Procedimiento para la gestión de riesgos en el proceso de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i)

Procedimiento para la gestión de riesgos en el proceso de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i)

Revista Científica da Universidade do Mindelo

1 (1-2) - 2014

Editor-in-Chief
Luis Maia
(Universidade da Beira Interior)

Editor Auxiliar
Dominika Swolkien
(Universidade do Mindelo)

Conselho Editorial
Onésimo Silveira (Academia das Ciências e Humanidades de Cabo Verde, Cabo Verde)
Manuel Veiga (Universidade de Cabo Verde, Cabo Verde)
Nicolas Quint (Centre National de la Recherche Scientifique, França)
José Fortes Lopes (Universidade de Aveiro, Portugal)
José Eduardo Pinto-da-Costa (Uni. Lusíada e Uni. Portucalense, Portugal)
Albertino Graça (Universidade do Mindelo, Cabo Verde)
Manuel Joaquim Loureiro (Universidade da Beira Interior, Portugal)
Juan Sánchez Rodriguez (Universidad de Salamanca, Espanha)
José Vasconcelos-Raposo (Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Portugal)
Pedro Guedes de Carvalho (Universidade da Beira Interior, Portugal)
Daniel Marinho (Universidade da Beira Interior, Portugal)
Luísa Branco (Universidade da Beira Interior, Portugal)
João Marques Teixeira (Universidade do Porto, Portugal)
Jorge Oliveira (Universidade Lusófona, Portugal)
Luísa Soares (Universidade da Madeira, Portugal)
Paula Saraiva Carvalho (Universidade da Beira Interior, Portugal)
Nuno Cravo Barata (Universidade Portucalense, Portugal)
Paulo Lopes (Universidade Lusófona, Portugal)
Pedro Gamito (Universidade Lusófona, Portugal)
Ricardo João Teixeira (Universidade de Aveiro, Portugal)
Graziela Raupp Pereira (Universidade Santa Catarina, Brasil)
Donizete Aparecido Rodrigues (Universidade da Beira Interior, Portugal)

Revista Científica da Universidade do Mindelo

1 (1-2) - 2014

Editores Associados
Alcides Graça (Universidade do Mindelo, Cabo Verde)
Juscelino Dias (Universidade do Mindelo, Cabo Verde)
João Dias (Universidade do Mindelo, Cabo Verde)
João Rosa (Bridgwater State College, Estado Unidos da América)
Ana Cordeiro (Ilhéu Editora, Cabo Verde)
Liliana Inverno (Instituto Português do Oriente, Macau)
José Lopes da Veiga (Universidade do Mindelo, Cabo Verde)
Rosemeire Ambrozano (Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Portugal)
Lúcia Vaz Velho (Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Portugal)
José Almada Dias (Universidade do Mindelo, Cabo Verde)
Ana Amaro (Universidade da Beira Interior, Portugal)
Clara Margaça (Universidade da Beira Interior, Portugal)
Ema Carolina Domingos (Universidade da Beira Interior, Portugal)
Mónica Sousa (Universidade de Aveiro, Portugal)
Sofia Silva (Universidade da Beira Interior, Portugal)

Procedimiento para la gestión de riesgos en el proceso de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i)

ÍNDICE
EDITORIAL………………………………………………………………………………..5
Procedimiento para la gestión de riesgos en el proceso de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i): una contribución para la implementación de la
norma une 166002 en la Universidad de Mindelo, República de Cabo Verde
João Manuel Dias da Silva e Oscar Parada Gutiérrez………………….. 9
Avaliação da aptidão física: o efeito da ordem da aplicação dos exercícios em
jovens do sexo feminino
Ana Esteves e Daniel Marinho ………………………………………….. 23
Importância pedagógica da construção do bilinguismo
Manuel Veiga ...................................................................................... 39
Conhecendo e tratando a hemoglobinopatia: anemia falciforme
Leonel Barbosa Gonçalves ................................................................. 51
Perfeccionamiento del software ECOSOFT: una contribución para la toma de
decisiones en la gestión de inventarios
Oscar Parada Gutiérrez ...................................................................... 67
How can psychologists use social networks to reach community?
Catarina Faria et al. .………………………………………………………81
Abordagem social para a avaliação do impacto da Investigação,
Desenvolvimento e Inovação (I+D+i). Um olhar sobre a realidade de Cabo Verde
João Manuel Dias da Silva .................................................................. 97
Adaptação portuguesa da bateria de avaliação neuropsicológica de Luria
Nebraska: resultados de 1968 sujeitos normais
Luis Maia ........................................................................................... 119
Abuso sexual infantil: uma abordagem geral
Andreia Roque Pereira e Inês Amarelo Pires…………………………133
Estudo da adesão e motivação para o tratamento em doentes alcoólicos
Diana Santos e Luis Maia ……………………………….………………155

A psicofarmacologia infantil na perturbação de hiperatividade com défice de
atenção: um olhar de uma psicóloga
Mónica Sousa .................................................................................. 175
Intervenção em crise, suicídio e mulheres vítimas de violência: uma abordagem
terapêutica
Clara Margaça e Donizete Rodrigues………………………………….185
A síndrome Wernicke-Korsakoff sobre o prisma da neuropsicologia
Mónica Sousa e Luis Maia …………………………………………..….211
Crónicas.......................................................................................................... 225
Cartas aos amigos
Cristina Ramalho .............................................................................. 227
Os cinemas de Cabo Verde: a visão de um estrangeiro
Jorge Cruz ........................................................................................ 231
As rosas nas pernas
Rosa Elina Aguilar Pazos ................................................................. 239

EDITORIAL
Passaram doze anos desde a instalação da Universidade do Mindelo
(inicialmente IESIG). Doze anos de investimentos nas infraestruturas
informáticas e de betão, na constituição da biblioteca, na aquisição de novos
equipamentos didático-pedagógicos e no desenvolvimento de novas tecnologias
de ensino. Durante estes doze anos cumprimos com muito sucesso o papel de
learning university e hoje a Universidade do Mindelo é uma Instituição de Ensino
Superior referenciada por académicos, empresários, políticos, jornalistas e pela
sociedade cabo-verdiana em geral. Chegou agora a vez de desenvolvermos o
terceiro pilar que compõe a estrutura do ensino superior universitário que é a
investigação científica. É neste quadro que surge a iniciativa da criação da
Revista Rumus.
A Rumus, Revista Científica da Universidade do Mindelo, pretende ser
um periódico científico de qualidade, organizado à melhor maneira das
reconhecidas revistas científicas internacionais, com o objetivo de poder atrair
investigadores de topo para nela publicarem os resultados das suas
investigações, mas também para poder reforçar a confiança institucional
daqueles que sempre apoiaram e acreditaram na Universidade do Mindelo.
A criação de um Conselho de Editores assegura a qualidade científica
dos artigos propostos para publicação na Rumus.
A criação de um corpo mais estreito de trabalho que trata de toda a
logística (receção de artigos, peer review, revisão, formatação e edição final)
garante a realização e continuidade deste projeto que coloca a Universidade do
Mindelo na vanguarda do ensino e divulgação científica em Cabo Verde.
Ao procurar criar números bianuais para partilha de artigos de autores
originários de vários países solidifica-se o papel internacional que a Universidade
do Mindelo está cada vez mais a tomar no panorama científico e social de Cabo
Verde.
Tal especto reflete-se também no fato de procurarmos publicar em
quantidade (16 artigos) e diversidade/qualidade. É assim impossível, como se
poderia esperar num editorial, abordar individualmente cada artigo. O que nos
apraz ressaltar é a criação de três secções diferenciadas da revista. Na primeira
parte dedicamos a atenção à apresentação de artigos provenientes de variadas
áreas disciplinares. Artigos como Procedimiento para la gestión de riesgos en el
proceso de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i): una contribución para
la implementación de la norma une 166002 en la Universidad de Mindelo,
República de Cabo Verde de João Dias e Óscar Parada; Avaliação da aptidão
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física: o efeito da ordem da aplicação dos exercícios em jovens do sexo feminino
de Ana Esteves e Daniel Marinho; Importância pedagógica da construção do
bilinguismo da autoria de Manuel Veiga; Conhecendo e tratando as
hemoglobinopatias: anemia falciforme por Leonel Barbosa Gonçalves;
Perfeccionamiento del software ECOSOFT: una contribución para la toma de
decisiones en la gestión de inventários da autoria de Óscar Parada; How can
psychologists use social networks to reach community? escrito por um grupo de
investigadores da Universidade de Madeira (Catarina Faria, Cristina Coelho,
Carla Vale Lucas, Filipa Oliveira, Luísa Soares e Sónia Vasconcelos) e
Abordagem social para a avaliação do impacto da investigação, desenvolvimento
e inovação. Um olhar sobre a realidade de Cabo Verde da autoria de João Dias,
são exemplos concretos da preocupação de alcançar uma política de edição
científica em banda larga.
Na segunda secção, apresentamos um conjunto de artigos que, neste
volume em particular, estão estritamente relacionados com a área
epistemológica da Psicologia. Artigo como Adaptação portuguesa da bateria de
avaliação neuropsicológica de Luria Nebraska: resultados de 1968 sujeitos
normais da autoria de Luis Maia; Abuso sexual infantil: uma abordagem geral da
Andreia Pereira e Inês Pires; Estudo da adesão e motivação para o tratamento
em doentes alcoólicos da autoria de Diana Santos e Luis Maia; A
psicofarmacologia infantil na perturbação de hiperatividade com défice de
atenção: um olhar de uma psicóloga por Mónica Sousa; Intervenção em crise,
suicídio e mulheres vítimas de violência: uma abordagem terapêutica de Clara
Margaça e Donizete Rodrigues e, finalmente, O síndrome Wernicke-Korsakoff
sobre o prisma da neuropsicologia da autoria de Mónica Sousa e Luis Maia
completa a secção de psicologia com artigos de autores provenientes de várias
universidades europeias e de Cabo Verde.
Decidiu-se incluir uma secção de crónicas, em cada volume, para poder
possibilitar o aprofundamento de uma preocupação literária, criando a
oportunidade para os autores de crónicas que normalmente não são de fácil
publicação em obras de referência, dado o, por vezes, fechado mundo da
comunicação científica. Os autores das três crónicas nesta primeira edição
presenteiam-nos, assim, com a sua sensibilidade acerca das preocupações das
coisas da vida (Cartas aos amigos da autoria de Cristina Ramalho e As rosas nas
pernas de Rosa Pazos) e mesmo da vitalidade do cinema em Cabo Verde
(curiosamente, uma análise realizada do outro lado do Atlântico, num texto muito
bem conseguido apresentado por um académico brasileiro, Jorge Cruz).
Em suma, com este primeiro volume abrem-se portas para um projeto
que não pode nem deve ficar por aqui. Contamos com todos para dar

6

continuidade a esta empreitada, ajudando assim a Universidade do Mindelo, em
particular, e a ciência em Cabo Verde, de forma mais global, a alcançar uma
posição de charneira no desenvolvimento e divulgação da cultura científica,
desde Cabo Verde até ao mundo que nos espera.
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Resumen
La norma española UNE 166002: 2006 establece los requisitos mínimos para la
gestión de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de cualquier empresa
que necesite certificarse (AENOR 2006).
La implementación de la norma exige la existencia de una unidad responsable y
la elaboración de procedimientos específicos. El objetivo de este artículo es
desarrollar y validar la aplicación de un procedimiento para la gestión de riesgos
en la Unidad de Gestión de I+D+i de la Universidad de Mindelo, República de
Cabo Verde.
El procedimiento permite perfeccionar el proceso de toma de decisiones en
respuesta a la complejidad, flexibilidad e incertidumbre que acompaña la gestión
de riesgos en el proceso de I+D+i.
Palabras-claves: riesgos, gestión de riesgos, gestión de I+D+i.
Abstract
The UNE 166002: 2006 Spanish standard establishes the minimum requirements
for the management of the investigation, development and innovation (RD&I)
units of any company that needs to be certified (AENOR 2006).
The implementation of the standard demands the existence of a responsible unit
and the elaboration of specific procedures. The objective of this article is to
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develop and to assess the application of a procedure of risk management in the
unit of administration of RD&I at the University of Mindelo, Republic of Cape
Verde.
The procedure allows to improve of decision malling in face of the complexity,
flexibility and uncertainty inherent to risk management in RD&I process.
Keywords: risks, risk management, management of RD&I.
Introducción
La bibliografía especializada reconoce que la incertidumbre no es más
que una situación general de desconocimiento del futuro, mientras que el riesgo,
es la probabilidad de que ocurra un evento desfavorable. El riesgo está ligado a
la incertidumbre sobre eventos futuros, lo que hace que resulte imposible
eliminarlo por completo y por ello se deben elegir las mejores estrategias para
tratar de controlarlo.
Es generalizada la tendencia a reconocer el riesgo como una
característica inherente a cualquier actividad, y por tanto, no puede considerarse
un factor negativo, sino un factor que conviene conocer y gestionar, pudiendo
llegar a convertirse en una ventaja competitiva para las organizaciones que sean
capaces de gestionarlo adecuadamente (Bamber 2005; Frade 2010).
La capacidad de gestionar adecuadamente un elevado nivel de riesgo
puede ser un factor diferenciador en la medida en que la organización puede
operar en circunstancias con suficiente seguridad. De ahí, la importancia
estratégica del gerenciamiento de los riesgos para la gestión del proceso de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
En este contexto, se plantea como objetivo de este trabajo, desarrollar
un procedimiento conceptual para la gestión de riesgos en el proceso de I+D+i
que permita implementar la norma UNE 166002:2006 EX en este elemento
particular.
La metodología utilizada para desarrollar este trabajo fue, en primera
instancia, una revisión exhaustiva de los modelos existentes para medir los
riesgos en diferentes actividades empresariales, y en particular las asociadas con
la I+D+i, reflejada fundamentalmente en la UNE 166002:2006 EX. Gestión de la
I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i. Del mismo modo fueron
empleados elementos de la teoría de los subconjuntos borrosos. Según Zadeh
(1965), la teoría de los conjuntos borrosos se ha desarrollado para intentar
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resolver problemas en los que la descripción de las actividades y las
observaciones son imprecisas, vagas o inciertas, de ahí su nombre de borrosa.
Posteriormente se generó el procedimiento conceptual propuesto que
fue validado en el año 2012 empíricamente en la Universidad de Mindelo.
Métodos
En la concepción de este trabajo se adopta de modo general para el
procedimiento propuesto un enfoque proactivo que supone la evaluación previa
y sistemática de los riesgos y sus posibles consecuencias, a la par de conformar
planes de contingencias para evitar y minimizar los impactos. El procedimiento
que se propone está estructurado en las siguientes fases creadas por los autores:
1.

Concientización de la organización;

2.

Creación del equipo de trabajo;

3.

Identificación de los riesgos;

4.

Análisis y valoración;

5.

Determinación de la magnitud de los riesgos;

6.

Determinación y clasificación del nivel de riesgo en las
dimensiones y elementos;

7.

Control y acciones correctivas.

A continuación se procede al desarrollo del procedimiento.
Fase 1. Concientización de la organización
Esta fase persigue identificar las características generales de las
personas involucradas en los proyectos de la unidad de I+D+i en toda la
organización, así como las percepciones, motivaciones y sugerencias que tiene
frente a la administración de los riesgos. En esta fase, se pueden utilizar
instrumentos como las entrevistas, las encuestas, la observación del
comportamiento frente al riesgo entre otras.
Fase 2. Creación del equipo de trabajo
Esta fase supone conformar un equipo de trabajo interdisciplinario entre
la unidad de I+D+i, clientes, proveedores y con el apoyo puntual de las áreas de
la organización que se requieran y deban participar en el análisis y valoración de
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riesgos. Ello supone el empleo de mecanismos de coordinación eficientes y
efectivos así como una formación continua.
Fase 3. Identificación de los riesgos
Para la identificación del riesgo es conveniente partir de cero y no
basarse en el esquema de riesgos identificados en estudios anteriores (Bamber
2005).
En esta fase del procedimiento se propone la elaboración de un mapa
de riesgos que refiere un inventario de los mismos a partir de su definición, el
nivel de vulnerabilidad (entiéndase la capacidad y posibilidad de responder o
reaccionar a una amenaza o de recuperarse de un daño) y otros aspectos
relevantes. El nivel de vulnerabilidad puede ser evaluado por el equipo de trabajo
siguiendo la siguiente escala (creada por los autores): alta (3 puntos), media (2
puntos) y baja (1 punto). La decisión será por el consenso del equipo de trabajo.
Fase 4. Análisis y valoración del riesgo
Una vez identificados los riesgos se procede a su análisis y valoración.
En la Tabla 1 (creada por los autores) se muestra la escala de posibilidad de
riesgos.
Tabla 1: Escalas de posibilidad del riesgo
Definición

Posibilidad

Valor

Muy Alta
Se presenta con cierta regularidad y su origen es
atribuible a interrupciones menores en los procesos
que no afectan la satisfacción de los clientes.

El riesgo evaluado
sucede en forma
reiterada y tiene muy
alta posibilidad de
ocurrencia.

0,8 – 1

Alta
Se presenta con cierta regularidad, y su causa es
atribuible a los recursos humanos, financieros,
tiempo, tecnológicos en la unidad de I+D+i sin
afectar el cumplimiento del plazo de entrega a los
clientes.
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El riesgo sucede
algunas veces y
tiene una
significativa
posibilidad de
ocurrencia.

0,6 – 0,8
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Media
El evento se clasifica como no rutinario y no es
inherente a la tecnología, su frecuencia se asocia
con variables externas a la tecnología, los procesos
o componentes del proyecto.

Cuando el riesgo
evaluado es
ocasional y tiene una
posibilidad media de
ocurrencia.

0,4 – 0,6

Baja
Se presenta por situaciones internas atribuibles a la
unidad de I+D+i que suponen la suspensión temporal
y/o definitiva del proyecto afectando la satisfacción
del cliente y los costos.

Cuando el riesgo
evaluado pudiera
suceder en forma
excepcional y se
tiene una posibilidad
de ocurrencia baja.

0,2 – 0,4

Muy Baja
Se presenta bajo circunstancias extremas de orden
público en el país, de catástrofe o bajo situaciones
excepcionales fuera del alcance de la organización o
del proyecto. Como paros, huelgas, sabotajes o
amenazas de terrorismo.

Cuando el riesgo
evaluado no ha
sucedido hasta
ahora y es muy difícil
que ocurra.

0 – 0,2

De modo general, los autores reconocen que la relación entre la
posibilidad y la severidad están dadas según el tipo de riesgo que se analiza,
entendiéndose por posibilidad la frecuencia de ocurrencia del riesgo en un
período de tiempo determinado y por severidad la magnitud de sus efectos (Frade
2010; Gil-Aluja & Kaufmann 1987; Gil-Aluja & Kaufmann 1986; Mcneil & Thro
1994; O’Hagan & O’Hagan 1993).
Seguidamente, se establece la escala de severidad del riesgo a partir
de la escala que se muestra en la Tabla 2 (creada por los autores).
Tabla 2: Escala de severidad del riesgo
Definición
Resulta insignificante para la ejecución del
proyecto en la unidad de I+D+i

Severidad

Valor

Muy Débil

10 - 20
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Resulta algo significativa en términos de
costos y tiempo para la unidad de I+D+i. No
obstante, no afecta el cumplimiento de los
plazos de entrega ni la satisfacción de los
clientes

Débil

20 - 30

Representa un incremento de los costos de la
unidad de I+D+i para cumplir los plazos de
entrega. Pudiese afectarse la satisfacción de
los clientes

Media

30 - 40

Afecta sensiblemente los resultados de la
unidad de I+D+i y su imagen ante los clientes
y todo el entorno.

Grave

40 - 50

Muy Grave

50 - 60

Compromete la existencia de la unidad de
I+D+i

Fase 5. Determinación de la magnitud de los riesgos
La magnitud de los riesgos se realiza por cada dimensión y refiere de
forma general la multiplicación del valor del riesgo en términos de posibilidad por
el valor del riesgo en términos de severidad según muestra la relación (1).
Magnitud de la Dimensión de Riesgos = Posibilidades * Severidad (1)
Fase 6. Determinación y clasificación del nivel de riesgo en las
dimensiones y elementos
El desarrollo de esta fase supone dos momentos:
1.

Determinación del nivel de riesgo y su clasificación en las
dimensiones;

2.

Clasificación de los elementos de riesgos y establecimiento de
las estrategias correspondientes para su gestión.

Primer momento
Este momento refiere la obtención de un perfil de riesgos real e ideal por
cada tipo de dimensión analizada. El perfil de riesgo puede ser expresado a partir
de un vector fila, tal como se muestra a continuación (2).

14

Procedimiento para la gestión de riesgos en el proceso de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i)

Perfil de Riesgo de la Dimensión i =

a, b, c, d

(2)

Donde: a, b, c, d son los posibles riesgos de la dimensión valorados
según corresponda. Dicha valoración es un índice que se determina del modo
siguiente:


Para el perfil de riesgo real

Índice del riesgo ideal i =


Valor de la magnitud del riesgo real i
Valor máximo de la magnitud del riesgo real i

Para el perfil de riesgo ideal

Índice del riesgo ideal i =

(Valor de la magnitud del riesgo ideal i)∗(Índice del riesgo real i)
Valor de la magnitud del riesgo real i

Después de determinado los perfiles de riesgo real e ideal, se procede
a la aplicación del método de la Distancia de Hamming. El mismo es empleado
por Gil-Aluja e Kaufmann, (1987) para la toma de decisiones en condiciones de
incertidumbre. Su aplicación posibilita conocer la distancia existente entre el perfil
de riesgos real de cada dimensión y el perfil que la unidad de gestión de I+D+i
define como ideal para cada elemento de riesgo de la dimensión. Dicho cálculo
posibilitará determinar el nivel de riesgo de la dimensión.
La distancia calculada entre el perfil de riesgo real y el ideal refiere un
valor cuantitativo que se mueve en el intervalo (0,1). Mientras más cercano al
valor 1 significa mayor nivel de riesgo.
Para clasificar el nivel de riesgo de la dimensión se aplica la regla de
decisión que refiere la Tabla 3.
Tabla 3: Regla de decisión
Clasificación
Muy bajo
Bajo
Regular
Alto
Muy alto

Posibles valores según la Distancia de Hamming
0 – 0,2
0,2 – 0,4
0,4 – 0,6
0,6 – 0,8
0,8 – 1
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Segundo momento
En el segundo momento, el tratamiento de los riesgos es realizado de
acuerdo con las necesidades de la organización, enfocada en su propio negocio
y de acuerdo con sus valores esenciales. Al respecto en esta investigación se
propone el empleo de la matriz que refiere la Figura 1.

Figura 1: Matriz para el tratamiento de riesgos

Las sugerencias generales por cuadrante son las siguientes:
Zona Crítica: se valora la consecuencia (impacto) en términos
considerables que afectan el proyecto y desplazando su ejecución. Son riesgos
de atención inmediata. Se propone: evitar los riesgos o eliminar una amenaza
específica, generalmente se logra al eliminar sus causas, transferir los riesgos o
trasladar la consecuencia de un riesgo y la responsabilidad por su administración
a terceros, desarrollar un plan de contingencias que permitan mitigar los riesgos
o reducir el impacto al incidir en su posibilidad de ocurrencia.
Zona de Atención periódica: clasifican riesgos que tienen baja
posibilidad y alta magnitud. Ello supone el establecimiento de un plan que
periódicamente puede ser controlado.
Zona Tolerable: la combinación de posibilidades - consecuencia que
refiere la clasificación en este cuadrante no implica una gravedad significativa,
por lo que sólo amerita desarrollar un plan de seguimiento de los posibles riesgos
sin grandes inversiones adicionales.
Zona Vigilancia: en su mayoría son riesgos controlables, con excepción
de aquellos que provienen de fuentes externas cuya baja posibilidad de
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ocurrencia influye en su magnitud. Estos riesgos, en particular, suponen un
monitoreo parcial para evaluar su tendencia.
Fase 7. Control y acciones correctivas
Esta fase consiste en establecer medidas preventivas, buscando en lo
posible reducir los riesgos a través de una planificación de actividades orientadas
bajo el principio de reducción continua de riesgos.
Resultados
La unidad de gestión de I+D+i comenzó el proceso de concientización
de sus trabajadores a partir de la impartición de un curso sobre gestión de riesgos
cuya evaluación final consistió en la presentación de un trabajo práctico referido
a la identificación de posibles riesgos y el correspondiente plan preventivo.
Durante esta investigación se detectaron un conjunto de amenazas de
riesgos para la unidad de I+D+i. A continuación se presenta a modo de ejemplo
el mapa de riesgo para la dimensión clientes en las Tablas 4 y 5.
Tabla 4: Identificación de amenazas de riesgos para la dimensión clientes
Código

Dimensión Clientes

1

Inexistencia de experiencias anteriores de trabajo con el cliente

2

Imprecisión por parte del cliente de lo que necesita
Dificultades del cliente para dedicar tiempo en la especificación
formal de requisitos
Limitaciones del cliente para relacionarse de forma ágil con el
equipo de desarrollo
Indisciplina del cliente a participar en la revisiones
Limitaciones de la capacidad financiera del cliente para cumplir las
obligaciones con la organización
Cambios radicales en la estructura de dirección de la empresa
cliente

3
4
5
6
7
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Tabla 5: Posibles causas de las amenazas de riesgo y nivel de vulnerabilidad
Código Vulnerabilidad

1

2

2

1,7

3

2,5

4

2

5

2

6

3

7

3

Dimensión Clientes (Posibles causas)
Insuficiente cultura de trabajo en equipo, bajo nivel de
preparación del equipo de dirección de la empresa,
poca o inexistente experiencia para trabajos de esta
naturaleza
Insuficiente conocimiento técnico con relación al
proyecto y su efecto esperado
Escasa preparación, falta de informaciones y
evidencias empíricas
Desconocimiento técnico del objeto investigado
Poco estímulo. Por regla general son clientes que
reciben patrocino del gobierno
Pobre desempeño del cliente en su gestión que
afecta su capacidad financiera y pago por los
servicios de la unidad de gestión de I+D+i
Situación concreta de la empresa cliente

La información de la Tabla 5 permitió calcular la vulnerabilidad media de
la dimensión de riesgos clientes que es de 2,31. No obstante será necesario
desarrollar acciones con particular énfasis ante las amenazas de código 3, 6 y 7.
La valoración de esta dimensión de riesgos es como sigue:
Tabla 6: Valoración de los riesgos de la dimensión Clientes
Código
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Posibilidad

Severidad

Magnitud

1

0,6

25

15

2

0,45

35

15,75

3

0,41

38

15,58

4

0,42

34

14,28

5

0,45

36

16,2

6

0,25

50

12,5

7

0,2

45

9

Media

0,40

37,57

14,04
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Según la Tabla 6 los riesgos con código 5 y 2 son los que denotan mayor
magnitud.
Los perfiles de riesgo real e ideal para la dimensión clientes se
determinaron siguiendo las relaciones 3 y 4 mostradas anteriormente. Los
valores obtenidos son los siguientes:

Sobre la base de los vectores que representan los perfiles de riesgo
calculados se aplicó el método de la Distancia de Hamming. El mismo refiere un
valor de 0,83. Posteriormente, se constata la regla de decisión que se mostró en
la Tabla 4 determinándose que la dimensión clientes clasifica con un nivel de
riesgo muy alto.
La matriz de tratamiento de riesgos es creación de los autores y refiere
el siguiente resultado:

Figura 2: Matriz para el tratamiento de los riesgos de la dimensión clientes

Los resultados que muestra la Figura 2 corroboran que la dimensión
clientes es de alto riesgo. En particular:
El 71,4 % de los riesgos clasifican en la zona crítica. De modo general,
se sugieren las siguientes acciones para mitigar el efecto de estos riesgos:
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Desarrollar cursos, entrenamientos de corta duración para elevar la
formación técnica de los clientes con relación al proyecto y sus
resultados;



Realizar encuentros periódicos con los clientes y representantes de
los patrocinadores para conciliar la marcha del proyecto;



Participación conjunta en eventos y publicaciones con temas
relacionados con el proyecto de investigación y desarrollo concreto.

El 28,6% de los riesgos clasifican en la zona tolerable. En general son
riesgos de fuentes externas de baja posibilidad de ocurrencia que condiciona su
bajo impacto. En particular se sugiere:


Verificar que el contrato con los clientes refiera cláusulas
relacionadas con los compromisos del mismo en caso de afrontar
situaciones límites que obstaculicen la marcha del proyecto;



Monitorear la tendencia que experimenta de modo global el cliente:
finanzas, imagen, competitividad, estabilidad de la dirección.

Discusión
El procedimiento propuesto incorpora elementos hasta el momento no
desarrollados en investigaciones precedentes que abordan esta temática en el
contexto de las unidades de gestión de I+D+i.
La incorporación de elementos de la teoría de los subconjuntos borrosos
le confiere al procedimiento para la gestión de riesgos las condiciones necesarias
y suficientes para dar respuesta al objeto práctico en que se desarrolla y ofrecer
una solución efectiva y práctica.
Su validación, en la unidad de gestión de I+D+i de la Universidad de
Mindelo, permitió identificar, analizar y valorar los riesgos asociados a las
dimensiones alcance del proyecto, planeación del proyecto, clientes,
proveedores y procesos. Ello contribuirá a mediano plazo a optar por la
certificación de calidad del proceso de I+D+i.
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Resumo
Recentemente, têm sido realizados diversos estudos, com o objetivo de melhor
se conhecerem as adaptações induzidas pelo exercício físico; alguns desses
estudos debruçam-se sobre qual a melhor ordenação de exercícios para
otimização das diferentes capacidades motoras, relativas a um ou mais gestos
técnicos utilizados em diferentes modalidades desportivas. O presente estudo
visa perceber se existe alguma influência na ordem da aplicação dos exercícios
de condição física e respetiva otimização. A amostra foi constituída por 19 alunas
de 2 turmas do 12º ano, com faixa etária entre os 16 e 17 anos (16.12±1.34 anos),
estando dividida em 10 alunas (Grupo 1) e 9 alunas (Grupo 2), das suas
respetivas turmas. O trabalho com os grupos foi realizado durante 8 semanas,
com duas sessões semanais (respetivas aulas). O método consistiu em aplicar
em todas as aulas, um conjunto de exercícios de condição física, sendo que,
estes eram aplicados no início da aula (Grupo 1) e no final da aula (Grupo 2). A
avaliação da aptidão física foi realizada através da Bateria de Testes do
Fitnessgram® nas seguintes provas: teste da milha, teste dos abdominais, teste
da extensão dos membros superiores, teste senta e alcança e o teste de
extensão do tronco. Foram ainda usados os testes de sprint de 30 metros e o
teste de impulsão horizontal com pés unidos. O peso e altura das alunas foram
também, registados e analisados. Os resultados finais evidenciaram que, apesar
de não se registarem diferenças entre grupos nas componentes de flexibilidade
e cardiorrespiratória, nesta última, os dois grupos evidenciaram uma diminuição
dos tempos de realização da prova. Nas componentes de aptidão muscular
existiram diferenças significativas em ambos os grupos (abdominais); contudo,
no grupo 1, estes valores são mais significativos nas extensões de braços e na
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corrida de velocidade. No grupo 2, houve ganhos significativos no salto
horizontal, embora nestes não existam diferenças entre grupos nos dois
momentos de avaliação. Relativamente à aptidão muscular (força e velocidade),
ocorreram algumas diferenças em função do momento de aplicação do programa
de treino. Os resultados parecem indicar que, no que se refere à melhoria da
capacidade cardiorrespiratória, esta não parece ser influenciada pela ordem com
que o programa de treino é aplicado. Parece existir uma tendência para a
melhoria significativa de desempenho da aplicação do programa de treino no final
da sessão quando nas componentes avaliadas predomina a resistência
muscular, enquanto em gestos mais explosivos, apesar dos dados não serem
totalmente conclusivos, parecem existir vantagens da aplicação do programa de
condição física no início da sessão.
Palavras-chave: condição física, ordenação dos exercícios, Fitnessgram,
estudantes adolescentes, aulas de educação física.
Abstract
Recently, several studies have been conducted in order to better understand the
adaptations induced by exercise; some of them look at what is the best sequence
of exercises in order to optimize different motor skills acquisition concerning one
or more technical gestures used in different sports. This study aims to understand
the influence of the application sequence of physical fitness exercises in the motor
skills acquisition optimization. The sample consisted of 19 female students from
two classes of the 12th grade, aged between 16 and 17 years (16.12 ± 1.34 years)
and is divided into 10 female students (Group 1) and 9 female students (Group
2). The work was carried out for 8 weeks with two weekly sessions (in the
classes). We applied a set of exercises for physical fitness in all the classes, and
these were applied at the beginning of class (Group 1) and at the end of class
(Group 2). The Physical Fitness evaluation was accomplished through the battery
of FITNESSGRAM® tests in the following: one mile test, the abdominal test, the
extent of upper limb test, "sit and reach" test and the extension of the trunk; we
also used tests for 30-meter sprint and standing long jump test with feet together.
The students' weight and height were also recorded and analyzed. The final
results show that, despite no differences were registered between groups in the
flexibility and endurance component, we could observe a reduced time of test
performance in the latter component in the two groups. The muscular fitness
components’ differences were significant in both groups (abdominals); however,
a group of these values - extensions of the arms and sprinting - is more significant.
In group 2, there were significant gains in the long jump, although we cannot
observe these differences between groups in both periods. The whole set of
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results seem to indicate that, considering the improvement of cardiorespiratory
fitness, this does not seem to be influenced by the sequence in which the training
program is implemented. On the other side, for muscular fitness (strength and
speed), there were some differences depending on the moment of application of
the training program. In fact, there appears to be a trend for a similar improvement
in performance applying the physical fitness program latter in the session when
in assessed components predominates muscular endurance, while in most
explosive gestures (though data is not fully conclusive), it looks like there are
benefits from implementing the physical fitness program early in the session.
Keywords: physical condition, sort of exercise, Fitnessgram, students
adolescents, physical education classes.
Introdução
Nos últimos anos, o desenvolvimento das capacidades motoras
condicionais e coordenativas têm vindo a assumir cada vez mais importância,
principalmente em contexto escolar. Desta forma, têm vindo a ser contempladas
nos programas da disciplina de educação física, onde o objetivo é colocar os
alunos na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAP), sendo também, objeto de
avaliação, tal como todas as outras modalidades abordadas na aula.
Para o American College of Sport Medicine (ACSM 2006), a força, a
resistência cardiorrespiratória, a composição corporal e a flexibilidade são as
componentes morfofuncionais inerentes à aptidão física. Segundo Nieman
(1999), a aptidão física está diretamente relacionada com a capacidade de o ser
humano possuir energia e vitalidade suficientes para realizar tarefas diárias e
participar em atividades desportivas e recreativas sem fadiga.
Num estudo, sobre os efeitos das aulas de educação física no
desenvolvimento da aptidão física ao longo do ano escolar, realizado em
Bragança, entre crianças dos 10-12 anos de idade, foi referido que
possivelmente, para que se obtenham melhorias na aptidão física será
necessária uma maior carga de treino (intensidade, frequência e duração), o que,
nas aulas de educação física são difíceis de atingir, dada a sua grande
abrangência em termos de objetivos. Porém, quando as aulas são planeadas
tendo como preocupação fundamental o desenvolvimento da aptidão física
verifica-se que os níveis de expressão desta melhoram consideravelmente
(Lopes & Martins 1997).
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Neste contexto, uma nova questão pode ser colocada: sendo as
capacidades físicas suscetíveis de serem potenciadas através do treino com
exercícios específicos, poder-se-á obter melhores resultados através da ordem
pela qual estes são aplicados? Ou seja, em contexto escolar, será mais produtivo
o desenvolvimento das capacidades motoras no início da aula ou na sua fase
final?
Neste sentido, este trabalho pretende contribuir para o esclarecimento
desta temática através da realização de mais um estudo prático em que se
analisará duas turmas do ensino secundário para concluir sobre os efeitos da
ordem desse tipo de exercícios nos parâmetros da aptidão física.
Métodos
Amostra
A amostra deste estudo foi selecionada de elementos de duas turmas
do 12º Ano, da Escola Secundária Campos Melo, Covilhã, sendo constituída por
19 alunas com idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos (16.12±1.34
anos). Foram excluídos os rapazes, uma vez que, no segundo momento de
avaliação, estes eram somente cinco, em comparação com os onze do momento
inicial, o que aliado às acentuadas diferenças na prestação desportiva entre
sexos nesta faixa etária (Faigenbaum et al. 2002), levou-nos a considerar apenas
os elementos do sexo feminino. Por outro lado, algumas alunas foram também
excluídas da amostra, pelo fato de revelarem pouca assiduidade (mais do que 3
faltas). Um ou outro caso pontual, foi objeto de exclusão do estudo, por ter
revelado na maioria dos testes, iniciais e finais, valores bastantes dispares em
relação à média da turma (outliers).
Estas alunas foram divididas posteriormente em dois grupos de estudo:
(grupo 1) de 10 alunas (16.05±1.49 anos, 57.75±6.49 kg, 1.64±0.05 m) submetido
a um programa de condição física no início da aula de educação física; e o (grupo
2) de 9 alunas (16.25±1.16 anos, 55.44±5.87 kg, 1.64±0.08 m) submetido ao
mesmo programa de condição física, mas após a aula de educação física. Não
foram encontradas diferenças significativas entre os dois grupos, no momento
inicial de avaliação, em nenhum dos parâmetros analisados.
Este estudo foi desenvolvido respeitando os princípios de investigação
enunciados na Declaração de Helsínquia, no que respeita à avaliação com seres
humanos. Todos os procedimentos foram aprovados pela Direção da Escola
Secundária Campos Melo, bem como pela Universidade da Beira Interior.
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Procedimentos
1) Avaliação de aptidão física
De forma a avaliar os efeitos da aplicação do programa de atividade
física na aptidão física da amostra recorreu-se à Bateria de Testes do
Fitnessgram, tal como realizado noutros estudos (Dorgo et al. 2009; Mota et al.
2010). Esta bateria de testes foi aplicada em ambos os grupos no início e no final
do programa desenvolvido.
A Bateria de Testes do Fitnessgram consiste num programa de
educação e avaliação da aptidão física relacionada com a saúde (Welk &
Meredith 2008). Os testes de aptidão física utilizados foram: o teste da milha
(aptidão aeróbia), abdominais (força e resistência abdominal), flexões de braços
(força superior), o tempo na corrida de 30 m (velocidade), a distância alcançada
no salto horizontal com pés unidos (força inferior), extensão do tronco (força e
flexibilidade do tronco) e senta e alcança (flexibilidade dos membros inferiores).
Cada um apresenta uma componente predominante de aptidão de
saúde implícita (ACSM 2006): o primeiro corresponde a um teste que avalia a
componente cardiorrespiratória, o segundo, terceiro, quarto e quinto
desenvolvem e avaliam a aptidão muscular, e o sexto e sétimo, a flexibilidade.
Os procedimentos adotados na realização de cada um dos testes podem ser
consultados em Welk e Meredith (2008).
2) Programa de condição física
Com base nos valores obtidos numa primeira avaliação, iniciou-se a
aplicação de um programa de treino que foi diversificado e gradualmente
intensificado quer no tempo, quer no número de repetições, com o intuito de
implementar ganhos nas diferentes variáveis deste estudo.
Tal como se pode consultar na Tabela 1, as atividades programadas
envolveram um treino concomitante: atividade física aeróbia, trabalho de força e
trabalho de flexibilidade. Refira-se também que o programa foi aplicado durante
as aulas de educação física (2x90 minutos semanais), à terça-feira e à quintafeira, e teve a duração de oito semanas.
No grupo 1, este programa de treino foi aplicado no início das sessões,
após uma breve ativação geral, e, no grupo 2, este foi realizado na parte final das
mesmas. Nesta realizaram-se jogos de modalidades coletivas, jogos prédesportivos e atividades ao ar livre. De uma forma geral, o programa de treino
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apresentava uma duração média de 20 minutos, sendo a restante aula destinada
ao ensino-aprendizagem de modalidades desportivas (voleibol, ginástica,
basquetebol), visando o conhecimento das modalidades, a vivência de atividades
em ambientes distintos e o gosto pela prática de atividade física.
Tabela 1: Programa de condição física aplicado durante um período de oito
semanas
Semanas
Exercícios

1
3ªf/5
ªf

Resistência
2x5'
Aeróbia (a)
Flexões/Extens
3x6
ões de Braços
Abdominais
2x8
Agachamentos
com o peso
3x8
corporal
Extensão do
2x8
tronco
Flexibilidade
5'
geral
(a) Corrida contínua

2
3ªf/5
ªf

3
3ªf/5
ªf

4
3ªf/5
ªf

5
3ªf/5
ªf

6
3ªf/5
ªf

7
3ªf/5
ªf
2x10
'

8
3ªf/5
ªf

2x5'

2x5'

2x7'

2x7'

3x7'

3x6

3x8

3x6

3x8

4x6

4x6

2x6

2x10

2x10

3x8

3x8

4x8

4x8

2x8

3x8

3x10

3x10

3x10

4x10

4x10

2x8

2x10

2x10

3x12

3x12

3x12

4x8

2x8

7'

7'

8'

8'

10'

10'

5'

1x5'

3) Procedimentos estatísticos
Foi testada a normalidade dos dados através do teste de Shapiro-Wilk,
testando a hipótese nula que os dados selecionados têm uma distribuição
normal. Foi calculada a média e o desvio padrão (estatística descritiva) para
todas as variáveis analisadas. Devido ao número reduzido da amostra (n<30) e
à rejeição da hipótese nula, foram utilizados procedimentos não paramétricos.
Para verificação das diferenças entre o grupo experimental e o grupo de controlo
foi aplicado o teste de Mann-Whitney. Para verificação das diferenças, em cada
grupo, antes e após a aplicação do programa, foi aplicado o teste de Wilcoxon.
Em todas as situações o nível de significância foi determinado para p  0.05.
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Resultados
A Tabela 2 apresenta os valores da altura e peso, antes e após a
aplicação do programa de condição física. É possível verificar que existe uma
tendência semelhante em ambos os grupos para o aumento dos valores destas
duas variáveis, sendo de registar um aumento significativo do peso no grupo 2
que efetuou o programa de condição física no final da aula de educação física.
Em nenhum dos momentos de avaliação se registaram diferenças entre os
grupos.
Tabela 2: Valores da altura e peso, antes e após a aplicação do programa de
condição física
Avaliação inicial

Avaliação final

(m)

Grupo 1
Grupo 2
1.64±0.05
1.64±0.08
p=0.90

Grupo 1
Grupo 2
1.65±0.09
1.65±0.07
p=0.69

Peso

57.75±6.49

58.70±9.16

Altura

(kg)

55.44±5.87

p=0.41

p (Av. inicial – Av.
final)
Grupo 1 Grupo 2
0.38

0.54

0.26

0.00*

59.90±7.02

p=0.60

* p<0.05
As Tabelas 3 e 4 apresentam os valores das variáveis avaliadas nas
componentes cardiorrespiratórias e flexibilidade (Tabela 3) e na componente da
aptidão muscular (Tabela 4). É possível observar que não se registaram
diferenças em nenhuma das variáveis avaliadas, entre o grupo 1 e o grupo 2, nos
dois momentos de avaliação. Relativamente à avaliação da componente
cardiorrespiratória (teste da milha) registou-se uma tendência, em ambos os
grupos, para a diminuição dos tempos de execução, parecendo sugerir que a
capacidade de resistência aeróbia melhorou, sendo também realçado pelos
valores de p estarem bastante próximos do nível de significância estatística
definido (p=0.09). No que se refere aos testes de flexibilidade, podemos verificar
que os valores, em ambos os grupos, permaneceram praticamente constantes
da primeira para a segunda avaliação.
No que se refere aos testes de aptidão muscular, ocorreram diferenças
significativas entre a avaliação inicial e a avaliação final, em ambos os grupos,
no teste de abdominais e, no grupo 1, nas flexões de braços e na corrida de
velocidade (sprint 30 metros), assistindo-se a uma melhoria do desempenho nos
testes referidos. No grupo 2, ocorreu uma melhoria significativa na prestação no
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salto horizontal. Também nestes testes não se verificaram diferenças entre os
grupos em nenhum dos momentos de avaliação.
Tabela 3: Valores obtidos na avaliação das componentes cardiorrespiratória e
flexibilidade, antes e após a aplicação do programa de condição física
Avaliação inicial
Grupo 1
Milha (s)

Avaliação final

Grupo 2

Grupo 1

p=0.16
Flexibilidade

32.20±3.73

Tronco (cm)
Dt. Senta e

Grupo 2

551.59±34.70 604.90±93.98 526.10±66.43 581.37±86.76

30.80±3.35

p=0.15

Esq. Senta e

30.40±4.50

alcança (cm)

p=0.34

0.09

28.12±6.03

0.32

0.73

0.79

0.86

0.94

0.17

p=0.26

29.00±5.02

30.17±5.94

p=0.59

Alcança (cm)

0.09

p=0.19

28.88±4.85

30.10±5.36

p (Av. InicialAv. final)
Grupo 1 Grupo 2

29.75±5.17

p=0.26

28.33±5.40

30.40±6.23

29.62±5.31

p=0.56

Tabela 4: Valores obtidos na avaliação da aptidão muscular antes e após a
aplicação do programa de condição física
Avaliação inicial
Grupo 1

Grupo 2

Avaliação final
Grupo 1

Grupo 2

Abdominais 43.20±14.01 38.66±9.51 58.70±31.03 57.50±21.13
(repetições)
Flexões
(repetições)
Salto
horiz. (m)
Sprint (s)

p=0.19

1.45±0.20

1.29±0.18

p=0.10
5.96±0.46

5.53±0.57

p=0.10

* p<0.05
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Grupo 1

Grupo 2

0.03*

0.01*

0.01*

0.67

0.15

0.01*

0.01*

0.17

p=0.96

11.40±4.14 13.44±4.58 13.80±3.61 13.62±5.12
p=0.58

p (Av. inicial – Av. final)

p=0.64
1.46±0.22

1.41±0.21

p=0.87
5.71±0.47

5.57±0.36

p=0.96
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Discussão
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de um
programa de treino, aplicado no início ou no final da aula de educação física, na
aptidão física de estudantes do ensino secundário, procurando determinar o
efeito da ordem das tarefas na melhoria da condição física.
Os principais resultados parecem indicar que, no que se refere à
melhoria da capacidade cardiorrespiratória, esta não parece ser influenciada pela
ordem com que o programa de treino é aplicado.
Relativamente à aptidão muscular (força e velocidade), ocorreram
algumas diferenças em função do momento de aplicação do programa de treino,
parecendo existir uma tendência para uma melhoria semelhante de desempenho
quando nas componentes avaliadas predomina a resistência muscular, enquanto
em gestos mais explosivos, apesar dos dados não serem conclusivos, parece
haver vantagens da aplicação do programa de condição física no início da
sessão.
Relativamente aos valores da aptidão física, a comparação dos dados
obtidos neste estudo com outros semelhantes não é tão facilitada. Por um lado,
diferentes protocolos são aplicados em diferentes estudos (Dorgo et al. 2009;
Greening et al. 2011), e por outro, mesmo naqueles que aplicam a Bateria de
Testes do Fitnessgram (Cooper 2010; Mota et al. 2010), nem sempre os testes
selecionados são os mesmos dos utilizados no nosso estudo. Para além disso,
a grande maioria dos estudos efetuados na população escolar procuram associar
a atividade física aos parâmetros da composição corporal (Antonogeorgos et al.
2011; Vanhelst et al. 2011), aspeto não considerado no presente trabalho. Com
efeito, não encontramos qualquer outro estudo apenas centrado na população
feminina; contudo, diversos estudos que utilizaram populações de ambos os
géneros referem que, as maiores taxas de sucesso verificam-se no sexo feminino
nas provas de abdominais e dorsais (Marques et al. 1992), que nas raparigas se
verifica um incremento da atividade física até aos 16 anos, seguido de
estabilização entre os 17-18 anos (Vasconcelos & Maia 2001) ou que existem
algumas diferenças entre géneros (Silva et al. 2010), onde se afirma que os
resultados demonstraram que se começam a sentir diferenças importantes nas
variáveis de composição corporal a partir dos 3-6 anos de idade.
Quando analisamos as diferenças entre os dois grupos sujeitos à
aplicação do programa de condição física, no início (grupo 1) e no final (grupo 2)
da aula de educação física, podemos verificar que não se encontraram diferenças
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entre os grupos em nenhum dos momentos avaliados. Este dado parece
demonstrar que o momento de aplicação do programa de condição física não
tem um papel decisivo na melhoria da aptidão física, demonstrando que a
aplicação do programa, no início ou no final, não é fato de diferenciação entre os
grupos. Contudo, alguns autores (Garrido et al. 2010; Wilson & Flanagan 2008)
referem que esta situação pode dever-se a outros fatores: por um lado, à
reduzida dimensão da amostra utilizada e, por outro, ao fato deste programa de
condição física ter sido aplicado apenas durante oito semanas, o que pode não
ter sido suficiente para o acentuar das diferenças entre os grupos, aspeto que
deverá ser considerado em estudos futuros.
Estes argumentos levam-nos a interpretar os dados acima referidos com
precaução, implicando a análise da evolução dos valores de aptidão física entre
o início e o final da aplicação do programa de condição física. Neste âmbito
merece especial destaque as diferenças que ocorreram em algumas das
variáveis analisadas.
De uma forma geral, tanto o grupo 1 como o grupo 2, apresentaram
melhorias nos testes relacionados com a resistência muscular, apesar das
diferenças não terem sido significativas em ambos os grupos em todos os
parâmetros avaliados (abdominais: grupo 1, 43.20±14.01 vs. 58.70±31.03,
p<0.05, grupo 2, 38.66±9.51 vs. 57.50±21.13, p<0.05; flexões de braços: grupo
1, 11.40±4.14 vs. 13.80±3.61, p<0.05, grupo 2: 13.44±4.58 vs. 13.62±5.12, n.s.).
Tendência semelhante ocorreu no teste de aptidão aeróbia, com uma
melhoria bastante acentuada nos dois grupos de estudo (grupo 1: 551.59±34.70
vs. 526.10±66.43 s, p=0.09; grupo 2: 604.90±93.98 vs. 581.37±86.76 s, p=0.09),
o que parece revelar que a condição física associada à resistência pode ser
melhorada independentemente da ordem em que as tarefas de treino/ensino são
propostas, e que um trabalho de condição física associando atividade física
aeróbia, trabalho de força e de flexibilidade, com a prática de modalidades
desportivas, pode melhorar a capacidade de resistência.
Dados semelhantes foram encontrados noutros estudos que
procuraram verificar o efeito da interferência do treino simultâneo de resistência
e força numa dessas capacidades (Abernethy & Quigley 1993; Dudley & Fleck
1987). Algumas investigações anteriores não relataram qualquer tipo de
interferência do treino de resistência sobre o desenvolvimento da força (Hunter,
Demment & Miller 1987; Leveriitt et al. 1999; Volpe et al. 1993), enquanto outros
apresentarem dados em que ocorreram mesmo benefícios simultâneos de força
e de resistência (Dudley & Fleck 1987). Todavia, outros investigadores referem
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que se o trabalho de resistência for demasiado exagerado, implicará importantes
perdas de força muscular, uma vez que, o trabalho de força e de resistência
induzem adaptações fisiológicas antagónicas (Bell et al. 1993; Hunter, Demment
& Miller 1987; Hennessy & Watson 1994). Os trabalhos de Hickson (1980),
Hunter, Demment e Miller (1987), Collins e Snow (1993), Henessey e Watson
(1994) e de Kraemer et al. (1995), parecem sugerir que o desenvolvimento da
força pode ser condicionado quando esta capacidade é treinada
simultaneamente com a resistência. Assim, se se privilegiar em demasia o treino
de resistência, a força pode diminuir, sendo igualmente verdadeiro o seu inverso
(Dudley & Djamil 1985; Hickson 1980; Kraemer et al. 1995; Volpe et al. 1993).
No presente trabalho o objetivo central não estava relacionado com a
associação ou interferência do treino de diferentes capacidades físicas, mas
antes em tentar perceber se a ordem dos exercícios na sessão de treino/aula
tinha interferência no desenvolvimento das capacidades. Neste sentido,
selecionámos um programa de treino mais geral, incidindo sobre o treino de
força, resistência aeróbia e flexibilidade, tentando que o programa de treino não
privilegiasse uma única capacidade física.
Apesar de nos testes acima referidos, (força e resistência abdominal,
força e resistência do trem superior, e aptidão aeróbia), ambos os grupos terem
apresentado uma evolução semelhante, nos testes de velocidade (corrida de 30
m) e força dos membros inferiores (salto horizontal) a evolução foi distinta. O
grupo 1 (programa de treino aplicado no início da aula de educação física)
apresentou uma ligeira melhoria (não significativa) na força dos membros
inferiores e uma melhoria bastante acentuada no teste de velocidade (5.96±0.46
vs. 5.71±0.47 s, p=0.01), enquanto o grupo 2 (programa de treino aplicado no
final da aula de educação física), apresentou uma melhoria significativa no salto
horizontal (1.29±0.18 vs. 1.41±0.21, p=0.01), mas apresentou um decréscimo
(não significativo) na prestação no teste de velocidade. Estes dados parecem
sugerir uma tendência para uma melhoria mais acentuada em testes que
solicitam a força rápida quando o programa é aplicado no início da sessão, em
contraponto à sua aplicação no final da mesma, revelando que este tipo de
tarefas devem ser realizadas com níveis baixos de fadiga (Hamilton, Paton &
Hopkins 2006; Marques 2005; Winchester et al. 2008). Contudo, esta conclusão
pode ser abusiva se tivermos em consideração:



Que o grupo 2 melhorou substancialmente no salto horizontal, sendo
este um gesto iminentemente explosivo;
O número reduzido da amostra;
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E a não inclusão de um grupo de controlo, não sujeito ao programa
de treino, apenas participando nas aulas de educação física, o que
permitiria averiguar com mais detalhe se a melhoria da prestação se
encontrava relacionada com o programa específico e com a
participação nas aulas de educação física.

