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■ Divulgação científica

Papel social dos museus

Refletir sobre como o fazer científico e tec-
nológico,as demandas da sociedade e as ques-
tões educacionais influem no papel social dos
museus de ciência,sobretudo na negociação
com seus públicos,é o objetivo do artigo “Mu-
seus,ciência e educação:novos desafios”,assi-
nado por Maria Valente,Sibele Cazelli e Fátima
Alves,pesquisadoras do Museu de Astronomia
e Ciências Afins (Mast).O estudo analisa a tra-
jetória de consolidação dos museus de ciência
no Brasil e as modificações dessas instituições
impostas pela sociedade atual.“Os museus de
ciência acompanham a sociedade por mais de
três séculos e,ultimamente,vêm sofrendo mu-
danças marcantes e profundas na suaconcep-
ção de acessibilidade pública:anteriormente
meros armazéns de objetos,são considera-
dos hoje lugares de aprendizagem ativa”,di-
zem as pesquisadoras.No Brasil,o movimento
de criação dos museus de ciência não tem sido
o foco de investigações de historiadores da
área,apesar de os estudos evidenciarem a rica
contribuição dos museus para a consolidação
das ciências naturais no país.Os primeiros
museus brasileiros possuíam temática científi-
ca,uma decorrência da exuberância da natu-
reza brasileira.O Museu Nacional do Rio de
Janeiro,criado em 1818,foi a primeira institui-
ção brasileira dedicada primordialmente à his-
tória natural.O Museu Paraense Emílio Goel-
di,em Belém,no Pará,criado em 1866,e o
Museu Paulista,de São Paulo (1894),são exem-
plos de instituições dedicadas às ciências natu-
rais e consolidadas no século 19.“Ao longo dos
anos intensificam-se pesquisas e práticas co-
municacionais relacionadas às atividades em
museus,configurando cada vez mais um cam-
po específico de produção de conhecimento”,
ressaltam.“Estudos e estratégias são emprega-
dos para disponibilizar aos visitantes conheci-
mento científico de qualidade e de forma aces-
sível”, concluem.
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Duas revistas 
latino-americanas 
indexadas na SciELO
foram recentemente 
selecionadas para 
catalogação nas bases de
dados do Institute for
Scientific Information (ISI).
A Revista Brasileira de
Psiquiatria, da coleção
SciELO Brasil, e a
Chungara: Revista 
de Antropología Chilena,
da SciELO Chile, acabam
de ser selecionadas 
para o Social Science
Citation Index.
O aumento da visibilidade
das revistas
latino-americanas 
proporcionado pela SciELO
tem se refletido na 
ampliação de citações, 
permitindo que cada vez
mais essas revistas
possam ser submetidas 
a processos de seleção 
de bases de dados 
internacionais. 
Atualmente são 26 
revistas brasileiras e 11
chilenas que estão 
representadas nos
Science Citation Index 
do ISI, das quais 14 
são das áreas de ciências
biológicas e da saúde 
(11 brasileiras e 3 chilenas).

Notícias
■ Agricultura

Impulso para o tomate

Discutir meios
para melhorar em
muito a eficiên-
cia técnica e eco-
nômica da pro-
dução de tomate
para a indústria
é a proposta do
estudo “Desafios
e perspectivas para a cadeia brasileira do to-
mate para processamento industrial”.O artigo
foi escrito por Paulo César de Melo,da Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq),e Nirlene Junqueira Vilela,da Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa Hortaliças).A pesquisa est á baseada em
uma série de visitas técnicas às áreas de pro-
dução de tomate para processamento indus-
trial e às agroindústrias de processamento lo-
calizadas no Estado de Goiás. Além das
entrevistas com produtoras e observações in
loco,foram feitas infer ências a partir de mate-
rial fornecido pelas agroindústrias processa-
doras e artigos técnico-científicos registrados
sobre o assunto em publicações de referência.
“Na América do Sul,o Brasil lidera a produ ção
de tomate para processamento industrial,sen-
do o maior mercado consumidor de seus deri-
vados industrializados”,dizem os autores. “En-
tretanto,no contexto mundial,o pa ís tem uma
participação de apenas 5,5% da produção total
de tomate para processamento industrial e a
exportação de derivados industrializados não
é significativa”,acrescentam.O estudo mostra
que,na d écada de 1990,observou-se um ex-
pressivo desempenho do setor.Entretanto,no
âmbito dos sistemas de produção, notou-se
uma série de fatores limitantes à otimização da
produção. “Dentre esses limitantes estão cul-
tivares inadequadas à colheita mecanizada e
suscetíveis às doenças e pragas que depreciam
a qualidade industrial dos frutos.”
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■ Construção civil

