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psicóloga Aida Souza Mo-
rales defende que jovens
adultos com diagnóstico

de deficiência intelectual tenham
acesso a informações sobre sexu-
alidade. Aida desenvolveu estudo
na Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) e analisou os modos de par-
ticipação de 18 jovens da Associ-
ação de Pais e Amigos dos Excep-

cionais (Apae), de
Sumaré, nas aulas
de orientação sexu-
al oferecidas por ela,
em conjunto com as
professoras de cada
turma. Em razão de

sua experiência, a psicóloga tem
convicção de que as pessoas com
deficiência não só têm o direito de
estarem informadas sobre sexua-
lidade, como também acredita que
as orientações passadas de manei-
ra adequada podem garantir mai-
or segurança desta população.

“Muitos pais acreditam que o
filho com deficiência intelectual
não irá desenvolver determina-
dos desejos como namorar, beijar

A

Aulas foram
filmadas
durante
dois anos

ma releitura das óperas
compostas pelo composi-
tor Antonio Carlos Go-

mes, feita pela historiadora Deni-
se Scandarolli Inácio, aponta para
a influência da crítica musical na
construção da imagem do maes-
tro. Segundo a historiadora, as
referências às suas obras nos pa-
íses europeus afastam a idéia de
que Carlos Gomes fosse um com-
positor que descrevesse a sua ter-
ra. “Na Europa mantinha-se uma
imagem cosmopolita em con-
trapartida à crítica brasileira que
defendia a idéia do caráter naci-
onal”, revela a historiadora, que
apresentou dissertação de mes-
trado no Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas (IFCH).

O estudo, orientado pelo pro-
fessor Edgard Salvadori De Decca,
tomou como base textos críticos
publicados nos jornais da Corte
brasileira, no Rio de Janeiro, e das
correspondências deixadas pelo
artista, muitas inclusive, de cará-
ter inédito. “O objetivo era reali-
zar um apanhado da trajetória do
compositor a partir de um con-
texto profissional. As análises que
se faz de Carlos Gomes, em geral,
apenas fornecem elementos para
uma interpretação musical sepa-
rada das compreensões e signifi-
cações do meio em que ele viveu”,
explica Denise.

Sua primeira ópera, composta
em 1861, Noite do Castelo nasceu a
partir da proposta de estrutu-
ração de uma Ópera Nacional, ten-
do como idealizadores Machado
de Assis, José de Alencar e Martins
Pena, que pretendia a criação de
um teatro lírico com língua naci-
onal, em busca da construção de
elementos de um caráter. Joana de
Flanders, outro trabalho do compo-
sitor, embora com a perspectiva de
ser nacional, trazia elementos da
música apresentada na Europa. “A
base era italiana, a exemplo das
grandes composições famosas
com elementos musicais seme-
lhantes”, destaca.

Enquanto em 1870, na Europa,
acontecia a apresentação da ópe-

versas”. “Muitos tinham curiosi-
dades e falavam, por exemplo,
que revistas pornográficas, caso
alguns deles tivessem em casa,
deveriam estar no guarda-roupa.
Quer dizer, eles tinham a consci-
ência de que não era algo que po-
deria ficar exposto em casa. Ou-
tro comentário foi sobre a respon-
sabilidade da gravidez”, comen-
ta. Aida detectou também que a
maioria dos jovens se apropria-
va dos valores morais do ambi-
ente em que viviam.

A psicóloga explica que existem
poucos trabalhos no país abordan-
do o tema. Segundo a especialista,
o assunto ainda é considerado um
tabu, principalmente entre os pais
que acreditam que este tipo de abor-
dagem poderia incentivar as prá-
ticas sexuais. “É uma questão mui-
to séria e, por isso, deve ser tra-
tada com seriedade. Esta popula-
ção tem o direito de estar infor-
mada e de encontrar um espaço
para o esclarecimento de dúvi-
das. Eles possuem capacidade
para assimilar as informações, e,
na escola, houve relatos de redu-
ção de problemas, após a implan-
tação do programa”, defende.

ou casar. Trata-se de um equívo-
co. Pude comprovar, neste estu-
do, que eles possuem desejos co-
mo qualquer outra pessoa e têm
muitas dúvidas em relação à se-
xualidade”, destaca a psicóloga,
que foi orientada pela professora
Cecília Guarnieri Batista.

Ela dividiu o grupo em duas
turmas, filmando durante dois
anos as aulas ministradas para
os jovens adultos que tinham ida-
de entre 17 e 33 anos. As aulas du-
ravam, em média, trinta minutos
e abordavam temas tais como: cor-
po humano, hábitos de higiene
pessoal, namoro, beijo, coito, ho-
mossexualidade, métodos con-
traceptivos e doenças sexualmen-
te transmissíveis. As aulas trans-
corriam com o auxílio de livros
didáticos infanto-juvenis, bonecos
e material visual e áudio-visual.