Um dado interessante deste estudo está também relacionado com o
aumento do peso em ambos os grupos analisados (sendo mesmo significativo
no grupo 2), apesar de não se ter verificado um aumento da altura. O aumento
do peso pode dever-se a inúmeros fatores que não foram alvo de estudo neste
trabalho, pelo que no futuro a análise de alguns parâmetros da composição
corporal pode ser importante para se entender mais profundamente algumas das
alterações ocorridas. Por exemplo, Vanhelst et al. (2011), após a aplicação de
um programa de atividade física durante doze meses, verificaram uma
diminuição significativa nos parâmetros da composição corporal associados com
a obesidade. Porém, Dorgo et al. (2009) verificaram que a aplicação de diferentes
programas de atividade física permitiu aumentar os níveis de aptidão física,
apesar dos valores de composição corporal não terem sofrido alterações.
No que se refere aos testes de flexibilidade, não foram encontradas
diferenças entre os dois momentos de avaliação em nenhum dos grupos
testados, o que nos parece apontar que este parâmetro da condição física é, por
um lado, menos treinável do que os restantes (Mellion, Margot & Madden 2003;
Walker 2007), por outro, que não é influenciável pelo momento do treino em que
ocorre (no início ou no final da aula de educação física).
Como limitações do presente trabalho podemos apontar:
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O número reduzido de elementos participantes neste trabalho, o que
dificulta a generalização dos resultados para outro tipo de
amostra/população;



A não existência de um grupo de controlo, participante apenas em
aulas de educação física, sem programa específico de treino, que
permitiria avaliar os efeitos efetivos do programa de condição física;



A aplicação do programa de condição física com duração de apenas
8 semanas poderá não ter sido suficiente para a obtenção de
melhorias significativas nalguns dos parâmetros avaliados;



E o controlo de outro tipo de parâmetros antropométricos e de
composição corporal (e.g. percentagem de massa gorda, pregas
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subcutâneas, perímetro da cintura pélvica) devem ser considerados
em estudos futuros neste tipo de populações não treinadas.
Conclusão
Os dados resultantes deste estudo parecem apontar que a aplicação de
programas de condição física na escola, mais especificamente na aula de
educação física, pode contribuir para a melhoria da aptidão física,
independentemente do momento da sessão em que o programa é aplicado aos
alunos. Parece também existir uma tendência para a melhoria do desempenho
com a aplicação do programa de treino no final da sessão, quando nas
componentes avaliadas predomina a resistência muscular, enquanto em gestos
mais explosivos, apesar dos dados não serem totalmente conclusivos, estes
parecem sugerir a existência de vantagens da aplicação do programa de
condição física no início da sessão.
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Resumo
Na abordagem do tema da importância pedagógica da construção do
bilinguismo, pretendo analisar as seguintes questões: a) O crioulo como língua
materna; b) O crioulo e a diglossia; c) A importância pedagógica da construção
de um real bilinguismo em Cabo Verde.
No tratamento das questões, serei levado a fazer o ponto de situação e abrir
novas perspetivas para o futuro.
Palavras-chave: crioulo, diglossia, bilinguismo, língua materna.
Abstract
The goal of this paper is to focus on the pedagogical relevance of the construction
of bilingualism. The will analyze the following questions: a) Cape Verdean Creole
as mother tongue; b) Cape Verdean Creole and Diglosia; c) The pedagogical
relevance of construction of a real bilingualism in Cape Verde.
The article will summarize the current linguistic situation in Cape Verde and reflect
on the possible future developments.
Keywords: Cape Verdean Creole, diglosia, bilingualism, mother tongue.
O crioulo como língua materna
Disse algures que o crioulo celebra e expressa, da forma mais ampla,
densa e elevada, o que somos e, em grande parte, o que estamos sendo (Veiga
2004, p. 72). Por isso, é altamente significativo o espaço identitário que ele traduz,
expressa e simboliza. Toda esta semântica identitária tem razão de ser com base
em alguns pressupostos:
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“Porque, o primeiro som articulado que entrou nos ouvidos ou saiu da
boca da maioria dos cabo-verdianos tinha uma fonética crioula e uma
sintaxe islenha;



Porque, o primeiro gesto de amor da mãe desses mesmos caboverdianos foi acompanhado pelo ritmo e pela cadência que só a língua
materna sabe produzir na justa medida e com a adequada propriedade;



Porque, na primeira descoberta do mundo, feita pelos mesmos, o
crioulo tem desempenhado o papel de suporte e de intermediário mais
eficaz do que qualquer outra língua;



Porque, o crioulo nasceu juntamente com o nosso povo e, ao seu
lado, resistiu sempre, tanto ontem como hoje;



Porque, o crioulo não foi uma dádiva, nem tão-pouco uma
mercadoria adquirida, mas o resultado de uma autonomização
linguística, em que o autor foi, é e tem sido, o nosso próprio povo;



Porque, o que de mais original existe na nossa humanização - tanto na
oratura como nas práticas laborais; no universo musical como
nas atividades lúdicas; na morabéza como na expressão da
religiosidade; nos hábitos e costumes como na filosofia de vida - tem o
selo inconfundível da crioulidade” (Veiga 2004, pp. 72-73).

O cabo-verdiano aprende o crioulo de maneira informal e sem esforço,
chegando por isso a codificar e descodificar o universo envolvente com palavras e
construções que significam, mas também, que exprimem sentimentos.
É um fato que podemos falar outras línguas, sobretudo com a razão; porém
o crioulo falamo-lo com a razão e com o coração.
Os exemplos abundam. Podemos discursar em crioulo ou em português;
fazer uma reportagem ou uma entrevista nas duas línguas; escrever um despacho
ou pronunciar uma sentença em português ou em crioulo; fazer uma homilia ou ler
um extrato da Bíblia numa ou outra língua, com um ou outro constrangimento
ultrapassável.
Porém, há espaços do nosso humanismo onde o crioulo reina quase que
exclusivamente, ou então com uma percentagem largamente esmagadora. E isto,
nas tradições orais, na música, no lar, nas brincadeiras, nas anedotas, no mercado,
nas formas de dizer injúrias, nas conquistas amorosas, e, hoje, em certa medida,
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nos recursos as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) utilizados pela
juventude, como os SMS, os e-mails e, em menor escala, o Facebook.
A língua materna é, assim, por natureza, um dos melhores instrumentos
de comunicação e de socialização de ideias ou de informação. Com a língua
materna, as ideias não são traduzidas apenas, elas significam, num processo onde
há a lógica, mas também o sentimento e a emoção.
São todas essas características que fazem com que as línguas maternas
sejam instrumentos privilegiados de codificação e descodificação de mensagens; o
melhor arquivo da vivência e do modo de ser e de estar de um povo; o melhor chão
para cultivar a sua cidadania; o melhor instrumento pedagógico de aprendizagem;
a melhor referência para assimilação de outras línguas; numa palavra, o melhor
instrumento de comunicação linguística.
E se a língua materna é assim tão importante, não poderá haver
desenvolvimento integrado, equilibrado e inclusivo sem a sua valorização, sem o
reconhecimento do estatuto que lhe advém de direito, sem o reconhecimento do
papel que desempenha ou que pode desempenhar.
A questão que fica em suspenso é: qual o lugar que o crioulo, como língua
materna, ocupa no sistema educativo, na vida cultural e política, na comunicação
social, nas associações comunitárias e outras, na administração da justiça e na
economia do país?
A resposta sabemos todos. Não vale a pena esmiuçá-la. O status que é
devedor da situação de diglossia, felizmente em desconstrução hoje, e que será
objeto da próxima secção.
O crioulo e a diglossia
De acordo, com Charles Ferguson (1959, pp. 325-340), na situação de
diglossia há sempre duas ou mais línguas gozando de estatutos diferentes, podendo
uma ser língua oficial, com alfabeto e escrita, suporte de ensino formal, com
produção literária e académica, utilizada na comunicação social e em situações
formais de comunicação, e a outra, geralmente, não possui nem alfabeto nem
escrita, é utilizada em situações informais de comunicação, tem menos prestígio em
relação à língua oficial, tem fraca ou nenhuma presença na comunicação social e
no sistema de ensino.
Não há dúvida que, em Cabo Verde, há uma situação de diglossia em
desconstrução, na medida em que a língua oficial e de prestígio é o português, mas
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o crioulo vem conquistando, paulatina e continuadamente espaços de oficialidade e
de formalidade, no ensino, na criação cultural, na investigação, na comunicação
social e na administração.
O patamar de desenvolvimento do crioulo podia estar muito mais alto se,
deliberadamente, não tivesse havido, desde o século XIX, medidas discriminatórias
e glotofágicas que, em nome da unidade do então Império colonial-fascista,
tentaram sufocá-lo e, mesmo, destruí-lo (Ferreira 1973, pp. 127-131).
Não era suposto o surgimento do crioulo cabo-verdiano no âmbito das
expansões lusas quinhentistas. O crioulo só nasceu devido, sobretudo, a uma feliz
distração do rei Afonso V. Com efeito, muito dificilmente o crioulo surgiria sem a
bendita Carta Régia de 1472 (Silva 1991, p. 199) que manda limitar os privilégios da
Carta de 1466. Se, neste primeiro dispositivo, o rei, para atrair os reinóis para Cabo
Verde, concedeu-lhes prerrogativas de comércio na costa ocidental da África, a
partir de Cabo Verde até à Serra Leoa, sem limitação na utilização de produtos de
troca provindos de Portugal, como o vinho, o azeite e a fazenda, entre outros, já na
Carta Régia de 1472, os armadores portugueses só podiam comercializar na costa
ocidental africana com “as novidades da terra”, isto é, com o artesanato e outros
produtos locais.
Esta medida exigia que uma parte de escravos não fosse vendida e
ficasse em Cabo Verde para cultivar a terra e para desenvolver o artesanato local.
Com este dispositivo o rei pretendia tão-somente limitar o campo de intervenção dos
armadores, obrigá-los a honrar os seus compromissos com a coroa, evitando o
enriquecimento rápido e desonesto como vinha acontecendo.
Entretanto, essas restrições constituíram uma medida de ouro para o
surgimento da crioulidade e, por conseguinte para a formação do crioulo, também.
Com efeito, os armadores eram obrigados a vender apenas uma parte dos
escravos, deixando a outra parte para produzir as tais “novidades da terra”. Para tal,
os escravos tinham que trabalhar juntos e organizadamente, com alguma
distribuição de trabalho. Vivendo juntos, tinham que formar comunidades. E uma
comunidade trabalha, mas também comunica, reza, canta, dança, se diverte e se
reproduz.
Ora, desconhecendo a língua portuguesa e mesmo as línguas étnicas - já
que os escravos eram de etnias diferentes e os dominadores, estrategicamente não
misturavam escravos da mesma etnia para evitar a conspiração dos mesmos e
assim enfraquecer a rebelião - o dominador, ou impunha a sua própria língua, ou
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permitia o surgimento de um outro instrumento de comunicação diferente da sua
própria língua.
A imposição do português não era viável, por algumas razões: o número
de brancos era extremamente reduzido relativamente ao dos negros. Diz o
historiador António Carreira (1972) que, em 1582, para 13.700 escravos havia cerca
de uma centena de brancos e mesmo nos séculos XVII e XVIII, o número de
brancos, em relação aos negros, foi sempre pouco expressivo. A agravar esta
situação, o branco viajava sem a família e tinha a necessidade de se aproximar da
escrava negra e essa aproximação exigia uma comunicação mais tolerante. A maior
parte dos dominadores-armadores era iletrado e não possuía os instrumentos para
impor e reproduzir a sua própria língua, como a escrita, a gramática, o dicionário.
Mesmo que possuíssem esses instrumentos, de pouco valeriam porque os negros
também eram iletrados.
As condições para a formação da crioulidade pareciam estar reunidas:
crioulidade de sangue, de cultura, mas também de língua.
Até ao século XIX, o crioulo formou-se e desenvolveu sem grandes
constrangimentos, pelo menos não houve nenhuma tentativa programada e
deliberada para “matar” a crioulidade, e isto se excluirmos a carta do rei de Portugal
que em 20 de outubro de 1620 determinou que “para Cabo Verde se degredassem
as mulheres [brancas], que se costumavam degredar para o Brasil, a fim de que se
extinga, quanto possível, a raça de mulatos” (Carreira 1972, p. 37).
É um fato que mesmo antes do século XIX, evidenciava-se já algumas
preocupações. Aliás, em 1784, um escritor anónimo, citado por Carreira (1985, p.
27), escreveu para o rei de Portugal dizendo-lhe que os reinóis vinham se
acostumando “ao estilo da terra” e muito poucos são os que ainda falam
corretamente o português.
Foi no entanto a partir do século XIX que o pânico se instalou. Com a
criação do primeiro liceu em 1860; com o surgimento do Seminário-Liceu de São
Nicolau em 1866, aumentou o ensino da língua portuguesa o que favoreceu o
aparecimento de uma elite letrada e alguns zelosos defensores da lusitanidade e da
unidade do Império que diziam que começava no Minho e terminava em Timor.
Começou, então, a chover anátemas contra o crioulo (Ferreira 1973, pp.
127-133), anátemas que diziam que o crioulo não tinha regras nem gramática; que
era uma algaraviada; que não tinha três importantes letras do alfabeto (“R de rei, L
de Lei e F de Fé”); que era “uma enxada rudimentar enquanto o português era uma
charrua aperfeiçoada” (Miranda 1927, p. 396).
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Os impropérios contra o crioulo eram tantos que a portaria do Governo
número 303, de 8.5.1920 chegou mesmo a proibir, formalmente, o uso do crioulo
nas escolas (Carvalho 2011, p. 400).
Muitas vozes se levantaram em defesa do crioulo: Adolfo Coelho (18801886); Joaquim Viera Botelho (1886); António de Paula Brito (1888); Cónego Manuel
da Costa Teixeira (1902); Pedro Cardoso, Eugénio Tavares e Napoleão Fernandes,
nas duas primeiras décadas do século XX, e tantos outros intelectuais, escritores e
compositores que, de então para cá, defenderam a causa do crioulo.
Apesar de tudo, a situação de diglossia ainda prevalece, embora a partir
da Independência Nacional, o estatuto do crioulo foi mudando de algaraviada para
dialeto, para língua nacional e materna, para língua que merece um estatuto mais
dignificante, devendo o Estado promover as condições para a sua oficialização em
paridade com a língua portuguesa, conforme estipula o artigo 9º.2, da Carta Magna
de 2010.
A diglossia está assim condenada a ceder lugar a um real bilinguismo.
Aliás, em Cabo Verde já se vive uma situação de diglossia em desconstrução e de
bilinguismo em construção ou, então, o que alguns estudiosos chamam “bilinguismo
com diglossia”. Com efeito, o crioulo já marca presença, embora tímida ainda, no
ensino superior e na comunicação social; os estudos académicos, particularmente
nos últimos tempos, se têm multiplicado; o Parlamento cabo-verdiano é
assumidamente bilingue; na administração, a presença da oralidade é cada vez
mais significativa; até nas Nações Unidas (Neves 2011), o crioulo já inaugurou a sua
presença. Digno de registo é a apresentação de comunicações em crioulo e sobre
o crioulo em fóruns internacionais, como por exemplo na 20ª Conferência Bienal,
organizada pela “Society for Caribbean Linguistics”, pela “Society for Pidgin and
Creole Linguistics” e, ainda, pela “Associação de Crioulos de Base Lexical
Portuguesa e Espanhola”.
Hoje, temos gramáticas, dicionários, romances, ensaios, livros de poemas,
composições musicais, dissertações, teses de doutoramento, tradução da Carta
Magna de Cabo Verde e de capítulos da Bíblia, tudo em ou sobre o crioulo. A nossa
língua materna, ao que parece, entrou numa nova era. Isto não significa que não
haja, ainda, uns “ilustres pedagogos” a denunciar a LCV (Língua Cabo-verdiana)
como “enxada rudimentar” e exaltar a LP (Língua Portuguesa) como “charrua
aperfeiçoada”. É o conforto que eles mantêm com a LP e a cegueira do discurso
colonial, já desatualizado, que os forçam a ir contra a história e a razão das coisas.
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Porém, uma coisa é certa: a glotofagia foi afogada e enterrada no mar de
canal e a diglossia, que teimosamente persiste, está condenada a entrar na história.
O caminho da oficialização do crioulo está cada vez mais curto. A construção do
bilinguismo já é um processo irreversível.
A importância pedagógica da construção do bilinguismo
A paisagem linguística cabo-verdiana caracteriza-se pela existência de
duas línguas, sendo uma materna - o crioulo; e a outra, língua segunda - o
português. Assim, toda a pedagogia, em Cabo Verde, é condicionada por esta
paisagem linguística.
Acontece que o estatuto das duas línguas, como ficou demonstrado na
secção sobre a diglossia, tem sido diferente, para não dizer antagónico.
Ora, sendo o crioulo língua materna, a sua força comunicativa é tal que
observadores atentos sempre acharam que a língua que manda, em Cabo Verde,
pode, até, ser o português. Porém, a língua que reina, e com a força, de longe mais
expressiva na comunicação informal, um espaço privilegiado de sociabilidade, de
expressão e de vivência culturais, é, sem margem para dúvidas, o crioulo.
A pedagogia cabo-verdiana e a política de Educação têm descurado o
papel da língua materna no processo de aprendizagem. Com efeito, não houve
esforços palpáveis no sentido de se criar as condições de empoderamento do
magistério do crioulo, e, para cúmulo, o ensino do português era ministrado com
metodologia de língua primeira, contrariando a própria realidade do país onde a
língua materna, portanto com estatuto de língua primeira, era o crioulo.
Não significa que essa pedagogia não teve casos de sucesso, mas os
resultados seriam muito mais encorajadores, mais inclusivos e menos desgastantes
se houvesse um magistério com metodologia adequada para o crioulo, como língua
primeira, e uma outra, igualmente adequada, para o português, como língua
segunda.
A pergunta que se coloca é: quais as razões de fundo desta discriminação
pedagógica que fez escola em Cabo Verde, desde o século XIX?
As razões são várias e se confundem com a filosofia glotofagista que deu
corpo à situação de diglossia, que já tratámos anteriormente.
Gostaríamos de ressaltar que a resistência à pedagogia do crioulo e a
prática de uma metodologia inadequada para o português, a de língua primeira (L1),
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reside, fundamentalmente, na política de esvaziamento dos valores autóctones que
representavam um rosto da África em Cabo Verde, e de exaltação dos valores da
então “metrópole”, porque segundo nos diziam eram valores da “civilização”, em
contraste com a miscigenação local, onde a Europa e a África se irmanaram, o que
levou o ensaísta Gabriel Mariano a afirmar: “Não deixa de ser significativo que uma
civilização de brancos, criada por brancos, tenha sido apropriada por negros, vindo
a desabrochar em nossos dias numa cultura mestiça, onde brancos, negros e
mulatos se realizam pelas mesmas vias; participando com igual sinceridade nas
efemérides locais; sentindo-se igualmente responsáveis pelos destinos da sua
comunidade” (Mariano 1991, p. 54).
A elite intelectual, particularmente no que concerne ao crioulo, não deu
sinais de concordar com Gabriel Mariano. Aliás, já o próprio escritor e professor
Pedro Cardoso, em 1933, insurgia-se contra essa elite intelectual dizendo: “ Não
assustem, portanto, os zelosos patriotas com o moroso desenvolvimento da colónia;
não desanimem os professores com o escasso aproveitamento dos discípulos. Da
calamidade, se há alguma, somos nós e não o dialeto, os únicos responsáveis, pelo
desleixo dos nossos deveres cívicos e profissionais”.
E mais à frente, o professor e diretor do jornal Manduco (Cardoso 1933),
remata: “Em toda a parte, estudam-se e cultivam-se os dialetos regionais; só aqui
em Cabo Verde é que aparecem uns ilustres pedagogos a denunciar o crioulo como
trambolho, e se a mais não se atrevem é porque se podem levantar as pedras das
calçadas”.
Tudo leva a crer que Pedro Cardoso estava a referir-se ao intelectual João
Miranda, que presumo que também era professor e que em 1927, magistralmente,
afirmara que “o crioulo era uma enxada rudimentar enquanto o português era uma
charrua aperfeiçoada” (Miranda 1927, p. 396).
Já em 1933, o Professor Pedro Cardoso, falava do “escasso
aproveitamento dos discípulos”. Hoje, todos os professores, pais e encarregados de
educação sabem que o aproveitamento dos alunos, sobretudo na disciplina de
português, tem sido pouco satisfatório. Assiste-se, mesmo, a casos de fraca empatia
com essa disciplina.
Seria interessante que houvesse um estudo para determinar as causas
dessa fraca empatia, desses resultados pouco satisfatórios.
Eu não tenho dúvidas de que o cerne do problema está ligado a um
magistério que ainda não conseguiu pôr de pé uma pedagogia adequada para o
crioulo como língua materna e para o português como língua segunda. O problema
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ainda decorre da falta de uma verdadeira política para a construção do bilinguismo
em Cabo Verde. O magistério do crioulo, como preocupação, só timidamente
chegou ao Ministério da Educação, com a dinamização do ensino bilingue piloto
numa escola em Flamengos e numa outra em Ponta de Água, ilha de Santiago, e
sobretudo, com o Decreto Legislativo nº 2/2010, onde declara “... O sistema
educativo deve valorizar a língua materna como manifestação privilegiada da
cultura”.
Porém, em matéria de política linguística, em Cabo Verde, há que apostar
decididamente na língua materna que é o instrumento privilegiado de comunicação;
há que apostar, também, sem hesitação, numa metodologia de rigor na
aprendizagem do português, língua segunda.
Se é certo que não devemos descurar a aprendizagem de outras línguas,
é certo também que o nosso destino e o nosso desenvolvimento formatam-se
sobretudo a partir do crioulo e do português. Como cheguei a afirmar na obra A
Construção do Bilinguismo (Veiga 2004, p. 129) “Ninguém pode duvidar que tanto a
língua portuguesa como a cabo-verdiana, embora de formas diferentes, corporizam
a nossa história, enformam a nossa cultura e moldam o nosso estar no mundo. A
afirmação e a valorização dessas duas línguas, mais do que um dever cívico, é uma
exigência cultural e uma necessidade ambiental”.
E se a própria Constituição da República, de 2010, no seu artigo 9º.2,
ordena a criação de condições para a oficialização da língua cabo-verdiana em
paridade com a portuguesa, a política de educação, para ser coerente, tem que
começar a preocupar-se, seriamente, com a pedagogia e com o magistério das duas
línguas principais do nosso ambiente social. Não nos esqueçamos que o magistério
das duas línguas carece de uma pedagogia em construção e em projeção. O
português é língua da comunicação formal e precisa de conquistar mais espaços da
informalidade e aumentar o público utilizador. O crioulo, que é fortemente língua da
informalidade ambiental, precisa de conquistar mais espaços de formalidade
ambiental. Isto significa que, o magistério de ambas as línguas precisa de uma
pedagogia e de uma metodologia adequadas.
Ousaria propor o reforço e a oxigenação do magistério da língua materna
e da língua segunda, com base numa pedagogia e numa metodologia adequadas
aos respetivos estatutos.
Quanto ao ensino bilingue piloto que está a ser dinamizado, a partir deste
ano, numa escola de Flamengos e numa outra de Ponta de Água, na ilha de
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Santiago, para ser representativo e ter sustentabilidade no futuro, urge a criação de
três condições:
1) Definição e materialização de uma política consequente de formação de
professores do crioulo;
2) Criação de um gabinete específico para organização e produção de
materiais didáticos;
3) E alargamento da experiência de ensino piloto a outras zonas do
arquipélago.
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Leonel Barbosa Gonçalves
Centro Médico Cardiológico - CARDIOMED, Cabo Verde
leonelb87@gmail.com

Resumo
As hemoglobinopatias são doenças hematológicas hereditárias, sendo a mais
frequente a anemia falciforme que é caracterizada pela presença da hemoglobina
S que induz o processo de polimerização levando a deformação das hemácias e
consequentemente graves problemas de saúde aos portadores.
A intensa miscigenação do povo cabo-verdiano acabou tornando essa
hemoglobinopatia muito frequente, porem ainda não existem dados oficiais sobre
a prevalência da anemia falciforme em Cabo Verde, e nem um programa de
rastreio e apoio aos portadores da doença falciforme. Sendo assim, o objetivo
desse trabalho é salientar a importância do rastreio da anemia falciforme em
Cabo Verde, a descrição das suas causas, sintomas e tratamento para facilitar o
entendimento da doença e contribuir de forma significativa para a melhoria da
qualidade de vida dos portadores.
O presente artigo é uma revisão bibliográfica de artigos, livros, monografias e
dissertações sobre o tema proposto com o objetivo de facilitar o entendimento da
anemia falciforme.
Palavras-chaves: anemia falciforme,
tratamento de anemia falciforme.
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hemoglobinopatias,

Abstract
The hemoglobinopathies are inherited hematologic diseases, being the most
frequent the sickle cell anemia. Sickle cell anemia is characterized by the
presence of hemoglobin S which induces the polymerization process leading to
deformation of erythrocytes and consequently serious health problems to
patients.
The intense mixing of the Cape Verdean population ended up making this
particular hemoglobinopathy very common, however there is still no official data
on the prevalence of sickle cell anemia in Cape Verde and not a single health
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program focused on sickle cell anemia is being carried out. Therefore, the goal of
this paper is to highlight the importance of screening sickle cell anemia in Cape
Verde and describe the causes, symptoms and treatment of this pathology in
order to facilitate our understanding of the disease and to contribute significantly
to improving the quality of life and mortality of patients.
The article is based on a review of articles, books, monographs and dissertations
on topic in order to facilitate our understanding of sickle cell anemia issue.
Keywords: Cape Verde, hemoglobinopathy, treatment of sickle cell anemia,
sickle cell anemia.
Introdução
As hemoglobinopatias são consideradas como uma das doenças
genéticas mais comum em todo o mundo, com prevalência de portadores
heterozigotos de seus principais tipos em aproximadamente 5% da população
mundial. No caso da hemoglobina S (HbS), a maior prevalência ocorre na África
tropical e entre os negros de países que participaram do tráfico de escravo
(Naoum & Domingos 2007).
A anemia falciforme é uma doença falciforme onde ocorre a mutação
dos genes que regulam a síntese de aminoácidos (sequência) da cadeia
polipeptídica da globina, alterando a sua estrutura. A causa da alteração
hemoglobínica é a substituição do ácido glutâmico por uma valina na posição 6
da cadeia polipeptídica β, sendo que tal fato acarreta modificação da morfologia
dos eritrócitos (Holsbach et al. 2010).
Torna-se então necessário, conhecer melhor as patologias descritas,
para que se tenha um tratamento adequado. A importância deste artigo para o
Sistema Nacional da Saúde de Cabo Verde reside no fato que fornecerá dados
e informações fundamentais na planificação das atividades de prestação dos
cuidados de saúde, principalmente aos portadores da anemia falciforme. Além
do mais, estudos deste tipo, fornecerão subsídios para a decisão política de
inclusão da obrigatoriedade do rastreio das hemoglobinopatias nos serviços de
saúde em Cabo Verde, contribuindo assim, significativamente, para a melhoria
dos cuidados de saúde no país.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, método que diz respeito ao
levantamento da literatura de relevância para basear a investigação referente ao
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estudo proposto nas bases de dados Scielo, Medlin, Run e Pubmed com as
palavras-chaves: hemoglobinopatias e anemia falciforme em Cabo Verde. Foram
selecionados artigos originais que tratavam do tema proposto e também citações
de outros autores, quando não era possível obter o artigo original. O período de
publicação selecionado foi de 1981 a 2013. Foram analisados artigos, livros,
monografias e dissertações.
Aspetos gerais: anemia falciforme
As hemoglobinopatias constituem um grupo de doenças genéticas,
caracterizadas por alterações da porção proteica da molécula de hemoglobina.
Essas doenças são classificadas em dois grupos: as estruturais e as de síntese.
As estruturais são caracterizadas por alterações na sequência de aminoácidos
das cadeias globínicas, resultando na presença de uma hemoglobina anormal,
podendo também, ser designadas por variantes de hemoglobina. As
hemoglobinas de síntese ou talassemias são devidas à redução ou ausência de
síntese de uma ou mais cadeias globínicas (Bogas 2009).
A hemoglobina (Hb) é uma proteína presente nos eritrócitos cuja
principal função é o transporte de oxigénio (O) e dióxido de carbono (CO2). Para
que ela possa desempenhar corretamente a sua função, são necessárias cerca
de 300 milhões de moléculas por eritrócitos (Bernard et al. 2000). É formada por
quatro subunidades, composta de dois pares de cadeias globínicas
polipeptídicas, conhecidas por duas cadeias α (ζ, α1, α2) e duas β (β,δ,ε,γА,γГ),
cujos genes estão localizados em diferentes cromossomas (16 e 11
respetivamente) e o grupo heme que contém uma molécula de ferro (Bogas
2009).
As hemoglobinas consideradas normais nos seres humanos são:
hemoglobina A (HbA), hemoglobina A2 (HbA2) e hemoglobina fetal (HbF). Elas
estão presentes em concentrações definidas no sangue humano sendo a HbA
mais predominante (96,5 a 98%), em segundo lugar a HbA2 (2,5 a 3,5%) e a HbF
em menor quantidade (0 a 1%) (Bogas 2009).
Cabo Verde é um país caracterizado por muitas misturas raciais. O
processo de colonização tornou-se responsável por grande influência na
dispersão dos genes anormais, principalmente o falciforme. Desta forma as
hemoglobinopatias existentes estão muito relacionadas às etnias que compõem
a nossa população (Naoum 1984).
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As hemoglobinas variantes são caracterizadas bioquimicamente
diferentes das hemoglobinas normais e envolvem alterações nos genes
estruturais. Podem ser originadas por substituição nos aminoácidos resultantes
de mudanças nas sequências de nucleotídeos como, por exemplo, na HbS o
ácido glutâmico da posição seis da cadeia beta é substituído pelo aminoácido
valina (Naoum 1984).
Os indivíduos que possuem alterações genéticas e consequentemente
nos quais aparecem as hemoglobinas anormais podem ser heterozigotos ou
homozigotos. No caso de heterozigotos estes possuem apenas um gene
mutante, enquanto os homozigotos possuem um par de genes mutantes. Na
maioria dos casos o portador heterozigoto de hemoglobinas anormais e de
talassemias é assintomático; já o portador homozigoto, principalmente os
falcêmicos, ou beta-talassemicos maior, apresenta grave anemia e crises
constantes de hemólise (grande e precoce destruição de eritrócitos) (Naoum
1984).
Hemoglobina S e anemia falciforme
A hemoglobina S (HbS) é uma hemoglobina variante, decorrente da
mutação pontual (GAG→GTG) na posição 6 do gene da cadeia globínica β
conduzindo à substituição do ácido glutâmico pela valina, com consequente
alteração nas propriedades físico-químicas da molécula (Grignani et al. 2006). O
ácido glutâmico é carregado negativamente enquanto a valina é um aminoácido
neutro, resultando numa alteração de carga da molécula da hemoglobina, o que
resulta em uma mobilidade mais lenta da HbS quando comparada com a HbA
em análises eletroforéticas (Naoum 1987).
A base da fisiopatologia da falcização está na substituição do ácido
glutâmico pela valina na posição 6 da globina β. Embora esta mudança configurase bioquímica e geneticamente como pontual, numa região da molécula
(superfície externa) que não a compromete estruturalmente (ver Figura 1), passa
a ser suscetível quando a molécula de HbS perde o oxigénio, tornando-se desoxiHbS. À medida que as moléculas de HbS se tornam desoxigenadas dentro dos
eritrócitos, ocorrem mudanças estruturais típicas de moléculas de hemoglobinas
desoxigenas, que no caso da HbS tem consequências graves à sua
individualidade molecular (Naoum & Naoum 2004).
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Figura 1: Estrutura da molécula de hemoglobina A. Estrutura das cadeias globinas com
destaque para a posição do ácido glutâmico, na cadeia β, sítio da mutação S. (Naoum
2013, p. 44)

Ao se tornarem desoxigenadas, as moléculas de HbS expõe
componentes carbonados da valina mutante (β6 Val) que interagem-se com os
componentes químicos da fenilalanina da posição 85 da globina β (β85 Fen),
bem como, com a leucina da posição 88 da mesma globina (β88 Leu). Embora,
essas interações propiciem a ocorrência de outros contactos entre tetrâmeros de
diferentes moléculas da HbS, são justamente as interações β85 ↔ β6 ↔ β88 que
dão o início à agregação entre moléculas de HbS desoxigenadas. Quando 30
tetrâmeros estão agregados, forma-se um núcleo crítico, que constitui a primeira
fase da nucleação. Sobre este núcleo crítico, outros tetrâmeros podem aderir e
formar então um polímero internamente (ver Figura 2) (Naoum & Naoum 2004).
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Figura 2: Desoxigenação dos eritrócitos que contém HbS (Naoum 2013, p. 44)

Os eritrócitos falciformes não circulam adequadamente na
microcirculação, resultando assim, na obstrução do fluxo sanguíneo e na sua
destruição precoce. Nos primeiros meses de vida, devido à alta concentração de
HbF, a associação com persistência hereditária de hemoglobina fetal confere
melhor prognóstico à doença. A desidratação celular aumenta a concentração de
hemoglobina corpuscular média (CHCM) facilitando o processo de polimerização
pela possibilidade de contacto entre as moléculas de HbS (Naoum & Naoum,
2004).
O traço falciforme caracteriza o portador assintomático,
laboratorialmente representado pela associação das hemoglobinas A e S
(HbAS). A concentração da HbS no traço falciforme é sempre menor que da HbA,
variando entre 30 e 40% (Naoum & Naoum 2004).
Eventualmente, quando associado com anemia ferropriva ou talassemia
α, a concentração da HbS pode situar-se abaixo dos 30%, com níveis de
hemoglobina variando de 13 a 15 g/dl e volume corpuscular médio (VCM) de 80
a 90 fl (Murao & Ferraz 2007). Pelo fato da menor concentração da HbS em
relação a da HbA, o portador heterozigoto não apresenta alterações
hematológicas da doença, os processos vaso-oclusivos sob condições
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fisiológicas normais inexistem, portanto não havendo mortalidade e nem
morbilidade seletiva (Naoum & Naoum 2004).
Principais complicações
Os polímeros da hemoglobina S causam danos às estruturas da
membrana das hemácias, levando a hemólise e o seu conteúdo é liberado para
o meio extracelular, encurtando a vida média das hemácias na circulação (Santos
2009). As hemácias falcizadas acumulam-se nos vasos de pequeno calibre
ficando aderidas ao endotélio causando a vaso-oclusão; diversos mecanismos
fazem diminuir o óxido nítrico em pacientes falcêmicos, o que também contribui
para o processo de vaso-oclusão. Quando a vaso-oclusão ocorre em órgãos
específicos pode haver sequelas e até perda de função, sendo o baço o principal
alvo de infartos, gerando fibrose e calcificação do órgão. Neste caso, ocorre
imunossupressão já que o baço é o principal produtor de células de defesa
(Santos 2009).
A imunossupressão causada nos pacientes falcêmicos leva a quadros
recorrentes de infeções, principalmente por pneumococos e Haemophilus
influenzae tipo B, sendo os pneumococos os principais causadores de óbito por
infeções nesses pacientes (Loggetto et al. 1999).
A segunda maior causa de mortalidade em indivíduos portadores da
anemia são as Crises de Sequestro Esplênico Agudo (CSEA), sendo esta crise
caracterizada pelo acentuado aumento do baço em decorrência do acúmulo de
hemácias dentro do órgão, gerando a queda dos níveis circulantes das
vermelhas, com este quadro o paciente corre o risco de apresentar choque
hipovolêmico que evolui para óbito em poucas horas. Se o diagnóstico for
precoce é necessária a realização de transfusão de hemácias (ANVISA 2002).
Nos adultos, a principal causa de morte é a Síndrome Torácica Aguda
(STA), que define como a ocorrência de vaso-oclusão nos pulmões dos pacientes
falcêmicos (Gualandro, Fonseca & Gualandro 2007).
Outro sintoma característico é a dor intensa ocasionada pela vasooclusão e a dificuldade de circulação do sangue, que se apresenta mais viscoso
por causa das hemácias falcizadas, causando obstrução de pequenos vasos
(Figueiredo 2007). Dor localizada nas mãos e pés é frequente nas crianças até 5
anos de idade e muitas vezes a primeira manifestação da doença juntamente
com os sinais inflamatórios nas mesmas regiões corporais (ANVISA 2002).
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Os pacientes também podem apresentar icterícia, devido à destruição
acelerada das hemácias que gera um excesso dos precursores para a formação
da bilirrubina. É uma manifestação muito frequente que pode levar a colelitíase,
com cálculos múltiplos e pigmentados, sendo necessária a intervenção cirúrgica
(Gumiero et al. 2007). A predisposição para desenvolver o Acidente Vascular
Encefálico também é relacionada com a doença. Priapismo (descrito como
episódios de ereção dolorosa do pênis com duração maior que quatro horas) e
úlceras de perna são também algumas outras complicações da doença (ANVISA
2002).
Tratamento
O tratamento pode ser farmacológico e não farmacológico. Dentre as
medidas simples para a melhora no quadro de um paciente falcêmico estão:
hidratação 2,0 a 3,0L de água por dia, pois quando desidratado o paciente tem
maior propensão a sofrer crises de afoiçamento; a temperatura corporal também
deve ser mantida usando vestimentas adequadas, visto que no inverno ocorre a
vasoconstrição periférica diminuindo o calibre dos vasos, contribuindo para a
adesão das hemácias ao endotélio aumentando o risco de vaso-oclusão
(ANVISA 2002).
Devem se evitados locais com baixa tensão de oxigénio, porque a baixa
oxigenação gera maior propensão à polimerização da hemoglobina e
consequente afoiçamento das hemácias; uma alimentação rica em ácido fólico e
a sua suplementação são muito importantes, já que o componente ajuda na
eritropoiese que geralmente está deficiente nesses pacientes (ANVISA 2002).
Alimentos com alto teor de ferro devem ser evitados, já que este metal
encontra-se aumentado nesses indivíduos devido à intensa hemólise e a
transfusões sanguíneas serem frequentes, o ferro em altas concentrações no
organismo pode levar a danos celulares (Santos 2009). As atividades físicas
podem ser realizadas, porém com cautela, uma vez que, dependendo da
debilidade do organismo, exercícios mesmo sendo leves, podem levar à hipoxia
e precipitar a crise álgica (ANVISA 2002).
Embora os cuidados básicos apresentados acima melhorarem
significativamente a qualidade de vida dos portadores de anemia falciforme, o
uso de medicamentos também é indispensável.
A hidroxiuréia é um indutor de HbF, que quando elevada, colabora para
a melhora no quadro de complicações dos pacientes falcêmicos, ela também
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aumenta o volume corpuscular médio (VCM), aumenta a hidratação das
hemácias e diminui as moléculas de adesão, melhora a hemoglobina e a
produção de óxido nítrico. É a terapia de maior sucesso para a anemia falciforme
(Figueiredo 2007), porém para seu uso os médicos devem considerar os critérios
descritos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Falciforme,
Portaria SAS/MS nº 872, de 06 de novembro de 2002.
Para controlar a dor são utilizados analgésicos que são escolhidos
conforme o grau de dor relatado. Existem instrumentos para a avaliação da dor,
assim os pacientes classificam a dor que sentem por meio de números, cores,
expressões faciais, questionários ou uma combinação desses elementos. A partir
do nível de dor expresso, são administrados aos pacientes analgésicos fracos
(paracetamol ou dipirona), analgésicos moderadamente fortes (codeína ou
tramadol), ou analgésicos fortes (morfina, metadona ou fentanil) (Pimenta &
Teixeira 1996).
Para a prevenção de infeções por pneumococos é recomendada a
profilaxia com penicilina, sendo recomendado o uso até os cinco anos de idade,
porém nem sempre é uma terapia funcional devido à resistência bacteriana e a
baixa adesão dos pacientes, já que não apresentam sintomatologia e o
tratamento é doloroso (no caso da penicilina benzatina por via intramuscular). A
imunização dos pacientes com a administração de vacinas também é um
processo muito importante (Nuzzo & Fonseca 2004).
Epidemiologia da hemoglobina S em Cabo Verde
Em Cabo Verde não existem dados oficiais do Ministério de Saúde da
prevalência e incidência da anemia falciforme, no entanto existem alguns estudos
realizados na população cabo-verdiana.
Enquanto o estudo do ADNmt revela que a população Cabo-Verdiana é
tipicamente africana (Brehm et al. 2002), o estudo do cromossoma Y mostra uma
forte influência caucasiana confirmando de certa forma, a mestiçagem do povo
das ilhas (Gonçalves 2003).
A presença de hemoglobinopatias na população está documentada
desde 1950 em missões de estudo no ultramar (Nogueira, Coito & Ferreira 1950).
A elevada miscigenação da população cabo-verdiana, constituída quer por povos
oriundos de diferentes regiões de África continental subsaariana, norte de África
e da Bacia do mediterrâneo (Portugueses, Espanhóis, Italianos-Genoveses,
entre outros) (Carreira 1983a; Godinho 1965), pode justificar a presença de
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genes responsáveis por diversas hemoglobinopatias. A incidência poderá diferir
de uma ilha para outra em consequência dos grupos fundadores, isto é,
consoante a génese da população (Carreira 1983b).
O fato de ter existido uma forte presença da malária, ainda que de
carácter epidémico, poderá ter contribuído de forma seletiva para a manutenção
ou aumento da frequência local das variantes HbS, HbC, α-Talassémia trazidas
pelos negros e, também HbS e β-Talassémias da Bacia do mediterrâneo, zonas
de intensa atividade malarígena no passado, desconhecendo-se, no entanto, a
sua prevalência na população cabo-verdiana. (Alves 2010).
Estudos pontuais realizados em Portugal, com grupos populacionais
provenientes das ilhas, fornecem algumas indicações sobre algumas variantes,
quer da hemoglobina, quer da deficiência em Glicose-6-fosfato desidrogenase
(G6PD). Num estudo, realizado por Cruz et al. (1979), com 1015 adultos de
Santiago e 249 adultos do Fogo, todos do sexo masculino, detetaram para a
variante HbS nessas duas populações, uma frequência de 0,044 e de 0,008,
respetivamente.
Martins, Rodrigues e Palma (1988) num rastreio feito para deteção de
hemoglobinopatias e deficiência em G6PD em 639 cabo-verdianos de idade até
70 anos, de ambos os sexos e residentes na área metropolitana de Lisboa,
encontraram as seguintes prevalências: HbAS=7,86%, HbSS=0,16% e
HbAA=91,36% e 12,17% de deficientes em G6PD, tendo estes sido calculados
apenas nos indivíduos do sexo masculino com recurso a electroforese em
acetato de celulose.
Pires (2007), num estudo efetuado em grávidas no Centro Materno
Infantil em Santiago para o seu relatório de licenciatura, determinou com base
em teste de solubilidade e electroforese uma frequência de portadoras HbS na
ordem de 5,9%.
Estudo da epidemiologia da malária em Santiago, Cabo Verde - Fatores
genéticos humanos e estrutura populacional do mosquito vetor realizado por
Alves (2010) analisou aleatoriamente 257 pessoas pertencentes a indivíduos não
aparentados, 99 da Praia, 23 de Santa Cruz, 119 de Santa Catarina e 16 do
Tarrafal. Destes, 92% (200) foram HbAA, 7% (14) HbAS e 1% (3) HbSS. O alelo
HbS foi encontrado apenas em indivíduos de Santa Catarina (4% HbAS e 3%
HbSS das amostras deste concelho) e Praia (11% de HbAS), revelando uma
frequência muito baixa (5%). Não foram encontradas diferenças entre as
frequências dos genótipos para os diferentes concelhos (p=0,212).
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Gonçalves (2013), num estudo realizado em doadores de sangue no
Hospital Dr. Agostinho Neto na cidade da Praia, determinou com base em teste
de falcização de hemácias com metabissulfito de sódio a 2% uma prevalência da
hemoglobina S na ordem de 3,9%.
Em Cabo Verde, a matéria relativa a dádiva sanguínea e os
procedimentos a serem adotados nas transfusões sanguíneas são
regulamentados pela Lei nº 18/VII/2007, de 26 de Novembro. Nos artigos 17º e
21º dos capítulos VI e VII respetivamente, que regulamentam os estudos
imunohematológicos, os rastreios de agentes infeciosos e as provas prétransfusionais, não foram estabelecidos a obrigatoriedade da triagem da HbS
(Boletim Oficial 2007).
Existem dois grandes motivos para justificar a realização da triagem da
hemoglobina S nos bancos de sangue no nosso país, beneficiando tanto o
doador como o recetor. A importância de rastreio da HbS recai principalmente na
possibilidade de deteção dessa variante no doador e possibilidade da sua
consciencialização para a possibilidade de transmissão hereditária e
possibilidade de ter descendentes portadores do traço ou mesmo da anemia
falciforme. Isto possibilitará a deteção precoce dessa anomalia nas crianças e
consequentemente atenção médica adequada nos serviços de neonatologia.
Caso a HbS for detetada antes da transfusão, o profissional da saúde saberá
usá-lo com restrições e consequentemente assegurar a qualidade do sangue
transfundido e evitar complicações no recetor.
Diagnóstico laboratorial da hemoglobina S
A escolha da metodologia laboratorial adequada para a identificação
das hemoglobinas humanas anormais depende da suspeita clínica para a sua
maior eficácia, sendo importante, o conhecimento pelo laboratorista de suas reais
aplicações e possíveis limitações. São ferramentas úteis de diagnóstico, além da
avaliação dos índices hematimétricos; a eletroforese qualitativa de hemoglobina
em acetato de celulose em pH alcalino; a dosagem de hemoglobina fetal; o teste
de falcização; o teste de solubilidade para a hemoglobina S; entre outras técnicas
úteis para o diagnóstico das modificações estruturais da hemoglobina (Woitowicz
et al. 2010).
Uma grande variedade de testes qualitativos e quantitativos permite a
deteção da HbS. Entre os testes qualitativos, está o teste de solubilidade, no qual
ocorre a hemólise e a HbS são reduzidas pelo ditionito de sódio; por ser insolúvel,
ela forma polímeros de desoxi-HbS com esse reagente e turva a solução,
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enquanto as soluções contendo outras hemoglobinas permanecem (Naoum
1997).
Outro teste qualitativo é o de falcização, este teste utiliza o
metabissulfito de sódio como substância redutora, a qual em contacto com
hemácias extrai o oxigénio, levando as hemácias com HbS a assumir o formato
de foice, verificado pela observação das hemácias ao microscópio (Oshiro et al.
1999). Vários outros testes são comercializados na forma de “kit”, entre eles o
teste de gel-centrifugação, que se baseia no mesmo princípio da falcização; “in
vitro”, utiliza agente redutor e cartão com gel que retêm as hemácias falcizadas,
ficando estas suspensas no microtubo após a centrifugação (Oshiro et al. 1999).
A eletroforese de hemoglobina em fita de acetato de celulose ou em
filme de agarose é um teste amplamente conhecido, podendo ser tanto qualitativo
quanto quantitativo. A eletroforese se baseia na diferente mobilidade
eletroforética das hemoglobinas carregadas eletricamente permitindo a
separação das bandas de migração de hemoglobinas (Woitowicz et al. 2010).
Como a hemoglobina é uma proteína carregada negativamente, a eletroforese
de Hb se baseia nesse princípio. Assim, durante a corrida eletroforética, as
proteínas migram para o polo positivo (Naoum 1997).
Conclusão
As hemoglobinopatias são doenças hereditárias com maior frequência
a nível mundial, algumas como a anemia falciforme são mais predominantes em
africanos, porém, com a alta miscigenação de Cabo Verde, devido à imigração e
mais historicamente o tráfico de escravos, essas anemias são encontradas com
muita frequência nas diversas populações do país e consequentemente
tornando-se um problema de saúde pública.
O trabalho descreve anemia falciforme, tornando possível conhecer as
causas, sintomas e tratamento adequado, assim como medidas que melhorem a
qualidade de vida desses pacientes. Conhecendo tais procedimentos é possível
ajudar os pacientes portadores e contribuir de forma a reduzir a morbimortalidade
dos mesmos, alertar os profissionais de saúde da importância do rastreio das
hemoglobinopatias em outros ambientes (por exemplo nas universidades,
escolas, jardins e nos serviços neonatais) e a nível nacional de forma a ser
determinada a real prevalência das hemoglobinopatias em Cabo Verde. Este
conhecimento permitirá traçar orientações sobre esta temática e implementar
estratégias de informação, sensibilização, deteção precoce e tratamento de
doenças associadas à hemoglobina S.
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Resumen
El presente trabajo consiste en el diseño e implementación de un sistema para la
gestión de datos basado en el control selectivo y el cálculo de las normas de
inventarios para la toma de decisiones empresariales. Este permite calcular las
normas de inventario apoyada en los métodos ABC y MIN_MAX para analizar
cualitativamente la demanda de una serie de renglones sobre los productos y
servicios. La aplicación brinda al usuario una interfaz gráfica con facilidades de
inserción, eliminación, modificación y visualización. Para esta actividad es
necesario manipular algunos datos sobre los productos almacenados en una
empresa con la estructura interna que se requiere, los mismos son almacenados
en una Base de Datos soportada sobre un servidor MySQL.
Palabras-claves: gestión de inventarios, control de inventarios, normas de
inventarios.
Abstract
This work focuses on design and implementation of a system for data
management based on a selective control and calculation of inventory standards
for business decision making. This system allows to calculate inventory standards
supported in MIN_MAX ABC and qualitative methods to analyze the demand for
a series of rows of products and services. The application provides a graphical
user interface with access insertion, deletion, modification and visualization. For
this activity one needs to manipulate some data of the products stored in a
company's internal structure required, which are stored in a database supported
by a MySQL server.
Keywords: inventory management, inventory control, inventory rules.
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Introducción
El mejoramiento continuo de la gestión empresarial ha conducido a
formas modernas de organización, que se contraponen con los enfoques
tradicionales basados en la realización de funciones, concebidas de manera
aislada. Últimamente, se ha fomentado el enfoque integrador de todos los grupos
actuantes como la forma más eficaz para la consecución de los objetivos
empresariales.
En correspondencia con (Santos 1996; Parada 2000; Ruano 2004;
Pérez 2007; Acevedo, Urquiaga & Gómez 2010) la dirección por objetivos, el
marketing y la logística, son aplicaciones de los nuevos enfoques que sugieren
la interconexión coherente para llegar a una gestión completamente integrada,
siendo la logística una de las más recientemente incorporadas al ámbito
empresarial.
En ocasiones, la logística se considera como parte del proceso de
gestión de la cadena de suministro y otras tantas son tratadas como sinónimos.
Diferentes autores como (Christopher 1992; Cespón & Auxiliadora 2003; Stock &
Boyer 2009), la abordan como un enfoque, otros como una interdisciplina o
conjunto de técnicas y también como conjunto de actividades o proceso.
La gestión de aprovisionamiento, insertada en el más amplio concepto
de la logística integral, no escapa de la gran disparidad de acepciones y enfoques
que se caracterizan en la mayoría de los casos por el punto de vista del autor y
su enfoque en los diferentes niveles de dirección, ya sea estratégico u operativo,
así como por el acelerado ritmo en que se mueve el entorno y su carácter
competitivo.
La evaluación del marco teórico y práctico de la logística, y en específico
de la gestión de aprovisionamiento, las experiencias de investigaciones
precedentes validadas en este campo y el conocimiento de las condiciones
concretas en que se desarrolla la economía cubana, han permitido en el contexto
de esta investigación proponer el perfeccionamiento del software ECOSOFT para
la toma de decisiones en la gestión de inventarios.
La implementación del software propuesto empleó en su desarrollo el
Framework Symfony 2, MySQL, Doctrine 2 para interrelacionar ambas
tecnologías y teniendo como lenguaje el PHP, JavaScript y HTML.
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Método ABC para el control selectivo de inventarios: enfoque multivariable
El norteamericano H. Ford Dickie (1951), fundamentándose en el
principio de Pareto y en sus experiencias prácticas, presentó el Método ABC
denominado igualmente curva 80/20. El planteamiento general de este método
fue enunciado por H. Ford Dickie (1951, p. 92) de la forma siguiente:
“En cualquier clasificación de las existencias o inventarios una pequeña
fracción expresada en términos de elementos, o renglones, representará una
fracción mayoritaria en términos de efectos”.
Desde el punto de vista de la efectividad económica, esta situación
fundamenta la necesidad de la clasificación del inventario y su control selectivo
para establecer estrategias diferenciadas que posibiliten una gestión de
aprovisionamiento eficiente y orientada a los clientes.
Un eficiente sistema de control de inventarios no tratará por igual a todos
los renglones en existencia, sino que aplicará métodos de control y análisis en
correspondencia con la importancia económica relativa de cada producto.
Es generalizada la tendencia de diferenciar la gestión de inventarios en
dependencia de las características de los artículos que lo componen. El mismo
nivel de generalización, presenta en la literatura revisada, la recomendación de
aplicar como método de clasificación el Método ABC a partir del empleo de una
variable o requisito base cuantificable.
En correspondencia con (Parada 2000), se denominan requisitos bases
a los criterios de clasificación que son cuantificables y expresan la importancia
económica de los productos en inventario. El requisito base más comúnmente
utilizado es el valor del consumo. No obstante, existen otros requisitos que
pueden ser empleados como: el valor del saldo real en existencia, el valor del
inventario medio, la cantidad de movimientos, el volumen que ocupan los
productos en el almacén, la fecha de vencimiento, entre otros.
Al aplicarse el método se obtiene una curva logarítmica que representa
la distribución estadística del efecto de los renglones considerados. En esta curva
quedan bien definidas tres zonas diferenciadas: zona A, zona B y zona C, como
se muestra en la Figura 1.
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Figura 1: Representación gráfica del Método ABC (Parada 2009, p. 51)

