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Análise do desenvolvimento motor de crianças de 3 a 5 anos
praticantes e não praticantes de natação do município de CacoalRO.
Silva , Ariadne Schneider da1
Lamp , César Ricardo2

RESUMO

O termo desenvolvimento motor é utilizado para se referir ao desenvolvimento do
movimento, no qual uma maior capacidade de controlar os movimentos é adquirida
ao longo do tempo e através das diversas experiências motoras vividas por cada
indivíduo, sendo que quanto maior for o estímulo dado à criança maior o repertório
de movimentos desta. Diante disso, o presente estudo teve por objetivo analisar o
desenvolvimento motor de crianças praticantes de natação em relação à crianças não
praticantes desta modalidade, de ambos os gêneros, com o intuito de verificar se a
prática da natação tem real influência no desenvolvimento motor destas crianças. A
amostra foi constituída por 35 crianças sendo 15 praticantes e 20 não praticantes de
natação, no qual utilizou-se a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) proposta por
Rosa Neto para a análise do desenvolvimento motor destas crianças, testando os
elementos básicos da motricidade de cada um, sendo estes: motricidade fina,
motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização temporal, organização
espacial e lateralidade. Os meninos e meninas praticantes de natação obtiveram saldo
positivo de 5,1 e 7,5 meses respectivamente quando comparada a Idade Motora Geral
(IMG) com a Idade Cronológica (IC). Já os não praticantes tiveram resultado inferior,
sendo que os meninos obtiveram saldo negativo de 0,7 meses e as meninas salto
positivo de 1,4 meses quando relacionada a IMG com a IC. Em suma, diante dos
resultados obtidos, conclui-se que o grupo de crianças praticantes de natação
obtiveram resultado superior ao de crianças não praticantes, em razão do maior
número de experiências motoras oferecidas pela prática de atividade aquática regular
que estes participam.
Palavra-chave: Desenvolvimento Motor. Natação. Crianças.
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INTRODUÇÃO
O estudo da coordenação motora reveste-se de grande importância em várias
disciplinas científicas como a aprendizagem motora, o controle motor e o
desenvolvimento motor (LOPES et. al., 2003, p. 48). Desta forma, o processo de
desenvolvimento e, mais especificamente o processo de desenvolvimento motor,
deveria lembrar-nos constantemente da individualidade do aprendiz (GALLAHUE,
2005, p.5). Visto que cada indivíduo desenvolve-se em um tempo e de uma forma
específica.
De acordo com Newell apud Haywood; Getchell (2004, p. 19) “os
movimentos surgem das interações do organismo com o ambiente no qual os
movimentos ocorrem e com a tarefa a ser executada. Se qualquer desses três fatores
mudam, o movimento resultante também muda”.Sendo assim o desenvolvimento
motor, depende das vivências do indivíduo com o meio que o cerca e das tarefas que
este realiza no passar da vida.
Assim, no período de 3 a 5 anos, as crianças devem ser estimuladas para que
tenham o maior número de experiência de movimento que for possível, visto que,
quanto mais bem desenvolvida uma fase, mais facilidade ela terá na fase motora
seguinte.
Neste período estas crianças encontram-se na fase de movimentos
fundamentais, onde segundo Gallahue (2005, p. 59) “estão ativamente envolvidos na
exploração e na experimentação das capacidades motoras de seus corpos.”
Nesta perspectiva, a busca por atividades que estimule o desenvolvimento do
indivíduo desde o seu nascimento tem crescido em nossa sociedade, “as atividades
aquáticas têm sido utilizadas das mais diversas maneiras para o benefício dos
indivíduos, sendo que essa prática pode ser iniciada desde a mais tenra idade”
(HÖHER, 2007, p. 10).
Sendo assim, a análise da eficácia de estímulos na melhora do
desenvolvimento motor faz-se necessária, visando comprovar se há real melhora no
desenvolvimento motor em crianças praticantes de natação, em relação a crianças não
praticantes desta modalidade. Visando não só a análise dos benefícios da prática da
natação para conhecimento da população científica, como também para conhecimento
da população em geral, essa pesquisa torna-se relevante a partir do momento que
5
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poderá oferecer parâmetros a serem estudados com crianças da nossa região, dando
margem a novas pesquisas e conseqüente melhora do atendimento e do alcance dos
objetivos propostos pela modalidade.
Diante disso, o presente estudo teve por objetivo analisar o desenvolvimento
motor de crianças praticantes de natação em relação à crianças não praticantes desta
modalidade, de ambos os gêneros, com o intuito de verificar se a prática da natação
tem real influência no desenvolvimento motor destas crianças.
METODOLOGIA
A amostra do presente estudo foi constituída por 35 (trinta e cinco) crianças,
de ambos os sexos, sendo 20 crianças não praticantes nas quais 8 (oito) foram do sexo
masculino e 12 (doze) do sexo feminino e 15 (quinze) crianças praticantes de natação
sendo que destas 9 (nove) foram do sexo masculino e 6 (seis) do sexo feminino, com
média de idade de 4,39 anos (52,7 meses). A seleção da amostra foi por conveniência,
com o propósito de avaliar crianças regularmente matriculadas em uma escola
particular de natação e em uma creche particular do município de Cacoal/RO, dentre
esses aqueles que aceitaram fazer parte do estudo e de acordo com os critérios de
inclusão da pesquisa e também com o termo de consentimento livre esclarecido
assinado pelos pais ou responsável.
O presente estudo caracterizou-se como de campo, do tipo transversal e
tipologia descritiva comparativa. Segundo Cervo & Bervian (1996),
“A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos
ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”, comparativa que de
acordo com Cervo (2007) “a comparação é a técnica científica
aplicável sempre que houver dois ou mais termos com as mesmas
propriedades gerais ou características particulares”.

Além disso, possuiu características qualitativas (utiliza-se palavras para
descrever o fenômeno) e quantitativas (utiliza-se de símbolos numéricos).Visou
analisar os níveis de desenvolvimento motor em crianças praticantes e não praticantes
de natação.
A partir dessa característica amostral, pode-se correlacionar a idade
cronológica com a idade motora das crianças, no intuito de conferir o grau de
linearidade dessas variáveis.
O instrumento utilizado para avaliar o desenvolvimento motor foi a Escala de
Desenvolvimento Motor (EDM), proposta por Rosa Neto (2002),que compreende 6
baterias de testes, com metodologia semelhante, abrangendo as seguintes áreas da
6
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motricidade humana: (1) motricidade fina (óculo manual), (2) motricidade global
(coordenação), (3) equilíbrio (postura estática), (4) esquema corporal (imitação de
postura e rapidez), (5)

organização

espacial

(percepção

do

espaço),

(6)

organização temporal (linguagem, estruturas temporais) e possuiu também testes de
lateralidade (mãos, olhos e pés) com metodologia diferenciada.
Com exceção dos testes de lateralidade, as outras baterias consistiram em 10
tarefas motoras cada, distribuídas entre 2 e 11 anos, organizadas progressivamente em
grau de complexidade, sendo atribuído para cada tarefa, em caso de êxito, um valor
correspondente a Idade Motora (IM), expressa em meses.
Os testes foram aplicados de acordo com a idade cronológica da criança. O
aluno foi testado a partir da sua idade cronológica ou inferior, no caso de a criança
não ter conseguido realizar a tarefa designada para sua idade.
Se a criança obteve êxito em uma prova, o resultado foi positivo e registrado
com o símbolo 1 (um). Quando a prova exigiu habilidade com o lado direito e
esquerdo do corpo, foi registrado 1 (um), quando houve êxito com os dois membros.
No caso de a criança ter obtido êxito em apenas um dos membros o resultado foi
registrado ½ (meio). E se a prova teve resultado negativo, foi registrado 0 (zero).
Para a pontuação 1, conta-se 12 meses, para pontuação ½ conta 6 meses e
para pontuação 0, não há somatória. Ao fim de cada teste a somatória de meses
resultará na Idade Motora (IM). Sendo que sempre que o resultado for 1 ou ½ a
criança foi encaminhada ao teste seguinte, cessando o teste apenas quando o
resultado foi negativo. Ao final da aplicação, dependendo do desempenho individual
em cada bateria, foi atribuída à criança uma determinada Idade Motora (IM), em cada
uma das áreas sendo elas: motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema
corporal, organização espacial, organização temporal e lateralidade, sendo após,
calculada a Idade Motora Geral (IMG) e o Quociente Motor Geral (QMG) da criança,
conforme protocolo proposto por Rosa Neto (2002).
Os testes de lateralidade foram divididos em três baterias, sendo uma para
mãos, uma para olhos e uma para pés. A avaliação foi feita através de provas
solicitadas a crianças na qual se observa qual mão, pé ou olho a criança utilizou para
realizar estas tarefas, sendo que ao final das três baterias foi possível classificá-las
como destro completo, sinistro completo, lateralidade cruzada e lateralidade
indefinida, de acordo com uma tabela de classificação pré-estabelecida.
A Escala de Desenvolvimento Motor (EDM)“é de aplicação individual, com
7
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duração média de 30 a 45 minutos, permitindo a classificação do desenvolvimento
motor desde o nível “Muito Inferior” até “Muito Superior” (FIN & BARRETO, 2010,
p. 6), traçando um perfil motor que abrange todas essas áreas.
A Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) foi aplicada integralmente
por um avaliador previamente treinado. O tempo médio de aplicação dos testes foi
de 35 minutos. A coleta de dados estendeu-se por um período de 2 (duas) semanas.
O tratamento estatístico visou atender a estatística descritiva comparativa
com o intuído de construir uma análise descritiva das características da referida
população. Portanto os dados com distribuição paramétrica foram analisados com a
estatística descritiva, expressos em média ± desvio padrão, e os não paramétricos
foram expressos pelo uso da mediana. Os dados foram tabulados e submetidos a
procedimentos estatísticos, através do Microsoft Office Excel, com abordagem
descritiva e correlacional.
No que se refere a procedimentos éticos, o estudo cumpriu todas as
diretrizes e normas que regulamentam a pesquisa, envolvendo seres humanos,
solicitadas pela Comissão Nacional de Saúde (196/96) sendo aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa, da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal FACIMED, com o número do parecer 797.919 de 19/09/2014.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise dos resultados coletados nos testes realizados com 35
crianças,teve como finalidade responder ao objetivo proposto pelo estudo, que
consistiu em analisar o desenvolvimento motor de crianças de ambos os gêneros
praticantes de natação em relação aos não praticantes desta modalidade.
Nas tabelas abaixo foram apresentados os resultados encontrados através
dos testes aplicados nas crianças:
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Tabela 1: Distribuição dos valores médios e desvio padrão das idades dos elementos
básicos da motricidade em crianças de 3 a 5 anos de ambos os sexos de uma creche do
município de Cacoal/Rondônia.
Variáveis
Sexo
n
Média ± DP
Mediana
Máximo Mínimo Variância
IC
Mas
8
49,5 ± 3,7
50,0
55,0
44,0
13,4
(meses)
Fem
12
47,3 ± 7,5
46,5
58,0
38,0
56,6
IMF
Mas
8
46,5 ± 7,7
48,0
60,0
36,0
59,1
(meses)
Fem
12
52,5 ± 6,8
48,0
66,0
48,0
46,6
IMG
Mas
8
43,5 ± 8,9
42,0
60,0
36,0
79,7
(meses)
Fem
12
54,0 ± 16,6
54,0
84,0
36,0
274,9
IE
Mas
8
49,5 ± 7,7
48,0
60,0
36,0
59,1
(meses)
Fem
12
47,0 ± 14,0
48,0
84,0
24,0
195,3
IEC
Mas
8
48,0 ± 9,1
48,0
60,0
36,0
82,3
(meses)
Fem
12
47,0 ± 15,7
48,0
84,0
36,0
247,6
IOE
Mas
8
55,5 ± 8,9
54,0
72,0
48,0
79,7
(meses)
Fem
12
45,0 ± 15,7
42,0
72,0
24,0
160,4
IOT
Mas
8
45,0 ± 8,9
48,0
48,0
36,0
30,9
(meses)
Fem
12
48,0 ± 12,5
48,0
72,0
24,0
157,1
IC: Idade em meses relacionada à idade cronológica; IMF: Idade em meses relacionada à motricidade
fina; IMG: Idade em meses relacionada à motricidade global; IE: Idade em meses relacionada ao
equilíbrio; IEC: Idade em meses relacionada ao esquema corporal; IOE: Idade em meses relacionada à
organização espacial; IOT: Idade em meses relacionada à organização temporal; n: número de
participantes.

Na tabela 1, encontram-se os dados referentes à idade cronológica e
resultados expressos em meses de cada elemento básico da motricidade de meninos e
meninas não praticantes de natação.Observa-se que, de maneira geral, os meninos
mantiveram-se com saldo negativo quando comparado ao resultado dos testes com a
idade cronológica, sendo que obtiveram saldo positivo de 6,0 meses, apenas em um
teste, o de organização espacial, enquanto nos teste de motricidade fina, motricidade
global,

equilíbrio, esquema corporal e organização temporal obtiveram saldo

negativo de 3,0; 6,0; 1,5 e 4,5 meses, respectivamente. Já no teste de equilíbrio
tiveram resultados equivalentes à idade cronológica.
Ao mesmo tempo que as meninas obtiveram resultado positivo em três testes
sendo eles os de motricidade fina, motricidade global e organização temporal com
saldo positivo de 5,2; 6,7 e 0,7 meses, respectivamente; Nos testes de equilíbrio,
esquema corporal e organização espacial tiveram saldo negativo de 0,3; 0,3 e 2,3
respectivamente. O saldo negativo indica que os resultados obtidos em cada teste é
inferior a idade cronológica das crianças em questão, atentando-se ao fato de que os
resultados são expressos em meses.
Observa-se assim que as meninas tiveram resultados relativamente melhores
que os meninos, visto que tiveram resultados melhores em um maior número de
testes.Caetano et al. (2005) corrobora em estudo semelhante quando diz que “os
resultados sugerem que nos anos da infância há um desenvolvimento não homogêneo,
que não ocorre igualmente para todos”.Nesse contexto, sabe-se que as meninas têm
9
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sua maturação acelerada em dois anos quando relacionada à dos meninos, ou seja, as
fases de crescimento ocorrem em idades diferentes nos meninos e nas meninas, a
exemplo disso o auge do salto de crescimento ocorre por volta dos 12 anos nas
meninas e dos 14 anos nos meninos (UNESCO, 2013).
Assim sendo, Wilmore; Costill; Kenney (2010) apud Sena et al. (2013)
afirma que as crianças vão adquirindo mais equilíbrio e coordenação a medida que
vão crescendo, pois seu sistema nervoso está se desenvolvendo, o que indica que a
prática de atividades contribuem até certo ponto, pois o desenvolvimento integral
dependerá da maturação do indivíduo.
Em estudo semelhante realizado por Dornelles; Mazzini e Schappo (2010)
estes observaram o desenvolvimento motor de um grupo, sendo que este grupo
apresentou grande diferença entre si, o que corrobora com o presente estudo.
Ao passo que os resultados obtidos na presente pesquisa não corroboram
com Valentini (2002), que em sua pesquisa observou que meninos e meninas
demonstraram desenvolvimento motor similar.
Diante do exposto, observa-se que em um mesmo grupo, com as mesmas
vivências cotidianas pode-se obter desenvolvimento motor diferente, sendo que este
resultado pode ser explicado por diversos fatores, como o fator maturacional, as
vivências e experiências motoras ofertadas às crianças, entre outras. Assim, nesse
caso, as meninas que, comprovadamente, apresentam uma maturação acelerada em
relação aos meninos, obtiveram resultados superiores.
Tabela 2: Distribuição dos valores médios e desvio padrão das idades dos elementos
básicos da motricidade em crianças de 3 a 5 anos de ambos os sexos de uma escola de
natação do município de Cacoal /Rondônia:

IC: Idade em meses relacionada à idade cronológica; IMF: Idade em meses relacionada à
motricidade fina; IMG: Idade em meses relacionada à motricidade global; IE: Idade em meses
relacionada ao equilíbrio; IEC: Idade em meses relacionada ao esquema corporal; IOE: Idade em
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meses relacionada à organização espacial; ILT: Idade em meses relacionada à organização temporal;
n: número de participantes.

A tabela 2 apresenta as mesmas variáveis que a tabela anterior, porém com
os resultados obtidos pelas crianças praticantes de natação.Os meninos não
obtiveram saldo negativo em nenhum dos teste, porém mantiveram a mesma média
de 60,0 meses da idade cronológica em alguns testes,sendo estes o de motricidade
fina e equilíbrio. E obtiveram resultado positivo de 14,7; 9,3; 1,3 e 5,3 meses nos
testes de motricidade global, esquema corporal, organização espacial e organização
temporal, respectivamente.
Assim como os meninos, as meninas também não obtiveram resultado
negativo em nenhum dos testes. Sendo assim as meninas obtiveram saldo positivo
de 11,0 meses em motricidade fina; 12,0 meses em motricidade global; 2,0 meses
em equilíbrio; 6,0 meses em esquema corporal; 8,0 meses em organização espacial e
6,0 meses em organização temporal.
De modo geral, em se tratando de resultados individualizados dos testes
pode- se observar que o grupo de praticantes de natação teve desempenho melhor que
o grupo de não praticantes, visto que, não obtiveram saldo negativo em nenhum teste
enquanto os não praticantes obtiveram saldo negativo em diversos testes.Caetano et
al. (2005) corrobora com esta pesquisa ao dizer que “o contexto ou ambiente em que
as crianças estão inseridas e as exigências das tarefas propostas influenciam
grandemente o aparecimento de novas habilidades”.
Pereira et al. (2011), em seu estudo também observou que as crianças que
participam de atividades aquáticas apresentam desempenho motor superior as que não
participam.Assim como no estudo realizado por Souza e Souza (2011), que obteve
resultado semelhante, notou-se que as crianças praticantes de natação obtiveram
resultados acima da média esperada, onde nenhum ficou abaixo de sua idade
cronológica, assim como no presente estudo.
Na pesquisa de Cabral (2007) apud Diniz et al. (2010) também observou-se
uma melhora e um bom rendimento em todos os elementos psicomotores nas crianças
que participam das aulas de educação física.
Estes resultados corroboram com o estudo de Pereira et al. (2011) no qual
este observou a influência de atividades aquáticas no desenvolvimento motor, e
concluiu que é de grande importância a aplicação de atividades sistemáticas,
direcionadas e adequadas ao desenvolvimento e as necessidades de cada criança. A
11
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organização do contexto, oferecendo a oportunidade de vivenciar experiências e
sensações diversificadas, é essencial para potencializar o desenvolvimento motor.
Tabela 3: Distribuição dos valores médios e desvio padrão dos quocientes motores de cada
elemento básico da motricidade em crianças de 3 a 5 anos de ambos os sexos de uma
creche do município de Cacoal /Rondônia.

Variáveis

Sexo

n

Média ±
DP

Mediana

Máximo

Mínimo

Variância

Mas
8
94,3 ± 16,4
95,1
117,6
69,2
267,6
Fem
1 113,2 ± 19,5
114,8
142,9
82,8
381,2
Mas
82
88,3 ± 19,3
82,8
122,4
69,2
371,2
QM2
Fem
1 115,4 ± 34,3
107,5
171,4
67,9
1179,0
Mas
82 100,5 ± 17,2
99,2
127,7
73,5
294,5
QM3
Fem
1
99,5 ± 25,0
93,5
158,5
61,5
626,4
Mas
82
96,7 ± 15,7
93,2
127,7
78,3
245,8
QM4
Fem
1 100,0 ± 27,7
92,3
144,8
62,1
766,6
Mas
82 111,9 ± 13,9
112,2
130,9
94,1
191,9
QM5
Fem
1
94,4 ± 17,9
92,3
135,8
63,2
320,6
Mas
82
91,1 ± 11,5
93,2
104,3
69,2
133,4
QM6
Fem
1 101,9 ± 23,2
107,5
135,8
61,5
537,2
QM1: quociente motor relacionado
2
à motricidade fina; QM2: quociente motor relacionado à
motricidade global; QM3: quociente motor relacionado ao equilíbrio; QM4: quociente motor
relacionado ao esquema corporal; QM5: quociente motor relacionado à organização espacial; QM6:
quociente motor relacionado à organização temporal; n: número de participantes.
QM1

A tabela 3 apresenta resultados referentes ao quociente motor obtido em
cada elemento básico da motricidade de crianças não praticantes de natação.
A classificação do quociente motor é feita através de um quadro elaborado
por Rosa Neto (2002), autor do teste Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), na
qual os resultados podem ser classificados em sete estágios, sendo eles: muito
inferior (69 meses ou menos), inferior (70 a 79 meses), normal baixo (de 80 a 89
meses), normal médio (90 a 109 meses), normal alto (110 a 119 meses), superior
(de 120 a 129 meses) e muito superior (de 130 meses ou mais).
Sendo assim, os meninos foram classificados como normal baixo apenas
no que diz respeito ao Quociente Motor relacionado à motricidade global (QM2).
Foram classificados como normal médio no Quociente Motor relacionado a
motricidade fina (QM1), equilíbrio(QM3), esquema corporal(QM4) e organização
temporal (QM6), e como normal alto no Quociente Motor relacionado a
organização espacial (QM5).
Já as meninas foram classificadas como normal médio nos resultados
obtidos no Quociente motor relacionado ao equilíbrio (QMC3), esquema corporal
(QM4), organização espacial (QM5) e organização temporal (QM6); e classificadas
12

Revista Científica FACIMED, v4, n2, jul/dez 2015
ISSN 1982-5285 – ARTIGO ORIGINAL

como normal alto em motricidade fina (QM1) e motricidade global (QM2).
Assim como Caetano et al. (2005) observou que as mudanças desenvolvimentistas
parecem ser influenciadas pelas diferenças na estimulação e no encorajamento
podendo

privilegiar

mais

acentuadamente

um

componente

da

motricidade. O que de certa forma explica a diferença nos resultados de cada
quociente motor.

Tabela 4: Distribuição dos valores médios e desvio padrão dos quocientes motores de cada
elemento básico da motricidade em crianças de 3 a 5 anos de ambos os sexos de uma
escola de natação do município de Cacoal /Rondônia.
Variáveis
QM1
QM2
QM3
QM4
QM5
QM6

Sexo
Mas
Fem
Mas
Fem
Mas
Fem
Mas
Fem
Mas
Fem
Mas
Fem

n
9
6
9
6
9
6
9
6
9
6
9
6

Média ± DP Mediana
100,7 ± 24,9 111,6
119,9 ± 19,4 118,4
125,2 ± 27,6 130,9
124,5 ± 23,3 118,6
98,9 ± 24,4
95,2
102,8 ± 23,2 102,2
115,3 ± 25,3 120,0
110,7 ± 11,3 112,2
101,9 ± 20,4 109,1
113,8 ± 8,4
114,8
109,1 ± 16,1 109,1
111,8 ± 18,6 106,7

Máximo
121,7
147,8
171,4
166,7
143,3
133,3
140,0
122,4
125,4
122,4
137,7
146,9

Mínimo
58,1
92,3
77,4
98,0
65,5
69,2
58,1
95,2
69,6
100,0
77,4
95,2

Variância
617,6
375,3
762,9
543,7
593,6
539,3
640,3
127,6
415,4
70,6
260,3
344,8

QM1: quociente motor relacionado à motricidade fina; QM2: quociente motor relacionado à
motricidade global; QM3: quociente motor relacionado ao equilíbrio; QM4: quociente motor
relacionado ao esquema corporal; QM5: quociente motor relacionado à organização espacial; QM6:
quociente motor relacionado à organização temporal; n: número de participantes.

