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EDITORIAL
O papel da publicação científica como desenvolvimento da espécie
humana

Ainda me lembro do ensejo do Exmo. Magnífico Reitor da Universidade
do Mindelo, aquando de uma das minhas várias idas a Cabo Verde, algures em
maio de 2014, em criar-se uma revista científica adstrita à Universidade do
Mindelo. Na ocasião, o Magnífico Reitor e amigo pessoal Professor Doutor
Albertino Graça deu-nos o maior incentivo e, assim, no dizer de Fernando
Pessoa, “Pouco a pouco o campo se alargava e se doirava.”
Este pedido do Magnífico Reitor da Universidade do Mindelo serviu
assim como o nosso ponto de equilíbrio para a equipa então formada para a
criação e prossecução do projeto. Quer eu, como Editor-in-Chief, quer a
Professora Doutora Dominika Swolkien, como Editora Auxiliar, percebemos que
estava ali criado o Ponto de Arquimedes, que referia, "Dai-me um ponto de apoio
e levantarei o mundo."
A verdade é que o campo alargou-se mesmo, como sementes que
viraram raízes, flores e frutos e a este momento, março / abril de 2018, estamos
a lançar oficialmente o n.º 1 do Volume V da Revista RUMUS - Revista Científica
da Universidade do Mindelo, perfazendo assim o seu quinto ano de existência
sem qualquer descontinuação.
Citando a sabedoria da Cabala, conhecida na Palestina, pelos Caldeus,
pelos Essénios, pelos Faraós no Antigo Egipto, pelos Babilónios e pelos
Sumérios desde 2900 A.C., em que, segundo o conhecimento cabalístico, o
número 1 simboliza amor à criação, foi exatamente o que foi feito na edição do
primeiro exemplar da revista (em 2014) que traça hoje um perfil histórico no
campo das publicações científico – académicas em todo o país Cabo-Verdiano.
Citando Araruna, “Da poeira etérea, ideias abstratas criaram vida, sons
se transformaram em letras e, por um milagre, permissão divina, o nada aparente
se materializou nas páginas” de um periódico científico!

7

LUIS ALBERTO MAIA

Atingimos já uma elevada maturidade editorial e científica, contando
sempre com artigos de professores nacionais e estrangeiros, investigadores,
estudantes, e interventores de renome local, nacional e internacional.
Gostar-se-ia aqui de refletir acerca de o quão relevante pode ser para
uma universidade o facto de promover a criação e divulgação de um periódico
científico que una em comunhão vários autores e leitores de várias partes do
mundo.
Ocorre que uma revista científica é muito mais do que um periódico onde
estão elencados artigos que podem ser consultados apenas quando for da
oportunidade do leitor.
É muito mais do que isso! Uma revista científica é não apenas fonte de
conhecimento científico como produto do processo de investigação e pesquisa
que leva os investigadores a produzir ciência e a colocar por escrito, para a
posteridade, o resultados e conjeturas acerca dos trabalhos que afincadamente
procuram desenvolver em função de um bem comum melhor e mais esclarecido.
Uma revista científica é assim fonte de Ciência. E poderíamos
questionar, se a ciência é assim tão relevante para nós?
René Descartes, no seu Discurso sobre o Método, refere-nos
Inexiste no mundo coisa mais bem distribuída que o
bom senso, visto que cada indivíduo acredita ser tão bem
provido dele que mesmo os mais difíceis de satisfazer em
qualquer outro aspeto não costumam desejar possuí-lo mais
do que já possuem. E é improvável que todos se enganem a
esse respeito; mas isso é antes uma prova de que o poder de
julgar de forma correta e discernir entre o verdadeiro e o falso,
que é justamente o que é denominado bom senso ou razão, é
igual em todos os homens; e, assim sendo, de que a
diversidade de nossas opiniões não se origina do fato de serem
alguns mais racionais que outros, mas apenas de dirigirmos
nossos pensamentos por caminhos diferentes e não
considerarmos as mesmas coisas.
Pois é insuficiente ter o espírito bom, o mais
importante é aplicá-lo bem.
As maiores almas são capazes dos maiores vícios,
como também das maiores virtudes, e os que só andam muito
devagar podem avançar bem mais, se continuarem sempre
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pelo caminho reto, do que aqueles que correm e dele se
afastam.
Assim também Boaventura de Sousa Santos, emérito Professor
Português refere, no que respeita à relevância da passagem do conhecimento
de senso comum para o conhecimento científico, ou seja para a ciência,
principalmente no campo académico, que não devemos deixar que os velhos e
ultrapassados paradigmas de conhecimento se eternizem em sebentas
ultrapassadas e vertidas acriticamente nas salas de aulas, e convida cada
docente a ser ao mesmo tempo um investigador, na lógica da investigação ação,
que possa suprir a necessidade de adaptação dos conhecimentos científicos
num mundo sempre em devir, sempre em transformação, e como tal, também
em transformação o conhecimento que temos acerca da ordem comum e
científica das coisas.
Não será por acaso a frase da reconhecida Médica Legista Portuguesa,
Professora Doutora Maria José Pinto da Costa, que refere habitualmente que de
cerca de 5 em 5 anos, 20% do conhecimento científico de uma área disciplinar
se torna obsoleto.
Assim, também, em seu discurso, Boaventura se dá conta que em meio
a um aparato científico tão abrangente, as perguntas e questionamentos tão
complexas já não são capazes de interrogar tamanho processo de
desenvolvimento da sociedade. Ele acredita, assim como Einstein, que os
questionamentos simples como os feitos por uma criança são capazes de nos
fornecer esclarecimentos tão próximos da realidade que nos forneceriam mais
segurança a tantas perplexidades do mundo moderno. Essas crianças devem
estar presentes em cada um de nós.
O primeiro exemplo retratado pelo autor em seu discurso remete-se ao
espírito infantil de Jean Jacques Rousseau. Destaca ele: “O progresso das
ciências e das artes contribuirá para purificar ou para corromper os nossos
costumes?” Tratou-se de um questionamento simples, mas de grande
profundidade. Rousseau respondeu rapidamente com uma negativa.
É neste sentido que Boaventura sustenta seu olhar firme sobre a ordem
científica hegemónica, uma ciência que insiste em manter-se inflexível às reais
necessidades humanas, analisa sob um olhar sociológico a crise dessa ciência
e propõe um perfil de uma ordem científica emergente.
Quanto à ordem científica dominante, ele questiona a estrutura deste
modelo científico desenvolvido a partir do século XVI e que ao longo dos anos foi
fortalecendo-se. Esta estrutura científica compromete-se unicamente com uma
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forma singular de se buscar o conhecimento verdadeiro, baseando-se em seus
princípios epistemológicos e em metodologias restritas. Caracterizando-se como
um modelo autoritário e que não corresponde às necessidades humanas,
opondo-se duramente ao senso comum e afastado da natureza e das carências
humanas.
A sua maior crítica remete-se à estrutura em que esta ciência constituiuse ao longo dos tempos. Baseou-se em um mundo totalmente cognoscível e
organizado a partir de uma ordem cronológica, espacial que a tornou
verticalizada, fundada numa dinâmica que ele chama de “determinismo
mecanicista” e que tem permeado diretamente no comportamento e imaginário
da sociedade.
Finalizamos assim este aspeto enaltecendo a relevância da publicação
de revistas científicas e do enaltecimento da Ciência, uma vez que como
reformulava Eça de Queiróz: "A ciência realmente só tem alcançado tornar mais
intensa e forte uma certeza: a velha certeza socrática da nossa irreparável
ignorância. De que cada vez sabemos mais - que não sabemos nada".
As publicações científicas objetivam assim divulgar a pesquisa para a
comunidade, de forma que permita que outros possam utilizá-la e avaliá-la sob
outras visões. As revistas, eletrónicas ou impressas, ainda são consideradas
como o modo mais rápido e economicamente viável, para os pesquisadores
fazerem circular e tornar visíveis os resultados do seu trabalho. Pois é por meio
de uma publicação científica que a sociedade toma conhecimento dos resultados
de um trabalho de pesquisa e o que este representa para a coletividade.
Em suma, reflitamos nestas últimas palavras: "O aspeto mais triste da
vida atual é que a ciência ganha em conhecimento mais rapidamente que a
sociedade em sabedoria", como refere Isaac Asimov.
Também Leonardo da Vinci o alertou a seu tempo, salientando que "Os que se
encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no
navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino".
Assim, sempre em prol de uma academia elucidada, cientificamente criadora e
editorialmente ativa, percamos o medo de publicar, este é o convite da equipa da
Revista RUMUS, pois os preconceitos face à utilidade científica devem ser
ultrapassados e postergados, como sabiamente nos lembrava Albert Einstein,
dizendo, "Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo do que um
preconceito."
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Como nos recorda Bernard Shaw "A ciência nunca resolve um problema sem
criar pelo menos outros dez", e é nessa criação de problemas, que a nossa alma
de cientista pode ajudar-nos a ultrapassar a nossa pequenez, pois desde que se
inicia o processo de inquietude humana que podemos começar a querer mudar,
como ocorre na Universidade do Mindelo, com esta modesta mas importante
publicação da revista RUMUS.
Afinal, não esqueçamos que, se Deus quer, e se o Homem sonha, a Obra Nasce!
E Fernando Pessoa, de forma tão mágica nos inebriou com as suas palavras e
nos sugeriu tal proposição.
Que possamos todos ter uma boa leitura e aproveitar os nossos recursos para
contribuir com números futuros, sempre em prol de um mundo melhor, e de uma
mente mais sã e esclarecida!

Luis Alberto Coelho Rebelo Maia, Ph.D.
Editor-in-Chief
Docente do Departamento de Psicologia e Educação da Universidade da Beira
Interior – Portugal

Covilhã, UBI, 6 de abril de 2018
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Guia de Avaliação das capacidades parentais: estudo de validade
preditiva

Dora Pereira
Universidade da Madeira, Portugal
dora.pereira@staff.uma.pt
Madalena Alarcão
Universidade de Coimbra, Portugal
malacão@uc.pt

Resumo
O prognóstico relativo à evolução dos prestadores de cuidados no âmbito das
avaliações das capacidades parentais é uma tarefa complexa, muitas vezes
determinante para o futuro das crianças e das famílias, mas também
indevidamente fundamentada. Este estudo teve como objetivo avaliar a validade
preditiva da Grelha de Previsão do Potencial de Mudança incluída no Guia de
Avaliação das Capacidades Parentais. Foi estudada a evolução da hipótese
prognóstica de 10 casos aos 6 meses e 1 ano após a avaliação inicial efetuada
por profissionais que acompanhavam a criança e o prestador de cuidados. Os
resultados evidenciam um valor preditivo de 100% aos 6 meses e de 90% aos 12
meses, apontando o instrumento como muito promissor. A abertura dos
prestadores de cuidados à intervenção salientou-se como o item da grelha no
qual ocorreu maior número de alterações. São discutidas as implicações deste
estudo exploratório para a intervenção.
Palavras-chave: avaliação, capacidades parentais, prognóstico, validade
preditiva, proteção à infância.
Abstract
The prognosis concerning the evolution of caregivers in the context of parental
capacity assessments is a complex task, often decisive for the future of children
and families, but also unduly grounded. This study aimed to evaluate the
predictive validity of the Change Potential Forecast Grid included in the Parental
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Capacity Assessment Guide. The evolution of the prognostic hypothesis of 10
cases at 6 months and 1 year after the initial evaluation by professionals
accompanying the child and the caregiver was studied. The results show a
predictive value of 100% at 6 months and of 90% at 12 months, pointing the
instrument as very promising. The opening of care providers to intervention was
highlighted as the item on the grid in which the greatest number of changes
occurred. The implications of this exploratory study for the intervention are
discussed.
Keywords: evaluation, parental capacities, prognosis, predictive validity, child
protection.
Introdução
As situações de maus tratos infantis suscitam, segundo Barnum (1997),
quatro questões: os factos, o dano, as capacidades parentais e o prognóstico.
Aos serviços envolvidos na proteção à infância é exigida a dupla tarefa de
proteger a criança das situações de perigo e de evitar que volte a vivenciá-las no
futuro. Autores como Budd, Clark e Connell (2011), López, Casimiro, Quintana e
Chaves (2009) e Morton (2000), salientam a importância da inclusão do
prognóstico no processo de avaliação das capacidades e competências
parentais no sentido de perceber qual a possibilidade de a situação evoluir
positivamente e das eventuais sequelas da mesma na criança serem reversíveis.
Ou seja, os profissionais devem ser capazes de avaliar a evolução dos
comportamentos de um determinado prestador de cuidados e definir a
intervenção que a mesma deve assumir para que a probabilidade de mudança
seja maximizada.
A literatura sobre prognóstico no contexto da proteção à infância centrase, essencialmente, na recidiva de situações de maus tratos (Barber et al. 2007;
Baumann et al. 2011, Camasso & Jagannathan 2000; DePanfilis & Zuravin 1999;
Kahn & Schwalbe 2010, Regehr, Bogo, Shlonsky & LeBlanc 2010, Schwalbe
2008, Shlonsky, Saini & Wu 2007), e não sobre a avaliação da evolução do
comportamento dos prestadores de cuidados. White e Walsh (2006) afirmam, no
entanto, que não é adequado desenvolver uma avaliação do risco sem uma
compreensão abrangente do funcionamento familiar e consideram fundamental
que a identificação dos fatores associados ao bom/mau prognóstico resulte não
apenas da evidência estatística mas da leitura clínica de cada processo de
avaliação.
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A complexidade das decisões tomadas ao longo do processo de
avaliação decorre da multiplicidade de fatores envolvidos e da inscrição
multisistémica (Bronfenbrenner 1999) do comportamento parental, do
desenvolvimento da criança e do próprio fenómeno dos maus tratos infantis. Tal
significa que as decisões não devem resultar da leitura de relações causais,
imediatas e lineares, mas antes da análise da interação simultânea de diferentes
variáveis, numa causalidade circular que exige uma visão sistémica (Gambrill
2008, Munro 2005, Turney, Platt, Selwyn & Farmer 2012).
A compreensão (da evolução) do funcionamento parental requer que os
profissionais sejam capazes de dar sentido à informação recolhida durante a
avaliação, procurando “o padrão que liga” (Bateson 1979) e desenvolvendo uma
formulação sistémica do caso que deve integrar e sintetizar o conhecimento
obtido através do processo de avaliação, de forma a possibilitar a descrição do
problema, a compreensão da sua génese, do seu desenvolvimento e
manutenção, bem como a planificação da intervenção (Brandon et al. 2008). A
formulação do caso e o prognóstico associado espelham a leitura
desenvolvimental e integrada do ecossistema que o avaliador efetua num
determinado momento. Entendendo-se o avaliador como um dos sistemas desta
ecologia, o mesmo deve manter-se aberto a nova informação e fazer uma
utilização rigorosa da evidência científica e das metodologias de avaliação e
intervenção.
Neste artigo discutem-se as potencialidades e limites dos prognósticos
no âmbito da avaliação das capacidades parentais e apresentam-se os
resultados de um estudo exploratório sobre a validade preditiva da escala de
prognóstico de mudança que integra a adaptação para o contexto português do
Guia de Avaliação das Capacidades Parentais (Pereira & Alarcão 2014).
Diagnóstico e prognóstico na avaliação das capacidades parentais
A avaliação da parentalidade implica a compreensão de como, em cada
caso, interagem os diferentes sistemas em que o prestador de cuidados (e a
criança) se inserem e de como se caracterizam a capacidade e as competências
parentais tendo em conta três referenciais temporais: a história da parentalidade
até ao momento da avaliação, a situação atual, e as perspetivas de evolução.
Entende-se que o diagnóstico corresponde à formulação do caso que é feita no
momento atual, a partir da qual se prognosticam possíveis evoluções. É
importante salientar que embora a avaliação do risco em que a criança se
encontra e a avaliação das competências e da capacidade parental ocorram
muitas vezes em simultâneo, elas têm objetivos diferentes pelo que a forma como
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eventuais conclusões relativas ao risco se refletem na avaliação da capacidade
parental, e vice-versa, é algo que deve ser claramente articulado e estar presente
na fundamentação das decisões relativas às medidas de proteção à infância.
Observa-se que, na prática, tende a desenvolver-se uma intervenção reativa às
diferentes situações ou fatores de risco que vão sendo identificados, o que pode
acarretar sérios prejuízos para o desenvolvimento da criança (cf. Brown & Ward
2012). Donald e Jureidini (2004) referem que decisões relativas à reunificação
após um período de acolhimento são frequentemente tomadas com base apenas
na presença ou ausência de fatores de risco relativos à segurança da criança,
sem ter-se em conta as capacidades parentais. Pelo contrário, a elaboração de
um prognóstico sobre a evolução da capacidade parental permitirá desenvolver
intervenções proactivas (Brown & Ward 2012), prevenindo eventuais sequelas
para o desenvolvimento da criança. Pode efetuar-se um prognóstico preliminar,
centrado na probabilidade de recidiva de situações de perigo para a criança, e
um prognóstico após a avaliação detalhada do funcionamento parental (Holder
2000).
Prognóstico e mudança
Mudar…o quê?
Mudar, no contexto da proteção à infância, significa corrigir o desvio
entre o funcionamento parental atual e aquele que garante a proteção da criança
e a promoção do seu desenvolvimento (Wulczyn, et. al. 2010). Tal vai para além
de comportamentos específicos que possam ter colocado a criança em perigo. A
prevenção terciária aqui implicada centrar-se-á na maximização da capacidade
parental, sendo um processo de desenvolvimento pessoal (Donald & Jureidini
2004) que implica, para além dos prestadores de cuidados, outros elementos da
família e da comunidade, e os próprios profissionais. Entendendo-se os serviços
como promotores do processo desenvolvimental de mudança, considera-se que
assumem (ou deverão assumir) as características apontadas por Bronfenbrenner
(1999) para os processos proximais. Mais especificamente, devem: i) propor
ações regulares, ao longo de um período de tempo alargado, durante o qual as
mesmas se tornem progressivamente mais complexas; ii) potenciar iniciativas e
respostas por parte dos serviços e por parte dos prestadores de cuidados e iii)
incluir ações que requeiram a mobilização de capacidades tais como atenção,
exploração, manipulação, elaboração e imaginação.
O modelo transteórico da mudança, de Prochaska e Diclemente
(Prochaska, Diclemente & Norcross 1992), tem sido apontado como uma
importante referência para situar os pais no processo de mudança (Morrison
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2010). Tendo em conta as 5 fases que preconiza (pré-contemplação,
contemplação, determinação, ação, manutenção e recidiva), espera-se que as
pessoas na fase da pré-contemplação tenham menor probabilidade do que as
que se situam nas fases de contemplação e determinação para entrar no
tratamento, permanecer nele, e ter sucesso na alteração dos seus
comportamentos. Aplicando o modelo às situações de mau trato infantil, Gelles
(2000) propõe que o estádio e o risco de mau trato constituam as duas dimensões
em função das quais poderá pensar-se a medida de intervenção mais adequada:
por exemplo, com pais com elevado risco de recidiva de mau trato e que se
situem nos estádios de pré-contemplação e contemplação, a medida mais
adequada a seria a cessação dos direitos parentais, desaconselhando-se a
reunificação. Contudo, como referem Littell e Girvin (2004, 2005), não só a
evidência empírica não apoia de forma consistente a validade preditiva destas
fases como um prestador de cuidados pode estar simultaneamente em diversas
fases de mudança, dependendo do comportamento específico que estiver a ser
considerado. Os autores consideram que um modelo bidimensional, que integre
o reconhecimento do problema e as intenções de mudar, se adequa melhor aos
casos de proteção à infância, tendo em conta os resultados dos estudos
realizados (Littel & Girvin 2005, 2006).
Bons e maus prognósticos
O prognóstico constitui um juízo global e complexo que deve ter em
conta múltiplos aspetos (López, Rosales et al 2009). Encontram-se na literatura
diversas referências a fatores de bom e mau prognóstico relativamente à
evolução dos pais e, mais especificamente, à possibilidade de aplicação de
medidas como a reunificação familiar. Ao rever algumas dessas referências
(Holder 2000, Katz & Robinson 1991, López, Rosales, et al. 2009, State of
Kansas, Department for Children and Family Prevention and Protective Services
2013) constata-se que tais fatores podem agrupar-se em quatro grupos: (1)
contexto, (2) comportamento dos prestadores de cuidados relativamente à
criança, incluindo as sequelas que já originou até ao momento, (3) fatores que
afetam que as capacidades parentais (e.g., violência doméstica, abuso de
substâncias, doença mental, limitações intelectuais e desenvolvimentais), e (4)
história do problema, reconhecimento do mesmo e adesão à intervenção.
Compreende-se assim que motivação para a mudança pode ser um importante
fator de prognóstico, sendo pertinente avaliar não só a intenção de mudança (o
que prestador de cuidados diz, o que faz, como planeia a resolução dos
problemas, até que ponto dirige as suas intenções para as questões da proteção)
mas também a mobilização para a mesma (se tentou, se participou, se seguiu
indicações, se é confiável e fez progressos). Como refere Holder (2000),
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prognosticar é um processo fluido pelo que o prognóstico de um profissional
acerca de uma família pode mudar ao longo do seu envolvimento com essa
família.
Os profissionais e a elaboração de prognósticos
As características dos profissionais e dos serviços parecem estar
associadas a variações no envolvimento e participação dos prestadores de
cuidados no quadro da aplicação de medidas de proteção em meio natural de
vida. Mais especificamente, são apontadas a experiência dos profissionais, o
número de casos em acompanhamento, a frequência dos contactos com as
famílias (Littell & Girvin 2006) e a relação (controlo/ajuda) estabelecida com as
mesmas (Litell & Girvin 2004; López, Casimiro et al. 2009). Woodcock (2003)
salienta que a forma como os técnicos constroem juízos acerca do
funcionamento parental, e disponibilizam serviços em função dos mesmos, pode
traduzir-se em atribuir aos prestadores de cuidados uma postura de resistência
à mudança decorrente da incorreta compreensão do seu funcionamento. Neste
artigo foca-se a hipótese prognóstica em termos de mudança, partindo do
pressuposto de que tal mudança será potenciada pela qualidade dos serviços
existentes. Contudo, saliente-se que não pode avaliar-se como negativa a
capacidade dos pais usufruírem dos serviços se estes não forem adequados às
suas necessidades e características.
Segundo Morton (2000) os serviços que trabalham no contexto de
proteção da criança podem utilizar diferentes estratégias de intervenção: (1)
eliminar ou reparar os fatores que contribuíram para a situação atual, associandoos a intervenções que promovam uma efetiva mudança; (2) gerir ou controlar tais
fatores de forma a limitar os seus efeitos ou consequências (e.g., gerindo os
fatores precipitantes em vez de os eliminar); ou (3) gerir ou limitar as
consequências, situação em que a avaliação tende a focar-se no risco de recidiva
e nos níveis de restrição necessários para a prevenir. Propõe-se que estes três
tipos de intervenção estejam associados ao resultado da avaliação das
capacidades parentais e, mais especificamente, ao prognóstico realizado, no
sentido em que quanto melhor for o mesmo maior será a probabilidade de se
utilizarem com sucesso as estratégias relacionadas com os dois primeiros tipos
de intervenção. Caso o prognóstico seja negativo, a intervenção será sobretudo
do tipo 3 e, no limite, pode levar à alteração de prestador de cuidados. Salientese que o prognóstico decorre de uma avaliação que incide sobre uma criança e
um (ou dois) prestador(es) de cuidado(s), o que significa que não deve ser
transposto automaticamente para outras díades. A elaboração do prognóstico