Existe consenso en los autores consultados (Cuesta & Parra 1987;
Santos 1996; Ruano 2004; Parada 2009; Gulsen & Coskun 2013) en emplear
para definir los rangos de las zonas de clasificación los criterios de los
especialistas que expresan la magnitud del efecto económico que se quiere
controlar estrictamente. Ellas son:
Zona A: Los artículos dentro de este grupo constituyen los más
importantes para la empresa, siendo los de mayor consumo. Según la
experiencia de esta zona, la misma va a agrupar del 10 al 20% del total de los
renglones, representando a su vez del 60 al 80 % del efecto económico total.
Zona B: Abarca los artículos de consumo medio. Aquí se agrupan
generalmente del 20 al 30 % del total de los renglones y de un 20 a un 30 % del
efecto económico total.
Zona C: Están comprendidos en este grupo los artículos de menor
consumo, siendo los de menor importancia para la empresa, considerando
cualquier requisito de selección. Esta zona agrupa del 50 al 70% del total de los
renglones, representando a su vez del 5 al 15% del efecto económico total.
Según (Teunter, Babai & Syntetos 2010) algunas ventajas del método
ABC son las siguientes:
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Permite una economía del tiempo, lo que contribuye al aumento de
la efectividad;



Proporciona un patrón por medio del cual la dirección de la empresa
puede medir la efectividad del movimiento de los productos más
importantes de la empresa o como disponer los mismos en el
almacén, atendiendo a la demanda de estos;



Los resultados de su aplicación permiten a la dirección de la
empresa la toma de decisiones objetivamente fundamentadas en lo
relativo a: normas de inventario, inventario de seguridad,
disposición del inventario en el almacén y diseño de los almacenes
en atención al producto que se va a almacenar;



En la política de almacenamiento es importante la forma en que se
clasifican y disponen los diversos productos en el almacén, de
forma que el trabajo de recepción, manipulación y distribución de
los productos hacia su comercialización se efectué de la forma más
racional y eficiente.

La consideración de varios criterios o requisitos bases aplicados al
mismo inventario, determina que un mismo producto en correspondencia a los
requisitos considerados clasifique en varias zonas. El empleo de uno u otro
requisito en la aplicación del método no introduce ninguna variación conceptual
en el procedimiento a seguir, sino que varía solamente el criterio de clasificación
y facilita obtener una clasificación integral ajustada a las características de los
productos.
Para lograr solidez y flexibilidad en la toma de decisiones, el autor de
este artículo, propone el empleo del Método ABC a partir de la interrelación de
tres requisitos bases:


Valor del consumo;



Valor del saldo en existencia;



Fecha de vencimiento.

Es necesaria la utilización de programas computacionales para aplicar
el Método ABC con un enfoque multivariable. Se recomienda el uso del software
ECOSOFT (Navarro & Parada 2013).
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La Política de Inventario MIN_MAX
Según (Ballou 2006; Acevedo, Urquiaga & Gómez 2010; Levas 2009)
para garantizar niveles de inventarios que garanticen el carácter ininterrumpido
de la producción y los servicios con el menor costo posible y al mismo tiempo
reducir a un mínimo estos recursos inmovilizados, se establecen las normas de
inventarios. Dichas normas de inventarios pueden ser calculadas en tiempo,
cantidad y valor. Las normas de inventario en función del tiempo, permiten
establecer las existencias medias necesarias en días. Las normas de inventario
en cantidad determinan las cantidades de productos a mantener en existencias.
Su cálculo es de gran importancia para el establecimiento de los controles
económicos, el abastecimiento técnico material y el almacenamiento. En su
expresión en valor las normas de inventario establecen el valor de las existencias
en la unidad monetaria correspondiente.
En la empresa objeto de estudio, se recomienda preferentemente el
empleo del sistema de revisión continua, considerando que el registro de los
movimientos de los inventarios se lleva a cabo por medios automatizados que
posibilitan conocer en todo momento el nivel de existencia en inventario de cada
producto, además éste sistema genera niveles de inventario promedio menores
que el sistema de revisión periódica.
Para aplicar ésta política y determinar los diferentes niveles de
inventario se propone fundamentalmente en el Método de la Partida de
Recepción.
Las formulaciones para la determinación de los diferentes niveles de
inventario con el Método de la Partida de Recepción han sido tomadas de Parada
(2000). Las mismas se presentan a continuación:


Nivel de Inventario Corriente Máximo
ICmax = CMD * CMS

(1)

Donde:
ICmax: Inventario corriente máximo.
CMD: Consumo medio diario.
CMS: Ciclo medio de suministro.


Nivel de Inventario Corriente
IC = KDI * CMD * CMS
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n

n

KDI =  CEi * Qi /  Qi * Cemax
i=1

(3)

i=1

Donde:
IC: Inventario Corriente.
KDI: Coeficiente de disminución de los inventarios.
CE i: Ciclo de extracción del i-ésimo producto.
Q i: Cantidad del i-ésimo material a extraer.
CEmax: Ciclo de extracción máximo.
n: Cantidad de extracciones o salidas del i-ésimo producto.


Nivel de Inventario Mínimo
Imin = CMD * (D + TPI + TAT)

(4)

n

D =  (CS i – CMS) / n

(5)

i=1

Donde:
Imin: Inventario mínimo.
TPI: Tiempo de preparación del inventario (días).
TAT: Tiempo de almacenamiento técnico (días).
D: Inventario de seguridad (días).
CS i: Ciclo de Suministro particular en el periodo.
n: Cantidad de recepciones.


Nivel de Inventario Medio
Imed = Imin + IC

(6)

Donde:
Imed: Inventario Medio.
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Nivel de Inventario Máximo
Imax = ICmax + Imin

(7)

Donde:
Imax: Inventario máximo.
El software ECOSOFT para la toma de decisiones en la gestión de
inventarios
El software ECOSOFT ha sido confeccionado para el cálculo de las
normas máximas y mínimas de inventarios y para el control selectivo de los
mismos a partir del Método ABC, utilizando como variables el consumo, el saldo
en existencia y la fecha de vencimiento.
Está programado sobre Borland C++ Builder 6 y se utilizó la componente
ADO para enlazar el programa con la base de datos en Microsoft Access.
Tiene una barra de herramientas que brinda las siguientes opciones:
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Operaciones a realizar sobre los productos, que permite
seleccionar:

-

Cálculo de las normas de inventario para todos los productos;

-

Cálculo de las normas de inventario para un producto;

-

Clasificación de los productos según el consumo;

-

Clasificación de los productos según el saldo en existencia;

-

Clasificación de los productos según la fecha de vencimiento.



Imprimir:

-

Normas de inventario para todos los productos;

-

Clasificación de los productos según el consumo;

-

Clasificación de los productos según el saldo en existencia;

-

Clasificación de los productos según la fecha de vencimiento.



Ver descriptor de todos los productos, con las siguientes salidas:

-

Código del producto;

-

Descripción del producto;
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-

Unidad de medida;

-

Precio de costo;

-

Fecha de vencimiento.



Ver descriptor del movimiento para todos los productos, cuyas
salidas son:

-

Fecha de operación;

-

Código;

-

Compras;

-

Ventas;

-

Cantidad (saldo).

La aplicación cuenta con un menú formado por tres opciones: archivo,
imprimir y ver.


Archivo presenta cuatro subopciones:

-

Normas para todos los productos: permite el cálculo del los niveles
máximos y mínimos de todos los productos;

-

Normas para un producto: permite el cálculo del los niveles
máximos y mínimos de un producto. Sus salidas son las mismas
que las de la subopción anterior;

-

Clasificación: permite clasificar los inventarios a partir del Método
ABC de acuerdo al consumo, al saldo en existencia y a la fecha de
vencimiento;

-

Salir.



Imprimir presenta dos subopciones:

-

Normas;

-

Clasificación.



Ver presenta cuatro subopciones:

-

Descriptor del producto: muestra el código, descripción, unidad de
medida, precio de costo, consumo físico y fecha de vencimiento de
los productos;
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-

Descriptor de movimientos: muestra las fechas de operaciones, el
código, las entradas (compras), las salidas (ventas) y el saldo en
existencia de todos los productos (cantidad);

-

Productos que vencen antes de la fecha dada;

-

Productos que vencen en los próximos 30 días.

Algunos ejemplos de interfaces se presentan a continuación en la Figura 2.

Figura 2: Painel de administrador (Navarro & Parada Software ECOSOFT. 2013)

Posibilita introducir la información primaria que permite ejecutar el
Método ABC y la Política MIN_MAX.
Los componentes de interfaz de usuario son elementos programados
con HTML, Javascript, CSS y Ajax. Estas tecnologías agilizan el desarrollo de la
mayoría de las funcionalidades de la aplicación web. Proporcionan un ambiente
intuitivo y sencillo en las pantallas que permiten la interacción del usuario con el
sistema.
Para que el sistema funcione correctamente necesita de los siguientes
requerimientos de hardware y software (para el servidor y para el cliente).
Requerimientos de hardware:
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Máquina servidor superior a Pentium III, 256 MB memoria RAM;



Máquina cliente superior a Pentium II, 64 MB memoria RAM.

Requerimientos de software para el servidor:


MySQL Server superior a la versión 5;



PHP superior a la versión 5;



Servidor Apache;



Sistema Operativo a que soporta;



Windows 2000(superior);



Cualquier distribución de Linux;

Requerimientos de software para el cliente:
Cualquier sistema operativo con navegador Web soportado por el
software: Internet Explorer 6.0 (recomendado) o Mozilla Firefox.
Beneficios del software
El software agiliza la gestión de los datos referidos a cada producto
registrado en él, garantizando un control eficiente. Posibilita lograr un equilibrio
entre inventarios elevados y reducidos en las empresas sometidas a los riesgos
e incertidumbres de la competencia, el mercado y la conducta de los clientes.
Analiza desde el punto de vista empresarial, una de las decisiones estratégicas
más importantes que toma la dirección que es la relacionada con la Política de
Inventario para que funcionen de manera eficiente y efectiva los procesos de
proveedores-compra, almacenamiento-inventario, y distribución dentro del
sistema logístico, contribuyendo a la calidad del servicio y a la satisfacción del
cliente.
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Resultados de la aplicación del software en una empresa hotelera del polo
turístico de Santiago de Cuba
Tabla1: Política de inventario MIN_MAX
Código

Descripción

10002 Aceite de soya
10003 Arroz para el consumo
10005 Frijoles negros
10006 Azúcar refino
10007 Azúcar parda
10012 Almidón de maíz
10013 Mango en tajada
10014 Cascos de guayaba
10015 Coctel de frutas

Inventario Corriente
Inventario Máximo Inventario Mínimo Inventario Medio
Máximo
60,90
115,15
54,01
84,59
15,85
27,93
12,08
20,02
8,26
14,94
6,68
10,81
1,77
3,35
1,57
2,46
2,66
5,02
2,36
3,69
2,15
4,06
1,90
2,98
3,11
5,86
2,75
4,31
0,44
0,84
0,39
0,62
1,55
2,93
1,37
2,15

Saldo Importe Costo CMD CMS
76
24
2
0
0
5
2
0
0

152,00
17,28
1,28
4,50
10,00
-

6,00 10,15
5,87 2,70
1,18 7,01
0,27 6,65
0,40 6,65
0,32 6,65
0,47 6,65
0,07 6,65
0,23 6,65

(Navarro & Parada Software ECOSOFT 2013)

Conclusiones
La construcción del software, partió de la necesidad de disponer de un
sistema para la gestión de inventarios en la toma de decisiones. Para ello se
realizó un estudio detallado de los principales métodos y políticas de inventarios
aplicable a la economía cubana como el Método ABC y la política de Inventarios
MIN_MAX.
La aplicación experimental del software en una empresa hotelera
permitió obtener ventajas económicas.
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Resumo
O uso de redes sociais e, em particular, o uso do Facebook, tem vindo a aumentar
nos últimos anos. Tem sido usado para muitos objetivos específicos, tais como
fins educacionais e também, para apoiar as comunidades envolventes,
promovendo o sentimento de pertença a um determinado grupo. Este artigo tem
como objetivo refletir sobre a forma como os psicólogos podem chegar à
comunidade através da tecnologia e plataformas sociais. Particularmente, refletese sobre o papel das universidades para promover o bem-estar e saúde mental
das comunidades. Incide-se também, na reflexão sobre o Facebook como página
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social de uma Unidade de aconselhamento psicológico, de uma universidade
portuguesa. Partilha-se e publica-se online posts com dicas, estratégias, citações
e imagens motivacionais que podem ajudar a promover o bem-estar, tanto na
comunidade acadêmica como local. O ato de compartilhar mensagens positivas
significativas, como pode estimular a reflexão sobre o potencial individual, e como
pode ter um impacto positivo na vida cotidiana dos utilizadores, sendo este um
dos principais objetivos da Psicologia Positiva. Defende-se que os serviços de
psicologia e, particularmente, as universidades têm o dever de promover o bemestar social e educar as comunidades para a importância da saúde mental e
também, para ajudar as pessoas a mudar pensamentos e comportamentos. A
tecnologia parece ser uma forma produtiva de implementar essas mudanças.
Palavras-chave: Facebook, rede social, psicologia positiva, universidade,
comunidades.
Abstract
The use of social networking and particularly, the use of Facebook, has been
increasing in the last years. It has been used for many specific goals, such as
educational purposes and also to support communities, increasing the sense of
belonging to a group. This paper aims to reflect on how psychologists can reach
community through technology and social platforms. Particularly, we will reflect
on the universities’ role, to promote community’s well-being and mental health by
psychologists. We will focus on the social Facebook page of a Psychological
Counseling Unit, from a Portuguese university that was created with the purpose
of sharing posts with tips, strategies, motivational quotes and images that may
help to promote wellness, both in academic and local community. We intend to
reflect about the act of sharing positive meaningful posts; how it can stimulate the
reflection on the individual potential, and have positive impact on users’ daily life,
which really is the main goal of Positive Psychology. Attending to that, we believe
that psychology services, and particularly universities, have the duty to promote
social well-being and to educate communities for the importance of mental health
and also to help people change thoughts and behaviors, thus being technology a
useful way to do that.
Keywords:
community.
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Introduction
Technologies, and more specifically social networking platforms, are
being used in many different areas, such as education (Hung & Yuen 2010),
medicine (Eysenbach 2008) and psychology (Carriço et al. 2012).
Some psychologists have been recognizing the importance and the
effectiveness of technology as a useful tool in the context of counseling and
psychotherapy, providing support and being a supplement to treatment (Carriço
et al. 2012). Traditional methods must be reconsidered. For example, Brosnan et
al. (2008), argue that one of the challenges that psychologists face is to engage
young people in psychotherapy and support services. Thus, new tools, such
interactive DVDs and websites, mobile phones and computer games can be
useful in therapy and are more appealing for young people. However, we consider
that these types of resources are under exploited in mental health services.
The psychology field cannot be reduced only to the therapeutic context.
Social networking platforms, like Facebook or Twitter, can also be used by
psychologists as tools to promote wellness, optimism, positive moods and
resilience in all community users. Some people use Internet to express thoughts
and feelings (Buechel & Berger 2012), particularly people with traits, who feel
more comfortable sharing their emotions, feelings and thoughts to others through
Internet, and not through face-to-face interactions. Thus, the use of Internet may
help them know themselves better, relate to others and overcome emotional
problems (Buechel & Berger 2012; Ebeling-Witte, Frank & Lester 2007).
Internet has become indeed an important mean of communication - it
facilitates social connections, even when people are far from each other.
McKenna and Bargh (2000) pointed out several characteristics of social
interactions; for example, they seem to increase anonymity, reduce the
importance of physical appearance and reduce barriers due to geographical
distance. Considering this, it is important that psychologists know how to take full
advantage of this tool to intervene and work with the community, and with different
populations.
This paper will reflect on the importance of the use of social networks,
like Facebook, and on educational institutions, particularly universities, to promote
students and all community development and well-being. As a base for that
discussion we will analyse the use of Facebook as a way to reduce geographic
barriers and to promote community’s well-being from a positive psychology view.
We will also present the experience of a Psychological Counseling Unit of
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Madeira’s University, located on a small south European island (the Madeira
Island, in Portugal), an outermost region of Europe, that has created a social page
on Facebook, one of the most popular social networks in Portugal. Through the
Unit’s social page we aimed to share posts with positive meaningful messages,
which contain strategies to achieve life satisfaction, positive moods, positive
behaviors, well-being and optimism, by using a psychoeducational and positive
psychology perspective.
Finally, our reflections may contribute to rethinking the ways how
psychologists can support people through social networks, in order to increase
their well-being, self-esteem, motivation and the quality of their social
relationships.
Internet and well-being: a possible association?
The concept of psychological ‘Well-being’’ is complex and it offers
diverse definitions of wellness, conceived as continuous personal growth
throughout the course of life (Liu & Yu 2013). There are six dimensions related to
psychological well-being: autonomy, environmental mastery, personal growth,
purpose in life, self-acceptance and positive relations with others (Liu & Yu 2013).
This raises an interesting question: Is there any relation between the concept of
“well-being” and the virtual environment that is World Wide Web?
We argue that there could be a relation between both. Internet allows
individuals to surf on the web, browse or play inside this invisible space.
Therefore, Internet users can experience positive feelings such as concentration,
intense involvement and pleasurable experiences, that we call “flow” (Chen
2006). This state enables individuals to feel cognitively efficient, happy and
motivated; as a result, it is considered a positive influence in person’s well-being.
Those benefits seem to promote users’ life quality, satisfaction and security, since
people perceive the web as a protective environment (Chen 2006). In addition,
Internet has become an essential vehicle for interpersonal communication
facilitating social support (Liu & Yu 2013). Investigations show that social online
relationships seem to benefit shier individuals. Shy people tend to look for Internet
communication as a way to reduce the deficit in their actual communication
system, creating virtual friendships that can relieve some depressive feelings
(Ebeling-Wiitte, Frank & Lester 2007; Sheldon 2013).
There are many other positive aspects that refer to the use of Internet as
a way to promote individual psychological well-being, like the sense of control
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over virtual interaction and the easily encounter of people with same interests and
problems (Amichai-Hamburger & Furnham 2007).
Technology has been used to promote well-being in different ways,
including the creation of social networking sites, discussion forums, virtual
environments and more recently phone apps. The first social networking site
SixDegress.com was launched in 1997. It allowed users to create profiles, list
their friends and surf the friends list (Boyd & Ellison 2007). Since 2004, the use of
social networking sites is increasing, and this might help to foster support for
people with mental health problems, or simple for those who need occasional
emotional support (Neal et al. 2011). Currently 1.5 billion people across the world
have their profiles in social networking sites. People are engaging on daily basis
with social networking platforms via tablet, computer or mobile phone (Buechel &
Berger 2012).
In Portugal, the number of users accessing Internet is growing up.
According to a report by Paisana and Lima (2012), young people, between 15
and 24 years old, and people with university degrees are those who use Internet
the most. With respect to the use of social networks in Portugal, the majority of
Internet users have a Facebook profile (97.3%). The same authors reported that
73% of the users communicate through social networks (Paisana & Lima 2012).
This report also referred that around 40% of Internet users say that
profession is the main reason for getting linked to other people. People with
common professions, interests, goals or practices tend to interact to share
information and knowledge. Other reasons that can also motivate the use of
virtual communities such as Facebook are: to meet other people, seek support,
seek entertainment, interact with friends and express oneself. Interestingly, an
average user has 130 friends on Facebook (Paisana & Lima 2012).
Ross et al. (2009) found that most people reported spending between 10
to 60 minutes per day on Facebook. This means that in a year a person can spend
more than 15 days on Facebook. Therefore, there is no surprise that
psychologists focus on this new aspect of social behavior, and try to understand
how human social interaction take place in the virtual communities and how these
communities can help to promote psychological well-being (Wilson, Gosling &
Graham 2012).
Despite the advantages, the use of Facebook may be associated with
some problems such as management of personal information and privacy, the
risk of predation and cyberbullying (Livingstone & Helsper 2007). Also, there is

85

CATARINA FARIA ET AL.

some concern about the possible negative effects that the excessive use of
Facebook might have on people. Kraut et al. (1998) found that an intense Internet
use was associated with various measures of loneliness, depression and stress
because new and weak online bonds are replacing stronger offline bonds with
family and friends. Nevertheless, the follow-up study Kraut et al. (2002) found
that, when examined over a long period of time, Internet use was no longer
associated with negative aspects. Indeed, the effects were generally positive. To
date, most studies seem to indicate that there are several significant benefits
associated with Internet use, such as: facilitating supportive relationships, identity
formation and promoting a sense of belonging (Buechel & Berger 2012; Mckenna
& Bargh 2000).
An interesting aspect is that Facebook users perceive their online time
as an extension of face-to-face interaction (Cheung, Chiu & Lee 2011). Curiously,
some researchers have even empirically shown that participation in virtual
communities can increase participation in face-to-face communities (Wellman et
al. 2001). This is important information for psychologists who want to develop
group interventions with different populations, making use of virtual interactions
to complement interventions.
According to Hampton et al. (2011) face-to-face support groups are often
difficult to schedule and are limited to a specific time and location. Moreover,
many people with mental problems can experience difficulties accessing these
support groups. On the other hand, online support groups in social networking are
much more accessible. Users not only receive support, but also are able to share
their own experience, which may potentially provide psychological well-being.
These virtual environments offer the possibility for individuals to feel comfortable
by having deeper personal conversations. Furthermore, in social networks people
can display, at the same time, photos and posts on their Facebook page that can
improve their mood (Hampton et al. 2011).
Virtual rooms or other social community pages, similar to Facebook
groups, allow people to develop a sense of belonging and well-being, since the
virtual space is used to share messages of motivation and empowerment, giving
users strength, determination and opportunity to share their own opinions (Plan
2004). Social community page can be defined as a “collective group of entities,
individuals or organizations that come together either temporarily or permanently
through an electronic medium to interact in a common problem or interest space”
(Plan 2004, p. 54). Facebook groups and fan pages allow people to connect with
others over shared interests.
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As Rogers (1980) said, the most important component to obtain positive
therapeutic results is the existence of a space or scenario that promotes personal
growth, facilitating a genuine criterion of the relationship and unconditional
positive affection, as well as the emphatic comprehension. Therefore, onlineshared messages should have this kind of openness in order to promote positive
results.
Positive psychology and the use of Internet
Recent contributions from Seligman and Csikszentmihalyi’s (2000) have
proposed an approach based on the promotion of well-being, building upon what
is best in an individual, which constitutes an alternative to a disorder-focused
approach. Therefore, it seems positive to focus on wellness, rather than searching
for relieve symptoms or undoing vulnerabilities. By focusing on the good aspects
of life, rather than fixing on the negative ones, it is theorized that people can be
happier and decrease symptoms of depression (Munson et al. 2010).
Psychologists have been gradually adopting a vision framed in positive
psychology: by developing a number of exercises and strategies that help people
to live a happier and more fulfilling live. Positive psychology can be defined as the
scientiﬁc and applied approach that aims to improve the quality of personal
experience, with the purpose of increasing wellness and generating strengths and
resilience. Besides that, positive psychology aims to explore topics such as
optimism, perseverance or hope (Botella et al. 2012).
According to Haythornthwaite and Kendall (2010), Internet is driving a
change in communities, and it can be a great way to deliver mental health
interventions. Mental health promotion through Internet has a big advantage to be
accessible to as many people as possible and it’s also sustainable (Mitchell, VellaBrodrick & Klein 2010). Moreover, Internet is a mean that allows reaching
underserved populations such as those who live in rural or remote areas or with
no easy access to health services (Mitchell, Vella-Brodrick & Klein 2010).
Therefore, it seems important to combine the principles of positive psychology
and the benefits of the social networks, like Facebook, to promote well being,
particularly when we refer to universities and its services, like a psychological
counseling unit, which has the public duty to provide community service.
Facebook and university
An investigation on the use of online profile pages by formal institutions
reported that 59% of the social networking respondents users consider important
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that companies and educational institutions have a social network profile (Gafni
& Deri 2012). Creating online profile pages can bring benefits for organizations,
including increase exposure, increase traffic, develop loyal fans, improve search
rankings and reduce marketing costs. Additionally, these pages may allow the
establishment of collaboration with other similar organizations. However, Hewitt
and Forte (2006) found that 33% of the students inquired consider that their
university should not open a Facebook account. These students have some
concerns regarding situations that may occur, for instance, a user posting about
suicide on the online profile page of formal institution, a user posting a complaint
that is better settled privately or a user harassing or attacking the page.
Despite these contradictory opinions, institutions around the world begin
to focus on the benefits of Facebook for educational purposes (Boon & Sinclair
2009). According to a report of National Association for College Admission
Counseling (2009) 29% of universities use social networking in their admission
programs.
Boon and Sinclair (2009) recognize that the social networking can
facilitate the promotion of events, the learning process and the development of
“soft” skills outside formal learning environments. Also, in the case of college
students, the use of an institutional Facebook account can be considered as a
good behavioral measure of social integration (Kalpidou, Costin, & Morris 2011),
as it facilitates connections between people, and can provide online social support
by sharing information with other Facebook members (Liu & Yu 2013). For
example, studies have found that social networks help students who have recently
moved from high school to university to develop new relationships (Heiberger &
Harper 2008). The university entrance and the transition process to the
professional world are all important events that can disrupt the balance of social
relations (Coelho et al. 2014). At either stage, it is important that students feel
capable to maintain the link with their social network, while they are forming new
relationships in their current context.
Furthermore, the results from Heiberger and Harper (2008) and Junco
(2011) showed that the time spent on Facebook is related to real-world
involvement on campus. College students can share information about real-life
events, and also can express warmth or care through online messages. These
types of interactions and topics discussed on Facebook may provide greater
opportunities for students to communicate with others later in real life. Such
reciprocity can lead to deeper relationships over the time (Liu & Yu 2013).

88

How can psychologists use social networks to reach community?

Literature shows that students with lower levels of self-esteem and
satisfaction regarding university were the ones who benefited the most from an
active use of Facebook (Ellison, Steinfield, & Lampe 2007). Belonging to online
friendship networks seems to be associated with higher life satisfaction and
positive feelings (Seder & Oishi 2009). Notably, the benefits of using Facebook
depend on technological literacy and the interaction level or received feedback on
their social network profile (Subrahmanyam & Greenfield 2008).
The case of psychological counseling unit Facebook page
Taking into account the positive benefits from the use of social network
profile in a Higher Education Institution and in the community, the Psychological
Counseling Unit of Madeira University has created a Fans Facebook page. This
Psychological Counseling Unit was created to support students and local
community. The creation of a Fans Facebook page was part of a pilot project of
this Unit, aimed to promote psychological well being in the community. This was
also a way to educate people to what does a psychologist do, in what kind of
problems can a psychologist help, and when is the right time to ask for help. Our
team of psychologists noticed that, a lot of people at university campus, didn´t
know exactly what does a psychologist and in what kind of problems
psychologists can help. Creating a Facebook page was one of the ways to inform
and educate people about psychological help.
Prior to creating this Fans Facebook page we had already set up a
friends Facebook page, a couple years ago. Through this friends Facebook page
we join different groups on Facebook, such as students groups and others. This
page has been very useful to share undergoing projects and activities of the Unit,
but also to promote well-being and personal growth of the students through
psychoeducational information (phrases and tips about mental health). We
believe that Facebook page can be a good vehicle for raising self-awareness and
combating stigma surrounding mental illness, as stated by Moreno et al. (2011).
Our page is still running and has around 1400 friends, number that is daily
increasing. Most of the friends’ page are individuals who are directly linked to the
Madeira University Institution (current or past students, and staff members).
Note that Madeira University is a 25 years old institution. Currently, it has
3111 students from different courses (engineering, social sciences and
humanities, arts and health sciences), approximately 231 teachers and around
169 staff members.
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Our Facebook Fans page was launched in September 2012, and
through this page we invest in proactively promoting well-being, through sharing
posts with positive messages and useful strategies to achieve life satisfaction,
positive behaviors, well-being and optimism, following a psychoeducational and
positive psychology perspective. To achieve this goal, our page is daily updated
with posts (videos, music, links, photos, messages) covering psychological
themes, such as parenting, childhood, adolescence, psychological well being,
motivation, resilience and interpersonal communication. Most of those posts were
designed by our psychologists’ team.
In addition to this, with the Fans Facebook page we intend to reach a
greater number of people beyond our geographical perimeter, even though our
Psychological Counseling Unit of Madeira’s University is located in an outermost
region of Europe, on a small European island.
Our followers come from different places such as Portugal, United
Kingdom, Switzerland, United States, France, Spain, Brazil, Mozambique, and
Angola (these last three countries are Portuguese speaking countries).
In general, our videos, links and photos have many views. They address
different topics as study methods, childhood, adolescence, parenting,
psychological well-being, motivation, resilience, interpersonal communication,
team work, among others.
There are certain posts that seem to have a greater impact than others
within the same topic, maybe because of their format (e.g. tips lists) or simply
because people found them more attractive and shareable.
In general, it is important to note that the most appealing posts seem to
be those with lists, tips, strategies and practical messages. The search for
"magical formulas" or to get quick and effective strategies seems to be what most
attract the audience of the Psychological Counseling Service Unit page, as it is
an easy content to read, to remember and to recommend to others.
In Portugal, the users of Facebook pages tend to comment the posts
(40.6%); 36.5% of them just like the posts; 16% post music or videos and only
19% write on the Facebook wall (Paisana & Lima 2012). However the followers
of our Unit page, showed a greater preponderance in sharing and liking posts,
rather than commenting it. This discrepancy may be explained, in part, by the
diversity of people who actually like our page. Although there were few comments
on posts on the Page, we could not argue or excluded that those post did not
have “touched” the user in somewhat, because those posts still have likes and

90

How can psychologists use social networks to reach community?

shares. This suggests that the user may read that information and identified and
that action was visible to others. Thus, having likes and shares can be related to
the fact that the information “touched” the user somehow and he just receive the
information and pass it to others.
With the creation of our Fans Facebook page, we aimed to promote
students’ and community’s well-being. We released interesting hypothesis about
how Facebook may help us to reach that purpose. We observed that Facebook
could be an important vehicle to make accessible the knowledge derived from
psychological field (e.g. the importance to take care of our mental health). This
knowledge, when transmitted in an attractive way, such as a readable post, seem
to have interest for people, since they like and share it, with their Facebook
friends.
There are several aspects that can influence people attitude of liking and
sharing certain posts. For example, people’s mood at the moment may interfere
with people identification with a particular theme, especially if they are facing a
problem related to the shared thematic; also, it may be possible that people may
know someone who’s facing the problem or situation related to the thematic
posted and this fact may contribute to increase the shared posts. Actually,
Facebook itself is being concerned about people’s mood and emotions, since it
has now a button where users can state how they feel, and their friends tend to
comment such feelings, offering support.
We believe that it is important to invest in motivational and positive posts,
involving short and simple messages, which include strategies and tips for solving
problems of daily life. Thus, we can see that virtual networks can be used not only
to exchange information and strengthen ties between people, but also as a
psychoeducational and support tool in the promotion of community health, and in
our particular case, to help and support also our university students. Interestingly,
those with health concerns are more likely to engage, trust and share on social
networks (Brodalski et al. 2011).
We suggest that in the future, it would be interesting to develop a
controlled study with a group of people, with pre and posttests, analyzing the
changes in mood or general well-being of participants, concerning their following
of our Facebook page with positive and motivational posts. Also, it would be
interesting to analyze in other studies what are the main reasons that lead people
to share and enjoy certain contents online, using other formal assessment tools,
for example questionnaires. Furthermore, it would be relevant to examine the
most popular themes, according to their gender, profession or country. These
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data could be useful to help to increase the number of followers and to promote
the interaction between participants in virtual communities.
Conclusion
As there is a growing interest in research about the psychosocial effects
of Internet use, it could be important to extend the investigation about social
networking and Facebook use on people and its benefits on well-being promotion.
This investigation may help psychologists and universities to know how to use this
important tool for helping their community.
Psychology, as a constantly changing human science, must be aware
about modifications on people’s interests and behaviors. As mentioned
previously, Internet can be particularly useful to better known community
interests, and this technology’s advantages must be highlighted, specifically in
promoting mental health. A wide number of psychologists have already been
adopting the principles of positive psychology that focuses on the promotion and
prevention, rather than focusing on a medical and clinical remediation model.
Liu and Yu (2013) state that using the Facebook does not directly
improve the person well-being. However, Facebook can help people to obtain
online social support, and this support can in turn help people to access real-life
assistance, or find supportive resources. Moreover, college students with
adequate social support tend to manifest greater psychological well-being.
We believe Facebook is a very useful tool, not only to promote an
institution but also to promote other important aspects of user’s daily life.
Moreover, it is a free tool and the benefits can be enormous.
Taking into account all these aspects, it seems important that we, as a
university and particularly as a Psychological Counseling Unit, continue using
Facebook as a psycho educational tool in promoting personal development,
environmental mastery, self-acceptance and social support, key aspects when
aiming to promote mental health and well-being. Students are more engaged with
Facebook and perhaps universities need to explore ways to tap into an already
popular network. We have to recognize that the methods of the online social
networks are the ways in which students are meeting and communicating today.
As stated by Malcolm Forbes (1919-1990) “the goal of education is to replace an
empty mind with an open mind”.
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Resumo
O desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (CT) tem estado dominado durante
varias décadas por considerações políticas e económicas, ao qual, com a
ampliação das fronteiras do conhecimento é uma motivação básica da
investigação científica. No entanto, alguns países estão empenhados em rever
esta tradicional forma de equilíbrio, no momento de estabelecer as políticas
científicas e tecnológicas. Muitas áreas de Ciência e Tecnologia estão vinculadas
às diversas demandas sociais, tais como: a manutenção da saúde pública, o
cuidado do meio ambiente, a integração regional, a geração de emprego, entre
outras. O tratamento destas questões exige abordagens apropriadas para a
elaboração de diagnósticos, desenho de soluções e assistencia a decisões
políticas no desenvolvimento de estratégias. Desta forma, é possível definir as
prioridades para que as políticas científicas e tecnológicas respondam aos
requisitos sociais.
Palavra-Chave: ciência e tecnologia, investigação, desenvolvimento e inovação
(I+D+i).
Abstract
The development of Science and Technology has been dominated for several
decades by political and economic considerations which, given the expansion of
the frontiers of knowledge are basic motivations of scientific research. However,
some countries are committed to reviewing this traditional form of balance while
establishing the scientific and technological policies. Many areas of science and
technology are linked to various social demands, such as the maintenance of
public health, environmental protection, regional integration, and employment
generation, among others. The treatment of these issues requires appropriate
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approaches to give diagnoses, design solutions and supervise developing of
strategies. Thus, it is possible to define priorities science and technology policies
meet social requirements.
Keywords: science and technology, research, development and innovation
(RD&I).
Introdução
Existe um amplo consenso sobre a importância central dos processos
de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I+D+i) para o desenvolvimento
das sociedades contemporâneas. A literatura disponível reflete esta apreciação
ao mostrar os efeitos gerais do conhecimento no crescimento económico.
Segundo o autor, no entanto, pouco se tem avançado na avaliação concreta do
seu impacto no desenvolvimento social. Entre as diversas razões que podem ser
mencionadas está a insuficiente compreensão dos mecanismos de
intermediação, entre a produção do conhecimento e o desenvolvimento da
sociedade, bem como o seu devido lugar no atraso da produção de indicadores
de impacto.
De forma paralela, as crescentes pressões sobre os sistemas de I+D+i
para acoplar-se nas demandas socioeconómicas, encontram um importante
fundamento nos problemas generalizados de financiamento. Como resultado,
estimulam-se modelos de avaliação dirigidos à medição dos retornos sociais da
ciência. Este novo ambiente de accountability remete, segundo o autor, a
diversas questões vinculadas à definição das agendas nas políticas de CT,
nomeadamente no:


Estabelecimento de prioridades face aos recursos limitados;



Melhoramento da articulação entre a ciência e as demandas
sociais;



Revisão da modalidade organizacional da I+D+i e da racionalidade
do seu financiamento.

Segundo o autor, nos países em vias de desenvolvimento, esta
reorientação das políticas de CT, tem implicações particulares, na medida em
que o fortalecimento das suas capacidades científicas encontra maiores
dificuldades para se tornarem efetivas em todas as áreas do conhecimento. Sob
determinada perspetiva, dada a sua baixa participação nas estatísticas
convencionais mundiais da CT, convém confirmar o escasso peso destes países
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na ciência universal, reforçando-se assim, a necessidade de ter em conta os
modelos de gestão e indicadores próprios que se adequem às suas realidades
específicas.
Em Cabo Verde, a existência dum ambiente social e económico
caraterizado pela pobreza e pela exclusão social, reforça a necessidade em
avançar, de forma metodológica, na elaboração de indicadores de impacto social.
É importante promover a contribuição da I+D+i para o desenvolvimento
social e económico, que conduza à identificação de soluções dos problemas
enfrentados pela população (como a saúde, alimentação, segurança, etc.) e à
formação de gestores e técnicos capazes de difundir as técnicas básicas e os
métodos científicos que são essenciais em e a qualquer sociedade.
Por outro lado, a região carece dum ambiente favorável à vinculação
entre o conhecimento e o desenvolvimento social, fato que é adicionado às suas
dificuldades universais de medição de tal vinculação. A aplicação do
conhecimento científico e tecnológico tem lugar em condições estruturalmente
desarticuladas e de limitados alcances. Os laços entre os diversos atores do
sistema científico e tecnológico são precários, e de maneira análoga, existe
isolamento entre produtores e utilizadores de conhecimento, particularmente
quando estes últimos pertencem ao sistema produtivo.
Interação de atores para a obtenção do impacto social da Ciência e da
Tecnologia: o papel do Estado
A partir da experiência adquirida e das medidas aqui apresentadas,
identificam-se cinco atores essenciais na obtenção do impacto social da CT, a
saber:


Produtores de conhecimento: instituições que geram novos
conhecimentos científicos ou tecnológicos, nomeadamente as
universidades, centros de I+D, empresas de I+D, etc.;



Utilizadores de conhecimento: instituições que oferecem serviços
sociais ou cujas produções sejam dirigidas a satisfazer demandas
sociais e que solicitam e utilizam novos conhecimentos. Instituições
ou organizações que requerem novos conhecimentos para a
tomada de decisões sobre políticas sociais;



Intermediários da vinculação: entidades que intervêm no processo
que media a produção do conhecimento e a apropriação dele
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mesmo por parte dum setor social dado, em forma dum benefício
tangível. Dividem-se em intermediários do conhecimento (aqueles
que intervêm no processo de transferência do conhecimento do
produtor ao utilizador) e intermediários do benefício (que mediam a
transferência do produtor com valor agregado pelo conhecimento
do utilizador do conhecimento ao setor social beneficiado);


Setor social beneficiado: número determinado de indivíduos,
conforme seja um grupo social, e que recebem, direta ou
indiretamente, os benefícios da produção do novo conhecimento
gerado;



O Estado: as instituições estatais encarregadas da elaboração das
políticas públicas, de CT, de inovação e de políticas sociais.

No entanto, estas classificações ou caraterizações gerais não
constituem um marco rígido para partilhar os papéis de uma instituição
especificamente. Segundo o autor, uma universidade, produtora de
conhecimento por excelência, pode por sua vez, atuar como intermediária na
obtenção dum impacto social e, inclusivamente, chegar a formar parte dum setor
social beneficiado pela aplicação dum novo conhecimento, que este
proporcionará, por exemplo, novos modelos educativos para o ensino à distância.
O próprio Estado, através das suas diversas instituições ou ministérios,
poderia identificar-se como um ator intermediário do vínculo. No entanto,
segundo o autor, a diferenciação dele próprio como um ator particular, aparece
pela natureza específica do impacto social, sobretudo em função de que este
alcance, a amplos setores da sociedade, aspeto em que as políticas públicas em
matéria de CT, inovação e políticas sociais, jogam um papel essencial.
Por outro lado, segundo o autor, as definições dos atores anteriores,
não se diferenciam entre instituições públicas ou privadas, pelo que, um hospital
ou um centro de investigação pode funcionar como utilizador ou produtor de
conhecimento, respetivamente, com independência das caraterísticas da sua
administração e/ou direção. Adicionalmente, as políticas públicas têm influência
tanto para as organizações públicas como privadas, pelo que, este critério não
constitui de todo uma diferenciação.
O Estado deve auxiliar-se ou apoiar-se na própria I+D+i, tanto para a
identificação das demandas sociais, como para a planificação e aplicação de uma
ação social que conduza à obtenção dum impacto, pela sua intermediação.
Segundo o autor, esta é convenientemente analisada em duas etapas: a deteção
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das demandas sociais e a elaboração das políticas públicas na ciência,
tecnologia e inovação e as políticas de desenvolvimento social.
Não se pretende magnificar o papel do Estado na obtenção do impacto
social da CT, senão demonstrar que para avançar na compreensão dele mesmo,
não é suficiente estudar a oferta e a demanda de I+D+i em temas de profunda
implicação social, nem concentrar-se unicamente no papel de organizações
como as Organizações Não Governamentais (ONG’s), cuja capacidade para
resolver os problemas sociais na maior parte dos casos é extremamente limitada.
A Figura 1 apresenta um modelo interativo para o tratamento do impacto
social da CT, onde nenhum dos atores sociais incluídos joga um papel
preponderante.

Figura 1: Modelo empírico interativo para o tratamento do impacto social da CT
(Rodriguez B. A. 2005, p. 166)

Segundo o autor, e tendo em conta os aspetos anteriormente
assinalados, uma análise preliminar da realidade de Cabo Verde, revela que
existem insuficiências no papel do Estado nas seguintes direções:


Estabelecimento das prioridades nacionais de CT;



Implementação de estratégias de CT;



Estabelecimento de prioridades para o desenvolvimento social;



Planificação da CT e a sua correspondência com as prioridades
sociais;
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Participação da CT na identificação de problemas sociais;



Mecanismos de integração entre os distintos atores sociais;



Enfoque social das políticas de CT;



Enfoque social das políticas de inovação;



Importância política relativa, conferida a objetivos de natureza
social;



Participação da ciência,
desenvolvimento local.

tecnologia

e

da

inovação

no

Na gestão dos processos de I+D+i em Cabo Verde apresentam-se
diferentes tipos de contradições sociais, que serão expostas a seguir:
Contradição Cultural
Segundo o autor, por se tratar da I+D+i dum processo de múltiplas
etapas, são numerosas as dificuldades que se apresentam para a sua gestão.
Neste sentido, não somente se deve considerar os recursos destinados à
mesma, como também, as relações das organizações com o seu ambiente.
Assim sendo, a inovação produz-se mediante os esforços técnicos desenvolvidos
dentro da organização, mas com uma grande interação em seu redor. Segundo
algumas investigações realizadas, as empresas inovadoras são caraterizadas
pela recetividade às necessidades do ambiente e ao uso das tecnologias
externas.
Na realidade cabo-verdiana, segundo o autor, a interação com o
ambiente refere um conjunto de barreiras tanto interna como externas. Podemos
referir como principais causas: a falta de visão estratégica das organizações, a
insuficiente formação dos recursos humanos internos e à emigração de talentos
para países mais ricos, para além das limitações financeiras.
É do conhecimento geral, que inovar é uma condição de sobrevivência
numa economia de mercado, e para além duma necessidade, é um desafio com
que as organizações têm que coexistir.
Desta forma, existem evidências da existência dum conjunto de
contradições na gestão da inovação e na avaliação do seu impacto. Segundo o
autor, as referências consultadas e os critérios de especialistas coincidem na
afirmação das seguintes causas:
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Pouca influência das organizações com o seu ambiente e viceversa;



São quase nulas as relações entre as empresas e as instituições
geradoras de conhecimento científico (Universidades, centros de
investigação, entre outras), sendo escasso o vínculo e partindo
sempre a iniciativa das instituições o que em grande parte deve-se
ao cumprimento de programas curriculares que exigem o vínculo
de estudantes com ações práticas para o desenvolvimento de
habilidades profissionais;



Pouca clarificação e inconsistência em algumas definições sobre o
tema;



Exclusão (geralmente) das Pequenas e Médias Empresas (PME’s),
com ênfase para as do setor dos serviços;



Falta de precisão na definição dos indicadores de impactos;



Evidência na falta de compreensão entre os atores principais do
setor empresarial e científico de vários aspetos relacionados com a
inovação. A inovação, para além de fatores económicos,
compreende elementos de alta complexidade social. É um
fenómeno social que impacta a toda a sociedade. A inovação é um
fator chave na competitividade, não apenas para a criação de
janelas competitivas do foro económico, mas porque cria uma
maior competitividade social, permitindo satisfazer necessidades
da sociedade, melhorando a qualidade de vida de seus integrantes;



Esta contradição entre o caráter social do processo de I+D+i e o
desconhecimento deste pelos atores principais empenhados na
sua gestão limita, em grande medida, a capacidade de incrementar
a competitividade das organizações e o alcance de melhorias na
economia e na população.