A tabela 4 apresenta as mesmas variáveis que a tabela 3, porém com os
resultados referentes aos testes com crianças praticantes de natação.
Os meninos foram classificados como normal médio no que diz respeito
ao Quociente Motor relacionado à motricidade fina (QM1), equilíbrio (QM3),
organização espacial (QM5) e organização temporal (QM6); Já para o Quociente
Motor relacionado a esquema corporal (QM4) foi classificado como normal alto e
como superior em motricidade global (QM2).
As meninas foram classificadas como normal médio no Quociente Motor
relacionado ao equilíbrio (QM3); como normal alto em motricidade fina(QM1),
esquema corporal (QM4), organização espacial (QM5) e organização temporal
(QM6) e como superior para o Quociente Motor relacionado à motricidade global
(QM2) assim como os meninos.
De maneira geral observa-se que o grupo de praticantes de natação foi
13
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superior ao de não praticantes uma vez que não houve classificação de normal
baixo em nenhum teste, os classificados em normal médio e normal alto
apresentam-se em maior número, além de terem sido classificados como superior
em QM2 o que o grupo de não praticantes não obteve em nenhum teste.
Este resultado não corrobora com a pesquisa realizada por Dornelles;
Mazzini e Schappo (2010), no qual comparando o desenvolvimento de praticantes e
não praticantes de natação não encontraram disparidade entre os grupos
Já Diniz et al. (2010) em estudo semelhante identificou que as crianças
praticantes de natação obtiveram resultado mais satisfatório comparando aos não
praticantes.
E Pessoa et al. (2007) ainda corrobora com este estudo ao afirmar em estudo
semelhante que a natação pode ser a causa do melhor desenvolvimento das crianças,
visto que, a aplicação da natação nestas crianças pode favorecer resultados
significativos diante do problema apresentado.
E assim esta pesquisa corrobora com as conclusões alcançadas por Paim
(2003), onde este diz que o produto do desenvolvimento motor está relacionado as
experiências e vivências individuais de cada criança, e que quanto maior o número de
experiências motoras de qualidade, maior será o desempenho nas tarefas motoras
realizadas por estas criança.
Neste contexto Gallahue e Ozmun (2001) apud Souza et al. (2008),
enfatizam que a velocidade do desenvolvimento motor varia de acordo com
estímulos, experiências e características individuais de cada criança.
Nessa mesma direção de estudo Souza et al. (2008) em sua pesquisa enfatiza
a importância de programas interventivos com estratégias motivacionais, adequadas
para o desempenho de padrões mais avançados de habilidades motoras. Além disso,
salienta- se que em sua pesquisa foi realizada a intervenção através da dança num
grupo de crianças, sendo constatada mudanças positivas da pré para a pós intervenção
no que se refere ao desempenho motor geral.
Assim como Junior (2010) que, em sua pesquisa, relaciona a importância da
iniciação esportiva com o desenvolvimento motor, no qual este relata que o
desenvolvimento motor é de extrema importância no crescimento e desenvolvimento
da criança, porém o desenvolvimento motor destas crianças é influenciado por
diversos fatores, sendo as vivências motoras desta criança um dos fatores mais
importantes para a aquisição de habilidades motoras. Júnior (2010) destaca ainda que
14
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a prática de algum esporte pode ser muito benéfica ao desenvolvimento da criança
como uma forma de experiência motora.

Tabela 5: Distribuição dos valores médios e desvio padrão da Idade Motora Geral (IMG) e
Quociente Motor Geral (QMG) de crianças de 3 a 5 anos de ambos os sexos de uma creche
do município de Cacoal /Rondônia.
Variáveis

Sexo

n

IMG
(meses)

Mas
Fem
Mas
Fem

8
12
8
12

QMG

Média ±
DP

48,8 ± 3,0
48,9 ± 8,6
97,1 ± 4,5
104,1 ±13,2

Mediana

Máximo

Mínimo

Variância

48,0
49,0
98,1
105,0

54,0
64,0
102,1
123,1

44,0
36,0
88,5
84,0

9,1
73,3
20,4
172,9

IMG: Idade Motora Geral; QMG: Quociente Motor Geral; n: número de participantes.

A tabela 5 apresenta os valores referentes à Idade Motora Geral (IMG) e
Quociente Motor Geral (QMG) das crianças não praticantes de natação.
A idade motora geral se obtém através da soma dos resultados positivos
obtidos nas provas motoras expressos em meses. Sendo que meninos e meninas
tiveram média muito semelhante, sendo de 48,8 meses para meninos e 48,9 meses
para meninas. Ao relacionar com a Idade Cronológica (IC), meninos obtiveram
saldo negativo de 0,7 meses e as meninas saldo positivo de 1,4 meses.
Já o Quociente Motor Geral (QMG)teve uma diferença nos valores sendo
de 97,1 para meninos e 104,1 para meninas. Apesar da diferença dos valores, de
acordo com a classificação proposta pela Escala de Desenvolvimento Motor (EDM)
de Rosa Neto (2002), tanto meninas quanto meninos são classificados como
Normal médio, numa escala que vai de muito inferior a muito superior.
Tabela 6: Distribuição dos valores médios e desvio padrão da Idade Motora Geral (IMG) e
Quociente Motor Geral (QMG) de 3 a 5 anos de ambos os sexos de uma escola de
nataçãodo município de Cacoal /Rondônia.
Variáveis
IMG
(meses)

Sexo
n
Média ± DP
Media
Máximo
na
Mas
9
65,1 ± 12,7
72,0
78,0
Fem
6
61,5 ± 14,0
60,0
83,0
Mas
9
108,5 ± 15,9
109,1
126,7
QMG
Fem
6
113,9 ± 7,1
113,9
122,4
IMG: Idade Motora Geral; QMG: Quociente Motor Geral.

Mínim
o
44,0
42,0
71,0
103,8

Variância
162,1
195,1
252,8
50,7

A tabela 6 apresenta as mesmas variáveis da tabela 5, porém apresentando
os resultados do grupo de praticantes de natação.
Os meninos tiveram Idade Motora Geral (IMG) superior às meninas em
4,0 meses, tendo como média 65,1 meses para meninos e 61,5 meses para meninas.
15
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Sendo que ambos tiverem saldo positivo ao comparar com a Idade Cronológica
(IC) sendo o saldo de 5,1 meses para meninos e 7,5 meses para meninas.
Já o Quociente Motor Geral (QMG) das meninas foi superior ao dos
meninos, sendo assim, as meninas com média de 113,9 classificam-se como normal
alto enquanto os meninos com média de 108,5 classificam-se como normal médio.
Apesar de a classificação dos meninos praticantes de natação estarem
enquadradas junto ao do grupo não praticante pode-se perceber que a média dos
meninos praticantes de natação foi superior em pelo menos 3,0 pontos.
Pode-se observar resultado semelhante no estudo de Pereira et al. (2011),
onde este observou que nenhuma das crianças que praticam atividade aquática
apresentaram atraso ou suspeita de atraso motor, enquanto as crianças que não
praticam atividades aquáticas não tiveram este desempenho.
Assim como no estudo realizado por Pereira (2009) que disse que o
desenvolvimento motor das crianças que não participam de um programa de
atividades aquáticas é inferior ao das crianças que participam destas atividades.
Arroyo e Oliveira (2007) também observaram em sua pesquisa que as
atividades aquáticas são indicadas para a estimulação psicomotora, onde os
participantes avaliados tiveram melhoras significantes a partir da prática da natação.
Nesse contexto Mariano et al (2012) afirma que a elaboração de um
programa de atividades seguindo as características de desenvolvimento relacionado à
idade da criança proporciona uma maior quantidade de experiências motoras, acarreta
em muitos benefícios ao desenvolvimento motor infantil.

Visto que segundo Le Boulch (2001) apud Souza; Figueiredo e Figueiredo
(2013), as crianças que tem um bom desenvolvimento psicomotor e gestual tornam-se
líderes mais facilmente, pois exercem certo domínio no ambiente. Ao contrário, as
16
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crianças que têm certa pobreza gestual e apresentam dificuldades psicomotoras, não
são aceitas com a mesma facilidade pelas outras crianças; sendo assim as crianças
com um bom desenvolvimento da lateralidade, e conseqüentemente gestuais, podem
ter uma maior facilidade em aprender novos movimentos, facilitando assim o seu
desenvolvimento e socialização.
Mourão e Trigo (2013) acrescentam ainda que a lateralidade influencia o
desenvolvimento motor da crianças e está presente em todos os níveis de seu
desenvolvimento. Uma vez que se considera de grande importância atividade que
estimulam a consciência no que diz respeito a lateralidade, visto que, para este autor o
trabalho com a lateralidade é fundamental na prevenção de problemas futuros como
má concentração, dificuldade para reconhecer palavras, afetando também o
desenvolvimento do esquema corporal da criança.
GRÁFICO 2: Distribuição dos valores percentuais referente a lateralidade de meninas de 3 a 5
anos praticantes de natação do município de Cacoal/RO.

17%
17%

DDD
50%

16%

DED
DDI
EEE

De acordo com os resultados apresentados no gráfico 2, observa-se que 16%
foram classificados com lateralidade cruzada (DED), 17% como lateralidade
indefinida (DDI); 50% classificados como destro completo e 17% como sinistro
completo.
Vieira e Cavalli (1997) corrobora em estudo semelhante ao afirmar que existe
diferença significativa entre os sexos, onde as meninas apresentam maior estabilidade e
acrescentam ainda que os resultados de sua pesquisa apontam maior definição da
lateralidade entre as meninas com faixa etária de 4 anos, onde sugere que este
resultado pode ser explicado pelo fator maturacional ser mais desenvolvido em
meninas que em meninos.
Assim como Pessoa et al. (2007) em estudo realizado com crianças da
mesma faixa etária deste estudo, constatou que muitas crianças tem sua lateralidade
definida, o que pode ser explicado pelo fato de as crianças praticarem natação, que
17
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trabalha a psicomotricidade e contribui no aprimoramento das funções psicomotoras.

GRÁFICO 3:Distribuição dos valores percentuais referente a lateralidade de meninos de 3 a 5
anos não praticantes de natação do município de Cacoal/RO
13%

DDI

12%
12%
13%

50%

DIE
IDD
DDD
EEE

De acordo com os resultados apresentados no gráfico 3, observa-se que 37%
foram classificados com lateralidade indefinida (DDI, DIE e IDD); 50% classificados
como destro completo e 13% como sinistro completo.
Este resultado coincide com uma pesquisa semelhante realizada por Lucena
(2010), no qual este pode observar a predominância de destros completos em sua
população, mas também notou uma discrepância entre as dominâncias laterais.
Assim como no estudo realizado por Brêtas (2005), onde este também
observou que grande parte da população estudada já apresenta lateralidade definida.
Esta definição da lateralidade mostra-se de grande importância no
desenvolvimento da criança, assim sendo, Mourão e Trigo (2013) afirmam que a
lateralidade influencia o desenvolvimento motor da criança, pois trabalha o
desenvolvimento psicomotor que é fundamental para que o ser humano adquira
habilidade importantes para sua evolução, inclusive das áreas cognitivas.
De Meur e Staes (1989) apud Mourão e Trigo (2013), corroboram ao afirmar
que a lateralidade é de grande importância na vida da criança uma vez que influi na
idéia que a criança tem de si mesma e na formação de seu esquema corporal.
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GRÁFICO 4: Distribuição dos valores percentuais referente a lateralidade de meninas de 3 a 5
anos não praticantes de natação do município de Cacoal/RO.
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De acordo com os resultados apresentados no gráfico 4, pode-se observar
que 67% foram classificados com lateralidade Indefinida (IDD, DID, IID, DDI e
EEI), 8% como lateralidade cruzada (EDD) e25% classificados como destro
completo.
Vieira e Cavalli (1997) corroboram com este estudo ao apresentar alto
percentual de indefinição de lateralidade em todas as idades de sua pesquisa.
Sendo que Negrini (1986) apud Vieira e Cavalli (1997) afirma que são
poucas a crianças que tem sua lateralidade definida antes dos 6 anos de idade e que
este percentual aumenta de maneira considerável a partir desta idade, visto que a
lateralidade evolui até alcançar sua culminância por volta dos 10 ou 11 anos .
Bobbio et al. (2006) em uma pesquisa realizada com escolares da rede
pública e privada também observou maior inconstância de preferência manual em
meninas da rede púbica.Nesse contexto, Koga (2011), diz que a dominância lateral
ocorre a partir do momento em que os movimentos se combinam e se organizam
numa intenção motora, que se impõe e justifica a presença de um lado predominante
que irá ajustar a motricidade. Reconhecimento direita-esquerda decorre da assimetria
direita/esquerda e constitui uma primeira etapa na orientação espacial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos dados relativos aos testes de motricidade fina,
concluiu- se que os praticantes de natação obtiveram resultado mais satisfatório que
os não praticantes desta modalidade, uma vez que não obtiveram saldo negativo
enquanto os não praticantes sim. Ressalta-se que o desenvolvimento da motricidade
fina é de grande importância,pois é muito solicitada em atividades da vida diária.
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Na motricidade global assim como na motricidade fina, podemos observar a
superioridade de grupo que pratica natação, principalmente entre os meninos, visto
que,os meninos não praticantes de natação foi o único grupo que obteve saldo
negativo nesta variável.
E relação ao equilíbrio o grupo de não praticantes manteve-se com resultado
inferior aos de praticantes. Embora os meninos praticantes de natação tenham se
mantido equiparados em relação à Idade Motora Geral(IMG) e Idade Cronológica
(IC), ainda assim foi melhor que o de não praticantes.
Quanto ao esquema corporal e organização espacial identificou-se que as
crianças mantiveram o padrão observado, onde os praticantes de natação obtiveram
resultados melhores que o de não praticantes. Tendo apenas como exceção o grupo
masculino de não praticantes no que se refere à organização espacial, onde este
obteve saldo positivo de 6,0 meses. Bem como os resultados apresentados em
organização temporal, onde se observou que o único grupo com saldo negativo foi o
de meninas não praticantes de natação.

CONCLUSÃO

Diante do exposto pode-se concluir que o grupo de crianças praticantes de
natação obteve resultado superior ao de crianças não praticantes desta modalidade, o
que é compreensível, visto que, estes têm uma vivência motora maior em detrimento
de suas atividades aquáticas, o que lhes proporciona uma maior vivência de
movimentos.
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Aulas de educação física e sua relação indireta com a composição
corporal de adolescentes.
PHYSICAL EDUCATION CLASSES AND HIS RELATIONSHIP WITH INDIRECT
CORPORAL COMPOSITION OF ADOLESCENTS.
Matos, Elaine Rezio de1,
Borges, Kleber Farinazo2,
Romanholo, Rafael Ayres3
Borges, Maria Cristina 4,
Soares, Weliton Nunes 5

RESUMO
O presente estudo teve a finalidade de analisar a composição corporal dos adolescentes
praticantes e não praticantes das aulas de Educação Física do Ensino Fundamental e Médio da
rede pública do município de Rolim de Moura (RO), Brasil. Através do IMC, percentual de
gordura e prática das aulas de educação física, foram selecionados com amostragem
estratificada utilizando metodologia aleatória na estratificação 363 adolescentes de ambos os
sexos e com idade entre 10 e 18 anos. O grupo foi submetido à avaliação antropométrica e
aplicação de um questionário de pratica das aulas de educação física. Com os resultados
verificou-se que 74,4% são praticantes, 25,6%, não praticantes. A média do IMC, dos
praticantes é 18,81 ± 3,39 e não praticantes 19,98 ± 2,71 e revelou que a média do percentual de
gordura dos praticantes é de 21,8 com ± 9,2 e não praticantes 26,29 ± 10,39.Concluiu-se que a
composição corporal dos avaliados apresentam resultados diferentes, na maioria, sendo que
entre os não praticantes das aulas de educação física, verificou se um maior índice de massa
corporal e percentual de gordura corporal.
Palavra-chave: Composição corporal. Adolescentes. Educação Física.
ABSTRACT
This study has the purpose of the to analyze the corporal composition of the practicing and not
practicing Adolescents at Physical Education classes of Basic and medium levels in Public
schools in the city of Rolim de Moura (RO), Brazil. Through the IMC, percentage of fat, the
practice physical education classes, were selected with stratified sampling using random
methodology in the stratification, with 363 adolescents of both sexes and ages between 10 and
18 year. The IMC levels were classified using NCHS protocol, (2002) and fat percentage
protocol by Deurenberg et al (1990). The group was referred to anthropometric assessment and
application of a questionnaire of practice of physical education classes. Considering the physical
education practice classes, it has been verified that 74.4% are practicing, 25.6%, not practicing.
The IMC average, of the 19.98 not practicing, practitioners is 18.81 ± 3.39 and ± 2.71 and
disclosed that the average of the percentage of fat for the practitioners is of 21.8 with ± 9.2 and
not practicing 26.29 ± 10.39. It was concluded that the corporal composition of assessed
presents different results, being that in most cases, among the non practicing students a higher
body mass and fat level.
Key Words: Corporal composition. Adolescents. Physical Education.
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INTRODUÇÃO
A necessidade de estudos procurando envolver levantamentos populacionais,
principalmente entre crianças e adolescentes tem crescido muito nos últimos anos.
Estudos que envolvem avaliação antropométrica, especialmente a análise da
composição corporal, têm sido a forma mais utilizada para a avaliação do estado
nutricional e a regulação do crescimento em crianças e adolescentes podendo através
deste método, serem detectados casos de subnutrição ou obesidade precoce (FARIAS e
SALVADOR, 2005).
Estudos mostram que a educação física escolar deveria propiciar condições para
que os alunos obtivessem autonomia em relação à prática da atividade físicas, ou seja,
após o período de aulas os alunos deveriam manter uma prática de atividade regular
(Darido, 2004). Este objetivo é enormemente facilitado se os alunos encontram prazer
nas aulas de educação física, pois, apreciando determinada atividade é mais provável
desejar continuá-la quando adulto, caracterizando uma ligação de prazer.
Pereira e Moreira, (2005) afirmam que as aulas de Educação Física tornam-se
uma via de mão dupla: primeiro, previnem o aumento da obesidade entre os
adolescentes, pois é evidente que podem elevar os seus níveis diários de atividade física
e modificar valores associados à atividade física e, segundo, despertam a
disponibilidade dos estudantes para a prática de atividades físicas, motivando-os a
realizá-las nas horas de lazer, fora da escola e na vida adulta.
O presente estudo se propôs a analisar o índice de massa corporal e percentual
de gordura de adolescentes, do Ensino Fundamenta e Médio da rede pública do
município de Rolim de Moura (RO) e suas relações com a prática ou não das aulas de
Educação Física.

MATERIAIS E MÉTODOS
Local e Período do Estudo
O estudo foi desenvolvido nas escolas públicas estaduais da zona urbana do
Município de Rolim de Moura, situado na região Amazônica, a 402 km da capital Porto
Velho. Os indivíduos foram selecionados através do método de amostragem
estratificado proporcional; do total de adolescentes de cada escola estudada foi extraída
uma amostra de 6,5%, proporcional ao total de escolares matriculados no ensino
fundamental e ensino médio, por sorteio aleatório realizado por uma pessoa fora da
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equipe de pesquisa. O contato inicial com cada instituição e sua direção foi feito
previamente, pessoalmente, para convite à participação, confirmação, seguida por visita
para exposição dos motivos, descrição da metodologia e autorização para as entrevistas.
Procurando atender aos objetivos do estudo, a coleta dos dados foi desenvolvida durante
o mês de setembro de 2007.

Seleção da População de Estudo
A população de estudo contou com aproximadamente 363 adolescentes, com
idade entre 10 e 18 anos de idade, que corresponde a 6,5% do universo de 6200
adolescestes matriculados na referida região do estudo durante o período matutino e
vespertino da rede pública. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
RONDÔNIA, 2006). Para o desenvolvimento desse trabalho com essa população
buscou-se a autorização do CEP – Comitê de Ética da FACIMED, que veio por meio do
protocolo N° 180-7.

Protocolo
Com a finalidade de saber quais os escolares que teriam possibilidade de
participar da pesquisa adotaram-se como critérios: adolescentes de ambos os sexos,
adolescentes que se enquadrassem na faixa etária entre 10 e 18 anos de idade,
adolescentes matriculados no ensino Fundamental do 5º ao 9º ano e Ensino Médio nas
respectivas, não ser portador de deficiência física que interferisse no resultado das
avaliações antropométricas, não ser gestantes ou lactantes, comparecer

no dia

estabelecido para a coleta de dados e entregar o termo de consentimento devidamente
assinado.
Para a coleta dos dados, procedeu-se da seguinte forma:
1 - no primeiro momento nas salas de aula que foram sorteadas abordei os
sujeitos para apresentar-lhes os objetivos da pesquisa, bem como o termo de
consentimento livre esclarecido que foi entregue para que os escolares levassem para
casa e obtivessem a assinatura dos pais ou responsáveis, que concordassem em autorizar
o sujeito a participar da pesquisa, caso fosse menor de idade. Também solicitei aos
sujeitos que comparecesse ao dia da coleta com traje leves com bermuda e camiseta;
2 - no dia seguinte à entrega do termo de consentimento livre esclarecido,
retornamos à escola no horário combinado com a direção e professores. De dois em dois
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alunos, os sujeitos foram se ausentando da sala de aula para participar da pesquisa e
procedeu-se à entrevista e coleta de dados;
3 - logo após responder os questionários coletaram-se as medidas de peso,
estaturas e dobras.
Os dados foram colhidos junto aos adolescentes estudados pela pesquisadora,
usando dois métodos: a) dados colhidos através de medidas objetivas e equipamento
padronizado; b) dados colhidos através de questionário e formulário para a coleta de
dados. Os dados foram colhidos pela pesquisadora e duas voluntárias devidamente
treinadas; as acadêmicas voluntárias preencheram os questionários e anotaram as
medidas antropométricas que a pesquisadora estava mensurando no formulário.
As medidas objetivas foram realizadas pela pesquisadora e consistiram de:
a) medida de peso;
b) medida de estatura,
c) índice de massa corpórea,
d) medida da espessura das dobras cutâneas (tricipital e subescapular).
Foi utilizada balança analógica Filizola, com capacidade máxima de 150 kg e
Plicômetro Científico da marca Cardiomed. As padronizações foram propostas pelo
protocolo de avaliação de GUEDES & GUEDES, 1997.
Para o cálculo do percentual de gordura foi utilizado o Protocolo de Slaughter et
al (1988 apud Guedes e Guedes, 1997), equações para Crianças e adolescentes (7-18
anos).
Os adolescentes foram classificados de acordo com ao quadro de Deurenberg et
al. (1990), de comparação do índice de percentual de gordura.
Os dados colhidos através de formulário e questionário consistiram de:
a) Sexo;
b) Idade (data de nascimento);
c) Você participa regularmente as aulas de educação física?
A classificação quanto à pratica das aulas de educação física foi confirmada
mediante a resposta dos sujeitos durante a coleta dos dados, tendo sido confirmada
pelos professores de educação física do referido aluno.
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Análise Estatística
Nesse estudo foram utilizadas análises estatísticas descritivas dos dados
relacionados. As informações foram tabuladas em uma planilha eletrônica do Microsoft
Excel Office XP. Foi empregada uma estatística descritiva para caracterizar a amostra
nas variáveis estudadas, utilizando-se a média geométrica, desvio padrão e percentual e,
posteriormente foram preparados através do programa EPI-INFO (DEAN, 1994) para a
realização da análise estatística. As associações de interesse serão verificadas através do
cálculo de regressão linear, simples e múltipla, com intervalo de confiança com 95% e
valor de p<= 0,050 obtidos por meio do teste de qui-quadrado e do teste “t”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados mostram com relação à prática das aulas de educação física que 270 (74,4%)
são praticantes, 93 (25,6%), não praticantes. Afirma-se que há uma ausência quanto à
prática das aulas de educação física. Assim foi visto por Darido (2004), em estudo sobre
educação física na escola e o processo de formação dos não praticantes de atividade
física, resultados estes que corroboram com a nossa pesquisa, tendo sido o mesmo
resultado obtido por Pereira e Moreira, (2005).

74,4%

Não Praticantes

25,6%

Praticantes

Figura 1: Resultados da distribuição dos indivíduos pesquisados segundo a prática das aulas de
Educação Física, Rolim de Moura/RO, 2007.

Com relação à classificação do IMC e à prática das aulas de educação física, os
dados revelaram que a média do IMC dos praticantes é de 18,82 com desvio padrão de
± 3,18 e dos não praticantes, 19,49 com desvio padrão de ± 2,91.
Pôde-se observar que a maioria dos indivíduos que estão com o IMC
classificado como baixo peso e peso adequado são praticantes das aulas de educação
física, enquanto os não praticantes estão em menor percentual. Isso exposto, os que
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apresentam baixo peso são 28 (10,4%) praticantes e os de peso adequado 218 (80,7%)
praticantes e 67 (72%) não praticantes. Em relação à classificação do IMC, ao
sobrepeso e à obesidade, o quadro é invertido, prevalecendo os não praticantes,
sobrepeso; os não praticantes 12,9% e praticantes 8,1% obesidade 5,7% não praticantes
e 0,7%, praticantes.
Quando se analisa as classificações baixo peso, sobrepeso e obesidade, na
tentativa de compará-los, observam-se o que afirmam estudos de Gaya et al (2002), que
a realidade brasileira convive por um lado com índices de escolares com baixo peso e,
por outro, com índices de sobrepeso e obesidade. O baixo peso no presente estudo foi
de 10,19%, valor esse superior ao encontrado na região norte (7,26%) segundo IBGE.
Porém, o sobrepeso (9,4%) e a obesidade (1,9%) apresentaram valores menores quando
comparados aos do IBGE 2006, sobrepeso (12,3 %) e a obesidade (2,3%).

100,0
95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Baixo Peso

Adequado
Praticantes

Sobrepeso

Obesidade

Não praticantes

P = 0,03
Figura 2: Distribuição dos indivíduos pesquisados segundo classificação do IMC e prática das
aulas de Educação Física, Rolim de Moura/RO, 2007.