18

Guia de Avaliação das capacidades parentais: estudo de validade preditiva

deve pois decorrer da análise dos resultados da avaliação das capacidades
parentais.
O Guia de Avaliação das Capacidades Parentais (De Rancourt et al.
2006) é um instrumento que orienta o juízo clínico a desenvolver no âmbito deste
tipo de avaliações e que inclui a Grelha de Previsão do Potencial de Mudança. A
validade preditiva de um instrumento remete para a associação entre aquilo que
o instrumento avalia e determinados eventos futuros (Cardoso 2006, Loaman &
Siegel 2004). A validação é possível observando se tais eventos ocorrem ou não
e determinando se a sua ocorrência está ou não relacionada com a avaliação.
É a validade preditiva daquela grelha que se aborda no estudo exploratório que
a seguir se apresenta.
Método
Participantes
O estudo foi desenvolvido em Portugal com profissionais dos Centros
Distritais de Segurança Social (CDSS) de Portalegre, Évora e Beja, mais
especificamente das Equipas Multidisciplinares de Assessoria aos Tribunais
(EMAT, n=11), das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ, n=2)
daquelas cidades, e dos Centros de Acolhimento Temporário (CAT, n=10) dos
mesmos distritos. A participação dos profissionais foi autorizada pelos respetivos
serviços, perfazendo um total de 23 profissionais, dos quais 83% com mais de
10 anos de experiência profissional na função (13% entre 5 e 10 anos e 4% com
menos de 5 anos) e formação académica em Serviço Social (48%, n=11),
Psicologia (35%, n=8), Educação Social (4%, n=1) ou Outra (13%, n= 13).
Foram integrados no estudo 10 casos de crianças com menos de 6
anos, acolhidas em Centro de Acolhimento Temporário, que mantinham a
possibilidade de contacto com os pais durante o acolhimento. A seleção destes
casos justifica-se por se considerar que quando a criança é acolhida se
reconhece que está numa situação de perigo em que a continuidade junto dos
prestadores de cuidados poderia acarretar sequelas muito graves para o seu
desenvolvimento, o que significa que as capacidades parentais dos prestadores
de cuidados foram postas em causa.
Em cada caso estudado participaram os profissionais da instituição que
aplica ou supervisiona a medida de promoção e proteção (CPCJ ou EMAT) e da
instituição de acolhimento (CAT). É de salientar que esta metodologia espelha a
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dinâmica interinstitucional que ocorre ao longo dos processos de promoção e
proteção.
Instrumento
O Guia de Avaliação das Capacidades Parentais utilizado é uma
adaptação (Pereira & Alarcão 2014) do instrumento de origem canadiana com o
mesmo nome (de Rancourt et al. 2006, Steinhauer et al. 1993).
É composto por 9 dimensões de avaliação, divididas em quatro áreas:
contexto (1. O contexto sociofamiliar), criança (2. A saúde e o desenvolvimento
da criança), relação prestadores de cuidados-criança (3. Vinculação; 4.
Competências parentais), e prestadores de cuidados (5. Domínio dos impulsos;
6. Aceitação da responsabilidade; 7. Fatores que afetam a capacidade parental;
8. Rede social; 9. Acesso aos serviços). Cada dimensão inclui diversas questões
específicas e um conjunto de questões resumo que incidem sobre as implicações
da informação recolhida na avaliação do exercício da parentalidade e que
sintetizam as conclusões do profissional. Existe ainda um conjunto de critérios
que permite classificar a dimensão avaliada como um recurso principal ou
secundário, ou como uma dificuldade secundária ou principal, num contínuo
classificativo do mais para o menos adequado.
No final do Guia encontra-se a Grelha de Previsão do Potencial de
Mudança que requer que o profissional assinale a forma como avalia diferentes
aspetos que contribuem para este prognóstico, nomeadamente o
desenvolvimento da criança, o tempo de duração da situação problema, a
presença de problema psiquiátrico que afete as capacidades parentais, a
utilização passada dos serviços pelo prestador de cuidados e o sucesso de tal
intervenção, as competências parentais atuais, a abertura atual e a vontade dos
pais em procurar e utilizar ajuda, a aceitação de responsabilidade, a sua
capacidade de conter as tensões, a existência de apoio exterior e a vontade de
o utilizar. Estas respostas, já registadas ao longo do instrumento nas dimensões
que respeitam diretamente cada uma daquelas temáticas, são compiladas nesta
grelha com o objetivo de construir um prognóstico fundamentado. Tal é
conseguido situando a evolução dos prestadores de cuidados numa de duas
hipóteses prognósticas: A) potencial de mudança encorajador; B) alto risco de
cronicidade, consoante se observe um maior número de respostas respeitantes
a uma ou outra hipótese.
O Guia é portanto um instrumento de juízo clínico orientado (Barlow,
Fisher & Jones 2012), na medida em que propõe um conjunto de itens de
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avaliação baseados na evidência empírica, mas o juízo clínico é do profissional.
Como referem Steinhauer et al. (1993), não se centra na identificação de factos
isolados, mas orienta antes para a identificação de padrões de comportamento.
A sua utilização implica um trabalho prévio de recolha de informação em diversos
momentos e com recurso a vários sujeitos e métodos. Ou seja, requer-se que
sejam desenvolvidos: a) entrevistas com os prestadores de cuidados e outros
membros da família, b) observação de interações entre os mesmos e a criança,
c) contactos com outros serviços envolvidos e d) visitas domiciliárias. A
informação recolhida é registada sob a forma de resposta às questões colocadas
pelo Guia, de forma a constituir um todo consistente, passível de leitura e análise
subsequente.
Procedimentos
O estudo desenvolvido incidiu sobre a validade preditiva da grelha de
previsão do potencial de mudança. Ou seja, o que estava em causa era perceber
se a hipótese prognóstica formulada estava efetivamente associada à
cronicidade da situação ou à sua alteração. Para isso, procurou verificar-se, junto
de cada equipa, passados 6 meses e 12 meses, se a hipótese prognóstica (HA potencial de mudança encorajador; HB - alto risco de cronicidade) se mantinha.
Para tal, contactaram-se os profissionais das equipas das EMATs, das
CPCJs e dos CATs que estavam ou tinham estado envolvidos com os 10 casos
em análise no estudo de fiabilidade deste instrumento (ocultado para revisão,
2013). Partiu-se do preenchimento efetuado pelas equipas após a reunião de
partilha de informação (T1) efetuada durante o mesmo, e passados 6 meses e
12 meses, solicitou-se novamente o seu preenchimento junto dos profissionais
que continuavam a acompanhar o prestador de cuidados. Esta verificação foi
feita através de questionamento direto por parte da primeira autora a cada
equipa, sendo igualmente questionado, em caso de alteração da hipótese
prognóstica se haviam ocorrido acontecimentos considerados relevantes no
período em análise.
A hipótese prognóstica foi verificada de acordo com os seguintes
indicadores:
- HA: ocorreram mudanças no comportamento parental que viabilizaram
o regresso da criança para junto dos prestadores de cuidados e não há registo
de novas sinalizações nos serviços;
- HB: a criança mantém-se acolhida por não se verificarem mudanças
no comportamento parental; a criança está com novos cuidadores mas não tem
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contactos com o prestador de cuidados (PC) avaliado por decisão deste; o PC
avaliado exerce a função parental com outra/s criança/s relativamente às quais
existem sinalizações nos serviços de proteção à infância.
Estando presentes estes indicadores, considerou-se que a hipótese
tinha sido verificada (sim); foi assumido o contrário (não) caso não se
observassem.
Resultados
No quadro 1 registam-se as respostas em T1 para cada item de análise
da grelha e, em cada caso, assinalando-se se tais respostas foram alteradas nos
momentos subsequentes (T2, passados 6 meses e T3, passados 12 meses).
Quadro 1: Respostas à grelha de previsão do potencial de mudança em T1
Pontos de análise da
grelha de previsão do
potencial de mudança
Desenvolvimento HA
da criança
HB
HA
Aparecimento
dos problemas
HB
Problema
HA
psiquiátrico que
afeta
as
HB
capacidades
parentais
Utilização
dos HA
serviços
no
passado
e
sucesso
da HB
intervenção
Competências
HA
parentais atuais HB
Abertura atual, HA
vontade dos pais
de procurar e
utilizar
HB
habitualmente
ajuda
HA
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Casos
1 2 3
4
PC1 PC2
x x
x
x
x
x
x
x x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

6

x

x

7

8

9

10

x

x

x

x
x
x
x

x

x¹

x

x
x

x¹

x

x
x

x²

x

x

x
x

x¹
x

x

x

x

x

x

x

x

x¹

x¹

x

6

x

2
9
3

x
x

8

x

x

x

7
4
3
8
3

5

x
x

x¹

x

x
x

Totais
(n=11)

8
1
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Aceitação
da
responsabilidade
pelos pais
Capacidade de
conter
as
tensões
Apoio exterior e
capacidade de o
utilizar
Total (A)
Total (B)
Hipótese

HB x

x

x

x

HA
HB x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x²

HA
HB x

x

x

x

x

x

x¹

1
8
B

3
6
B

2
7
B

2
7
B

3
6
B

3
6
B

1
8
B

5
x

x

x
x

3
6
B

3
6
B

6
2

x
9
0
A

10

9

1
8
B

¹ - alterou-se aos 6 meses e manteve alteração aos 12 meses
² - alterou-se aos 12 meses
Legenda: PC – prestador de cuidados: PC1 – mãe; PC2 – pai

No conjunto dos 10 casos, aos quais correspondem 13 prestadores de
cuidados avaliados, constata-se que o desenvolvimento da criança é o ponto de
análise onde surgem mais respostas relacionadas com a hipótese A (HA –
potencial de mudança encorajador), ou seja, o desenvolvimento da criança está
pouco ou nada alterado (7 casos). Por outro lado, a aceitação da
responsabilidade é aquele em que se observaram mais respostas (10
prestadores de cuidados) que remetem para a hipótese B (HB – alto risco de
cronicidade), evidenciando ausência de aceitação da responsabilidade por parte
do prestador de cuidados avaliado. Verificou-se que, em apenas um caso se
apontou a HA, enquanto em todos os outros foi apontada a HB.
Ao longo do período em estudo verificaram-se alterações em alguns
itens, nomeadamente: três casos em que a abertura dos pais à intervenção se
alterou (passando dois casos a remeter para HA aos 6 meses e um caso para
HB, também aos 6 meses); dois casos em que os problemas psiquiátricos
passaram a estar controlados (passando a remeter para HA aos 6 meses); um
caso em que a utilização dos serviços no passado, o sucesso da intervenção e o
controlo dos impulsos, passaram a remeter para HA aos 12 meses; outro em que
as competências parentais passaram a remeter para HB (aos 6 meses); e outro
em que o apoio exterior e capacidade de o utilizar passou a remeter para HA aos
6 meses. O item em que se observaram mais alterações ao longo do tempo (3
casos, dois de HB para HA e um em sentido contrário) – “abertura atual, vontade
dos pais de procurar e utilizar habitualmente ajuda” – leva a equacionar a
influência que a relação estabelecida com os profissionais dos Centros de
Acolhimento pode ter tido nesta evolução.
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No quadro 2, registam-se os resultados obtidos, em termos do valor
preditivo da hipótese (T1), em T2 (aos 6 meses) e T3 (aos 12 meses).
Quadro 2: Valor preditivo da hipótese prognóstica

Casos – PC avaliado

T1
(HA/HB)

1 – Mãe
2- Pais
3- Mãe e Pai
4- Mãe

EMAT/CP
CJ
HB
HB
HB
HB

5- Mãe

HB

T2 (6M) verificação
da hipótese (S/N)

HB
HB
HB
HB

EMAT/CP
CJ
S
S
S
S

HB

S

CAT

T3 (12M)
verificação da
hipótese (S/N)

S
S
S
S

EMAT/CP
CJ
a)
b)
S a) c)
S

-

b)

CAT

CAT
S
-

6- Mãe
HB
HB
S
S
N d)
N
7- Mãe e Pai
HB
HB
S a) e)
S a) e)
8- Mãe
HB
HB
S
S e)
9 – Mãe
HA
HA
S
S
S
10- Mãe
HB
HB
S
a)
Valor preditivo positivo (n)
10
6
5
1
Valor preditivo negativo (n)
0
0
1
1
Legenda: HÁ – hipótese prognóstica A; HB – hipótese prognóstica B; S – sim; N – não;
NPV – novo projeto de vida; RF – reunificação familiar; a) Não exerce função parental; b)
nenhuma das equipas acompanha os prestadores de cuidados; c) exerce função parental
com outra criança com nova sinalização no sistema de promoção e proteção; d) exerce
função parental com a mesma criança sem nova sinalização no sistema de promoção e
proteção; e) exerce função parental com outra criança sem nova sinalização no sistema de
promoção e proteção; não contacta a criança avaliada; f) não concretizado em T3.