Outro aspeto de interesse relaciona-se com a cultura organizacional.
A bibliografia e a experiência acumulada pelas práticas empresariais
avançadas, constatam que a inovação pode aparecer muito próxima à visão da
direção e/ou administração das organizações e ao seu caráter empreendedor.
Também pode estar impulsionada por outras pessoas ou personalidades, com
uma predisposição especial pela mudança. Estas pessoas não são
necessariamente grandes especialistas, nem sequer são mais criativos que os
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demais, mas estão mais predispostos a romper com o saber convencional e a
tratar dos problemas a partir de diferentes ângulos. São mais persistentes e
defendem os novos projetos com maior convicção, transmitem as suas ideias e
fazem que, na sua definição participe uma coligação de pessoas-chave dentro
da organização. No entanto, as pessoas apenas não creem na cultura da
inovação.
As empresas que contam nos seus quadros com pessoas abertas a
novos conceitos ou ideias, estão preparadas para aceitar a mudança tecnológica,
participando nela de forma ativa, fornecendo sugestões e criatividade, na maioria
das vezes, tendo um maior potencial para a inovação. Mas, a cultura não é
apenas constituída por pessoas; são os sistemas, os procedimentos e a estrutura
organizativa que fazem com que essas pessoas interatuem duma determinada
forma. O sistema deverá ser independente das pessoas.
Para uma melhor compreensão desta problemática, segundo o autor, é
necessário destacar que a cultura da organização, consiste nos meios ou
técnicas que se encontram à disposição do indivíduo para manejar as suas
relações e dos quais depende para abrir espaço, entre e com outros membros e
grupos.
Constata-se que, apesar da liderança, é reconhecida a necessidade e
importância duma sólida cultura organizacional para potenciar ou reforçar a
iniciativa e, portanto, o processo criativo e inovador, demonstrando na prática a
existência de determinadas barreiras que, segundo o autor, impedem a
realização deste objetivo, entre elas:


Não se trabalha para criar um sentimento de identidade nos
membros da organização;



Não se facilita o compromisso com algo maior que ele próprio;



Não se apresentam premissas reconhecidas e aceites para a
tomada de decisões;



A ignorância da cultura associada aos recém-chegados, enquanto
membros mal adaptados, sendo reconhecidos como pessoas que
recusam, ou de outra forma não são capazes de utilizar a cultura
da instituição.

Segundo o autor, os elementos identificados manifestam-se também
nos chamados sinais de expressão da cultura organizacional:
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Perfil da personalidade dos diretivos: em determinadas ocasiões,
os diretivos limitam com o seu comportamento a cultura
organizacional. Essa limitaçãp reflete-se no escasso curriculum
científico, a ausência de liderança, os valores pessoais e as
mentalidades, os métodos e estilos da direção, a própria imagem;



Rituais e símbolos: nem sempre os comportamentos facilitam o
desenvolvimento do processo inovador. Os rituais dos quadros
diretivos e dos restantes recursos humanos, os símbolos espaciais
e a configuração e as convicções institucionalizadas respondem a
esquemas herdados de culturas estrangeiras que procuram
perpetuar uma imagem pessoal, sujeita a interesses de qualquer
tipo e não a da organização;



Comunicação: o estilo de comunicação, assim como o seu
comportamento, tanto interno, como externo da organização,
contém referências muito importantes sobre os aspetos que
caraterizam a cultura organizacional.

Em termos de criação e desenvolvimento duma cultura inovadora em
Cabo Verde, segundo o autor, será necessário trabalhar nas seguintes direções:


Orientação ao cliente, onde todos os recursos e o pessoal da
organização dirigem as suas atividades quotidianas à satisfação
das necessidades do cliente;



Uma orientação rumo a ação, a fim de que se cumpra ou se atinja
o desejado. Ainda quando as organizações poderiam ser analíticas
no seu enfoque ante a tomada de decisões, não estão paralisadas
por este feito (como muitas outras parecem estar);



Autonomia e decisão, a fim de fomentar o surgimento de líderes e
inovadores para a organização;



Produtividade através dos recursos humanos, considerando-se
como o ativo mais importante da empresa e como investimento, o
dinheiro destinado a eles, como fonte fundamental de
melhoramento;



Compromisso com os valores, desde os níveis superiores da
companhia ou empresa. Os altos quadros da direção mantêm-se
com estreito contato, visitando e dialogando com "a frente de
batalha";
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Proximidade ao negócio, conhecimento do negócio, suas forças e
debilidades, suas ameaças e oportunidades;



Organização simples, com apenas as pessoas necessárias, onde
cada um sabe a parte de valor que acrescenta aos produtos e
serviços, e a participação na sua administração;



Rigidez e flexibilidade, aceitação de ambos, de acordo com a
dinâmica da mudança e suas circunstâncias.

Não obstante, será necessário trabalhar também pela consecução
duma cultura de mudanças. Este não é um objetivo fácil, tendo em conta que
atualmente prevalece no sentido geral uma tendência à resistência à mudança,
segundo o autor, condicionada pelo:


Desconhecimento da natureza da mudança ainda quando este seja
favorável;



Afetações no nível de vida do indivíduo;



Perda de poder;



Perda de status social;



Insegurança;



Incerteza no futuro que prevê a mudança.

Contradição Económica
Como se verificou, a gestão dos processos de I+D+i é uma necessidade
incontornável, quando se deseja empreender e desenvolver com êxito um
esforço de melhora em todas as atividades que contribuem na garantia da
viabilidade duma organização a médio e longo prazo. No entanto, normalmente,
comete-se o erro de concentrar o esforço unicamente em duas das chaves
fundamentais do problema: identificação da tecnologia adequada, e incorporação
do desenvolvimento da mesma, o que em muitos casos não se atinge totalmente.
Segundo o autor, a consequência é que os processos de I+D+i no
contexto de Cabo Verde são baixos, não são criados ou melhorados produtos ou
serviços, pelo que os níveis de competitividade são cada vez mais reduzidos.
Isto se demostra ostensivamente sem se observar esse caso potencial
científico e humano e tecnológico em Cabo Verde.
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Estas contradições trazem consequências negativas a médio e longo
prazo para a competitividade, fundamentalmente quando se trata da inseção no
mercado mundial. Pelo que as mesmas devem ao menos melhorar, para
obtenção de melhores resultados pelas empresas mais competitivas e que
permitam satisfazer as necessidades da sociedade.
Contradição Epistemológica
Segundo Peter Drucker citado por (Drejer 2002, p. 6), “o termo Inovação
designa tanto um processo como o seu resultado.” Atendendo à definição
apresentada pela Comissão Europeia em, O Livro Verde da Inovação (Comissão
Europeia 1995) a inovação é a transformação duma ideia num produto ou um
serviço comercializável, novo ou melhorado, um procedimento de fabricação ou
distribuição operativa, novo ou melhorado, ou um novo método de proporcionar
um serviço social. É portanto uma definição ligada ao primeiro dos significados,
a de inovação como processo. No entanto, quando o termo inovação faz
referência ao produto, equipamento, procedimento ou um serviço novo ou
melhorado que se lança no mercado, a ênfase coloca-se no resultado do
processo. Neste caso, segundo o autor, uma inovação é considerada como tal,
quando se introduz no mercado (inovações de produtos) ou se utiliza no processo
de produção de bens ou de prestação de serviços (inovações de processo).
No que respeita ao estudo do processo de inovação como um conjunto
de tarefas, não existe um modelo explicativo, claro e definitivo sobre o caminho
que tem lugar desde que surge una invenção, basta que este alcance o mercado.
Todos os modelos obtidos na literatura apresentam carências e interrogações, a
ponto de que alguns autores concluírem que até à data não se desenvolveu um
modelo de processo de inovação generalizável (Forrest 1991, p. 450; Hobday
2005, p. 132) enquanto outros dizem que parece difícil que se possa alcançar
esse objetivo (Forrest 1991, p. 451; Cooper 1983) ou inclusivamente chegam a
questionar o simples ato de tentar desenvolver um modelo universal do processo
de inovação (King & Anderson 2003, p. 142).
A este respeito, a OCDE oferece um modelo específico sobre o
processo que tem lugar desde que uma invenção aparece ou chega ao mercado
(apesar de que se faça menção à utilidade do modelo de “enlaces em cadeia”) e
inclusive afirma que todos os modelos de inovação disponíveis apresentam
sérias interrogações (OECD 1992, p. 24; INE 2003, p. 11).
Apesar da existência de numerosos modelos do que constitui ou é
constituído o processo de inovação, a maioria deles são incapazes de abarcar
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toda a complexidade da realidade que se tenta descrever (Padmore, Schuetze &
Gibson 1998, p. 608).
À medida que se têm produzido avanços no entendimento do processo
de inovação, têm surgido novos modelos cada vez mais sofisticados. Na
atualidade, os modelos coexistem nas suas diferentes formas.
Por outro lado, tão pouco existe consenso na hora de definir as fases do
processo de inovação tecnológica, e certamente, a maioria das inovações nem
sequer seguem um único conjunto de fases de forma ordenada. Desta forma,
certos autores “se questionam se a limitada evidência existente, apoia na
existência de fases no processo de inovação. (…). Se estas etapas apenas são
distinguíveis numa minoria dos casos, os modelos normativos carecem de valor
para poderem entender ou processo de inovação” (King & Anderson 2003, pp.
136-137).
Assim, o estabelecimento de modelos sobre as etapas que atravessa a
inovação, gera um problema adicional, e é o que convida a pensar que uma fase
empurra inexoravelmente para a próxima (como por exemplo, da investigação
básica ao desenvolvimento), quando na realidade não é necessariamente esse
o caso (Tornatzky & Fleischer 1990, p. 32). A inovação é uma atividade completa
e diversificada, com muitas componentes em interação, que atuam como fontes
de novas ideias, sendo muito difícil descobrir as consequências que um novo
acontecimento pode chegar a provocar (Escorsa & Valls 2003, p. 26). Outro
inconveniente da aplicação dum modelo geral relativo ao processo de inovação
é que este pode chegar a considerar-se um modelo idóneo para todos os tipos
de inovação, de forma que os diretivos e agentes possam tratar de se adaptarem
à força aos processos de inovação no molde “correto”, sem importar-se dos
requisitos concretos e das circunstâncias dos casos particulares (King &
Anderson 2003, p. 143).
A bibliografia consultada no seu geral, não fala explicitamente de
modelos sobre o processo de inovação, senão da evolução das teorias sobre a
gestão da inovação e da importância crescente dos ingredientes sociais na
explicação da inovação.
Da análise das propostas realizadas por distintos e variados autores,
deduz-se que existem alguns modelos sobre o processo de inovação mais
estendidos e aceites na literatura geral. Concretamente, a partir da análise do
autor, os modelos conhecidos e mais destacados são: os Modelos Lineares, os
Modelos por Etapas, os Modelos Interativos ou Mistos, os Modelos Integrados e
o Modelo em Rede.
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Não constitui um objetivo do autor no contexto deste trabalho aprofundar
as principais insuficiências que a crítica especializada efetuou aos diferentes
modelos. Não obstante as principais fraquezas dos modelos lineares e por
etapas, são que consideram cada atividade ou departamento como um indivíduo
e isolado do resto, quando infalivelmente têm lugar numerosas inter-relações
(Forrest 1991, p. 441). São modelos que não contemplam as sobreposições que
se produzem entre os departamentos e os processos de realimentação ou reinformação que têm lugar entre os mesmos (Saren 1984, p. 13) (quando por
exemplo o protótipo se envia de novo ao departamento de desenho para as
alterações adicionais). De igual modo que nos modelos lineares, a natureza
sequencial destes modelos por etapas, nos modelos em que um passo segue a
outro, é pouco válido na prática, dado que uma das caraterísticas do processo
de inovação é a sua não-linealidade. Finalmente, tão pouco se indica quem
sucede exatamente dentro de cada um dos departamentos e a etapa em que se
encontra a inovação, quando se abandona um determinado departamento em
concreto (Saren 1984, p. 13; Forrest 1991, p. 441).
Um modelo amplamente conhecido é o modelo de Kline e Rosenberg
(Kline & Rosenberg 1986). No entanto, este modelo, não está isento de críticas.
A seguir se assinalam algumas delas, que de alguma forma são extensíveis a
todos os modelos mistos:


Mantém o caráter linear do processo, o qual afeta a eficácia dos
sistemas de realimentação quanto à rápida difusão da informação;



A duração do processo continua sendo excessiva. O fato de que
uma inovação consiga alcançar o mercado, pode trazer um período
de tempo excessivamente largo e pode supor o seu fracasso por
um lançamento tardio;



O modelo não faz referência ao trabalho em equipas
interdisciplinares, com o qual não se possa garantir a necessária
integração funcional;



Os numerosos processos de realimentação entre as diferentes
funções e atividades implicadas no desenvolvimento da inovação
podem ser prejudiciais, devido ao atraso na tomada de decisões
que a originam.

Poderíamos acrescentar uma crítica adicional aos modelos mistos, no
que se refere as interações com o ambiente, dado que nenhum deles aprofunda
de forma satisfatória na influência dos fatores de ambiente organizativo (Hobday
2005, p. 128).
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Os Modelos Integrados resolvem, como se verá, algumas das
deficiências levantadas pelos modelos interativos.
Entre outros se encontra também o Modelo de Integração de Sistemas
e Estabelecimento de Redes (“Systems Integration and Networking”- SIN) que é
conhecido como o modelo de Quinta Geração de Rothwell. Este subtrai a
aprendizagem que tem lugar dentro e entre as empresas, e sugere que a
inovação é geralmente, e fundamentalmente, um processo distribuído em rede
(Hobday 2005, p. 125).
Segundo Rothwell, as tendências estratégicas observadas na década
de oitenta, continuam a valer nos anos noventa, mas com maior intensidade: as
companhias líderes estão comprometidas com a estratégia tecnológica; as
empresas continuam estabelecendo redes estratégicas; a velocidade para
chegar ao mercado, apenas resta um fator de competitividade chave;
persistência, esforço para lograr uma melhor integração entre as estratégias de
produto e as de produção (desenho para o fabrico); as empresas mostram cada
vez mais, uma maior flexibilidade e adaptabilidade (organizacional, produtiva e
em produtos); e as estratégias de produto enfatizam a qualidade e o rendimento
(Rothwell 1994, pp. 12-13).
Do estudo dos diversos modelos se deduz que a inovação é um
fenómeno volátil e sumamente completo. Cada um dos modelos estudados trata
de melhorar os seus predecessores, reduzindo as suas debilidades ou fraquezas,
realizando novas contribuições e incorporando perspetivas alternativas, da forma
que se vai aperfeiçoando o conhecimento sobre a forma em que tem lugar a
inovação nas organizações.
Em geral, é possível identificar certas fragilidades comuns à maioria dos
modelos estudados, a saber:
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Muitos dos modelos estão focados na obtenção dum novo produto,
deixando de lado outro tipo de inovações (de processo,
organizativas, etc.) e o setor dos serviços. São no entanto modelos
que se centram no tipo de inovação concreta, a de caráter radical,
obviando as de tipo incremental, que são as que têm um maior
potencial inovador (Nieto 2003, p. 6);



A maioria dos modelos parecem estar orientados às empresas
líderes e de grande dimensão, que dispõem de departamentos
internos de I+D, deixando de lado empresas de menor dimensão
que operam através de processos mais informais e que no têm
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departamentos próprios de I+D ou de engenharia (Hobday 2005, p.
129);


Os modelos concebem ou definem a inovação como o
desenvolvimento e comercialização de uma ideia; por isso, a
análise começa com a geração ou aparecimento da ideia e termina
ou concretiza-se com a comercialização do produto. De modo que
a maioria omite a etapa determinante de geração de ideias e
exploração (etapa pré-inovação), apesar de que sem a necessária
avaliação técnica e de mercado, é bastante difícil que a inovação
resulte com sucesso. Na etapa pré-inovação ou de exploração,
geram-se ideias e se avaliam opções, pelo que a criatividade e o
recurso ao conhecimento externo à empresa, se revelam como
vitais (Forrest 1991, p. 447);



A maioria dos modelos também falha na hora de incorporar a etapa
pós-inovação, a que corresponde ao momento em que o produto já
foi lançado ao mercado. Na fase de difusão, é importante ter
presente em todo o momento, tanto o ciclo de vida do produto,
como a curva da sua experiência. A consideração desta fase final
permite, a introdução de modificações no produto, de forma que se
adapte às necessidades flutuantes do mercado, que responda à
competência, e que facilite o desenvolvimento dos chamados
produtos de “geração seguinte”. Em alguns modelos esta etapa é
incorporada como uma fase de “re-inovação”, na qual os produtos
são modificados como resultado dos inputs obtidos dos utilizadores
(Forrest 1991, p. 447).

Em qualquer caso, os modelos de inovação resultam como muito úteis
quando se trata de melhorar a compreensão sobre o processo de inovação.
Tomando como premissa a análise realizada, o autor desenvolverá a
sua investigação na formulação dum modelo de gestão dos processos de
investigação, desenvolvimento e inovação, com um enfoque de qualidade total,
que respondendo às condições e/ou exigências concretas de Cabo Verde,
considerando-se assim os seguintes elementos:


Os custos de qualidade e o enfoque no processo;



O enfoque ao cliente;



O desenvolvimento das atividades do processo de forma paralela;
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Um processo de realimentação constante;



Um processo participativo;



Interação com fatores do meio ambiente e da organização;



Integração de muitas formas de conhecimento;



Indicadores de avaliação de impacto económico, social, ambiental;



Desenvolvimento de software em diferentes etapas.

Algumas propostas para Cabo Verde
Segundo o autor, em Cabo Verde o impacto social da CT, é um
problema central, pela razão de existirem numerosas questões sociais por e/ou
para solucionar, como, porque tão pouco é aceite socialmente que a CT seja vital
para a resolução de problemas (económicos e/ou sociais).
Ao considerar as propostas para a medição do impacto social da CT em
Cabo Verde, não se deve deixar de lado a necessidade de ter em conta as
caraterísticas particulares das sociedades periféricas, em especial as
dificuldades de diversa índole dos atores sociais para apropriar o conhecimento,
já transferido do exterior ou produzido localmente.
Uma primeira questão que poderia fazer neste âmbito, segundo o autor,
é se existe uma correlação (estatística) entre o nível de desenvolvimento
científico e tecnológico dum país e o seu nível de desenvolvimento social?
Uma segunda questão seria acerca da existência e as caraterísticas da
oferta de investigações dirigidas à resolução de problemas sociais?
E uma terceira questão relacionada com a demanda e efetiva utilização
de conhecimento científico e tecnológico na resolução de questões sociais?
É expetável que as respostas quantificadas a estas três questões
possam dar-nos alguns indicadores acerca do impacto social da CT num
determinado contexto social e histórico.
Correlações estatísticas
A questão acerca da relação entre o nível de desenvolvimento científico
e tecnológico, e o nível de desenvolvimento social pode ser abordada a partir da
análise dos indicadores de CT disponíveis e a sua comparação com indicadores
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sociais, entre os quais sobressai o índice de desenvolvimento humano (PNUD
1997).
Para levar adiante algum trabalho nesta área, deve definir-se com um
certo cuidado, os indicadores de CT, e os indicadores sociais, bem como as
respetivas ponderações. Deve ter-se em conta que, dependendo dos indicadores
sociais utilizados, se optará por considerar diferentes dimensões do social, tais
como os atores sociais, as necessidades sociais, os problemas sociais, o
desenvolvimento social, entre outros. Cada uma destas dimensões requer uma
conceptualização diferenciada, e um especial cuidado nos indicadores eleitos.
Um trabalho exploratório realizado neste sentido (Arboleda 1999) encontrou uma
forte correlação entre o número de cientistas e técnicos dum país e o índice de
desenvolvimento humano.
Outra das possibilidades de trabalho é a de construir um indicador
completo de I+D+i que tome em conta, diferentes variáveis e contrapor com um
indicador completo da área social, tal como o próprio índice de desenvolvimento
humano proposto por PNUD (1997).
As ferramentas básicas para este tipo de análise provêm da ciência
estatística. Entre as técnicas mais usuais para este tipo de trabalho, pode citarse a análise de regressão e a de correlação.
Deve assinalar-se que qualquer correlação identificada neste tipo de
exercícios não deve ser interpretada na chave causal. Este é ainda mais certo no
caso de indicadores completos, donde uma certa correlação pode esconder o
neutralizar das relações existentes entre os distintos componentes dos diferentes
índices envolvidos.
Os fatos descritos enfraquecem a utilização deste tipo de análise para
a construção de indicadores de impacto social da CT, chamando a atenção
acerca da necessidade de analisar com muito cuidado os resultados destes
exercícios.
Análise da oferta
Segundo o autor, para dar resposta à questão acerca da existência
duma oferta de investigações dirigidas à resolução de problemas sociais, devese analisar as definições de “campos de aplicação” e de “objetivos
socioeconómicos” para identificar aqueles que podem ser considerados como
sendo de impacto social. A partir deste, deverá efetuar-se uma proposta de
desagregação destas classificações a níveis de maior detalhe, com o objeto de
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poder relacionar de maneira mais precisa a oferta de conhecimentos com as
demandas da sociedade.
Em Cabo Verde não se dispõe de dados globais acerca da distribuição
do gasto na CT por objetivo socioeconómico, dificultando grandemente a
avaliação de impactos ou ao menos medir a eficiência e a eficácia das atividades
de I+D+i.
A demanda e aplicação
A Declaração da Conferência Mundial da Ciência (UNESCO 1999)
reconhece “A necessidade cada vez maior de conhecimento científico na tomada
de decisões públicas e privadas, incluindo especialmente o papel influente
desempenhado pela ciência na formulação de políticas e regulamentação”.
Deste modo, a questão acerca da demanda e aplicação do
conhecimento científico-tecnológico na resolução de questões sociais, torna-se
especialmente importante. Segundo o autor, para ser abordado, requerer-se uma
série de definições prévias.
Em primeiro lugar, tem que se definir os atores envolvidos,
especialmente aqueles potencialmente recorrentes de conhecimento para a sua
aplicação na órbita social.
Em segundo lugar, requerer-se um modelo que permita representar o
processo completo desta demanda de conhecimento, incluindo o processo da
sua aplicação, isto é, a geração do impacto social.
Em terceiro lugar, uma vez que se conta com um modelo que explica de
forma acabada o processo, é necessário detetar os parâmetros que devem ser
medidos.
Atores
No processo de inovação tecnológica, o ator central está claramente
definido e é único: a empresa produtiva de bens (segundo a primeira versão do
Manual de Oslo, OCDE 1992) ou de serviços (segundo a segunda versão, que
incorpora estas, OCDE 1996b).
Seguindo a Oszlak e O’Donnell (1995), a resolução de “questões” de
índole social, envolve políticas “públicas” e “privadas”. Os atores centrais destas
políticas são, segundo o caso:
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Públicos, isto é, dependências estatais encarregadas de políticas
sociais existentes nos distintos níveis da administração pública,
tanto nacional, como regional e municipal;



Privados, geralmente não lucrativos, como Organizações Não
Governamentais (ONG’s) que realizam ações no campo do social,
cooperativas, etc.

Modelo
Para representar o processo de demanda do conhecimento e da sua
aplicação na esfera do social, propõe-se adaptar o modelo “em cadeia” da
inovação tecnológica proposto por Kline e Rosenberg (OCDE 1996a),
redesenhado anteriormente na Figura 1, tomando como base a Norma Europeia,
e a experiência adquirida do autor como gestor de projetos de I+D e no
conhecimento concreto da situação para a gestão da I+D+i em Cabo Verde. Tal
permitirá formular um novo modelo com uma abordagem de qualidade total.
O modelo proposto supõe um processo que vai desde a deteção duma
demanda social, até a aplicação de uma ação explícita, que lhe pretende
responder, passando pelo desenho desta ação, nas suas diferentes fases. Estas
etapas coincidem com as identificadas por Oszlak e O’Donnell (1995) para a
trajetória duma “questão”: surgimento, desenvolvimento e resolução. As
principais idas e voltas registam-se precisamente durante o processo de desenho
(desenvolvimento) e entre a aplicação (resolução) e o desenho.
Complementarmente, também a relação deste processo com o sistema
de inovação pode ser considerada de modo análogo ao modelo de Kline e
Rosenberg (Kline & Rosenberg 1986). Isto implica que, em cada fase do
processo, os atores recorrem, em primeira instância, ao conhecimento existente
para a solução dos problemas de natureza distinta. Somente se não se encontrar
uma resposta no conhecimento existente, se recorre à I+D.
Parâmetros e aplicação do modelo
Para definir os parâmetros de medição, pode-se utilizar como modelo o
Manual de Oslo (OCDE 1996b) e adaptar ao novo modelo proposto. Por isso, a
ferramenta principal de medição seria, em princípio, uma pesquisa aos atores
definidos.
Os parâmetros a realçar estariam relacionados entre outros:
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Com a identificação das fontes de conhecimento para a solução
dos problemas que aparecem no processo de desenho e aplicação
de ações no campo do social;



Com a relação dos atores involucrados com as universidades e os
centros de investigação de I+D;



Com a realização de atividades próprias de I+D por parte dos
atores.

Um problema central é a necessidade de se identificar, a partir de ações
de mudança social efetivamente levadas a cabo no passado pelos atores, quanto
corresponde ao conhecimento científico e tecnológico incorporado. Para tal, pode
pensar-se numa estratégia de relação entre os resultados das ações e o
conhecimento incorporado, de modo similar à relação existente entre o
crescimento na faturação duma empresa e o seu gasto na inovação.
Conclusões
É imprescindível nos dias de hoje, reconhecer que a I+D+i é um
fenómeno de caráter social, que requer uma mudança de mentalidade nas
organizações nacionais, pelo que se deve promover e ter em conta a
competitividade “económica” e a necessidade de desenvolver a competitividade
“social”. Esta deve incluir, em primeiro lugar, a ciência, a tecnologia e a inovação,
a sua capacidade de implementar um compromisso social da ciência capaz de
converter as alternativas puramente tecnológicas em alternativas sociais.
Da capacidade de relacionar os processos de I+D+i nas organizações e
o meio ambiente, dependerá em grande medida a capacidade de alcançar e
incrementar a competitividade das organizações e as melhorias sociais.
Não existe uma relação unidirecional entre a produção de conhecimento
e a assimilação do conhecimento, como elementos do processo de I+D+i, por
conseguinte, é necessária uma análise no âmbito de uma abordagem sistémica
para a compreensão da natureza da relação entre ciência, tecnologia e inovação.
A abordagem deste problema através dum novo modelo, incorpora
ideias usadas por diversos autores para representar o processo de inovação
tecnológica e aplica-se ao processo de conceção e execução de distância de
ação social, que permite os preceitos do modelo linear, bem como os princípios
das propostas já existentes no passado.
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Este modelo permitirá avançar na compreensão do modo em que o
conhecimento Cientifico e Tecnológico é utilizado para a resolução de problemas
sociais, e ao mesmo tempo, promovem a quantificação do impacto social da CT.
No entanto, este modelo não deixa de ser uma proposta teórica, devendo ser
colocada à prova em qualquer situação no futuro.
Para solucionar os problemas detetados, recomenda-se:


A elaboração dum modelo para a gestão da I+D+i nas organizações
com um enfoque de qualidade total, que possibilite o incremento da
eficácia na introdução dos resultados científicos na prática e
propicie um impacto favorável dentro das organizações implicadas
e a sociedade cabo-verdiana;



O desenho duma ferramenta para a implementação do modelo nas
organizações e propiciar a sua autoavaliação como condição da
sua melhora contínua.
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Resumo
Um conjunto de 1968 adultos normais foram avaliados com a versão em
português da Bateria de avaliação neuropsicológica de Luria Nebraska - (Maia
2006, Versão Portuguesa adaptada). Os participantes foram selecionados
aleatoriamente da população portuguesa; e concordaram voluntariamente
participar neste projeto. Todos os indivíduos eram caucasianos e tinham
orientação manual direita. A variação na idade, seguidos os procedimentos
habituais em Portugal, mostrava indivíduos com idades entre 18 e 65 anos, com
uma média de 35,46 e desvio padrão de 11,002. O valor médio de escolaridade
era de 16 anos, com desvio padrão de 3,096. A idade, escolaridade e género
foram os principais fatores de agrupamento dos resultados. A análise dos dados
com Qui Quadrado, ANOVA e Teste t mostraram grande consistência com os
resultados sobre os valores globais para a consistência interna da bateria
neuropsicológica de Luria Nebraska como uma ferramenta ideal para diferenciar
o normal e o patológico. Finalmente, apresentamos os primeiros dados de
validação experimental para uso em Português da bateria neuropsicológica de
Luria Nebraska.
Palavras-chave: bateria neuropsicológica de Luria Nebraska, validação,
português, anormalidade e normalidade neuropsicológica.
Abstract
A set of 1968 normal adults were assessed with the Portuguese version of the
Luria Nebraska neuropsychological assessment battery - (Maia 2006 Portuguese
version adapted). Participants were selected randomly from the Portuguese
population; and voluntarily agreed to participate in this project. All subjects were
Caucasian and had right hand orientation. The variation in age, followed the usual
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procedures in Portugal, showed subjects aged 18 to 65 years, with an average of
35.46 and a standard deviation of 11,002. The average education was 16 years,
with a standard deviation of 3.096. The age, education and gender were the main
factors of grouping the results. Data analysis with Chi Square, ANOVA and t test
showed great consistency with the results on the overall figures for the internal
consistency of the Luria Nebraska neuropsychological battery, as an ideal tool for
differentiating normal and pathological subjects. Finally, we present the first
experimental validation data for use in Portuguese Luria Nebraska
neuropsychological battery.
Keywords: Luria Nebraska neuropsychological battery, validation, Portuguese,
neuropsychological normality and abnormality.
Introdução
Em estudos prévios, já havíamos chamado à atenção para a relevância
de se obterem dados comparativos da população normal com a utilização da
bateria de avaliação neuropsicológica de Luria Nebraska (BANLN) (Maia et al.
2003; Maia et al. 2005a; Maia et al. 2005b; Maia et al. 2005c; Maia et al. 2006;
Maia et al. 2007).
Vários autores de diversos países desenvolveram uma rota de
investigação não apenas com sujeitos adultos normais (Moses et al. 1992;
Agranovic & Puente 2007; Hsieh & Tori 2007), mas também, com crianças
normativas (Gustavson et al. 1984; Blair, Zelazo & Greenber 2005).
Estudo
Com o presente estudo queremos apresentar os primeiros resultados
portugueses de uma validação dos dados da BANLN para Portugal e de forma
experimental, para os países de língua oficial portuguesa.
Procurámos assim estudar e analisar os resultados neuropsicológico
dos participantes, de ambos os sexos, com idade entre os 18 e 65 anos de idade,
detendo diferentes níveis académicos.
As principais variáveis correlacionadas com os resultados foram a
idade, a escolaridade e o género. Avaliámos ainda, alguns aspetos que devem
ser adaptados para a realidade portuguesa no que toca à aplicação e utilização
desta prova. Levámos em consideração particularmente o enviesamento cultural,
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o tempo dado a cada tarefa, a formulação das frases, etc. Os dados foram
recolhidos desde maio de 2005 até janeiro de 2014.
Métodos
Amostra
Foram avaliados um total de 1968 adultos caucasianos, selecionados
de forma aleatória da população portuguesa, que concordaram em colaborar
voluntariamente neste estudo. Os critérios de inclusão foram:


Deter um resultado normal num teste de screening de deterioro cognitivo
(Mini Mental State Examination – MMSE), utilizando uma versão
estandardizada para Portugal com os seguintes valores obtidos num
máximo de 30 - considerava-se normal no MMSE se o sujeito
apresentasse mais que 15 valores e apresentasse iliteracia; mais que 22
valores se o sujeito apresentasse 1 a 11 anos de escolaridade; e superior
a 27 se o sujeito apresentasse mais dos que 11 anos de escolaridade
(Folstein, Folstein & McHugh 1975; Guerreiro1993);



Ausência de qualquer condição neurológica conhecida, de acordo com
nossos estudos anteriores (Maia & Mendonça 2002);



Ausência de qualquer condição psiquiátrica severa de acordo com nossos
estudos anteriores (Maia & Mendonça 2002);



Ter idade superior a 18 anos.

A amostra global dos sujeitos avaliados era constituída por 1152 sujeitos
do sexo feminino (58.8%), e 816 sujeitos do sexo masculino (41.5%). A variação
na idade, seguidos os procedimentos habituais em Portugal, mostrava indivíduos
com idades entre 18 e 65 anos, com uma média de 35,46 e desvio padrão de
11,002. O valor médio de escolaridade era de 16 anos, com desvio padrão de
3,096. A idade média para anos de escolaridade era de 15,13 com um desvio
padrão de 4,005.
Considerando a diferença de idade pelo género podemos perceber que
os homens apresentam uma idade média de 36,05, com desvio padrão de 12,
911, e uma média de idade de 36,32 para as mulheres com um desvio padrão de
14,103. Estas diferenças não se apresentavam como estatisticamente
significativas (α2 = 0,442, p = 0,899) com uma simetria robusta na distribuição e
concentração etária, considerando a variável género. Quando a variável género
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é considerada com base nas categorias de idade e nível académico não se
verifica nenhuma diferença estatisticamente significativa (α2 = 2,001, p = 0,432).
Procedimentos
Primeiramente, informamos os sujeitos acerca dos objetivos do estudo
e pedimos a sua assinatura de uma registo de consentimento informado para
participarem livre e de forma informada no estudo. Seguiu-se uma anamnese
para se obterem dados sociodemográficos relativos ao sujeito (idade,
escolaridade, profissão, história familiar, etc.).
As sessões eram realizadas numa sala cedida por vários hospitais e
centros de saúde em Portugal. A duração das duas sessões era de
aproximadamente 90 a 120 minutos, com um descanso intermédio de cerca de
20 minutos (Maia & Leite 2009). Assim, cada sujeito cumpria duas sessões de
avaliação, com uma preferência de um intervalo de 3 a 7 dias, procurando-se
assim reduzir possíveis enviesamentos devidos a variações de humor, cansaço,
desmotivação, etc., bem como garantir que a segunda sessão era realizada num
intervalo de tempo minimamente aceitável.
Depois da coleta dos dados, procedia-se à devida análise estatística,
com o SPSS 20, de acordo com os vários objetivos de avaliação.
Resultados
Tal como em estudos anteriores, apresentamos valores descritivos na
Tabela 1 e apresentamos ainda uma representação gráfica (Figura 1) para se
observar graficamente o perfil de dados normativos desenhados desta amostra
de quase 2000 sujeitos. Tal é feito calculando a idade e a média de escolaridade
dos sujeitos para obter um ponto score de anormalidade para cada um dos
sujeitos. O seu somatório e divisão por 1968 (nº da amostra) apresenta o nível
crítico para a amostra global.
Para além disso, é possível traçar um perfil para as denominadas
escalas clínicas e escalas sumárias. Decidimos traçar um perfil para as escalas
mencionadas seguindo a nossa ideia pragmática e empírica, como clínicos, que
apenas com essas escalas se compreende a normalidade ou anormalidade
neuropsicológica do sujeito (Moses & Pritchard 1999; McKinzey et al. 1998). A
análise da Tabela 1 permite estudar os pontos médios para cada escala.
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Tabela 1: Valores descritivos para a idade, escolaridade, escalas sumárias e
escalas clínicas da bateria de avaliação neuropsicológica de Luria Nebraska
N

Mínimo

Máximo

Média

Desvio P.

Idade

1968

18

65

35,46

11,002

Escolaridade

1968

0

24

16

3,096

S1 Patognomónica

1968

0

20

9,59

4,317

S2 Hemisfério Esq.

1968

0

16

2,18

2,860

S3 Hemisfério Dt.

1968

0

16

2,67

2,876

S4 Elevação do Perfil

1968

0

17

3,33

3,291

S5 Déficit

1968

0

22

7,67

5,286

C1 Competências Motoras

1968

0

32

7,57

5,880

C2 Competências Rítmicas

1968

0

7

1,66

1,536

C3 Competências Táteis

1968

0

18

2,86

2,958

C4 Competências Visuais

1968

0

17

7,25

3,767

C5 Discurso Recetivo

1968

0

17

4,66

3,638

C6 Discurso Expressivo

1968

0

21

5,43

4,275

C7 Competências de Escrita

1968

0

10

1,49

2,038

C8 Competências de Leitura

1968

0

8

1,81

2,026

C9 Competências de Aritmética 1968

0

21

3,20

3,272

C10 Competências de Memória 1968

0

16

4,40

3,352

C11 Competências Intelectuais 1968

2

46

16,15

8,228

N válidos

-

-

-

-

1968

Como podemos observar na Figura 1, o perfil médio produzido pela
soma dos resultados e subsequente divisão apresenta um perfil ideal do que
seria um sujeito normal (em tese). Nenhuma das escalas ultrapassa o limite
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patológico (Critical Level); a diferença entre a escala com menor score C2 (Ritmo)
= 1 e com a de maior score C11 (Capacidades Intelectuais) = 16. Quando as
respetivas notas T são utilizadas como referência, produzem uma diferença de
scores em nota T de 17 pontos. O score mais elevado em nota T é de 47. Tal
como referido por Moses e Pritchard (1999) os scores dos sujeitos nas escalas
da BANLN são convertidas num score padrão (denominado T score), para
simplificar as comparações entre sujeitos e escalas, de uma forma que na versão
original da BANLN todos os scores totais em cada escala do grupo de referência
são convertidas de tal forma que cada uma fique com um score de 50 (T score)
e um desvio padrão de 10 pontos. Estas transformações levam ao ancoramento
do nível total de cada escala para um nível coletivo e estandardiza as alterações
nos scores globais em relação ao nível ancorado.