Com relação à classificação do percentual de gordura e a prática das aulas de
educação física os dados revelaram que a média do percentual de gordura dos
praticantes é de 21,8 ± 9,2 e dos não praticantes 26,29 ± 10,39.
Quando analisada a classificação de gordura corporal da variável praticante das
aulas de educação física, pudemos observar que os indivíduos que estão com o
percentual de gordura corporal excessivamente baixo (1,1%), baixo (13,2%) e adequado
(43,4%) são praticantes das aulas de educação física e se destacam quanto a sua
composição corporal, enquanto os que não praticam estão em menor percentual;
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podemos ainda observar que, a partir da classificação da gordura corporal,
moderadamente alta, invertem-se as posições, ficando acima sempre os não praticantes.
Podemos, assim, determinar que os indivíduos não praticantes das aulas de educação
física, segundo classificação do percentual de gordura corporal, por algum motivo estão
em maior totalidade, com o percentual de gordura fora dos padrões.
Esses resultados divergem de alguns estudos, que investigaram características de
prática de atividade física de adolescentes obesos e não-obesos, (FARIAS JUNIOR et
al., 2007; FONSECA & VEIGA, 1998) os quais observaram um comportamento similar
em relação à prática de atividade física em adolescentes com diferentes quantidades de
gordura corporal.
Em contrapartida, corrobora com outros estudos (ARRUDA & LOPES, 2007;
PINHO & PETROSKI, 1999; LOBO & LOPES, 2001), onde se observou a prevalência
da prática de atividade física em adolescentes que apresentam uma menor quantidade de
gordura corporal.
Para ilustração do que foi dito acima, cito Ferreira et al (2006), devido à prática
de exercício físico pode acontecer mudanças na composição corporal, o percentual de
gordura corporal pode ser reduzido, sem que ocorra diminuição do peso corporal, por
conta do aumento da massa corporal magra, ou seja, massa muscular.
Outra maneira de ocorrer alteração na composição corporal pode ser através de
perda de peso, quando o gasto energético exceder sua ingestão, ou seja, devem-se
induzir os balanços negativos de energia e de gordura, por diminuição da ingestão das
mesmas ou pelo aumento do gasto energético e da oxidação das gorduras por intermédio
de atividades físicas (BOUCHARD, 2003).
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Figura 3: Distribuição dos indivíduos pesquisados segundo classificação do percentual de
gordura corporal e prática das aulas de Educação Física, Rolim de Moura/RO, 2007.
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CONCLUSÃO
Os índices evidenciados demonstram que a composição corporal dos
adolescentes praticantes e não praticantes das aulas de Educação Física, apresentaram
resultados diferentes. Mas nem sempre a prática das aulas de educação física de forma
direta ou indireta, exerce influência na composição corporal dos adolescentes analisados
uma vez que foi provado, em todas estatísticas apresentadas que, em relação aos
praticantes das aulas de educação física, os não praticantes, apresentaram uma
prevalência de um elevado percentual de gordura na composição corporal, que se torna
prejudicial à saúde, embora isso não seja regra geral.
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Considerações gerais sobre dificuldade de aprendizagem
General considerations on learning difficulty
Borine, Rita de Cássia Calderani1

RESUMO:
Um dos meios fundamentais para o desenvolvimento humano é o aprendizado escolar,
entretanto nosso país apresenta um índice de reprovação escolar elevado, motivada, muitas
vezes, pelas dificuldades de aprendizagem (afetiva, cognitiva e psicomotora). O presente
trabalho objetivou identificar e conceituar a dificuldade de aprendizagem, por intermédio
de uma revisão bibliográfica do conceito de dificuldade de aprendizagem, bem como os
possíveis fatores de risco para surgimento dessas dificuldades em alunos brasileiros. Essas
fragilidades podem ser permanentes ou temporários, uma vez que existem diversas
variáveis que contribuem para o surgimento dos sintomas, tais como as questões culturais,
emocionais, sociais, familiares e educacionais, pois a própria escola pode contribuir para a
dificuldade do aluno. Os dados aqui apresentados foram pesquisados em site de artigos,
monografias, dissertações e livros publicados nas duas últimas décadas com a temática
dificuldade de aprendizagem. Pesquisar sobre o tema contribui favoravelmente, levando o
educador e a família a entender, observar e auxiliar seus alunos e filhos, respectivamente,
com o intuito de minimizar as dificuldades com o auxílio de profissionais especializados.
Palavra-chave: Aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem.

ABSTRAT:
One of the fundamental means for human development is school learning, but our country
has a high school failure rate, driven often by learning disabilities (affective, cognitive and
psychomotor). This study aimed to identify and conceptualize learning disability, through a
literature review of the concept of learning difficulty, and possible risk factors for
emergence of these difficulties in Brazilian students. These weaknesses can be permanent
or temporary, since there are many variables that contribute to the onset of symptoms, such
as cultural, emotional, social, family and educational issues as the school itself can
contribute to the difficulty of the student. The data presented here were surveyed on site
articles, monographs, dissertations and books published in the last two decades with the
thematic learning disability. Research on the subject contributes favorably, leading the
educator and the family to understand, observe and assist their students and children,
respectively, in order to minimize the difficulties with the help of professionals.
Keywords: Learning. Learning disability
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Psicóloga organizacional desde 2011 da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED. Contato:
rcalderani@bol.com.br
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INTRODUÇÃO
No cotidiano escutamos, constantemente, pais e professores relatarem que
determinado aluno apresenta alguma dificuldade de aprendizagem e, por diversas vezes,
essa situação pode ser confundida com preguiça, afronte ou a própria ignorância dos
adultos em identificar o que é uma dificuldade das outras situações que a própria criança
pode criar para demonstrar que está precisando ser ouvida.
Sabemos que os seres humanos não têm impedimento de aprender qualquer coisa,
desde uma simples ação motora até uma atividade complexa como a leitura; porém, existem
variáveis que influenciaram no processo como um todo (JOSÉ & COELHO, 1989).
O objetivo geral da pesquisa é descrever o que são as dificuldades de aprendizagem.
O primeiro objetivo específico é diferenciar dificuldade de distúrbio de aprendizagem e o
segundo objetivo específico é diferenciar as dificuldades de aprendizagem entre os fatores
físicos, neurológicos, emocionais educacionais e sociais. Para realização destes objetivos
foi utilizado à metodologia de revisão bibliográfica.
Desde há muito tempo, o mundo vem se modificando e quando pensamos sobre o
tema educação seguimos a mesma dinâmica, pois constantemente ele passa por
modificações - para educar é necessário aprender (SILVA, 2011). Para tanto, dedicamos
um capítulo deste trabalho para abordar especificamente o que é aprendizagem, segundo
alguns autores.
Sem a pretensão de esgotar tudo o que o tema tem a oferecer, com base em diversos
autores estudiosos da área, propomos uma discussão sobre conceito de dificuldade de
aprendizagem, não apenas para construir um trabalho de conclusão de curso, mas para
servir como instrumento de leitura e reflexão para professores e professoras, que vivenciam
tais problemas no seu cotidiano e nem sempre tem a oportunidade de rever alguns conceitos
e técnicas para promover o sucesso escolar.

METODOLOGIA
Para atingir o objetivo da pesquisa, utilizou-se a abordagem qualitativa que, segundo
Oliveira (1997), é um processo de análise e reflexão da realidade através da utilização de
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métodos e técnicas para uma compreensão mais detalhada do objeto de estudo em seu
contexto histórico, exigindo do pesquisador reflexão rigorosa, criativa e pessoal.
Sendo assim, a pesquisa realizada tem abordagem estritamente bibliográfica. Pois as
fontes que foram verificadas são reconhecidas pelo domínio científico. Portanto o trabalho
ativo de leitura e reflexão permitiu-nos produzir conhecimento a respeito de um tema
acerca do qual tínhamos muitas interrogações. Muitos desses questionamentos puderam ser
esclarecidos nesta investigação. É importante enfatizar que a pesquisa teve um caráter
teórico.
Em face do exposto, este estudo constituiu-se em um levantamento de publicações
científicas relacionadas com o tema, no período de 1993 a 2013. As bases consultadas
foram biblioteca virtual de saúde (BVS), SCIELO, CAPES, Biblioteca digital da USP,
Biblioteca virtual da PUC. Livros publicados no período acima mencionado e localizados
em uma biblioteca universitária da cidade de Cacoal/RO, também foram utilizados.
Para localizar os trabalhos, as palavras-chave foram dificuldade de aprendizagem,
definição de aprendizagem, fatores influentes na dificuldade de aprendizagem, fatores de
risco, questões emocionais e sociais na aprendizagem, problema de aprendizagem,
influência da família nas dificuldades de aprendizagem, mantendo a linha de pesquisa na
área de educação e aprendizagem. Para análise e síntese do material observaram-se os
seguintes procedimentos: leitura exploratória, leitura seletiva e leitura analítica, a fim de
explanar a temática em questão, uma vez que o processo de aprendizagem e as dificuldades
que podem surgir no decorrer do desenvolvimento humano estão relacionados às diversas
situações do dia a dia.
CONCEITO DE APRENDIZAGEM
Aprendizagem é um artifício de alteração do comportamento obtido por intermédio
da experiência edificada por variáveis emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais
(SILVA, 2011). Aprender é a conseqüência da influência mútua entre composições mentais
e o meio ambiente. De acordo com a nova solenidade educacional, situada na
aprendizagem, o docente é co-autor do procedimento da aprendizagem dos alunos. Nesse
aspecto centrado na aprendizagem, a informação é arquitetada e reconstruída
continuamente (JOSÉ & COELHO, 1989).
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Possivelmente a aprendizagem é um processo importante do comportamento humano,
uma vez que tudo que o indivíduo realiza é através da aprendizagem, quando bebês,
aprendemos a nos comunicar através do choro, posteriormente, a comer, sentar, andar,
conversar entre muitas outras atividades que realizamos no cotidiano pelo mecanismo da
aprendizagem (CARRAHER; SCHLIEMANN, 1983).
Segundo Visca (1991), a aprendizagem concebe uma edificação intrapsíquica,
analisando os elementos genéticos e as alterações sucedidas do desenvolvimento da
espécie, resultantes das precondições biológicas, das categorias afetivas e das conjunturas
do meio, ou seja, a aprendizagem se resume em sua totalidade aos aspectos do ser humano.
Aprendizagem é complexa, iniciando na fase intrauterina. Segundo Weiss (2003), a
aprendizagem é o processo de adaptação e integração do ser humano ao seu ambiente. Uma
vez que o ambiente não é estático. As conjecturas mais respeitáveis sugestivos à analogia
entre aprendizagem e o desenvolvimento na infância podem incorporar em um esquema
trifásico fundamental, que analisaremos distintamente para deliberar abertamente suas
avaliações básicas.
Piaget enfatiza em sua teoria a introspecção da criança (a índole do seu pensamento e
nas suas fases de desenvolvimento). Segundo as teorias piagetianas, é necessário saber
como a pessoa pensa e que alterações ocorrem no seu pensamento em distintos estágios. No
entanto, o empenho principal de Piaget não permanecia na criança em si, mas na
epistemologia, ou seja, sua investigação estava em torno da descoberta do que é o
conhecimento e das configurações das quais a criança realiza para chegar ao ápice
(PALANGANA, 2001). O objeto de informação não está no sujeito nem no meio físico,
mas sim no espaço de troca. Sendo assim, Piaget afirma que a interação é igual à troca e
não à inter-relação, como é para Vygotsky.
CONCEITO DE DISTÚRBIO OU DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
É comum encontrar trabalhos com a palavra distúrbios de aprendizagem e/ou
dificuldade de aprendizagem, às vezes encontramos distúrbio e dificuldade de
aprendizagem, porém fica difícil saber qual é a diferença entre os termos, se existe
diferença na terminologia e como empregá-la. Neste capítulo veremos as definições de
diferentes autores sobre o tema (PATTO, 1991).
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Segundo Garcia (1998) e Ross (1979), distúrbio de aprendizagem é considerado por
diversos autores como um psiconeurogênico, consequência de uma disfunção do sistema
nervoso central, ou seja, um comprometimento neurológico podendo interferir no
processamento de informações e percepção do indivíduo resultando na não aprendizagem
do mesmo.
Alguns autores, por exemplo, Taya (2003), determinam que o transtorno de
aprendizagem seja uma disfunção neuropsicológica, dificuldade que impedem o
funcionamento coeso do cérebro em ampliação. Trata-se, pois, de uma dificuldade de
maturação e no desenvolvimento neuropsicológico. Referindo-se aos transtornos de
aprendizagem: disfasias9, dislexias10, disgrafias11, discalculias12 e transtorno não verbal do
aprendizado13.
Dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem específico, para outros
autores, como Ribeiro (2001), pode ser definida como “uma perturbação em um ou mais
dos procedimentos psicológicos básicos envolvidos na compreensão ou na maneira da
linguagem escrita ou falada, que pode se demonstrar em uma desenvoltura defeituosa para
escrever, escutar, falar, fazer cálculos matemáticos, ler e soletrar”, de convenção com a
oitava demarcação, criada em 1977 nos Estados Unidos e gravada oficialmente em 1986.
Portanto, distúrbio de aprendizagem é uma das dificuldades de aprendizagem, uma
vez que a dificuldade pode estar relacionada a diversos fatores, como físicos, sociais,
familiares, culturais, escolares, entre outros. Para compreender melhor, apresentamos um
breve relato do surgimento do termo dificuldade de aprendizagem.

9

Disfasias - Refere-se ao distúrbio de articulação, dificuldade na emissão dos sons da fala, desordem
expressiva, ou seja, dificuldade em ordenar de forma oral sua ideia e o transtorno receptivo, perceber e
entender o que o emissor deseja transmiti-lo (VALDIZÁN, 2005).
10
Dislexias - é a falha no processamento da habilidade da leitura e da escrita durante o desenvolvimento, é
um atraso no desenvolvimento ou a diminuição em traduzir sons em símbolos gráficos e compreender
qualquer material escrito (PESTUN, CIASCA, GONÇALVES, 2002).
11
Disgrafias - é uma deficiência na desenvoltura de escrever em termos de caligrafia, entretanto também
apresente a dificuldade em escrever coerentemente. Nomeada como letra feia pelos leigos (TAYA, 2003).
12
Discalculia - é uma inaptidão menos popular, bem como e virtualmente relacionada à dislexia e à dispraxia.
A discalculia acontece em indivíduos de qualquer coeficiente de QI, mas denota quem têm repetidamente
problemas característicos com matemática, medida, tempo entre outros. Podendo ser hereditário (SILVA,
2011).
13
Transtorno não verbal do aprendizado - é um transtorno específico de aprendizagem caracterizado por
dificuldades nas seguintes áreas: coordenação motora e percepção somatosensorial; cognição visoespacial;
inferências indutivas; aritmética; cognição e habilidades sociais (TAYA, 2003).

36

Revista Científica FACIMED, v4, n2, jul/dez 2015
ISSN 1982-5285 – ARTIGO DE REVISÃO

Para José & Coelho (2002), síndrome e conduta infantis se deparam com tal
veemência, pois fica complicado para um docente assinalar a existência ou não de um
distúrbio ou dificuldade de aprendizagem. É uma empreitada complexa distinguir as
fronteiras que os separam, cabendo a equipe multidisciplinar, detectar as dificuldades com
que o aluno, se depara em sala de aula e averiguar os motivos de forma extensa,
abrangendo os aspectos orgânicos, neurológicos, psicológicos e possíveis dificuldades
originários do meio ambiente social. Desta forma, o educador estaria contribuindo para um
encaminhamento ao especialista mais apropriado, assertivo, que ajudará a criança, tratando
seus problemas, evitando um processo longo e desgastante de consultas e testes para
identificar à problemática.
Nas situações de distúrbios específicos do aprendizado, a permuta de subsídios entre
as áreas médica, neuropsicológica e pedagógica é fundamental para ocorrer à
interdisciplinaridade, uma vez que o processo de aprendizagem é uma função cerebral.
(PESTUN, CIASCA, GONÇALVES, 2002)
Nem sempre os processos educativos são marcados pelo sucesso e aprovações, sabese que no decorrer desse processo, muitos indivíduos se deparam com problemas e/ou
dificuldades de aprendizagem, sendo rotulados pela própria família, como crianças
problemáticas (BOSSA, 2000). Uma maneira de inibir esses rótulos é conscientizar os
envolvidos no processo de educação para que compreendam quais são as dificuldades e
como prevenir ou mesmo auxiliar, pois essas questões podem ser momentâneas ou
duradouras.
As dificuldades podem

(lopes, 6325)ser advindas de fatores como: físicos,

emocionais, cognitivos, sociais e educacionais. Existem fatores que estão relacionados às
dificuldades de aprendizagem, como os fatores orgânicos e emocionais. Segundo Freitas
(2006) para auxiliar na aquisição de conhecimento do indivíduo, ou seja, na aprendizagem
da criança, é imprescindível o conhecimento dos fatores que favorecem o processo ensinoaprendizagem, se estão relacionados à falta de interesse do aluno, sono, tristeza, agitação,
preguiça, desordem, dentre outros, considerados fatores que também causam desmotivação
ao aprendizado.
A falta individual não pode ser compreendida como uma “patologia do aprender”,
mas como uma etapa dos aspectos que envolvem o tripé, escola – sujeito - família, situando
37

Revista Científica FACIMED, v4, n2, jul/dez 2015
ISSN 1982-5285 – ARTIGO DE REVISÃO

uma rede extensa de afinidades sociais (SAMPAIO, 2010). Cada ambiente em que o sujeito
é exposto, ou seja, familiar, escolar e social, exerce um fascínio de influência, que será uma
interferência no desenvolvimento completo do sujeito, seja nos aspecto positivo ou
negativo. Entretanto, diante das dificuldades de aprendizagem, é corriqueiro acontecer uma
exoneração de culpabilidade, apontando o seguinte como o responsável pelo enigma, ou
direcionando para o sujeito como o único culpado pelo seu insucesso, demarcando-o,
apenas rotulando-o como incapaz.
Quando surge o insucesso na fase escolar, diversas hipóteses são estabelecidas, com o
intuito de ajudar no entendimento da dificuldade, e inúmeras questões são elencadas. Os
responsáveis familiares questionam quem poderia ser o responsável pelo déficit: se a
criança, se os próprios pais ou a escola. O colégio também se pergunta, porém com menos
culpabilidade, tentando descobrir um motivo, na maioria das ocasiões, exterioriza ao
âmbito escolar, que vai desde fatores orgânicos a questões familiares (MORAIS, 1997).
O fracasso escolar pode ocorrer pelo desinteresse, descontrole emocional, divergência
de cultura e educação familiar, o próprio desrespeito ao professor são situações encontradas
nas redes educacionais que ainda é um enigma que rodeia o ambiente escolar (GARCIA,
1998). Portanto, um único profissional não basta para analisar esses vários aspectos e
fornecer diagnóstico preciso e seguro, faz-se necessário a intervenção de uma equipe
multidisciplinar e principalmente a contribuição de um psicopedagogo atuante na
instituição de ensino de forme preventiva e de promoção do conhecimento aos professores
e pais (PESTUN, CIASCA, GONÇALVES, 2002)
A categorização de níveis de aprendizagem é constante no ambiente escolar,
principalmente no quesito idade, uma vez que a educação se baseia por série. Sendo assim,
os educadores acreditam e são cobrados para isto, que o aluno tem um tempo predefinido
para adquirir aquele conhecimento, conseqüentemente, comparando-o com as demais
crianças da mesma série. A aprendizagem não ocorre por idade e sim maturação do
organismo, sendo que cada indivíduo tem seu tempo, talvez precise de estímulos
diferenciados para desenvolver-se (SOUZA, 1996).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É notório que o termo utilizado como distúrbio de aprendizagem está relacionado aos
comprometimentos neurológicos que afetam negativamente determinada função do
indivíduo, porém não compromete outras áreas como emocionais e sociais, todavia a
ignorância da sociedade faz enaltecer a perfeição, pois quando apresentam qualquer
diferença, são apontados, caracterizados e muitas vezes classificados como anormais.
Esquecendo que existe uma vida atrás daquela fragilidade destacada. Sendo assim, a
criança pode ser tratada de forma diferente pelos pais, professores e colegas, o que a faz
muitas vezes isolar-se.
Raramente as dificuldades de aprendizagem têm origens apenas cognitivas, por isso
atribuir ao próprio aluno o seu fracasso, considerando que haja algum comprometimento no
seu desenvolvimento psicomotor, cognitivo, linguístico ou emocional - conversa muito, é
lento, não faz a lição de casa, não tem assimilação, entre outros, desestruturação familiar sem considerar as condições de aprendizagem que a escola oferece a este aluno e outros
fatores intraescolares que favorecem a não aprendizagem é inadequado.
Torna-se necessário orientar aluno, família e professor para que juntos possam buscar
orientações para lidar com alunos/filhos que apresentam dificuldades e/ou que fogem ao
padrão, buscando a intervenção de um profissional especializado. A busca por este
profissional ou por uma equipe multidisciplinar é um grande avanço para a família e o
indivíduo. Percebe-se que nos levantamentos bibliográficos o envolvimento e compreensão
da família sobre a dificuldade contribuem positivamente para minimizar os problemas
familiares.