Em T2 a hipótese prognóstica verificou-se em 100% dos casos, quer na
avaliação do CAT, quer da equipa responsável pelo acompanhamento da
execução da medida (EMAT/CPCJ). Em T3, houve um caso em que não se
verificou a hipótese, tendo-se observado alterações nos itens relativos à adesão
à intervenção e ao controlo de problema psiquiátrico. Na maioria dos casos a
equipa do CAT não respondeu, em T3, por já não estar a acompanhar a situação
da criança ou do prestador de cuidados.
Para compreender a singularidade do caso 6, no qual não se confirmou
a hipótese prognóstica inicial, procurou conhecer-se, junto da equipa do Centro
de Acolhimento (CAT) que acompanhou o caso, que fatores poderão ter
contribuído para tal alteração. Salientam-se as seguintes informações: a) o
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presente acolhimento constituiu a 3ª experiência de acolhimento institucional
para a criança; b) já havia ocorrido um processo de reunificação familiar após o
1º acolhimento; c) os acolhimentos anteriores haviam sido marcados pelas
dificuldades de controlo dos impulsos do prestador de cuidados (mãe), que a
dada altura inviabilizaram a continuidade das intervenções; d) o presente
acolhimento teve a duração total de 20 meses; e) durante estes 20 meses foi
desenvolvida uma intervenção intensiva caracterizada por contactos diários da
mãe com a criança no CAT, promoção da sua participação nos cuidados à
criança dentro e fora do CAT, gestão diária dos conflitos ocorridos com os
profissionais, clarificação e negociação dos objetivos e estratégias de
intervenção. Ainda que se trate apenas de um caso numa amostra reduzida,
considera-se que as práticas reportadas poderão servir como pistas de reflexão
e investigação futuras, no que respeita à intervenção com as famílias em contexto
de acolhimento.
Conclusões
Tendo em conta os resultados acima expostos, considera-se que a
grelha de previsão do potencial de mudança que integra a versão adaptada para
Portugal do Guia de Avaliação das Capacidades Parentais (Pereira & Alarcão
2014), se afigura como um instrumento promissor em termos de validade
preditiva, dado apresentar um valor preditivo positivo em 90% dos casos, o que
é muito significativo tendo em conta tratar-se de um instrumento assente em juízo
clínico.
Analisando mais especificamente os diferentes itens da grelha de
avaliação prognóstica, os resultados sugerem que deverá prestar-se especial
atenção à relação estabelecida entre os profissionais e os prestadores de
cuidados ao longo do processo de avaliação, dado que este pode ser um factor
decisivo para a infirmação ou confirmação do prognóstico. Tal vai de encontro
aos resultados do estudo de Littell e Girvin (2006), segundo os quais a frequência
dos contactos com os profissionais pode estar associada a mudanças no
reconhecimento dos problemas e na intenção de mudar ao longo do tempo
(aumentando o desconforto e/ou a esperança). Os profissionais que têm mais
oportunidades de trabalhar com os prestadores de cuidados e os que têm mais
treino e experiência podem ser mais capazes de facilitar o reconhecimento dos
problemas e a intenção de mudar entre os clientes. Note-se que estes fatores
estavam presentes no caso que constituiu uma exceção à capacidade preditiva
deste instrumento. Sugere-se assim, concordando com Harnett (2007), que a
abertura à mudança deve ser prognosticada com base nos contextos atuais de
avaliação/intervenção e não apenas com base em elementos históricos ou sem
que esteja a desenvolver-se qualquer processo conducente à alteração do
comportamento parental. Só estando sintonizado com as características e
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situações de cada caso, é que as necessidades particulares de cada indivíduo
poderão ser adequadamente satisfeitas (Kim et al. 2008), sendo que os contextos
de avaliação devem oferecer-se como contextos promotores de mudança.
Considera-se contudo que este estudo apresenta algumas limitações,
nomeadamente o tamanho reduzido da amostra e o facto de provir apenas de
um contexto de intervenção (acolhimento institucional). Seria pertinente replicálo com um número mais elevado de casos e provenientes também do meio
natural de vida, de forma a diversificar as características dos mesmos, integrando
casos em que não se observaram situações de perigo mas em que as crianças
estão em risco. Tendo em conta estas limitações, os resultados devem ser lidos
como pistas para exploração em futuras investigações.
O prognóstico é um ponto-chave do processo de avaliação das
capacidades parentais, que influencia a intervenção subsequente e constitui o
culminar de um complexo conjunto de tarefas e juízos clínicos. Contudo, como
refere Parton (1998 in Littlechild 2008, p.9), os profissionais devem “redescobrir
a ambiguidade e a incerteza" que advém da complexa rede de variáveis que
influenciam o comportamento parental. Tal implica que se aceite que os
prognósticos são estimativas e hipóteses e não uma forma de garantir a
eliminação de riscos futuros.
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Resumo
Ambientes carentes em estimulação essencialmente ligados a fatores
socioeconômicos, produzem consequências ao desenvolvimento global da
criança, sobretudo a nível cognitivo, por vezes identificados apenas na fase de
escolarização a partir de dificuldades de aprendizagem. Busca-se apresentar
estratégias de estimulação cognitiva que possam diminuir e reverter os prejuízos
consequentes de ambientes pobres em estimulação. Compreender a importância
que essas lacunas no desenvolvimento exercem sobre esses sujeitos e suas
consequências ao longo da vida, é contribuir para um melhor desempenho
acadêmico, que implica em impactos pessoais e sociais, valorizando uma visão
holística do ser.
Palavras-chave: reabilitação neuropsicológica,
vulnerabilidade social, dificuldades de aprendizagem.

estimulação

cognitiva,

Abstract
Environments lacking in stimulation essentially linked to socioeconomic factors,
have consequences for the overall development of the child, especially at the
cognitive level, sometimes identified only in the schooling phase from learning
difficulties. We try to present strategies of cognitive stimulation that can reduce
and reverse the consequent damages of poor environments in stimulation.
Understanding the importance of these developmental gaps on these subjects
and their consequences throughout life is to contribute to a better academic
performance, which implies personal and social impacts, valuing a holistic view
of being.
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Introdução
As condições ambientais produzem influência sobre o desenvolvimento
motor, cognitivo, psicológico e social da criança (Vygotsky 1994). Ambientes
carentes em estimulação, como a falta de brinquedos e espaços físicos
adequados, a subnutrição, a ausência de pessoas tal como o distanciamento
afetivo dentre outros aspectos socioeconómicos, podem produzir consequências
ao desenvolvimento global do infante (Paula, Pires, Mascarenhas, Costa & Brito
2013; McLoyd 1998). Um ambiente estimulador exerce importante influência
positiva sobre o desenvolvimento infantil, e a privação ambiental, principalmente
nos primeiros anos de vida, mesmo sem a presença de fatores de risco biológico
pode provocar deficiência nas mais diversas áreas como distúrbios sensoriais,
motores, de linguagem, afetivos e sociais (Eickemann & Lima 2007).
Seguidores de Vygotsky sugerem que a própria insatisfação de um
desejo desencadeia um novo comportamento intelectual, que leva ao
desenvolvimento cognitivo saudável ou não (Serapompa 1999). A origem de um
problema cognitivo também pode estar relacionado ao vínculo familiar.
Fernández (1991) inclui a família como fator no desenvolvimento cognitivo
considerando que dela sucedem os valores, as regras de funcionamento que
movem o indivíduo. Da mesma forma, Parente & Ranña (1990) admitem que a
aprendizagem envolva valores individuais e relacionamentos. A teoria do
desamparo aprendido (Seligman 1977) enfatiza que a aquisição de matrizes
cognitivas baseia-se em experiências prévias de aprendizagem, e que a falta de
contato com experiências de ação pode desencadear efeitos negativos para
aprendizagens futuras (Lordelo e Bichara 2009).
As consequências cognitivas da falta de estimulação acabam por ser
identificadas apenas no processo de escolarização, no qual a criança pode
apresentar dificuldades de aprendizagem, que podem ser interpretados como
desordens neurológicas e psicológicas (Corso 2007).
Segundo Romero (1995) e Serapompa (1999), distúrbios de
aprendizagem podem ser atribuídas a déficits neurológicos, atrasos de
maturação neurológica ou psicológica, que podem ser decorrentes de influências
genéticas, congênitas, ou peri/pós-natais, e experiências ou aprendizagens
incidentais. Lúria (1979) compreende o comportamento intelectual a partir de três
formas, o comportamento motor-sensorial, relacionado a comportamentos
instintivos e congênitos básicos, o comportamento perceptivo relacionado à
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discriminação de estímulos, e o comportamento intelectual em si, relacionado à
interpretação e resolução de problemas. A partir disso, demonstra-se uma
necessidade de intervenção multissensorial a fim de abarcar todo o
comportamento intelectual. Segundo Johnson (1999), o desenvolvimento do
cérebro é fortemente dependente da atividade do organismo. Portanto, defende
que a plasticidade do cérebro deve ser concebida como uma propriedade
inerente ao desenvolvimento, caracterizando-se pelo processo de
especialização, e não simplesmente o resultado de uma adaptação do organismo
quando perturbado. Ressalta-se então a importância da estimulação para o
desenvolvimento independente da presença de disfunções neurológicas,
considerando como se apresenta a plasticidade cerebral.
Compreendendo a maturação como uma condição dinâmica que
depende de características neurológicas, neuropsicológicas e psicológicas que
são mediadas pelo ambiente, como a família e a escola (Vygotsky 1994), os
atrasos maturativos decorrem dos mesmos fatores, sendo necessário sua
identificação o mais precocemente possível a fim de proporcionar uma
intervenção adequada e menor prejuízo social e educacional.
Busca-se com este artigo, apresentar estratégias de estimulação
cognitiva que possam diminuir e reverter os prejuízos consequentes de
ambientes pobres em estimulação.
Reabilitação neuropsicológica
A reabilitação neuropsicológica tem como objetivo corrigir ou diminuir os
efeitos de déficits cognitivos a fim de proporcionar meios adequados e
alternativos de alcançar metas funcionais específicas (Ben-Yishay 1981 & Santos
2005). Portanto, consiste em um método ativo hábil em capacitar indivíduos com
déficits, para que estes adquiram um nível de funcionamento social, físico e
psíquico adequado (Mc Lellan 1991, Guardia-Olmos, Esparcia & Morales 2012).
A reabilitação cognitiva é um componente da reabilitação neuropsicológica, que
abrange ainda a psicoterapia, o estabelecimento de um ambiente terapêutico, o
trabalho com familiares e o trabalho de ensino protegido (Prigatano 1999).
A reabilitação neuropsicológica pediátrica visa a reaprendizagem de
habilidades cognitivas e estratégias para amenizar ou compensar funções
afetadas (Mccoy, Gelder, VanHorn & Dean 1997) a partir de programas de
reabilitação voltados para crianças que envolvem em geral, o treino de funções
cognitivas bem como gerenciamento dos ambientes escolares e familiares, ou
seja, tratam-se de abordagens voltadas a dificuldades acadêmicas, como
dificuldade de leitura e escrita, etc., ou funções cognitivas como memória,
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atenção, habilidades viso-espaciais, raciocínio dentre outros (Mccoy, Gelder,
VanHorn & Dean 1997, Santos, 2005).
Estimulação sensorial e perceptiva
Compreendendo o comportamento intelectual a partir de Luria (1979), e
o entrelaçamento das dimensões, percebe-se a necessidade da estimulação
sensorial para respostas ambientais adequadas ao promover a organização de
informações. Essas capacidades de processamento sensorial são utilizadas na
interação social, no desenvolvimento de habilidades e na atenção e
concentração.
Os programas de estimulação multissensorial (EM) como recurso
terapêutico, buscam aprimorar a capacidade do sujeito captar estímulos
sensoriais e aumentar o nível de consciência (Haase, Cruz & Diniz 1999, Oh &
Seo 2003), a partir de estímulos olfatórios, auditivos, visuais, táteis, gustatórios,
proprioceptivo e vestibulares (Graciani, Momo & Silvestre 2007).
O sistema olfativo que está associado a situações de prazer e
desprazer, é considerado um meio de aprendizagem simbólica. Podem ser
desenvolvidas atividades de estimulação de diferentes maneiras como conhecer
diferentes aromas (perfumes, frutas, alimentos, desinfetantes, álcool, etc.) ou
relacionar cheiros iguais.
O sistema auditivo consiste em um importante canal de aprendizagem,
sendo de grande relevância para o reconhecimento do mundo. É por meio dele
que se recebe uma infinidade de sons, como as vozes humanas, reagindo e
discriminando-os. A estimulação pode se dar através de atividades que envolvam
a audição apurada e sensível, como identificar vozes familiares, identificar sons
produzidos por instrumentos diferentes em músicas, orientar-se a partir de um
som, andar conforme um ritmo, dentre outras.
O sistema visual consiste no mais preciso canalizador de informações
do ser humano, sendo um dos principais mediadores entre o indivíduo e seu
ambiente. É, portanto, a capacidade de receber as informações sensoriais
captadas do mundo exterior e do próprio corpo e discriminá-las, selecioná-las e
identificá-las, relacionando-as com as experiências anteriores ou similares, e
reconhecendo-as. A estimulação visual pode ser manejada com atividades que
gerem curiosidade e interesse como atividades com caixas surpresas, atividades
com cores e formas diferentes para a identificação, brincadeiras com espelhos,
brincadeiras com alvos e encaixes, movimentos que exijam coordenação viso
manual dentre outras atividades.