Figura 1: Perfil discriminativo médio nas escalas Sumárias e Clínicas
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ANOVA
Realizámos uma análise de variância de três fatores (sexo, idade e
escolaridade), não apenas para cada uma das variáveis dependentes descritas
na seção anterior, mas também para as restantes escalas da BANLN.
No que toca à escala C1 (Competências Motoras), verificou-se uma
diferença estatisticamente significativa para o fator idade (F= 8,261; p= 0,002) e
escolaridade (F= 4,218; p= 0,014), mas não para a variável género.
No que respeita à escala C2 (Competências Rítmicas) e C3
(Competências Tácteis), não se verificaram quaisquer relações estatisticamente
significativas.
Na escala C4 (Competências Visuais) não se verificaram diferenças
estatisticamente significativas nas variáveis sexo e idade, mas sim na variável
escolaridade (F= 16,174; p= 0,005).
Na escala C5 (Discurso Recetivo) não se verificaram dados
estatisticamente significativos para a variável sexo, mas sim para a variável idade
(F= 4,025; p= 0,014) e escolaridade (F= 3,004; p= 0,019).
Na escala C6 (Discurso Expressivo) não se verificaram diferenças
estatisticamente significativas para a variável género (F= 0,602; p= 0,678), mas
sim para a variável idade (F= 4, 527; p= 0,022) e nível de escolaridade (F=18,124;
p= 0,002).
Na escala C7 (Competências de Escrita) apenas se verificaram
diferenças estatisticamente significativas nas variáveis género (F= 3,623; p=
0,651) e nível de escolaridade (F= 8,402; p= 0,002).
Na escala C8 (Competências de Leitura) as diferenças estatisticamente
significativas verificam-se ao nível da variável idade (F= 3,025; p= 0,043), no nível
de escolaridade (F= 34,604; p= 0,000) e na interação entre a idade e a
escolaridade (F= 9,210; p= 002).
Na escala C9 (Competências Aritméticas) as diferenças
estatisticamente significativas verificam-se ao nível da variável género (F=4,430;
p= 0,023), nível de escolaridade (F= 6,548; p= 0,024) e na interação entre sexo
e a escolaridade (F= 3,107; p= 0,005).
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Na escala C10 (Competências de Memória) as diferenças
estatisticamente significativas verificam-se ao nível da variável idade (F= 11,203;
p= 0,012) e nível de escolaridade (F= 10,040; p= 0,003).
Na escala C11 (Competências Intelectuais) não se encontrou diferenças
estatisticamente significativas.
Nas escalas sumárias, a escala S1 (Patognomónica) as diferenças
estatisticamente significativas verificam-se ao nível da variável idade (F= 7,154;
p= 0,013) e nível escolar (F= 5,110; p= 0,023) bem como a interação entre a
idade e o nível escolar (F= 2,326; p= 0,029).
Na escala sumária S2 (Hemisfério Esquerdo) não se encontrou
diferenças estatisticamente significativas.
Na escala S3 (Hemsfério Direito) as diferenças estatisticamente
significativas verificam-se ao nível da variável idade (F= 5,654; p= 023) e nível
de escolaridade (F= 2,763; p= 0,012).
Na escala S4 (Elevação do Perfil) as diferenças estatisticamente
significativas verificam-se ao nível da variável idade (F= 4,115; p= 0,028), nível
escolar (F=19,082; p= 0,029) e na interação entre a idade e o nível escolar (F=
3,006; p= 0,023).
Na escala S5 (Deficit) não se encontrou diferenças estatisticamente
significativas.
Discussão
Com respeito ao tempo de aplicação da BANLN, embora o tempo médio
apresentado por Golden, Freshwater e Vayalakkara (2000), para o caso de
populações neurológicamente afetados fosse de três horas, e para Hebben e
Milberg (2002), fosse de uma hora e meia a duas horas e meia, o tempo médio
de administração no nosso estudo fixou-se em não menos que três horas e meia.
A esse tempo devemos somar duas horas e meia para todo o processo de
anotação e cotação, bem como ainda, a construção dos perfis gráficos,
interpretação dos casos, etc. Apesar de tudo, o nosso trabalho é baseado numa
extrema e profunda compreensão de investigação da pessoa, devendo sempre
receber apontamentos de outros técnicos como neurologistas, psiquiatras,
médicos de clínica geral, etc., em todo e cada passo do processo de
compreensão do humano.
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No que diz respeito a uma primeira análise dos resultados: um avaliador
procura encetar uma primeira avaliação acerca de se o sujeito avaliado apresenta
um perfil clínico elevado (indicador de déficit), e tal é particularmente para cada
uma das escalas clínicas.
Estes dados são reforçados (conferir estudos prévios como Maia & Leite
2009) pelo fato de as três variáveis em análise nas ANOVAS (género, idade e
nível de escolaridade) em relação com as escalas clínicas (C1-C11) e escalas
sumárias (S1-S5) não se verificam relações clínicas significativas.
Tal sugere, ao nível de uma análise inicial, que a BANLN, como
previamente sustentado por McKinzey et al. (1998), é um instrumento muito forte
na classificação de sujeitos normais, não sendo presentes no nosso estudo,
nenhum paciente com dificuldades neuropsicológicas (que poderia ser
confundido como um falso positivo).
Estes resultados estão em conformidade com os dados de Golden,
Freshwater e Vayalakkara (2000) que sustentam as fortes características
psicométricas da bateria. De acordo com estes autores, o primeiro fator a
considerar neste campo de análise é a validade e a consistência: concordância
entre avaliadores, consistência interna e validade teste-reteste.
Previamente, Golden, Hammeke e Purisch (1978) compararam os perfis
da BANLN de cinco pares de avaliadores independentes, com respeito à
aplicação da bateria a outros cinco sujeitos avaliados. Encontrou-se um elevado
nível de congruência entre os avaliadores, rondando a percentagem de 95 de
concordância e consistência externa e interna.
Outros estudos mostram níveis de consistência interna (Alpha de
Cronbach) que variam de 0,82 nas escala C2 a 0,94 na escala C1, para as 14
escalas principais da bateria em 146 pacientes com lesões cerebrais e 74
controlos (Mikula 1981; Moses, Johnson & Lewis 1983).
Noutro estudo, foram avaliadas duas amostras: uma era constituida por
um conjunto de paciente com lesões cerebrais (n= 451), sujeitos sem danos
cerebrais (n= 559), sujeitos com esquizofrenia (n= 414), e um sub-grupo de
pacientes de várias condições psiquiátricas (n= 128) (Maruish et al. 1984 citado
em Golden, Freswater & Vayalakkara 2000). As correlações para todos os
grupos, com excepção para o grupo dos sujeitos normais, era claramente
elevada, variando de 0,81 a 0.93.
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Ainda de acordo com Golden, Berg e Graber (1982), a validade do testereteste das escalas clínicas variavam entre 0,78 na escala C3 até a uma elevação
de 0,96 na escala C9. Palisted e Golden (1982 citado em Golden, Freshwater &
Vayalakkara 2000) analisaram o grau de confiância no teste-reteste para as 14
escalas originais, e o grau de confiança variou de 0,83 a 0,96.
Em conformidade com os nossos trabalhos, MacInnes, Paul e Schima
(1987), acentuaram a necessidade de se alcançar uma concordância dos
resultados dos sujeitos normais, à idade em que os sujeitos normais foram
avaliados. Num estudo longitudinal com sujeitos normais, ao longo de 4 anos, 59
sujeitos voluntários, idosos e normativos foram avaliados: as escalas clínicas
demonstraram ténues alterações durante os 4 anos do projecto. As principais
evidências do estudo foram: as correlações entre o teste-reteste das escalas
clínicas variavam de 0,32 a 0,82; verificaram-se muito baixas diferenças entre
homens e mulheres; os autores referem que esta bateria se apresenta como um
instrumento válido e confiável ao momento de identificar sujeitos normais
(particularmente os idosos), uma vez que a performance dos sujeitos apresentou
mui pequenas variações ao longo do projeto de 4 anos.
Garmoe, Schefft e Moses (1991) postularam a validade da BANLN na
diferenciação entre sujeitos normais (n= 55) e sujeitos com lesões cerebrais (n=
55) num estudo de caso controlo emparelhado por idade, género e escolaridade.
Os autores referem ainda que estes resultados reforçam a ideia que a idade e a
escolaridade influenciam de forma muito marcada a performance de sujeitos
normais (nota: o género foi apresentado como um fator com algum relevo mas
sem qualquer diferenças estatísticas para o desempenho dos sujeitos).
Em conclusão, referimos que se considerarmos os resultados médios
dos sujeitos normais da nossa amostra, tal reforça ainda mais a ideia que a
bateria apresenta um potente fator discriminador de população não clínica, do
ponto de vista neuropsicológico, confirmando assim estudos anteriores
realizados por nós (Maia 2006; Maia & Leite 2009).
Recordemo-nos do que referimos ao início desta discussão: a utlização
desta bateria, mesmo considerando alguns resultados excepcionalmente
anormais, não classifica nenhum sujeito normativo como sujeito patológico; é
muito robusta face aos mecanismos de simulação e manipulação para
demonstrar um desempenho pior que o esperado (faking bad) e é assim um
instrumento a continuar a desenvolver (Moses & Pritchard 1999).
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Terminamos este artigo com uma breve reflexão acerca da média de
resultados alcançados pelos nossos 1968 sujeitos. Como é possível verificar-se,
o perfil médio produzido pela acomulação dos resultados apresenta o que
poderíamos considerar com um perfil óptimo (de forma teórica, obviamente), uma
vez que nenhuma das escalas se apresenta acima do nível crítico patológico.
Conclusão
Com os nossos trabalhos queremos manter em mente que muito existe
ainda por fazer no que respeita à validação de instrumentos neuropsicológico
para a língua portuguesa. Como grandes desafios no que toca à BANLN temos
por exemplo a necessidade de adaptar bastantes itens para uma melhor validade
ecológica. Talvez até, a própria perspetiva neuropsicológica seja futuramente
descentralizada da utilização de testes e voltaremos à utilização de itens que nos
permitem aceder a constructos de uma forma fenomenológica e clínica. O Próprio
Alexander Romanovich Luria (citado em Luria & Majovsli 1977) sustentava que a
neuropsicologia se deveria sustentar como uma entidade teórica, vazia de
psicometria e cheia de um ponto de vista neurocientífico forte. Para terminar
citamos Ardilla (citado em Luria 1999, p. 68): “Os procedimentos de Luria serão
combinados com outros, incluindo alguns mais estandardizados e orientados
psicometricamente. Assim, é necessário que se aprofundem as perspetivas de
Luria no que respeita ao futuro que a Neuropsicologia de avaliação irá guardar a
todos nós”.
Apesar de tudo, o que quer que seja aquilo que o futuro nos guardar, o
que quer que o futuro reserve para os nossos trabalhos, estamos bem cientes
que estamos apenas a consolidar os pequenos grandes passos (desde 2003 em
Portugal e Espanha) daquilo a que Tupper (1999) denominou a Nova Perspectiva
Luriana (Neo-Lurian Perspective).
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Resumo
O presente artigo aborda a problemática do abuso sexual infantil, demonstrando
alguns dados estatísticos que revelam a sua prevalência, incidência e frequência.
Ao longo do artigo são abordadas questões referentes aos diferentes contextos
abusivos, às características da vítima e do abusador, o processo de revelação
do ato abusivo e o papel da figura materna no mesmo, bem como as
consequências e o posterior acompanhamento terapêutico. É ainda referido o
papel essencial da prevenção precoce neste processo.
Palavras-chave: abuso sexual infantil,
características e intervenção terapêutica.
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Abstract
This article discusses the issue of child sexual abuse and demonstrates some
statistics that reveal his prevalence, incidence and frequency. Throughout the
article are analyzed questions relating to different abusive contexts, the
characteristics of the victim and the abuser, the revelation of the abusive act and
the role of the mother figure in the same process, as well as the abuse
consequences and the subsequent therapeutic monitoring. It is still referred to the
key role of early prevention in the process.
Keywords: child sexual abuse, prevalence, consequences, characteristics, and
therapeutic intervention.
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Introdução
Primeiramente, é de salientar que o abuso sexual infantil esteve sempre
presente ao longo da história da humanidade abrangendo todas as classes
sociais, e que o mesmo acontece em escala mundial (Almeida 2003).
O abuso sexual é uma forma de violência cometida contra crianças e
adolescentes de ambos os sexos, e pode ser definido como a participação das
mesmas em atividades sexuais, impostas por uma pessoa mais velha em posição
de autoridade, com o intuito de obter satisfação sexual. Estas práticas não são
compatíveis com a idade e com o desenvolvimento psicossexual da vítima, dado
que a mesma não é capaz de compreender nem de consentir este tipo de abuso,
o qual consequentemente afeta a sua vida social, familiar e pessoal, provocando
danos físicos e psicológicos que podem aparecer imediatamente após a
agressão sexual, ou a médio e longo prazo (Tavares 2012).
Ajudar as crianças vítimas de abuso sexual não significa somente
diagnosticar o abuso e punir o agressor, é também necessário realizar um
trabalho psicoterapêutico com a vítima e com a sua família, de forma a focalizar
aspetos intrapsíquicos de conflito, dar voz à vítima e escutá-la para tentar
recuperar a sua confiança, de maneira a que a mesma evolua a nível psicológico,
afetivo e sexual, com o apoio de profissionais (Maia 2012).
Definição
Segundo consta no artigo 172º do Código Penal, entende-se por abuso
sexual de crianças “a prática do ato sexual de relevo, cópula, coito anal ou coito
oral com ou em menor de 14 anos, ou o levar a praticá-lo consigo ou com outra
pessoa” (Diário da República 1998, Redação da Lei nº 65/98, p. 4575). O Código
Penal enquadra neste conceito também a elaboração e a exibição de material
pornográfico a partir de fotografias ou filmes de um menor.
O abuso sexual pode ser catalogado como o ato ou jogo sexual, cujo
agressor se encontre numa fase de desenvolvimento psicossexual mais
adiantado do que a criança vítima. Ocorre através de práticas eróticas e sexuais
impostas à criança pela violência física, ameaça ou indução da sua vontade
(Santos & Dell’Aglio 2010; Tavares 2012).
Existem três tipos de abuso sexual: sem contacto físico (assédio,
voyeurismo e exibicionismo); com contacto físico mas sem penetração (sexo
oral); e com contacto físico e com penetração (com objetos, imposição genital ou
anal) (Abreu 2005; Oliveira 2010).
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Este sistema abusivo apresenta uma dinâmica de funcionamento
específica. O abusador começa por conquistar a confiança da vítima, e
posteriormente o contacto com a mesma vai-se tornando gradualmente mais
íntimo, o que leva o mesmo a conseguir atingir o seu objetivo (Santos & Dell’Aglio
2010).
Dados estatísticos
Vários estudos sobre o abuso sexual infantil têm sido conduzidos em
diversos países para determinar a incidência, a frequência, o tipo de abuso e as
características do abusador (Jung 2006). O terceiro estudo da incidência nacional
do abuso e negligência infantil (NIS-3), conduzido por Sedlak e Broadhurst
(1996), revelou que a taxa de incidência do abuso sexual nos Estados Unidos da
América quadruplicou de 1980 para 1993, ocorrendo o mesmo maioritariamente
em indivíduos do sexo feminino, sendo que os abusadores eram essencialmente
do sexo masculino (Jung 2006; Cabral 2011).
Ippolito (2003 citado em Jung 2006) afirma que nos Estados Unidos da
América, anualmente, são registados 300 mil casos de abuso sexual de crianças
e adolescentes, onde uma criança é abusada a cada quatro segundos. Uma em
cada três meninas e um em cada quatro meninos são abusados antes dos 18
anos de idade e 90% deles são abusados por pessoas conhecidas. O mesmo
parece ocorrer em países como o Canadá, o Brasil e a França.
Tudo leva a crer que, infelizmente, os números de abusos sexuais
nestes países e no mundo são bem maiores do que os números que revelam os
estudos. É um fato extremamente grave e que frequentemente gera
consequências negativas no desenvolvimento psicológico e psicossocial da
criança vítima de abuso sexual. (Jung 2006).
Contudo, estudos recentes demonstram que entre os anos 1990 e 2010
se tem verificado um declínio na prática do abuso sexual (Finkelhor & Jones
2012).
Abusador
Normalmente o abusador é alguém que conhece e se relaciona com a
criança, o que lhe permite ter controlo sobre esta (Giménez et al. 2013). Uma
figura de quem a criança gosta e em quem confia, e a quem cede mais facilmente
a técnicas de persuasão, recompensas ou ameaças. O abusador enquadra-se
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na maioria das vezes em quadros de pedofilia, perversão e psicoses (Hirata
2003).
Os abusadores podem pertencer a qualquer nível socioeconómico
(Serafim et al. 2009 citado em Monteiro 2012) e ter qualquer orientação sexual
(Murray 2000 citado em Monteiro 2012). A maioria não possui registo nem
comportamento criminal, é do sexo masculino e mantem-se ativo
profissionalmente (Habigzang et al. 2005). O abusador sexual que não se
encontra sob estado ou doença mental, tem consciência do ato que está a
cometer e considera-o aceitável (Serafim et al. 2009 citado em Monteiro 2012).
Nem sempre tem preferência sexual por crianças e possui uma baixa autoestima
(Casoy 2004 citado em Monteiro 2012). Tem por norma um quociente de
inteligência normativo (Mohr, Turner & Jerry 1964 citado em Monteiro 2012).
Podemos dividir o abusador sexual em duas categorias: abusador
primário ou preferencial, mais conotado ao abuso extrafamiliar e abusador
secundário ou situacional, maioritariamente associado ao abuso intrafamiliar
(Paulino 2012).
Os abusadores primários ou preferenciais são os indivíduos com uma
orientação sexual dirigida primariamente para crianças. Geralmente possuem um
campo limitado de interesses e atividades o que os leva a uma existência
solitária. Recorrem a diversas formas de atracão, tais como a simpatia pessoal,
comportamentos infantis, sintonia com os interesses dos menores, manipulação
através da oferta de presentes (Echeburúa & Guerricaechevarría 2000 citado em
Paulino 2012; Gaitán 2006 citado em Paulino 2012).
Em termos cognitivos, este tipo de abusadores planificam as suas
condutas sexuais com antecedência uma vez que as consideram apropriadas. É
muito frequente a existência de distorções cognitivas, como atribuir a conduta à
sedução dos menores ou considerar que este tipo de comportamento é uma
forma de educação sexual adequada para as crianças. Assim estes indivíduos
não revelam sentimentos de culpa ou de vergonha pelas suas atividades
abusivas (Costa 2003 citado em Paulino 2012; Echeburúa & Guerricaechevarría
2000 citado em Paulino 2012; Gaitán 2006 citado em Paulino 2012).
Os abusadores primários podem demonstrar uma fobia ou rejeição do
sexo com mulheres. As crianças ao não fazerem exigências de virilidade e
potência na relação, permitem que o pedófilo realize com elas, um ato sexual
pobre e incompleto. Estes elementos evidenciam uma suposta hipersexualidade
por parte do agressor, que é considerada primária ou regressiva (Echeburúa &
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Guerricaechevarría 2000 citado em Paulino 2012; Verde 2005 citado em Paulino
2012).
Os abusadores sexuais preferenciais perpetuam ofensas sexuais sobre
os menores para satisfação das suas próprias necessidades sexuais. Por vezes,
podem recorrer a elementos de agressão necessários para a sua própria
excitação e gratificação. Estes padrões comportamentais que envolvem certos
rituais, para o abusador, são muito difíceis de alterar. Este tipo de abusador
apresenta assim maior probabilidade de desenvolver um ritual sexual.
Frequentemente planeia e procura uma vítima específica (Douglas et al. 2006
citado em Paulino 2012).
Os indivíduos inseridos nesta classificação encontram-se fixados num
estado de desenvolvimento psicossexual imaturo. Iniciam o seu interesse sexual
na adolescência, preferindo o sexo masculino e na sua vida social caracterizamse pela passividade e dependência. Por norma, são indivíduos solteiros e que
têm pouca atividade social dado que se sentem incomodados com pessoas da
sua faixa etária. Preferem menores e não tencionam causar-lhes danos. A
estratégia que estes indivíduos adotam passa por uma sedução crescente, onde
o abuso só ocorrerá passado um certo período de tempo (Verde 2005 citado em
Paulino 2012).
Os abusadores secundários ou situacionais são indivíduos que se
caracterizam por manterem contactos sexuais isolados com crianças, os quais
podem ser consequência de uma situação de solidão ou de stress. As condutas
destes indivíduos são geralmente relações sexuais com adultos heterossexuais,
ainda que possa existir na relação alguma incompetência ocasional, falta de
desejo e até tensão ou conflito com as parceiras (Echeburúa &
Guerricaechevarría 2000 citado em Paulino 2012). Gaitán (2006 citado em
Paulino 2012) afirma que este tipo de abusador comete um ato abusivo em
consequência de uma crise existencial e pessoal.
Em termos cognitivos, este tipo de condutas podem ser caracterizadas
como anómalas, ao serem executadas de forma episódica e impulsiva em
detrimento de um modo premeditado e persistente. Posteriormente, é comum o
surgimento de sentimentos de culpa e de vergonha, e a inexistência de distorções
cognitivas (Echeburúa & Guerricaechevarría 2000 citado em Paulino 2012;
Gaitán 2006 citado em Paulino 2012).
As condutas de abuso podem ser um meio para compensar a
autoestima deficiente destes indivíduos, ou para libertar uma hostilidade que não
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se pode exteriorizar por outras vias. O consumo excessivo de álcool e de drogas
podem desencadear este tipo de conduta (Echeburúa & Guerricaechevarría 2000
citado em Paulino 2012).
Estes indivíduos não são pedófilos, ou seja, não têm uma preferência
por crianças (Verde 2006 citado em Paulino 2012), sendo menos favoráveis à
repetição do ato abusivo (Albuquerque 2006 citado em Paulino 2012).
Os abusadores desse tipo tendem a ser mais velhos, com idade média
superior aos 35 anos, e com profissões mais qualificadas que os violadores
(Echeburúa & Guerricaechevarría 2000 citado em Paulino 2012). Apesar de já
terem atingido a maturidade sexual, regrediram a um estado anterior do
desenvolvimento psicossexual, o que revela um interesse primário por adultos
(Groth & Birnbaum 1978 citado em Paulino 2012).
Assim as agressões sexuais situacionais são cometidas para satisfazer
e completar as necessidades do agressor, sem o intuito de agredir a vítima, uma
vez que, estes indivíduos não sofrem de perturbações psiquiátricas, mas sim de
falta de autocontrolo (impulsividade) em situações que para eles são vistas como
estimulantes (Paulino 2012).
Tipologia das vítimas
Considerando os dados sobre vítimas de abuso sexual durante a
infância, num levantamento realizado em diferentes países, estima-se que a
frequência tem variado de 3 a 29% no sexo masculino e de 7 a 36% no sexo
feminino (Finkelhor 1994 citado em Santos & Dell’Aglio 2010). A idade das
vítimas está compreendida na sua maioria entre os 5 e os 8 anos de idade
(Kristensen & Flores 1999 citado em Habigzang et al. 2005).
Algumas das características que as vítimas de abuso sexual partilham
são: o perfeccionismo, a obsessão, a dificuldade em regular emoções, a
dramatização, e a perturbação de personalidade, podendo esta ser paranoide e
obsessiva-compulsiva (Maia 2012).
Encantamento
A relação privilegiada que o abusador mantém com a vítima dificulta o
esclarecimento da situação de abuso, provocando o efeito de encantamento
(Maia 2012).
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Primeiramente, o abusador faz crer à criança que a relação é benéfica
e normativa, com o intuito de dissimular as suas intenções e de assim manter o
silêncio da criança. Fazendo de tudo para que esta acredite que a relação é
especial, o abusador consegue levar a vítima a acreditar que tem de ser
merecedora dessa mesma relação e que não deve fazer nada para que esta
termine (Maia 2012).
Posteriormente, o abusador esforça-se para que a vítima interprete o
sofrimento que envolve a situação de abuso, como um sacrifício que vale a pena,
em prol de uma relação tão especial, de forma a submeter a vítima ao seu próprio
sofrimento. Com isto, se a vítima for capaz de aguentar esse sofrimento, está a
provar a ambos a existência de um amor e de um encantamento merecedores
de tal sofrimento (Maia 2012).
Na maioria das vezes, não se identifica diretamente na vítima vestida,
vestígios de marcas, que levariam à suspeita da presença de um caso de abuso
sexual. Alguns destes motivos são: 1) a idade da vítima; 2) o fato de não haver
penetração anal ou vaginal (que torna mais difícil a recolha de vestígios); 3) a
lavagem da criança e das suas roupas; 4) as consequências que poderão advir
da denúncia; 5) a denúncia ser realizada com mais de 48 horas; 5) a
compreensão deturpada por parte da vítima da relação; 6) a oferta de presentes
por parte do abusador que confunde a criança e a capacidade de julgar; e 7) o
desfasamento temporal entre o abuso e a manifestação de sintomas por parte da
vítima (Maia 2012).
Abuso sexual vs Pedofilia
No Código Penal Português, o termo pedofilia é um conceito inexistente.
Não existe um crime designado “Pedofilia”, os atos e as respetivas
consequências do pedófilo é que são consideradas crime (Monteiro 2012).
Este termo existe na medicina, psicologia e psiquiatria como conceito
de uma parafilia, um transtorno sexual de um adulto que pratica atos sexuais com
um menor de idade igual ou inferior a 13 anos (Monteiro 2012). Entende-se por
parafilia um conjunto de fantasias sexuais intensas e excitantes, que conduzem
a comportamentos sexuais disfuncionais. A pedofilia, como a parafilia, constitui
um distúrbio do desenvolvimento da atividade sexual com três características
principais: preocupação erótica ativa, pressão para agir sobre fantasias eróticas
e disfunção sexual (Kaplan 1997 citado em Monteiro 2012). Um pedófilo pode
nunca vir a demonstrar a nível comportamental os seus desejos e fantasias,
mantendo-os só na sua consciência. A passagem da fantasia para a ação pode
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ser a consequência de estados de stress e de pressão intensa (Serafim et al.
2011; Hughes & Kaplan 2007 citado em Monteiro 2012).
Segundo Ames e Houston (1990 citado em Paulino 2012), os pedófilos
usam a ameaça, o tráfico organizado de crianças, o rapto a estrangeiros ou
estranhos, a sedução, e o aliciamento de crianças vizinhas, amigas ou familiares
como estratégia de aproximação, com o intuito de obter afeto da criança. Howitt
(2006 citado em Paulino 2012) menciona que apenas a minoria dos atos
pedófilos envolve penetração, sendo a maioria ofensas sem contacto. O suborno
é mais comum do que outras formas de imposição mais violentas.
A personalidade dos pedófilos é caracterizada pela introversão, timidez,
e sensibilidade. Estes são habitualmente indivíduos solitários, depressivos e com
fraco sentido de humor (Blackburn 1993 citado em Paulino 2012).
Existe uma suposição relativa ao pedófilo, que refere que este é atraído
de igual forma por ambos os sexos, uma vez que se sentem atraídos por crianças
impúberes. Outra suposição é que existem pedófilos heterossexuais e
homossexuais, e que a sua orientação sexual determina a sua escolha (Paulino
2012). Existem ainda pedófilos exclusivos, indivíduos que apenas sentem desejo
sexual por crianças, e pedófilos não exclusivos que também sentem desejo por
adultos (Albuquerque 2006 citado em Paulino 2012; APA 2002 citado em Paulino
2012). Diversos estudos revelaram que um número significativo de pedófilos
sofreu abuso sexual durante a infância (Paulino 2012).
Posto isto, somente 5% dos abusadores sexuais são pedófilos (Lopez
2005 citado em Monteiro 2012) e apenas 10 a 20% demonstram sinais de
alienação mental que lhe confere o estatuto de inimputabilidade jurídica
(Nogueira 2003 citado em Monteiro 2012). Os pedófilos têm uma preferência
sexual por crianças que pode ser satisfeita sem levar ao crime (e.g. através de
revista pornográficas infantis) (Lanning 2010 citado em Monteiro 2012; Casoy
2004 citado em Monteiro 2012) enquanto que, o abusador sexual atua face a
uma oportunidade (Abel et al. 1998 citado em Monteiro 2012).
Processo de revelação
Os pesquisadores têm investigado as justificações pelas quais as
vítimas negam o fato ou adiam a revelação do abuso sexual. Nestes casos, as
revelações podem assumir dois tipos: revelação falso positivas, quando por
exemplo, a avaliação indica a ocorrência de abuso sexual, mas o abuso não
ocorreu; e revelação falso negativas, quando por exemplo, não se identifica a
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ocorrência de abuso sexual, mas este ocorreu (Hershkowitz et al. 2006 citado em
Santos & Dell’Aglio 2010).
Para compreender o processo de revelação do abuso sexual, Staller e
Nelson-Gardell (2005) analisaram 106 excertos de entrevistas realizadas com
meninas pré-adolescentes e adolescentes antigas vítimas de abuso sexual. A
partir da perspetiva dessas participantes, os investigadores identificaram três
fases: pré-revelação - o processo de revelação não envolve apenas o momento
em que a vítima quebra o silêncio para a família ou para alguém, mas também
tudo o que o antecede, incluindo fantasias e expectativas quanto às
consequências da revelação; revelação - inclui a escolha do momento, do local
e da pessoa para quem foi revelada a situação abusiva, identificando as suas
reações; e consequências da revelação - para as vítimas esta fase envolve
exposição frente aos familiares, vizinhos e amigos, mudanças nas relações com
alguns membros da família e também da comunidade (Staller & Nelson-Gardell,
2005 citado em Santos & Dell’Aglio 2010).
O estudo realizado por Jensen et al. (2005) investigou o contexto no
qual as crianças relataram as suas experiências de abuso e de acordo com os
resultados, as crianças usam as reações dos adultos como um ponto de
referência para o que podem ou não falar (Jensen et al. 2005 citado em Santos
& Dell’Aglio 2010).
Hershkowitz, Lanes e Lamb (2007) também investigaram as reações
dos pais frente à revelação da criança, sendo que, 37% dos casos foram
apoiados pelos pais, que expressaram compreensão e acolhimento, e 63% não
foram apoiados por estes, os quais envolviam sentimentos como a agressividade
e culpa (Hershkowitz, Lanes & Lamb 2007 citado em Santos & Dell’Aglio 2010).
A severidade do abuso influencia o processo de revelação, sendo que,
92% das crianças que sofreram abusos classificados como toque ou penetração
genital não revelaram o abuso imediatamente. O abuso foi revelado de forma
espontânea em 57% dos casos, e também em 57% dos casos as primeiras
pessoas para quem o abuso foi revelado foram amigos ou irmãos, seguidos de
43% para os pais (Santos & Dell’Aglio 2010).
A revelação pode ocorrer de forma tranquila quando a pessoa
confidente demonstra à vítima que a quer escutar, sem evidenciar sinais de
desespero, repúdio ou condenação moral (Santos & Dell’Aglio 2010).
Estudos apontam que famílias com vítimas de abuso sexual apresentam
características que podem dificultar a comunicação e a aproximação entre
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familiares, vizinhos e profissionais sendo que estes adaptam práticas
disciplinares autoritárias e punitivas, levando à inexistência de diálogo (Flores &
Caminha 1994 citado em Santos & Dell’Aglio 2010).
No estudo de Pelisoli e Dell’Aglio (2007 citado em Santos & Dell’Aglio
2010), sobre a perceção por parte das próprias famílias do ato abusivo, foi
observado um padrão de funcionamento instável e desequilibrado, com baixo
nível de afetividade, alto nível de conflito, reduzida proximidade entre membros
da família e alto poder hierárquico de uns membros sobre outros.
Abuso intrafamiliar
O abuso sexual intrafamiliar supõe uma disfunção em três níveis: o
poder exercido pelo grande/forte, sobre o pequeno/fraco; a confiança que o
pequeno/dependente deposita no grande/protetor; e o atentado ao direito que
cada individuo tem sob o seu próprio corpo (Gabel 1997 citado em Araújo 2002).
Também designado vulgarmente por incesto, este é o tipo de abuso
mais comum (Paulino 2012) e os abusadores são habitualmente familiares
diretos da vítima (Albert 2006 citado em Paulino 2012). Por relações de abuso
incestuosas entende-se o abuso que ocorre por parte de um tutor ou qualquer
outro membro dentro do agregado familiar (Forward & Buck, 1989 citado em
Habigzang et al. 2005).
No Brasil, o estudo de Faleiros (2003 citado em Santos & Dell’Aglio
2010) verificou que 94% das vítimas tinham uma estreita convivência com o
abusador, o qual era familiar ou conhecido.
As preferências sexuais menos desviantes são comuns nos abusadores
intrafamiliares, uma vez que, estes mantêm relacionamentos sexuais normais
com companheiras apropriadas (Gonçalves 2004 citado em Paulino 2012).
Muitas vezes estes abusadores também foram abusados, enquanto crianças,
pelas suas famílias de origem, as quais normalmente possuem dependências, e
demarcam exacerbadamente os seus papéis sexuais no lar, o que leva ao
autoritarismo. São famílias onde, em muitos casos, existe muita falta de
comunicação, onde há situações de desemprego, dificuldades conjugais,
isolamento social, problemas psicossociais e psicoemocionais (Thomas & cols
1997 citado em Habigzang et al 2005).
É de notar que a perceção da vítima sobre os seus pais/cuidadores e
sobre o contexto familiar em que está inserida influencia e muito a sua
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disponibilidade para revelar o abuso ao qual foi subjugada (Santos & Dell’Aglio
2010).
O receio em contar as experiências de abuso pode estar associado ao
medo da rejeição familiar, ao fato da família não acreditar no seu relato, ao medo
de perder os pais ou ser expulsa de casa, de ser a causadora da discórdia familiar
ou ainda, à inexistência de informação ou consciência sobre o que é abuso
sexual (Crisma et al. 2004 citado em Santos & Dell’Aglio 2010). Além disso, o
pacto de silêncio entre abusador e vítima, desqualifica as revelações,
favorecendo a negação das evidências e dos sinais do abuso em nome da
fidelidade e da união familiar (Faleiros 2003 citado em Santos & Dell’Aglio 2010).
A ideia estereotipada de que o abuso ou a violência sexual é praticado
por estranhos e que envolve violência física pode contribuir para que as vítimas
não considerem as experiências às quais estão sujeitas como atípicas (Santos &
Dell’Aglio 2010).
No estudo de Hershkowitz, Lanes e Lamb (2007) examinou-se o modo
como as crianças revelaram o abuso sexual ao qual foram sujeitas, onde se
verificou que a maioria das crianças (72,6%) levou mais de um mês para revelar
o abuso (Hershkowitz, Lanes & Lamb 2007 citado em Santos & Dell’Aglio 2010).
O abuso sexual intrafamiliar é desencadeado e mantido por uma
dinâmica complexa que apresenta dois aspetos interligados: o síndrome de
segredo e o síndrome de adição. O primeiro está relacionado com a
psicopatologia do agressor, que por saber que vai ser repudiado pela sociedade,
protege-se num sigilo que consegue através de ameaças à criança. O segundo
é incapacidade por parte de quem abusa de controlar os seus impulsos perante
o estímulo que a criança lhe cria, o individuo abusa sexualmente da criança e
como obtém, através deste ato, alívio e prazer, este fica dependente
psicologicamente desta conduta, negando-a (Furniss 1993 citado em Habigzang
et al. 2005).
Lei do silêncio
O fato do abuso sexual ser realizado sem o uso de força ou violência
física está relacionado com a questão da lealdade e da confiança que a criança
deposita no agressor, o qual utiliza essa relação para obter o silêncio da vítima
(Jonzon & Lindbland 2004 citado em Santos & Dell’Aglio 2010).
A criança quando é abusada sexualmente sente-se ameaçada e
aterrorizada, o que faz com que, esta se remeta ao silêncio sob o medo das
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ameaças feitas pelo abusador. Com frequência existe também a situação em que
o abusador faz com que a criança se sinta culpada, o que faz com que, a mesma
não o denuncie por vergonha daquilo que está a acontecer (Malta 2008 citado
em Maia 2012).
Existe ainda a situação do encobrimento por parte da família, onde
mesmo tendo conhecimento da ocorrência do abuso sexual infantil impera o
medo familiar, o medo de represálias, da exposição pública, dificuldades em
provar o abuso, medo de recair sob si uma queixa de denúncia caluniosa se não
se conseguir provar as queixas da vítima, e ainda as questões culturais e sociais.
Há casos de famílias que, pura e simplesmente, são negligentes com a situação,
onde todos possuem conhecimento e a ignoram (Maia 2012).
Figura materna no processo de revelação
A mãe tem sido apontada como figura importante nesse processo de
denúncia, pois na maioria das situações o abuso é revelado á mesma (Jonzon &
Lindbland 2004 citado em Santos & Dell’Aglio 2010).
O estudo de Habigzang et al. (2005) identificou que o abuso sexual foi
denunciado pela mãe da vítima em 37,6% dos casos, em 29% dos casos pela
própria vítima, em 15,1% por outros parentes, e em 6,5% dos casos por
instituição.
Se, por um lado, algumas mães apresentam comportamentos de
proteção para com a vítima de abuso sexual, denunciando e oferecendo apoio à
mesma, por outro, algumas mantêm-se vulneráveis, sob o domínio do abusador,
chegando a pôr em causa a veracidade do relato da vítima. Quando isto acontece
o abuso continua a ocorrer (Jonzon & Lindbland 2004 citado em Santos &
Dell’Aglio 2009).
Mães que foram abusadas sexualmente na infância podem reagir com
maior sofrimento ao abuso das suas crianças, tendo em vista sentimentos de
culpa, vergonha e baixa autoestima (DiLillo & Damashek 2003 citado em Santos
& Dell’Aglio 2009).
Segundo alguns estudos revisados por DiLillo e Damashek (2003 citado
em Santos & Dell’Aglio 2009), sobre mulheres com história de abuso sexual
infantil, existem duas tendências a respeito das reações maternas frente ao
abuso dos filhos: por um lado têm maior facilidade para acreditar no relato das
suas crianças e protegê-las de abusos futuros, e por outro estas sofrem com a
revelação relembrando a sua própria história.
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Atualmente, o lugar da figura materna nas situações de abuso sexual
tem sido explorado, principalmente, quando são discutidos aspetos relacionados
com as consequências do abuso, a compreensão da situação, a capacidade das
mães de lidar com a mesma e de proteger as suas crianças (Pintello & Zuravin
2001 citado em Santos & Dell’Aglio 2010; Steel et al. 2004 citado em Santos &
Dell’Aglio 2010).
Para avaliar qual a importância da figura materna na descoberta do
abuso das crianças, Plummer (2006 citado em Santos & Dell’Aglio 2010)
entrevistou 125 mães, não abusivas, de crianças vítimas de abuso sexual.
Segundo a autora, a descoberta das mães sobre o abuso sexual das suas
crianças não ocorreu como um evento, mas como um processo, no qual as mães
juntam um conjunto de fatos, intuições e fragmentos do que veem e escutam às
crianças. Foi verificado que as mães tomam conhecimento do abuso através de
uma variedade de recursos, como por exemplo, a alteração do comportamento
da criança e informações obtidas junto dos profissionais.
Vários estudos apontam que o ajustamento emocional das crianças,
após o abuso e a revelação, está associado à forma como as mães conseguem
lidar com a situação e à capacidade de dar suporte emocional (Leifer, Kilbane, &
Grossman 2001 citado em Santos & Dell’Aglio 2010; Paredes, Leifer, & Kilbane
2001 citado em Santos & Dell’Aglio 2010; Pintello & Zuravin 2001 citado em
Santos & Dell’Aglio 2010). Assim, a reação das mães, pode atuar como
amortecedor dos efeitos negativos do abuso sexual sobre as vítimas
(Hershkowitz et al. 2007 citado em Santos & Dell’Aglio 2010).
Segundo Jonzon e Lindbland (2004), as reações maternas podem
classificar-se como positivas, negativas e neutras. As positivas - são
caracterizadas por sentimentos de raiva em relação ao abusador, e de pena e
tristeza em relação à vítima, a qual é encorajada, escutada, apoiada e ajudada
pelas pessoas que a rodeiam; as negativas - foram caracterizadas por
sentimentos de raiva em relação à vítima, obtendo uma postura duvidosa perante
o relato da mesma; e as neutras - foram identificadas por respostas emocionais
e atitudes de indiferença. Foi observada uma frequência maior de reações
positivas, tanto nas revelações realizadas na infância (52%) quanto na fase
adulta (85%). Estes autores afirmam ainda que quanto mais nova é a criança e
quanto maior é o uso de violência e o número de abusadores, menor é a hipótese
do abuso ser revelado, já que existe maior probabilidade de este ser recebido
negativamente (Jonzon & Lindbland 2004 citado em Santos & Dell’Aglio 2009).
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Pintello e Zuravin (2001 citado em Santos & Dell’Aglio 2009)
investigaram as condições que levam à maior ou menor aceitação do abuso por
parte da figura materna, entre estes destacam-se as quatro mais importantes: 1)
a idade da mãe aquando o nascimento do primeiro filho, mães mais velhas
apresentam mais ações protetoras e credibilidade no relato de abuso; 2) o
relacionamento e contacto entre a mãe e o abusador, mães protetoras não
tinham relacionamento com o abusador; 3) o conhecimento ou desconfiança
prévia à revelação de que algo estranho estava a acontecer com as suas
crianças; e 4) a não emissão de comportamentos sexuais explícitos por parte da
criança, pois as mães tendem a acreditar e proteger mais as crianças que não
exibem comportamentos sexualizados.
De acordo com o estudo de Plummer (2006 citado em Santos &
Dell’Aglio 2010), mães que receberam apoio de pessoas próximas apresentaram
mais ações de proteção do que aquelas que não tiveram alguém para
compartilhar esse problema.
Consequências na vítima
O abuso sexual causa vários problemas de índole psicoemocional.
Denota-se na criança uma perda violenta da autoestima que se verifica pela
comum postura retraída. A criança adquire uma representação anormal da
sexualidade que cria dificuldades de interação nas relações interpessoais (Hirata
2003) gerando comportamentos antissociais e agressivos (Finkel 1996 citado em
Ramalhete & Santos 2011). Segundo o estudo de Ramalhete e Santos (2011),
as vítimas de abuso sexual adquirem elevados níveis de ansiedade e depressão
e apresentam uma visão perturbada do seu corpo, demonstrando sentimentos
de vergonha e repugnância em relação a esse (Bailey 2000 citado em Ramalhete
& Santos 2011; Martins 2010; Habigzang, Ramos & Koller 2011; Serafim et al.
2011; Ramalhete & Santos 2011; Tavares 2012).
O tipo de abuso, a duração e a frequência dos atos abusivos podem
fazer variar o impacto dos mesmos (Habigzang et al. 2005), tal como a idade da
criança no início do processo, a diferença de idade entre esta e o abusador e o
tipo de relação que possuem (Oliveira 2010).
Segundo o estudo de Júnior (2006), existem seis tipos de efeitos de que
as crianças vítimas de abuso sexual sofrem:
1) Efeitos emocionais: sentimento de vergonha, humilhação, repúdio, ódio,
desrespeito por si mesma, culpa, constrangimento, medo, ansiedade,
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confusão, falta de poder e impotência, dúvidas sobre si mesma, falta de
confiança e de iniciativa, inferioridade, desvalorização, raiva e hostilidade;
2) Efeitos interpessoais: medo e erotização de qualquer tipo de intimidade
(evitando situações de proximidade como abraços e caricias e.g.), falta de
confiança em si e nos outros (postura bastante cautelosa e.g.), isolamento
social, comunicação deficitária, falta de espontaneidade, confusão de
papéis, hipersensibilidade às necessidades e atitudes dos outros, e
agressividade nas interações;
3) Efeitos comportamentais: a criança brinca de forma sexualizada, coloca
temas sexuais em desenhos, histórias e jogos, tem comportamentos
regressivos, perigosos (pegar fogo a objetos e.g.) e autodestrutivos
(tentativa de suicido e.g.), distúrbios de conduta (ataques histéricos e.g.),
mudanças no sono e na alimentação e torna-se mais vulnerável a
acidentes;
4) Efeitos cognitivos: baixa concentração e atenção, dissociação,
transtornos de memória, negação da realidade, refúgio na fantasia e
perceção distorcida de realidade, sob ou sobre aproveitamento na escola,
híper-vigilância;
5) Efeitos físicos: hematomas e sangramento, traumas físicos nas regiões
oral e genital, nos seios, nádegas e coxas, coceira, inflamações e
infeções, presença habitual de sémen, odores estranhos, doenças
sexualmente transmissíveis, gravidez, desconforto em relação ao corpo;
6) Efeitos na conduta sexual: comportamentos sexuais inadequados com
crianças, brinquedos ou adultos, masturbação compulsiva, exibicionismo,
medo do sexo, promiscuidade, problemas menstruais.
O estudo de Borges (2007) pretendeu avaliar as consequências
cognitivas e emocionais em meninas vítimas de abuso sexual, verificando-se
transtornos psicopatológicos como o Transtorno de Stress Pós-traumático
(TEPT) que se relaciona com a dor, pavor, medo e terror associado aos atos
abusivos, às ameaças e ao confronto, Transtorno de Atenção e Hiperatividade
(TDAH), Transtorno Alimentar e Psicossomático, Depressão, comportamento
delinquente e consumo de substâncias psicoativas. Mulheres que sofreram de
abuso sexual na infância possuem altas taxas de Ansiedade, TEPT e Transtornos
de Personalidade Borderline (Grassi-Oliveira 2005 citado em Borges 2007;
MacMillan et al. 2001 citado em Borges 2007). O TEPT está associado aos
distúrbios de memória englobando problemas no esquecimento direto do
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conteúdo traumático e na recuperação das memórias autobiográficas (McNally
1998 citado em Borges 2007).
Intervenção terapêutica com o abusador
O trabalho começa com a discussão do problema (quer este seja
denuncia ou suspeita) e as consequências que este anda a causar no bom
funcionamento da dinâmica familiar. É adiantado que o problema não é apenas
da criança vitimada mas também de todos, pelo que é por esse motivo que o
trabalho tem de ser desenvolvido em conjunto (Pichon-Rivière 1994 citado em
Araújo 2002) sendo que, o objetivo é então a criação de um espaço de reflexão
em que a família pense sobre o problema e tente procurar respostas e soluções
para o que está a acontecer ao invés de o negar (Araújo 2002).
É importante criar uma adaptação ativa à realidade que se consegue
através de insights, quando cada elemento da família se torna consciente de
certos aspetos da sua estrutura, toma a perceção de que tem o seu papel
específico, se abre ao diálogo com o grupo e se predispõe com abertura à
aprendizagem dentro dessa terapia (Pichon-Riviére 1994 citado em Araújo
2002).
Esta proposta de atendimento familiar procura perceber os diferentes
aspetos psicológicos (conscientes e inconscientes), sociais, económicos e
culturais da família e do contexto atual desta (Araújo 2002).
Realiza uma avaliação, primeiramente, do modo como ela se apresenta
no momento, como os membros pensam e se relacionam entre si e com o
problema, analisando o método mais eficaz de atingir a mudança familiar. Depois
desta avaliação prévia, o terapeuta age consoante o seu saber/fazer decorrente
da sua experiencia profissional (Araújo 2002).
Este tipo de acompanhamento é importante pois rompe com o silêncio
que envolve o conflito dentro da família, tornando esta mais recetiva ao diálogo
interno ao contrário do atendimento individual que restringe o problema à
realidade individual e não familiar (Araújo 2002).
O terapeuta é neste processo também muito mobilizado pela história da
família que acompanha. Quando a suspeita ou denuncia não está confirmada e
prevalece a dúvida, este têm de se conseguir centrar no seu ponto de partida que
é o fato de existir a suspeita ou denuncia e não no tentar apurar e avaliar a
veracidade da questão. Quando a denuncia não se confirma e o processo não
avança, a queixa é retirada, quando isto acontece é extremamente complicado
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para o terapeuta continuar com o seu trabalho pois por norma a família abandona
a terapia (Saffioti 1999 citado em Araújo 2002; Scott 1990 citado em Araújo
2002).
Processo de apoio à vítima
A Constituição da Republica Portuguesa defende no artigo 69º (nº1),
que todas as crianças têm o direito à proteção quer por parte da sociedade, quer
por parte do Estado, defedendo ainda que estes têm o dever de intervir sempre
que os seus direitos fundamentais ou de personalidade estejam a ser postos em
causa por qualquer cidadão (Valente & Mulas 2003 citado em Costa 2012).
Para que se atendam a todas as necessidades das crianças vítimas de
abuso sexual, é necessário o trabalho conjunto de várias entidades como os
serviços de proteção da criança, do Sistema Judicial Penal e dos Serviços de
Aconselhamento e de Apoio (Maia 2012). São necessários três tipos de
intervenção que atuem em cooperação: a intervenção punitiva, protetora e
terapêutica (Furniss 1993 citado em Araújo 2002).
Depois de terem sido tomadas medidas para proteger a criança, é muito
importante que seja prestada ajuda para que esta se desenvolva num ambiente
favorável. Para ajudar a melhorar a autoestima da menor, o adulto de referência,
deve valorizá-la pelas suas características internas (Maia 2012).
O seguimento das vítimas é bastante importante para a reestruturação
emocional e social da vítima e de todos os elementos que a envolvem, dado que
o abuso é considerado um fator de risco para o desenvolvimento de
psicopatologias (Saywitz & cols 2000 citado em Habigzang et al. 2005).
Prevenção
A prevenção deve ser iniciada o mais precocemente possível, desde
que a criança comece a compreender o seu corpo, os pais ou tutores devem
orientá-la para a noção do seu direito à privacidade, transmitindo-lhe a
informação sobre a distinção dos tipos de toque, o que deve ou não permitir
quanto ao seu corpo, e a importância da assertividade (e.g. saber dizer “não”)
(Vieira 2006; Macy, Nurius & Norris 2006 citado em Santos-Iglesias & Sierra
2010). Devem ser quebrados os tabus e mantida uma relação de abertura
consistente onde se deve explicar ao menor, dentro das diretrizes próprias e
adequadas ao seu estádio de desenvolvimento, o que é e em que consiste
efetivamente o abuso sexual (Hirata 2003). É crucial ensinar às crianças que o
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abuso sexual é um crime e que não são responsáveis por alguém que infringe a
lei (Maia 2012).
Neste processo é fulcral que se distingam três tipos de toques: toques
saudáveis, os que transmitem amor e segurança; toques maldosos, os que
provocam danos; e toques abusivos, nas partes privadas do corpo, que
embaraçam a criança e que a obrigam a fazer algo sem o seu consentimento
(Maia 2012).
Conclusão
Em jeito de finalização, de ressaltar os aspetos mais importantes que
quanto convergidos constroem toda a realidade do abuso sexual.
Durante toda a história, o abuso se manifestou direta ou indiretamente
na sociedade (Almeida 2003). Este acarreta consequências que marcam o
desenvolvimento da vítima. As consequências divergem de acordo com diversos
fatores: a saúde emocional da criança antes do ato abusivo; o tipo, a intensidade
e a duração do ato; a proximidade que o abusador tem com a mesma e a pressão
que exerce sobre esta; o contexto em que vive; o bom relacionamento da vítima,
principalmente, com a figura materna; e os apoios estruturais, funcionais e
emocionais que são fornecidos à mesma.
A saúde física, emocional, as relações interpessoais e a sexualidade da
criança são afetadas e podem acabar por se tornar decisivas ao longo de toda a
sua vida se não existir um acompanhamento e intervenção eficazes.
A figura materna constitui então um papel preponderante no decorrer
deste crime. No âmbito familiar é importante a existência de diálogo aberto e da
elucidação da criança da sua liberdade pessoal.
Por norma, a sociedade, confunde o conceito de pedófilo com o de
violador ou de abusador, esclarecendo isso elucidámos a perceção de que a
pedofilia é uma parafilia, que pode influenciar o processo-crime, ao passo que o
abuso é um acontecimento que nasce de situações especiais. Neste último, o
abusador não tem planeado o ato abusivo, sendo que este surge numa situação
específica, advindo a partir da ansiedade relativa à presença e à proximidade
com a vítima, que causa a perpetuação do processo abusivo.
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Resumo
Os objetivos deste estudo remetem para avaliar o grau de dependência de álcool
e os sintomas psicopatológicos, avaliados através dos instrumentos Severity
Alcohol Dependence (SADQ) e Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) e o estádio
de motivação para a mudança em que os participantes se encontram, avaliado
pelo Readiness to Change Questionnaire (RCQ). Participaram no estudo 62
sujeitos de ambos os sexos (55 masculinos e 7 femininos), sendo a média de
idades encontrada de 53,79 anos. Os resultados demonstraram que a maioria
dos participantes apresentam uma dependência moderada e se encontram no
estádio de determinação. Atualmente verifica-se que os adolescentes começam
a consumir mais precocemente. No entanto, verifica-se, também, o aumento de
consumo de álcool nas mulheres. O fato de o consumo se iniciar mais cedo entre
os jovens poderá ser devido ao fato de falta de informação acerca das
consequências negativas do álcool, bem como ao meio onde se encontram.
Palavras-chave: sintomas psicopatológicos, estádios de mudança, dependência
alcoólica, motivação.
Abstract
The objectives of this study indicate that assess the degree of dependence on
alcohol and psychopathological symptoms, assessed by the instruments Severity
Alcohol Dependence (SADQ) and Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) and the
degree of motivation to change in which participants are assessed by Readiness
to Change Questionnaire (RCQ). A sample of 62 subjects of both sexes (55 males
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and 7 females), with an average age of 53.79 years found. The results showed
that most participants have a moderate dependence and are at the stage of
determination. Currently it appears that teenagers start drinking early. However,
also, there is an increase in alcohol consumption in women. The fact that the
consumer is starting earlier among young people may be due to lack of
information about the negative consequences of alcohol as well as the
environment where they are.
Keywords: psychopathological
dependence, motivation.