CONCLUSÃO

Portanto, considerando que cada vida é única e que cada indivíduo faz uma história, é
imprescindível conhecer o educando e como ele aprende. Sendo necessário, para tanto,
valorizar o esforço desse aluno. O psicopedagogo atua como mediador na promoção de
mudanças, intervindo diante das dificuldades que a escola apresenta, trabalhando com os
equilíbrios/desequilíbrios e resgatando o desejo de aprender.
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Educação à distância (EAD), conceitos e reflexões
Distance learning – concepts and reflections
Borges, Cristina1
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RESUMO

Pode-se classificar os processos educativos envolvendo duas variáveis: tempo e espaço.
Na educação à distância (EAD) há uma separação do professor e aluno no espaço e/ou
tempo. Há muita variedade na execução da EAD, envolvendo: estudo individual ou em
grupo; papel do professor especialista e dos facilitadores de aprendizagem; tipo de
tecnologia do material instrucional (papel, meios eletrônicos, fitas de vídeo, fitas
cassete, rádio, TV, etc.) e métodos de ensino-aprendizagem. Na EAD o professor pode
assumir o papel de especialista (no conteúdo) e/ou tutor no processo de ensinoaprendizagem. Geralmente é utilizado um Ambiente Virtual de Aprendizagem, um
software para a disseminação do conteúdo do curso e a interação entre alunos e
professores. Os cursos à distância podem ser realizados utilizando diferentes tecnologias
de comunicação, no entanto, é fato que o computador e o uso da Internet têm
potencializado este tipo de educação com a possibilidade de acessibilidade e inclusão.
Palavra-chave: Educação à Distância. Educação Superior. Conceitos. Reflexões.
ABSTRACT
Educational process can be classified using two variables: time and space. On Distance
Learning (DL) process there is a separation between teachers and learners on time
and/or space. There is a variety on DL execution, involving: individual or group study;
teacher’s role as specialists and learning facilitators; technology type of instructional
material used (paper-based, electronic media, videotapes, K7 audiotapes, radio, TV and
so on); and on the teaching-learning methods. On DL courses teachers can assume a
specialist role (on content preparation) or tutoring the teaching-learning process. A
Virtual Learning Environment is generally used; it is a software program to disseminate
course content and a space for interaction between students and teachers. Distance
Learning courses can be done using many different communications technology,
nonetheless, it is a fact that computers and Internet use potentiates this type of education
enabling with access and inclusion.
Keywords: Education, Distance. Education. Higher. Concepts. Reflectio
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Introdução
Podem-se classificar os processos educativos envolvendo duas variáveis: tempo e
espaço. Nos processos de educação presenciais professor e aluno se encontram no
mesmo espaço e ao mesmo tempo, a exemplo das atividades educacionais realizadas em
sala de aula. Na educação à distância (EAD) há uma separação do professor e aluno no
espaço e/ou tempo.
A educação à distância foi conhecida por muito tempo como o processo
educacional que ocorria sem a presença do professor, na qual todo o material
instrucional era enviado por correio e que o aluno deveria realizar seus estudos de forma
individual e autônoma, a partir do material recebido, geralmente impresso, que havia
sido preparado especialmente para aquele curso, com o envio posterior, pelo aluno, de
lições ou trabalhos por correspondência. Com o avanço tecnológico, novos meios de
comunicação ampliaram o acesso à informação através de jornais, revistas, rádio,
televisão, vídeo e, a educação à distância também passou a ser veiculada por estas
outras TICs - Tecnologias de Comunicação e Informação. Este tipo de curso sempre foi
valorizado pelo fato do aluno ter flexibilidade do tempo (horários não convencionais de
aula) e por ser realizado pelo aluno em qualquer lugar que esteja o que exige, do aluno,
disciplina e boas estratégias de estudo.
Há muita variedade na execução da EAD, envolvendo: estudo individual ou em
grupo; papel do professor especialista e dos facilitadores de aprendizagem; tipo de
tecnologia do material instrucional (papel, meios eletrônicos, fitas de vídeo, fitas
cassete, rádio, TV, etc.) e métodos de ensino-aprendizagem.
Com as tecnologias digitais foi possível reunir a partir da computação, a
transmissão de dados, imagens, sons, etc., sendo o CD-ROM (compact disc, read only
memory), por exemplo, um meio popular de armazenamento de dados. Com o advento
do computador e/ou da Internet, outra modalidade de educação à distância passou a
existir, denominada e-learning (educação on-line). Nesta modalidade as atividades são
realizadas on-line, sendo que todo o material do curso é disponibilizado de forma digital
e as discussões também são on-line, podendo ocorrer em grupo e não apenas com um
sujeito. As atividades desenvolvidas podem acontecer de forma assíncrona ou síncrona.
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Na forma assíncrona a interação entre os participantes ocorre em diferentes
tempos, como ocorre em fóruns, listas de discussão ou e-mail. Na forma síncrona, os
participantes estão em diferentes espaços, mas se comunicam ao mesmo tempo, como
ocorre em chats ou vídeo/ web conferências. Na forma síncrona, não há separação
temporal, pois os participantes estão conectados independentemente da distância física
existente (diferentes cidades, estados, países).
Os cursos à distância podem ser realizados utilizando diferentes tecnologias de
comunicação, no entanto, é fato que o computador e o uso da Internet têm
potencializado este tipo de educação com a possibilidade de acessibilidade e inclusão.
As TICs têm democratizado a educação de forma a atingir um número grande
pessoas. A educação à distância tem uma grande relevância social, visto que permite o
acesso educacional nas regiões mais distantes ou mesmo por conta da incompatibilidade
de tempo nos horários tradicionais de aula (ALVES, 2011).
Para além das questões de espaço e tempo a EAD, pode romper com a exclusão da
informação e possibilitar a educação permanente. Os cursos também podem ocorrer de
uma maneira híbrida com encontros presenciais e atividades à distância. São os
denominados cursos blended learning (híbridos ou semi-presenciais), sendo que nesta
modalidade se pode oferecer o suporte da sala de aula e a flexibilidade do e-learning.
Em uma revisão sistemática realizada não se identificou diferenças estatísticas
significantes entre grupos usando e-learning e sistemas tradicionais relacionados ao
conhecimento, habilidades e satisfação estudantes (LAHTI et al., 2014).
Uma modalidade importante de educação à distância é o mobile learning (mlearning), no qual o aluno interage com outros participantes no espaço de conectividade
eletrônica móvel. A maioria dos dispositivos móveis (por exemplo: smartphones,
netbooks, tablets) possui tecnologias que permitem a interação social e com isso a
transmissão de informações.
A conexão wireless (sem fio) permite acessar informações, compartilhar
informações e conhecimentos de qualquer lugar, a qualquer momento. Com o avanço da
tecnologia, nasceu o que chamamos de portabilidade. Diferente do termo da telecomunicação, a portabilidade na Informática é quem possibilita acessar, compartilhar
informações de qualquer lugar a qualquer momento. A conexão wireless serve apenas
pra substituir esses cabos azuis q nos conectam a uma rede
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Sintetizando, na educação à distância é possível identificar em seu processo
histórico uma evolução mediada por correspondência, rádio, televisão/televisão digital,
Internet, videoconferência, ambientes virtuais de aprendizagem e mobile learning,
sendo que atualmente se utilizam estes diferentes formatos de educação à distância,
embora haja maior ênfase neste momento no e-learning.

As mudanças na sociedade com o processo de informatização tecnológica

O processo de informatização criou um ciclo virtuoso na educação das pessoas,
seja na escola ou não, o homem passou a se adaptar às novas formas tecnológicas, e
estas por sua vez, evoluindo rapidamente. Assim, a tecnologia adentra os mais diversos
ambientes produzindo um constante ciclo evolutivo na produção de conhecimentos e
materiais que passaram a ser utilizados com enorme freqüência no cotidiano das
comunidades, estando mais próxima, já a muito tempo, das pessoas do que elas mesmas
imaginam, pois um simples lápis e caderno são tecnologias antigas, mas que contribuem
ainda em muito, o desenvolvimento científico (KENSKI, 2007).
A sociedade está cada vez mais se acostumando a fazer compras por meio de
ambiente virtual(internet), usando formas de pagamento virtuais através dos sites,
contas de acesso e outras ferramentas que acabam por facilitar o mercado consumidor.
A tecnologia alterou também a forma como consumimos os produtos, passando a
adquiri-los por meios virtuais. Os termos “download”, “clicar”, “baixar” etc., tornaramse recorrentes no cotidiano de quem acessa conteúdos via internet.
O ambiente de trabalho tornou-se cada vez mais informatizado, fazendo com que
o trabalhador tenha que se ajustar às novas demandas do mercado, utilizando
ferramentas e programas que facilitam as tarefas do dia-a-dia no trabalho. O
microcomputador conectado a internet passou a ser um grande aliado nas tarefas
cotidianas de trabalho, otimizando muitos processos que antes eram realizados de forma
manual e demoravam bastante para serem concluídos. Muitos negócios são realizados
via internet, a exemplo, as bolsas de valores passaram a operar(já há mais de uma
década) por pregão eletrônico.
No que tange a Educação, a oferta de conteúdos via internet mudou a maneira de
acessar o conhecimento, pois a maioria do que se produz nas comunidades do saber está
disponível via web, de uma forma simples e rápida, acelerando ainda mais o processo de
45

Revista Científica FACIMED, v4, n2, jul/dez 2015
ISSN 1982-5285 – ARTIGO CIENTÍFICO

obtenção do conhecimento. A internet possibilitou o rompimento da barreira geográfica
de acesso ao conhecimento, isso permitiu que qualquer pessoa que esteja conectada a
rede pudesse acessar uma imensidão de conteúdos, podendo assim, estudar mesmo sem
estar presente no local de aula, sendo isso chamado de educação a distância, conforme
define Moore (1990, xv) como "consistindo de todos os recursos para proporcionar a
instrução através da mídia escrita e falada para as pessoas comprometidas com a
aprendizagem planejada, em lugar ou hora diferente daqueles do instrutor ou
instrutores". Apesar disso, ainda encontramos instituições escolares que subutilizam os
recursos tecnológicos disponíveis, deixando-os sucateados em laboratórios de
informática sem usar todo o potencial existente da informática voltada para a educação
(MACHADO, 2005).
Com os avanços das ferramentas utilizadas na educação a distância, essas
tecnologias afastam, potencialmente, o uso de métodos tradicionais nessa modalidade
de educação, pois o enfoque pedagógico atribuído aos recursos colaborativos,
interacionais e cognitivos é um fator preponderante para o sucesso do aluno e da
educação a distância, atraindo e aproximando-o das formas tecnológicas na sala de aula
e fora desta (TUROFF, 1995).
Com o fenômeno das redes sociais, a maneira como as pessoas se relaciona está
mudando drasticamente, sendo possível estar em um grupo de amigos virtualmente,
acessar conteúdos e compartilhá-los, discutir assuntos diversos entre outros, alterando a
forma como interagem e usam o conteúdo, conforme afirma Castells (1999, p.385), o
autor refere-se a comunidade virtual como “ uma rede eletrônica de comunicação
interativa autodefinida, organizada em torno de um interesse ou finalidade
compartilhados, embora algumas vezes a própria comunicação se transforme no
objetivo”.
No que se refere ao uso das redes sociais na escola, Machado (2005) defende que
esses recursos podem ser usados na escola como aliados, possibilitando aos estudantes
com interesses similares uma comunicação cooperativa e colaborativa, pois isso implica
na mobilização de saberes, experiências e interatividade entre os alunos, produzindo um
campo fértil de interação social virtual, além da aprendizagem na manipulação de novas
ferramentas tecnológicas, contribuindo na circulação de saberes, articulação de idéias e
pensamentos que fazem parte da comunidade, podendo implicar, conforme o uso
orientado, em um processo de aprendizagem significativo.
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Legislação
No Brasil, a Secretaria de Educação a Distância da Secretaria de Educação Superior do
Ministério da Educação é responsável pelos cursos de graduação oferecidos na
modalidade à distância. No Decreto No 5622 de 19/12/2005, que regulamenta o art. 80
da Lei no 9.394, de 20/10/1996 (estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDB) em seu artigo 1º definiu a educação à distância como:
(...) é a modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em
lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005)

A portaria Nº 4.059, de 10/12/2004 (BRASIL, 2004) dispõe que as instituições de
ensino superior poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus
cursos superiores reconhecidos, sem necessidade de aprovação a priori pelo MEC, a
oferta de disciplinas de forma integral ou parcialmente, desde que esta oferta não
ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. As provas devem ser
feitas presencialmente, na sede da instituição de ensino superior ou nos pólos de apoio
presencial credenciados.
No Brasil, o Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação Superior
tem as funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de ensino superior
(ou outros níveis de ensino) que são autorizadas a oferecer cursos na modalidade à
distância, assim como autorizar e reconhecer cursos que envolvam de alguma forma
esta modalidade.
As normas para pós-graduação lato e stricto sensu foram estabelecidas pela
Resolução Nº 1/CNE/CES de 03/04/2001 (BRASIL, 2001). Estes aspectos demonstram
o papel que a educação à distância está tendo em nosso País em termos de formação
inicial e educação permanente.
Muitos cursos on-line têm sido desenvolvidos, o que nos remete a uma
aprendizagem on-line sistemática e estruturada. No entanto, é inegável que o ambiente
virtual propicia a busca espontânea e a autonomia aprendizagem, embora a eficácia
deste processo não possa ser necessariamente avaliada (LITTO, 2006).
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Papel do Professor na EAD

Na educação on-line é preciso uma postura educacional inovadora, além de um
planejamento pormenorizado e criação de estratégias educacionais diversificadas,
deslocando o professor (proponente do curso - conteudista) do seu papel usual.
O conteudista (professor que propõe o conteúdo do curso) nem sempre é o mesmo
que fará a mediação pedagógica (tutoria on-line). No e-learning, um novo ator se
apresenta: o tutor. Ele não é a pessoa que propôs o conteúdo do curso, mas deve ter
domínio da temática, habilidades pedagógicas e das ferramentas educacionais à
distância para permitir a participação de todos os membros do grupo a ser tutorado. Da
mesma forma que nas atividades presenciais é preciso garantir que todos tenham acesso
ao ambiente do curso, assim como, sejam continuamente capacitados para o uso das
tecnologias de comunicação e informação a serem utilizadas ao longo das atividades. O
vínculo entre os participantes é fundamental, sendo que a fase de apresentação dos
participantes, suas expectativas, inclusão de foto no perfil são etapas importantes para a
formação de grupalidade.
Estabelecer o contrato de trabalho e transformar o ambiente on-line em um
ambiente seguro de aprendizagem são aspectos importantes para construir a
aprendizagem significativa. São fundamentais competências para o tutor uma
comunicação efetiva, quer na clareza da comunicação oral e/ou escrita, quer na
freqüência do feedback aos participantes, assim como, competência pedagógicas como
boa capacidade de problematização da temática baseada no perfil de competências do
aluno (GARCIA, 2012).
O tutor tem papel fundamental para que os participantes possam interagir e
comecem a ser mais participativos. Aos poucos os participantes vão assumindo a
responsabilidade pelo seu aprendizado, sendo capazes de abordar novos assuntos e a
contribuir com experiências e materiais além daqueles fornecidos pelo curso. Neste
momento o tutor passa a ter um papel de acompanhamento e reforço do movimento do
grupo, que caminha com autonomia. Como ressaltado anteriormente o papel do aluno
passa também a ser diferente: é preciso disciplina e boas estratégias de estudo, sendo
que passa a ter um papel ativo na construção do conhecimento.
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Ambiente Virtual de Aprendizagem

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) são ambientes que correspondem
aos ambientes presenciais (sala de aula) mediados pelas TICs. Como citado, o
professor/tutor passa a ter a função de mediador e facilitador da aprendizagem,
enquanto que o aluno passa a necessitar de gerenciamento de tempo, organização e
autonomia neste seu novo papel. Comumente no início da experimentação do ambiente
virtual, há transposição do que é feito no presencial para o ambiente virtual, ou como
apoio as atividades presenciais (repositório de material das aulas e envio de tarefas).
Os ambientes virtuais de aprendizagem podem permitir experiências diversas das
experiências presenciais. Um AVA bastante conhecido é o Moodle (Modular ObjectOriented Dinamic Learning Enviroment – ambiente de aprendizagem dinâmico,
modular e orientado a objetos) que é um software gratuito aberto para a produção de
cursos de webpages (Dougiamas, 2012). Existem muitas outras plataformas gratuitas ou
pagas à disposição, com características e recursos diferentes.
Várias são as atividades que podem ser utilizadas no AVA, incluindo formas de
avaliação como o portfólio (diário) e provas (questionários), ou mesmo o envio de
tarefas. Os fóruns são freqüentemente usados e permitem uma comunicação assíncrona.
Merece destaque o Wiki, que permite a produção de textos num coletivo, a discussão a
respeito desta produção textual e ainda registra todas as alterações processadas na
página. Estudo realizado no Brasil (Cyrino, 2012) ressaltou a potência do uso do Wiki
ferramenta de inteligência coletiva (LÉVY, 1993), por permitir a troca de saberes entre
alunos e comunidade, valorizando toda forma de conhecimento e a expressão das
singularidades. Cabe, aqui, destacar a possibilidade do acompanhamento das estatísticas
de acesso ao ambiente, de ações nas atividades. É nesse momento que o professor
consegue visualizar o aluno que está com dificuldades de participação.
A avaliação da produção no ambiente virtual também deve ser realizada.

CONCLUSÃO
Todo processo educativo envolve ao menos três componentes: o professor, o
aluno e a interação entres estes. Na EAD todos os três componentes podem ter
características semelhantes ao ensino presencial tradicional ou serem bastante
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diferentes. O professor tem seu papel ampliado de simples transmissor de informações
para outros como: gestor do processo, criador de material instrucional, facilitador do
processo, conselheiro, guia, etc.
O aluno passa de um receptor de informações para um agente ativo da construção
e reelaboração de conhecimento, com autonomia dos sujeitos. A interação entre estes
atores (professor e aluno) passa a depender muito mais do meio (mídias utilizadas e
correspondentes linguagens) e dos métodos de ensino- aprendizagem.
Sem dúvida, a EAD abre à educação novos caminhos e novas oportunidades de
acesso e democratização, mas também requer um uso consciente das possibilidades e
restrições inerentes aos processos utilizados.

Quadro: Principais pontos de interesse
Educação à Distância

Legislação

Papel Professor EAD
Ambiente Virtual de
Aprendizagem

Na EAD há uma separação do professor e aluno no espaço e/ou
tempo.
e-learning: envolve tecnologia digital e/ou Internet.
m-learning: envolve conectividade eletrônica móvel.
Atividades: assíncrona ou síncrona (ao mesmo tempo).
Atividades: exclusivamente à distância ou blended-learning
(híbrida– presencial e a distância).
Decreto Nº 5622 de 19/12/2005: define educação à distância.
Portaria Nº 4.059, de 10/12/2004 - 20% (vinte por cento) da carga
horária total do curso pode ser ofertada à distância.
Especialista (no conteúdo) e/ou tutor no processo de ensinoaprendizagem.
Um software para a disseminação do conteúdo do curso e a
interação entre alunos e professores.
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O psicólogo nas entrelinhas da mitologia: um arquétipo em revelação
Psychologist in between the lines of mythology: an archetype in revelation
Betzel, Lizane1
Gomes, Cássia Amélia 2

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo estabelecer o pareamento entre a conceituação
da imagem do profissional psicólogo com o arquétipo do curador/médico ferido bem
como analisar estes conceitos de acordo com a Psicologia Analítica. A partir de uma
pesquisa de revisão bibliográfica se propôs mostrar aos leitores a importância do
psicólogo reconhecer em si mesmo a existência de um paciente e emir em busca da cura
a fim de se tornar um curador.
Palavra-chave: Psicologia Analítica, Mito de Quíron,Curador ferido, Arquétipo.
Abstract
The present work aims to establish the pairing between the conceptualization image of
the professional psychologist with the archetype of the healer / doctor hurt as well as
analyzing these concepts according to Analytical Psychology. From a research
bibliography, proposes to show readers the importance of psychologists recognize in
itself the existence of a patient and go to search for a cure in order to become a healer.
Keywords: Analytical Psychology. Myth of Chiron. Woundedhealer. Archetype.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Psicologia Analítica: uma introdução

A psicologia analítica foi criada e desenvolvida por Carl Gustav Jung (1875–
1961), psiquiatra suíço, admirador da psicanálise e presidente da Associação
Psicanalítica Internacional de 1910 a 1914.Campbell; Hall; Lindzey (2000) nos dizem
que na Teoria Analítica a personalidade é composta por aspectos conscientes e
inconscientes, sendo este último, pessoal e coletivo. Ao consciente se inclui a persona e
o Ego, ao inconsciente pessoal os complexos e a sombra e ao inconsciente coletivo a
sombra arquetípica, anima, animus e demais estruturas arquetípicas, bem como a
energia psíquica que também pode ser denominada libido.
Jung divergiu de Freud em algumas questões como na conceituação de
inconsciente e libido (SERBENA, 2010). No que se refere ao inconsciente, Fadiman
eFrager (1986) nos dizem que todos os seres humanos herdam características
biológicas, sendo estas mais visíveis, mas não as únicas. Isso quer dizer que
características psicológicas também são herdadas (somando-se às biológicas),
determinando em grande parte os comportamentos e experiências. Em relação à libido,
de acordo com Serbena (2010), se pode dizer que seu conceito é ampliado, passando a
ser considerada como energia psíquica que envolve toda a psique e não somente uma
energia de caráter sexual.
A consciência envolve o resultado do conjunto de percepções e orientações
obtidas pelo sujeito quando se relaciona com o mundo externo. Por isso sua ação será
restrita ao que temos a capacidade de apreender tanto do mundo externo quanto do
interno Jung (1985apudMIYAHIRA, 2005). A consciência atua no processo de
construção da personalidade do indivíduo e nela encontramos conteúdos psíquicos que
se fazem presentes num determinado momento, visto que estes conteúdos não podem se
manter conscientes por todo o tempo, mas sim serem substituídos por outros conforme
as demandas do indivíduo.
Ainda no consciente, especialmente em sua superfície, encontramos a persona,
ela facilita a nossa convivência em meio à sociedade, pois, como nos diz Fadiman
eFrager, (1986) nós nos apresentamos ao mundo através da nossa persona, ou seja,
nossa máscara social, aquilo que nós acreditamos que as pessoas da sociedade aceitam
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em nós de bom grado. Porém, muitas vezes, pela dificuldade de adaptação assumimos
um caráter que tornará mais fácil esse processo, permitindo então nos relacionarmos
com os outros.
Ser a nossa máscara de apresentação social não quer dizer que a persona é o
que de mais verdadeiro o sujeito tem em si em termos de essência. Pode-se dizer que ela
é a maior concorrente da sombra que está no inconsciente coletivo. Até mesmo no
consciente encontramos outra estrutura que influencia a persona com sua atuação
protetora da consciência, esta é o ego - o centro da consciência. De acordo com Jung, “o
self é apenas inconsciente. O ego emerge dele e reúne numerosas experiências e
memórias, desenvolvendo a divisão entre o inconsciente e o consciente” (FADIMAN;
FRAGER, 1986, pp. 52-53).
Enquanto um determinado conteúdo está afastado da consciência pode-se dizer
que ele está reservado num lugar seguro que podemos denominar de inconsciência
pessoal. Lima (2013) enfatiza que certas experiências podem não ser aceitas pelo ego e
serem reprimidas ou simplesmente serem deixadas de lado, essas costuma ser
lembranças difíceis, memórias desagradáveis relacionadas a conflitos pessoais ou até
mesmo morais.
No inconsciente pessoal encontram-se os complexos, que Campbell; Hall e
Lindzey, (2000), baseando-se na teoria de Jung, definem como um agrupamento de
experiências em torno de um núcleo. Geralmente são sentimentos, pensamentos,
memórias e percepções que passaram pela consciência e foram atraídas por uma energia
psíquica contida em um núcleo arquetípico. Cada uma dessas organiza-se, juntamente
com várias outras experiências, em torno do núcleo que a atraiu formando então o
chamado complexo, entendemos dessa forma, que essa nomenclatura é utilizada pela
grande variedade de experiências que podem reunir-se em torno de um determinado
núcleo.
Muitos aspectos que tendem a fazer parte da consciência podem ser rejeitados
pelo ego num processo de avaliação e proteção desta estrutura. Estes não são de todo
excluídos da psique, mas sim da consciência, mantendo-se reservados e ativos no
inconsciente pessoal, mais especificamente na sombra, podendo tornar-se conscientes
mediante permissão do ego.
A sombra, conforme dito por Furigo (2006) é como um aglomerado de
conteúdos pouco positivos da personalidade, não, necessariamente por serem ruins, mas
sim por serem pouco desenvolvidos. Muitas vezes é possível encontrar grandes
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qualidades na sombra que a própria pessoa ainda não se deu conta de que exista. É
difícil aceitar que grandes talentos possam ser reprimidos, mas a autora ainda nos diz
que a repressão de determinadas características não acontecem por serem ruins ou
negativas, contudo por serem incompatíveis com as expectativas do próprio indivíduo,
de sua família ou até mesmo com a sociedade.
Caminhando para uma profundidade ainda maior encontra-se o inconsciente
coletivo, sobre esta estrutura Lima (2013) se refere a imagens primordiais. Podemos
entender este pensando em filogenia, ou seja, evolução de uma espécie, de heranças
psicológicas. Assim, o inconsciente coletivo trás um conjunto de características
herdadas pelas pessoas em geral, responsáveis pela moldura de vários padrões de
comportamento ao longo do desenvolvimento humano. Neste sentido, percebe-se que o
ser humano já trás em si características que são naturais da espécie e que estas vão se
realizar como se fossem descobertas feitas do mundo exterior, mas na verdade são
revelações e desenvolvimento da própria essência do indivíduo.
A psique é composta por diversas estruturas arquetípicas, herdadas de geração
em geração. Visando a ordem entre todas essas partes existe o self, este, conforme dito
por Miyahira (2005) possui muita energia e funciona como centro organizador.A ordem
que é facilitada pelo self não acontece somente no inconsciente, mas em torno de toda a
personalidade. Conforme Fadiman e Frager(1986, p. 56) “Jung chamou o self de
arquétipo central, arquétipo da ordem e totalidade da personalidade”. Isso quer dizer que
ele envolve o inconsciente pessoal e o coletivo.
Assim como o arquétipo da sombra, a anima e o animus também fazem parte
do inconsciente. Estes se escondem atrás dos papéis sociais escolhidos pelos indivíduos
em termos de gênero. Pode-se dizer que ambos são muito fortes e influenciam o
comportamento de modo a manter o equilíbrio entre o feminino e o masculino que cada
um carrega em si, fazendo assim, uma ligação entre o consciente e o inconsciente.
“Anima é a personificação de tendências psicológicas femininas na psique do homem e
animus a personificação de tendências psicológicas masculinas na psique da mulher”
(SILVA, 1983, p. 3).
Podemos entender a partir dessa afirmação que as mulheres possuem em sua
personalidade algumas características que, socialmente, são atribuíveis aos homens,
estas, muitas vezes, podem se manifestar como o oposto daquilo que ela representa na
sociedade, por exemplo, apresentar-se externamente de maneira suave e internamente
sentir-se mais rústica. Nos homens também são encontrados os pólos masculino e
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feminino, mas nestes, o que predomina, externamente são as características socialmente
definidas como masculinas, confundidas, na maioria das ocasiões, como dureza,
rusticidade e objetividade, mas internamente carregam uma sensibilidade que busca
equilibrar a masculinidade.