Para as análises, Aida selecio-
nou oito episódios por turma,
uma vez que seu objetivo era ve-
rificar indícios de apropriação de
práticas sociais e de formação de
conceitos relativos à sexualidade
por parte desses jovens. Não foi
surpresa para a psicóloga as mais
variadas reações durante as “con-

gem nacionalista acaba tomando
uma perspectiva mais efetiva após
a morte do compositor. Mesmo
tendo passado por um período de
afastamento da crítica brasileira,
seu falecimento suscita homena-
gens e diversos festejos em come-
moração ao brasileiro que repre-
sentava o “nacional”. “Não há
uma definição clara do que seja o
termo nacional no que diz respei-
to aos elementos musicais, fato
que permeia a análise das obras de
Carlos Gomes até os dias atuais.
No período de sua morte, muito se
falava da sua trajetória, sendo
inclusive aclamado como ícone da
arte brasileira”, afirma. (R.C.S.)

A historiadora Denise Scandarolli Inácio: apanhado
da trajetória do compositor a partir do contexto profissional

Pesquisa mostra como a crítica
forjou imagem de Carlos Gomes

ra O Guarani, no Teatro alla Scala,
em Milão, na Itália – feito que o
consagrou mundialmente – o pro-
jeto Ópera Nacional, no Brasil, en-
contrava-se sucateado e sem for-
ça devido a conflitos internos.
Outro tema, O Escravo, não foi
uma produção rápida, pois levou
aproximadamente seis anos para
ficar pronta. “Ele constrói a obra
sem a intenção que tivesse algum
tipo de ligação ao sistema es-
cravagista brasileiro, mas a di-
vulgação do trabalho foi basea-
da no fim da escravidão e aponta
para uma ligação estreita com o
período”, defende Denise.

Com todos esses aspectos, a ima-

U rande parte das mães
que precisa retornar às
suas atividades profissi-

onais, após o período de licen-
ça-maternidade, além de sofrer
com a separação, ainda enfren-
ta o desafio de interromper o
aleitamento materno, uma das
práticas mais importantes para
o bebê nos seus primeiros me-
ses de vida. “Com atenção espe-
cial, orientações de como orga-
nizar a rotina no período de se-
paração e explicações sobre cui-
dados ao oferecer o leite é pos-
sível minimizar as conseqüên-
cias deste período tão traumá-
tico, além de conseguir que o
bebê continue a desfrutar do
leite materno”, defende a nutri-
cionista Aline Alves Brasileiro com base em pesquisa de mestrado
realizada na Faculdade de Ciências Médicas (FCM).

Aline comparou dois grupos de mães, num total de duzentas
voluntárias, para comprovar a importância do apoio profissio-
nal durante o aleitamento, para que este seja exclusivo até o sexto
mês de vida do bebê. Pela pesquisa orientada pela professora
Rosana de Fátima Possobon, da FOP, 33% do grupo que recebeu
orientação e estímulo adequados manteve a amamentação ex-
clusiva no peito até o sexto mês, mesmo com o retorno ao traba-
lho. No outro grupo comparativo, apenas 6% conseguiram man-
ter o aleitamento até o período desejável. Todas as mães entre-
vistadas tinham filhos entre seis e dez meses.

“É uma diferença significativa. A média nacional de aleitamen-
to materno exclusivo ao sexto mês é estimada em 10%, segundo
dados do IBGE”, avalia a pesquisadora.

Na FOP, desde 2003, é oferecido um atendimento voltado para
mulheres no período de aleitamento, em que são esclarecidas dú-
vidas sobre a saúde geral das crianças. O programa denomina-
do Grupo de Incentivo de Aleitamento Materno Exclusivo
(Giame) está vinculado ao Centro de Pesquisas e Atendimento
Odontológico para Pacientes Especiais (Cepae). As mães parti-
cipam de nove encontros com orientações gerais a partir de quinze
dias do nascimento do filho.

Já passaram pelo Giame mais de 750 mães e a idéia da pesqui-
sa desenvolvida por Aline Brasileiro foi comprovar a importân-
cia do programa para a manutenção do aleitamento. Embora re-
conheça as dificuldades em conseguir a amamentação exclusi-
va, a nutricionista afirma que é possível amamentar a criança
até os seis meses de idade.

Algumas ações já são implementadas no sentido de minimizar
o problema. Por exemplo, empresas que empregam pelo menos
trinta mulheres com mais de dezesseis anos de idade devem
oferecer às funcionárias um local apropriado no qual possam
manter sob vigilância e assistência os seus filhos durante o pe-
ríodo de amamentação. De acordo com as leis trabalhistas, as
mães de recém-nascidos têm direito a dois intervalos de meia
hora, durante a jornada de trabalho, para amamentação, até que
a criança complete seis meses de idade. (Colaborou César Maia)

A importância do apoio profissional
durante o aleitamento materno

G

Aline Alves Brasileiro:
nutricionista acompanhou dois
grupos de mães

Dissertação defende acesso de deficiente
intelectual a informações sobre sexualidade

A psicóloga Aida Souza Morales: “Os deficientes
têm desejos como qualquer outra pessoa”
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