34

Recomendações para o treino de força em idosos: uma breve revisão da literatura

O sistema tátil promove o fornecimento de dados para discriminar
estímulos (textura, consistência, peso, tamanho, volume, temperatura) e
defender o organismo. A estimulação tátil pode ser realizada através de
atividades com massa de modelar e exploração de texturas e temperaturas
dentre outras.
O sistema gustativo permite a discriminação de sabores e texturas
possuindo também um caráter defensivo para o organismo. Sua estimulação
pode-se dar através da experimentação de alimentos com sabores e texturas
diferentes, a fim de aumentar a capacidade de percepção.
O sistema proprioceptivo consiste na capacidade em reconhecer a
localização espacial do corpo, a força exercida pelos músculos e a posição de
cada parte do corpo em relação às demais. Está associado à manutenção do
equilíbrio, regulando movimentos, e sua estimulação amplia sensações e
percepções corporais. A estimulação pode ser realizada a partir da organização
de movimentos refinados progressivos e coordenados, bem como brincadeiras
com escorregas, balanços, andar seguindo uma linha e brinquedos de pendurar.
O sistema vestibular está relacionado ao ouvido interno e à manutenção
do equilíbrio corporal. A sua estimulação se dá por movimentos da cabeça que
informam a posição em relação ao espaço, tomando com referência a gravidade.
Portanto, movimentos como balançar, escorregas, brincadeiras de equilíbrio,
brincadeiras de girar podem ser utilizadas para estimulação deste sistema.
Outra possibilidade de estimulação multissensorial consiste na câmara
ou sala de Snoezelen. A sala de Snoezelen foi desenvolvido na Holanda, em
1975, e tem como objetivo produzir a estimulação multissensorial. Consiste no
uso de equipamentos específicos, no interior de uma sala, permitindo a
exploração controlada dos diversos sentidos: tátil, visual, olfativo, auditivo,
vestibular e propriocetivo (Cuvo, May & Post 2001). Os equipamentos podem
promover a estimulação contingente, no qual há um desencadeamento de
respostas dos equipamentos a partir de um comportamento, ou não contingente,
em que se apresenta um estímulo e que não há alterações no ambiente (Hill,
Trusler, Furniss & Lancioni 2012). Ao promover a exploração do ambiente
envolvente, promove-se o relaxamento mental e físico, os sentimentos de
satisfação e as competências sociais (Lotan & Gold 2009 & Matson, Bamburg &
Smalls 2004).
Atividades de estimulação cognitiva
A estimulação cognitiva busca preservar ou melhorar o desempenho e
as funções cognitivas tal como a memória, a atenção, o raciocínio, a capacidade
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de resolução de problemas, entre outras. Segundo Cantiere, Ribeiro, Khoury,
Seraceni, Macedo e Carreiro (2012), na literatura científica e na prática
neuropsicológica há uma escassez de estudos relacionados ao treino cognitivo
e especialmente relacionados a estudos sistematizados que avaliem sua
eficácia. A estimulação cognitiva pode ser uma ferramenta útil e acessível,
podendo valer-se de exercícios simples e lúdicos, o que é demasiado importante
quando se trabalha com crianças.
Missawa e Rossetti (2008) propõe que o jogo além de uma fonte de
divertimento, descontração e integração, promove ainda um importante papel no
desenvolvimento cognitivo, não somente do indivíduo na fase da infância, mas
também no decorrer de toda sua vida. Portanto, desenvolver atividades que
permitam a estimulação cognitiva podem produzir diversos benefícios, tanto
cognitivos quanto terapêuticos.
A implementação de atividades que permitem o treino da atenção difusa
e concentrada, memória operacional, flexibilidade cognitiva, viso construção
espacial, bem como a seleção, consolidação e organização de informações
configuram uma intervenção neuropsicológica relevante para crianças com
imaturidade cognitiva ambiental. Jogos como labirinto, ligar os pontos, jogo dos
sete erros, construção de blocos, quebra cabeças e jogo da memória treinam
habilidades como a atenção difusa, atenção concentrada, flexibilidade cognitiva,
viso construção espacial e memória operacional pertencentes ao domínio
executivo (Cantiere, Ribeiro, Khoury, Seraceni, Macedo & Carreiro 2012). Para
Gazzaniga, Yvry e Mangun (2006) e Lezak (1995) as funções executivas
encontram-se entre os aspectos mais complexos da cognição, que
compreendem a seleção de informações, integração de informações atuais junto
às previamente memorizadas, planejamento, monitoramento e flexibilidade
cognitiva. Caça-palavras, contar e recontar histórias e construir histórias treinam
as habilidades de atenção concentrada, atenção difusa, memória operacional,
flexibilidade cognitiva, compreensão e produção verbal, domínios da função
verbal (Cantiere, Ribeiro, Khoury, Seraceni, Macedo & Carreiro 2012).
O raciocínio consiste na capacidade cognitiva exigida na resolução de
problemas simples e complexos, tanto de ordem intelectual como de situações
cotidianas, ou seja, um mecanismo cognitivo utilizado para solucionar problemas
em diferentes formas de conteúdo (numérico, verbal, espacial, abstrato e
mecânico). O raciocínio abstrato caracteriza-se pela capacidade de resolver
problemas compostos por símbolos abstratos (Andriola & Cavalcante, 1999).
Para sua estimulação, considera-se a resolução de problemas como ferramenta
essencial. Segundo Andriola e Cavalcante (1999) “o raciocínio é um dos
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elementos mais importantes da resolução de problemas, principalmente quando
as tarefas a serem resolvidas exigirem descobertas de relações, comparação de
elementos e a escolha de uma entre várias alternativas propostas como resposta”
(pp. 25).
Para Lawson e Wollman (1976) a resolução de problemas na qual se
incluem processos racionais como a classificação, generalização, comparação e
evolução, síntese e análise, dedução e inferência são essenciais à estimulação
cognitiva. Para eles, a resolução de problemas, usada de forma gradual, e de
acordo com as capacidades dos sujeitos, pode acelerar cognitivamente estes.
Jogos de raciocínio lógico como enigmas, sudoku e problemas de lógicas são
ferramentas que podem ser utilizadas para estimular o raciocínio lógico e
abstrato.
Modelos de intervenção
O modelo de intervenção REHABIT (Reitan Evaluation of Hemispheric
Abilities and Brain Improvement Training) toma como referência os sistemas
hierárquicos do funcionamento cerebral (Reitan e Wolfson 1985). São treinadas
primeiramente funções críticas para um processamento geral como atenção,
concentração e memória; depois, são treinadas funções verbais mediadas pelo
hemisfério esquerdo e funções de natureza viso-espacial servidas pelo
hemisfério direito sendo funções necessárias para o processamento orientado
pela lateralização. Por último treina-se o nível de processamento superior
incluindo a abstração, formação de conceitos e análises lógicas.
Os programas CASE (Cognitive Acceleration Through Science
Education) e CAME (Cognitive Acceleration in Maths Education), promovem o
desenvolvimento cognitivo tendo, como principais ferramentas, atividades
interativas de ciências e matemática, respectivamente. Estes programas visam a
mobilização e alteração da estrutura intelectual através de práticas educacionais
centradas em habilidades cognitivas. Há evidências de alterações na
aprendizagem em conteúdos e áreas diferentes do conteúdo trabalhado pelo
programa revelando a ocorrência de transferência e transformações mais gerais
e estruturais. Porém, as alterações na estrutura geral necessita de um tempo
significativo para acomodação dentro dos diversos sistemas simbólicos
específicos e diversas áreas de conhecimento. Adey e Shayer (1994) sugerem
que é possível mudar o ritmo do desenvolvimento da inteligência das pessoas e,
além disso, fazer com que o novo padrão alcançado seja transferível para
sistemas simbólicos diferentes e áreas de domínios específicos através destes
programas. No entanto, são programas voltados para intervenção escolar.

37

ELIS MOURA MARQUES E LUIS ALBERTO MAIA

Ludoterapia
Lordelo e Bichara (2009) defendem que a brincadeira tal como a
ludoterapia produzem maiores benefícios cognitivos do que atividades
extremamente planejadas, “Brincar ativamente pode ser mais importante para o
desenvolvimento cognitivo do que ficar sentado, envolvido em alguma atividade
de alta concentração como em jogos de tabuleiro, computador, ou mesmo em
uma sala de aula” (p.342).
Bjorklund e Green (1992) ressaltam que o treino de diversos domínios
cognitivos da criança precocemente, seria prejudicial ao seu desenvolvimento
posterior, por reduzir a flexibilidade geral devido a estruturação cerebral. Spinka,
Newberry e Bekoff (2001) sugerem que as brincadeiras, especialmente a motora,
auxiliam no enfrentamento de situações inesperadas, ao promover mais
flexibilidade e versatilidade para lidar com estas situações, necessitando de
movimentos súbitos para evitar quedas e a correção de posturas em situações
de perda de equilíbrio.
Pellegrini e Smith (1998) afirmam que após o intervalo ou recreio
escolar, há um aumento dos níveis de atenção e um aumento no rendimento nas
atividades acadêmicas. Portanto, defendem o desenvolvimento de interações
livres no ambiente, reguladas por sentimentos de prazer e de interesse nas
próprias ações, tendo em vista a necessidade de explorar e manipular o
ambiente, pelo prazer intrínseco de eficácia ou competência (Lordelo, Carvalho
& Bichara 2008, Bjorklund & Green 1992, Lordelo & Bichara, 2009).
Considerações Finais
Considerando a diversidade de possibilidades de se realizar a
estimulação cognitiva, percebe-se que é possível utilizar e desenvolver
programas que se adequem as necessidades de cada sujeito, tendo em conta
tanto os déficits cognitivos quanto a situação socioeconómica em que se
apresentam. Portanto, é possível adequar a intervenção tendo em vista as
singularidades da criança, considerando que podem utilizar-se instrumentos e
ferramentas simples, aumentando a aplicabilidade em contextos e situações
desfavorecidas.
Compreender a importância que essas lacunas exercem no
desenvolvimento sobre esses sujeitos e suas consequências ao longo da vida, é
contribuir para um melhor desempenho acadêmico, que implica em impactos
pessoais e sociais, valorizando uma visão holística do ser.
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A discordância entre os autores e os poucos estudos de eficácia das
possibilidades de intervenção, impõem limitações na prática. Porém, instigam
uma visão multidimensional acerca da intervenção, ao se considerar que pode
ser necessário propostas diversificadas de intervenção a fim de abranger as
singularidades do ser humano.
Contudo, reafirma-se a necessidade de se compreender os déficits
acarretados a crianças em situação de vulnerabilidade social, considerando os
impactos que a falta de estimulação causa no seu desenvolvimento global,
sobretudo em aspectos cognitivos, que são transpostos em problemas de
dificuldades de aprendizagem.
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Resumo
O propósito deste estudo foi identificar as recomendações gerais para o treino de
força na população idosa. A presente revisão de literatura foi efetuada a partir
das bases de dados PubMed, Repositório Científico de Acesso Aberto de
Portugal, assim como em livros e artigos científicos que indicassem as
recomendações do treino de força em idosos quanto à sua frequência,
intensidade e volume. Quanto às recomendações do treino de força, as
organizações internacionais de saúde e a literatura científica são unânimes ao
recomendarem a sua incorporação nos programas de exercício físico. Desta
forma, o treino de força deverá ser realizado no mínimo 2 vezes por semana, a
uma intensidade superior a 60% de 1RM, entre 1 a 4 séries de 8 a 15 repetições
de 8 a 10 exercícios, durante 20 a 30 minutos, devendo ser solicitado os
principais grupos musculares.
Palavras-chave: força, treino, idosos, recomendações.
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Abstract
The purpose of this study was to identify the general recommendations for
strength training in the elderly population. The present literature review was
carried out from the PubMed databases, Scientific Repository of Open Access of
Portugal, as well as scientific books and articles that indicated the
recommendations of strength training in the elderly regarding their frequency,
intensity and volume. Regarding strength training recommendations, international
health organizations and the scientific literature are unanimous in recommending
their incorporation into physical exercise programs. Therefore, strength training
should be performed at least twice a week, at an intensity of more than 60% of
1RM, between 1 and 4 sets of 8 to 15 repetitions of 8 to 10 exercises, for 20 to
30 minutes, soliciting the major muscle groups.
Keywords: strength, training, elderly, recommendations.