1.2 O Psicólogo: constelando o arquétipo do curador

A ciência e o conhecimento empírico muitas vezes são vistos como opostos,
divergentes entre si, no entanto não se pode esquecer que a partir do saber empírico o
conhecimento científico é construído. Jung elaborou grande parte de sua teoria
baseando-se em achados empíricos, conforme nos diz Silva (2010, p. 2)“Jung
gradualmente desenvolveu suas próprias teorias sobre análise de símbolos oníricos e
também sobre processos inconscientes”. Para ele o ser humano é constituído por
estruturas arquetípicas, os quais são “responsáveis pela organização dos processos
psíquicos: são os padrões de comportamento”Jung (2000 apud FURIGO, 2006, p.97).
Sendo assim, de que forma o psicólogo pode ser pensado? Qual o papel social deste
profissional?
Preconceitos construídos de forma errônea ou negativa acerca de uma
determinada profissão, especialmente do psicólogo, interferem diretamente na busca por
este profissional, seja para enfrentar dificuldades de cunho pessoal, familiar ou social ou
mesmo orientação, acolhimento e autoconhecimento. Eleotério e Júnior (2010),
baseando-se na teoria de Jung dizem que o ser humano deve ser levado a adaptar-se a
vida exterior e interior, a primeira refere-se à família, profissão e a sociedade, a segunda
diz respeito àquilo que é da própria pessoa, isto é que faz parte de sua natureza. Esses
dois pólos precisa manter-se em equilíbrio, pois se houver unilateralidade poderá
manifestar-se na forma de sintoma.
O saber empírico se fez presente no processo de construção da psicologia
analítica desde os seus princípios. Diz-se empírico no sentido de valorizar com
admiração e respeito os conhecimentos produzidos pela humanidade desde onde se tem
registros, mesmo os transmitidos verbalmente de geração em geração. Neste sentido, a
mitologia está inclusa na psicologia analítica, tanto em sua teoria quanto em sua prática.
Ela favorece a compreensão do ser humano em suas vivências. “O mito dá forma a
tentativa arcaica e perene de responder as questões sobre o universo, o mundo, e o
próprio ser” (SEABRA, 1992 apud PUCHIVAILO, 2010, p. 17).
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Sendo assim, pode-se dizer que o mito não está extinto da contemporaneidade,
visto que, há dúvidas que permeiam a humanidade, inclusive a respeito de sua própria
existência, e não menos que dúvidas, há também tentativas de respondê-las. Diversos
profissionais se propõem a oferecer respostas a tais questões, entre eles está o psicólogo
que em seus objetivos profissionais busca a compreensão do ser humano de uma forma
ampla, seja individualmente ou em meio à coletividade, além disso, almeja a cura por
meio da integração e do equilíbrio.
Buscando-se na mitologia, é possível encontrar uma demonstração do quanto
esta se faz presente nos tempos atuais, inclusive, representando uma profissão
considerada moderna, reconhecida como ciência há menos de um século. “As histórias e
imagens míticas podem aliviar os conflitos internos e ajudar-nos a descobrir uma
profundidade e riqueza e sentido maiores na vida” (GOMES; ANDRADE, 2009, p.
139). O psicólogo em sua condição profissional não perde o seu caráter humanizado de
pessoa que sente e sofre, e essas características o colocam frente ao mito de Quíron, o
centauro como seu representante.
“Na mitologia grega, Quiron era um centauro: metade homem, metade
cavalo, filho da união ilícita entre o deus grego Chronos (Saturno),
que tomou a forma de um cavalo para aproximar-se daquela que seria
sua mãe, a mortal e ninfa do mar, Filira. Era neto de Urano (Céu) e
Gaia (Terra), meio irmão de Zeus (Júpiter). Era também um imortal.
Foi rejeitado pela mãe, horrorizada com sua aparência e abandonado
pelo pai. A rejeição parental foi sua primeira ferida(SCHWAB, 1995
apud FURIGO, 2006, p. 25)”.

Aqui, nota-se a unificação consciente e inconsciente, onde o lado animal pode
representar as características analógicas ou imagéticas do inconsciente coletivo e o lado
humano pode representar o raciocínio. Ambas as condições são inerentes a todos os
seres humanos, visto que todos fazem parte de uma espécie universalmente reconhecida
e, além disso, possuem suas peculiaridades.
De acordo com Brandão (1996 apud FURIGO, 2006, p. 25),
“Quíron foi acidentalmente ferido na coxa, (...) em seu lado animal
por Héracles, um de seus alunos, com uma seta envenenada com o
sangue da tenebrosa Hidra de Lerna, o veneno era tão potente que fez
uma ferida incurável, até mesmo para a medicina de Quíron”.

Comparando-se ao mito de Quíron, o ser humano em muitas ocasiões depara-se
com feridas vistas como incuráveis, especialmente quando estas se dão no âmbito de
sua alma, tenta-se de diversas formas, mas toda energia e conhecimento consciente que
se tem ainda são poucos para aliviar ou decifrar tal sofrimento.
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“Sofrendo terrivelmente, fez um pacto com o titã Prometeu. (...)
Quíron renunciou a sua imortalidade, tomando o lugar de Prometeu e
descendo ao Hades. Ambos libertaram-se de seus sofrimentos
(FURIGO, 2006, p. 26)”.

Assim como fez Quíron, também deve ser feito pelos seres humanos – ir à
busca da cura – a qual muitas vezes representa a renúncia de muitos aspectos que se
guarda inconscientemente como algo sagrado e nem se dá conta de que causa dores. O
psicólogo, em sua sabedoria, pode chegar a níveis profundos do sofrimento de seu
semelhante, amplificar sua consciência e promover a cura, no entanto, consigo mesmo
esse conhecimento não tem a mesma eficácia, fazendo com que o mesmo renuncie a sua
própria sabedoria e suas projeções a partir do encontro com seu semelhante e cresça em
direção à cura. Furigo, (2006, p. 26) refere que:
“O mito de Quíron passa a representar, para os junguianos, o
arquétipo do curador/terapeuta ferido, ou seja, aquele que sai em
busca de sua própria cura. Envolve-se com ela de tal maneira que seu
aprendizado nesse percurso extrapola a sua individualidade, podendo
ser repassado para quem precisar ou desejar”.

Dessa maneira, nota-se o quão importante é não isolar-se frente ao sofrimento e
por mais que doa é por meio da ferida que se descobre a cura e quando feito tal
descoberta pode-se passá-la adiante, se tornando aquele que compreende, pois em si
viveu e descobriu a dor.
Devido a isso, foi relevante a investigação referente à analogia do profissional
psicólogo com o mito de Quíron, bem como sua análise com base na Teoria Analítica,
visto que esta valoriza tanto o individual quanto o coletivo. Objetivou-se estabelecer o
pareamento entre a conceituação da imagem do profissional psicólogo com o arquétipo
do curador/médico ferido bem como analisar estes conceitos de acordo com a Teoria
Analítica.

2

MÉTODO

O presente trabalho compreende duas etapas distintas: a) revisão de literatura e
bases de dados científicas; b) avaliação analítica dos materiais coletados.
a) Revisão de literatura: foram investigados estudos e pesquisas nas bases
bibliográficas pela internet – Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PESPIC), além da
consulta de livros no acervo da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal
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(FACIMED – Unidade I). Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Psicologia
Analítica. Mito de Quíron. Curador ferido. Arquétipo.

b) Avaliação dos materiais coletados durante a pesquisa (artigos, capítulos
de livros e outros materiais retirados de sites pertinentes ao tema): nesta etapa
realizou-se a seleção dos materiais encontrados nas bases de investigação. Esta consistiu
na leitura do banco de dados pesquisado,aqueles que mencionassem o mito de Quíron e
trouxessem uma relação deste com o psicólogo, médico ferido, curador ferido, foram
selecionados para resumo e análise.

3

RESULTADOS/DISCUSSÕES

Entre os resultados obtidos na busca pela analogia do psicólogo com o mito de
Quíron encontramos Silva e Cremasco (2010) que nos dizem que pensar o psicólogo ou
analista tal qual um curador ferido revela a capacidade de elaboração psíquica dos
próprios sofrimentos desse profissional e a importância dessa elaboração. Para estes
autores, a ferida da qual se fala no mito de Quíron, representa a capacidade de
compreensão do sofrimento alheio.
Diante disso, podemos perguntar, de que ferida estamos falando? Somos todos
sofredores? À medida que entramos no mundo do conhecimento da psicologia passamos
a ver que sim -todos carregamos sofrimentos, no entanto, em sua maioria estão ocultos
aos nossos próprios olhos, os escondemos por meio de negações ou projeções, ou seja,
mantemos os sofrimentos guardados em nossa psique, longe da nossa consciência, num
lugar reservado, chamado sombra.
Outro aspecto muito importante sobre a analogia do psicólogo com o mito de
Quíron é encontrada em Silva (2006), segundo essa autora, a profissão psicólogo pode
ser considerada uma persona, se essa máscara for rígida, esse profissional encontrará
barreiras no que consiste em conhecer-se, ou seja, em acessar suas próprias
inseguranças e dúvidas. Sabemos que a persona é a forma como nos apresentamos à
sociedade. Sem o conhecimento do que compõe a própria psique a pessoa viverá e
apresentar-se-á somente em partes, somente persona.
O ser psicólogo envolve mais que a persona, requer conhecimento de conteúdos
conscientes e inconscientes do self do próprio psicólogo. Segundo Silva (2006), “o
analista tem um paciente interior”, isso deve ser assumido por quem pretende ser
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psicólogo, pois caso isso não aconteça, corre-se o risco deste sentir-se demasiadamente
protegido frente o paciente e pensar que somente os pacientes sofrem, e torná-lo alvo de
projeções.
Nós, enquanto seres humanos, carregamos dentro de nós diversos pólos, e é isso
que nos torna inteiros. A respeito da profissão psicólogo, podemos pensar nos pólos da
saúde e da doença, e como é perigoso não reconhecer a existência destes em si.
Conforme Silva (2006) há nos seres humanos uma necessidade de caminhar rumo à
integridade, de reunificação dos pólos. Se o psicólogo não conhecer ambos os pólos em
si mesmo e não integrá-los em sua consciência, estará sujeito a identificar-se,
inconscientemente, com seu paciente, em busca de tal integração ou reunificação, isso
levará a um distanciamento afetivo na relação terapeuta/paciente, pois como ver no
outro, aquilo que não se vê em si?
Voltando-nos para os ensinamentos deixados por Quíron, através da mitologia
grega, que em cada momento em que um ser humano adoece o arquétipo
médico/paciente é ativado. Ainda que se procure um médico (ajuda externa), o médico
interior do doente também será mobilizado (SOUZA; PEGORARO, 2009). Nesta
metáfora podemos pensar o médico como um profissional que ajuda no processo de
cura, e neste artigo em especial, o médico e seu paciente, visto que, antes de ser médico
é paciente, e por assim sê-lo ainda há de descobrir o curador que há dentro de si. É
justamente na ocasião em que vai de encontro com o profissional a fim de buscar a cura
é que se depara com sua própria capacidade curativa, por isso, muitas vezes ouvimos
psicólogos dizer que aprendemos com os nossos sofrimentos, curamos quando somos
capazes de ver, aceitar e elaborar nossas próprias feridas.
A própria condição de ser humano requer força e sensibilidade (ao mesmo
tempo), pois precisamos lutar e enfrentar barreiras que estão dentro de nós mesmos e
ainda carregar as feridas narcísicas de que não somos eternos, feridas estas que enchem
os seres humanos de dúvidas. Para onde vamos? Até quando teremos que nos render às
dúvidas sobre a continuidade da nossa existência? Esses questionamentos já podem ser
vistos como feridas, pois fazem parte da condição de ser no mundo, ainda mais porque
sabemos que nossa existência é limitada pela morte. Mesmo que se acredite que a morte
só acontece no âmbito do corpo, ainda não temos certeza do que acontece com a alma e
isso dói como a ferida de Quíron, incurável.“A cura não é eterna, os seres vivos são
todos feridos e seus corpos morrerão” (RANZI, 2010).
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Não é só em aspectos individuais que nos deparamos com feridas, mas também
profissionais. Neste artigo mencionamos em especial profissionais da área da saúde, se
olharmos humanamente para estes, a partir do que nos diz Kovács (2010), veremos que
os profissionais da saúde vivenciam feridas pela sua prática profissional, poderíamos
nos perguntar, mas como? Essa resposta é simples de ser obtida - somos apenas
humanos e por causa disso, muitas coisas escapam de nossas mãos, mostrando-nos a
nossa incapacidade de sermos onipotentes.
A arte de cuidar não envolve onipotência, mas sim, sensibilidade e capacidade
de envolvimento psíquico, “cuidar pressupõe olhar o outro, um olhar sobre o outro [...].
Trata-se de um processo de ‘mão dupla’, isto é, que se dá na/e pela intersubjetividade”
(SÁ, 2009).
A partir do que foi exposto acima, vimos que ao mito de Quíron pode ser
realizada analogia com diversos profissionais da área da saúde, visto que, os principais
traços observados em Quíron são a capacidade de compreensão levando-se em
consideração a empatia baseada nas próprias feridas e a arte do cuidado. Destacamos
aqui, em especial, profissionais que participam diretamente de processos de cura, entre
eles, o psicólogo e o médico.Jung, como grande estudioso da mitologia e do ser humano
como ser íntegro, nos diz que “só aquilo que somos realmente tem o poder de curarnos”,Jung (1978apudLIMA, 2012, p.824).
Desse ensinamento é possível levar para a vida pessoal e profissional que
reconhecer em si mesmo as próprias feridas não irão diminuir a pessoa, pelo contrário, é
justamente isso que permitirá o seu crescimento, tornará possível a liberdade para
reconhecer no outro a sua ferida e, por meio de uma capacidade empática, trabalhar
juntos, médico-paciente ou psicólogo-paciente e crescer, a caminho para a individuação.
4

CONCLUSÃO
Partiu-se do pressuposto de que todos os seres humanos carregam dentro de si os

polos da saúde e da doença. Diante disso se pode dizer que o ser psicólogo é
arquetípico, visto que, tem dentro de si um paciente e, ao mesmo tempo a possibilidade
da cura.
“Jung comparou o arquétipo ao leito de um rio por onde fluísse a
energia psíquica do homem. Ele não apenas dá expressão à energia
psíquica, como também possibilita e organiza sua manifestação
fornecendo um significado simbólico que integra a percepção
sensorial externa às vivências internas, liberando a energia psíquica e

61

Revista Científica FACIMED, v4, n2, jul/dez 2015
ISSN 1982-5285 – ARTIGO DE REVISÃO

guiando nossas ações de acordo com esse significado” (GRINBERG,
2003apudLIMA, 2013, p.75).

Baseando-se na comparação de Jung, pode-se dizer que os conteúdos aprendidos
enquanto estudantes de psicologia consistem em percepções sensoriais externas. Estas
se agrega más vivências internas, ao que costuma se chamado de predisposição ou
aprendizado prévio,desde o nascimento. Isso ocorre antes da formação para psicólogo e
que pretende transformá-los em profissionais humanizados, capazes de olhar o outro por
inteiro. É nesse sentido que foi pensado o psicólogo como um arquétipo. O artigo traz
em seu título as palavras um arquétipo em revelação - foi feito uso dessas palavras para
refletir sobre a integração necessária para ser psicólogo -, e essa integração, nada mais é
do que o conhecimento e a elaboração psíquica que o psicólogo faz de suas próprias
feridas integrado às vivências da aprendizagem formal ou educacional que a sua
formação acadêmica exige.
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Prevalência de partos cesáreos na maternidade municipal de Cacoal
Ocurrence rate of c-sections in maternity of the city of Cacoal
Antunes, Gislânia Shirlei Pontes Conceição
Moura, Helder Bastos de
Santos, Hildo Simão dos
Arruda, Sérgio Vinicius de
Sampaio, Maria Neuma

RESUMO
O parto cesáreo, apesar de sua aparente praticidade, em alguns casos gera risco a saúde
da mulher, além disso, pode interferir no vinculo mãe-filho, adicionalmente há um
maior consumo de recursos hospitalares, maior custo de procedimento e maior tempo de
internação hospitalar. Esta pesquisa trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, de
caráter transversal, do tipo documental. Tem por objetivo verificar a quantidade de
partos cesáreos e de partos normais realizados na maternidade pública municipal de
Cacoal no período compreendido entre 1º janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013, a
fim de levantar a prevalência de parto cesáreo no município de Cacoal-RO. De um total
de 1.616 partos, 1.197 foram cesáreos, instituindo uma taxa de prevalência de 74,07%,
taxa essa que se aproxima das encontradas em instituições particulares que é de 79,7%.
As altas taxas de cesarianas são preocupantes, tornando-se um problema de saúde
pública. A idade de maior prevalência das parturientes por cesariana foi entre mulheres
que tinham entre 21 a 30 anos (50,63%); Quanto à raça, a grande maioria se declara
parda (72%); Quanto à escolaridade, a maior parte possui ensino médio (51%); a
maioria declarou estar em uma união estável (37%); Realizaram sete ou mais consultas
de pré-natal (67%); e houve maior prevalência entre as mulheres com ocupação do lar
(78%). O estudo reafirma a necessidade de uma maior orientação às mulheres grávidas e
aos seus familiares sobre os benefícios do parto normal para mulheres aptas a ele.
Palavra-chave: Prevalência. Cesáreo. Parto.
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ABSTRACT
The Cesarean birth despite its apparent practicality in some cases creates a health risk to
the woman, besides interfering in the mother-child relationship, a greater consumption
of resources, greater cost in the surgical process and more time in the hospital. This
research is about a descriptive and quantitative study, of a transversal character, of a
documentary type. This study has the objective to verify the quantity of c-sections and
normal births done in the public maternity ward in Cacoal between the time of january
1st, 2012 until december 31st, 2013. In a total of 1.616 births, 1.197 were Cesarean,
instituting a prevalence rate of 74, 07%, that rate that finds itself close to those found in
private institutes at 79,7%. The high Cesarean rates are worrisome, turning themselves
into a public health problem. The greater occurrence of Cesarean births happened to
women between 21 and 30 years old (50,63%); In terms of race the majority declare
themselves mixed (72%); In terms of schooling, the greater part (51%) graduated high
school; The majority declared to be in a stable union (37%); The majority (67%) did
seven or more prenatal check-ups and the greater part o these (78%) worked at home.
The study reafirms the necessity of greater guidance to pregnant women as well as to
the their relatives about benefits of normal births for able woman.
Key words: Prevalence. Cesarean. Rate.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil os primeiros relatos a respeito do parto cesáreo, segundo Rezende
(2005), datam do início do século XIX. O primeiro ocorreu em Recife, em 1817, pelo
médico pernambucano José Corrêa Picanço em uma escrava que sobreviveu. O segundo
relato data 1855, realizada por Luiz da Cunha Feijó, no Rio de Janeiro. Esta seria a
segunda cesariana realizada no Brasil. Nas palavras de Parente (2010) alguns
historiadores cariocas que discordavam da primazia de Picanço acreditam que a versão
carioca era a verdadeira, a indicação dessa cesárea foi pelo fato de o feto está em
apresentação pélvica, nascido vivo, nessa época era de prática internacional a não sutura
do útero. O desenvolvimento da anestesia, no século XIX, abriu portas para uma nova
era na história da cesariana.
Na década de setenta até quase metade da década de oitenta com a conquista de
um espaço na sociedade a orientação dada às mulheres era de que a cesariana melhorava
o prognóstico perinatal, o que serviu como justificativa para o aumento do número de
cesáreas neste período. Neste inicio de século pode-se observar as conseqüências
resultantes da realização indiscriminada de cesáreas pelo aumento de complicações
obstétricas como placenta prévia, infecções, hemorragias e os vários graus de acretismo
placentário (GONÇALVES, 2009)
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A denominação de cesárea, dada à operação de abertura do útero para retirada
do feto, foi associada ao nome do imperador Júlio César, que teria assim nascido. Esta
versão é questionável, porquanto a abertura do ventre para retirada do feto com vida só
era praticada na antiguidade, entre os romanos, após a morte da parturiente. A mãe de
Júlio César, Aurélia, viveu muitos anos após o nascimento do filho, conforme atestam
diversas fontes históricas (REZENDE, 2005).
O mundo está vivendo uma epidemia de partos abdominais, grande parte das
cesarianas não possuem pauta em princípios éticos e científicos e que com a melhoria
nas técnicas de anestesiológicas, o uso de antimicrobianos, a hemoterapia e os avanços
na técnica cirúrgica passaram a ser procedimento de uso crescente na obstetrícia
moderna (MANDARINO et al., 2009).
O parto cesáreo, apesar de sua aparente praticidade, em alguns casos gera risco
a saúde da mulher, além disso, pode interferir no vinculo mãe-filho, adicionalmente há
um maior consumo de recursos hospitalares, maior custo de procedimento, maior tempo
de internação hospitalar. Apesar dos riscos que a cesárea proporciona, das políticas
públicas voltadas para a diminuição dessas taxas, das orientações por parte dos
profissionais de saúde o percentual de cesárea continua a subir de forma extraordinária
(CARNIEL, p.35, 2007).
Este estudo tem por objetivo Comparar o índice de partos cesáreos com o de
partos normais realizados na maternidade pública municipal de Cacoal no período de 1º
de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013 para verificar a hipótese levantada neste
trabalho; Conhecer o perfil epidemiológico das pacientes que entraram em trabalho de
parto na maternidade pública municipal de Cacoal no período pesquisado para
identificar se os motivos que aumentaram a predominância dos partos com maior
incidência foram culturais ou influenciados pela equipe médica da unidade hospitalar;
Verificar se o perfil epidemiológico das mulheres submetidas ao procedimento interfere
nas taxas de prevalência de cesárea.
Apesar das pesquisas de taxas nacionais e estaduais, não há registro de uma
taxa municipal e é exatamente essa taxa que será pesquisada. Esta pesquisa é relevante,
pois descreverá de forma objetiva, sistemática e quantitativa a prevalência de partos
cesárea realizados na maternidade municipal de Cacoal-RO nos anos de 2012 e 2013.
Poderá servir como fonte de informações para outras pesquisas relacionadas à
obstetrícia.
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2. MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, de caráter transversal, do tipo
documental. A amostra constitui-se de 1.912 prontuários e declarações de nascidos
vivos de pacientes em idade fértil, residentes no município de Cacoal, que deram
entrada na maternidade em trabalho de parto no período de 1º de janeiro 2012 a 31 de
dezembro de 2013, destes 1.197 são de pacientes residentes no município que tiveram
partos cesáreos, 419 prontuários de pacientes residentes no município que tiveram parto
normal. Compõe o quadro de exclusão 715 prontuários, pois alguns estavam ilegíveis,
outros eram de pacientes que residem fora do município ou eram pacientes indígenas.
A coleta dos dados foi realizada durante as visitas ao serviço de arquivo
médico e estatístico (SAME) do Hospital Materno Infantil de Cacoal. A pesquisa foi
executada através do preenchimento de questionário que quantificou o número e o tipo
de partos realizados durante o ano de 2012 e 2013, e analisou o perfil epidemiológico de
cada paciente com questões que descrevendo idade, raça, escolaridade, estado civil,
número de consultas pré-natal e ocupação das pacientes. A coleta de dados foi baseada
nos dados contidos nos prontuários e declarações de nascidos vivos. Foi realizada no
período de cinco de fevereiro a 20 de março de 2014.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de
Ciências Biomédicas de Cacoal – CEP – FACIMED através da resolução Lei n.º 196/96
do Conselho Nacional de Saúde, sobre o processo de nº 1148-13.
Os dados obtidos pela fórmula foram apresentados em gráficos e tabelas do
programa Microsoft Office Excel 2007. Para calcular a prevalência, foi utilizada a
seguinte fórmula:
Prevalência

=

Partos Cesáreos
Partos Totais

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A prevalência de partos cesarianos na maternidade do município de Cacoal-RO
no ano de 2012 foi de 64,43%, de um total de 627 partos realizados na maternidade
publica de Cacoal-Ro. No ano de 2013 de um total de 989 partos, a prevalência foi de
80,18% de partos cesáreos.
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Dados do Ministério da Saúde indicam que a taxa de cesarianas no setor de
privado chega próximo de 80%, enquanto no SUS fica próxima de 30%. As altas taxas
de cesarianas são preocupantes, principalmente em países em desenvolvimento,
tornando-se um problema de saúde pública, especialmente as cesarianas não
justificáveis, estando associada a um maior período de internação, maior risco para mãe
e a criança, contribuindo para o aumento do custo em financiamento público à saúde
(AMORIM et al., 2010).
A Organização Mundial de Saúde – OMS preconiza, desde 1985, que a
prevalência desse tipo de parto deve ser menor que 15%, e indicada somente para os
casos de risco, pois aumentam os gastos com saúde e a morbimortalidade materna e
fetal, fazendo-se necessário conhecer os fatores determinantes desta alta prevalência de
parto cesariana para auxilio no desenvolvimento de programas que possam mudar a
situação atual (HOFFMANN, 2008).
Portanto a prevalência de partos cesáreos na Maternidade Municipal de CacoalRO nos anos de 2012 e 2013 está acima da média nacional (52%), acima da média da
rede pública (37%), e muito acima do recomendado pela OMS (15%).

3.1. Idade

Entres as parturientes cesárea das na Maternidade Municipal de Cacoal durante
o período de 2012 a 2013, 51% tinham entre 21 e 30 anos, 35% tinham até 20 anos e
14% tinham entre 31 e 40 anos.