symptoms,

stages

of

change,

alcohol

Introdução
O alcoolismo é entendido como uma doença crónica e considerado um
problema de saúde pública (Edwards, Marshall & Cook 2005). Segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS) 1,7% da população mundial foi
diagnosticada com dependência de álcool, sendo que, os danos causados não
são limitados apenas aos alcoólicos, mas também, aos seus familiares e amigos
(Oliveira et al. 2008). Ainda, segundo a Organização Internacional do Trabalho
(OIT 2008), o alcoolismo é um problema de saúde primária, crónico cujo
desenvolvimento e manifestações são influenciados por fatores genéticos,
psicossociais e ambientais. O problema é considerado frequentemente
progressivo e fatal e carateriza-se por um controlo deficiente contínuo ou
periódico sobre o consumo de bebidas alcoólicas, bem como afeta
progressivamente o funcionamento fisiológico social e económico (Wandekoken
& Loureiro 2010).
A designação de alcoolismo pode englobar um conjunto heterogéneo de
situações, nomeadamente o consumo excessivo de álcool ou o uso lesivo, para
além da dependência alcoólica (Neto & Pereira 2001).
O álcool é uma substância psicotrópica depressora do sistema central
nervoso, cujos efeitos desinibidores podem conduzir a violência, entre outras
consequências (Niewiadomski 2004).
Segundo a literatura, a aprendizagem social e a existência de
antecedentes familiares com consumo excessivo de álcool, são dois fatores
preditores do consumo excessivo de álcool na adolescência (Oliveira et al. 2008).
A disfuncionalidade do comportamento dos indivíduos alcoólicos leva a
que apresentem dificuldades na manutenção da abstinência durante um longo
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período de tempo, abandonando o processo de tratamento. Este comportamento
parece estar associado a um conflito motivacional em relação à modificação dos
seus problemas (Oliveira et al. 2003). Assim, com o objetivo de compreender a
forma como as pessoas mudam, foi desenvolvido o Modelo Transteórico de
Prochaska e DiClemente (1986 citado em Oliveira et al. 2003), o qual descreve
a prontidão para a mudança, bem como os estágios pelos quais os indivíduos
transitam. Este modelo baseia-se no pressuposto de que a mudança é um
processo no qual as pessoas têm diversos níveis de motivação e de prontidão
para mudar.
O consumo de álcool na sociedade atual é visto de forma positiva o que
dificulta o reconhecimento de alguns padrões de consumo como doença. Assim,
hoje, assiste-se a uma sociedade que, por um lado, tolera ou promove o consumo
moderado de álcool e, por outro lado, discrimina o consumo excessivo e
descontrolado (Heckmann s.d.).
Dependência alcoólica
Os alcoólicos não “disponham” da força de vontade necessária para
regular o consumo de álcool e os comportamentos daí derivados apareciam
como uma prova irrefutável da sua natureza imoral (Teixeira 2004). Segundo a
literatura o problema da dependência é o principal aspeto para procurar
tratamento (Fontanella et al. 2008).
O consumo de álcool é descrito por três definições: uso, abuso e
dependência. O uso é caraterizado pelo consumo que o sujeito faça, seja
episódico ou esporádico. Por outro lado, o abuso é descrito como o consumo
repetido da substância acarretando uma contínua e significativa dependência
física e/ou social ao próprio sujeito ou a terceiros (Cardoso, Malbergier &
Figueiredo 2008). Nos adolescentes o uso de álcool poderá levar ao abuso ou
dependência deste (Clark & Bukstein 1998).
A síndrome de dependência do álcool representa uma disfunção ou
inadaptação às necessidades da vida quotidiana, geralmente causando intensos
conflitos aos sujeitos e repercutindo em todos os ambientes que o consumidor
frequenta. Assim, a dependência de álcool e seus efeitos, não prejudicam
somente o sujeito que consome mas, também, todas as pessoas que o rodeiam
(Lima, Amazonas & Motta 2007). No DSM-IV a dependência é definida como um
conjunto de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos que indicam que
o indivíduo continua a consumir uma substância apesar dos problemas
significativos relacionados com o consumo (OIT 2008).
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A dependência física carateriza-se pelo estado em que o organismo se
adaptou a presença de droga e em que surgem sintomas de abstinência, se o
consumo de droga for interrompido abruptamente (OIT 2008).
O indivíduo dependente que bebe regular e abundantemente mantém
as mesmas quantidades de álcool independentemente das consequências
negativas que advenham desse comportamento, sendo que, adquire
progressivamente uma resistência aos esforços negativos da sua alcoolização
(Adès & Lejoyeux 2004).
O desejo obsessivo de álcool está associado à perda de controlo de
ingestão que se carateriza pela incapacidade do indivíduo controlar o seu
consumo de álcool, ou seja, a partir do momento em que começa a beber, o
indivíduo é confrontado com a perda de controlo psíquico e comportamental.
Nestas alturas, o indivíduo sente uma espécie de flash ou de efeito de desinibição
que bloqueia qualquer possibilidade de controlo. Este fenómeno explica a
frequência de recaídas alcoólicas (Adès & Lejoyeux 2004).
Este desejo obsessivo de beber, também designado por Craving, é um
fator importante na iniciação e manutenção da dependência. O indivíduo sente
uma vontade irreprimível de álcool que pode assaltar o seu espírito como uma
obsessão. No entanto, outros sujeitos, continuam à espera que o álcool lhes
proporcione euforia e desinibição, mesmo sabendo que os efeitos são inversos
causando depressão e ansiedade (Adès & Lejoyeux 2004).
Os sintomas de privação indiciam dependência física do álcool,
podendo seguir por abstinência total, ou quando existe uma baixa concentração
sanguínea de álcool (abstinência matinal). Assim, o fato de o indivíduo, ao
consumir, moderar os sinais de abstinência como o tremor ou apenas a
inquietação, leva à necessidade de beber, o que vai reforçar a dependência
alcoólica (Adès & Lejoyeux 2004).
Por último, o elemento caraterístico da dependência alcoólica é o
aparecimento da tolerância, ou seja, o indivíduo habitua-se progressivamente
aos efeitos do álcool acabando por sentir a necessidade de aumentar as doses
de álcool para obter os mesmos efeitos dos primeiros tempos (Adès & Lejoyeux
2004).
Motivação
A palavra motivação vem da raiz latina que significa “mover”, como uma
tentativa de compreender o que nos move ou a razão pela qual temos certas
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atitudes. Assim, o que é suscetível de mover o indivíduo para um comportamento
orientado é a motivação (Ferreira 2007).
Segundo a literatura, a motivação é um estado de prontidão ou de
ambição para a mudança que pode oscilar, de tempos em tempos, ou mesmo,
de uma situação para a outra (Miller & Rollnick 2001). Assim, pode-se considerar
que a motivação é o primeiro passo em direção a qualquer ação ou mudança de
comportamento, sendo considerada uma dimensão crítica que influencia os
sujeitos a procurar e a cumprir o tratamento, bem como ter sucesso a longo prazo
na mudança de comportamento. Contudo, o fato de os sujeitos demonstrarem
motivação para a mudança dos seus comportamentos-problemas não significa
que possuam motivação para o tratamento, pois muitos dos sujeitos procuram
tratamento por pressão de outros, o que poderá levar a que não se sintam
prontos para a mudança e, consequentemente, não adiram ao tratamento
(DiClemente, Bellino & Neavins 1999).
São várias as dimensões com impacto nos domínios da motivação,
nomeadamente aspetos sociais, pessoais, culturais, determinados tipos de
tratamento são alguns dos fatores que podem influenciar a procura de ajuda
(Moos & Moos 2006 citado em Rodrigues & Teixeira 2010).
No estudo de Fontanella et al. (s.d., citado em Rodrigues & Teixeira
2010) verificaram como fator motivador para a procura de tratamento a síndrome
de dependência, assim o reconhecimento do problema através de sintomatologia
e a consciencialização da relação problemática com a substância revelaram-se
fatores determinantes para a procura de ajuda.
O modelo desenvolvido por Proschaska e DiClemente (1985 citado em
Miller & Rollnick 2001), designado por Modelo Transteórico da Mudança,
menciona que a motivação pode ser compreendida como o estado ou o estádio
da disposição para a mudança de uma pessoa, sendo esse estado interno
influenciado por fatores externos. Segundo os mesmos autores, as pessoas que
lutam contra problemas de dependência, como o álcool, geralmente chegam ao
aconselhamento com motivações incompatíveis e flutuantes. Este conflito
designa-se por ambivalência e permeia com frequência as primeiras sessões,
pois os sujeitos querem e não querem ajuda, concomitantemente (Miller &
Rollnick 2001).
Proschaska, DiClemente e Nocross (1992 citado em Janeiro 2007)
propuseram este modelo que postula que, as mudanças comportamentais se
processam pela movimentação entre diferentes estágios de prontidão para a
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ação. Estes diferentes estágios de mudança têm uma dimensão temporal que
fornece informações acerca de modificações particulares que podem ocorrer nas
atitudes, intenções e no comportamento.
No que toca ao processo de mudança, este considera-se como um
processo cíclico e em espiral, permitindo considerar a recaída como parte
integrante do processo de mudança (Janeiro 2007).
De acordo com Prochaska, DiClemente e Norcross (1999 citado em
Miller & Rollnick 2001) existem cinco estágios que os indivíduos com
comportamentos de dependência poderão apresentar: pré-contemplação,
contemplação, determinação, ação e manutenção. No entanto, é de salientar que
que estes estágios não são lineares, pois os indivíduos podem regredir ou
progredir sem uma sequência lógica (Oliveira et al. 2003).
Os indivíduos que se encontram no estágio de pré-contemplação (1º
estágio), não pensam em mudar o seu comportamento de dependência, pois eles
podem não ver o comportamento como um problema ou, pelo menos, não
acreditam que seja tão problemático como as outras pessoas (Miller & Rollnick
2001). Ou seja, neste estágio não há intenção/motivação de mudança nem
mesmo uma crítica a respeito do conflito envolvendo o comportamento-problema
(Oliveira et al. 2003).
O estágio de contemplação (2º estágio) carateriza-se pela
consciencialização de que existe um problema, no entanto, há uma ambivalência
quanto à perspetiva de mudança (Oliveira et al. 2003).
No que concerne ao estágio de determinação (3º estágio), o indivíduo
aqui já compreende o problema e procura ajuda de forma a aprender estratégias
para enfrentar o seu comportamento-problema (Miller & Rollnick 2001).
No que toca ao estágio de ação (4º estágio), os indivíduos escolhem
uma estratégia para a realização de mudança e tomam uma atitude nesse
sentido (Oliveira et al. 2003). Assim, o indivíduo toma uma decisão para parar
com um comportamento-problema ou para iniciar um comportamento positivo
(Miller & Rollnick 2001).
Por fim, no estágio de manutenção (5º estágio), trabalha-se a prevenção
de recaída e a consolidação dos ganhos obtidos durante o estágio de ação
(Oliveira et al. 2003). Neste estágio, o novo comportamento vai-se
desenvolvendo e a ameaça de recaída ou de voltar aos padrões antigos tornase menos frequente. No entanto, é de salientar que a recaída é possível tanto
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neste estágio como no de ação e, se isso acontecer, o individuo recomeça
novamente (Miller & Rollnick 2001).
Assim, para cada estágio, verificam-se vários desafios para os quais são
necessárias estratégias de coping eficazes (Murta & Tróccoli 2005).
De acordo com Laranjeira et al. (2005), os pacientes em ambulatório
são mais propensos a acreditar que têm um problema com o álcool e,
consequentemente necessitam de procurar ajuda a fim de mudar o seu
comportamento-problema. No entanto, estes sujeitos tendem a aprovar as suas
crenças cognitivas, o que os leva a encontrarem-se no estádio de précontemplação em relação à sua predisposição para a mudança. Por outro lado,
no estudo de Sousa et al. (2013) com sujeitos alcoólicos hospitalizados, estes
autores verificaram que os sujeitos tendiam a estar no estágio de contemplação,
naquela situação.
Sintomas psicopatológicos
O álcool está fortemente associado a uma vasta gama de problemas de
doenças mentais, tais como: depressão e ansiedade. Os indivíduos que
consumem excessivamente ou, mesmo, dependentes apresentam
frequentemente perturbações psiquiátricas associadas, nomeadamente
perturbações de ansiedade e depressivas (Adès & Lejoyeaux 2004). No estudo
de Trindade e Correia (1999) verificaram que os adolescentes que tiveram baixa
autoestima e níveis de ansiedade elevados tinham maior probabilidade de se
tornarem consumidores excessivos. Assim, Ribeiro et al. (2002 citado em Ribeiro
et al. 2008) identificaram duas tipologias, um seria caraterizado por início tardio,
evolução mais lenta, menos complicações, menos comorbilidades
psicopatológicas e, a segunda seria caraterizado pela predisposição genética,
início precoce, evolução mais rápida, mais comorbilidades psicopatológicas,
sintomas mais graves e, consequentemente, pior prognóstico.
Por outro lado, a literatura refere a heterogeneidade que carateriza o
alcoolismo resultante da interação de fatores genéticos, ambientais, psicológicos
e sociais que influenciam o volume e a frequência do álcool consumido e as suas
consequências (Ribeiro et al. 2008). A literatura refere que existe alta prevalência
de coocorrência de perturbações psiquiátricas e abuso de substâncias (Barrocas
s.d.).
Segundo Adès & Lejoyeaux (2004) as perturbações psiquiátricas que
mais recorrentemente aparecem são: depressão, ansiedade, perturbações da
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personalidade, em especial a sociopatia, perturbações do comportamento
alimentar, e estados esquizofrénicos.
No estudo de Schneider (2001 citado em Schadé et al. 2004), este
observou que os sujeitos em tratamento alcoólico apresentavam comorbilidades,
sendo que, a taxa mais elevada é a perturbação de ansiedade com 42,3%. Por
outro lado, aponta para níveis altos de comorbilidades de perturbações de
ansiedade por uso excessivo de álcool. Uma explicação para as taxas elevadas
de comorbilidades poderá ser, por os sujeitos inicialmente consumirem álcool
para diminuir os níveis de ansiedade, podendo-se tornar, mais tarde, um
consumo persistente e excessivo. Os comportamentos alcoólicos têm implícitas
três variáveis: busca de sensações, caraterísticas ansiosas e depressivas. A
busca de sensações é explicada por caraterísticas ansiosas que, por sua vez,
serão explicadas por caraterísticas depressivas (Schadé et al. 2004).
Combaluzier (2012) afirma que, caraterísticas depressivas conduzem a
um efeito de beber devido a problemas psicológicos. Segundo este mesmo autor,
as relações entre comportamentos alcoólicos e caraterísticas depressivas em
sujeitos dependentes, revelam que a depressão é a perturbação primária dos
comportamentos alcoólicos que está direta ou indiretamente ligada à perturbação
dos comportamentos alcoólicos mediada pela ansiedade, contudo, por outro
lado, através da interferência de beber, devido a problemas psicológicos as
caraterísticas depressivas são induzidas pelos comportamentos alcoólicos e
aparecem como perturbação secundária a problemas relacionados com o álcool
(Combaluzier 2012).
Metodologia
Amostra
Para o presente estudo, a amostra é constituída por 62 sujeitos
dependentes de álcool em tratamento. De salientar que a amostra é
maioritariamente do sexo masculino (N=55; 88,7%) comparativamente com o
feminino (N=7; 11,3%).
Os participantes possuem uma média de idades de 53,79 anos
(DP=9,419), sendo maioritariamente casados (62,9%), habitando a maioria em
meio rural (N=22, 38,7%). A maioria dos participantes possui o 1º ciclo (N=35;
36,5%) e estão desempregados (N=22; 32,5%). A idade da primeira experiência
dos participantes situa-se, maioritariamente, entre os 9 e os 28 anos (N=57;
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91,9%). De salientar que a maioria dos participantes afirmou existir antecedentes
familiares com história de alcoolismo (N=46; 74,2%).
Instrumentos
A escolha dos instrumentos baseou-se na natureza dos fenómenos que
se pretendiam estudar, optando-se pelo protocolo constituído pelo Questionário
Sociodemográfico, pelo Sympton Checklist-90-R (DeRogatis 1977), pelo
Readiness to Change Questionnaire (Fontes 1996) e pelo Severity Alcohol
Dependence Questionnaire (Mello 1999).
Procedimento
Os diferentes instrumentos foram administrados em consulta, durante
os meses de janeiro e abril de 2014. A participação dos sujeitos foi voluntária e
foram dadas garantias de confidencialidade.
Resultados
Para a realização da análise estatística da investigação utilizou-se o
programa informático Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão
22.0 para Windows.
Numa primeira fase, procedeu-se ao cálculo da normalidade da
distribuição da amostra através do teste da normalidade de Kolmogorov-Smirnov,
que indicou que de modo geral a amostra não tem uma distribuição normal. Ainda
assim, usaram-se testes paramétricos, dado que uma amostra tende para a
normalidade quando tem um N superior a 30 (Pestana & Gageiro 2008).
De seguida, efetuou-se uma análise descritiva para a caraterização do
RCQ (disposição para a mudança) e SADQ (dependência alcoólica), envolvendo
o cálculo de medidas percentuais, bem como de medidas de tendência central
(média) e de dispersão (desvio padrão).
Posteriormente utilizou-se o teste t de Student para amostras
independentes com a finalidade de verificar a existência de diferenças
estatisticamente significativas nas subescalas do SCL-90-R em função das
variáveis género, situação económica, e internamento/ambulatório.
Para analisar a variância nas pontuações médias das subescalas do
SCL-90-R em função da variável meio (rural, semi-rural e urbano), utilizou-se a
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ANOVA Oneway. Efetuando-se, ainda, o teste Post-Hoc de Tukey para situar as
diferenças nas pontuações médias entre os respetivos grupos.
1) Avaliação do estágio de motivação para a mudança e dependência
alcoólica
Através da Tabela 1, podemos observar que a subescala determinação
do RCQ tem a pontuação mais frequente (N=30; 48,4%). Por outro lado, na
SADQ é na subescala dependência moderada que se encontram os resultados
mais frequentes (N=48; 77,4%). Ao comparar as pontuações médias dos dois
instrumentos, verificamos que a mais elevada é na RCQ – disposição para a
mudança.
Tabela 1: Análise descritiva do RCQ e SADQ
N

%

M (SD)

RCQ
Pré-contemplação
Contemplação
Determinação
Total

9
23
30
62

14,5
37,1
48,4
100

2,34 (0,723)

SADQ
Dependência moderada
Dependência elevada
Total

48
14
62

77,4
22,6
100

1,23 (0,422)

2) Sintomas psicopatológicos (SCL-90-R)
Foi realizada a análise das diferenças, relativamente às principais
variáveis, particularmente: variâncias dos sintomas psicopatológicos em função
das variáveis género, situação económica, internamento/ambulatório, para além
obviamente dos resultados nos vários testes.
Na Tabela 2, podemos consultar os resultados do teste t de Student
para a variável género, considerando os resultados, por género nas variáveis do
SCL-90-R. Os resultados revelam que existem diferenças estatisticamente
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significativas no sintoma depressão, em função do género (p = 0,025), ou seja,
são as mulheres que apresentam mais sintomas depressivos (M =1,9114;
DP=0,9724). O mesmo se verifica no sintoma obsessão (p = 0,025) com as
mulheres a terem as pontuações mais elevadas (M = 1,557; DP=1,0438), no
sintoma fobia (p = 0,005), tendo as mulheres os valores mais altos (M = 0,7957;
DP = 0,9148), e no sintoma culpa (p = 0,041) com as mulheres a pontuarem
novamente mais alto (M = 2,0000; DP = 1,7320)
Tabela 2: Análise da variância dos sintomas psicopatológicos em função do
género
Subescalas SCL-90-R

Género
Masculino
Feminino

N
55
7

M (DP)
3,0720(16,7594)
1,0843(0,8191)

Depressão

Masculino
Feminino

55
7

1,1638(0,6155)
1,9114(0,9724)

0,025

Obsessão

Masculino
Feminino

55
7

1,2036(0,6379)
1,5571(1,0438)

0,005

Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino

55
7
55
7
55
7

0,8845(0,5933)
1,8100(0,8285)
0,7145(0,5664)
1,2286(0,8440)
0,6445(0,6509)
1,2614(0,6998)

Fobia

Masculino
Feminino

55
7

0,424(0,4800)
0,7957(0,9148)

0,005

Ideação Paranoide

Masculino
Feminino

55
7

1,0878(0,6459)
1,3329(0,9245)

0,116

Psicose

Masculino
Feminino

55
7

0,6800(0,5749)
1,0429(0,6187)

0,592

Apetite

Masculino
Feminino

55
7

0,7000(0,7303)
1,0714(0,8864)

0,307

Morte

Masculino
Feminino

55
7

0,9455(1,1928)
2,5714(1,2724)

0,719

Sono

Masculino
Feminino

55
7

1,3696(0,8026)
2,3314(0,8391)

0,981

Somatização

Sensibilidade
Interpessoal
Ansiedade
Descontrolo/Passagem
ao ato

P
0,545

0,089
0,137
0,766
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Culpa

Masculino
Feminino

55
7

Masculino
55
Feminino
7
Nota: p = valor de significância (p <0,05)

Global

0,6364(1,0948)
2,0000(1,7320)

0,041

78,8545(43,3382)
127,4286(57,7865)

0,107

Na Tabela 3, observamos os resultados do teste t de Student para
amostras independentes na variável situação económica, em função dos
resultados no SCL-90. Verificamos que há diferenças estatisticamente
significativas no sintoma ansiedade em função da situação económica (p =
0,038), em específico, a situação económica razoável a ter os valores médios
mais elevados (M = 0,8700; DP = 0,7363). O mesmo ocorreu no sintoma fobia (p
= 0,019), tendo a situação económica razoável dos participantes o resultado mais
alto (M = 0,5760; DP = 0,6820). Já o sintoma morte obteve um valor
estatisticamente significativo (p = 0,035), com a situação económica má a
alcançar o resultado mais elevado (M = 1,2500; DP = 1,4368).
Tabela 3: Análise da variância dos sintomas psicopatológicos em função da
situação económica
Subescalas SCL-90-R
Somatização
Depressão
Obsessão
Sensibilidade
Interpessoal
Ansiedade
Descontrolo/Passagem
ao ato
Fobia
Ideação Paranoide
Psicose

166

Situação
económica
Razoável
Má
Razoável
Má
Razoável
Má
Razoável
Má
Razoável
Má
Razoável
Má
Razoável
Má
Razoável
Má

N

M (DP)

30
32
30
32
30
32
30
32
30
32
30
32
30
32
30
32

0,9400(0,7375)
4,6359(21,9741)
1,2767(0,7743)
1,2216(0,6265)
1,3833(0,7348)
1,1125(0,6347)
0,9630(0,7761)
0,9447(0,6075)
0,8700(0,7363)
0,6812(0,4741)
0,7337(0,7449)
0,6959(0,6238)
0,5760(0,6820)
0,3256(0,3577)
1,2557(0,6600)
0,9841(0,6781)

0,071

Razoável

30

0,7333(0,6238)

0,784

P

0,439
0,161
0,207
0,038
0,427
0,019
0,537
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Má
Razoável
Má
Razoável
Morte
Má
Razoável
Sono
Má
Razoável
Culpa
Má
Razoável
Global
Má
Nota: p = valor de significância (p <0,05)
Apetite

32

0,7094(0,5584)

30
32
30
32
30
32
30
32
30
32

0,7500(0,7740)
0,7344(0,7403)
1,0000(1,1447)
1,2500(1,4368)
1,5997(0,7396)
1,3644(0,9509)
0,8333(1,2617)
0,7500(1,2443)
90,500(55,1866)
78,562(38,3455)

0,881
0,035
0,069
0,934
0,128

Através da Tabela 4, podemos verificar os resultados do teste t de
Student para amostras independentes na situação ambulatório/internamento, em
função dos resultados do SCL-90. Observam-se diferenças estatisticamente
significativas no sintoma somatização em função da situação de
ambulatório/internamento (p = 0,020). As diferenças situam-se concretamente na
situação de internamento, tendo os valores médios mais elevados (M = 5,830;
SD = 24,837).
Tabela 4: Análise da variância dos sintomas psicopatológicos em função do
ambulatório/internamento
Subescalas SCL-90-R
Somatização
Depressão
Obsessão
Sensibilidade
Interpessoal
Ansiedade
Descontrolo/Passagem
ao ato

Ambulatório/Inter
namento
Ambulatório
Internamento
Ambulatório
Internamento
Ambulatório
Internamento
Ambulatório
Internamento

N

M (DP)

37
25
37
25
37
25
37
25

0,832(0,7061)
5,830(24,837)
1,160(0,7221)
1,378(0,6494)
1,137(0,7076)
1,400(0,6532)
0,865(0,6107)
1,084(0,7846)

Ambulatório
Internamento
Ambulatório
Internamento

37
25
37
25

0,654(0,6007)
0,948(0,6110)
0,642(0,5833)
0,820(0,8024)

P
0,020
0,480
0,660
0,292
0,851
0,136
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Ambulatório
Internamento
Ambulatório
Internamento
Ambulatório
Internamento
Ambulatório
Internamento
Ambulatório
Internamento

37
25
37
25
37
25
37
25
37
25

0,378(0,5066)
0,547(0,6041)
0,999(0,6417)
1,287(0,7062)
0,621(0,5897)
0,868(0,5742)
0,797(0,7769)
0,660(0,7176)
1,135(1,2728)
1,120(1,3638)

Culpa

Ambulatório
Internamento
Ambulatório
Internamento

37
25
37
25

1,567(0,8842)
1,346(0,8135)
0,783(1,2049)
0,800(1,3228)

Global

Ambulatório
Internamento

37
25

77,729(47,0169)
94,120(46,7799)

Fobia
Ideação Paranoide
Psicose
Apetite
Morte
Sono

0,265
0,954
0,450
0,608
0,824
0,575
0,797
0,740

Nota: p = valor de significância (p <0,05)
Seguidamente, realizámos uma ANOVA, de forma a verificar se existem
diferenças estatisticamente significativas nas pontuações médias nos sintomas
psicopatológicos em função do meio onde os participantes vivem. Podemos
constatar, através da análise da ANOVA na Tabela 5, que independentemente
do meio rural, semi rural ou urbano não há diferenças estatisticamente
significativas com os sintomas psicopatológicos. Contudo, se compararmos as
médias entre os três grupos nas diferentes subescalas, verificamos que quem
reside em meio urbano apresenta as pontuações mais elevadas.
Tabela 5: Análise da variância dos sintomas psicopatológicos em função do
meio onde residem
Subescalas SCL-90-R

Somatização

Depressão

168

Meio

N

M (DP)

Rural
Semi rural
Urbano
Total
Rural
Semi rural
Urbano
Total

22
24
16
62
22
24
16
62

1,0805(0,87734)
5,8133(25,38990)
0,8288(0,73263)
2,8476(15,78342)
1,2377(0,72843)
1,1512(0,68776)
1,4081(0,68053)
1,2482(0,69667)

P

0,508

0,526
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Obsessão

Sensibilidade
Interpessoal

Ansiedade

Descontrolo/Passagem
ao ato

Fobia

Ideação Paranoide

Psicose

Apetite

Morte

Sono

Rural
Semi rural
Urbano
Total
Rural
Semi rural
Urbano
Total
Rural
Semi rural
Urbano
Total
Rural
Semi rural
Urbano
Total
Rural
Semi rural
Urbano
Total
Rural
Semi rural
Urbano
Total
Rural
Semi rural
Urbano
Total
Rural
Semi rural
Urbano
Total
Rural
Semi rural
Urbano
Total
Rural
Semi rural
Urbano

22
24
16
62
22
24
16
62
22
24
16
62
22
24
16
62
22
24
16
62
22
24
16
62
22
24
16
62
22
24
16
62
22
24
16
62
22
24
16

1,2682(0,85322)
1,1417(0,49336)
1,3625(0,72652)
1,2435(0,69297)
0,9300(0,76668)
0,9304(0,77950)
1,0206(0,40847)
0,9535(0,68853)
0,8227(0,74125)
0,6458(0,51918)
0,8937(0,56741)
0,7726(0,61728)
0,7314(0,73128)
0,6188(0,67048)
0,8338(0,64067)
0,7142(0,67969)
0,5259(0,65443)
0,2738(0,30662)
0,5975(0,63522)
0,4468(0,54964)
0,8936(0,76050)
1,1738(0,70922)
1,3331(0,39955)
1,1155(0,67789)
0,7364(0,72213)
0,6875(0,55271)
0,7500(0,44272)
0,7210(0,58622)
0,8182(0,79501)
0,6042(0,65904)
0,8438(0,83104)
0,7419(0,75064)
1,4091(1,36832)
0,8750(1,32902)
1,1250(1,14746)
1,1290(1,29923)
1,4082(0,83499)
1,5421(0,88871)
1,4788(0,88475)

0,609

0,906

0,419

0,619

0,133

0,123

0,938

0,522

0,385

0,873
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Total
62
Rural
22
Semi rural
24
Culpa
Urbano
16
Total
62
Rural
22
Semi rural
24
Global
Urbano
16
Total
62
Nota: p = valor de significância (p <0,05)

1,4782(0,85655)
0,6364(1,25529)
0,7500(1,29380)
1,0625(1,18145)
0,7903(1,24317)
87,0455(56,81002)
76,0833(41,04919)
93,0000(42,09671)
84,3387(43,23674)

0,576

0,518

Relativamente, à avaliação das diferenças de distribuição de resultados
de variáveis categoriais, utilizou-se o teste Qui Quadrado. Apresentamos de
seguida os únicos resultados que maioritariamente seguem as leges artis no que
diz respeito ao tratamento estatístico, no campo das Ciências Sociais e
Humanas: a saber, apresentam-se apenas os resultados estatisticamente
significativos.
Assim, na Tabela 6, verifica-se a distribuição dos sujeitos considerando
os dois valores de dependência moderada e elevada em função do género;
verificando-se que 45 sujeitos masculinos apresentam dependência moderada
para 3 sujeitos femininos que apresentam o mesmo tipo de dependência. Por sua
vez, 10 dos sujeitos masculinos apresentam dependência elevada, para uma
razão de 4 sujeitos femininos com a mesma dependência. Tais resultados
representam um valor de Qui Quadrado de 5,392 com p =0,040.
Tabela 6: Análise da variância da dependência alcoólica em função do género
SADQ
Dependência
moderada
Dependência
elevada
Total

Masculino

Feminino

Total

P

Pearson

45

3

48

0,040

5,392

10

4

14

55

7

62

Conclusões
A problemática do consumo excessivo de álcool é cada vez mais comum
nos dias de hoje. Assim, torna-se fundamental, continuar ou até mesmo investir
mais nesta área de investigação, uma vez que há poucos estudos numa área
que afeta cada vez mais a população.
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Assim, este estudo, teve como principais objetivos avaliar os sintomas
psicopatológicos, o grau de dependência e o estágio de motivação para a
mudança numa população com comportamento dependente do álcool. De
seguida apresentaremos as principais conclusões.
No nosso estudo verificou-se uma percentagem baixa de mulheres a
recorrerem a ajuda para abandonar o consumo de álcool, no entanto esta poderá
ser uma limitação da investigação, uma vez que, foi realizada num meio onde há
muito estigma que a mulher consuma bebidas alcoólicas. No entanto, tem-se
verificado um número crescente de mulheres a ingerir álcool, isto poderá estar
relacionado com o papel que a mulher atualmente tem na sociedade tendo-se
emancipado em relação ao homem e, também, por não existir o estigma da
sociedade perante a mulher como antigamente.
Verificou-se no nosso estudo que a idade de início de consumo de álcool
dos participantes era de 5 anos, apesar de a maioria ter iniciado o seu consumo
aos 9 anos de idade, mesmo assim uma idade bastante precoce. Este fato
poderá estar associado ao fato de o álcool ser a única substância legalizada em
Portugal e de fácil acesso para os consumidores. Por outro lado, se compararmos
o custo do álcool com o de outras substâncias psicoativas deparamo-nos que o
etanol possui custos baixíssimos e por isso as pessoas optarem pelo consumo
de álcool.
A idade da primeira experiência é um dado curioso e que a sociedade
deveria mudar o que na realidade está mal, pois se a venda de bebidas alcoólicas
é proibida a menores de 16 anos, verifica-se na sociedade um aumento dos
jovens a iniciarem o consumo de álcool mais cedo, fazendo-nos pensar como
estes jovens têm acesso ao álcool. Contudo, no que se refere aos dados do
nosso estudo, os participantes afirmavam que começaram a trabalhar muito cedo
na agricultura com os pais e daí o início precoce do consumo de álcool, por outro
lado, não podemos descurar que a maioria dos participantes revelaram ter
antecedentes de histórico familiar de consumo de álcool o que pode ser uma
variável que influencie a idade de início de álcool apesar de na presente
investigação não se ter revelado significativo.
Atualmente, as pessoas tendem a recorrer ao consumo de álcool não
só por este ter custo mais baixos, como também pela sensação que causa. Quem
consome álcool excessivo fá-lo no sentido de fugir à dor, pois o álcool é um
inibidor e depressor do sistema nervoso e as pessoas sentem que por recorrem
a esta substância podem fugir à sua realidade. Contrariamente, quem recorre a
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outro tipo de substâncias como as anfetaminas procura a sensação de prazer e
não a fuga à dor.
Outra conclusão interessante é a relação de sintomas psicopatológicos
e a situação económica, sendo que a situação económica razoável pontua mais
elevado do que a má. Esta conclusão poderá estar relacionada com o fato de as
pessoas que vivem com rendimentos médios se preocuparem mais com o dia de
amanhã, enquanto que, as pessoas com uma situação económica má poderão
estar acomodadas à sua maneira de viver.
Os sintomas psicopatológicos e o meio onde residem estão
relacionados, demonstrando que quem reside em meio urbano pontua mais alto,
poderá ter a ver com o fato de as pessoas em meio urbano viverem sob níveis
de stress e de adrenalina mais elevados que as pessoas dos outros meios.
A limitação desta investigação é o fato de a amostra não ser homogénea
existindo mais homens que mulheres.
Estudos futuros devem analisar as diferenças entre grupos clínicos e
não clínicos relativamente homogéneos, sendo interessante estudar a relação do
álcool no género feminino. As investigações deveriam incidir na influência dos
sintomas psicopatológicos no consumo de bebidas alcoólicas.
O estudo sobre dependentes de álcool ainda não está muito estudado,
pelo que se deveria investir mais nestas investigações com, o intuito de diminuir
esta prevalência e de criar medidas de prevenção.
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Resumo
O tratamento farmacológico pode ser um bom auxiliar no
acompanhamento das crianças com Perturbação de Hiperatividade com Défice
de Atenção (PHDA). Diversos estudos adotaram os estimulantes e alguns
antidepressivos como opções terapêuticas. Contudo, a resposta ao tratamento
depende da presença de outros fatores, pelo que a medicação só por si não é a
solução. De realçar, a prioridade a outras formas de tratamento, a severidade
dos sintomas e alterações de comportamento, a atitude parental quanto ao uso
de medicação, a supervisão de adultos e a atitude da criança ou adolescente
quanto à medicação.
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Abstract
Pharmacological treatment can be a good helper in monitoring children
with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Several studies have
adopted some antidepressants and stimulants as treatment options. However, the
response to treatment depends on the presence of other factors, because the
drug itself is not a solution. Importantly, the priority to other forms of treatment,
the severity of symptoms and behavior changes, parental attitude to medication,
adult supervision and the attitude of the child or adolescent and his medication.
Keywords:
ADHD,
antidepressants.
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Introdução
A prescrição de psicotrópicos em crianças e jovens deve ser sempre
precedida de um processo sério de reflexão, em que não podem ser ponderados
apenas os mesmos fatores que são pesados aquando de uma
psicofarmacoterapia em adultos como: o estado geral de saúde, perturbações
mentais concomitantes, anamnese, estado psicológico, predisposição genética,
alergias, e outros fármacos, receitados ou não, que estejam a ser tomados
(Selikowitz 2010). As principais especificidades da criança/jovem que justificam
esta distinção prendem-se com o seu estádio de desenvolvimento com
repercussões evidentes no nível físico, cognitivo e emocional. Os efeitos a longo
prazo, já preocupantes em adultos, ganham contornos ainda mais inquietantes,
pois os ditos efeitos, passam a ter de contar com a interação com o estado
maturativo e o próprio estádio de desenvolvimento do indivíduo, que pode
efetivamente ficar comprometido.
Este artigo procura debater alguns conhecimentos acerca dos diferentes
tipos de drogas e grupos farmacológicos utilizados no manuseamento da PHDA,
a sua complexidade de ação, indicações terapêuticas, mecanismos psicológicos
associados à sua ação, reações adversas, potencialmente de interesse no
exercício profissional da Psicologia. Para alcançar esse objetivo, num primeiro
momento, apresenta-se uma definição da PHDA, atendendo às suas
características e particularidades, abordando as dificuldades inerentes ao próprio
processo de realização de um diagnóstico do distúrbio, bem como, as causas
desta problemática e os tipos de drogas que os indivíduos podem consumir. Num
segundo momento, procura-se distinguir dois tipos de tratamento geralmente
utilizados neste distúrbio psicológico, com enfoque para a farmacologia.
Definição de PHDA
A PHDA é a condição psiquiátrica mais frequentemente diagnosticada
em crianças (Papalia, Olds & Feldman 2001). Tido como um dos mais comuns
distúrbios da infância, a PHDA tem sido objeto de investigação durante quase
um século (Campbell 2000). Apesar dos inúmeros estudos publicados sobre este
distúrbio, existe ainda uma continuidade de lacunas, o que acaba por torná-lo
num dos mais controversos do desenvolvimento da criança (Lopes 2000).
Nos últimos anos, a sua importância tem sido reconhecida
essencialmente no campo da educação, embora o número e a diversidade de
formações das pessoas nelas interessadas sejam extremamente alargados.
Professores, psicólogos, médicos, educadores, investigadores e, naturalmente,
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pais, têm vindo a dedicar grande atenção e interesse a um problema que embora
pouco claro do ponto de vista conceptual, tem um inegável impacto na vida
escolar e familiar de um número considerável de crianças (Lopes 2000).
A PHDA é um problema do comportamento da infância e adolescência,
em que a criança/jovem se encontra em conflito com o seu meio ambiente.
Tipicamente, a PHDA tem sido apresentada em torno de dois focos, refletidos
nos itens das escalas de avaliação do distúrbio: desatenção e hiperatividade –
impulsividade (Phelps, Brown & Power 2002). Estas características aparecem,
em algum grau, em todas as crianças, mas em cerca de 3 a 5% das crianças em
idade escolar, são tão frequentes e intensas que interferem com o funcionamento
na escola e na vida diária (Papalia, Olds & Feldman 2001). Apesar de alguns
sintomas aparecerem mais cedo, a perturbação só é habitualmente reconhecida
quando a criança vai para a escola. Os rapazes são diagnosticados 4 a 9 vezes
mais do que as raparigas (APA 2002), talvez porque o comportamento das
raparigas possa ser menos disruptivo. Mais de 1 em cada 4 crianças com
dificuldades de aprendizagem apresenta PHDA (Fernandes 2001).
Estabelecer critérios para identificação de uma PHDA, é por várias
razões uma tarefa complexa e difícil (Parker 2011; Selikowitz 2010; Sosin & Sosin
2006). Foi desde sempre, um grande desafio enfrentado pela psiquiatria e pela
psicologia. Salienta-se que o diagnóstico deve ser feito de acordo com múltiplos
informadores, estendendo-se a dificuldade a vários contextos. Se por um lado,
crianças muito ativas podem não ter a perturbação, por outro, outras condições,
como falta de sono, podem mimetizar a PHDA. Como refere Pires (2003, p.168)
“… casos existem em que o diagnóstico se faz de forma apressada e
irresponsável, seguido de uma prescrição das mesmas drogas que são dadas a
adultos, quando muito em menor dosagem”.
Um tratamento adequado requer um correto diagnóstico do PHDA. A
avaliação deste distúrbio deve incluir um vasto leque de informações do sujeito
proveniente de múltiplas fontes incluindo os pais, professores e a criança. Os
questionários dos professores são úteis para recolher informação da criança
sobre a sua maneira de estar na sala de aula. Uma entrevista com os pais acerca
do histórico do estádio de desenvolvimento, neurológico, médico, familiar e
psicossocial, assim como o seu comportamento em casa e com os seus pares é,
também, muito relevante (Mrug, Hoza & Gerdes 2001).
Devido ao elevado nível de comorbilidade na PHDA, o diagnóstico deve
incluir uma cuidadosa avaliação dos potenciais distúrbios comórbidos como:
ansiedade, depressão e distúrbios de conduta e/ou oposição. Uma entrevista
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direta com a criança/adolescente é útil para revelar condições internas não
descritas pelos pais ou professores. Uma avaliação física é necessária para se
excluir a hipótese de síndromes neurológicos ou orgânicos, limitando, assim, a
sua interferência no diagnóstico de PHDA (Mrug, Hoza & Gerdes 2001).
Tratamento
Uma vez estabelecido o diagnóstico de PHDA, um tratamento em vários
modos é recomendado. As duas intervenções primárias são os tratamentos
farmacológicos e os psicossociais. Relativamente aos primeiros, as crianças
pertencem a um grupo de risco na tomada de psicofármacos, por várias razões
de entre as quais, a imaturidade dos seus órgãos, que ainda estão em
crescimento. Assim, as particularidades renais fazem aumentar o tempo médio
de semivida de eliminação das drogas. Por outro lado, a imaturidade dos
recetores do fármaco, bem como os mecanismos metabólicos e de excreção
ainda em desenvolvimento, fazem com que a criança/jovem tenha uma
sensibilidade às drogas a que não se pode atender apenas pela diminuição da
quantidade, ajustada ao peso (Pagliaro & Pagliaro 1998). Muitas vezes a
medicação que é fornecida às crianças e aos adolescentes é igual, ou superior à
que é dada aos adultos (Preston, O´Neal & Talaga 2005).
Os recetores imaturos poderão ajudar a explicar o efeito paradoxal de
drogas, como os estimulantes (e.g. Metilfenidato), dados á crianças com PHDA,
e que têm um efeito calmante no Sistema Nervoso Central (SNC). Pagliaro e
Pagliaro (1998) apresentam como explicação possível para este efeito a teoria
de que algumas áreas cerebrais destas crianças são sub-estimuladas, e que os
problemas comportamentais decorrem da tentativa (mal adaptativa), por parte da
própria criança, de sobre-estimular essas áreas. Os efeitos terapêuticos da droga
dever-se-iam, então, a essa estimulação.
Segundo Preston, O´Neal e Talaga (2005), as três grandes classes de
medicamentos que possuem suporte empírico para a eficácia no tratamento da
PHDA são: os estimulantes, os antidepressivos e os alpha-2 (adrenergic
agonists). As substâncias mais utilizadas pertencem à categoria dos
psicoestimulantes (Pires 2003; Perry et al. 2007). Inclui o Metilfenidato, o
Dexmetilfenidato, a Anfetamina, a Dextroanfetamina, e a Pemolina, aprovadas
nos Estados Unidos da America pela Food and Drug Administration no
tratamento da PHDA (Perry et al. 2007). O Metilfenidato e a Dextroanfetamina
produzem resultados entre uma e duas horas, aproximadamente, após a sua
administração e mantêm-se por um período que oscila entre as quatro e as seis
horas. Os efeitos da Pemolina demoram mais a manifestar-se (entre duas e
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quatro horas), embora a sua ação seja mais prolongada (entre cinco e sete horas
após a sua ingestão) (Pires 2003; Perry et al. 2007).
O estimulante mais utilizado é o Metilfenidato, pois segundo Moreno
(2001), 88% das crianças consideradas hiperativas já o tomaram devido aos seus
supostos efeitos secundários escassos. O médico costuma decidir o estimulante
mais adequado para cada criança, a partir dos seguintes critérios: tempo que os
efeitos sobre o comportamento infantil demoram a produzir-se, duração dos
mesmos, efeitos secundários indesejados, confiança que o profissional tem no
fármaco e a sua familiaridade com este (Moreno, 2001). A sua eficácia em
crianças e jovens, a curto e longo prazo, foi estudada numa meta-análise em
1999 (Perry et al. 2007). Os autores concluíram que, a haver, as diferenças entre
estes três fármacos são diminutas, e que a sua eficácia no tratamento da PHDA
parece ser maior do que intervenções não farmacológicas. Consideram que,
estes estimulantes devem diminuir a sintomatologia, tendo efeitos benéficos na
hiperatividade, na atenção, na impulsividade e no autocontrolo, na agressividade
(física e/ou verbal), nas interações sociais com os pares, professores e pais, e
na produtividade académica. Nos sintomas que podem ou não melhorar com
estes fármacos encontram-se as competências de leitura, competências sociais,
aprendizagem, na realização académica, no comportamento antissocial e na taxa
de detenções (Perry et al. 2007).
Perry et al. (2007) realçam no entanto que os estimulantes afetam a
aprendizagem na sala de aula e o desempenho. Defendem que 0.3 mg/kg de
Metilfenidato melhora o desempenho nas tarefas aritméticas e de linguagem.
Para melhorar o comportamento agressivo, incluindo roubo e vandalismo, a
dosagem recomendada é de 0.3 a 0.6 mg/kg. Algumas características presentes
nos pacientes que mais favoravelmente respondem à medicação são baixa
gravidade da PHDA, baixos níveis de ansiedade, QI mais elevado, idade mais
precoce, e serem muito desatentos.
Apesar de ser a farmacologia mais usada no tratamento da PHDA, o
mecanismo de ação dos estimulantes ainda não é conhecido. O decréscimo de
um metabolito principal da norepinefrina levou à hipótese da deficiência da
norepinefrina, os níveis baixos do metabolito principal da dopamina levaram à
hipótese da falta de dopamina, também se verificou um excesso de plaquetas
MAO (Mono-Amina Oxidase). Outros dados neuroquímicos sugerem que a
PHDA pode ser tratada com agonistas de catecolaminas. A imagiologia cerebral
in vivo mostra ainda atividade reduzida nos lobos frontais (Perry et al. 2007).
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Segundo Perry et al. (2007), a maioria das teorias patofisiológicas
partilha do pressuposto da disfunção dos lobos pré-frontais, que resultaria em
anormalidades das funções executivas como o planeamento e o controlo de
impulsos. Os estimulantes, ao atuarem nos circuitos dopaminérgicos, ligam-se
às moléculas transportadoras de dopamina e norepinefrina, aumentando as
concentrações de catecolaminas nas sinapses. Isto permite melhorar o
processamento executivo.
A administração continuada de estimulantes produz nas crianças dois
tipos de efeitos secundários: efeitos físicos não desejados e consequências
psicológicas não específicas. Os efeitos a longo prazo no cérebro da criança (em
desenvolvimento) ainda não estão determinados (Perry et al. 2007).
Como referem Cherland e Fitzpatrick (1999), são bem conhecidos os
sintomas psicóticos, como alucinações, que resultam destes estimulantes. No
seu estudo com 98 crianças, tratadas com Metifenidato, 9 desenvolveram
sintomatologia psicótica, 3 tiveram intoxicação por anfetaminas, 1 teve sintomas
psicóticos, 3 sintomas psicóticos congruentes com o humor, e 1 não classificada
por falta de informações. Esta passava por comportamento bizarro, paranoia,
alucinações visuais, medo irrealista de ser magoado por outras crianças,
depressão severa e ideação suicida, para nomear apenas alguns. A maioria, mas
não todos, melhorou logo a seguir à retirada do Metilfenidato.
Perry et al. (2007) referem outros efeitos indesejados, como insónias,
atraso no crescimento, tiques, e em menor frequência, distúrbios de humor,
desde choro fácil à depressão severa, diminuição do peso (sobretudo com as
dextroanfetaminas), cefaleias, desconforto abdominal, letargia aumentada e
cansaço, bem como sintomas de abstinência. Restringido apenas à Pemalina
podem ocorrer problemas hepáticos.
Relativamente às consequências psicológicas não específicas, o
tratamento farmacológico pode justificar e dar lugar à sobre proteção e a uma
ideia geral de a família atribuir a responsabilidade da melhoria comportamental e
da evolução positiva da criança exclusivamente aos fármacos, evitando,
portanto, qualquer controlo ou mudança no ambiente familiar e social. Este fato
pode ter consequências nefastas, uma vez que os fatores psicológicos como a
disfunção da dinâmica familiar são colocados em segundo lugar ou até mesmo
ignorados (Preston, O´Neal & Talaga 2005).
Também podem surgir efeitos negativos nos professores. Em alguns
casos, podem evitar as suas responsabilidades de atenderem à evolução
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académica do aluno, justificando qualquer atraso escolar com os efeitos do
tratamento farmacológico que eles não controlam nem decidem (Pires 2003;
Perry et al. 2007).
Mesmo quando os estimulantes facilitam a participação das crianças em
atividades cooperativas e de jogo, devido ao aumento do controlo da atividade
que conseguem, pode acontecer que a criança seja discriminada ou
marginalizada se os amigos ou os colegas souberem que ela toma medicação.
Estes efeitos psicológicos dependem, em grande medida, das expectativas e das
atitudes da família relativamente à medicação. Se se converter em objeto de
preocupação e atenção especial por parte dos pais e dos irmãos, a criança
experimentá-la-á negativamente. Se ocorrer o contrário e isso for vivido como
algo de habitual, sem conotações especiais, as consequências serão menores
(Moreno 2001).
Quanto às intervenções não farmacológicas para Cordinhã e Boavida
(2008), às que provaram ter mais efeitos no tratamento do PHDA, inserem-se
fundamentalmente na aplicação de métodos comportamentais e cognitivos.
Estas incluem o treino parental para controlo de comportamento e intervenção
na sala de aula, técnicas de contingência em casa e na escola com comunicação
entre pais e professores que conduzem a um aumento significativo no
desempenho académico.
A psicoterapia individual pode ser eficaz no tratamento da depressão,
ansiedade, baixa autoestima ou outros problemas associados. O treino de
competências sociais pode ser eficaz em crianças com PHDA. O tratamento
psicossocial sem fármacos tem a sua eficiência, embora menor do que se for
acoplado com a utilização de estimulantes (Doré et al. 2008).
Embora os dois tipos de tratamento tenham sido abordados
isoladamente, salienta-se que, em ambas as modalidades de tratamento,
pretende-se que os efeitos conseguidos separadamente pelos fármacos e pelas
técnicas comportamentais se somem e acumulem para conseguir que a criança
melhore globalmente, e que esta melhoria seja estável e sustentada ao longo do
tempo. Por isso, a opinião mais partilhada entre os especialistas, é a de
prescrever medicação quando os métodos psicológicos não são suficientes,
devido à gravidade e à extensão dos problemas, ou a não ser possível levá-los
à prática com êxito por adultos, pais e professores não terem possibilidades de
seguir as recomendações do psicólogo.
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A realidade explanada anteriormente, designadamente a terapêutica
recorrente em PHDA, remete também, e de modo bastante proeminente, para o
fato de que as crianças que não foram sujeitas a qualquer tratamento durante a
sua infância e/ou adolescência têm uma maior probabilidade de desenvolver
perturbações mentais durante a vida adulta (Preston, O´Neal & Talaga 2005).
Conclusão
A etiologia da PHDA ainda não é totalmente conhecida, apesar de
serem apontadas possíveis causas para o seu surgimento. O seu diagnóstico
torna-se assim, complexo e difícil, pois existem algumas variáveis que interferem
na mesma, como é o caso da comorbidade. Neste sentido, existem algumas
intervenções que procuram minimizar os efeitos dos seus sintomas,
nomeadamente a intervenção psicossocial e a farmacológica.
Os psicólogos e outros profissionais ligados ao ensino estão na posição
ideal de propor intervenção terapêutica em crianças com PHDA, dada a
oportunidade que têm de as observar no ambiente escolar, local onde se
manifestam com maior evidência a hiperatividade típica, a impulsividade e a
desatenção. Após o diagnóstico de PHDA, a decisão de iniciar uma intervenção
farmacológica não deve ser automática, devendo antes resultar do somatório de
vários fatores: apoio médico e dos pais, presença de hiperatividade e grau de
severidade dos sintomas.
Nas crianças com sintomatologia menos severa sugere-se o privilegiar
das intervenções não farmacológicas (e.g., programa comportamental na sala de
aula e treino parental). Caso não haja sucesso, deve então, ponderar-se a
associação medicamentosa. Quanto mais difícil for o controlo da atenção e do
comportamento manifestado pelas crianças com PHDA, maior será a
necessidade de iniciar a intervenção terapêutica, aumentando as hipóteses de
se conseguirem melhores resultados com a medicação. É da maior importância
complementar a intervenção terapêutica com outras modalidades de tratamento
(e.g., programas de modificação comportamental). Em pais com forte resistência
à introdução de medicação, o esclarecimento quanto às vantagens e
desvantagens da terapia farmacológica (benefícios especialmente em termos
comportamentais, efeitos colaterais) e informar quanto à monitorização ao longo
do tratamento tornar-se fulcral. Assegurar a necessária supervisão dos adultos,
preferencialmente dos pais, quanto à administração da medicação, de modo a
evitar o abuso ou a falta desta. Todos os adultos intervenientes no programa de
tratamento devem intervir na avaliação a curto e longo prazo da eficácia do
tratamento e relatar possíveis efeitos secundários. A aceitação da medicação é
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importante para evitar situações de conflito. Nas crianças mais velhas e em
adolescentes, a discussão prévia e informação dos benefícios obtidos com a
toma regular do medicamento acompanhada de programas de modificação
comportamental evitam o recurso a doses mais elevadas do fármaco e
aumentam as probabilidades de sucesso.
Em conclusão, o diagnóstico da PHDA é um processo deveras
complexo, o qual acarreta inúmeras dificuldades, é crucial o cuidado acrescido
aquando a elaboração do diagnóstico, de modo, a não rotularmos crianças como
portadores da PHDA, quando na verdade não o são, podendo esta prática
eventualmente prejudicar o desenvolvimento saudável destas crianças, tanto a
nível emocional como a nível social e escolar.
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Resumo
Através de uma revisão da literatura, o objetivo deste artigo é discutir os
procedimentos da intervenção em crise, especificamente nos casos de mulheres
vítimas de violência e suicídio. Intervenção em crise pode ser caracterizada como
uma forma de auxílio a um indivíduo que encara uma situação traumática,
abrandando os efeitos negativos (danos físicos e psíquicos), fomentando a
possibilidade de crescimento e aquisição de novas estratégias de coping. No
caso das mulheres vítimas de violência, é possível destacar que uma primeira
vantagem desta intervenção advém da clara compreensão de que o momento da
revelação/denúncia dos fatos é, para a generalidade das vítimas, particularmente
problemático, um verdadeiro momento de crise. Os atos autodestrutivos, como o
suicídio, estão relacionados com a impossibilidade de o indivíduo encontrar
diferentes alternativas para enfrentar os seus conflitos, optando, finalmente, pela
morte. Uma história de tentativas e a presença de ideação suicida conferem um
valor preditivo à avaliação do risco de suicídio. Assim, a intervenção no momento
de desesperança e confusão pode ser determinante para a resolução positiva da
crise.
Palavras-chave: crise, intervenção, vítimas, violência, suicídio.
Abstract
Based on a review of literature, the purpose of this paper is to discuss the
procedures of crisis intervention, in particular in the cases of women victims of
violence and suicide. Crisis intervention can be characterized as a form of
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assistance to a person who undergoes a traumatic situation, mitigating the
negative effects (physical and mental injuries), fostering the possibility of growth
and acquisition of new coping strategies. In crisis intervention with women, victims
of violence, it is possible to highlight that a primary advantage of this intervention
comes from a clear understanding that the moment of disclosure/complaint of
facts is - for the majority of victims - particularly problematic, a true moment of
crisis. The self-destructive practices, like suicide, are related to the inability of the
individual to find different alternatives to address their conflicts, and finally opting
for death. A historical of attempts and the presence of suicidal ideation confer a
predictive value to evaluate the risk of suicide; thus, the intervention in the
moment of hopelessness and confusion can be decisive for the positive resolution
of the crisis.
Keywords: crisis, intervention, victims, violence, suicide.
Introdução
Leonardo Boff (2002) aponta que a palavra sânscrita para crise é kri ou
kir que significa “desembaraçar”, “purificar”. Assim, podemos dizer que,
originalmente, a palavra crise está carregada de elementos que trazem um amplo
sentido; o de separação, mudança, desequilíbrio transitório, com uma possível
ocasião de crescimento.
A expressão “crise”, no contexto psicológico, pode ser definida como um
estado de desequilíbrio emocional, no qual uma pessoa que se vê incapaz de
sair com os recursos que habitualmente costuma empregar em situações que a
afetam emocionalmente (Parada 2004), definição que vem de acordo com a sua
etimologia latina que significa “fase decisiva da doença”.
Parada (2004) refere que, neste campo, a introdução do termo crise
pode ser atribuída a Erich Lindernann’s que, em 1944, traz à luz uma “teoria da
crise”, que abordava as consequências psicológicas causadas nos seres
humanos, após tragédias ou catástrofes, ou seja, uma conceção que atribui o
adoecer psíquico quase que inteiramente a causas externas ou sociais.
Foucault, no seu livro A História da Loucura (2004), mostra como o
conceito de loucura e, consequentemente, o conceito de crise foi, é e sempre
será histórica e culturalmente construído de acordo com a contingência social do
contexto em que se vive; apontando que ao longo dos últimos séculos, o que
hoje denominamos de crise psicótica, já foi entendido como manifestação de
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sabedoria, de possessão demoníaca, bruxaria, de subversão da ordem social e,
por fim, como doença (a partir do século XVIII).
Vivenciar uma crise é uma experiência que reflete oscilações do
indivíduo na tentativa de encontrar um equilíbrio entre si e o meio que o envolve.
Quando este equilíbrio sofre uma rutura, está instaurada a crise - a manifestação
violenta e repentina dessa rutura. Essa alteração no equilíbrio, gerada por um
fracasso na resolução de problemas, causa sentimentos de desorganização,
desesperança, tristeza, confusão e pânico (Wainrib & Bloch 2000). A
desorganização emocional caracteriza-se, principal e imediatamente, por um
colapso nas estratégias de coping prévias. O estado de crise, segundo Wainrib
e Bloch (2000), é limitado no tempo, quase sempre manifestado por um evento
desencadeador e precipitante, e a sua resolução final depende de fatores como
a gravidade do evento e dos recursos pessoais e sociais da pessoa afetada.
Nos dias que correm, o excesso de trabalho, questões de consumismo,
medo da solidão, os conceitos de felicidade e qualidade de vida, a complexidade
e a efemeridade das relações afetivo - relacionais revelam novos problemas e,
em consequência, requerem novas soluções - podendo esta realidade vir a
precipitar um processo de crise. Assim, nestas circunstâncias, a possibilidade de
se intervir na crise contribui para a compreensão das reações emocionais,
diminuição do sofrimento e prevenção da instalação de distúrbios psíquicos. A
intervenção em crise pode ser caracterizada como uma forma de auxílio a um
sujeito, que encara uma situação traumática, abrandando os efeitos negativos
(danos físicos e psíquicos), fomentando a possibilidade de crescimento e
aquisição de novas estratégias de coping (Sá, Werlang & Paranhos 2008). A
importância do pronto atendimento às pessoas em crise pode ser notada em
casos de traumas psicológicos, como a violência sexual. A vítima de agressão
sexual deve ter atendimento rápido para cuidar da crise emocional decorrente,
com uma atitude sensível, de apoio e respeito por parte do profissional (Faundes
et al. 2006).
Os conceitos que, tradicionalmente, têm sido assinalados como
“intervenção em crise” apontam diferenças na sua aplicação em situações de
emergência e na prática clínica, devido às características específicas da urgência
na atenção psicológica/psiquiátrica e na dificuldade em estabelecer protocolos
adequados para tais intervenções. A intervenção em crise é um procedimento
para exercer influência no funcionamento psicológico do indivíduo durante o
período de desequilíbrio, aliviando o impacto direto do evento traumático. O
objetivo é ajudar a acionar a parte saudável preservada da pessoa, assim como
os seus recursos sociais, enfrentando de maneira adaptativa os efeitos do stress.
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Nestas circunstâncias, devem-se facilitar as condições necessárias para que se
(re) estabeleça na pessoa, pela sua própria ação, um novo modo de
funcionamento psicológico, interpessoal e social, diante da nova situação. Cabe
lembrar que, no momento da crise, as defesas do indivíduo estão falhas e
desativadas (Wainrib & Bloch 2000; Liria & Veja 2002).
Segundo Wainrib e Bloch (1998), a resposta à crise geral é evocada por
uma situação inesperada e tem as seguintes características:


A nível cognitivo: a capacidade de resolver problemas e
mecanismos de defesa ficam, temporariamente, sobrecarregados;



A nível psicológico: um estado temporário de choque pode ser
seguido por negação, confusão, medo, terror, tristeza,
entorpecimento
emocional,
descrença,
excitabilidade
e
inquietação. Estas reações podem comprometer o equilíbrio
psicológico do indivíduo;



E a nível fisiológico: reações gerais de stress, tais como
taquicardia, respiração e transpiração excessiva. A qualidade e a
forma de resposta do indivíduo advirão em função da interação
entre o indivíduo, o evento e o meio envolvente. Pode, também,
relacionar-se com a história de vida do sujeito, estágio de
desenvolvimento e outros fatores de risco.