Introdução
O envelhecimento humano define-se como uma degradação funcional e
morfológica progressiva que tem como resultado uma diminuição gradual do
rendimento, conduzindo a uma alteração funcional e consequentemente à morte
(World Health Organization 1999). Os declínios relacionados à idade são tais que
as limitações físicas incidem sobre as atividades funcionais da vida diária. No
entanto, um programa de exercícios pode minimizar o declínio, impedindo assim
os idosos de atravessar limiares funcionais de incapacidade (Paterson, Jones &
Rice 2007). As mudanças morfológicas e funcionais que acontecem no decorrer
da vida devem-se à conjugação de três fatores: fenómeno do envelhecimento,
presença de doenças e estilo de vida sedentário (Matsudo & Matsudo 1993). O
processo de prescrição de exercícios representa uma elevada complexidade,
pois requer competências, aptidões e conhecimentos de distintas áreas de
conhecimento científico (Paulo 2015). De acordo com Lee, Jackson e Richardson
(2017), qualquer quantidade de exercício é melhor do que se ser inativo
fisicamente, mesmo se o estado de saúde impedir uma pessoa de alcançar os
objetivos recomendados. De acordo com Tavares, Raposo e Marques (2003), a
correta identificação do nível de dependência funcional para o idoso, proporciona
prescrições de exercícios direcionados às suas reais necessidades, com menos
riscos e com uma maior efetividade do programa.
Quanto aos princípios de treino, eles são gerais, sendo os mesmos para
pessoas de todas as idades e capacidades funcionais, independentemente da
existência de fatores de risco ou doenças (Paulo, 2015). De acordo com Tribess
e Virtuoso (2005), estes princípios fundamentam-se na modalidade apropriada,
intensidade, duração, frequência e progressão, com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida, retardar as alterações fisiológicas, melhorar a capacidade
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motora e proporcionar benefícios sociais, psicológicos e físicos. De acordo com
a American College of Sports Medicine (ACSM, 2010), para prescrever exercício
a idosos é necessário possuir um ótimo conhecimento científico dos efeitos do
envelhecimento sobre a função fisiológica em repouso e durante o exercício,
devendo ter-se especial atenção às patologias e à medicação, que podem alterar
a resposta esperada ao exercício. Na terceira idade, a manutenção da potência
muscular é um fator chave no desempenho diário das tarefas, bem como na
diminuição da probabilidade de quedas, especialmente nas mulheres (Arnold et
al. 2010; Aagaard et al. 2010).
A diminuição da força muscular em idosos está associada à dificuldade
com que realizam as atividades da vida diária (Ensrud et al. 1994), ao risco de
mortalidade (Ruiz et al. 2008), a um desempenho físico fraco, aumento do risco
de quedas e incapacidade, má qualidade de vida e aumento da mortalidade
(Lauretani et al. 2003). O declínio da força muscular com a idade envolve os
membros superiores, os membros inferiores e os extensores lombares (Frontera
et al. 2000). Mesmo em pessoas saudáveis, a massa muscular diminui em
aproximadamente 1% ao ano, entre os 20 e os 30 anos, e acelera a partir dos 50
anos, particularmente nos membros inferiores (Montero-Fernández & SerraRexach 2013). O treino de força é sugerido como a melhor estratégia para
atenuar e reverter a perda e massa muscular relacionada à idade (Verdijk et al.
2009). Com o objetivo de investigar o treino de força em circuito sobre a força
muscular em mulheres idosas inativos fisicamente, Mazini Filho et al. (2017)
verificaram melhorias significativas na força muscular, desempenho funcional e
nos indicadores antropométricos. De acordo com Wang et al. (2017), o treino de
força máxima pode aumentar a eficiência do trabalho e o tamanho da fibra
muscular tipo II nos idosos, demonstrando-se como um papel potencial para
manter a função física e prevenção de quedas nesta população.
Com a presente revisão de literatura pretendemos identificar e
descrever as recomendações gerais do treino de força na população idosa.
Método
O presente estudo seguiu as diretrizes da revisão narrativa de literatura,
a qual corresponde a um trabalho de síntese que tende a ser de natureza
descritiva e também informativa, não envolvendo uma pesquisa sistemática da
literatura (Uman 2011).
Pesquisa da literatura
A pesquisa foi realizada recorrendo às bases de dados online da
PubMed e no Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, assim como
em livros e capítulos de livro disponíveis nas diversas bibliotecas e acervos.
Foram incluídos os estudos publicados entre 1990 a 2017. Foram incluídas as
seguintes palavras-chave, separadamente ou de forma combinada: “strength
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training and elderly”, “training and elderly”, “treino de força em idosos”, “treino e
idosos”. O início da pesquisa decorreu desde o dia 1 de abril de 2017 até ao dia
10 de junho de 2017.
Resultados e discussão
O presente estudo teve como finalidade dar a conhecer as principais
recomendações para a prescrição de programas de força na população idosa.
Assim, em primeira análise, verificaram-se estudos que se debruçam sobre as
recomendações do treino de força em idosos, no entanto, a grande maioria
desses estudos apenas referem considerações mais genéricas sobre os efeitos
positivos na aptidão física de idosos, não indicando qual a melhor intensidade,
volume e frequência de treino a aplicar. Noutros estudos analisados observámos
programas de treino distintos, com diferentes metodologias, quanto à
intensidade, frequência e duração. No geral, os estudos indicaram que o treino
de força em idosos deve ser realizado no mínimo 2 vezes por semana, a uma
intensidade superior a 60% de 1RM, entre 1 a 4 séries de 8 a 15 repetições de
8-10 exercícios, durante 20 a 30 minutos. Podem ser realizados diferentes tipos
de exercício, privilegiando os exercícios de força isométrica e isotónica, através
de diversos materiais (pesos) ou mesmo através da sustentação do peso
corporal. Deve-se ainda solicitar os principais grupos musculares durante a
sessão do treino.
Recomendações para o treino de força
Muitas das limitações funcionais nos idosos, podem ser revertidas ou
mesmo prevenidas através do treino de força (Fiatarone et al. 1994, Nelson et al.
1994). Gennuso et al. (2013) demonstraram que um programa de treino
consistente durante 8 semanas pode efetivamente melhorar a capacidade
funcional dos idosos. Segundo Haskell et al. (2007), as diretrizes de atividade
física da American College of Sports Medicine (ACSM) e American Heart
Association (AHA) recomendam que todos os idosos participem em atividades
de treino de força regularmente. Além disso, estas organizações criaram a
iniciativa "Exercício de Medicina", na qual os médicos são encorajados a
recomendar atividades físicas aos seus pacientes, no entanto, apesar dessas
recomendações, apenas 21,7% dos adultos com mais de 65 anos atendem às
diretrizes do treino de força (Kraschnewski 2013). É extremamente importante
que os sujeitos com doença crónica realizem pré-requisitos para poderem
participar em programas de exercício (exames, atestados, provas de esforço,
etc.) (ACSM, 2010; National Academy of Sports Medicine, NASM, 2011). No
treino de força deve-se ter cuidado com os movimentos de flexão/extensão dos
joelhos uma vez que a sua realização incorreta pode induzir sobrecarga nos
ligamentos de suporte desta articulação (Carvalho 1999).
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Quando é utilizada intensidade para promover a força muscular (60% ou mais de
1RM), a frequência recomendada é de 2 a 3 vezes por semana, permitindo 24 a
48 horas de descanso entre sessões do mesmo grupo muscular (ACSM 2010;
ACSM 2009; ACSM 2000; Okuma 2003). O American Geriatrics Society (2001)
também recomenda uma frequência de 2 a 3 vezes por semana de exercícios de
força isotónicos e isométricos para idosos com osteoartrite, com 6 a 15 repetições
de 8 a 10 exercícios. No mesmo sentido, o Health Canada (1999) recomenda o
treino de força 2 a 4 vezes por semana, com um volume de uma série de 10
repetições em cada exercício.
A intensidade da carga deve ser progressiva e individualizada (Carvalho
& Soares 2004). O ACSM (2000, 2010) e NASM (2011) recomendam realizar o
treino de força a uma intensidade moderada (5/6) ou a uma intensidade vigorosa
(7/8) numa escala de Borg de 0 a 10 ou a uma intensidade de 60% a 80% de
1RM, podendo ser realizado um programa de treino progressivo com pesos ou
calistenia com sustentação do peso corporal. Também o American Geriatrics
Society (2001) recomenda o treino de força a uma intensidade de 60% ou mais
de um 1RM para melhorar a força, mesmo para idosos com patologias, como
osteoartrite ou insuficiência cardíaca. Sessenta porcento de um 1RM é a
sobrecarga mínima necessária para a adaptação muscular em indivíduos não
treinados, incluindo idosos (Kiel et al. 2007). Maiores efeitos de força são
alcançados com intensidades superiores a 80% de um 1RM (15-17 repetições),
mesmo nos idosos (Parker, Gillespie, & Gillespie 2006).
O número de repetições deve ser determinado com base na intensidade
desejada para o treino de força (Avers & Brown 2009). Recomenda-se realizar
uma série de 8 a 10 exercícios com 10 a 15 repetições, a uma intensidade de 6080% de 1 RM (ACSM 2010; Nelson et al. 2007). Porventura, Haskell (2007) e o
ACSM (2000) recomendam realizar 8 a 10 exercícios com 8 a 12 repetições cada.
Os idosos devem iniciar o treino com maiores repetições (12-15) e com menor
intensidade (55% de 1RM) para desenvolver a resistência muscular,
autoconfiança e dominar habilidades de movimento apropriadas e,
eventualmente, progredir para menos repetições (4-6) com maior intensidade (>
80% de 1RM) para maximizar a força muscular e os benefícios funcionais (Bray
et al. 2016).
De acordo com Mayer et al. (2011), um programa de treino de força
“clássico” consiste em 3 a 4 séries com cerca de 10 repetições por grupo
muscular, a uma intensidade de cerca de 80% de 1RM. Para que a força
muscular aumente progressivamente, a intensidade do exercício terá de ser
adaptada após cerca de 6 a 8 semanas, a fim de proporcionar um estímulo de
treino adequado (Mayer et al. 2011). A intensidade inferior a 60% de 1 RM parece
apenas promover aumentos não significativos devido a adaptações relacionadas com
aprendizagem motora e não há melhoria da qualidade e quantidade de massa
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muscular (Peterson et al. 2010). A realização de 15 a 20 repetições com presença
de fadiga muscular é apropriado ao ensinar o protocolo de exercício na primeira
semana do programa de força a idosos (Dunn et al. 2005). Por sua vez, quando
os exercícios são corretamente realizados, deverá ser aumentada a intensidade
que estimulará a adaptação muscular, ou seja, um mínimo de 60% de 1RM
(Avers, & Brown 2009).
Quando o idoso conseguir mover a carga inicial com 12 a 15 repetições,
a carga poderá ser aumentada de 2% para 10% e o número de repetições que o
paciente pode fazer de forma segura (ACSM 2009). Outras formas de aumentar
progressivamente o estímulo é realizar mais séries ou mais exercícios para o
mesmo grupo muscular (Avers & Brown 2009). O treino de força deve ser
realizado com um mínimo de 48 horas de repouso entre as sessões para a
recuperação da musculatura e prevenção do sobretreino (Okuma 2003). Quanto
à seleção dos grupos musculares a serem trabalhados deve ser direcionada aos
grandes grupos musculares que são importantes nas atividades da vida diária
(Okuma 2003; Montero-Fernández & Serra-Rexach 2013).
A duração das sessões não deve ultrapassar os 60 minutos, pois pode
desmotivar a prática do exercício, pelo que, o indivíduo deve ser capaz de
completar a sessão do treino num período de 20 a 30 minutos (ACSM 2000).
Okuma (2003) recomenda inspirar antes de levantar peso, expirar durante a
contração e inspirar durante o retorno à posição normal. De acordo com Fleck e
Kraemer (2006), as características gerais dos programas de treino de força em
idosos, devem seguir as seguintes indicações: os exercícios principais devem
trabalhar os grandes grupos musculares; podem-se utilizar materiais como pesos
livres, equipamentos isocinéticos, equipamentos pneumáticos e equipamentos
com roldanas; o aquecimento é usualmente seguido de exercícios para os
grandes grupos musculares; os exercícios devem ser alternados entre membros
superiores e inferiores e entre grupos musculares antagonistas; a duração dos
períodos devem ser mais longos se as resistências mais pesadas forem usadas
e podem ser encurtados conforme a tolerância ao exercício é aumentada; quanto
ao número de séries, o ponto de partida inicial recomendado, consiste em pelo
menos, uma série do exercício para 8 a 10 exercícios, sendo a progressão feita
de forma gradual de 1 a 3 séries (dependendo do número de exercícios
realizados); a carga deve ser de 50 a 85% de 1 RM para 8 a 15 repetições (Fleck
e Kraemer 2006).
Sempre que possível, os exercícios devem ter um cariz mais funcional,
de forma a mimetizar os desafios que o idoso enfrenta no seu dia-a-dia (Peterson
et al. 2010). Deve-se dar ênfase ao treino de força dos músculos dos membros
inferiores, tais como os flexores do joelho e os extensores (quadríceps), bem
como os músculos do glúteo (Roos et al. 1997), sendo que esta preferência é
atribuída à necessidade de manter a independência física e compensar a maior
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perda de força muscular relacionada à idade. A velocidade de execução deve ser
lenta e controlada, sugerindo-se dois segundos para o levamento da carga e
quatro segundos no retorno (Santa-Clara 2005).
No estudo de Bottaro et al. (2007), foram observados incrementos
significativos na produção de força rápida nos idosos que treinaram em alta
velocidade de execução e nenhum incremento, nessa capacidade, nos idosos
que treinaram somente com ações musculares lentas. Também RamírezCampillo et al. (2014) verificaram que o treino de força de alta e baixa velocidade
são eficazes na melhoria da capacidade funcional, desempenho muscular e
qualidade de vida de idosos. No entanto, o treino de alta velocidade é o que induz
melhorias superiores na potência muscular (Ramírez-Campillo et al. 2014). Por
sua vez, Pereira et al. (2012) concluíram que o treino de força em alta velocidade
é uma abordagem efetiva que leva a grandes ganhos no desempenho muscular.
No estudo de Seynnes et al. (2004) foi concluído que o treino de força de alta
intensidade (80% de 1RM) dos extensores do joelho parece ser mais efetivo. O
grupo de alta intensidade apresentou maiores melhorias tanto da perspetiva
fisiológica como funcional (Seynnes et al. 2004). De acordo com Kraemer et al.
(2002) as mudanças que resultam do treino de força estão diretamente
relacionadas com o tipo de treino realizado, ou seja, se o treino é realizado com
altas intensidades e períodos de descanso de 60-90 segundos, são observadas
alterações na força e massa muscular. Por outro lado, se o treino tiver grande
volume e períodos de descanso curtos, o resultado é a diminuição da gordura
corporal (Kraemer et al. 2002). Assim, o treino de força de alta intensidade (>
75% da capacidade de força máxima) desencadeia aumentos significativos na
força comparativamente ao treino de média ou baixa intensidade (Steib, Schoene
& Pfeifer 2010). De um modo geral, no treino com o objetivo de melhorar a
resistência muscular privilegia-se o número de repetições e no treino de força
máxima e potência muscular, a intensidade da carga (Tomás 2010). De acordo
com o mesmo autor, durante as primeiras sessões de treino, a resistência utilizada
deverá ser mínima de forma a garantir uma boa técnica de execução, controlo
respiratório (expiração na fase concêntrica) e adaptações do tecido conjuntivo.
A literatura científica indica-nos que a força muscular e o treino aeróbio
são frequentemente realizados, em simultâneo, na maioria dos programas de
exercícios em configurações de bem-estar, aptidão e reabilitação, na tentativa de
alcançar diferentes objetivos de aptidão física (Shaw et al. 2009; De Vreede et
al. 2004). As recomendações gerais do treino de força em idosos encontram-se
descritas na tabela 1.
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Tabela 1: Recomendações gerais para o treino de força em idosos.
Autores

Frequência

Nelson et al. (2007); 2 a 3 vezes
ACSM
(2010); por semana
ACSM
(2009);
Okuma
(2003);
NASM (2011)

Intensidade

Volume

5/6 para intensidade 8 a 10 exercícios;
moderada; 7/8 para 10 a 15 repetições
intensidade vigorosa
(escala de Borg); ou
60 a 80% de 1 RM.

Health
(1999)

Canada 2 a 4 vezes
por semana

American
Geriatrics
(2001)

2 a 3 vezes 60% ou mais de 1 RM 6 a 15 repetições;
Society por semana
8 a 10 exercícios

Bray et al. (2016)

Mayer et al (2011)

1
série;
repetições

10

2 a 3 vezes Começar com 55% de
por semana 1 RM; progressão
para uma intensidade
superior a 80% de
1RM

Começar com 12
a 15 repetições;
progressão para 4
a 6 repetições.

3 a 4 vezes 80% de 1 RM
por semana

3 a 4 séries; 10
repetições

Treino
de
minutos.

20

ACSM
(2000); 2 ou mais 60 a 80% de 1 RM
Haskell et al. (2007). vezes
por
semana

8 a 10 exercícios;
8 a 12 repetições;
20 a 30 minutos
de treino.

Fleck e
(2006)

1 a 3 séries; 8 a 15
repetições; 8 a 10
exercícios.

Kraemer 2 a 3 vezes 50 a 85% de 1 RM
por semana

Conclusão
O treino de força é uma componente crucial num programa de exercícios
para idosos, tornando-se numa forma privilegiada de contrariar as alterações
próprias do envelhecimento. Os estudos que exploraram requisitos mínimos ou
ótimos de atividade sugerem que uma intensidade dentro do domínio moderado
é necessário para alcançar e preservar benefícios de saúde. No entanto, os
estudos indicam que deverá de haver um aumento progressivo da carga, de
modo a proporcionar um estímulo de treino adequado, pelo que devemos de
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progredir para exercícios de maior intensidade a fim de maximizar a força
muscular e os benefícios funcionas. As evidências científicas indicaram que o
treino de força de alta velocidade de execução oferece uma abordagem mais
efetiva quanto aos ganhos na força muscular. As principais limitações
encontradas devem-se aos poucos estudos que recomendam medidas quanto à
intensidade, volume e frequência do treino de força em idosos, sendo que só
foram encontrados doze estudos com estas características. Pesquisas futuras
deverão de realizar uma análise mais aprofundada à literatura no intuito de
contribuir para a uma melhor prescrição do treino de força na população idosa.
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Resumo
O Montreal Cognitive Assessment (MoCA) é um instrumento de rastreio para
avaliação da função cognitiva geral com especial precisão no diagnóstico das
fases mais iniciais de demência. A sua utilização é livre e encontra-se adaptado
e validado em 36 países. No presente estudo foi conduzida uma nova adaptação
cultural do MoCA, neste caso para a população cabo-verdiana (MoCA-CV).
Método: Para o estudo preliminar da versão MoCA-CV, recorreu-se a uma
amostra composta por 147 indivíduos adultos, com idade superior a 55 anos, dos
quais 117 constituíram o grupo saudável para adaptação do instrumento e 30 o
grupo clínico para a sua validação na deteção de défice cognitivo. Para além do
MoCA, o protocolo aplicado incluiu ainda uma anamnese, o Mini-Mental State
Examination (MMSE), o Geriatric Depression Scale (GDS-15) e o Clinical
Dementia Rating Scale (CDR).
Resultados: O MoCA-CV demonstrou possuir bons índices de fiabilidade
(consistência interna, alfa de Cronbach = 0,78; estabilidade temporal, r = 0,88).
Os resultados preliminares com o grupo clínico confirmaram a validade
discriminante do MoCA em casos de défice cognitivo.
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Discussão: O MoCA adaptado para a população cabo-verdiana revelou boas
qualidades psicométricas e o seu uso pode ser promissor no contexto clínico
cabo-verdiano.
Palavras-chave: Montreal Cognitive Assessment, rastreio cognitivo, défice
cognitivo, adaptação cultural.
Abstract
The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) is a screening instrument for the
assessment of global cognitive function with proven diagnostic accuracy for the
earlier stages of dementia. MoCA is an open access instrument adapted and
validated in 36 countries. In the present study a new version of MoCA was
adapted to Cape-Verdean population (MoCA-CV).
Method: For this preliminary study, MoCA-CV was administered to a sample of
147 adult subjects (age > 55 years; n = 117 healthy controls and n = 30
participants with cognitive deficits). In addition to the MoCA, the applied protocol
also included an anamnesis, the Mini-Mental State Examination (MMSE), the
Geriatric Depression Scale (GDS-15) and the Clinical Dementia Rating Scale
(CDR).
Results: MoCA-CV showed good reliability results (Cronbach’s alpha = .78;
temporal stability, r = .88). The preliminary results with the clinical sample
confirmed the discriminant validity of MoCA-CV for cognitive deficits.
Discussion: MoCA-CV has revealed good psychometric properties and might be
a promising screening tool for use in the Cape Verde clinical settings.
Keywords: Montreal Cognitive Assessment, cognitive screening, cognitive
deficits, cultural adaptation.
Introdução
A prevalência de doenças neurodegenerativas associadas ao
envelhecimento tem aumentado a nível mundial (Prince et al. 2015, WHO &
Alzheimer’s Disease International 2012), devido sobretudo ao aumento da
esperança média de vida da população. Por essa razão, a avaliação
neuropsicológica na população adulta-idosa revela-se cada vez mais pertinente.
A precocidade do diagnóstico de défices cognitivos e de demências é
fundamental tendo em conta o carácter evolutivo e os cuidados necessários
nesses quadros clínicos. Uma deteção precoce permite que os tratamentos
sejam disponibilizados em fases iniciais, potenciando o seu efeito e melhorando
a qualidade de vida do sujeito (Aprahamian & Rasslan 2008, Cullen, O’Neill,
Evans, Coen & Lawlor 2007, Freitas, Alves, Simões & Santana 2013, Streiner
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2003). É neste contexto que os instrumentos de rastreio cognitivo se revelam
bastante úteis, auxiliando na deteção precoce das alterações clínicas de risco.
Os testes de rastreio podem também ter um contributo, ainda que limitado, para
o estabelecimento de um diagnóstico, ao identificar as áreas do funcionamento
cognitivo geral que se encontram alteradas (Cullen et al. 2007, Freitas et al. 2013,
Morley et al. 2015).
O Montreal Congitve Assessement – MoCA
O MoCA é um instrumento de rastreio que permite identificar pacientes
com queixas cognitivas ligeiras que outros instrumentos de rastreio (por exemplo,
o teste Mini-Mental State Examination, Folstein, Folstein & McHugh 1975) podem
não detetar. O MoCA tem-se mostrado sensível aos estádios de défice mais
ligeiros, mais adequado ao rastreio cognitivo na população com níveis elevados
de escolaridade, e um bom monitor das alterações associadas à evolução dos
quadros clínicos (Nasreddine et al. 2005). Este instrumento avalia seis domínios
cognitivos através de quinze tarefas (ver Tabela 1), dispostas graficamente numa
única página, e com tempo total de aplicação que ronda entre os 10 e os 15
minutos.
Atualmente existem três formas paralelas do instrumento – a versão
original (7.1) e duas versões alternativas (7.2 e 7.3) – que visam minimizar os
efeitos de aprendizagem quando se efetua mais do que uma aplicação. O MoCA
é um instrumento de utilização livre e encontra-se traduzido e adaptado para
várias línguas e países (consultar www.mocatest.org).
Tabela 1 – Domínios e tarefas do MoCA
Domínios cognitivos
Função executiva (4
pontos)