Gráfico I Idade das parturientes por cesáreas na Maternidade Municipal de Cacoal-RO
2012/13
Até 20 anos

21 a 30 anos

31 a 40 anos

14%
35%

51%

Fonte: Serviço de Arquivo Médico da Maternidade Municipal de Cacoal-RO
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Em um estudo parecido, realizado com um município nordestino, foi verificado
o porcentual de 37,3%, 61,3% e 1,4% das pacientes com as idades menores de 19 anos,
entre 20 e 34 anos e maiores de 35 anos respectivamente (MANDARINO, 2009). No
sudeste esses dados foram 12,58%; 61,78% e 25,62% para as idades de menores de 20,
entre 20 e 29 e maiores de 30 anos respectivamente (MORES e GOLDENBERG, 2001).
No sul 75,5% tinham idades menores que 30 e 24,5% tinham mais que 30 anos
(SAKAE, FREITAS e ORSI, 2009).
Observa-se que os padrões de idade de parturientes por cesárea na Maternidade
Municipal de Cacoal não difere muito dos percentuais de outras cidades brasileiras.
3.2. Raça
Quanto à raça, a grande maioria se declara parda (72%). Mandarino (2009)
encontrou a taxa de 61,3% de parturientes cesáreas que se declararam pardas.
Gráfico II Raça das parturientes por cesáreas na Maternidade Municipal de Cacoal-RO
2012/13

22%
Parda
Preta

6%

Branca
72%

Fonte: Serviço de Arquivo Médico da Maternidade Municipal de Cacoal-RO

3.3. Escolaridade

De acordo com os dados encontrados, no que diz respeito a escolaridade das
parturientes cesárea das, a maior parte delas declarou ter até o ensino médio,
destacando-se então a porcentagem de 51%.

O gráfico abaixo especifica as

porcentagens relacionadas aos níveis de escolaridade das demais parturientes.
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Gráfico III Escolaridade das parturientes por cesárea na Maternidade Municipal de
Cacoal-RO 2012/2013
Até o Ens.
Superior
5%

Analfabeta Até o 5º ano
1%
11%

Até o Ens. Médio
51%

Até o 9º ano
32%

Fonte: Serviço de Arquivo Médico da Maternidade Municipal de Cacoal-RO

Essas informações se identificam com um estudo realizado a nível nacional que
afirma que há uma prevalência maior de partos cesáreos entre pacientes com mais de
oito anos de estudo (PÁDUA, 2008).
3.4. Estado civil
Pádua (2008) afirma que no Distrito Federal e em mais dois estados brasileiros
a porcentagem de parturientes casadas ou em união consensual é de 34,3%. Neste
estudo foi possível diferenciar, com base na declaração de nascidos vivos, o tipo de
estado civil das parturientes cesárea das. A maioria (37%) das parturientes declarou
estar em uma união estável.
Gráfico IV Estado civil das parturientes por cesárea na Maternidade Municipal de
Cacoal-RO 2012/2013
Separada Ignorada
Judicialmente
1%
3%

Solteira
28%

União Estável
37%

Casada
31%

Fonte: Serviço de Arquivo Médico da Maternidade Municipal de Cacoal-RO

71

Revista Científica FACIMED, v4, n2, jul/dez 2015
ISSN 1982-5285 – ARTIGO ORIGINAL

3.5. Número de consultas pré-natal

A maior prevalência (67%) se deu entre mulheres que realizaram sete ou mais
consultas de pré-natal. A associação entre maior número de consultas de pré-natal e
maior porcentagem de cesárea, à primeira vista pode parecer paradoxal, mas é possível
entender que as grávidas com problemas, como hipertensão e outros, fazem mais
consultas no pré-natal e que essas condições são as causas de cesárea. No Brasil a
proporção de cesáreas entre as mulheres que fizeram mais de seis consultas de pré-natal
é maior quando comparadas com as que fizeram seis ou menos (PÁDUA, 2008).

Gráfico V Número de consultas pré-natal das parturientes por cesáreas na Maternidade
Municipal de Cacoal-RO 2012/13

33%

De 0 a 6
7 ou mais

67%

Fonte: Serviço de Arquivo Médico da Maternidade Municipal de Cacoal-RO

3.6. Ocupação

No que diz respeito à ocupação das parturientes, foi verificado que 57% delas
declararam trabalhar apenas no lar. Como produtoras rural e estudantes 10% e 5%
respectivamente. Os 28% restantes compõe um grupo de diversas profissões como, por
exemplo: caminhoneiras, radialistas, médicas, enfermeiras, técnicas de enfermagem,
vendedoras, balconistas e entre outras.
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Gráfico VI Ocupação das parturientes por cesárea na Maternidade Municipal de
Cacoal-RO 2012/2013

Diversos
28%

Estudante
5%

Do lar
57%

Produtor Rural
10%

Fonte: Serviço de Arquivo Médico da Maternidade Municipal de Cacoal-RO

Sabe-se que o nível econômico, relacionado ao nível de educação, de
informação, de acesso aos serviços de saúde, de fatores culturais e valores familiares
transmitidos coletivamente que se modificam entre cada sociedade e com o decorrer do
tempo, interfere e talvez determinem a afinidade que a mulher terá ao escolher o tipo de
parto (FIQUEIREDO, 2010).

4. CONCLUSÃO
Com este estudo pode-se concluir que a prevalência de partos cesáreos na
Maternidade Municipal de Cacoal-RO nos anos de 2012 e 2013 foi de 74,07%. Portanto
esta prevalência esta acima da média nacional que é de 52%, acima da prevalência de
partos cesáreos na rede pública que é de 37%, e muito acima do recomendado pela
Organização Mundial de Saúde que é 15%.
Sabe que o perfil de cada parturiente influencia muito na escolha do tipo de
parto. Foi analisado também que esse perfil das parturientes por parto cesáreo de
Cacoal-RO segue próximo aos resultados encontrados em estudos realizados em outros
municípios brasileiros.
É válido salientar a necessidade de uma política pública e orientações mais
esclarecedoras por parte das equipes de saúde da família no momento do pré-natal, não
deixando de lado a humanização em cada caso.
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Saberes e práticas sobre a forma de comunicação ao paciente surdo
pelos profissionais de odontologia em Cacoal - RO
Knowledge and practice about the form of communication to the deaf
patient by dental professionals in Cacoal-RO
Reis, Milena Cristina Gonçalves1
Bazoni, Marcelo Ximenes2
Rodrigues, Marcus V. S. Rodrigues3
Almeida, Zilanda Martins de4

RESUMO
A língua falada é a forma mais comum de comunicação entre as pessoas, mas, os surdos
tem essa forma de comunicação afetada, fazendo com que a linguagem através de gestos
se torne a sua língua padrão. A linguagem brasileira de sinais (LIBRAS) foi reconhecida
como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda pela Lei Federal n°
10.436/02. Em um tratamento, envolvendo pacientes com deficiência auditiva, existem
barreiras às quais dificultam o atendimento, como: barreira específica e inespecíficas. O
objetivo desta pesquisa foi avaliar os saberes e práticas sobre a forma de comunicação
ao paciente surdo pelos profissionais de odontologia de Cacoal-RO.Utilizou-se um
questionário estruturado contendo 15 perguntas objetivas. Foram avaliados por
conveniência profissionais da odontologia de ambos os sexos,que exercem suas
atividades tanto na rede pública como na rede privada, inscritos no CRO-RO, onde a
pesquisa foi executada em clínicas e consultórios de Cacoal-RO. Frente aos dados
obtidos 46,15% dos profissionais entrevistados utilizam o auxílio de algum familiar do
usuário para comunicação diante ao tratamento, 57,69% não se sentem preparados para
atender estes pacientes surdos, dos entrevistados 100% possuem o conhecimento ou já
ouviu falar em libras, mas apenas 11,43% sabem se comunicar através deste tipo de
linguagem.Conclui-se que grande maioria dos entrevistados não se consideram aptos a
atender um paciente surdo sem auxílio de intérpretes ou algum familiar e que possuem o
conhecimento de libras, mas não sabem utilizar essa forma de comunicação.
Palavra-chave: Paciente surdo. Odontologia, Comunicação.
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1 INTRODUÇÃO

Conforme Castro et al., (2012) quando existe falha entre o profissional de
saúde e o paciente surdo significa que este profissional deve procurar um treinamento
para a capacitação ao atendimento destes pacientes com essa deficiência.
Segundo Guimarães et al., (2006) em um tratamento, envolvendo pacientes
com deficiência auditiva, existem barreiras as quais dificultam o atendimento, como:
barreiras específicas (envolve dificuldades do paciente ) e inespecíficas (falta de
profissionais habilitados).
O objetivo desta pesquisa foi avaliar os saberes e práticas sobre a forma de
comunicação ao paciente surdo pelos profissionais de odontologia de Cacoal-RO, a fim
de conhecer as formas de comunicações utilizadas entre eles e procurar saber se os
profissionais possuem algum conhecimento sobre a linguagem brasileira de sinais
(LIBRAS).
Este estudo propõe uma avaliação destes profissionais procurando saber qual a
forma que eles utilizam para se comunicar com estes pacientes, e por outro lado mostrar
a estes profissionais a importância da libras na sociedade, e como adotar uma melhor
comunicação no momento do atendimento odontológico.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Materiais
Foram avaliados por conveniência profissionais da odontologia de ambos os
sexos,que exercem suas atividades tanto na rede pública como na rede privada, inscritos
no CRO RO, onde a pesquisa foi executada em clínicas e consultórios de Cacoal-RO.

2.2 Métodos
A abordagem dos problemas: apresenta característica qualitativa e quantitativa.
Qualitativa porque contem questões objetivas, tendo como objetivo a interpretação dos
dados encontrados na pesquisa. Quantitativa porque os dados obtidos poderão ser
demonstrados por métodos estatísticos.
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A pesquisa tem caráter descritivo, corte transversal. A população pesquisada
respondeu a um questionário estruturado com perguntas objetivas elaboradas por França
(2011).
A entrevista com esses profissionais foi feita por dois pesquisadores, nos
períodos de setembro a outubro de 2013, após a apreciação e aprovação do Comitê de
Ética e Pesquisa (CEP – FACIMED), protocolo nº 1118-13.
Após

os

questionários

serem

respondidos,

foram

avaliados

estatisticamente.Desta forma este projeto propôs avaliar os saberes e práticas sobre a
forma de comunicação ao paciente surdo pelos profissionais de odontologia em CacoalRO.
3 RESULTADOS
A amostra composta por 35 profissionais de odontologia da cidade de CacoalRO, sendo 21(60%) são do gênero masculino e 14(40%) gênero feminino.
Tabela 1: Ano de formação
Período de Formação

n

%

1980-1989

2

5,71

1990-1999

3

8,58

2000-2009

16

45,71

2010-2013

14

40,00

Total

35

100,00

Fonte: Os Pesquisadores

Esta pesquisa foi realizada com profissionais que concluíram a graduação em
odontologia entre 1980 a 2013, segundo os dados coletados.
Tabela 2: Você já atendeu ou atende um paciente surdo?
Resposta

n

%

Sim

26

74,3

Não

9

25,7

Total

35

100,00

Fonte: Os Pesquisadores
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Na Tabela 3, dos 35(100%) profissionais entrevistados 26 (74,3%),
responderam que em algum momento de sua carreira profissional, atenderam paciente
surdo. Para os resultados a seguir os 26 profissionais serão considerados como 100% da
amostra, pois essa próxima categoria apenas foi respondida por profissionais que
assinalaram Sim na tabela 3.
Tabela 3: Qual a estratégia de comunicação você utiliza?
Tipo de Estratégia

n

%

Escrita

4

15,38

Fala Pausada (leitura labial)

6

23,08

Mímica

3

11,54

Auxílio de algum familiar do

12

46,15

Libras

1

3,85

Total

26

100,00

usuário

Fonte: Os Pesquisadores

Dos 26 (100%) profissionais entrevistados, 12 (46,15%) responderam que
sempre utilizam o auxilio de algum familiar do usuário a fim de se fazerem entendidos
para facilitar a realização do tratamento odontológico, 6 (23,08%)utilizam-se do método
de falar pausadamente para que o paciente possa fazer leitura labial, 4 (15,38%)se
comunicam com o paciente através da escrita, 3 (11,54%) usam a mímica como a forma
de comunicação e apenas 1 (3,86%) utiliza a linguagem brasileira de sinais (Libras) para
realização da comunicação no momento do atendimento.

Tabela 4: Todas as etapas da consulta, desde a anamnese à prescrição (ou à
avaliação) foram realizadas?
Resposta

n

%

Sim

21

80,77

Não

5

19,23

Total

26

100,00

Fonte: Os Pesquisadores
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De acordo com a Tabela 3.2 dos 26 (100%) dos profissionais entrevistados, 21
(80,77%) disseram que todas as etapas foram entendidas e assim realizado o tratamento
e somente 5 (19,23%) não foram entendidos e assim não realizaram todas as etapas.

Tabela 3.9: Você se sente preparado para atender um usuário surdo sem
auxilio de interprete ou familiares?
Resposta

n

%

Sim

11

42,31

Não

15

57,69

Total

26

100,00

Fonte: Os Pesquisadores

Dos profissionais entrevistados 15 (57,69%) não se sentem preparados para
atendimentos a estes usuários sem o auxílio de um intérprete ou familiares e já 11
(42,31) acreditam estarem aptos para o atendimento a este usuário sem a presença de
um intérprete ou familiares.

3.1 Conhecimento dos Profissionais em Odontologia sobre LIBRAS
A pesquisa avaliou também o conhecimento do profissional sobre a Linguagem
Brasileira de Sinais (LIBRAS), onde os 35 profissionais foram considerados 100% da
amostra.

Tabela 4: Você conhece ou já ouviu falar sobre libras?
Resposta

n

%

Sim

35

100

Não

0

0

Total

35

100,00

Fonte: Os Pesquisadores

Quando questionados sobre o conhecimento sobre LIBRAS, as respostas dos
35 (100%) profissionais foram unânimes, todos disseram conhecer ou já ouviram falar
sobre LIBRAS.
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Tabela4.1: Você sabia que a libras é regulamentada como língua oficial dos
surdos?
Resposta

n

%

Sim

31

88,57

Não

4

11,43

Total

35

100,00

Fonte: Os Pesquisadores

Perguntando sobre o conhecimento sobre a regulamentação da LIBRA como
lingual oficial dos surdos 31 (88,57%) responderam sim, 4 (11,43%) responderam não
ter conhecimento que a LIBRA é regulamentada como língua oficial dos surdos.

Tabela 4.2: Você sabia que LIBRAS é regulamentada como segunda língua do
Brasil?
Resposta

N

%

Sim

14

40

Não

21

60

Total

35

100

Fonte: Os Pesquisadores

Dos entrevistados 21 (60%) responderam que não tinham conhecimento da
regulamentação da LIBRAS como a segunda língua oficial do Brasil e 14 (40%)
responderam que sim, que tem este conhecimento.

Tabela 4.4: Você fala por meio de libras?
Resposta

n

%

Sim

3

8,57

Não

2

91,43

Total

35

100,00

Fonte: Os Pesquisadores

Apenas 3 (8,57%) sabem se comunicar através de LIBRAS e 32 (91,43%) não
sabem se comunicar através desta linguagem.
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3.2 Capacitação para comunicação com o paciente surdo

Tabela 5: Você recebeu instrução na graduação sobre estratégia para se
comunicar com surdos?
Resposta

N

%

Sim

13

37,14

Não

22

62,86

Total

35

100,00

Fonte: Os Pesquisadores

Perguntando ao profissional se foi instruído na graduação sobre a estratégia
para se comunicar com os surdos, apenas 13 (37,14%) responderam que foram
orientados durante a graduação e 22 (62,86%) responderam que não receberam esse tipo
de instrução.

Tabela5.1: Você já fez algum curso de capacitação que abordasse os aspectos
da comunicação com os usuários surdos?
Resposta

n

%

Sim

6

17,14

Não

29

82,86

Total

35

100,00

Fonte: Os Pesquisadores

Dos profissionais entrevistados a Tabela 5.1 mostrou que 29 (82,86%) não
realizaram nenhum curso de capacitação que abordasse os aspectos da comunicação
com os surdos, já 6 (17,14%) destes profissionais disseram ter se capacitado ao
atendimento a este tipo de paciente.

4 DISCUSSÃO

O Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística
(IBGE, 2010) investigou os seguintes tipos de deficiência: visual, auditiva, motora e
mental/intelectual e, para as três primeiras, também verificou o grau de severidade.
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Os resultados revelam que, no Brasil, quase ¼ da população (23,9%) tinha
algum tipo de deficiência, o que significa cerca de 45,6 milhões de pessoas. Na
avaliação por tipo, o Censo mostrou que 9.717.318 apresentavam algum grau de
deficiência auditiva.
Segundo Lima e Carnielli (2011) uma pessoa é considerada surda quando tem
perda ou diminuição na capacidade a percepção dos sons. A deficiência auditiva
neurosensorial em dois grupos podem ser divididas, hereditária e a adquirida, sendo que
pode ocorrer surdez no parto, após o nascimento ou durante a gestação,
(BEVILACQUA;MORET,2005).
Molleret al. (2010) afirmou em seus estudos que o domínio do campo visual do
surdo é superior ao campo visual dos ouvintes, pois devido à falta de um dos sentidos,
outros tendem a serem mais aguçados.
Para Silva et al. (2007, p. 09 ) “quando um indivíduo surdo nasce em família de
surdo , LIBRAS é a chamada de língua materna, e quando nasce em uma família de
ouvinte LIBRAS é considerada língua natural”.
No momento da pesquisa segundo Tabela 3.1,onde se questionou qual é a
estratégia de comunicação utilizada pelo profissional com o paciente surdo, a presença
do acompanhante familiar para mediar à conversação foi à resposta mais evidenciada
(46,15%), e apenas 1 (3,85%) dos profissionais tem o hábito de se comunicar em libras.
Foi observado que a fala pausada é muito útil, onde o surdo tende a fazer
leitura labial.Quando não foi possível a leitura labial, os resultados demonstraram que a
mímica e a escrita foram utilizadas para haver essa comunicação (11,38% e 15,38)
respectivamente.
Segundo Chaveiro et al. (2009), os pacientes surdos relatam ter dificuldade de
recorrerem a tratamentos de saúde, pelo medo de não conseguirem se comunicar com os
profissionais, sempre precisando de um acompanhante do seu convívio diário para lhe
fornecer segurança e compreensão, intermediando a comunicação.
De acordo com Souza e Porozzi (2009), a língua falada é a forma mais comum
de comunicação entre as pessoas, mas,os surdos tem essa forma de comunicação
afetada, fazendo com que a linguagem através de gestos se torne a sua língua
padrão,assim sendo, ela se torna um obstáculo, pois os ouvintes possuem uma
dificuldade de entender esta língua de sinais, dificultando assim estes pacientes surdos a
desfrutar de serviços de saúde.
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Chaveiro et al., (2008),confirmam que mesmo o profissional não conhecendo
este tipo de comunicação, ele precisa interpretar seus aspectos supra-segmentais que
incluem gestos, expressões faciais e corporais. Se não houver uma boa comunicação
entre profissional e paciente, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, podem estes
procedimentos ser comprometidos, pela não compreensão dessa comunicação.
De acordo com a Tabela 4.4 foi evidenciado nesta pesquisa que a maioria dos
profissionais entrevistados não se comunicam por meio de libras. Chaveiro, Porto e
Barbosa (2008) disseram que há uma dificuldade entre comunicação do profissional
com o paciente, e por isso, há necessidade do profissional conhecer a língua de sinais.
De acordo com Chaveiro et al., (2009) para existir um atendimento de
qualidade, onde diagnóstico e tratamento são realizados com sucesso, deve haver uma
comunicação, onde profissional e paciente se entendam corretamente). Os autores ainda
questionaram em relação ao paciente surdo: os profissionais de odontologia conseguem
entender as expressões não verbais feitas por este paciente? E o paciente surdo consegue
entender as informações passadas pelo profissional? E confirmam que quando existem
falhas na forma de comunicação, estas podem comprometer a qualidade da assistência
odontológica.
Na Tabela 3.9, quando questionado se o profissional está preparado para
atender o paciente surdo sem auxílio de um intérprete ou familiares, verificou-se que a
maior parte (57,69%) destes profissionais odontólogos não estão preparados.
França (2011), confirma que os profissionais da saúde não estão preparados
para suprir as necessidades de saúde do paciente surdo, porque falta pela parte do
profissional, capacitação de comunicação com estes pacientes. Nessa linha de raciocínio
Arcoverde,Santos,Galdino(2009, p. 115)sugere que para evitar essa barreira de
comunicação, o profissional deve se interessar e se capacitar, assim ocorrendo a
superação destes bloqueios, para que as limitações não impeçam um atendimento de
qualidade.
De acordo com a Tabela 4.1, quando citado no questionário se o profissional
tem o conhecimento sobre a regulamentação de LIBRAS como a língua oficial dos
surdos, a maioria (88,57%) dos entrevistados disseram que sim.
Já conforme a Tabela 4.2, quando questionados sobre o conhecimento de que
LIBRAS é regulamentada como segunda língua oficial do Brasil a maioria (60%)
responderam que não.Chaveiro et al. (2009) relata que a linguagem de sinais está
presente em todo o mundo, no Brasil esta linguagem é chamada de LIBRAS, e foi
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reconhecida como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda pela
Lei Federal n° 10.436/02.
Conforme a Tabela 5 e 5.1, a maior parte (62,86%) dos entrevistados
responderam que não receberam instrução na graduação sobre a estratégia para se
comunicar com os surdos e também não realizaram algum curso de capacitação que
abordasse os aspectos da comunicação com estes usuários (82,86%). Queiroz et al.
(2009) relataram que vivemos em épocas de mudanças, onde novos profissionais não
estão interessados em aprender LIBRAS, e atualmente são raras as instituições que tem
o ensino voltado para capacitar estes profissionais para atendimento a pessoas com
deficiência.Nesse sentido, Souza, Porozzi (2009) confirmaram que o problema da
comunicação poderia ser solucionado, se a disciplina de LIBRAS fosse obrigatória em
todos os cursos da área da saúde não sendo proposta apenas como matéria optativa,
fazendo com que estes futuros profissionais se interessassem e conhecessem a
importância dessa linguagem.

5 CONCLUSÃO

A análise dos resultados permitiu as seguintes conclusões:
1-

O auxilio de um familiar no momento da consulta é indispensável, quando o

profissional não possui uma linguagem ‘’oficial’’ com o paciente surdo.
2-

Todas as etapas da consulta, as dúvidas sanadas pelo paciente surdo e todas as

condutas proposta pelo cirurgião dentista foram devidamente realizadas.
3-

A maioria dos entrevistados afirmou não estar aptos a atender um paciente surdo

sem auxílio de um intérprete ou algum familiar.
4-

Grande parte dos entrevistados possui o conhecimento sobre LIBRAS e sabem

que ela é regulamentada como a língua oficial dos surdos, importante ressaltar que
poucos deles sabem utilizar essa forma de comunicação.
5-

Constatou-se que muitos profissionais da área odontológica não receberam

instrução de como se comunicar com pacientes surdos e nem fizeram algum curso que
abordasse os aspectos da comunicação com estes pacientes.
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Saúde bucal nos pacientes notificados com hanseníase no ano de 2013
em Cacoal - RO.
Oral health in patients with leprosy notified in the year 2013 in Cacoal-RO.
Sales, Luiz Henrique Bizinoto1
Nascimento, Tamara C. do2
Reis, Milena Cristina Gonçalves3
Almeida, Zilanda Martins de4

RESUMO
A hanseníase,uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria intracelular e ácido resistente
Mycobacterium leprae que acomete preferencialmente pele e nervos periféricos, com um grande
potencial para desenvolver incapacidades físicas, que podem evoluir para deformidades visíveis,
mais comuns em mãos, pés e áreas da face. Apresenta alta morbidade na região norte sendo o
estado de Rondônia um dos focos hiperendêmicos. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o
índice CPOD dos pacientes portadores de hanseníase diagnosticados no ano de 2013 no
Hospital municipal materno infantil Cacoal, e o seu conhecimento sobre reações hansênicas e
como a sua condição bucal pode interferir nessas reações hansênicas pós-alta. Utilizou-se uma
entrevista contendo oito perguntas objetiva-se também o índice CPOD que avalia o número de
dentes cariados, perdidos e Obturados. Os pacientes foram avaliados por conveniência de ambos
os sexos e de faixa etária variada. Frente aos dados obtidos 66,67% da amostra não estão
cônscio sobre como sua atual condição bucal pode interferir em reações hansênicas pós-alta,
apenas 33,37% dos pacientes já haviam ouvido falar e tiveram orientação que a atual condição
bucal pode desencadear reações hansênicas pós-alta. 100% dos entrevistados acreditam que
necessitam de algum tipo de tratamento odontológico.
Palavra- chave: Hanseníase, Odontologia, Índice CPOD.
ABSTRACT
Leprosy is a chronic infectious disease caused by intracellular bacteria and acid resistant
Mycobacterium leprae which mainly affects skin and peripheral nerves, with great potential to
develop physical disabilities that can progress to more common for hands, feet and facial areas
visible deformities. It has high morbidity in the north and the state of Rondônia one of
hyperendemic foci. The objective of this research was to evaluate the DMFT of leprosy patients
diagnosed in 2013 in the maternal child Cacoal Municipal Hospital, and his knowledge of
leprosy reactions and how their oral condition can interfere in these post-high leprosy reactions.
We used an interview with eight objective questions and also the DMF index that measures the
number of decayed, missing and filled teeth. Patients were evaluated for convenience of both
sexes and of varying ages. Based on the data obtained 66.67% of the sample are not aware about
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your current oral condition can interfere with post-high leprosy reactions, only 33.37% of
patients had heard and had guidance that the current oral condition can trigger reactions leprosy
post discharge. 100% of respondents believe they need some kind of dental treatment. It is
concluded That there are public policies targeted to patients with leprosy , an End to clarify the
importance of oral health without compromising leprosy .
Keywords: Leprosy, Dentistry, DMFT.