Trabalho arriscado

Apesar dos es-
forços governamen-
tais, empresariais e
sindicais, a indús-
tria da construção
civil é uma das que
apresentam as pio-
res condições de
segurança, em ní-
vel mundial. Essa é
a premissa que sustenta o estudo realizado por quatro
pesquisadoras da Escola de Enfermagem da Universi-
dade de São Paulo (USP), campus de Ribeirão Preto:
Cristiane Aparecida Silveira, Maria Lúcia do Carmo
Cruz Robazzi, Elisabeth Valle Walter e Maria Helena
Palucci Marziale. Elas decidiram fazer um levanta-
mento no Hospital Universitário de Ribeirão Preto, no
interior de São Paulo, sobre os acidentes ocorridos en-
tre os operários do setor. Para isso, analisaram pron-
tuários hospitalares e anotações de profissionais da
saúde. Os resultados da pesquisa estão no artigo “Aci-
dentes de trabalho na construção civil identificados
por meio de prontuários hospitalares”. Foram analisa-
das 6.122 fichas com características pessoais dos aci-
dentados, causas do acidente e partes do corpo atingi-
das. Do total de prontuários hospitalares em questão,
150 referiam-se aos trabalhadores da indústria da
construção civil. A faixa etária predominante foi a
compreendida entre 31 e 40 anos e todos eram do se-
xo masculino. As causas predominantes foram as que-
das (37%) e as partes do corpo mais lesadas foram
os membros superiores (30%). “Os trabalhadores da
construção civil constituem um grupo de pessoas que
realiza sua atividade profissional em ambiente insalu-
bre e de modo arriscado”, apontam as pesquisadoras
no artigo. “Geralmente são atendidos inadequada-
mente em relação aos salários, alimentação e transpor-
te, possuem pequena capacidade reivindicatória e,
possivelmente, reduzida conscientização sobre os ris-
cos aos quais estão submetidos”, afirmam. O estudo
sugere um maior esforço coletivo tanto das empresas
como dos sindicatos e do estado, que garanta um
aumento dos investimentos no setor visando diminuir
os acidentes no trabalho. “Recomenda-se também às
equipes do serviço público de atenção à saúde que
questionem os pacientes sobre a sua ocupação, procu-
rando-se estabelecer nexo entre o acidente ocorrido e
o trabalho realizado pelos acidentados”, dizem as pes-
quisadoras. Dessa forma, conforme o artigo, os aci-
dentes poderiam ser notificados à Previdência Social,
o que colaboraria para a diminuição da subnotificação
acidentária no país.
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■ Saúde

Descompasso sanitário

No artigo “Vigilância sanitária: uma proposta de
análise dos contextos locais” foram publicados os re-
sultados de uma pesquisa realizada em oito municí-
pios do Estado da Paraíba. Os autores analisaram a re-
lação entre os serviços de vigilância da área de saúde e
os contextos sanitário, epidemiológico, político, social
e econômico desses territórios. O estudo foi desenvol-
vido pela Assessoria de Descentralização da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e integra a
Rede Descentralizada de Vigilância Sanitária (Projeto
Redevisa), que tem como missão identificar as priori-
dades sanitárias e epidemiológicas locais para o repas-
se de recursos financeiros pela Anvisa. As informações
sobre os municípios foram analisadas visando ao de-
sempenho dos Serviços de Vigilância Sanitária sob os
aspectos relacionados à estrutura, processos de traba-
lho, gestão, contexto político e recursos financeiros. Os
pesquisadores constataram a deficiente articulação en-
tre o trabalho das vigilâncias pesquisadas e o espaço
onde eles atuam, além de identificar fatores restritivos
para a ação de controle sanitário local. “Entre os fato-
res que reduzem a efetividade das ações de controle sa-
nitário são citados, com freqüência: atribuições pouco
definidas das instâncias de governo, abordagem frag-
mentada do campo de atuação, pouca articulação in-
tra e interinstitucional, insuficiência de recursos hu-
manos, baixa qualificação técnica dos profissionais,
sistema de informações insuficiente e despreparo para
a utilização dos dados existentes.” Outro dado reforça
a tese do descompasso entre os atores do processo.
“Em 100% das equipes havia um desconhecimento
dos dados socioeconômicos e epidemiológicos dos
seus municípios e, por conseguinte, os fatores de risco
por eles delineados”, mostram os autores do trabalho
Márcia Franke Piovesan, da diretoria de Desen-
volvimento Setorial da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar, Maria Valéria Vasconcelos Padrão, Maria
Umbelina Dumont e Luiz Felipe Moreira Lima, da An-
visa, Gracia Maria Gondim, da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), Oviromar Flores, da
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de
Brasília (UnB), e José Ivo Pedrosa, da Secretaria do
Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da
Saúde. Os pesquisadores propõem um método de re-
conhecimento e sistematização das informações que
consideram indispensáveis para o planejamento em
vigilância sanitária. O artigo apresenta também, como
conclusão, um conjunto de necessidades específicas,
estruturadas a partir da própria população em con-
junto com técnicos e gestores de saúde, com a intenção
de propor a intervenção crítica sobre o território por
meio do planejamento participativo.
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