Tarefas
Adaptação do Trail Making Test B (1pt)
Fluência verbal fonémica (1pt)
Abstração verbal (2 pts)

Capacidade visoespacial (4 pontos)

Desenho do relógio (3pts)
Cópia do cubo (1 pt)

Memória (5 pontos)
Atenção, concentração
e memória de trabalho
(6 pontos)

Evocação diferida de cinco palavras (5pts)
Memória de dígitos (sentido direto e inverso;
2pts)
Atenção sustentada - deteção do alvo (1pt)
Séries de subtrações de 7 em 7 (3pts)
Nomeação de três animais pouco familiares
(3pts)
Repetição de duas frases complexas (2pts)

Linguagem (5 pontos)
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Orientação (6 pontos)

Orientação temporal (4pts)
Orientação espacial (2pts)

A versão original do MoCA apresenta excelentes características
psicométricas (Nasreddine et al. 2005), tanto ao nível da fiabilidade das medidas
(boa estabilidade temporal: correlação teste-reteste r = 0,92; boa consistência
interna: alfa de Cronbach = 0,82) como ao nível da validade (boa especificidade
e sensibilidade na distinção entre grupos de controlo, com Défice Cognitivo
Ligeiro e com Demência de Alzheimer). Vários estudos têm comprovado a
capacidade do MoCA para diferenciar corretamente diferentes níveis de défice
cognitivo e tipos de demência (Ismail, Rajji & Shulman 2010, Martinelli, Cecato,
Bartholomeu & Montiel 2014, Nasreddine et al. 2005), e para detetar o declínio
cognitivo associado a quadros clínicos não neurodegenerativos (Julayanont,
Phillips, Cherkow & Nasreddine 2013).
Estudos internacionais, com versões adaptadas a diferentes línguas,
corroboram as qualidades psicométricas da prova original, evidenciando níveis
elevados de consistência interna, de estabilidade temporal e de correlação com
outros instrumentos semelhantes, bem como alta especificidade e sensibilidade
para distinguir entre grupos de sujeitos saudáveis e com défices cognitivos
(Freitas, Simões, Marôco, Alves & Santana 2012, Fujiwara et al. 2010, Kaya et
al. 2014, Lee et al. 2008, Lifshitz, Dwolatzky & Press 2012, Memória, Yassuda,
Nakano & Forlenza 2013, Yu, Li & Huang 2012).
Constatando que o desempenho nesta prova depende do nível de
escolaridade, os autores sugeriram uma compensação para esse efeito
adicionando um ponto à pontuação total dos indivíduos com escolaridade igual
ou inferior a 12 anos (Nasreddine et al. 2005). Estudos recentes têm mostrado
que essa compensação é insuficiente, devendo ser proporcional ao nível de
escolaridade do avaliado (Bernstein, Lacritz, Barlow, Weiner & DeFina 2011,
Chertkow, Nasreddine, Johns, Phillips & McHenry 2011, Gómez, Zunzunegui,
Lord, Alvarado & García 2013, Rossetti, Lacritz, Cullum & Weiner 2011; Zhou et
al. 2015). No estudo original foi estabelecido um ponto de corte de 26 pontos
como o mais equilibrado para conferir sensibilidade e especificidade à prova na
deteção de défice cognitivo ligeiro, considerando-se um resultado igual ou inferior
a 25 indicador de declínio cognitivo (Nasreddine et al. 2005). No entanto, o
desempenho normativo no MoCA tem variado nos estudos realizados em
diferentes países, sendo influenciado por variáveis como a educação formal, a
idade e a língua; desta forma, o ponto de corte originalmente proposto não se
adequa a todas as populações (Conti, Bonazzi, Laiacona, Masina & Coralli 2015,
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Kaya et al. 2014, Lee et al. 2008, Memória et al. 2013, Rossetti et al. 2011,
Waldron-Perrine & Axelrod 2012), pelo que é necessário proceder à sua
estimação nas diferentes versões da prova.
Adaptação do MoCA à população de Cabo Verde
Embora o rastreio e a deteção precoce de défices cognitivos e demência
sejam práticas cada vez mais comuns nos cuidados de saúde primários, não
devem ser abordados de forma linear em todas a situações, pois uma aplicação
inadequada destes procedimentos pode acarretar consequências adversas a
nível psicológico, social e económico para os indivíduos avaliados (Streiner
2003). A necessidade de utilizar estes instrumentos de avaliação em diferentes
países e populações torna indispensável a sua adaptação a esses contextos
específicos, obrigando ao desenvolvimento de novas versões culturalmente
adaptadas mas que mantenham a essência e a qualidade do instrumento original.
São muitos os fatores a considerar quando se realiza a tradução e adaptação de
um instrumento com o objetivo de usá-lo numa cultura nova. Existem diretrizes
internacionais para a tradução e adaptação de instrumentos psicológicos, e de
saúde em geral, que definem procedimentos metodológicos rigorosos com vista
a garantir a qualidade e a equivalência requeridas em adaptações transculturais
(Herdman, Fox-Rushby & Badia 1998, ITC 2005).
Em Cabo Verde o caminho a percorrer é vasto, tanto na área da
avaliação neuropsicológica como na assistência prestada à população adulta e
idosa relativamente à questão do défice cognitivo e das demências. A falta de
instrumentos psicológicos adequados a esta população constitui mais um entrave
para o desenvolvimento da área de avaliação neuropsicológica no país. O
aumento da esperança média de vida tem levado ao crescimento da população
idosa em Cabo Verde, apesar de não se tratar ainda de um fenómeno de
envelhecimento populacional (índice de envelhecimento = 20,1%; Instituto
Nacional de Estatística – INE 2010). Por esse motivo, mas sobretudo por
questões de ordem cultural, a saúde cognitiva do idoso não é ressaltada nas
consultas clínicas e não é considerada prioridade pela sociedade em geral. Estes
fatores levam a que muitos casos clínicos não sejam detetados nem medicados,
o que potencialmente interfere com a qualidade de vida do doente e dos seus
familiares.
É nesta conjuntura que se considerou importante realizar um estudo
para adaptação de um instrumento de avaliação da cognição geral para a
população cabo-verdiana, que tanto carece desses instrumentos. Deste modo,
procura-se contribuir para ações de rastreio nesta população, bem como para a
melhoria de cuidados e da oferta de opções de intervenção ou mesmo o simples
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esclarecimento e acompanhamento de casos. Assim, o objetivo deste trabalho
foi traduzir e adaptar um instrumento de rastreio cognitivo breve para a população
cabo-verdiana. O Montreal Cognitive Assessment (MoCA, versão 7.1) foi o
instrumento escolhido por permitir uma avaliação geral, agregando vários
domínios cognitivos, por ser de aplicação rápida e com sensibilidade para detetar
declínio cognitivo ligeiro.
Método
Participantes
A amostra deste estudo inclui 117 adultos cabo-verdianos saudáveis, de
ambos os sexos, naturais das ilhas de Santiago, Sal, Maio, São Vicente e Fogo,
maioritariamente residentes em meio urbano e com idades compreendidas entre
os 55 e os 92 anos de idade. Os critérios de inclusão destes participantes foram:
ter o crioulo como língua materna; idade igual ou superior a 55 anos; ausência
de patologia neurológica, psiquiátrica ou outras com impacto cognitivo (reportada
pelo próprio e confirmada por avaliação através do Mini-Mental State
Examination); ter a autonomia e funcionalidade preservadas (reportada pelo
próprio e confirmada pela avaliação informal realizada na entrevista); ausência
de sintomatologia depressiva grave (confirmada pela Escala de Depressão
Geriátrica); ausência de deficiência visual, auditiva e motora significativa;
ausência de medicação suscetível de interferir na função cognitiva; ausência de
histórico de dependência de álcool e drogas.
Adicionalmente, e com o objetivo de avaliar a validade do instrumento
em estudo, selecionou-se um pequeno grupo clínico de 30 participantes adultos,
com caraterísticas sociodemográficas semelhantes às da amostra mais alargada.
Para este grupo clinico mantêm-se todos os critérios de inclusão do grupo
anterior, mas adicionando a exigência de estes participantes terem diagnóstico
de alterações cognitivas moderadas (não em estado avançado que impeçam a
compreensão das tarefas que lhes são solicitadas), associado a diferentes
quadros clínicos (referido no histórico clínico dos participantes e confirmado pela
Clinical Dementia Rating Scale, pontuação total > 0). Os quadros clínicos
representados neste grupo são Acidente Vascular Cerebral com sequela
cognitiva (n = 6), Epilepsia com presença de declínio cognitivo (n = 2), Síndrome
Demencial (n = 7), caracterizado por episódios de comportamentos demências,
com perda ou falha nas capacidades cognitivas, Demência Incipiente (n = 6), com
diagnóstico de demência com sinais de progressão, Doença de Parkinson com
défice cognitivo associado (n = 4) e Esquecimento caracterizado como ocorrência
de perda de memórias e desorientação temporal e espacial (n = 5). As

62

Adaptação de um instrumento de rasteiro cognitivo – o MoCA (Montreal Cognitive
Assessment) – à população cabo-verdiana

informações sobre os doentes foram confirmadas com os seus familiares e/ou
cuidadores.
A Tabela 2 apresenta uma caracterização sociodemográfica breve dos dois
grupos de participantes.
Tabela 2 – Caracterização sociodemográfica dos participantes
N

%

Idade
M ± DP (mín – máx)

Anos de
escolaridade
M ± DP (mín – máx)

Masculino

41

35,0%

66,5 ± 7,63 (55 – 90)

7,1 ± 3,72 (3– 13)

Feminino

76

64,9%

65,9 ± 8,51 (55 – 89)

4,6 ± 3,89 (0 – 13)

Total

117

66,1 ± 8,18 (55 – 90)

5,4 ± 4,00 (0 – 13)

Grupo saudável

Grupo clínico
Masculino

14

46,6%

75,7± 6,63 (64 – 87)

3,8 ± 3,07 (0 – 9)

Feminino

16

53,3%

78,9 ±8,98 (64 – 92)

1,8 ± 2,05 (0 – 6)

Total

30

77,4 ± 8,01 (64 – 92)

2,7 ± 2,73 (0 – 9)

M – média; DP – desvio-padrão

Instrumentos
Utilizou-se a versão experimental cabo-verdiana do Montreal Cognitive
Assessment (MoCA-CV, versão 7.1), traduzida e adaptada ao Crioulo
especificamente para este estudo (ver Procedimento). Esta versão irá estar
disponível em www.mocatest.org.
O Mini-Mental State Examination (MMSE; Folstein et al. 1975) é um
instrumento de avaliação rápida e sucinta das funções cognitivas, largamente
usado na avaliação clínica. O MMSE avalia seis domínios cognitivos (Orientação,
Retenção, Atenção e Cálculo, Evocação, Linguagem e Capacidade Construtiva),
podendo a sua aplicação demorar entre 5 a 10 minutos, com uma pontuação
máxima de 30 pontos. O MMSE foi aplicado oralmente em Crioulo para garantir
a compreensão clara das perguntas; uma vez que as consignes da prova são
curtas e simples considerou-se suficiente a sua tradução direta, tendo-se
procurado seguir os princípios de equivalência exigidos nas adaptações culturais
de provas psicológicas.
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A Geriatric Depression Scale (GDS-15, Sheikh & Yesavage 1986) é
utilizada para o rastreio da depressão, pode ser autopreenchida ou administrada,
rondando os seis minutos o seu tempo de aplicação. Utilizou-se a versão
portuguesa da escala (Apóstolo, Cardoso, Marta & Amaral 2011) e uma tradução
não-oficial em Crioulo cabo-verdiano, criada a partir da portuguesa e do original,
que foi aplicada oralmente aos participantes analfabetos ou sempre que estes
mostraram alguma dificuldade na compreensão dos itens em Português.
O Clinical Dementia Rating Scale (CDR, Morris 1993) é um instrumento
de avaliação usado para definir estádios demenciais. Para se chegar à pontuação
global do CDR, são avaliados seis domínios (memória, orientação, julgamento e
resolução de problemas, atividades comunitária, casa e passatempos, e cuidado
pessoal), sendo o doente alocado em um de cinco níveis de classificação em
função do grau de alteração mostrado em cada um desses domínios. A
informação necessária para avaliar o paciente é recolhida numa entrevista
dirigida ao próprio e a cuidadores e/ou familiares (pessoas que esteja em contato
direto com o avaliando), com o objetivo de conseguir todos detalhes necessários
sobre os indivíduos. Essa entrevista foi conduzida em Crioulo.
Procedimento
Após solicitar aos autores do instrumento autorização para traduzi-lo e
adaptá-lo, a versão inglesa do Montreal Cognitive Assessment (MoCA, versão
7.1; Nasreddine et al. 2005) foi traduzida por uma psicóloga e uma linguista
(especializada em Crioulo), ambas com o Crioulo como língua mãe e Português
como segunda língua. Este processo de tradução seguiu as diretrizes referidas
pelos autores do instrumento para a criação de uma nova versão do MoCA e
envolveu a tradução das consignes para o Crioulo Cabo-verdiano (variante
Santiago, Veiga 2002) e a tradução das instruções de administração e cotação
para o Português. A opção por uma versão bilingue da prova, aspeto discutido
com os autores do MoCA, não é específica deste estudo, tendo já sido feitas
versões deste género. Neste caso concreto, a opção bilingue adapta-se à
realidade linguística de Cabo Verde, onde o Português é a língua oficial e o
Crioulo a língua materna e a mais usada na oralidade. A tradução efetuada foi
posteriormente submetida a uma retroversão por um bilingue que tinha o Inglês
como língua materna e era fluente no Crioulo, sendo a versão retrovertida
comparada com a versão original e feitos os ajustes necessários para garantir a
proximidade entre as duas versões. Foram ainda efetuadas comparações com
outras versões (nomeadamente a portuguesa, a brasileira e a espanhola) a fim
de detetar discrepâncias e semelhanças nos conteúdos traduzidos. Finalmente,
chegou-se à versão experimental cabo-verdiana da prova e do manual (MOCA-
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CV), que procurou garantir equivalência semântica (quanto ao sentido intrínseco
e conceptual das palavras), equivalência idiomática (para as expressões típicas
não traduzíveis literalmente) e equivalência experimental (coerência das palavras
com o contexto cultural para qual se destina a versão). O MOCA-CV inclui
algumas alterações face ao instrumento original, nomeadamente a substituição
de duas palavras-estímulo da tarefa de Evocação e ligeiras modificações nas
frases da tarefa de Linguagem. Estas alterações respeitaram os critérios
propostos por Nasreddine e colaboradores (2005, equivalência semântica,
adaptação à cultura e à linguagem alvo; frequência média de uso das palavras;
comprimento equivalente às frases originais inglesas).
Antes de iniciar a recolha de dados, o projeto de adaptação do MoCA
foi submetido à Comissão Nacional de Ética para Pesquisa em Saúde, do
Ministério da Saúde de Cabo Verde, tendo sido dada aprovação para a realização
do estudo. Os participantes foram recrutados em centros de dia e lares para
idosos, nas suas comunidades e, no caso do grupo clínico, em consultas de
neurologia e psicologia. A recolha foi feita em sessão única e seguiu sempre a
mesma sequência: consentimento informado, anamnese, avaliação com MMSE,
MoCA, GDS-15. As avaliações decorreram nas residências dos participantes e
no local de consultas médicas, durando cada sessão entre 40 e 60 minutos,
dependendo da facilidade dos participantes em responder às tarefas. Para
avaliação da estabilidade temporal, realizou-se uma segunda avaliação a 14
participantes do grupo saudável, com um intervalo médio de 33 dias (mínimo =
30, máximo = 35) entre as duas aplicações.
Resultados
Análise dos itens
Num primeiro momento, procedeu-se à análise dos itens do MoCA,
caraterizando a sua dificuldade e a influência de variáveis sociodemográficas
consideradas relevantes (sexo, idade e escolaridade). A percentagem de acertos
está maioritariamente acima dos 70%; apenas oito itens tiveram um nível de
acertos inferior, nomeadamente a cópia do Cubo (49%), a nomeação da figura
do rinoceronte (35%), a última subtração de 3 pontos (67%), a fluência verbal
fonémica (37%), o segundo item da tarefa de abstração (43%) e três itens da
tarefa de evocação (“rostu”, 49%; “veludu”, 67%; “girasol”, 51%). Os níveis de
acerto nos diferentes itens do MoCA parecem associar-se significativamente com
a escolaridade e a idade dos participantes mas apenas pontualmente com o seu
género.
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Fiabilidade
A consistência interna do MoCA-CV foi avaliada através do coeficiente
alfa de Cronbach, tendo-se obtido o valor α = 0,78 (referente à pontuação total).
A estabilidade temporal, calculada através da correlação teste-reteste numa
subamostra provisória de 14 participantes, é bastante satisfatória no que se
refere à pontuação total (r = 0,88, p  0,001).
Análise descritiva das pontuações obtidas no MoCA-CV
Na Tabela 3 apresentam-se as estatísticas descritivas referentes ao
nível de desempenho da amostra saudável no MoCA, tanto referentes à
pontuação total como à pontuação parcial em cada uma dos seis domínios
cognitivos avaliados. A média da pontuação total foi 24,02 (desvio-padrão =
3,82), indicando que este grupo saudável de adultos alcança em média um nível
de desempenho que corresponde a 80,1% da pontuação total da bateria. Os
domínios onde o desempenho foi mais elevado foram Orientação (média = 5,91,
que corresponde a 98,5% da pontuação desse domínio) e Atenção, Cálculo e
Memória de Trabalho (média = 5,21, correspondendo a 86,8%). Nos domínios
com pontuação mais elevada, observa-se que a distribuição dos resultados é
assimétrica e tendencialmente leptocúrtica devido a efeito de teto pela
proximidade com o máximo possível de desempenho desse domínio.
Tabela 3 – Desempenho médio no MoCA (n = 117): pontuação total e por domínio
MoCA Domínios