1 INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria intracelular e
acido

resistente

Mycobacterium

leprae

(KELLY-SANTOS,

MONTEIRO,

ROZEMBERG, 2009) que acomete preferencialmente pele e nervos periféricos, com
um grande potencial para desenvolver incapacidades físicas, que podem evoluir para
deformidades visíveis, mais comuns em mãos, pés e áreas da face (COSTA et al., 2002,
RANJAN et al., 2004). Sua transmissão acontece pelas vias aéreas superiores
(MORENO, ENDERS e SIMPSON, 2008).
A classificação operacional dos casos de hanseníase, visando definir o esquema de
tratamento com poliquimioterapia é baseada no número de lesões cutâneas, de acordo
com os seguintes critérios: PAUCIBACILAR (PB) - casos com até cinco lesões de pele;
e MULTIBACILAR (MB) - casos com mais de cinco lesões de pele (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2010).
A hanseníase apresenta alta morbidade na região norte sendo o estado de Rondônia
um dos focos hiperendêmicos Entre os 53 municípios de Rondônia, 23 são considerados
hiperendêmicos, ainda que 12 localidades possuam menos de 10 casos novos em 2010
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
Avaliando a relação da saúde bucal com a hanseníase, verifica-se que as infecções
odontológicas podem ser fatores desencadeantes de episódios de reações hansênicas,
que são períodos de inflamação aguda no curso de uma doença crônica que podem
afetar os nervos (SESMG, 2007). A manutenção de infecções orais, no entanto, pode
levar a reações hansênicas, dificultando o tratamento do paciente. Em razão da
possibilidade de ocorrência destas lesões, a avaliação sistemática do padrão das
condições bucais é recomendada na rotina dos serviços (ABREU et al., 2006). Doenças
gengivais e periodontais estão entre os fatores bucais mais prováveis na ocorrência dos
episódios reacionais (CORTELA, IGNOTTI, 2008).
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A atuação do odontólogo no tratamento dos pacientes com hanseníase, seja este
preventivo, curativo ou reabilitador, visa especialmente à eliminação de focos
infecciosos bucais, a fim de evitar o desencadeamento ou diminuir a intensidade de
possíveis estados reacionais, auxiliando na qualidade de vida do doente. (MARTINEZ,
SPINDOLA, 2012).
O trabalho se justifica devido à necessidade de avaliação por parte do cirurgião
dentista e a percepção do paciente hansênico, sobre a importância da relação da saúde
bucal com a hanseníase no desenvolvimento de uma reação hansênicas.
Pouco são as pesquisas que avalia a importância da saúde bucal nos pacientes com
hanseníase, nesse sentido o estudo se propõe avaliar o conhecimento dos pacientes
quanto à existência de reações hansênicas e caracterizar a atual condição da saúde bucal
dos pacientes com hanseníase através do índice CPOD.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada em indivíduos que iniciaram o tratamento contra hanseníase
no HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL CACOAL. O hospital é uma das
unidades que o município de Cacoal- RO disponibiliza para diagnóstico e tratamento da
hanseníase.Todos os pacientes que foram avaliados tiveram diagnostico de hanseníase
no ano de 2013, onde se obteve um total de 28 pacientes. Sendo que dos 28 pacientes
somente foram localizados 12 pacientes. Dos 28 pacientes 3 não existia endereço na
ficha fornecida pelo HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL CACOAL, 4 se
recusarão a participar da pesquisa, 5 haviam mudado de endereço e 4 não foi possível
localizar o endereço.
A amostra pertencente à pesquisa contém pacientes de ambos os sexos e de faixas
etárias variadas.A pesquisa não conteve os pacientes notificados com hanseníase no ano
de 2013 que não aceitaram participar da pesquisa, pacientes notificados com hanseníase
no ano de 2013 que não iniciaram o tratamento.A lista de pacientes notificados no ano
de 2013 foi fornecida pelo HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL
CACOAL, onde nesta lista além da identificação do paciente e endereço constava
também a classificação operacional no momento do diagnóstico.
A pesquisa foi de corte transversal, pois foi realizada em apenas um momento,
através de uma entrevista com perguntas objetivas e pesquisa de campo, para a coleta do
índice de CPOD.

A amostra desta pesquisa foi realizada por conveniência. A
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abordagem do problema apresenta características qualitativas e quantitativas.
Qualitativa porque irá conter questões objetivas, tendo como objetivo a interpretação
dos dados encontrados na pesquisa. Quantitativa porque os dados obtidos poderão ser
demonstrados por métodos estatísticos. E também de caráter descritivo, porque haverá
análise e descrição das variáveis encontradas.
A coleta de dados foi realizada na residência dos pacientes. Utilizou-se como
critério de busca dos pacientes a realização de duas visitas domiciliares, em horário
matutino e vespertino.
A entrevista, com perguntas objetivas avaliou o conhecimento dos pacientes quanto
ao seu estado atual de saúde bucal e a importância da mesma com a hanseníase. Foi
utilizado o índice CPOD que avalia o número de dentes cariados, perdidos e obturado
de cada paciente, nos dando assim um perfil do seu estado atual de saúde bucal.
O índice CPOD foi obtido através do exame clínico no paciente, fazendo se valer de
um único observador e único anotador, ambos passarão pela calibração conforme a
metodologia proposta pelo Projeto de Saúde Bucal Brasil (SB Brasil,2000). Os
pacientes examinados estavam sob luz natural em uma cadeira não odontológica com o
auxílio de espátula de madeira. O observador estava posicionado na frente do paciente.
A entrevista com esses pacientes e a avaliação do índice CPOD foi feita por dois
pesquisadores, nos períodos de agosto a setembro no ano de2014, após a apreciação e
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP – FACIMED), protocolo nº756.096.
Todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
concordando em participar da pesquisa.
A estatística utilizada foi constituída da elaboração de um banco de dados
eletrônico no programa estatístico DYANE2 versão 2.0.

3 RESULTADOS
Tabela 1: Gênero dos entrevistados
Valor Significado

Freqüência

%

______________________________________________________________
1 MASCULINO

8

66,67

2 FEMININO

4

33,33

____________________________________________________________
Total freqüências

12

100,00

Fonte:Os Pesquisadores
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Do total da amostra entrevistada de 12 (100%) pacientes, 8 (66,67%) pacientes são
do gênero masculino e 4 (33,33%) pacientes do gênero feminino.
Tabela 2: Classificação operacional para fins de tratamento quimioterápico?
Valor Significado
Freqüência
%
______________________________________________________________
1Paucibacilar
1
8,33
2Multibacilar

11

91,67

______________________________________________________________
Total freqüências

12

100,00

Fonte: Os Pesquisadores

Na análise de dados obtida através do prontuário da amostra fornecida pelo Hospital
municipal materno infantil Cacoal, foi constatado que 1 (8,33%) dos pacientes está
classificado como Paucibacilar e 11 (91,67%) classificado como Multibacilar.

Tabela 3: Você já havia ouvido falar em hanseníase?
Valor Significado
Freqüência
%
______________________________________________________________
1 SIM
12
100,00
______________________________________________________________
Total freqüências

12

100,00

Quando questionados se já ouviam ter falado em hanseníase, as resposta dos 12
(100%) pacientes foram unânimes, todos disseram já ter ouvido falar em hanseníase.

Tabela 4: Alguém na sua família teve hanseníase?
Valor Significado
Freqüência
%
_______________________________________________________________
1 SIM
7
58,33
2 NÃO

5

41,67

_______________________________________________________________
Total freqüências

12

100,00

Fonte: Os Pesquisadores

Dos entrevistados, 7 (58,33%) pacientes responderam que alguém de sua família já
teve hanseníase e 5 (41,67%) responderam que nenhum familiar teve hanseníase.
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Tabela 5: Você sabe o que é uma reação pós hansênicas?
Valor Significado
Freqüência
%
_______________________________________________________________
1 SIM
5
41,67
2 NÃO

7

58,33

_______________________________________________________________
Total freqüências

12

100,00

Fonte: Os Pesquisadores

Perguntados aos pacientes pertencente à amostra se eles sabiam o que é uma reação
pós hansênicas, 7 (58,33%) responderam que não é 5 (41,67%) responderam que sim.

Tabela 6: Você recebeu informações (instruções) sobre a possibilidade de após cura
você vir a desenvolver uma reação pós-hansênicas?
Valor Significado
Freqüência
%
_______________________________________________________________
1 SIM
4
33,33
2 NÃO

8

66,67

_______________________________________________________________
Total freqüências

12

100,00

Fonte: Os Pesquisadores

Quando questionados sobre a possibilidade de após cura vir a desenvolver uma
reação pós-hansênicas, 4 (33,33%) disseram que já haviam recebido informações e 8
(66,67%)disseram que não haviam recebidos informações.

Tabela 7: Você tem conhecimento que seu estado de saúde bucal pode ser um fator
agravante para o desenvolvimento de reações após a alta por cura da doença?

Valor Significado
Freqüência
%
_______________________________________________________________
1 SIM
4
33,33
2 NÃO

8

66,67

_______________________________________________________________
Total freqüências

12

100,00

Fonte: Os Pesquisadores
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Quando questionados sobre o conhecimento que seu estado de saúde bucal pode
ser um fator agravante para o desenvolvimento de reações após a alta por cura da
doença, 4 (33,33%) responderam que tinham conhecimento e 8 (66,67) responderam
que não tinha conhecimento.

Tabela 8: Já foi alguma vez ao dentista?
Valor Significado
Freqüência
%
_______________________________________________________________
1SIM
12
100,00
_______________________________________________________________
Total freqüências

12

100,00

Fonte: Os Pesquisadores

Perguntados se alguma vez já tinham ido ao dentista, as resposta dos 12 (100%)
pacientes foram unânimes, todos disseram que ao menos uma vez já foi ao dentista.

Tabela 9: Depois que foi diagnosticado com hanseníase, foi alguma vez ao dentista?
Valor Significado
Freqüência
%
_______________________________________________________________
1 SIM
4
33,33
2 NÃO

8

66,67

Total freqüências

12

100,00

Fonte: Os Pesquisadores

Indagados se depois que foram diagnosticados com hanseníase, foi alguma vez ao
dentista, 8 (66,67%) responderam não e 4 (33,33%) responderam que sim, foram ao
dentista depois do diagnóstico de hanseníase.

Tabela 10: Pela sua percepção, acredita que precisa de tratamento dentário no
momento?
Valor Significado
1 SIM

Freqüência
12

%
100,00

_______________________________________________________________
Total freqüências

12

100,00

Fonte: Os Pesquisadores
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Dos pacientes entrevistados, todos os 12 (100%) acreditam em sua percepção que
precisam de tratamento dentário.

Tabela 11: Índice CPOD geral da amostra
Valor Significado
Freqüência
%
______________________________________________________________
111,33
12
100,00
______________________________________________________________
Total freqüências

12

100,00

Ao avaliarmos o índice CPOD dos pacientes, foi possível observar através da
tabela 11, o índice geral da amostra foi de 11,33.

4 DISCUSSÃO

A hanseníase é considerada ainda um problema de saúde pública no Brasil e o papel
do cirurgião dentista em todas as atividades de controle da doença são de grande
relevância dentro do contexto de assistência multiprofissional. O profissional
odontólogo deve participar da avaliação o bucal do doente, prevenindo e tratando
infecções bucais que podem predispor estados reacionais, já que a cavidade oral tem
repercussões sobre certas condições sistêmicas e vice-versa (MARTINEZ, SPINDOLA,
2012).
Segundo a pesquisa, a tabela 1 mostra que, a maior prevalência de hanseníase
aconteceu em pacientes do gênero masculinos, no total 8 pacientes. Este resultado
condiz com os trabalhos apresentados por Duarte, Ayres, Simonetti (2007); Viera
CSCA et al.,(2008), os quais mostram que o gênero masculino também é o mais
afetado.
Bechelli (1966) apud Curto (2005) cita em seus estudos que esta ocorrência
possivelmente está relacionada com o contexto histórico do caráter boêmio e migratório
em busca de trabalho, portanto, menos salubre apresentado pelos indivíduos do sexo
masculino. O reconhecimento da doença por eles significa uma ameaça ao papel
provedor da sobrevivência familiar, além do desapontamento, uma vez que sua força foi
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ameaçada, representada por eles como fraqueza, desânimo, perda da potência sexual
(OLIVEIRA, ROMANELLI, 1998).
A tabela 2 mostra a classificação operacional da hanseníase preconizada para fins
de tratamento quimioterápico. Os pacientes multibacilares, não apresentam resistência
ao bacilo, que se multiplica no seu organismo passando a ser eliminado para o meio
exterior, podendo infectar outras pessoas. Estas pessoas que são a fonte de infecção e
manutenção da cadeia epidemiológica da doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002) A
associação encontrada entre classificação operacional e presença de reação hansênicas
corrobora os resultados encontrados por diversos estudos, os quais afirmaram serem os
pacientes multibacilares – por constituírem um grupo sob um estado mais grave da
doença – os mais propícios a apresentar esse tipo de reação (Brasil et al, 1973).
Tabela 3, toda amostra responderam que sim, que já ouviram falar em hanseníase.
Apesar dos pacientes relatarem que já tiveram familiares acometidos pela hanseníase e
ouviram falar na doença, o conhecimento ainda é escasso, pois existem certas
distorções, evidenciando falta de esclarecimento (SOUZA et al., 2013).
De acordo com a tabela 4,7(58,33%)dos pacientes entrevistados já tiveram algum
familiar com hanseníase. Segundo Fine (1997) confirmou-se que o contato em nível
domiciliar ou de convívio constitui um fato de risco com uma probabilidade de 5 a 8
vezes maior, respectivamente, de adquirir hanseníase em comparação com nãocontactantes.
Em relação às tabelas 5 e 6, parcela expressiva dos avaliados afirmou não saber o
que vem a ser uma reação hansênicaspós-alta. Considerando toda a história da
hanseníase, é essencial que os profissionais das equipes de saúde desenvolvam
atividades educativas no sentido de esclarecer as pessoas quanto à doença, favorecendo
com isso a inserção dos portadores de hanseníase na sociedade e sua aceitação no
convívio familiar (NUNES; OLIVEIRA; VIEIRA, 2008). O conhecimento sobre os
estados reacionais pelo paciente é extremamente. Importante, principalmente quando
estes estados ocorrem após a alta por cura, podendo ser confundidos com recidiva
(SHETTY, WAKADE, ANTIA, 2001).
Conforme a tabela 7, quando questionados sobre o conhecimento que seu estado
de saúde bucal pode ser um fator agravante para o desenvolvimento de reações após a
alta por cura da doença, 8 (66,67%) responderam que não tinham tal conhecimento
sobre o referido assunto. Segundo Almeida et al,. (2013), em seu trabalho 82% dos
entrevistados relataram não ver qualquer relação entre hanseníase e prejuízos à cavidade
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bucal, ou não souberam responder à pergunta. As infecções odontológicas estão
relacionadas a episódios de reações hansênicas (BELMONTE et al., 2007).
Ao analisarmos a tabela 9, os pacientes quando indagados se depois que foram
diagnosticados com hanseníase foram alguma vez ao dentista, 8 (66,67%) da amostra
disseram que não. Visto que maioria dos pacientes de hanseníase observados não
recebeu orientações para procurar o serviço odontológico no momento do diagnóstico
da doença, procurarão atendimento odontológico por conta própria. Segundo a pesquisa
de Filgueira et al. (2014). Pode-se verificar que a maioria dos pacientes acometidos pela
doença não passam pelo serviço odontológico durante o tratamento, configurando uma
falha na atenção a sua saúde.
Esta necessidade de execução de tratamento odontológico precisa ser
estimulada, em razão da importância da manutenção de uma saúde bucal livres de focos
infecciosos, os quais podem comprometer a saúde sistêmica do individuo e com isso
agravar o desenvolvimento da doença (ALMEIDA, 2010).
Em 1937, Klein e Palmer propuseram um indicador de saúde oral, denominado
índice CPOD que permite calcular a média do número total de dentes permanentes
cariados, perdidos por cárie e obturados num determinado grupo de indivíduos.
Tabela 11 expressa o valor do Índice de CPOD geral da amostra 11,33, que
segundo Narvai e Frazão (2008), classifica o CPOD geral em relação a faixa etária
estudada 35-44 anos de idade, em média,entre 6,3 a 12,7. Ao contrário do que diz os
estudos de Aarestrupet al., (1995), Nunez- Mert, (2003) e Belmonte et al., (2007), onde
a saúde bucal dos portadores de hanseníase é precária, pois estas pessoas, comumente,
apresentam elevado índice CPOD (dentes cariados perdidos e obturados) e sérios
problemas periodontais. Deve ser levado em consideração que o perfil social e
econômico destes pacientes é precário o que contribui para a elevação do índice de
CPOD e doença periodontal.

5 CONCLUSÃO

Ficou evidenciado na pesquisa que é preciso que haja política pública voltada ao
paciente portador de hanseníase, em relação ao esclarecimento da importância da saúde
bucal no comprometendo da doença.
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APÊNDICE
INSTRUMENTO DE COLETA
ENTREVISTA
1. Você já havia ouvido falar em hanseníase?
(

)SIM ( ) NÃO

2. Alguém na sua família teve hanseníase?
( )SIM ( ) NÃO
3. Você sabe o que é uma reação pós hansênicas?
( )SIM ( ) NÃO
4. Você recebeu informações (instruções) sobre a possibilidade de após cura você
vir a desenvolver uma reação pós-hansênicas?
( )SIM ( ) NÃO
5. Você tem conhecimento que seu estado de saúde bucal pode ser um fator
agravante para o desenvolvimento de reações após a alta por cura da doença?
( )SIM ( ) NÃO
6. Já foi alguma vez ao dentista?
( )SIM ( ) NÃO
7. Depois que foi diagnosticado com hanseníase, foi alguma vez ao dentista?
( )SIM ( ) NÃO
8. Pela sua percepção, acredita que precisa de tratamento dentário no momento?
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( )SIM ( ) NÃO

ANEXO

AVALIAÇÃO DO ÍNDICE CPOD (bucal@saude.to.gov.br)
NOME:

CÁLCULO DO CPOD INDIVIDUAL: C + P + O
Nº DENTES
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Behaviorismo: aclamado por uns, criticados por outros
Guimarães, Jennifer Carolina dos Santos1,
Souza, Maihelly Martins de2,
Lana, Suelmara Petrolino de Almeida 3,
Bergamini, Gésica Borges4

Colocação do problema
Este ensaio é parte de uma análise da obra “Sobre o Behaviorismo” de B.
F. Skinner, que tem como objetivo discutir e analisar não só a importância do
Behaviorismo para ciência do comportamento, como evidenciar a explicação de eventos
mentalistas dentro desta corrente. Para tanto, utilizaremos como base os primeiros sete
capítulos da obra, assim com outras obras de Skinner, como também obras e artigos de
outros autores para a explicitação das críticas feitas ao Behaviorismo Radical.
Críticas voltadas a pontos que, para muitos autores, não são explicadas nesta
corrente, como por exemplo, a questão da auto-observação que, para Behaviorismo
Radical não se nega a possibilidade da auto-observação ou do autoconhecimento ou sua
possível utilidade, mas questiona a natureza daquilo que é sentido e observado e,
portanto, conhecido. Segundo Skinner, o que uma pessoa conhece de si mesma depende
das contingências às quais ela foi exposta durante a sua vida, ou seja, a condição para o
autoconhecimento é dada pela comunidade à qual o indivíduo pertence.
O tema proposto objetiva mostrar que o behaviorismo radical “muitas vezes é
criticado de forma preconceituosa e indevida e muito dessas críticas é na verdade
criticas a psicologia de Watson e não ao behaviorismo radical de Skinner e o
entendimento das diferenças entre os modos idealista e materialista de pensar ajuda a
esclarecer a maneira de estudar e compreender o comportamento para o behaviorismo
radical” (GUIMARÃES, 2003). Isto porque o Behaviorismo Metodológico descartou-s

Acadêmicas do curso de bacharel em Psicologia na Faculdade de Ciências Biomédicas de
Cacoal – FACIMED. Contatos:
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3
Suelmara27@gmail.com
4
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de muitos problemas despertados pelo Mentalismo, contudo a maioria dos behavioristas
metodológicos admitia a existência dos fatos mentais, ao mesmo tempo em que os
excluía de consideração.
“O behaviorismo metodológico foi bem sucedido em relação a seus
próprios objetivos. Descartou-se de muitos problemas suscitados pelo
mentalismo, ficando livre para trabalhar em seus próprios projetos,
sem digressões filosóficas.” (Skinner, 1974, p.17)

Este ensaio tem como finalidade mostrar a teoria behaviorista, partindo do
ponto de vista skinneriano, apontando considerações que batiam de frente com
renomados teóricos como Sigmund Freud e Carl R. Jung, visando elucidar tais criticas e
deixar nítido a concepção mentalista sob o a corrente do behaviorismo radical.

Sobre o Behaviorismo Radical, sobre Skinner.