A partir da sua teoria da adaptação, Simon (1989) classifica a crise de
acordo com a sua etiologia: por perda ou ameaça de perda e por ganho ou
expectativa de ganho. Esta crise abala o equilíbrio adaptativo, em função da
redução ou aumento significativo do espaço pessoal do paciente. De acordo com
a classificação de crise, verificam-se sentimentos predominantes o que, por sua
vez, determina procedimentos preventivos específicos para cada tipo de crise.
Nas crises por perda significativa ou ameaça de perda, diante de fortes
sentimentos predominantes de depressão e culpa, há risco de autoagressão,
automutilação, suicídio, projeção da culpa em outrem. Exemplos destas
situações poderão ser: separações conjugais, violência sexual, doenças graves,
inundações, incêndios, comunidades residentes em áreas de risco, perda de
pessoas emocionalmente significativas, devido à violência urbana. O objetivo
preventivo prende-se com “aceitar a perda, re-interessar-se pelo universo
pessoal e lidar com sentimentos predominantes” (Simon 1989, p. 62).
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E nas crises por aquisição ou por expectativa de aquisição, diante de
sentimentos predominantes como a insegurança, inferioridade ou inadequação,
pode ocorrer abandono direto ou indireto do ganho no universo pessoal do
paciente por não saber como lidar com determinada questão. Os pacientes
podem admitir mais responsabilidade do que realmente são capazes de assumir,
o que pode originar problemas de ordem psicossomática como depressão,
problemas relacionados com perturbações alimentares, úlcera e outras situações
incapacitantes. Exemplos deste tipo de crise podem ser a (expectativa de)
promoção no trabalho ou gravidez. O objetivo preventivo passa por “aceitar (ou
renunciar) o ganho realisticamente e lidar com os sentimentos predominantes”
(Simon 1989, p. 62).1
Em paralelo, Kaplan (1964 citado em Younes 2011) diz que a crise
situacional se refere a situações relacionadas, principalmente, com o ambiente;
uma perda de uma fonte de satisfação de necessidades básicas (e.g.: morte de
pessoa significativa), perda da integridade física, doença incapacitante, um (ou
ameaça de) perigo, e ou um desafio que ultrapassa as capacidades de uma
pessoa. A crise de desenvolvimento pode ser definida como uma situação
causada internamente, devido a transtornos fisiológicos ou psicológicos
associados ao desenvolvimento, transições biológicas ou transições de papéis.
Gilliland e James (1993) referem que a crise situacional surge com a
ocorrência de eventos incomuns e extraordinários que um indivíduo não prevê
nem controla, tais como: acidentes, sequestros, estupros, perda de postos de
trabalho, doença súbita e morte. A chave para diferenciar uma crise situacional
da crise de desenvolvimento reside no fato de a crise situacional ser aleatória,
repentina, chocante, intensa e catastrófica. Gilliland e James (1993)
desenvolveram, ainda, o conceito de crise existencial, que se refere a conflitos
internos e ansiedades que acompanham as questões humanas, como a
responsabilidade, propósito, independência, liberdade e compromisso.
Crise: ampliando conceitos
Como vimos, a palavra crise pode remeter-nos a aspetos sociais,
históricos, familiares e pessoais. Porém, mesmo quando tentamos especificar a
crise, dentro do campo da saúde mental, encontramos diferentes teorias sobre a
caracterização deste episódio, a psicanálise e a psiquiatria não falam a mesma
1

Quando adotada uma estratégia inadequada, as situações acima descritas podem causar
diminuição da eficácia adaptativa. O intuito da prevenção é, justamente, evitar que essa
diminuição ocorra.

189

CLARA MARGAÇA E DONIZETE RODRIGUES

língua, quando se referem a esta temática. Não há uma perspetiva uniforme
acerca daquilo que é considerado um momento de surto, ou seja, há uma
variedade de subgrupos que usam diferentes critérios para determinar se uma
experiência pode ser ou não considerada uma crise. Por exemplo, muitos autores
de orientação psicanalítica relacionam o conceito de crise ao conceito de
trauma2. Podemos definir trauma como “um acontecimento da crise que se define
pela sua intensidade, pela incapacidade com que afeta o indivíduo no ato de
responder de forma adequada, pelo transtorno e pelos efeitos patogénicos
duradouros que provoca na organização psíquica” (Laplanche & Pontalis 1986,
p. 678).
Kaplan (1980) desenvolveu estudos sobre a ‘teoria da crise’ que pode
ser definida como um período de desorganização de um sistema aberto. A crise
é precipitada por uma ou mais circunstâncias que, por vezes, ultrapassam a
capacidade do indivíduo ou do sistema de manter a sua homeostasia: esta pode
ser uma desestabilização passageira ou pode permanecer e prejudicar o estado
de equilíbrio, em relação ao seu corpo e ao meio.
A crise pode advir de uma situação imprevisível, doença, desemprego
e morte, ou previsível, como a adolescência, gravidez, envelhecimento, etc. De
acordo com Knobloch (1998), é importante ressalvar que a crise pode, também,
ter um lado positivo e adaptativo, onde se encontra uma significação temporal e
singular para o sujeito que a sustenta.
Podem caracterizar-se como “situações de crise”, segundo Knobloch
(1998), aquelas que respondem a pelo menos três dos cinco parâmetros
arbitrariamente especificados: 1) grave sintomatologia psiquiátrica; 2) grave
rutura no plano familiar e/ou social; 3) recusa do tratamento; 4) recusa obstinada
de contato; e 5) situações de alarme no seu contexto de vida e incapacidade
pessoal de enfrentá-las. Embora as situações descritas ampliem a
caracterização de crise como algo além de sua sintomatologia, incluindo nela
aspetos do contexto familiar, social e relacional de cada um, este conceito
poderia ser enriquecido a partir de um maior aprofundamento na vivência
subjetiva da crise e na sua singularidade pelo sujeito que a vivência
concretamente.

2

A noção de trauma foi tomada da medicina por Freud, para designar uma vivência que
traz um grande aumento da excitação da vida psíquica num curto espaço de tempo, tendo
por característica o fracasso da sua supressão pelos meios habituais.
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Segundo Knobloch (1998), a crise pode ser designada como uma
experiência em que há algo insuportável, no sentido literal de não haver suporte,
experiência que habita o sujeito como um abismo de perda de sentido, em que
se perdem as principais ligações. Este abismo manifesta-se como um excesso
de força pulsional que rompe a capacidade de simbolização mas, ao mesmo
tempo, instaura uma eminente exigência de ligações até então inexistentes.
Neste sentido, segundo a mesma autora, a situação denominada “crise” é a
testemunha da vacilação do sistema de representação - é o irrepresentável, o
inominável. A situação de crise é considerada uma experiência limite, não por
ser uma experiência que desafia o limite, mas por extravasar o delimitado. É uma
experiência que traz um excesso daquilo que é insuportável e intolerável; uma
rutura em que se redistribuem, de uma forma altamente considerável, as
condições da realidade, instalando um estado insustentável para o individuo
(Knobloch 1998, p. 133). Todo este acontecimento transforma as relações do
tempo habitual, introduzindo o sujeito num “outro mundo”, fora do espaço e do
tempo vulgar.
Para Birman (1983 citado em Knobloch 1998), a pessoa em crise
encontra-se num estado mental em que não é possível apreender nenhum
conceito, a qual é vítima de uma angústia imensa, surgindo o sentimento de que
a sua própria vida lhe escapa, levando-a a experienciar a perda dos seus
sistemas de referência, o que pode desencadear, também, a ameaça de perda
da própria identidade.
As etapas da crise
Slaikeu (1996) destaca um modelo de etapas da crise postulado por
Horowitz (1976), mencionando que, diante do evento que desencadeia o seu
processo, o indivíduo apresenta, primeiramente, uma desordem decorrente das
reações iniciais diante do impacto. Após esta desordem, o sujeito passa para
uma etapa de negação, na tentativa de amortecer o impacto (um exemplo disso
é a pessoa que procura não pensar no que aconteceu ou tenta continuar as suas
atividades como se nada tivesse ocorrido). A terceira etapa seria a intrusão, que
consiste no surgimento de ideias involuntárias de dor pelo evento verificado;
pesadelos recorrentes, imagens e outras preocupações são característicos desta
etapa. Em continuação, o indivíduo evolui para a etapa da elaboração, fase em
que a pessoa começa a expressar, identificar e comunicar os seus pensamentos,
imagens e sentimentos experimentados pela situação de crise. Alguns
conseguem elaborar os seus sentimentos, enquanto outros somente o farão com
uma ajuda externa. Por fim, o término é o momento em que o indivíduo integra o
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evento dentro da sua vida, pois a experiência foi enfrentada, os sentimentos e
pensamentos identificados, possibilitando, assim, que a pessoa se reorganize.
Vários podem ser os fatores precipitantes de uma crise, mas não são
somente os eventos em si que desencadeiam tal processo. Este pode decorrer,
também, do significado que o indivíduo possa vir a dar aos fatos, em termos de
ameaça ou dano para si, assim como da avaliação dos recursos disponíveis para
a necessidade de enfrentar da situação. Então, é necessário sempre ter em
consideração a perceção do indivíduo diante do evento, e não só a gravidade do
mesmo, isoladamente (Liria & Veja 2002). Os eventos podem ser fatores
decisivos para o desenvolvimento de um quadro de Transtorno de Stress Agudo,
caracterizado principalmente por intensa ansiedade, medo, impotência e horror,
acompanhado de sintomas dissociativos, como a ausência de resposta
emocional, sentimentos de desconexão, redução do reconhecimento de
ambiente, sentimento de irrealidade e amnésia dissociativa (DSM IV TR, APA
2002). Em alguns casos, porém, não havendo tratamento adequado, a desordem
verificada tende a persistir, podendo evoluir para um Transtorno de Stress PósTraumático, quadro comum, caso a sintomatologia permaneça por um período
de três meses. Os sintomas característicos deste transtorno incluem revivência
persistente do evento traumático, esquiva sistemática de estímulos associados
com o trauma e sintomas de excitação aumentada (DSM IV TR, APA 2002).
Entender-se-á melhor o fenómeno da crise, diferenciando-o crises
evolutivas e crises circunstanciais.
As crises evolutivas dizem respeito à realização não satisfatória das
passagens do desenvolvimento do indivíduo, podendo ser previsíveis, já que as
etapas do crescimento e os momentos decisivos em cada uma delas são
conhecidos e ocorrem na maioria das pessoas. As situações criadas
internamente, por mudanças fisiológicas e psicológicas, podem desencadear
uma resposta de crise ou não, como, a conceção ou a esterilidade, a gravidez e
o parto, a infância, a adolescência, a passagem para a reforma, o envelhecimento
e a morte (Slaikeu 1996; Wainrib & Bloch 2000).
Por sua vez, as crises circunstanciais são as decorrentes de situações
encontradas, principalmente, no ambiente. Surgem em consequência de eventos
raros e extraordinários, que o indivíduo não pode prever ou controlar, como a
perda de uma fonte de satisfação básica, o desemprego, a morte abrupta, a
perda da integridade corporal, as enfermidades, os desastres naturais, as
violações e acidentes. Para Wainrib e Bloch (2000), o ponto de diferenciação
entre estes tipos prende-se com o fato de as circunstanciais serem imprevisíveis,
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comoventes, intensas e catastróficas. Embora o foco seja a pessoa que vivencia
a situação de crise, é importante destacar que existem pessoas que possuem a
capacidade de, diante de eventos traumáticos, resistir emocionalmente; a essa
capacidade é atribuído o nome de “resiliência”3. Assim, as pessoas resilientes
conseguem manter um equilíbrio estável sem que tenha sido afetado o seu
rendimento e a sua vida em geral, quando acometidos por situações traumáticas.
Poseck, Baquero e Jiménez (2006) afirmam que a diferença das pessoas que se
recuperam de forma natural de um período disfuncional se encontra no fato de
que os indivíduos resilientes não passam por este período, pois permanecem em
níveis funcionais, apesar da experiência traumática.
Crise: evolução
O desenvolvimento de uma crise segue um processo fásico, que se
completa, habitualmente, num tempo inferior a oito semanas. Segundo Kaplan
(1964 citado em Younes 2011), podem diferenciar-se as seguintes fases:


Choque ou impacto agudo: algo ocorre, geralmente, de forma
súbita ou, pelo menos, o sujeito afetado tem essa perceção e não
consegue evitá-lo nem superá-lo e ao stress derivado da situação,
aliam-se sentimentos de confusão e impotência, desamparo e
desvalorização;



Desorganização crítica: quando todas as estratégias de coping e
de resolução habituais falham e a tensão emocional aumenta. Com
a evidente insuficiência dos recursos pessoais, a sua disparidade
com as exigências da situação, os sentimentos de indefesa,
fracasso e depressivos são eminentes;



Resolução no desenvolvimento típico de uma crise: as primeiras
tentativas do sujeito em emergir da crise costumam falhar,
continuando a sentir uma crescente pressão interna, por faltar uma
solução. Esta fase é o núcleo central da crise, pois é nela que se

3

Em Física, resiliência diz respeito à capacidade que um corpo tem de readquirir,
integralmente, as suas propriedades anteriores, depois de um agente externo cessar a sua
ação sobre ele, ação esta que modificava, suprimia ou acrescentava alguma propriedade.
Emprestado da Física, para a Psicologia a resiliência é definida como a capacidade de o
indivíduo lidar com os problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações
adversas, sem entrar em situação de crise ou surto.
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tomam decisões, que poderão significar a saída da mesma, através
da criação de novos recursos pessoais;


Retirada final: a crise tem um fim. France (1982) realça que nesta
fase existe probabilidade das tentativas de suicídio 4, que podem
significar uma chamada de atenção ou uma tentativa de solucionar
o problema, definitivamente.

Crise: como responder?
A terapia que tem em vista lidar com situações de crise passa,
necessariamente, por recordar e relembrar a situação. É muito importante o
relato verbal como elemento primeiro, visando clarificar e organizar o processo
terapêutico (Sá, Werlang & Paranhos 2008). A instabilidade ou desorganização
(crise) estão limitadas no tempo, sendo que a meta principal da intervenção é
ajudar a pessoa a recuperar o nível de funcionamento que possuía antes do
evento desencadeador. De acordo com Moreno et al. (2003) os profissionais que
atuam com este tipo de intervenções devem ser ativos e diretos, orientados a
obter objetivos rápidos, ágeis e flexíveis para colocar em prática ações
direcionadas à resolução de problemas e para a superação das múltiplas
dificuldades que possam surgir, procurando satisfazer as necessidades
imediatas do sujeito, colocando em funcionamento ações com os recursos
disponíveis, num período de tempo reduzido.
Para evitar que este tipo de relação patológica aconteça, podemos
apontar alguns aspetos que evitariam ou, pelo menos, dificultariam a constituição
de um tratamento pautado na prática dominadora e/ou coerciva e, ao mesmo
tempo, não adquira um carácter tutelar/paternalista. A relação com um paciente
em crise exige uma urgência na ação. A angústia mostrada por um paciente,
diante de uma situação que ultrapassa o limiar de contenção, requer intervenção
de forma iminente. Por esta razão, Saraceno, Asioli e Tognoni (2001) definem a
emergência psiquiátrica como um fato imprevisto que necessita de intervenção
imediata. Pelo que, fatores como o contexto sociocultural em que o indivíduo está
inserido, bem como a ética institucional, podem ou não ser favoráveis às
estratégias de cuidado.

Durkheim define suicídio como “todo caso de morte que resulte, direta ou indiretamente,
de um ato positivo ou negativo, praticado pela própria vítima, de forma deliberada”
(Durkheim 1987, p. 44).
4
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De acordo com Knobloch (1998), o profissional que realiza o
atendimento à crise debruça-se, diariamente, sobre situações que rompem o
mundo representacional e, neste caso, o terapeuta constitui-se como uma ponte
entre o paciente e a realidade. Por esta razão, a postura do profissional deve ser
baseada, fundamentalmente, na postura de suporte - suportar esta condição
seria afirmar a realidade do acontecimento da crise, no sentido de sustentar a
sua força destrutiva para que encontre destinos mais criativos para o sujeito. Este
suporte implica a consideração da crise como o paciente a considera, quer dizer,
como “fator real” na expressão de Ferenczi (s.d. citado em Knobloch 1998) - o
caráter afetivo da experiência que o sujeito afirma ter vivenciado pede que o
terapeuta o reconheça, testemunhe esse fato e o inscreva na história, ou seja, é
preciso que o terapeuta conceda crédito à realidade do evento e ao sofrimento
embutido nele, sem necessariamente o sustentar e fortalecer. Nas terapias de
emergência, como em qualquer terapia, o profissional deve apresentar-se como
uma pessoa interessada, disponível e participante, pois, assim, evita-se a
instauração de uma relação terapêutica destrutiva, pelo que, nos momentos de
crise, o terapeuta deve ser para o paciente como “um agente que liga e cimenta
os fragmentos do sujeito” (Knobloch 1998, p.72).
Valorizar o sujeito em crise “implica ter em consideração a sua condição
de ser humano, a sua idiossincrasia e não, apenas, de doente; significa respeitar
o seu tempo, a sua individualidade e singularidade” (Sterian 2000, p. 53).
Segundo Sterian (2000), escutar não é uma tarefa fácil; ouvir discursos
repletos de dor, angústia sem nexo aparente, pode vir a constituir-se num
trabalho muito árduo, que exige de quem ouve habilidades e uma ética
específica. Para o terapeuta, o que importa não são os sintomas, aparentemente
positivos ou negativos em si mesmos, mas o que estes significam para aquele
que os vive (Dolto 1983 citado em Sterian 2000) e, ao oferecer a escuta, criamos
uma situação, na qual o sujeito se dispõe a abri-ser e a ser ajudado. Outro fator
fundamental para a escuta terapêutica é saber diferenciar o eu do outro,
conhecer profundamente a si mesmo para evitar que as subjetividades
envolvidas no processo terapêutico se misturem (Sterian, 2000). É fundamental
salientar que, nem sempre, ao escutarmos o outro, teremos uma resposta
imediata para aplacar a sua angústia; e se, por um lado, isso gera uma grande
angústia a quem ouve, por outro lado, a ânsia por uma resposta ou por um
instrumento de cura, pode privar o terapeuta de escutar. Por fim, embora muitas
vezes aquilo que escutamos se apresenta destituído de sentido, o que é dito tem
sempre uma significação. De acordo com Birman (1983 citado em Knobloch
1998), ao colocarmos este conteúdo em análise, o seu sentido pode ser
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restaurado, e fica restabelecida a possibilidade de se encontrar uma solução para
o conflito que está na base da crise.
O efeito farmacológico é uma modificação comprovável que um
medicamento produz no organismo humano. Esta atividade pode expressar-se
no nível bioquímico ou funcional e está, nitidamente, relacionada com a
administração do medicamento (Saraceno, Asioli & Tognoni 2001, p. 35). Os
diferentes medicamentos, de acordo com o mesmo autor, possuem uma eficácia
terapêutica que pode ser classificada como sintomática, curativa ou preventiva.
Em psiquiatria predomina o uso de medicamentos com eficácia terapêutica
sintomática, ou seja, quando o objetivo da intervenção é o de “controlar ou
suprimir uma expressão do problema do paciente que é nociva ou causa
sofrimento significativo” (Saraceno, Asioli & Tognoni 2001, p.36).
No entanto, na saúde mental, além da redução sintomatológica, a
medicação tem o papel de não modificar, por si só, o curso natural do problema
do paciente, mas o de estabelecer a condição de uma relação diferente entre o
paciente e o seu problema, entre o paciente e os profissionais, e o paciente e
meio ambiente. Assim, para Saraceno, Asioli e Tognoni (2001), a decisão de uma
intervenção farmacológica deve estar incluída dentro de uma estratégia geral que
tem no seu centro o projeto terapêutico desenhado, especialmente, para cada
paciente e não a simples eliminação dos sintomas. Caso contrário, da mesma
forma que os psicotrópicos podem representar um importante meio de trabalho
e de comunicação dentro e fora do consultório, facilitando a relação entre o
paciente e a vida, quando mal administrados, podem também representar o maior
obstáculo desta mesma relação.
Mulheres vítimas de violência: uma abordagem terapêutica
É possível destacar, desde logo, que uma primeira vantagem da
intervenção em crise, junto de mulheres vítimas de violência, advém da clara
compreensão de que o momento da revelação/denúncia dos fatos é, para a
generalidade das vítimas, particularmente problemático, um verdadeiro momento
de crise (Walker 1994).
Neste tipo de casos, pautados pelo silenciamento e por uma vivência
“abafada” da dor emocional, a revelação é, ela própria, indutora de uma
desorganização no sistema pessoal e familiar. No sistema pessoal, porque a
“desocultação” da experiência e a sua narração possibilita a emergência dos
afetos a ela associados, afetos esses muitas vezes denegados até ao momento.
A desorganização surge também porque, infelizmente, muitas vezes a revelação
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é recebida negativamente pelo meio, agravando o sentimento de estigmatização,
vergonha e culpabilidade típicos nas vítimas. Esta desordem acontece, de igual
modo, no sistema familiar, porque a revelação rompe o mito de unidade e
funcionalidade, frequentemente preservado durante muitos anos pela ocultação
da experiência e pelo isolamento social destas famílias (e, em particular, pelo
isolamento imposto ou autoimposto à própria vítima). Esta rutura torna, pois,
necessários novos equilíbrios familiares, que lidem com a exposição do problema
perante terceiros, bem como com as alterações na própria configuração da
família que, muitas vezes, ocorrem com a saída de um membro (o ofensor ou a
vítima) e consequente redistribuição dos papéis familiares. Esta forma de
intervenção tem, também, a vantagem de se revestir de características
pragmáticas, compreendendo que a intervenção mais profunda, para que seja
possível, deve ser precedida de uma estabilização da sintomatologia das clientes
e pela provisão de condições mínimas de vida (Machado 2004).
Em Portugal, algumas modalidades terapêuticas têm assumido lugar de
destaque na intervenção com vítimas de violência doméstica, nomeadamente a
intervenção em crise (Machado & Matos 2001), a psicoterapia narrativa no
formato individual5 (Matos & Gonçalves 2005) e a intervenção em grupo6
(Machado & Matos 2001).
No que diz respeito à intervenção em crise, esta tem por base algumas
tarefas fundamentais, entre as quais é possível elencar: definir com as vítimas
em que consiste o crime e explicar-lhes as dinâmicas associadas ao problema
(e.g. estratégias do agressor) e caraterizar as reações normais a estes
acontecimentos; prevenção da re-vitimação da mulher e dos filhos (e.g.,
elaboração de um plano de segurança, acolhimento temporário); empowerment,
que implica ajudar as mulheres a encontrarem as suas próprias capacidades,
envolvendo a sua independência e a sua interdependência com outras pessoas
(e.g., importa restabelecer a confiança em si e nos outros e mobilizar a rede de
suporte social); validar os direitos da vítima (e.g., ser tratada com respeito); traçar
objetivos a curto prazo, planeando a vida da vítima no concreto (e.g., retomar
progressivamente as suas atividades); enfatizar as capacidades e os recursos da
vítima nas tomadas de decisões com vista ao empowerment; reduzir os efeitos
5

As terapias narrativas, em geral, oferecem novas potencialidades ao nível da finalidade
do processo terapêutico, da conceptualização dos problemas, da relação cliente-terapeuta,
das ferramentas e das propostas interventivas.
6
O objetivo da intervenção em grupo supõe o aumento da autoestima e do autoconceito, a
planificação da segurança pessoal, a educação acerca do ciclo da violência, a promoção
da tomada de decisão, a resolução de problemas, a consciencialização acerca dos papéis
feminino e masculino na sociedade, o treino da assertividade e o empowerment.
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dos maus tratos conjugais, alertando-a para a responsabilidade do agressor face
à situação; reduzir a aceitação ou tolerância para com o uso da força física na
disputa interpessoal, bem como diminuir a sua dependência psicológica do
agressor, à medida que ela é capaz de se envolver em comportamentos de
autovalorizarão (Webb 1992); combater papéis sexuais tradicionais e qualquer
tendência para se auto culpabilizar ou racionalizar o abuso, levando-a a perceber
o caráter ilusório da sua crença na possibilidade de controlar os maus tratos;
fazer com que a vítima aprenda a usar o sistema judicial (e.g., apoio judiciário) e
a percorrer os circuitos institucionais.
Em suma, podemos dizer que os objetivos gerais desta modalidade de
intervenção consistem em fornecer às vítimas ferramentas, a fim de dotá-las de
um discurso de poder e mobilizar a suas competências, sendo que, esta forma
de intervenção concebe a crise como um momento de oportunidade ou risco, em
que é necessário ativar os recursos da vítima face às exigências que lhe são
impostas pela situação que vive (Younes 2011). Neste sentido, a intervenção em
crise está vocacionada para a resolução de crises imediatas, focando
acontecimentos ou situações precipitantes do problema em causa e procurando
fomentar as estratégias de coping e resolução de problemas imediatos da pessoa
(Matos & Gonçalves 2005).
O crime sexual, segundo Webb (1992), é entendido como um fenómeno
global, com consequências em todas as esferas do indivíduo e, como garantia e
defesa dos direitos, tem de passar por um ordenamento institucional que articule
Estado e sociedade. Em Portugal, porém, as medidas de intervenção possuem
frequentemente um caráter de emergência e visam, essencialmente, interrogar,
abrir um processo judiciário, realizar perícias e respetivo relatório com vista à
obtenção da prova, tratar a vítima (numa abordagem clínica), afastar a vítima ou
o abusador do domicílio e deter preventivamente o agressor (quando possível).
A experiência de violação representa uma crise que precipita o indivíduo
a um estado de desequilíbrio (Kaplan 1964 citado em Younes 2011). A
intervenção em crise tem sido promovida como uma rápida e breve intervenção
focalizada, destinada a estabilizar o indivíduo e a ajudá-lo a dominar a situação.
Para as vítimas de um crime sexual, uma intervenção imediata pode ser útil para
corrigir perceções distorcidas sobre o que aconteceu, reduzindo culpa e
autocensura, mobilizando habilidades e estratégias de coping, facilitando à vítima
a reinserção na sua rede social de apoio, incluindo a família e uma diminuição da
ansiedade (Raphael, Meldrum, & McFarlane 1995).
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Fox & Scherl (1972) sugerem que a intervenção em crise junto a vítimas
de crimes sexuais pode ser categorizada em três fases:
1) Reação aguda;
2) Ajuste externo;
3) E integração e resolução da experiência.
Na reação aguda, imediatamente após a agressão sexual, os
sentimentos da vítima incluem choque, descrença, desânimo, ansiedade e medo.
Durante esta fase é extremamente importante encorajar a vítima a falar acerca
da agressão. O terapeuta deve, durante a fase aguda, ajudar a vítima com as
seguintes questões: atendimento médico, assuntos jurídicos e denúncia,
notificação da família e amigos, esclarecimento de informações fatuais, resposta
emocional e consulta psiquiátrica. Ainda nesta primeira fase, são trazidos à tona
a forma como a vítima lida com os problemas práticos e elucida-se sobre os
vários mecanismos psicológicos, como a negação, a supressão e a
racionalização. Entretanto, a vítima retoma as suas atividades normais e parece
ajustar-se à agressão; o seu interesse está na procura de ajuda e falar sobre sua
experiência. Esta recção é saudável, pelo que deve ser incentivada, tendo em
conta que esta representa um período transitório de “pseudo-ajustamento”.
O papel apropriado do terapeuta na fase dois é o de suporte, ao invés
de desafio. Embora possa ser tentado a desafiar as defesas da paciente, tal
interferência é improdutiva. Deve, sim, encorajar a paciente a manter o
acompanhamento terapêutico. Também durante esta fase, o terapeuta pode ter
a oportunidade de trabalhar com os familiares ou amigos da paciente; sendo que,
neste momento, a paciente está geralmente relutante em se envolver numa
relação de ajuda intensiva e não deve ser criticado pelos seus sentimentos, pelo
que o profissional pode ajudá-lo a construir uma perspetiva de ganho sobre sua
atual reação.
Durante a fase de integração, a paciente normalmente sente-se
deprimida e tem necessidade de falar acerca dos seus sentimentos.
Frequentemente, um incidente específico precipita a fase 3; por exemplo, a
paciente descobre que está grávida, recebe uma intimação judicial ou vê um
homem que se assemelha a seu agressor. Em tais casos, o terapeuta deve dirigir
os seus esforços iniciais para ajudar a paciente a lidar com o fator precipitante e
discutir os seus sentimentos, depois de o problema prático ser resolvido. Na
terceira fase, duas questões centrais devem ser trabalhadas com a vítima: os
seus sentimentos em relação a si própria, sendo que, muitas vezes, a vítima
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sente-se culpada e suja. E a segunda grande questão a ser resolvida durante a
fase 3 refere-se aos sentimentos da vítima relativamente ao criminoso. Os seus
sentimentos iniciais são de raiva, negada, suprimida ou racionalizada durante a
fase 2, e que agora reaparecem para a resolução. O tipo de serviços de saúde
mental que a paciente, eventualmente, necessita durante a fase 3, depende da
sua estrutura personalística. Possivelmente, numa primeira instância, pode ser
necessário que a paciente tenha de ser acompanhado pelo terapeuta, para o
ajudar a lidar com problemas ou crises específicos, advindos da situação inicial,
ajudando-o a diluir os seus sentimentos de crise, desencorajados nesta última
fase.
Passada a situação de crise, próprio da revelação de um determinado
abuso sexual, verifica-se o que Faleiros (1997) designa de (re)acomodação às
condições objetivas e subjetivas que geraram a violência sexual, como se tudo
“voltasse ao normal”, tanto por parte das pessoas envolvidas na situação, bem
como por parte dos profissionais que atuaram nas mesmas.
Suicídio: uma abordagem terapêutica
De acordo com Werlag (2000), os atos autodestrutivos, como o suicídio,
estão relacionados com a impossibilidade de o indivíduo para encontrar
diferentes alternativas para enfrentar os seus conflitos, opta, finalmente, pela
morte. Ou seja, a resolução negativa da crise, que pode acontecer pela falta de
intervenção imediata, levando o sujeito a desenvolver um comportamento
suicida.
Este comportamento pode ser classificado em três categorias, com
diferentes graduações de severidade e heterogeneidade: ideação suicida,
tentativa de suicídio e suicídio consumado (Borges 2004). Segundo este autor,
uma história de tentativas e a presença de ideação suicida conferem um valor
preditivo à avaliação do risco de suicídio; assim, a intervenção no momento de
desesperança e confusão pode ser determinante para a resolução positiva da
crise.
Os fatores individuais e sociodemográficos associados ao suicídio são
úteis clinicamente, sendo eles: transtornos psiquiátricos (geralmente depressão,
alcoolismo e transtornos de personalidade); doença física, tentativas anteriores
de suicídio, história familiar de suicídio, alcoolismo e/ou outros transtornos
psiquiátricos; estado civil; isolamento social; desemprego ou luto. Se o paciente
se encontra sob tratamento psiquiátrico, o risco é maior naqueles que tiveram
alta recentemente e têm história de tentativas anteriores. Além disto, fatores de
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vida e stressores recentes foram associados a um risco de suicídio aumentado,
podendo ser o divórcio, luto, problemas familiares, alterações no status
ocupacional ou financeiro, rejeição de uma pessoa significativa ou vergonha e
medo de ser culpado por algo (Gunnel & Frankel 1999).
Se o paciente está emocionalmente perturbado, com pensamentos
suicidas vagos, a oportunidade de falar sobre estes pensamentos e sentimentos
pode ser suficiente. No entanto, deve ser dada uma oportunidade para
seguimento, particularmente, se o paciente tem suporte social inadequado. Os
sentimentos de uma pessoa suicida normalmente são uma tríade de
desesperança, desamparo e desespero.
Os três estados mais comuns, segundo Gunnel e Frankel (1999) são:
1) A ambivalência: a maioria dos pacientes suicidas é ambivalente; existe
uma batalha entre o desejo de viver e o desejo de morrer. Se a
ambivalência é tida em atenção pelo terapeuta para aumentar o desejo
de viver, o risco de suicídio pode ser reduzido;
2) A impulsividade: o suicídio é um fenómeno impulsivo e o impulso é, por
natureza, muito transitório. Se a ajuda é fornecida no momento do
impulso, a crise pode ser combatida;
3) E a rigidez: as pessoas suicidas têm o pensamento, afeto e ações
restritos, o seu raciocínio é dicotomizado. O terapeuta deve explorar às
várias alternativas possíveis à morte com o paciente, fazendo-o perceber
que existem outras opções, mesmo que não sejam as ideais aos olhos do
paciente.
Para Borges (2004), ao considerar o comportamento suicida, é
importante ter em conta a influência de quatro variáveis da personalidade do
paciente suicidário: a impulsividade, a baixa capacidade para resolver
problemas, a existência de significados, atitudes e propósitos subjetivos
derrotistas ou inadequados e a existência de fatores situacionais relacionados a
problemas socioeconómicos, perdas significativas, etc.
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Os principais aspetos a valorizar na entrevista com o paciente suicida,
são quatro: o problema vivido pelo paciente7; as atitudes suicidas do paciente8;
presença de psicopatologia9; e o apoio sociofamiliar10.
Assim, segundo Granelo (2010), um possível modelo de intervenção em
crise junto a vítimas de suicídio, levando sempre em consideração a
individualidade do cliente (desenvolvimento, cultura, limitações cognitivas), pode
ser constituído por sete passos:
1) Avaliar a letalidade;
2) Estabelecer aliança terapêutica;
3) Ouvir a história da situação;
4) Gerir sentimentos;
5) Explorar alternativas;
6) Usar estratégias comportamentais;
7) E follow up11.
O primeiro e mais importante passo consiste numa avaliação precisa da
pessoa. Embora a avaliação possa ser um processo demorado, a informação
que o sujeito fornece é uma representação do grau de letalidade dos seus atos.

7

Escutar, empaticamente, o seu relato acerca das dificuldades que o levaram a procurar e
a ver uma solução no suicídio.
8
Ter em conta a ideação e finalidade suicida. É pertinente, neste momento, formular
questões como “Pensa muito em suicidar-se?”, “Está convencido de que é a única solução
para os seus problemas?”. É importante, também, considerar a forma como o paciente
planeia o suicídio, questionando: “Como pensa matar-se? E quando?”, “Avisará alguém
antes de o cometer?”, “Quem irá encontrar o seu corpo?”, “Quem irá velar o seu corpo?”.
E, por fim, levar o paciente a pensar sobre as consequências do seu suicídio, interpelandoo: “Acredita que a sua morte não afetará ninguém?”, “Nunca pensou em outras soluções?”.
9
De igual forma, é importante tomar conhecimento acerca de antecedentes suicidários
pessoais e familiares, bem como se o paciente apresenta alguma perturbação mental (e.g.:
depressão) ou dor crónica.
10
O suporte social e familiar são fatores importantes na manutenção e equilíbrio do
paciente com ideação suicidária, bem como nos momentos posteriores à alta.
11
Follow-up, ou avaliação de seguimento, visa monitorizar os resultados de uma
intervenção ao longo do tempo. Esta avaliação é um dos grandes desafios do processo,
além de oferecer uma nova oportunidade ao paciente de identificar a cristalização de
mudanças (Matos, Machado, Santos & Machado 2012).
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Estas pessoas nunca devem ser deixadas sozinhas, pois o suicídio pode
acontecer rapidamente (Granello 2010).
O segundo passo é o fator mais significativo na avaliação de risco
suicida e na determinação do sucesso da intervenção (Bongar 2002). A qualidade
da relação terapêutica é um dos aspetos mais importantes do tratamento em
crise. É importante, nesta fase, gerir, adequadamente, a contratransferência; o
paciente provoca uma forte contratransferência no terapeuta (medo, ansiedade,
raiva, desamparo ou resignação). Deste modo, o terapeuta deve impor um
controlo restrito. Ao normalizar-se a situação o cliente começa a sentir-se seguro;
é importante deixar claro que é aceitável falar aberta e honestamente acerca do
suicídio (pensamentos e comportamentos suicidários), normalizar a culpa e a
vergonha associada, pois ajudam a diminuir o risco de suicídio (Chiles & Strosahl
2005). É aconselhável falar-se calmamente, com frases declarativas curtas.
Rather & Jobes (2006 citado em Granello 2010) recomendam, neste passo, uma
abordagem colaborativa, na qual o terapeuta e o cliente trabalham juntos 12.
No terceiro momento do modelo proposto, ouvir, compreender e validar
é uma mnemónica bastante útil (Echterling, Presbury & McKee 2005). Ao seguila, o terapeuta ouve a história do cliente, transmite um profundo entendimento da
intenção do cliente e valida a sua dor psicológica. Neste momento, é crucial ser
criada uma “janela terapêutica”13 e realizar-se uma categorização dos
problemas14.
A gestão das emoções, no quarto passo, é imprescindível, pois o cliente
está sobrecarregado de sentimentos e emoções (ambíguos), pelo que deve ser
encorajada a ventilação emocional, permitindo ao cliente expressar as suas
emoções (Rather & Jobes 2006 citado em Granello 2010).
No quinto passo, devem ser exploradas outras alternativas. Durante, a
crise os pacientes fazem, tendencialmente, uma abstração seletiva, usando
filtros para fazer generalizações negativas acerca deles próprios e do mundo

O terapeuta pode sugerir ao cliente a seguinte metodologia interpelativa: “Eu preciso de
si para fazer uma viagem terapêutica comigo. Nesta viagem, você será o condutor e eu o
passageiro. Eu já fiz esta viagem, vezes sem conta, conheço as estradas e tenho mapas
excelentes; mas, a jornada é sempre única para o condutor”.
13
Ajuda o cliente a distanciar-se de si mesmo e dos pensamentos suicidários, que o fazem
acreditar que o suicídio é a única solução.
14
Há a eminente possibilidade de os clientes suicidários apresentarem em comorbilidade
outros problemas: perturbações de humor e de personalidade, ou tentativas anteriores de
suicídio.
12
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(Granello 2010). Felizmente, a simples estratégia da linguagem 15 é uma opção
para discutir novas alternativas. Neste momento, é também importante, se
possível, estabelecer um quadro de resolução de problemas, onde se inclui: a
identificação dos problemas, identificar estratégias e soluções alternativas,
avaliar as alternativas, selecionar uma técnica para um problema específico e
formular um plano de ação e implementar essa técnica e avaliar a sua eficácia
(Chiles & Strosahl 2005). Ao final deste passo, é importante reestabelecer a
esperança e a resiliência, bem como dirigir o paciente para a sua reinserção na
rede de apoio social.
A partir das estratégias comportamentais, no sexto passo, é importante
elaborar um plano a curto prazo, com vista a minimizar o risco, claramente,
presente no continuum comportamental de pessoas com ideação/tentativa
suicidária. Devem ser inseridos pequenos passos, com grande impacto na
qualidade de vida do paciente, que o levam a ansiar maiores mudanças 16 (Chiles
& Strosahl 2005).
E, finalmente, no sétimo passo, segue-se o follow up. Para prevenção
de uma recaída pode ser feito um follow up intensivo (incluem a gestão do caso,
contacto telefónico e, possivelmente, visita no domicilio), um plano de segurança
em caso de risco eminente e terapia cognitivo-comportamental breve, para
melhorar a resolução de problemas e reduzir a ideação suicida (Rather & Jobes
2006 citado em Granello 2010).
Ao fim do seguimento, pode ser benéfico estabelecer um “contrato de
não-suicídio”, o que pode ser uma técnica útil na prevenção do suicídio, sendo
que outras pessoas próximas ao paciente podem ser incluídas na negociação. A
negociação deve promover a discussão de vários aspetos relevantes, tendo em
conta que, na maioria das vezes, o paciente respeita as promessas que são
realizadas em contexto terapêutico, após estabelecida a aliança. Importa
salientar que o estabelecimento de um contrato só é válido quando os pacientes
têm controlo sobre suas ações (Borges 2004).

“Compreendo que o suicídio é uma opção para si; mas não concordo que seja a única e
melhor possível. Portanto, vamos deixar o seu plano A em cima da mesa e tentar desenhar
um plano B.” O objetivo é trabalhar alternativas ao suicídio, apenas com estratégias de
linguagem.
16
Questões – chave: “Se for capaz de fazer X nos próximos dias, acha que pode ser um
sinal de progresso na sua vida?” e “Se fizer X, nos próximos dias, acha que isso pode
mudar aquilo que sente, neste momento?”.
15
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Conclusão
A forma como estas relações se constituem e a filosofia do atendimento
à crise proposta visam desmistificar este momento como uma situação prejudicial
que deve ser bloqueada e controlada com a maior rapidez possível; pelo que, é
relevante mostrar que “as crises pertencem à vida: não devendo ser evitadas,
mas, sim, exploradas, assumidas, acolhidas, e exauridas no seu valor
enriquecedor para novas formas de vida e enriquecimento” (Boff 2002, p. 26).
Esta forma de relação com o inédito, com o estranho e inusitado, permite
perceber que o sujeito, ainda que em crise, é capaz de manifestar afeto,
criatividade, expressão e desejos; que o universo da crise não é apenas um corte
arbitrário na sua história nem o estado último no qual culmina a sua existência,
pois, se a finalidade de uma intervenção for, apenas, a de tirar o sujeito da crise,
estar-se-ia a tirar-lhe a oportunidade de se abrir à experiência e ao
autoconhecimento (Knobloch 1998, p. 145).
Slaikeu (1996 citado em Sá, Werlarg & Paranhos 2008) postula três
princípios clínicos para a prática da intervenção em crise: o primeiro é referido
como “oportunidade”, em que o objetivo é calcular e reduzir o perigo, avaliando
também a motivação do paciente para encontrar uma nova estratégia de coping,
de acordo com as circunstâncias atuais de vida. O segundo princípio é a “meta”,
que consiste em ajudar o indivíduo a recuperar o nível de equilíbrio que tinha
antes ou a atingir um nível que permita superar o momento crítico. O último
princípio descrito por este autor diz respeito a uma avaliação que engloba tanto
os “aspetos fortes”, como as “debilidades” de cada um dos sistemas implicados
na crise, bem como informações do que está funcional e disfuncional na vida do
indivíduo.
É proposto, ainda, por Slaikeu (1996 citado em Sá, Werlang & Paranhos
2008), um modelo amplo de intervenção, dividindo em primeira e segunda
instância. Intervir numa crise significa introduzir-se de maneira ativa numa
situação vital para um indivíduo e auxiliá-lo a mobilizar os seus próprios recursos
para superar o problema, recuperando desta forma, o seu equilíbrio emocional
(Raffo 2005). Quando a resolução da crise se dá de forma adaptativa, surgem
três oportunidades: a de dominar a situação atual, a de elaborar conflitos
passados e a de apreender estratégias para o futuro (Parada 2004). Estas novas
habilidades para a resolução de problemas são também úteis para a manutenção
de situações posteriores. Concordando com o entendimento de que a crise se
possa manifestar como uma oportunidade positiva, Erikson (1971) já a definia
como um ponto crítico necessário ao desenvolvimento, capaz de conduzir o
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indivíduo a tomar uma determinada direção, de modo a encaminhar os seus
recursos para o próprio crescimento, recuperação e maior diferenciação.
A experiência de violação representa uma crise que precipita o indivíduo
a um estado de desequilíbrio (Kaplan 1964 citado em Younes 2011). A
intervenção em crise tem sido promovida como uma rápida e breve intervenção
focalizada, destinada a estabilizar o indivíduo e a ajudá-lo a dominar a situação.
Para as vítimas de um crime sexual, uma intervenção imediata pode ser útil para
corrigir perceções distorcidas sobre o que aconteceu, reduzindo culpa e
autocensura, mobilizando habilidades e estratégias de coping, facilitando à vítima
a reinserção na sua rede social de apoio, incluindo a família e uma diminuição da
ansiedade manifesta (Raphael, Meldrum, & McFarlane 1995). Uma primeira
vantagem da intervenção em crise, junto de vítimas de violência, advém da clara
compreensão de que o momento da revelação/denúncia dos fatos é, para a
generalidade das vítimas, particularmente problemático, um verdadeiro momento
de crise (Walker 1994). Esta forma tem, também, a vantagem de se revestir de
características pragmáticas, compreendendo que a intervenção mais profunda,
para que seja possível, deve ser precedida de uma estabilização da
sintomatologia das clientes e pela provisão de condições mínimas de vida
(Machado 2004).
O suicídio relaciona-se com a impossibilidade de o indivíduo encontrar
diferentes alternativas para enfrentar os problemas com que se depara, optando,
finalmente, pela morte, que revela a resolução negativa da crise. A história de
tentativas e a presença de ideação suicida conferem um valor preditivo à
avaliação do risco de suicídio, pelo que, a intervenção no momento de
desesperança e confusão pode ser determinante para a resolução positiva da
crise (Borges 2004). A qualidade da relação terapêutica e a gestão das emoções
são aspetos imprescindíveis no tratamento em crise, pois o paciente está
sobrecarregado de sentimentos e emoções (ambíguos), pelo que deve ser
encorajada a ventilação emocional, por vezes, usando apenas estratégias de
linguagem, com fim a discutir novas alternativas aos problemas, fomentando o
restabelecimento da esperança e da resiliência do paciente e, por fim, segue-se
um processo follow up (Granello 2010).
Em suma, vários podem ser os fatores precipitantes de uma crise, mas
não são somente os eventos em si que desencadeiam tal processo. Um processo
de crise pode decorrer, também, do significado que o indivíduo possa vir a dar
aos fatos que se lhe sucedem na sua vida, em termos de ameaça ou dano para
si, assim como da avaliação dos recursos disponíveis para a necessidade de
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enfrentar da situação, bem como da necessidade de uma intervenção imediata,
para que se dê uma resolução positiva da crise.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo abordar e descrever as diversas etapas do
processo
de avaliação neuropsicológica de um
paciente com
o síndrome Wernicke-Korsakoff.
A avaliação neuropsicologica realizada sugere que o sujeito com 54 anos e
hábitos etílicos possui défices moderados/graves nos processos linguísticos,
mnésicos, atencionais, executivos, práxicos, assim como, na orientação, no
cálculo e na compreensão verbal e escrita. Apresenta, também, um prejuízo
significativo no desempenho quotidiano devido ao pobre insight e fraca
capacidade de encontrar o seu equilíbrio emocional e social.
Por fim, são ainda tecidas algumas considerações em torno do mesmo.
Palavras-chave: neuropsicologia, estudo de caso; Wernicke-Korsakoff.
Abstract
This article aims to address and describe various stages of the
neuropsychological evaluation of a patient with Wernicke-Korsakoff syndrome.
Neuropsychological evaluation carried out suggests that a 54 yeras old man with
alcoholic habits has moderate/severe deficits in linguistic, mnemonic, attentional,
executive and praxis processes as well as in orientation, calculation and verbal
and writing comprehension. He also presents a significant impairment in everyday
performance due to poor insight and weak capacity to find his social and
emotional balance.
Finally, some considerations are presented on the topic.
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Introdução
A neuropsicologia, como área de estudo e de intervenção, é recente,
todavia, o desenvolvimento da sua fundamentação científica é fruto de várias
décadas de investigação (Maia, Leite & Correia 2009). De acordo com Lezak et
al. (2004), a neuropsicologia pode ser definida como o estudo da relação entre a
função do cérebro humano e o comportamento. Céspedes e Tirapu-Ustarroz
(2008) acrescentam que o neuropsicólogo deverá ser capaz de:


Descrever as perturbações mentais em termos de funcionamento
cognitivo;



Definir os perfis clínicos que caracterizam diferentes tipos de
perturbações que cursam com as alterações neuropsicológicas;



Contribuir para a clarificação diagnóstica, sobretudo nos casos em
que não se detetam alterações em provas de neuroimagem;



Construir programas de reabilitação individualizados, a partir do
conhecimento das limitações do sujeito, mas também, das
capacidades conservadas;



E realizar avaliações médico-legais.