Média

Desviopadrão

FE (máx. 4)

2,44

1,163

CVE (máx. 4)

3,06

ME (máx. 5)

3,38

ACMT (máx. 6)
LING (máx.5)

Assimetria

Curtose

Min-Max

-0,30

-0,69

0–4

1,139

-1,08***

0,08

0–4

0,888

-0,44

0,04

1–5

5,21

1,097

-1,39***

1,12**

2–6

4,02

0,765

-0,15

-0,95

2–5

ORI (máx. 6)

5,91

0,394

-4,29***

17,67***

MoCA Total
(máx. 30)

24,02

3,828

-0,99

0,64

4–6
11 – 30

Abreviaturas: FE – Funções Executivas; CVE – Capacidade Visio-espacial; ME – Memória
Evocação; ACMT – Atenção, Cálculo e Memória de Trabalho; LING – Linguagem; ORI –
Orientação. Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
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Influência das variáveis sociodemográficas no desempenho do
MoCA-CV
De uma forma geral, tanto as pontuações por domínio como a
pontuação total do MoCA apresentam correlações significativas com as variáveis
sociodemográficas consideradas. No caso da pontuação total, observa-se uma
correlação de magnitude reduzida com o sexo dos participantes (r = 0,24, p 
0,01), resultante de uma ligeira superioridade dos homens na prova; correlação
moderada negativa com a idade (r = -0,50, p  0,001), indicando que o
desempenho tende a diminuir com o avançar dos anos; correlações fortes e
positivas com a escolaridade (r = 0,72, p  0,001), sugestivas de que o
desempenho nesta bateria é fortemente influenciado pelo nível de escolaridade
do avaliado (ver Tabela 4).
Tabela 4 – Correlação das variáveis sociodemográficas com o total e os domínios
MoCA Domínios

Sexo

Idade

FE

0,28**

-0,37***

0,73***

CVE

0,23**

-0,48***

0,65***

ME

-0,09

-0,35***

0,19*

ACMT

0,15

-0,31***

0,52***

LING

0,29**

-0,13

0,46***

ORI

0,08

-0,44***

0,21*

0,24**

-0,50***

0,72***

MoCA
Total

Escolaridade

Abreviaturas: FE – Funções Executivas; CVE – Capacidade Visio-espacial; ME –
Memória Evocação; ACMT – Atenção, Cálculo e Memória de Trabalho; LING –
Linguagem; ORI – Orientação. Nota: * p <0,050; ** p <0,010; *** p <0,001.

Indicadores de validade do MoCA-CV
Observou-se uma correlação positiva e de forte magnitude forte entre o
MoCA e o MMSE (r = 0,75, p  0,001), reveladora de convergência entre duas
medidas na avaliação do funcionamento cognitivo dos participantes.
A validade da versão MoCA-CV foi ainda analisada avaliando a prova
permitia distinguir o grupo saudável de um grupo clínico (n = 30), selecionado por
apresentar diagnóstico de alterações cognitivas moderadas. Nesta análise
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procurou-se assegurar a equivalência dos grupos em termos das variáveis
sociodemográficas, uma vez que a amostra clínica recolhida era menos
escolarizada e mais idosa que a amostra saudável; para isso, selecionaram-se
aleatoriamente 30 indivíduos do grupo saudável que estivessem emparelhados
com os indivíduos do grupo clínico em termos de sexo, idade e nível de
escolaridade. Observam-se diferenças de grande magnitude entre as
pontuações médias por domínios dos dois grupos (d de Cohen > 0,8),
apresentando o grupo clínico desempenhos sistematicamente inferiores aos do
grupo saudável. No caso específico da pontuação total do MoCA, verificou-se
que o desempenho do subgrupo saudável (média = 22,0; desvio-padrão = 4,77)
se situou claramente acima do desempenho médio do grupo clínico (média =
11,7; desvio-padrão = 3.88), sendo esta uma diferença significativa de grande
magnitude (d de Cohen = 2,37, teste t = 9,17, p  0,001). Observaram-se
resultados semelhantes nas pontuações obtidas pelo MMSE, mas menos
marcados (d de Cohen = 1,52, para a pontuação total).
Finalmente, correlacionou-se a pontuação total do MoCA-CV com o
índice de CDR, a fim de verificar se a bateria refletia o grau de défice cognitivo
avaliado nos indivíduos do grupo clínico, tendo-se observado uma associação
negativa moderada (r = - 0,58, p  0,001).
Discussão
O processo de adaptação do MoCA à população de Cabo Verde foi
realizado com especial cuidado, para se poder manter a qualidade da versão
original e garantir a sua equivalência linguística e cultural. O bilinguismo da
população foi tido em particular atenção, pois embora Cabo Verde tenha o
Português como língua oficial, o Crioulo cabo-verdiano nunca deixou de estar
presente nas vivências quotidianas como língua materna, tendo sempre uma
forte presença social e cultural (Sanches 2005). Desta forma optou-se por
traduzir para o Crioulo (variante da ilha de Santiago) os estímulos e as consignes
da prova e por traduzir para o Português as instruções de aplicação e cotação.
Os resultados preliminares obtidos com esta versão experimental do
MoCA para a população Cabo Verdiana evidenciaram boas qualidades
psicométricas: consistência interna bastante satisfatória (alfa de Cronbach =
0,78), forte estabilidade temporal (correlação teste-reteste r = 0,88), e indicadores
de validade adequados (validade convergente com o MMSE e CDR r > 0,5;
discriminação clara entre um grupo saudável e um grupo clínico com diagnóstico
de alterações cognitivas moderadas).
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A análise do efeito das características sociodemográficas dos
participantes no seu desempenho no MoCA-CV mostrou que a escolaridade e a
idade foram variáveis com influência marcada, correlacionando-se
significativamente tanto com a pontuação total da prova como com os seus
domínios específicos. O nível de educação formal tem mostrado efeitos
consideráveis na pontuação do MoCA, não apenas no estudo original
(Nasreddine et al. 2005) mas também noutros estudos com versões adaptadas
(Conti et al. 2015, Freitas et al. 2012, Hu et al. 2013, Kaya et al. 2014). O efeito
da idade tem sido menos referido, mas no caso específico desta população
encontra-se fortemente associado à escolaridade (indivíduos mais velhos
tendem a possuir níveis de escolaridade inferiores), pelo que poderemos estar a
discutir o mesmo efeito. O sexo, por sua vez, parece não influenciar
significativamente o desempenho no MoCA, à semelhança do que tem sido
relatado noutros estudos de validação (Freitas, Simões, Alves & Santana 2011,
Kaya et al. 2014, Lifshitz et al. 2012, Memória et al. 2013). A ligeira diferença
entre homens e mulheres verificada neste estudo será talvez melhor explicada
por especificidades sociodemográficas desta população, nomeadamente pelo
facto de os homens serem na sua maioria mais escolarizados do que as
mulheres. Apesar dos dados deste estudo não serem suficientes para definir com
robustez valores normativos, são resultados preliminares que claramente
indicam a importância de estratificar os desempenhos do MoCA por níveis de
escolaridade e, possivelmente, por idade.
Nesta adaptação do MoCA para a população de Cabo Verde, o grupo
saudável obteve uma média de 24,02 pontos (desvio-padrão = 3,828), valor
abaixo do ponto de corte proposto no estudo original (pontuação inferior a 26
indicadora de défice; Nasreddine et al. 2005). Estes resultados indicam que
indivíduos cabo-verdianos que obtenham no MoCA-CV pontuações próximas da
média do grupo saudável seriam classificados como tendo défice cognitivo caso
se adotasse o ponto de corte sugerido por Nasredinne e colaboradores. Outros
estudos de adaptação do MoCA em diferentes países têm também apresentado
resultados médios inferiores ao ponto de corte original (Conti et al. 2015, Freitas
et al. 2011, Hu et al. 2013, Kaya et al. 2014, Lee et al. 2008). Tais diferenças
parecem dever-se principalmente ao facto de a amostra do estudo original ter
uma escolaridade formal muito superior à dos restantes estudos (em média, 13,3
anos de escolaridade, em contraste com os 5,4 anos de escolaridade do presente
estudo ou, por exemplo, com a média de 9,9 anos de escolaridade da amostra
italiana, Conti et al. 2015). Desta forma, não se recomenda a adoção do ponto
de corte sugerido por Nasredinne e colaboradores (2005), sendo necessário
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procederem estudos futuros a uma estimação fiável de um valor adequado à
versão MoCA-CV e à população cabo-verdiana.
Limitações
Tratando-se de um estudo preliminar sobre o MoCA-CV, este trabalho
compreende diversas limitações, sobretudo no que respeita à dimensão reduzida
da amostra saudável e à sua baixa representatividade (por exemplo,
participantes provêm apenas do meio urbano). Por outro lado, o grupo clínico
utilizado é muito heterogéneo e reduzido, impedindo avaliar/validar a capacidade
do MoCA para diferenciar subgrupos clínicos. O facto do grupo clínico não
apresentar características sociodemográficas comparáveis ao grupo saudável,
obrigou a trabalhar com uma subamostra saudável de dimensão bastante mais
reduzida que o grupo original, tornando assim difícil proceder a uma estimação
estatisticamente fiável do ponto de corte, elemento essencial numa prova de
rastreio desta natureza.
Conclusões
A existência de instrumentos de rastreio cognitivo adaptados à
população de Cabo Verde é fulcral para identificar casos de risco
neurodegenerativo ou que possam beneficiar de intervenção ao nível da
reabilitação e da assistência diária. Pretendeu-se com este trabalho disponibilizar
uma versão adaptada do MoCA, um instrumento de rastreio cognitivo capaz de
detetar a presença de défices cognitivos sem despender muito tempo e
abrangendo diversas funções cognitivas, o que é particularmente vantajoso na
prática clínica. Apesar da versão do MoCA-CV apresentada ter ainda um carácter
preliminar, tanto os resultados do processo de adaptação como a avaliação das
suas qualidades psicométricas foram satisfatórios. Mais estudos serão
necessários para conferir maior robustez aos dados normativos desta versão,
disponibilizar valores de referência para grupos etários e de escolaridade e para
diferentes populações clínicas, afirmando assim a utilidade desta prova, que se
anseia que seja um bom contributo e uma chamada de atenção para a
necessidade de se fazer cada vez mais e melhor investigação e intervenção na
área do défice cognitivo, particularmente em Cabo Verde.
Nota: Este trabalho foi parcialmente suportado pela Fundação da Ciência e
Tecnologia (Portugal) através do financiamento ao CBMR (referência:
UID/BIM/04773/2013 CBMR).
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Resumen
La cultura a través de sus premisas dicta los pensamientos, emociones y
conductas ideales del amor romántico y su contraparte, el duelo por rompimiento
amoroso, no obstante, hay una carencia de literatura e investigación que aborde
a éste último en general pero en la cultura mexicana en particular. Con base en
ello, los propósitos de la presente investigación fueron: 1) la exploración de las
premisas histórico-socio-culturales del duelo romántico (PHSC’sDR) en 486
personas de la Ciudad de México y con base en sus resultados, 2) el diseño y
validación de tres escalas para medir PHSC’sDR en otra muestra de 1178
personas que jugaron el papel de pasivo o activo durante el rompimiento. Los
resultados del estudio exploratorio mostraron que se deben tener pensamientos
y conductas predominantemente positivas y emociones principalemente
negativas. Por su parte, el estudio de validación indicó la obtención de tres
medidas válidas y confiables que operacionalizan pensamientos como:
optimismo, alternativas y aceptación, motivos, reconciliación y fatalismo;
emociones como: devaluación, melancolía, terrible y resentimiento y
comportamientos de: fortaleza, quedar en paz, anirmarse y buscar alternativas.
Palabras clave: cultura, duelo, amor, medición, México.
Abstract
Culture through its premises dictates the ideal thoughts, emotions and behaviors
of romantic love and its counterpart, mourning for loving break, however, there is
a lack of literature and research that addresses this topic in general, but in
Mexican culture also. Based on this, the purposes of the present research were:
1) the exploration of the historical-socio-cultural premises of the romantic break
up (PHSC'sRB) in 486 people from Mexico City and based on their results; 2) the
design and validation of three scales to measure PHSC'sRB in another sample of
1178 people who played the role of passive or active during the break. The results
of the exploratory study showed that romantic mourning should provoke
predominantly positive thoughts and behaviors and mainly negative emotions. On
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the other hand, the validation study indicated the obtaining of three valid and
reliable measures that operationalize thoughts as: optimism, alternatives and
acceptance, motives, reconciliation and fatalism; emotions like: devaluation,
melancholy, to feel terrible and resentment, and behaviors of: strength, stay in
peace, bear up and look for alternatives.
Keywords: culture, mourning, love, measurement, Mexico.

Introducción
El amor romántico y las relaciones amorosas han sido objeto de estudio
por parte de los antropólogos, sociólogos y psicólogos desde principios de los
1900’s identificándose su auge a finales de este mismo siglo. El término amor
romántico se ha utilizado como sinónimo de amor de pareja o de la relación íntima
entre dos adultos de distinto sexo que incluye relaciones sexuales (Yela García
2015). Asimismo, ha tenido muy diversas expresiones a lo largo de distintas
civilizaciones y épocas históricas apareciendo prácticamente en todas; por ello
es que Wilson y Nias (1976) defienden su universalidad, principalmente como la
base fundamental para la unión estable de la pareja y el origen de la familia. No
obstante, el fenómeno amoroso tiene sus variantes en cada cultura definiendo
con ello sus reglas implícitas y explícitas, lo normal y lo irregular, sus formas
ideales así como sus mitos.
Así, la cultura con sus pautas morales (e.g., represión de expresiones
públicas), presiones sociales (e.g. hacia emparejarse), sanciones (e.g., religiosas
o legales para la infidelidad) en conjunto con las expectativas sociales (e.g.,
sobre el carácter ideal del amor), los usos y costumbres sociales (e.g., formas de
noviazgo, el ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿de quién?, y ¿por qué? enamorarse o
casarse), la definición de los estereotipos de género (e.g., lo masculino y lo
femenino) y el inherente proceso de socialización; se va conformando la
internalización de la cultura y creando el estereotipo socio-cultural del amor
romántico.
Pero el amor romántico no es perenne, ya que hay factores que
propician su deterioro facilitando la insatisfacción amorosa y el desamor (e.g.,
Díaz Loving 1996, Sánchez Aragón & Martínez Cruz, 2014) lo que trae consigo
–en muchos casos-, el rompimiento romántico, la disolución, separación, o
divorcio (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2013)1. De hecho
ésta otra cara del amor de pareja ha sido definido por Tzeng (1992) como el
decaimiento del vínculo de amor establecido en el compromiso, no predominan
las emociones positivas y emociones como la frustración (enojo, desdén y odio)
1