"Sobre o behaviorismo" (Cultrix, 1974, 211 páginas), do psicólogo Burrhus
Frederic Skinner, apresenta visão do autor sobre behaviorismo através da colocação de
conceitos básicos e a discussão sobre as suas implicações. Uma obra de extrema
importância para a análise científica do comportamento humano, que origina uma
filosofia para a ciência do comportamento. Mas que até hoje gera muitos debates e
críticas que em sua maior parte dada à falta de conhecimento dos fundamentos
skinnerianos.
Além de Sobre o Behaviorismo, o autor elaborou outras diversas obras, como: O
comportamento Verbal, Ciência e Comportamento Humano, A Ciência de Aprender e a
Arte de Ensinar, Superstição em Pombos, Estudante Criativo, O Planejamento de
Culturas, O que é Comportamento Psicótico? entre outros. Assim de acordo com os
autores Moreira e Medeiros (2006) “em quase sete décadas dedicadas á pesquisa e á
produção de conhecimento em psicologia, Skinner escreveu e publicou em torno de 300
artigos e cerca de 20 livros. Suas publicações abrangeram os mais diversos assuntos.”
Considerado o mais importante behaviorista, B. F. Skinner conduziu trabalhos
precursores na psicologia experimental e foi o propositor do Behaviorismo Radical,
buscando compreender o comportamento através de um sistema relacional entre
organismo e ambiente. Desta maneira segue a importância deste livro de Skinner “Sobre
o Behaviorismo” o qual pode ser compreendidos conceitos básicos dessa linha teórica e
conseqüentemente seu conjunto de críticas procedente dessa análise do comportamento.
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“Sobre o Behaviorismo” inicia apresentando as possibilidades de se entender às
causas do comportamento, através de alguns conceitos, como, o estruturalismo em que
não se assume a possibilidade de explicar as causas do comportamento, e sim de
descrevê-los. Já no behaviorismo metodológico, proposto por Watson, há a limitação
das causas como somente aquilo que é observável objetivamente por mais de uma
pessoa, não se descartava existência do mentalismo, apenas o excluía devido ao fato de
serem acontecimentos que não podiam ser observados, e a introspecção não era aceita
como uma prática científica já que não poderia ser observado por mais de uma pessoa.
Deve-se dar ênfase ao conceito de comportamento, pois o mesmo precisa ser
definido, porque assumir somente aquilo que é visível de fato para o estudo e a análise
do psicólogo pode ocasionar a omissão de uma série de processos que são de extrema
importância. Deste modo Skinner ampliou o conceito de comportamento para elucidar o
que pode ou não ser emitido, e conseqüentemente quando ampliou este conceito o
enquadrou aos aspectos cognitivos, mas sem lhe dar status causal para esses aspectos,
assim não assume o que esta dentro do sujeito como causa do comportamento de
alguém.
O behaviorismo se refere então ao estudo do comportamento, e para isso sua
observação tornou-se fundamental. A proposta de Skinner, no Behaviorismo Radical,
aceita a possibilidade da auto-observação de comportamentos, restaurando assim
introspecção descartada por Watson até então. Skinner também não excluiu os
acontecimentos mentais, os considerava como eventos internos, entretanto não significa
que esses eventos sejam as causas do comportamento, não lhe atribui natureza especial.
Para o autor as causas do comportamento estão no ambiente, assim “exerce um
tipo diferente de efeito durante a vida de um indivíduo e a combinação dos dois efeitos é
o comportamento que nós observamos em qualquer momento dado” (Skinner, 1974,
p.17). Pode-se então associar a dificuldade de aceitar a obra devido à complexidade do
assunto, que já em todo seu primeiro capítulo coloca diversas visões de um mesmo
fator: as causas do comportamento, mostrando uma forte característica do teórico em
explicar detalhadamente e aprofundando ao máximo de seus conceitos visando à
objetividade de suas obras.
Uma vez presente á questão do dualismo no Behaviorismo de Watson trazia para
Skinner a idéia de que maiorias dos behavioristas metodológicos admitiam a existência
dos fatos mentais, ao mesmo tempo em que os excluía de consideração (Skinner, 1974,
p. 18) dando ênfase aos métodos, baseava-se no realismo, distinguindo mundo objetivo
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de mundo subjetivo. O behaviorismo radical, todavia, adota uma linha diferente não
nega a possibilidade da auto-observação ou do autoconhecimento ou sua possível
utilidade, mas questiona a natureza daquilo que é sentido ou observado e, portanto,
conhecido.
Defende que o que realmente existe são acontecimentos físicos, porém privados
no caso comportamentos encobertos, e trabalhar com este tipo de objeto nos leva a um
mundo cientifico e objetivo. Como explica Maria Amélia Matos em Behaviorismo
Metodológico e Behaviorismo Radical:
“O behaviorismo surgiu em oposição ao mentalismo e ao
introspeccionismo, mas, de fato, isso só é verdade na obra de
behavioristas clássicos como Watson e Guthrie. Em fins do século
passado a ciência de modo geral começou a colocar uma forte ênfase
na obtenção de dados ditos objetivos, em medidas, em definições
claras, em demonstração e experimentação. Esta influência se fez
sentir na psicologia [...].” (MATOS, 1995, p.2).

Ainda, admite que seja de grande utilidade prática dos relatos a respeito dos
eventos internos, os considera como pistas para o comportamento passado e condições
que o afetaram, como para o comportamento atual e as condições que o afetam e
também para condições de comportamentos futuros.
Quando Skinner propõe a idéia de comportamento verbal, que desde que a
musculatura vocal ficou sob o controle operante proporcionou através das
conseqüências reforçadoras o mantimento e molde deste comportamento, que exerce
funções de comando por controle, regras sociais, leis verbais entre outros tornando
assim a humanidade mais sociável, pois esta linguagem é produto de comportamento
verbal sendo necessário á interação com determinado grupo – comunidade verbal a que
pertence –, de maneira a adquirir instrumentos para a expressão de significados,
pensamentos, idéias entre outros. O comportamento verbal traz ganhos para o grupo em
si, não para seus membros, o que torna possível a evolução do ambiente social, como
também, traz ganhos sobre os efeitos do próprio falante já que se torna reforço de seu
próprio comportamento, e exerce um grande controle sobre o comportamento-não
verbal podendo influenciar na forma de interpretação do mundo.
O comportamento não-verbal, ou privado, o pensamento, por exemplo, que
diferentemente das formulações mentalistas é vista como deslocação do ambiente em
forma de experiência para a mente, que novamente é rebatido por Skinner (1953-1998),
de forma que esse tipo de concepção não tem importância para o psicólogo já que não se
pode acessar ou interferir neste processo o que é de grande importância é o estudo da
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influência do pensamento sobre o comportamento. Assim para os analistas do
comportamento é de relevância maior “identificar as situações em que o controle verbal
é mais poderoso, e as situações em que ele não produz grande influência sobre o
comportamento não-verbal” (FAGGIANI, 2008).
Esta obra nos faz questionar e analisar como algumas pessoas ou teorias ensinam
as outras a falar sobre seus próprios eventos privados se elas não têm acesso aos
eventos, então o sujeito aprende a qualificar um estado de certa maneira pela
comunidade verbal a qual ela não tem acesso, sendo uma aprendizagem muito dedutiva.
Assim, o comportamento é erroneamente atribuído aos sentimentos e não as
contingências responsáveis por aquilo que se sente (Skinner, 1974, p. 53) tornando-se
um dos pontos cruciais da obra de Skinner que mostra que algumas atribuições são
inacessíveis e inaceitáveis como causas do comportamento de alguém. E sim, a análise
de qual as contingências e variáveis que este sujeito esta sobre controle.
Após uma série de explicações a cerca de estados mentais e sentimentos o autor
aborda outra questão mentalista para que se verifique o condicionamento operante: A
mente não é a causa do comportamento. O que ocorre dentro do organismo é parte do
que precisa ser explicado e não a explicação, o Behaviorismo Radical está, sim,
interessado na mente, mas se ela estiver sendo entendida como o conjunto dos eventos
privados e não como construto ou aparato de outra qualidade físico que o restante da
realidade.
Nesse sentido, a teoria da mente poderia explicar como as representações são
formadas, qual a lógica da memória, de onde vêm às emoções, como ocorre o
processamento de informação e assim por diante, mas tais ciências não forneceriam uma
explicação causal completa do comportamento. O ambiente controla a percepção o
próprio ato é a percepção. Não existe copia “armazenamento”, mas sim contingência ou
até mesmo uma relação entre a própria situação. Nas palavras do autor, uma pessoa é
modificada pelas contingências de reforço em que age, ela não armazena as
contingências. (Skinner, 1974, p.74).
Discriminar, abstrair, discernir, prestar atenção são operações que, ao contrário
que o senso comum acredita, são concebidas pelo behaviorismo, pois envolvem
contingências de reforço já que um histórico de reforços produziu um controle por
estímulos. Pois apesar de serem eventos privados, na análise do comportamento são
comportamentos mesmo que estes não sejam em sua maior parte passíveis de
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observação direta, não cabe ao behaviorismo radical negar a existência tais concepções,
embora seja o que muitos acreditem, mas sim de explicá-las de maneira não dogmática.

Elucidação ás criticas

Para Skinner (1974, p.24) nenhum tipo de causa deve se descartado, mas que as
explicações destas devem ser concretas e que possam ser comprovadas, de maneira a
apresentar dados conclusivos sobre a influência de determinados fatores em
determinados comportamentos. As causas do comportamento não devem ser atribuídas
a processos estruturas internas (mentalismo), devem ser buscadas na sua história de
interações com seu ambiente, no caso seria o modelo de seleção pelas conseqüências
(Skinner, 2007, p.129).
Tais considerações se contradizem com diversos autores renomados como as
obras de Sigmund Freud (1986-1939), como também, o Carl R. Jung (1875-1961) autor
que se destacava na época, ambos atribuíam a causalidade de nosso comportamento ao
inconsciente. Para estes e outros autores adeptos do mentalismo, os nossos
comportamentos estão relacionados a fatos ocorridos em nosso passado, ou até mesmo a
um passado ancestral, e que não teríamos consciência destes, mas que explicariam tais
atos. (BANOV, 2002).
Segundo a análise do comportamento todo comportamento é selecionado pela
interação entre organismo e ambiente, então o que é feito hoje é resultado de algum
determinante, a grande questão é estabelecer qual o determinante. Para Sigmund Freud
(1986-1939) na psicanálise o determinante é o inconsciente, assumindo que não existe
coincidência e que de maneira geral não há livre arbítrio, assim o determinante é
produto de um conteúdo que eu não posso conhecer e o colocando em um estado causal.
A grande questão de tudo isso é estabelecer um modelo conceitual que nos diga: isso foi
feito e é função de alguma coisa. Para Skinner, o sujeito é fruto de uma história
selecionada a grande questão é entender como aconteceu, como ela passou a estabelecer
maior ou menor probabilidade para a emissão de certas respostas.
Podemos perceber esse aspecto quando Jung diz que “a psicologia, como
ciência, relaciona-se, num primeiro plano, com a consciência; a seguir, ela trata dos
produtos do que chamamos psique inconsciente, que não pode ser diretamente
explorada por estar a um nível desconhecido ao qual não temos acesso” (Jung, 2001, p.
3). De maneira que durante toda sua obra enfatiza nas explicações comportamentais e
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acontecimentos, como em seu segundo capítulo em que faz suas considerações a
respeito dos acontecimentos internos, dentro da pele, fazendo questionamento a respeito
da importância dada as descrições da vida mental na qual “mesmo aqueles que insistem
na realidade da vida mental geralmente concordam em eu pouco ou nenhum progresso
foi feito desde os tempos de Platão.” (Skinner, 1974, p.31).
Sobre a questão a comunidade verbal apontada por Skinner, o autor explicita que
com certa medida solucionar problemas da privacidade, mas descrições nunca são
totalmente precisas. Diante dessa exposição podemos relacionar os eventos públicos e
privados na elucidação de suas relações com as causas do comportamento. A reposta
verbal está relacionada ao comportamento privado que pode possuir diversas variáveis
que controlam a sua emissão. Por muito tempo tentou-se encontrar as causas do
comportamento dentro dos organismos, por exemplo: Por que eu bebo água? A resposta
para as teorias mentalistas seria que eu bebo água porque tenho sede ou porque tenho
vontade, percebe-se que estas explicações para o comportamento do sujeito esta voltada
para dentro do organismo. o que a analise do comportamento faz, é estabelecer a causa
do comportamento no próprio comportamento, a definição de comportamento vai
depender do entendimento de quem é o organismo e qual ambiente ele se comporta.
Então a própria definição de comportamento vai assumir duas unidades a unidade do
ambiente e a unidade do próprio organismo.
“Alguém pode esta se perguntando por que organismo? Porque
organismo é aquele que altera o ambiente e o foco da análise, o que
seleciona o comportamento de beber água não são aspectos cognitivos
e sim uma análise de fatores filogenéticos, ontogenéticos e culturais.
Indivíduos de uma mesma espécie partilham de mesmo conjunto de
contingências filogenéticas, e indivíduos com uma história passada
semelhantes podem partilhar de contingências semelhantes e,
portanto, para certas variáveis é possível descrever funções
semelhantes para diferentes indivíduos.” (MATOS, 1995, p.7).

Freud encontrou tais explicações nos conceitos de Id, Ego e Superego, já na
análise do comportamento Skinner definiu tais causas do comportamento analisando o
mundo fora do sujeito, no caso em seu ambiente. Isso de fato gera uma série de críticas
para a obra do autor, pois pode parecer que o autor desconsidera os acontecimentos
internos, contudo Skinner questiona somente a forma pela qual entramos em contato
com o que chamamos de eventos privados. Isto porque são eventos que somente o
organismo tem acesso.
Mantêm uma relação com o ambiente e este ambiente é qualquer evento que
afete esse organismo, podendo ser tanto os estímulos eliciadores, ou seja, uma alteração
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no ambiente elicia uma resposta no organismo podendo estar relacionado com o
comportamento respondente, estímulo discriminativo situações que antecedem
determinada resposta, e que tenham sido vinculadas a um reforço. A partir do estímulo
discriminativo o sujeito pode prever a possibilidade de reforço após eliciar determinado
comportamento e também os eventos conseqüentes dessa ação, possibilitando a
modificação do repertorio comportamental do individuo.
Desse modo explicações sobre o comportamento que variam de acordo com os
tipos de respostas aceitas pela comunidade verbal, Freud quando utiliza o conceito de
superego no qual se refere ás regras sociais, pois é moldado pela sociedade, assim é a
comunidade verbal proposta por Skinner na análise experimental vai diretamente às
causas antecedentes que estão no ambiente (Skinner, 1974, p. 30). Skinner afirma a
importância do comportamento autodescritivo em sua obra, refletindo na diferença e
semelhança entre o comportamento e o relato do comportamento ou das suas causas,
visto que se a conseqüência é reforçada ou mantida por uma comunidade, pode-se
encontrar dessa maneira todas as variáveis das quais a probabilidade da conseqüência é
função.
Observamos contradições na proposta skinneriana quando comparada com os
demais autores na qual uma teoria mentalista faz inferência de valores quando se trata
de autoconhecimento ou de conhecimento privado do mundo do outro. Isso porque
produz explicações baseadas em agentes causais internos, para Skinner os eventos
mentais são efeitos colaterais das causas do comportamento e não de fato as causas do
comportamento. Podemos perceber como o campo da mente é tão remoto hoje em dia
quanto o era em seu descobrimento por Platão. (Skinner, p. 103). Os sujeitos são
simplesmente levados a relatar suas atividades em termos subjetivos voltados para seus
sentimentos e naquilo que introspectivamente observam enquanto pensam, deixando de
relatar fatos e conseqüências de suas histórias anteriores.
Uma solução muito mais simples será identificar a mente como a pessoa. O
pensamento humano é comportamento humano. A história do pensamento humano é
aquilo que as pessoas disseram e fizeram. Os símbolos matemáticos são os produtos de
comportamento verbal escrito ou falado, e os conceitos e relações de que são símbolos
estão no meio ambiente. O pensamento tem dimensões do comportamento, não de um
suposto processo interior que se expressa no comportamento (Skinner, p.103).
“O comportamento é um campo de estudo em si mesmo.
Evidentemente que há interação entre essas funções do organismo,
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mas essa relação não é de causalidade. O behaviorismo radical é
considerado um ambientalista e acusado de esvaziar o organismo, de
estudar uma caixa preta... Não! Estas críticas se originam de uma
postura pré- galileica, do que poderíamos chamar organocentrismo em
Psicologia. O homem é o fenômeno de interesse, é a origem de todas
as coisas, não sua interação com o universo. Para Skinner, o
organismo não é nem gerente nem iniciador de ações, é palco onde as
interações Comportamento-Ambiente de dão” (MATOS, 1995, p.7).

Diante deste livro segue a importância da proposta de Skinner ao analisarmos a
história individual do sujeito e a história da espécie a qual ele pertence. Por que para se
definir comportamento não adianta olhar somente para o sujeito, e sim olhar quem se
comporta e onde se comporta buscando entender quais foram as contingências que
selecionaram seu comportamento, e buscar essas explicações não dentro do sujeito e
sim no seu mundo exterior. Percebe-se assim que a psicologia moderna teve muitos de
seus conceitos repensados devido aos estudos do comportamento humano, saindo do
realismo do Behaviorismo Metodológico e entrando no pragmatismo do Behaviorismo
Radical. A psicologia se tornou algo mais complexo e objetivo, com isso Skinner tomou
para si um legado que passou por grandes nomes como Pavlov, Thorndike, Watson
revolucionando com sua filosofia para a ciência do comportamento.
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Dilemas existenciais da psicologia no século XXI
Bergamini, Gésica Borges1

Parece redundante tenta definir o campo de estudo e atuação da Psicologia,
porém tal debate serve para nortear as práticas existentes e trazer os processos históricos
à prática efetiva dessa ciência e profissão. Os novos psicólogos, “a galera do século
XXI”, adentram ao campo de atuação da Psicologia trazendo mudanças inerentes do seu
momento histórico atual e quase sempre há um entrave com alguns conceitos e
comportamentos de outrora.
Rose (2008) faz um levantamento do perfil da Psicologia nos últimos vinte anos.
Pontua as transformações ocorrentes e ao final predispõe um pequeno eixo para o que
poderá vir nos próximos anos. O autor realiza um recorte relacionado ao século XX,
pontuando os avanços e acréscimos que a Psicologia teve nesse período e traz reflexões
sobre o que virá a ser a Psicologia no século XXI.
Estamos há exatos sete anos desde sua publicação e de fato muita coisa mudou
no cenário da Psicologia. Coincidentemente ao que Rose (2008) pontuava como
“caminho certo” que era a compreensão muito mais cerebral dos processos mentais e a
junção da Neurobiologia, como base a explicar os fenômenos mentais, seria o índice de
caracterização do indivíduo, de fato vem ocorrendo e está tomando proporções
significativas no campo de atuação do psicólogo hoje. A Neuropsicologia, área não
especifica da psicologia, torna-se necessária para os “novos profissionais”, podemos
dizer que seria o retorno ao modelo médico de diagnóstico, utilizando os testes para fins
de exame, com o enfoque na adequação do sujeito, isto está se tornando uma conduta de
praxe para a prática profissional.
Realizando um paralelo com os dizeres de Bock (1999) em seu artigo intitulado
“A Psicologia a caminho do novo século: identidade profissional e compromisso
social”, é compreensivo observar que o social não deveria ser uma área específica da
psicologia, na verdade, a psicologia precisará sempre estar pertencente ao quadro de
ciência social.

Neuropsicóloga e Mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Rondônia – UFRO.
Docente do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED.
1
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Utilizando esses três caminhos, pretendo descrever o quão conflituoso é para o
novo profissional de psicologia adequar-se a esse contexto histórico e a necessidade do
mercado profissional. Utilizarei como perspectiva minha própria vivência prática, uma
vez que sou uma psicóloga da “nova geração”, vivenciando o processo de ensinar a uma
geração mais recente ainda, esses mesmos processos históricos da psicologia.
Em minha prática profissional sempre fui direcionado a psicologia mostrada por
Rose (2008) no início de seu discurso, a psicologia psicometrista que busca uma
quantificação do sujeito, a estruturação de uma base de personalidade, a modelação e a
inferência de um modelo passível de dominação. A grande fatia do mercado psicológico
para a nova geração está direcionada a práticas compulsórias. Práticas compulsórias
rompem com os dizeres democráticos que tanto Rose (2008) como Bock (1999) trazem.
Vamos compreender um pouco sobre essa prática compulsória. As práticas
compulsórias estão interligadas ao processo de dominação e enquadramento do poder
público e das organizações sobre o sujeito. Temos as avaliações psicológicas de caráter
obrigatório que evidenciam a psicologia compulsória. O sujeito hoje para iniciar o
processo de retirada da sua Carteira Nacional de Habilitação precisa – de forma
obrigatória – passa por uma avaliação psicológica. Da mesma forma o sujeito
concursado, ou simplesmente selecionado por uma grande empresa, deverá passar por
uma avaliação do estado mental ou de sanidade mental como alguns editais costumam
nomear. De todas, uma me causa mais estranheza: a avaliação para cirurgia bariátrica,
não há parâmetros para uma reprovação, não uma teoria formada dentro da Psicologia
que caracterize ou personalize o sujeito em condição de obesidade, que direciona se este
estar apto ou inapto para uma cirurgia, tão pouco contamos com instrumentos
específicos para esses fins e para essa população.
De fato, a responsabilidade do caos do trânsito (enquanto acidentes e condutas
inapropriadas), o surto ou adoecimento mental em respectivos colaboradores e por fim
as crises e adoecimento de pessoas que submetem a cirurgia bariátrica – até mesmo o
próprio sucesso da cirurgia, poderia ser considerado ineficiência da prática psicológica.
Uma vez que essas avaliações compulsórias foram elencadas como obrigatórias
observando a necessidade de preparar, direcionar e intervir nesses sujeitos, o que é
quase nulo enquanto prática profissional.
Qual o problema dessa ineficiência psicológica? Tendo por base os dizeres de
Rose (2008), pontuaria que esquecer-se que o sujeito faz parte de um grupo social, que
possui uma identidade formada em seu contexto social – que por sua vez é modificável
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e que possui autonomia em seu processo vivencial – democracia, são alguns itens que
podem justificar o posicionamento de uma psicologia, a meu ver, cada vez mais
retrógada ao modelo médico, fundamentado em diagnóstico e tratamento de causas
anormais, quando não se tem ainda um padrão fixo e universal de normalidade.
Voltamos ao que Rose (2008) traz como pressupostos básicos da psicologia, o
enquadramento do normal – o normal seria aquilo que produz, que é útil e dominável. A
Psicologia mais uma vez se sujeita a olhar o sujeito pelo prisma reducionista de ser útil,
volátil e passível de critérios que o diferencie do normal ao anormal ou patológico.
O social não dá dinheiro. Essa afirmativa é um discurso presente hoje nos
profissionais e acadêmicos de psicologia. Todos os semestres quando leciono as
disciplinas de psicologia social, comunitária e políticas públicas escuto com demasia tal
afirmação. Isso me preocupa enquanto docente e enquanto profissional: Qual o perfil do
psicólogo hoje? Qual o seu olhar sobre o fenômeno humano? Qual a intenção dos
acadêmicos que buscam a psicologia como profissão?
O mercado capitalista adentrou ao cenário psicológico e hoje temos críticas
acirradas ao modelo marxista, discussões e debates entre profissionais é comum e
recorrente. A crise de identidade está tão alarmante nos últimos anos que o próprio
Conselho Federal de Psicologia – C.F.P., em uma nova gestão, vem buscando adequarse a uma identidade e ainda não obteve sucesso. Uma coisa é visível em todas as ações
que o conselho tem direcionado hoje, cada vez mais vem se afastando do social, e em
pequenos passos defende e propõe direcionamentos às minorias.
Essas práticas são evidentes quando não se “condena” uma psicóloga por atuar
em seu consultório como psicóloga cristã, promovendo o que a mesma denominou de
“cura gay”. Torna-se mais evidente ainda, quando após a revolução manicomial o CFP
se coloca na posição de apoiar comunidades terapêuticas para dependentes químicos.
São medidas que nos distanciam do compromisso social elencado por Bock (1999) e
condiz com as preocupações de Rose (2008).
Se o próprio conselho norteador das práticas está passando por uma crise
existencial, o que dizer dos novos graduandos em psicologia? Aqueles que se recusaram
a aprender Psicologia Evolucionista, pois a mesma fere seus princípios básicos? Sim,
isso é absolutamente real e esse discurso, infelizmente, vem sendo aceito no meio
acadêmico.
O capital abocanhou a psicologia. E os psicólogos se perderam enquanto
perspectivas reais de compromisso social, de ciência social. O que vemos são condutas
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presumidas ao individualismo com enfoque na padronização do modelo humano e cada
vez mais voltado ao enfoque cerebral.
O cérebro torna-se senhor do homem. E, assim nasce a neuropsicologia como
área de conhecimento básico para o psicólogo. Sendo a neuropsicologia uma área da
neurociência, ela aglutina conceitos de neuroanatomia, neurologia, neurofisiologia e a
ciência do comportamento. Os direcionamentos da neuropsicologia para a prática do
profissional em psicologia remetem a um padrão avaliativo, no qual se pretende delinear
o funcionamento mental e suas particularidades com o intuito de promover um
diagnóstico preciso para uma medida de intervenção, que pode ser habilitador ou
reabilitadora.

A

princípio

estudavam-se

apenas

sujeitos

comprometidos

neurologicamente, hoje sujeitos com alguns déficits comportamentais já são indicados
para avaliação neuropsicológica (CAIXETA & FERREIRA, 2012).
Existem estudos em neuropsicologia que trazem fundamentos sociais para a
existência de déficits neurológicos e desordens cognitivas e comportamentais. Um
exemplo é a desnutrição infantil como um dos fatores de predisposição ao retardo
mental. Porém, ao dialogar com neuropsicólogos infantis não consta essa pergunta no
roteiro de anamnese, não há um crivo para observar se o sujeito teve perspectivas de um
ambiente propício ao desenvolvimento cerebral (SILVA, 200).
A neuropsicologia também deve ser social. Evidências da correlação de estrutura
e desenvolvimento do cérebro e suas funções não podem ser observadas fora do
contexto social do sujeito. O compromisso social não é somente da psicologia em si e
sim de todas as ciências que dispõem de favorecer o entendimento do ser humano e
auxiliá-lo em sua compreensão existencial e promover – quem sabe – um norteamento
revitalizador para sua vivência. Eu sou a favor da promoção de autonomia ao sujeito, da
democracia, do olhar e do fazer social (FERREIRA, 2010).
Por fim, observa-se que nem mesmo os olhares da neurobiologia pode-se
desvincular ao social. Reafirma-se como identidade do saber e fazer em psicologia o
compromisso social já firmado. O momento atual precisa ser compreendido com maior
direcionamento através de uma analise de conjuntura, o qual não vem ao caso fazer
nesse momento. Acredito que através da releitura e da redescoberta de que,
independente das instâncias neurobiológicas, o ser sempre será social e o enfoque de
atuação da psicologia será como uma ciência social através de seu compromisso social,
claramente definido na defesa e cuidados aos vulneráveis e minorias.
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