Para Andrade, Santos e Bueno (2004), na neuropsicologia inclui-se o
estudo das alterações associadas ao uso de substâncias, tais como o álcool,
contribuindo, assim, para o esclarecimento de questões diagnósticas, como para
a definição de um processo reabilitativo que têm por objetivo a recuperação ou
minimização dos défices neurocognitivos identificados.
A encefalopatia de Wernicke (EW) é uma desordem neuropsiquiátrica
aguda causada pela deficiência da vitamina B1 (Tiamina), fortemente associada
aos hábitos etílicos. Esta é classicamente descrita pela tríade de alterações do
estado mental, oftalmológicas e atáxicas. A EW pode evoluir para a síndrome de
Korsakoff (SK), desordem também associada ao alcoolismo e à deficiência
nutricional, que se caracteriza pelos défices mnésicos. A síndrome Wernicke
Korsakoff (WKS) resulta da união do complexo de sintomas presentes na EW e
na SK.
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Mais de um século após as descrições iniciais, o WKS permanece
interlaçado a um diagnóstico difícil. Num estudo conduzido por Harper (1983),
com as autópsias descobriram que mais de 80% dos casos não foram
diagnosticados em vida. Esta dificuldade reside no fato da sensibilidade da
sintomatologia anteriormente ferida ser baixa. Caine et al. (1997) identificaram
97 alcoólicos em que a WKS foi diagnosticada pela primeira vez na autópsia.
Noutro estudo, com a mesma população alvo, apenas 15% apresentaram os três
sinais clássicos, 29% dois sinais, 37% um sinal e 19% nenhum sinal (Harper,
Giles & Finaly-Jones 1986). No mesmo estudo, as alterações mentais foram
relatados em 82% dos casos, os sinais oculares em 29% dos pacientes e a ataxia
foi identificada em 23% dos pacientes.
Outros dados que complexificam o diagnóstico relacionam-se com o fato
dos exames laboratoriais disponíveis para a medição da tiamina não serem
rápidos nem utlizados como exames de rotina para a EW (Isenberg-Grzeda,
Kutner & Nicolson 2012).
Face ao que foi referido, o exame clínico auxiliado pela tomografia
computadorizada e ressonância magnética permitirão a efetuação de um
diagnóstico com maior exatidão, uma vez que se encontra descrito na literatura
que a EW implica lesões na porção medial do tálamo e mesencéfalo, dilatação
do terceiro ventrículo e atrofia dos corpos mamilares (Charness & De la Paz
1987; Lishman 1990; Yokote et al. 1991).
No presente artigo apresenta-se um caso clíncio de um paciente com o
síndrome Wernicke-Korsakoff instituicionalizado num lar de idosos da região de
Coimbra. Descreve-se o protocolo de avaliação neurospicológica e os dados dai
extraídos, fundamentando o caso clínico apresentado de acordo com os
postualdos teóricos da neuropsicologia.
Apresentação do caso clínico
Dados sociodemográficos: Sujeito do sexo masculino de nacionalidade
portuguesa com 54 anos, solteiro, reformado por incapacidade.
Dados Clínicos Relevantes: Alcoolismo crónico e Anemia Macrolitica.
Medicação: Tiaprida 100mg, Folicil 5 mg, Oxazepam 15 mg,
Fenabarbital 100mg e Pantaprazol 40mg.
Antecedentes pessoais e história de desenvolvimento: A. Apresenta
muita dificuldade na efetuação da sua linha bibliográfica, particularmente em
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precisar as atividades laborais que teve, a duração dessas ou a idade que tinha
durante o início ou término dessas atividades. Parece-se preencher as lacunas
mnemónicas com confabulações, o que implica a criação de uma outra história
de vida, não coincidente com a que é fornecida pela assistente social. Embora
refira “Não me lembra” (sic), acaba por contar a sua história da sua vida.
Desconhece se andou na escola até à 3ª classe, se reprovou ou não.
Todavia, no segundo momento de avaliação afirma convicto que andou na escola
até ao terceiro ano, virando a cabeça para o lado em sinal de reprovação quando
foi confrontado com essa informação.
Aponta que aos 10 anos foi trabalhar para a serração. Diz ter sido
escriturário numa fábrica, “Escriturário. (Q) Apontava o que levam, o material. O
que faltava. Escrevia. Apontava. O material” (sic). Não sabe precisar com que
idade, mas pensa que depois dessa atividade foi para uma fábrica de vidro na
Marinha Grande, durante pouco tempo, tendo a função de colocar vedante.
Refere, sem precisar a sua função, ter trabalhado perto de Lisboa durante alguns
anos numa fábrica de Margarina. Acrescenta que foi despedido dessa fábrica e
regressou ao trabalho da resina, mas como o patrão não lhe pagava, abandou o
emprego. Note-se que um ou outro colega do lar refere que nunca o viu na
empresa, embora A. Afirme ter trabalhado com ele.
Aprendeu a ler e a escrever por iniciativa própria em adulto, concluindo
a 4ª classe nessa altura.
Raramente aborda a questão da sua dependência alcoólica. Todavia,
afirma a existência de um ambiente negativo em casa devido ao consumo de
bebidas alcoólicas por parte dos seus pais. Note-se que refere com alguma
imparcialidade “Eles bebiam. É normal beber. Bebiam, mas trabalhavam” (sic).
Diz ser o benjamim da família de 5 irmãos, referindo com alguma tristeza a morte
de dois irmãos, um devido a hábitos etílicos, outro devido ao consumo exagerado
de álcool e tabaco. Afirma que bebia na refeição e que “sozinho não bebia” (sic),
indo sempre para um café beber com os amigos. Não sabe precisar a quantidade
de bebida que ingeria por dia, mas revela que quando não bebia tremia muito e
vomitava um líquido amarelado. Quando voltava a beber sentia-se melhor, mas
sabia que assim as coisas não estavam bem.
“Não tenho ninguém, mãe ou mulher para fazer-me as coisas, vim para
o lar.” (sic) No entanto, de acordo com a assistente social, a principal razão devese aos hábitos etílicos e à falta de condições habitacionais, fatos desvalorizados
e negados por A.. Não sabe precisar quando é que veio para o lar, tendo a
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suspeita que já fez dois anos em regime de internamento. A razão de ainda estar
vivo, diz, dever-se ao lar, pois se não tivesse entrado estava “com os pés juntos”
(sic).
Afirma apenas ter tido conhecimento que tomava uma medicação para
o alcoolismo em dezembro de 2012, pois perguntou à enfermeira qual era a
medicação que estava a fazer.
Nega o consumo de álcool, todavia contradiz-se ao dizer que “Basta um
copo ou dois para tombar uma pessoa. Não estou já habituado” (sic).
Processo/Resultados de avaliação
Observação do comportamento
Anteriormente, ao início do primeiro momento da avaliação, efetuou-se
uma breve explicação dos objetivos da avaliação neuropsicológica, referindo
também as questões éticas e deontológicas inerentes a qualquer avaliação
psicológica. Posteriormente, esclareceu-se algumas questões que sugeriram a
A.
Em ambos os momentos de avaliação, A. apresentou-se vestido de
acordo com a sua idade e estatuto socioeconómico. A. apresentou-se desperto,
relativamente atento, como capaz de obedecer a ordens verbais ou escritas
simples. Transversalmente a ambas as sessões foi incapaz de seguir instruções
complexas, de recordar-se das perguntas ou dos testes que foram sendo
administrados
Processo/Procedimento de avaliação
Tabela 1: Síntese do protocolo de avaliação neuropsicológica
Avaliação

Duração
(min)

Instrumentos Utilizados
Anamnese neuropsicológica
Exame do Estado Mental

1º Sessão

Objetivo de avaliação/
Domínio avaliado
Análise geral/específica
da situação do sujeito

70
Escala da Depressão Geriátrica
Avaliação sócioafetivo
Inventário de Ansiedade Geriátrica
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Series gráficas de Luria – Forma A
MoCA
2º Sessão

60

WAIS-III

Avaliação
neuropsicológica

Figura Complexa de Rey
Rey 15 Item Test

Exame do estado mental
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Descrição geral (Trepacz & Baker 2001): Consciente, orientado alopsiquicamente, no espaço, embora estivesse ligeiramente
desorientado no tempo e auto-psiquicamente. Idade aparente
correspondente à idade cronológica. Posição, postura e vestuário
normal. Higiene algo cuidada e sem dificuldade em manter contacto
visual. Possui estrabismo convergente. Sem anomalias físicas
bizarrias, mas com anomalia física vidente (coluna). A expressão
facial é normal, contudo quando não percebe o que é pedido parece
parar no tempo, ficando com os olhos muito arregalados, sugerindo
a presença de bradifrenia. Apresenta um nível de atividade
reduzido com alguma lentificação psicomotora, deslocando-se
lentamente numa marcha ebriosa, o que revela ataxia. Não
apresenta movimentos anormais. Mantém uma postura amigável,
atenta, interessada e divertida. Reduzido insight para as situações
do quotidiano;



Humor e afeto (Trepacz & Baker 2001): Fala voluntariamente dos
seus sentimentos, apresentando um afeto congruente ao humor;



Emoções (Trepacz & Baker 2001): Adequa as respostas
emocionais às situações que descreve, manifestando uma
intensidade, mobilidade e uma reatividade normal;



Linguagem (Trepacz & Baker 2001): Normal para indivíduos de
baixa escolaridade e baixo nível socioeconómico;



Perceção (Trepacz & Baker 2001): Nega alucinações e ilusões;



Pensamentos (Trepacz & Baker 2001): Quanto ao processo,
maioritariamente é lógico e coerente, embora por vezes
desagregado, sendo que o conteúdo centra-se nas doenças.
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Avaliação breve do estado mental
A. alcançou dezanove (19) pontos, um resultado que sugere defeito
cognitivo (Guerreiro 1998).
MoCA
A. obteve um resultado total de treze (13) pontos. Recorrendo aos
valores normativos portugueses (Freitas et al. 2011) e tendo por base a variável
idade e anos de escolaridade (Me= 21.78; =2.86), pode-se considerar que o
examinado obteve resultados inferiores à média por aproximadamente três
desvios padrão (≃3 ).

Figura 1: Resultado obtido por A. no MoCA
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WAIS-III
No que concerne ao subteste de composição de objetos, informação,
matrizes, cubos e memória de dígitos, A. auferiu o resultado bruto de 0, 6, 7, 15
e 3, correspondendo ao valor padronizado de 1, 6, 9, 6 e 3, respetivamente.
Todos estes resultados sugerem um desempenho inferior à média (Wechsler
2008).
Inventário de ansiedade geriátrica (GAI)
A. com catorze (14) pontos situa-se acima do ponto de corte para a
população portuguesa, o que sugere a presença de sintomas de ansiedade
graves (potencialmente patológicos) (Ribeiro et al. 2011).
Escala de depressão geriátrica (GDS)
A. situa-se no extremo direito do intervalo normativo correspondente à
presença de depressão ligeira, uma vez que obteve o resultado de quinze (15)
pontos (Simões et al. 2010a).
Series gráficas de Luria – Forma A
A. apresenta um padrão desatento e impulsivo, denotando dificuldade
mnésicas (Maia, Loureiro & Silva 2002).
Figura Complexa de Rey
Na Figura Complexa de Rey - Cópia, A. efetuou uma reprodução tipo
VII, obtendo um resultado de 0.5 pontos. Com base nas normas estrangeiras
(Spreen & Strauss 1991) pode-se concluir que para a sua idade (Me = 31.19; 
=3.68) A. obteve um desempenho muito inferior à média por aproximadamente
oito desvios padrão (≃ 8).
Na Figura Complexa de Rey - Evocação Diferida, o examinando obteve
o resultado de 0 pontos, referindo não se recordar da imagem que lhe tinha sido
anteriormente apresentada, “Qual figura? Não desenhei nenhuma figura” (sic).
Atendendo às mesmas normas estrangeiras (Spreen & Strauss 1991) para a
idade (Me = 14.88; =6.95), conclui-se que A. obteve um resultado muito inferior
à média por aproximadamente três desvios padrão (≃ 3).
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Figura Complexa de Rey – Forma A (Adultos) - Modelo

Resultado da Figura Complexa de Rey Cópia

Resultado da Figura
Complexa de Rey Evocação Diferida

Não se recorda da figura.

Figura 2: Prestação de A. na Figura Complexa de Rey

Rey 15 Item Test
A. obteve um resultado total de cinco (5) pontos, não sendo capaz de
evocar os dez (10) elementos (omissões), embora não haja preservações nem
erros reversíveis (Simões et al. 2010b).
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Rey 15 Item Test
– Cartão de
estímulo

Rey 15 Item Test –
Rey 15 Item Test
Reconhecimento

Figura 3: Resultados alcançados por A. no Rey 15 Item Test

Discussão e integração do processo avaliativo
Nas duas sessões de avaliação realizadas, procedeu-se à avaliação
psicológica de vários domínios, nomeadamente, o sócioafetivo/sintomatologia e
o neuropsicológico.
Para a formulação do caso foram considerados os resultados
quantitativos obtidos nos testes, a respetiva análise qualitativa dos mesmos, bem
como as informações obtidas na anamnese neuropsicológica efetuada.
Verificou-se que A. apresenta relativa dificuldade em compreender
instruções mais complexas, todavia a sua simplificação, por parte da psicóloga,
facilita a compreensão.
Considera-se, ainda, que o processamento linguístico, tanto a nível
recetivo como expressivo encontra-se algo deficitário em A., sendo por vezes
difícil perceber a relação entre as ideias que apresenta (confabulação). Esta
dificuldade torna-se ainda mais evidente a nível escrito, possuindo disortografia
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e uma estrutura lógico-gramatical incorreta. Por outras palavras, a linguagem,
oral e escrita, utilizada por A. apresenta um padrão de resposta típico de sujeitos
com baixa escolaridade e funcionamento intelectual concreto.
Tendo como referência Simões et al. (2010b), considera-se ausente a
hipótese de fadiga, reduzida cooperação ou malingering.
Reportando para a avaliação neuropsicológica, dentro do MoCA, e
numa análise qualitativa, A. obteve um desempenho máximo apenas num teste
de um subteste (linguagem, especificamente na repetição de frases). Tendo com
valores de referência a sua idade e escolaridade, estes resultados sugerem o
declínio das funções cognitivas de A. (Freitas et al. 2011).
A. apresenta capacidade de aprendizagem, sendo esta, dificultada por
mecanismos de interferência. O processo de retenção e recuperação, mediado
por um processo de interferência encontra-se totalmente prejudicado. Possui
também uma afeção das dimensões mnésicas, no que concerne à amnésia
antrógrada e à amnésia retrógrada e defeito do aprendizado. A memória imediata
está intacta, mas a memória de curto prazo está comprometida. O defeito de
aprendizado é o aspeto que leva à incapacitação do paciente na sociedade, o
qual fica apto para executar somente tarefas simples e habituais (Maia, Leite &
Correia 2009). Um exemplo destes dados está patente no forte défice de
reprodução por memória que apresenta na Figura Complexa de Rey - Evocação
Diferida (Spreen & Strauss 1991). Embora não haja o comprometimento das
funções motoras, estes resultados sugerem défices na aptidão viso-construtiva,
na análise espacial e na capacidade de planeamento do desenho, na memória
visual, na memória seletiva, e na consolidação de memória a longo prazo. Por
outras palavras, ao nível da memória de curto e de longo prazo, A. possuiu um
desempenho deficitário em todo o processo de avaliação. Destaca-se que na
Figura Complexa de Rey, a Cópia defeituosa e a pobreza da reprodução é tão
evidente que se pode colocar a suspeita de défice de memória.
Os resultados reforçam, também, o distúrbio de consciência e do estado
mental, bem como o estado confuso, uma vez que não são coincidentes os dados
do diagnóstico clínico, obtido por meio da anamnese neuropsicológica com
dados fornecidos pela assistente social.
A. apresenta, também, défices na metamemória e uma ligeira
compreensão do funcionamento da sociedade, juízo crítico e social,
possivelmente relacionado com o seu nível fraco de aquisição da informação
geral.
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Sublinha-se o pobre insight e fraca capacidade de encontrar o seu
equilíbrio emocional e social, de acordo com o seu nível etário e sóciolaboral.
Tais aspetos produzem prejuízo significativo no desempenho quotidiano de A..
Crê-se que os dados acima referidos, os hábitos etílicos, associados à
presença de sintomatologia depressiva e ansiosa em A., sugerida pela Escala de
depressão geriátrica ([GDS], Simões et al. 2010a) e pelo Inventário de ansiedade
geriátrica ([GAI], Ribeiro et al. 2011), poderão comprometer o seu funcionamento
cognitivo.
Face ao que foi anteriormente mencionado, assim como ao nível de
funcionamento cognitivo pré-mórbido, nível socioeconómico, história profissional
e dependência alcoólica estipula-se que A. possua o Síndrome de WernickeKorsakoff.
Conclusão
Os baixos resultados apresentados nos testes neuropsicológicos e as
elevadas pontuações obtidas na avaliação do domínio sócioafetivo (GDS e GAI)
podem ser explicados pela presença de um quadro fenomenológico típico do que
é classicamente denominado de Síndrome Wernicke-Korsakoff, o que se traduz
na dificuldade em efetuar uma auto-bibliografia (fortemente marcada pela
confabulação), afeção das dimensões mnésicas e de manutenção de níveis
acentuados de atenção e concentração deficitários (Isenberg-Grzeda, Kutner &
Nicolson 2012).
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.
Antes de começar a escrever a crónica, olhei mais uma vez para o
envelope amarelo, cerimoniosamente colocado sobre a mesa do escritório. O
carimbo dos correios mostrava: Altamira, Pará. O selo típico remetia para um
universo totalmente desconhecido para mim. Sorri ao me recordar das palavras
contidas na carta que viera de tão longe. Como os amigos que escrevem cartas
sabem entalhar as palavras, e nos fazer devorar cada uma delas com um prazer
especialmente infantil e saltitante! Logo que recebi o aviso da portaria – chegou
uma carta para a senhora! – não esperei um minuto sequer. Carta é algo urgente.
Como se todos nós tivéssemos sede de palavras amigas que chegam de repente
e, invadindo o dia, deixando-o impregnado com um sabor de novidade.
Novidadeira, engraçada, a carta de Cynthia magicamente me fez
mergulhar num mundo de rios, barcos, peixes, pessoas simples, rotina de
calmaria e pôr-do-sol. Não quis responder rápido. Preciso retribuir o presente
com graça e carinho para, então, conseguir provocar nela, o mesmo efeito,
surpresa, a mesma alegria. Saudade de Cynthia... Esse momento é o da crónica,
crónica que nasceu da carta, circunstância particular que me fez lembrar de um
encontro igualmente circunstancial.
O local nada tinha de encantador. Estava na fila de um banco. O ar
desligado, a fila enorme, os caixas lentos, incontáveis papeladas nas mãos das
pessoas. Calculava que deveria levar umas duas horas até finalmente conseguir
pagar a conta. Depois de algum tempo, cansada da mesmice dos meus
pensamentos, comecei a reparar no burburinho da fila. Várias vozes se insurgiam
contra a lerdeza da fila, o bate papo aparentemente desnecessário dos caixas,
as perguntas de resposta longa que algumas pessoas cismavam em fazer assim
que chegava sua vez no caixa... O calor insuportável alimentava a energia
negativa circundante e eu pressentia iminentes explosões de ânimos
dilacerados... Foi quando reparei na senhora logo a minha frente.
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O mundo se desfazia em prantos e ela, serena e delicada, tinha como
único gesto de resistência um passar de mão pelos fios de cabelo que, com o
calor, soltavam-se do coque e caiam em seu rosto. Vestida de forma simples,
mas com certa elegância, ela trazia no rosto e nas mãos aquela idade em que a
dezena alta faz as unidades não contarem mais. Setenta e poucos ou muitos...
Tanto fazia, trazia consigo a idade dos que sabem e isso bastava. Enquanto lá e
cá as pessoas reclamavam de tudo, ela mantinha-se quieta, apaziguada. Não
resisti. Precisava conhecer-lhe a ciência da tranquilidade. Reproduzo, então,
logicamente fintada pela memória, o que hoje me parece ter sido o diálogo entre
nós.
─ Nossa, essa fila não anda... ─ disse-lhe eu ─ É preciso paciência...
Desculpe-me pela intromissão, mas por que a senhora não se dirige àquela outra
fila (a dos idosos)? Ainda que também lenta, esta bem menor...
Ela sorriu, um pouco cabisbaixa, tímida e doce.
─ Eu não me importo. Para dizer a verdade, sinto-me bem aqui. Depois,
já não tenho pressa...
─ Mas, e o cansaço? Insisti. Minhas pernas já estão doendo...
─ Bem, é verdade, as minhas também doem um pouco, mas há algo
mais dolorido na vida... – Deixou-me a interrogação no ar.
─ O que a senhora quer dizer?
─ Você e muito nova... Sabe o que é solidão?
Disfarcei meu embaraço.
─ Acho que hoje, nesse mundo corrido, sem brechas para abraços,
carinho, todo mundo sabe, ao menos um pouco, o que é a solidão.
─ É, pode ser... Mas minha solidão não é pouca. Aqui, na fila, distraio o
vazio de meu dia, esqueço os cômodos frios de minha casa, sinto e respiro a vida
que vem dessas pessoas...
─ Puxa, mas a senhora busca cura para solidão numa fila de Banco?
Não. Não faca isso. Aqui a energia é negativa, as pessoas estão mal-humoradas.
Não têm sequer a generosidade de olhar para o outro e ver o outro. Somos
adversários aqui... Todos querendo chegar ao pódio...
─ Ter um adversário é uma forma de evitar a solidão.
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─ Ah, a senhora me desculpe. Aliás, eu me chamo Christina e a
senhora?
─ Carmem.
─ Puxa, dona Carmem desculpe-me, mas e as cartas?
─ Cartas?
─ Cartas, sim. E as cartas aos amigos. Não tem o hábito de escrever
cartas? Não tem amigos, parentes, pessoas de quem gostaria de saber notícias?
─ Escrever, eu? Não. Não sei. Ah, acho que não tenho jeito para isso.
Não penso nisso. Cartas... Bem, amigos, parentes, tenho, tenho sim. Todos
envolvidos com suas vidas, filhos, netos, maridos, doenças, empregos,
desempregos, outros, morando muito longe daqui. Até em Portugal tenho família,
sabe? Aliás, moro sozinha porque quero, sabe? Não quero dar trabalho para
meus filhos...
─ Pois é, dona Carmem. Então? A senhora já pensou que alegria pode
proporcionar a esses amigos e parentes através de uma carta? Escrever uma
carta a um amigo é um ato generoso, uma dádiva, uma doação. No momento em
que escrevemos para alguém, somos só desse alguém. Ele e o merecedor de
nossas atenções, pensamentos, sentimentos... Não importa se escrevemos
como poetas ou como pessoas simples que, inclusive, tem uma certa cerimônia
com a língua... Além das palavras, nossas cartas chegam impregnadas de
lembranças, de bem-querer. São vínculos concretos com a vida... E quando
chega a resposta? E quando, através das palavras que lemos, sentimos aquela
pessoa pertinho de nós, do mesmo jeito que sempre foi? Bem, eu penso assim.
─ Você diz umas coisas bonitas... – E engatamos uma conversa longa
como a fila que nos transformara em elos frágeis do dia. Quantas histórias dona
Carmem ainda me contaria. Dona Carmem, nascedouro de crónicas.
Não sei se dona Carmem chegou a considerar meus conselhos. Acho
até que foi uma ousadia invadir seu mundo e sua forma de combater a solidão.
Mas, confesso, cheguei a imaginá-la sentada, numa sala bem arrumadinha, a
mesa redonda, um centro de mesa de crochê, um bloco de papel, a caligrafia um
pouco tremida, mas de linhas desenhadas, quase floridas, escrevendo para suas
primas portuguesas, ou para a sobrinha que mora em Belo Horizonte, ou para a
amiga de 50 anos que ainda mora no bairro onde passaram a juventude... E mais,
consegui imaginá-la sorridente e saltitante abrindo um envelope amarelo como o
meu, carregado de lembranças e de companhia.
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Olho de novo para a carta da Cynthia e, isolada e mergulhada no quarto
dos sonhos, sinto-me abraçada pelas palavras e imagino um tempo em que todos
escreveremos cartas aos amigos.

Rio de Janeiro, fevereiro de 2002
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Os cinemas de Cabo Verde: a visão de um estrangeiro
Jorge Cruz
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
lcv.uerj@gmail.com

Introdução
Eu e os investigadores com quem trabalho e troco experiências, nos
últimos anos, temos tratado dos cinemas dos países de língua portuguesa,
inicialmente Brasil e Portugal, depois Angola e Moçambique, e agora começo a
tratar do cinema de Cabo Verde. Iniciamos, assim, um estudo sistemático desta
cinematografia, e com isto, pretendemos consolidar este campo que, ainda hoje,
carece de produtos acadêmicos, como: teses, dissertações, monografias,
artigos, comunicações, etc., principalmente no Brasil.
Este trabalho que ora apresento, na verdade, reflete apenas os
primeiros esforços de um estrangeiro para tratar da cinematografia de Cabo
Verde, recordando que, até então, não encontramos nenhum livro, texto
acadêmico ou estudo que refletisse uma pesquisa sistemática sobre este cinema,
na verdade, encontramos apenas textos de luta pela manutenção de uma sala
de cinema – Éden-Park – e matérias de jornais, impressos ou virtuais, informando
a participação de algum filme em um festival, uma mostra e sobre algumas ações,
geralmente oficiais, etc.
Cabe esclarecer que, em uma busca pela internet, onde geralmente
encontramos muitos artigos e comunicações apresentadas em congressos e
encontros (como este), entre sites saudosistas, encontramos alguns que tratam
mais da exibição e das salas do que dos filmes de Cabo Verde, ou, se preferir,
de
realizadores
cabo-verdianos.
São
sites
como
o
http://www.islasdecaboverde.com.ar/, com artigos de opinião sobre a venda de
uma das principais salas do país, o Éden-Park, onde mesmo os artigos de Luís
Silva, Do cinema em Cabo Verde: contribuições para sua história (1 e 2), acabam
por tratar mais das salas.
Encontramos ainda páginas dos festivais e mostras, onde são exibidos
filmes de diretores cabo-verdianos ou realizados em Cabo Verde, como o
Kontinuasson, do espanhol Óscar Martinez, que mostra a criação musical em
Cabo Verde e o problema de imigração, e que foi exibido no evento V Simpósio
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Internacional/VII Mostra Os cinemas dos países lusófonos - SI/MCPL, na Caixa
Cultural, Rio de Janeiro, de 17 a 22 de setembro de 2013, que organizámos.
Primeiras informações
Segundo o texto publicado na página da BBC para a África, em 8 de
setembro de 2007, intitulado Cabo Verde sem uma única sala de cinema, Luís
Cardador se preocupa com a falta de salas no país, e cita o realizador Júlio
Silvão, que afirma que “Cabo Verde acabou por sofrer com a onda do
desenvolvimento da tecnologia digital, que tornaram as grandes salas pouco
rentáveis”
(ver
em
http://www.bbc.co.uk/portugueseafrica/news/story/2007/11/071106_tribunacvcin
emalc.shtml), e, naquela altura, também outros documentos apontavam para a
luta de alguns intelectuais pela manutenção do Cinema Éden-Park, no Mindelo,
em Cabo Verde, como Adriano Lima, Nuno Ferro Marques e Maria Helena da
Costa Ribeiro Pinto e Neto, e são desta última as palavras: “espero que este
apelo, mais um a juntar a tantos outros de que tenho conhecimento, possa
encontrar eco nas autoridades de Cabo Verde e as sensibilize no sentido de as
levar a satisfazer este anseio da população natural do Mindelo, que é o de não
deixar
morrer
o
Éden-Park”
(ver
em
http://www.islasdecaboverde.com.ar/san_vicente/eden_park/maria_helena_da_
costa_ribeiro_pinto_e_neto.htm).
É claro que, por este caminho, são muitas as discussões a se colocar:
a própria manutenção de uma sala em Cabo Verde, no caso, o Éden-Park, frente
às novas salas multiplex ou em shoppings; o acesso das populações às novas
possibilidades das tecnologias digitais; pensando nas cinematografias nacionais,
o direito de tela e as cotas de tela; entre outros temas, de caráter político ou
econômico.
Ainda durante o ano de 2014, no processo de construção de um espaço
para o audiovisual em Cabo Verde, o vereador da Cultura da edilidade praiense,
António Lopes da Silva, declarou que no país “não há produção e apenas existem
duas salas” (ver em http://www.ionline.pt/artigos/mais/capital-cabo-verdeorganiza-novembro-primeiro-festival-internacional-cinema), sendo uma o Cine
Praia Shopping, no Shopping Palmarejo, na capital do país. Disto podemos inferir
que em Cabo Verde, como em qualquer outro país do mundo, há a “necessidade
de” e a “luta por” políticas e investimentos públicos para a cultura,
especificamente para o cinema, bem como para outras artes, como aponta o
diretor nacional das artes (DNA) de Cabo Verde, João Paulo Brito, no caso, se
referindo
às
artes
cênicas
(ver
em
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http://www.anacao.cv/online/index.php?option=com_content&view=article&id=4
618:artes-cenicas-necessitam-de-politicas-proprias&catid=83&Itemid=485).
No entanto, por outro lado, vem ocorrendo nos últimos tempos uma série
de homenagens ao cinema cabo-verdiano como, por exemplo, o Festin, Festival
de cinema itinerante da língua portuguesa - A festa do cinema em português,
edição de 2014, que ocorreu no período de 2 a 9 de abril, e que após homenagear
Moçambique (2010), Portugal (2011), Brasil (2012) e Angola (2013),
homenageou o cinema de Cabo Verde com a exibição de diversos filmes, entre
eles: A rapariga (2013, 17 min., ficção), de Mário Vaz Almeida; Casalata (2013,
14 min., documentário), de Lara Plácido e Ângelo Lopes, curtas-metragens que
também estão na Mostra competitiva, e os filmes Cape Verde Independence July
5 th and 6 th ou Aspetos da cultura de Cabo Verde (2005, 13 min., documentário),
do estadunidense, descendente de cabo-verdianos, Anthony D. Ramos, que hoje
vive em França; Cova da Moura Portugal ou Cabo Verde (2007, 36 min.,
documentário), de Paulo Cabral; Cesária Évora - Morna Blues (coprodução
França/Cabo Verde, 1996, 52 min., documentário), de Éric Mulet e Anaïs Prosaïc;
O testamento do Sr. Nepomuceno (1997, 110 min., ficção), uma coprodução
Portugal/França dirigida pelo português Francisco Manso (Lisboa, 28/11/1949),
que curiosamente aparece na homenagem a Cabo Verde...
Alguns realizadores cabo-verdianos
Além dos já citados Mário Benvindo Cabral, diretor da curta-metragem
Revolução dos Rabelados (2011), o único representante de Cabo Verde no
Festin daquele ano, e também presente no Cine’Eco, Festival de cinema
ambiental da Serra da Estrela no ano de 2012, e de Areias da morte, único caboverdiano no Cine’Eco 2013, entre “400 filmes de mais de 40 países”, segundo o
diário cabo-verdiano A semana, entre outras realizações; encontramos Júlio
Silvão Tavares, que realizou Batuque, a alma de um povo, Sonho de liberdade e
o documentário, curta-metragem, sobre o carnaval da Guiné-Bissau, A
esperança dos foliões, que ficou pronto no início de 2014; encontramos também
o realizador César Schofield Cardoso1 – que realizou Raíz, com o qual recebeu
o Prêmio do Público e uma Menção Honrosa no Festival Internacional de Cinema
Sal, em 2010, tratando do tema Prisão e do Prisioneiro Ideológico, realizou a
É autor do blog BIANDA, que tem merecido vários destaques nos diversos órgãos de
comunicação social de Cabo Verde. É colaborador do Portal de Cultura Contemporânea
BUALA e parceiro do blog SAFENDEONLINE(3). Atualmente, é coordenador do Núcleo de
Artes Visuais e Cinemídia do Ministério da Cultura de Cabo Verde.
http://www.cesarschofieldcardoso.org/, no site do Ficine, Fórum Itinerante de Cinema
Negro.
1.
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curta-metragem Kátharsis, em 2009, em 2012, com o vídeo Spritu, participou da
Bienal de São Tomé e Príncipe em Lisboa, no Museu da Cidade, e com os vídeos
de Utopia na Galeria Graça Brandão. Isto entre outros tantos jovens realizadores
que citaremos oportunamente.
No entanto, entre os realizadores nascidos em Cabo Verde, devemos
destacar, além dos citados, o Leão Lopes2, diretor da primeira longa-metragem
cabo-verdiana, Ilhéu da Contenda (1994, 110 minutos), que teve raras exibições
no país, e de uns tantos documentários, entre eles, Bitu (2006, 52 minutos) e S.
Tomé - os últimos contratados (2010).
Cabe agora observar a predominância de filmes, curtas-metragens,
documentários, em todos os países da África de língua oficial portuguesa, e
também cabe ressaltar que não temos, por enquanto, notícias de técnicos e
outros profissionais de cinema em Cabo Verde e tampouco temos informações
sobre os profissionais de televisão.
Os eventos
Parece-nos que, no caso do cinema especificamente, talvez este seja o
momento de voltarmos os nossos olhos para Cabo Verde, pois, mesmo olhando
de longe, há algumas ações que demonstram um esforço para implantação e
consolidação da sétima arte no país, e todos sabemos o enorme esforço que
envolve estas iniciativas. De qualquer forma vale ressaltar algumas iniciativas e,
já, também alguns resultados.
Como sabem, o Festival Internacional de Cinema de Cabo Verde, aberto
á realizadores de todo o mundo, teve a sua primeira edição ainda no ano de
2010, quando recebeu apenas cinco inscrições; foram dezoito, em 2011, e
cinquenta, em 2012. Na quarta edição, no ano passado, em 2013, realizado na
capital do país, Praia, o Festival recebeu sessenta e cinco inscrições, e foram
selecionados filmes de sete países: Brasil, Estados Unidos, Portugal, Senegal,
França, Luxemburgo e Suíça, mas nenhum filme de um realizador cabo-verdiano
foi selecionado, o que é, de alguma forma, revelador (cabe dizer que ainda não
tivemos acesso a nenhum dado do festival, coisas como: interesse e presença

2

Nascido em 1948, é doutorado pela Universidade de Rennes II, França, e diplomado em
pintura pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, é membro fundador do Instituto
Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura (M_EIA), onde desempenha as funções de
Reitor. Tem desenvolvido, ao longo dos anos, uma intensa atividade nos domínios da
criação artística que passam pela literatura, as artes plásticas, o design e o cinema.
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do público; investimentos oficiais e privados no evento; participação e interesse
dos profissionais locais do audiovisual; cobertura da imprensa; etc.).
Desde o ano de 2012, no entanto, algumas coisas mudaram no país.
Visando o desenvolvimento do cinema e do audiovisual no país, foi criada a
Associação do Cinema e do Audiovisual de Cabo Verde, na assembleia
constituinte ocorrida no dia 31 de março de 2012, no Convento São Francisco,
“berço da nacionalidade cabo-verdiana”, no Município da Ribeira Grande. Neste
ato foi discutida a sua criação e o seu regimento (ver em
http://www.youtube.com/watch?v=cNk2mgNzhAE), e a primeira direção tomou
posse em 15 de abril de 2012, sendo eles, os realizadores Mário Benvindo
Cabral, o presidente, e Júlio Silvão Tavares, o vice.
Cabe destacar que esta Associação nunca teve a intenção de ser uma
entidade profissional, nem fazer as vezes de um sindicato, e é formada, já em
sua primeira diretoria, não apenas por cineastas e profissionais do audiovisual,
pois aparecem nesta diretoria, Chissana Magalhães, que se apresenta em seu
blog, como “escritora em construção” e afirma que, entre outros textos, escreve
pseudo-críticas de cinema (ver em http://atitude-cv.blogspot.pt/p/chissanamagalhaes.html), da Soca – Sociedade de Autores de Cabo Verde –, o seu
presidente, Daniel Espínola, e o seu secretário, Aniceto Fonseca (ver em
http://www.unilat.org/DCC/Audiovisuel/Formations/Son_image/1787),
que
certamente contribuem para a Associação com suas experiências institucionais,
entre outras personalidades que não estão diretamente ligadas ao cinema.
Esta Associação, no entanto, parece não ter proximidade com o Núcleo
de Cinemídia da Direção Nacional das Artes (DNA) (ver em
http://dnartescv.wordpress.com/), “pólo cinematográfico criado pelo atual
Ministro da Cultura Mário Lúcio Souza”, e coordenado pelo, também realizador
cabo-verdiano do Mindelo, já citado, César Schofield Cardoso. Entre outras
ações, este Núcleo ofereceu as oficinas de Linguagem Audiovisual3 e de
Produção de documentários em tempos de novas tecnologias (ver em
http://dnartescv.wordpress.com/2012/09/10/oficina-de-cinema-producao-dedocumentarios-em-tempos-de-novas-tecnologias/), e também se fez representar
no Festival de Cinema Clap Ivoire, Abidjan, de 3 a 7 de setembro de 2013, onde
Cabo Verde apresentou filmes de dois jovens realizadores (ver em
3

Durante 10 dias, de 22 de abril a 1 de maio, a Direção Nacional das Artes, Núcleo
Cinemidia, do Ministério da Cultura de Cabo Verde promoveu uma oficina de Linguagem
Audiovisual, da qual resultou 4 curtas, feitas com telemóveis e câmaras compactas. A 15
de maio apresentamos essas curtas e entregamos os certificados (ver em
http://www.youtube.com/watch?v=zNsSDhcuiRE#t=74).

235

JORGE CRUZ

http://dnartescv.wordpress.com/), além da promoção de debates e consultas
públicas, como o que discutiu os subsídios para políticas públicas para o cinema
e o audiovisual em Cabo Verde, ocorrido em 10 de setembro de 20124.
O blog Tempo de Lobos (ver em http://tempodelobos.blogspot.com.br/),
do cabo-verdiano Mário Vaz Almeida, acompanhou o processo de criação da
Associação e informou que houve um momento, a partir de uma matéria no jornal
O Liberal Online, de 12 de abril de 2012, em que se pensou que a Associação
seria uma entidade de classe, de natureza sindical, e isto afastou muitas pessoas
interessadas, e também alertou que a presença do DNArtes “não se fez sentir
em todo o processo de criação, nem na assembleia constituinte, nem na tomada
de posse dos órgãos”, o que, ainda segundo o bloger “denota, evidentemente,
indiferença ou desinteresse em relação ao assunto” e alerta que isto, não
significa “necessariamente, uma possível crispação no relacionamento desta
instituição com estes ingentes representantes do cinema e do audiovisual”.
No entanto, ainda em 2012, representantes da Associação tentaram
conseguir, parece que sem sucesso, um espaço para a sede da Associação com
o vereador para a área da Cultura, Desportos e Formação Profissional da
Câmara Municipal da Praia, e esta disputa de forças parece ter continuado.
Ainda neste panorama, cabe recordar a preocupação do governo de
Cabo Verde com a cultura, quando, em 2011, o Ministério da Cultura publica o
Plano estratégico interseccional da Cultura, o Plei-Cultura (www.governo.cv),
prevendo, neste documento, diversas ações elaboradas a partir de um
“levantamento dos problemas e desafios que enfrenta a cultura cabo-verdiana”,
com o objetivo de “tirar proveito da rica cultura cabo-verdiana, promovendo um
novo tipo de turismo para um setor econômico novo, apoiado na exploração de
um instrumento de referência a nível mundial que é a crioulização e estimular a
transformação de Cabo Verde num Centro Internacional de Prestação de

4

Como avaliar o actual estado do cinema e do audiovisual em Cabo Verde? Que caminhos?
Que soluções? Que cinema? – Debate público sobre Políticas Públicas do Cinema e do
Audiovisual em Cabo Verde, com a participação de profissionais da área e demais
interessados.
O (re)lançamento do cinema e do audiovisual em Cabo Verde carece de uma visão nova,
que tenha em conta os novos condicionalismos ligados às novas tecnologias que, ao
mesmo tempo, introduzem uma série de desafios, mas também trazem uma série de
oportunidades; que tenha em conta uma integração entre todas as artes e práticas ligadas
ao audiovisual, do cinema, à publicidades, passando pela video-art e os vídeo-clips. O
momento demanda a energia de todos.
Dia 10 de setembro de 2012, Sala de Exposições do Palácio da Cultura Ildo Lobo, 17h.
Aberto ao público (ver em http://dnartescv.wordpress.com/page/4/).
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Serviços”. E o audiovisual é uma das preocupações deste documento através
de:
a)

Da intenção de “promover a produção nacional, nomeadamente a
produção de documentários e ficção, em parceria com as companhias de
teatro”;

b) E da “premiação de programas de rádio e televisão”.
O documento aponta também diversos tipos de investimentos, desde
bolsas até captação de recursos no exterior, mas, pelo menos até aquele
momento, não se sabia de onde viriam os recursos para tal plano, e assim está
previsto que “o sucesso deste instrumento estratégico dependerá de novas
regulamentações como isenções fiscais e aduaneiras, linhas de crédito e outros
financiamentos”.
Palavras finais
Talvez seja oportuno, então perguntar o que é o cinema de Cabo Verde?
Mas sabemos o quanto é difícil dizer o que é o cinema brasileiro ou o cinema
português e, pelo que temos observado, este tipo de questão foi abandonada há
algum tempo, mas está presente, é claro, sempre que um governo resolve apoiar
a “produção nacional”, e para fazê-lo, ele precisa dizer o que é isto, o filme
nacional. Assim, por exemplo, no Brasil, com a instituição da MP 2228-1, de 6 de
setembro de 2001, que estabeleceu os princípios gerais da Política Nacional do
Cinema, ficou definido, na visão do governo, o que é obra audiovisual, obra
cinematográfica, obra independente, etc., e vai dizer também, o que é obra
cinematográfica brasileira, no caso, formulada em três itens do quinto ponto do
artigo primeiro, onde está anotado que “obra cinematográfica brasileira ou obra
videofonográfica brasileira [é] aquela que atende a um dos seguintes requisitos”,
e os lista a seguir (ver a lei em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/22281.htm).
Também Portugal estabeleceu na Lei 55/2012, de 6 de setembro, no
artigo segundo, definições, o que é obra audiovisual (item f), obra
cinematográfica (item g) e obra de produção independente (item i), e pela sua
nova posição na Europa, o que é obra europeia (item j), obras equiparadas a
obras europeias (item k), que reúne obras “produzidas ao abrigo de acordos
bilaterais de coprodução celebrados entre Estados membros e países terceiros
[...] ”, e obras nacionais, portanto, portuguesas (item l), que, diferente do filme
brasileiro, que é definido como aquele “que atende a um dos seguintes
requisitos”, com uma lista de três itens, está anotado como obras nacionais
portuguesas aquelas “que reúnam os seguintes requisitos cumulativamente”, em
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um
total
de
seis
itens
listados
http://dre.pt/pdf1s/2012/09/17300/0513405142.pdf).

(ver

a

lei

em

E em Cabo Verde não há, parece-nos, até o momento, um documento
que defina o que é o cinema nacional cabo-verdiano. No entanto, há o Decreto
33/1989
(ver
em
http://www.icaip.pt/Admin/Files/Documents/contentdoc881.pdf), que regula o Acordo
cinematográfico entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde,
acordado em 13 de junho de 1988, e somente referendado em 31 de julho de
1989, no qual, para efeito do documento, no artigo 11º., ao tratar da exportação
dos filmes realizados sob este acordo, no item 3, está anotado que “em caso de
exportação para um país que pratique a contingentação, o filme é imputado,
preferencialmente, ao contingente do país coprodutor maioritário”, e ainda, no
item seguinte, que “no caso referido no número anterior, o filme é imputado ao
regime do país beneficiário do regime mais favorável quando haja igual
participação dos coprodutores”. Por fim, no item 5, referindo ao 3, está escrito
que “em igualdade de circunstâncias dos coprodutores, o filme é imputado ao
contingente do país da nacionalidade do realizador”, o que, no caso de Cabo
Verde, acaba por sugerir que, no primeiro caso, o filme tem a “nacionalidade do
maior investidor” e, no segundo, o filme tem a “nacionalidade do realizador”.
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Rosa Elina Aguilar Pazos
Universidade do Mindelo, Cabo Verde
aguilar.pazos@uni-mindelo.edu.cv

Estava eu sentada num dos bancos da Praça Nova, espaço de
conversas e brincadeiras, de amigos que se cumprimentam, crianças a correr e
a rir, um verdadeiro centro de atividades da mais diversa índole. Eram cinco e
meia, uma tarde calma, um ambiente fresco, um sol quase a fugir e uma suave
brisa que convidava à meditação e a pensamentos positivos.
Num ambiente muito calmo, ouvia-se o canto de alguns passarinhos, o
barulho dos carros a passar, os risos, e as conversas de algumas pessoas que
se passeavam pela praça.
No banco à minha direita estava sentada uma rapariga muito bonita e
muito jovem, teria talvez uns 18 ou 20 anos, alta, mulata, cabelo cheio de
caracóis pretos com tons dourados nas pontas, roupa juvenil e sem grandes
alardes: short de ganga, blusa amarela, pulseiras prateadas, óculos escuros.
Chamou-me uma atenção especial a tatuagem de em forma de rosa na sua perna
esquerda. Tinha o móvel na mão - algo que já é quase um hábito para muita
gente, como se o móvel fosse uma extensão da mão e da vida - e parecia receber
mensagens escritas e, sorria alto ao lê-las e depois escrevia, até parecia que
queria chamar a atenção com o seu riso, mostrar a todos que estava feliz.
Sentou-se ao lado dela uma mulher pequena, com o olhar quase
perdido, delgada, poderia ter uns 40 e tal anos, mas a sua aparência era de uma
mulher muito mais velha - todos sabemos que o tratamento que a gente se dá
pesa muito no aspeto final. A mulher era uma conhecida das ruas do Mindelo,
uma prostituta, ou como diriam na América Latina com toda a correção “uma
trabalhadora do sexo”. Usava uma saia preta com pequenas florezinhas brancas
e uma blusa justa creme e uma carteira pendurada no braço esquerdo. Conheçoa, e vejo-a sempre nas ruas; tem um ar esbelto, nunca olha para o chão mas
sempre para frente com esse olhar quase perdido, caminha lentamente pelas
ruas da Morada.
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Desde que a pequena mulher se sentou junto da jovem rapariga, não
parou de falar, parecia até que se conheciam de longa data… Falava alto, eu,
desde o meu banco podia ouvir o monólogo. Comentava como Mindelo era
bonita, Morada era muito bonita, tinha carros bonitos, gente bonita… Comentava
tudo isso com um sorriso nos lábios, apareciam muitas crianças de mão dadas
com o seu pai… E a mulher pequena repetia, sempre cheia de emoção, como
eram bonitas as crianças que passeavam na praça com as suas roupas todas
lindas, e tornava a comentar que antes quase não se via “pai ma fidj te passiá”.
Dizia que eram sempre as mães a levar os meninos… Fazia pequenas pausas e
voltava a monologar, pois a rapariga de cabelos encaracolados muito escuros
com tons dourados nas pontas não tirava os olhos do seu telemóvel, parecia que
tinha uma conversa bem mais interessante que a da sua companheira de banco.
Num dos seus poucos silêncios, a pequena mulher cruzou a perna e vi que tinha
também - na perna esquerda - uma tatuagem de uma rosa, só que aquela era
muito mais pequena que a rosa da menina dos caracóis…
Continuou a sua fala; dizia que no seu bairro tudo era sujo, sem cores,
não tinha nem carros bonitos, nem pessoas com roupas bonitas, nem criancinhas
com os pais a passear, repetia muito a palavra lixo, junto das casas lixo, nas ruas
lixo, lixo, lixo, lixo… Não sei quantas vezes repetiu essa palavra com muita raiva
na voz, como querendo reforçar a ideia de que o pior de tudo não era a falta de
cor, as roupas feias, os carros feios, o pó, as crianças sem o pai para passear,
mas que havia no seu bairro muito lixo…
De repente apareceram duas mulheres com uma menina pequena, a
mulher pequena se levantou e falou com a mais nova pedindo-lhe dinheiro. Esta
respondeu-lhe que não tinha. A mais velha - parecia ser a avó da menininha sem falar - pegou dinheiro da sua bolsa e lhe entregou umas moedas…. A
pequena mulher sorriu e agradeceu, desejou que Deus as abençoasse,
reconhecendo que só Deus poderia, de fato, devolver o favor. Sentou-se
novamente junto da rapariga dos caracóis, que não tirava os olhos do móvel, e
comentou: “Agora com isto, já ajusto os 60 escudos”.
Depois, um silêncio profundo no banco ao lado.
A pequena mulher se pôs de pé, colocou a carteira debaixo do braço
esquerdo, levantou a cabeça e se pos a andar, sem nem sequer se despedir da
sua colega do banco, certa de que tinha tido um desabafo no meio da Praça
Nova, uma conversa consigo própria que lhe tirou algum peso da alma por uns
momentos, tenho a certeza.
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Assim, por uns minutos, partilhei alguns instantes da vida de duas
mulheres, uma mais nova, com a marca da modernidade tirando lhe toda a sua
atenção, e a outra mais velha, cheia de lembranças, identificando o que de bom
tem a vida, e o que falta a tantos e faz mal a alma, mas as duas com um gosto
comum: as tatuagens e as flores, as duas apaixonadas por uma das mais belas
flores do mundo: a rosa, uma flor que simboliza a feminidade, a beleza, a
juventude, o amor e as paixões humanas.
As duas mulheres, tão iguais e tão distintas ao mesmo tempo, como as
suas rosas de esperanças e anseios, simbolizando a sua rebeldia e a sua
emancipação… Só das suas rosas elas são rainhas e senhoras.

Mindelo, agosto de 2013
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