Estas palabras serán utilizadas indistintamente dado que todas involucran o son la pauta
hacia la disrupción relacional (Tizón 2004).
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y/o aquellas de inhibición como: miedo, vergüenza, indiferencia y pena se
manifiestan. Estando el desamor presente, el rompimiento representa el umbral
de la energía compartida y las metas que habían contribuido a la formación y
mantenimiento del amor. Hay emociones negativas (enojo, desdén, y odio)
combinadas con estrés, lo cual se vuelve un anestésico muy poderoso para sentir
las emociones positivas del amor que antes si percibían. La disolución de la
relación a través de la separación física o divorcio, representa la nulificación de
compromiso previo. Es justamente este escenario el que ha sido definido como
duelo romántico (DR) (Raphael 1983, Tizón, 2004) y se le considera peor al vivido
por la muerte de la pareja, ya que en éste se da un proceso cíclico que es movido
por el posible contacto con una ex pareja, lo que puede frenar el proceso de
ajuste emocional así como reactivar sentimientos dolorosos en la persona
(Zaragoza Toscano 2007).
De acuerdo a Patrón Rodríguez (2004) el duelo constituye un proceso
difícil de elaborar ya que el deudo o pasivo queda hundido en un clima de
soledad, percepción de fracaso por un “amor acabado” y además debe aceptar
que su relación ha terminado como una muerte parcial. Por el contrario, Caplan
(1985) piensa que este tipo de duelo tiene por objetivo generar nuevas vivencias,
así como el desarrollo de nuevos papeles y relaciones personales que pueden
enriquecer la vida del individuo.
Aunque parezcan contradictorias estas posturas, existen datos de que
la experiencia del DR en México se encuentra matizada por emociones negativas
como la desesperación, la frustración y a decepción y resignación como por
positivas tales como el bienestar y la esperanza. Además, las personas tienen
pensamientos de extrañamiento o anhelo, negación, de atribución de la culpa y
suspicacia, a la vez que de aceptación y reorganización personal. En lo
conductual presentan conductas de negociación y/o adaptación a la situación,
mientras que tienen episodios de depresión, aislamiento social y agresión
(Sánchez Aragón & Retana Franco 2013).
Ya en el contexto de la cultura mexicana, los datos provenientes del
INEGI, señalan que durante el 2013 se observó una proporción de 19 divorcios
por cada 100 matrimonios contraídos, lo cual representa aproximadamente el
20% o más específicamente 108,727 divorcios. Esta cifra resulta particularmente
impactante considerando que la pareja en México ha sido concebida como una
institución social constituida con base en un sistema de normas y reglas de
conducta (provenientes de la cultura y la herencia social, derivadas del
pensamiento común, colectivo, religioso y filosófico de un pueblo que lo transmite
de generación a generación a través del proceso de socialización) (Díaz Loving
1990). Es necesario aclarar que la importancia de la pareja romántica se
fundamenta -precisamente- en esta capacidad de autodefinirse y desarrollarse
como una familia, a partir de las funciones que la sociedad y la cultura mexicana
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le imponen. Al respecto hay que decir que la cultura mexicana ha sido definida
como colectivista (Díaz Loving 1998) dada la importancia que tiene para sus
integrantes aspectos como: el grupo social, la interdependencia entre sus
miembros, la auto-modificación a favor de los otros, la cooperación y empatía, la
armonía grupal y la reciprocidad, desarrollar y mantener relaciones cercanas, la
comunicación compartida (uso de nosotros) y una buena selección de pareja
que garantice la integridad familiar (Triandis 1994, Díaz Guerrero 2003).
Asimismo, se ha caracterizado a dicha cultura como masculina por el peso y
poder legítimo que se le ha conferido al hombre (Fernández, Zubieta & Páez
2001) y femenina por su carácter expresivo y poder afectivo dentro de la familia
(Díaz Guerrero 2004). Todas estas características de la socio-cultura mexicana
en torno al yo, las relaciones y la pareja-familia, son –de acuerdo a Díaz Guerrero
(2004) operacionalizables a través de las premisas histórico-socio-culturales
(PHSC’s) que son afirmaciones culturalmente significativas referentes a las
creencias y normas de un grupo que son respaldadas por la mayoría de sus
miembros.
Siguiendo estas pautas, Díaz Loving y Sánchez Aragón (1998)
identificaron una serie de premisas de la pareja mexicana relativas al: conflictoseparación, pasión, amor de compañía, compromiso mantenimiento, romancetristeza, amor trágico, desamor-alejamiento y atracción. En cuanto al contenido
de aquellas PHSC’s relativas al proceso de DR, se obtuvieron reactivos como:
“Cuando una relación se torna insoportable se debe dar la separación”, “Evadir a
la pareja es señal de alejamiento”, “Cuando la pareja se eleja es porque ya se
perdió el interés en la relación”, “La separación de la pareja produce tristeza y
depresión”, “Cuando se ha perdido un amor se sufre”, “Durante la sepración de
la pareja hay soledad”, “Cuando las parejas se alejan es porque ya no se aman”.
Con base en la importancia que se le ha concedido a la relación de
pareja en el contexto de la cultura mexicana como precedente para la formación
de una familia, la ancestral relevancia del amor romántico y el papel de la cultura
como mecanismo definitorio de la forma de vivir el rompimiento de la pareja, los
propósitos de esta investigación fueron: 1) Explorar las PHSC’s del DR
considerando las dimensiones de lo que se debe pensar, sentir o hacer (Estudio
Exploratorio), y 2) Diseñar y validar tres instrumentos de PHSC’s referentes a
dichas dimensiones (Estudio de Validación).
Método
Participantes
Para el Estudio Exploratorio se trabajó con una muestra no probabilística
propositiva (Kerlinger & Lee 2002) de 486 participantes (259 mujeres y 226
hombres) cuyas edades oscilaban entre los 11 y los 92 años de edad, con nivel
escolar máximo de secundaria (91 con primaria y 388 con secundaria); y de las
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cuales 231 reportaron tener una relación de pareja en el momento de su
participación, 243 no la tenían y 12 no respondieron. Para el Estudio de
Validación del instrumento, se estudió una muestra no probabilística propositiva
(Kerlinger & Lee, 2002) de 1178 participantes (601 mujeres y 576 hombres), con
edades entre 15 y 30 años de edad, de los cuales 720 reportaron tener una
escolaridad de bachillerato, 444 licenciatura y 14 no respondieron. El tiempo de
duración de las relaciones de pareja que habían terminado fluctuó entre 1 mes y
10 años y el tiempo transcurrido desde que la relación se dio por terminada iba
de menos de un mes a 1 año. Cabe señalar que el 50% de la muestra había dado
por terminada la relación (agente) y el otro 50% había sido la persona terminada
(pasivo).
Instrumentos
Para el Estudio Exploratorio, se aplicó un cuestionario abierto de tres
preguntas: ¿Qué es lo que debe pensar una persona cuando experimenta un
duelo por rompimiento amoroso?, ¿Qué es lo que debe sentir una persona
cuando experimenta un duelo por rompimiento amoroso?, y ¿Qué es lo que debe
hacer una persona cuando experimenta un duelo por rompimiento amoroso?
Para el Estudio de Validación, se diseñaron los instrumentos con base
en los resultados del estudio exploratorio y su análisis de contenido (Krippendorff
1990). Así, se diseñaron 99 reactivos con formato tipo Likert de cinco opciones
de respuesta indicando grados de acuerdo, mismos que quedaron distribuidos
de la siguiente manera: 33 reactivos para responder a la instrucción: "Cuando las
personas experimentan un Rompimiento Amoroso DEBEN PENSAR..."33
reactivos para responder a la instrucción: "Cuando las personas experimentan
un Rompimiento Amoroso DEBEN SENTIR..." y 33 reactivos para responder a la
instrucción: "Cuando las personas experimentan un Rompimiento Amoroso
DEBEN HACER..."
Procedimiento
Tanto para el Estudio Exploratorio como para el de Validación, se acudió
a lugares públicos (escuelas, parques, centros comerciales) en donde se
preguntaba a las personas si habían vivido recientemente un rompimiento
amoroso (menos de un año) y cuando su respuesta era afirmativa, se les
solicitaba su participación anónima y voluntaria para contestar una serie de
preguntas sobre este tema. A cada uno de los participantes se le aseguró la
confidencialidad de sus respuestas y en caso de desear suspender su
participación, podrían hacerlo; asimismo se resolvieron las dudas que surgieron
ante el contenido de las pruebas y se cualquier duda que tuvieran al respecto del
instrumento y se les indicó que los datos proporcionados se tratarían con fines
de investigación.
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Análisis de Resultados
Para el Estudio Exploratorio, se realizó un análisis de contenido de tipo
temático (Krippendorff 1990) de las respuestas a las preguntas realizadas que
consistió en una exploración de las frecuencias de los contenidos principales de
cada respuesta y la formación de categorías a partir de éstos. Con esta
información se diseñaron los reactivos y para realizar la validación de cada
instrumento se siguieron los criterios referidos por Reyes Lagunes y García y
Barragán (2008) y que tienen por fundamentos los planteamientos de Cronbach
y Meehl (1955), que señalan que se deben realizar los siguientes análisis: 1)
frecuencias reactivo por reactivo, 2) prueba t de Student para muestras
independientes (reactivo por reactivo), 3) análisis Alpha de Cronbach, para la
escala total, 4) análisis de inter-correlaciones de los reactivos para determinar
tipo de rotación seleccionando únicamente a los reactivos con cargas factoriales
iguales o superiores a .40. y 5) análisis factorial.
Resultados
Los hallazgos del Estudio Exploratorio mostraron en cuanto a lo que se
debe pensar ante el duelo por rompimiento amoroso, los(as) participantes
señalaron: en superarlo (f=138), cosas positivas (f=70), que hay más
oportunidades y relaciones (f=63), reflexionar (f=52), que por algo pasan las
cosas (f=48), en solucionar/olvidar la situación (f=46), que hay que aceptar que
se terminó la relación (f=47), que nunca se superará (f=32), en lo bueno de la
relación (f=32), que la vida no tiene sentido (f=32), en los beneficios (f=30), evitar
pensar (f=25), ya no hay interés (f=25), ver la manera de negociar otro tipo de
relación (f=21), que fue un fracaso (f=21), que fue por terceras personas (f=17),
que fue una persona horrible (f=16), y que va a regresar (f=8).
Por otro lado, al respecto de esta vivencia, la muestra indicó que lo que
se debe sentir es: tristeza (f=296), depresion (f=200), rencor y enojo (f=178),
emociones positivas como felicidad, alivio y libertad (f=101), sentimientos
destructivos como ganas de morir (f=97), desesperanza (f=91), soledad (f=79),
dolor (f=73), malestar (f=72), nostalgia (f=69), esperanza (f=39), miedo (f=29),
aceptación (f=22) y desamor (f=13).
En tanto, lo que se debe hacer de acuerdo a las respuestas
proporcionadas es: distraerse (f=230), superarlo (f=280), ser positivo (f=193),
buscar apoyo en la familia, amigos o profesionales (f=158), resignarse (f=137),
olvidar a la persona (f=134), concentrarse en el sí mismo (f=120), terminar bien
(f=114), buscar una reconciliación (f=108), no deprimirse (f=77), buscar otra
pareja (f=69), tranquilizarse (f=59), deprimirse (f=59), dejar pasar el tiempo
(f=43), aprender de la experiencia (f=30) y tratar de ser feliz (f=25).
Ya contando con estos datos y tras el diseño de las medidas, se
encontró que 91 reactivos cumplieron con los criterios establecidos por por Reyes
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Lagunes García y Barragán (2008), de los cuales 31 corresponden a la dimensión
Cognoscitiva (=.803) 27 a la dimensión Afectiva (=.943), y 33 para la
Conductual (=.863). Siguiendo con los lineamientos estadísticos, los análisis de
inter-correlaciones señalaron la pertinencia de realizar un análisis factorial de
componentes principales con rotación ortogonal (tipo varimax) para cada
dimensión.
Para la dimensión cognoscitiva se encontró un Índice KMO=.867 y la
Prueba de Esfericidad de Bartlett=1996.539 gl=528 y p=.000 además de indicar
la obtención de cuatro factores con valores propios superiores a 1 que explicaron
el 47.55% de la varianza (ver Tabla 1).
Tabla 1. Análisis factorial para la Dimensión Cognoscitiva del Inventario de PHSC
del DR
Optimismo
En superarlo
Que hay que seguir adelante
Positivo
Que va a pasar algo mejor
Que es una experiencia de la cual hay que aprender
Que hay que ser fuerte
Que todo va a estar bien
Que la vida sigue
Media=4.21 DS=.6538
Alternativas y Aceptación
Que hay mejores personas en el mundo
Quizá él/ella no era la mejor persona para él/ella
Que existen mejores oportunidades en la vida
Que vendrá otra persona
Que ya terminó todo
En que por algo pasan las cosas
Que lo sucedido fue lo mejor
En buscar a alguien que le quiera
En olvidar a la persona
En enamorarse de alguien más
Media= 3.56 DS=.6867
Motivos
En los motivos que dieron pie al rompimiento
Sobre las razones de porqué se fue
Que hice para que esto pasara
En lo triste de la situación
En lo malo de la relación

α=.84
.780
.742
.703
.566
.564
.551
.549
.543
α=.79
.646
.636
.635
.556
.534
.526
.525
.507
.468
.441
α=.73
.721
.707
.666
.629
.478
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Media=3.03 DS=.8591
Reconciliación
En momentos que pasaron juntos
En plantear una solución
En reconquistarlo(a)
Que habrá que conservar la relación como amigos
Que debería hablar con él/ella
Media=2.91 DS=.8205
Fatalismo
En el suicidio
En lo malo de la relación
Que la vida no tiene sentido
Media=1.69 DS=.9905

α=.69
.680
.643
.631
.583
.499
α=.64
.527
.507
.480

En el caso de la dimensión afectiva el análisis factorial de componentes
principales y con rotación ortogonal, arrojó un Índice KMO=.953 y Prueba de
Esfericidad de Bartlett=16293.812 gl=351 y p=.000 además de indicar la
obtención de cuatro factores con valores propios superiores a 1 que explicaron
el 58.28% de la varianza (ver Tabla 2).
Tabla 2. Análisis factorial para la Dimensión Afectiva del Inventario de PHSC’s
del DR
Devaluación
Que no valgo nada
Ganas de morirme
Inseguridad
Miedo
Que se derrumba el mundo
Vacío
Desesperación
Angustia
Soledad
Media=2.28 DS=.8986
Melancolía
Nostalgia
Tristeza
Ganas de llorar
Añoranza
Frustración
Depresión
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α=.89
.772
.707
.679
.676
.627
.583
.566
.527
.511
α=.86
.708
.698
.689
.652
.566
.563
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Sufrimiento
Decepción
Media= 3.17 DS=.8501
Terrible
Feo
Mal
Horrible
Desilusión
Celos
Impotencia
Media=2.89 DS=.9484
Resentimiento
Rencor
Rabia
Odio
Enojo
Media=2.41 DS=.9685

.528
.513
α=.83
.730
.673
.582
.569
.447
.413
α=.82
.753
.752
.662
.608

Finalmente, para la dimensión conductual se observó un Índice
KMO=.909 y la Prueba de Esfericidad de Bartlett=14473.84 gl=528 y p=.000
además de indicar la obtención de 5 factores con valores propios superiores a 1
que explicaron el 50.07% de la varianza y de los cuales solo los primeros cuatro
mostraron coeficientes de confiabilidad superiores a .60 (ver Tabla 3).
Tabla 3. Análisis factorial para la Dimensión Conductual del Inventario de PHSC
del DR
Fortaleza
Salir adelante
Tranquilizarse
Superarlo
Pensar positivamente
No decaerse
Distraerse en otras cosas
Pensar en sí mismo
Reflexionar
Aprender de esa experiencia
Dejar pasar el tiempo
Pensar que vendrán tiempos mejores
No alejarse de sus seres queridos
Ponerse a trabajar para distraerse
Media=4.29 DS=.6114

α=.91
.806
.789
.789
.787
.751
.712
.688
.679
.641
.581
.550
.471
.445
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Quedar en paz
Buscar una reconciliación
Arreglar el problema
Hablar con su ex respecto a lo que ocurrió
Quedar en buenos términos
Buscar ayuda profesional
Perdonarlo
Media= 3.09 DS=.7633
Animarse
No hacer tonterías
No deprimirse
Desahogarse
Media=4.01 DS=.8762
Buscar alternativas
Buscar otra pareja
Esperar a que llegue otra persona que le ame
Conocer a otras personas
Darse cuenta de que su ex no es la/el único(a) en el mundo
Media=3.78 DS=.7554

α=.72
.792
.784
.729
.553
.464
.451
α=.69
.735
.681
.553
α=.63
.750
.664
.502
.441

Discusión
Cuando los miembros de una sociedad crecen creyendo que el amor
romántico y la pareja es el cimiento de la familia, y que a través de ella se logra
la realización personal (Guttmann 1993), el rompimiento amoroso y su
consecuencia legal el divorcio se ven como una decisión equivocada; como algo
personal y no como una falla socio-estructural, que continúa presionando a las
personas a tratar una y otra vez de embarcarse en la búsqueda de una nueva y
más compatible pareja (Feldberg & Kohen 1980). De esta manera la sociocultura
va amoldando las experiencias positivas y negativas inherentes al amor
romántico como lo es el duelo por rompimiento amoroso.
Esta investigación se planteó la exploración de las PHSC’s y el diseño
de tres inventarios de éstas de PHSC’s del DR considerando tres dimensiones:
cognoscitiva, afectiva y conductual, desde la visión de Diaz Guerrero (2004). En
general debe decirse, que se obtuvieron tres medidas confiables pues sus
coeficientes Alpha de Cronbach resultaron moderados y su validez de contenido
fue lograda a partir de la bien logradaa adecuación y congruencia entre los
resultados del Estudio Exploratorio y los factores obtenidos tras realizar el
análisis factorial en cada instrumento. En consecuencia para cada dimensión
surgieron factores clave en la realidad actual de la experiencia bajo estudio.
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Para la dimensión cognoscitiva se identificaron cinco factores de los
cuales los dos primeros se encuentran relacionados teóricamente. Así, tanto el
factor de Optimismo (que alude a las PHSC’s de que la persona que experimenta
un DR debe pensar en que hay que superarlo, salir adelante, ser positivo y pensar
que el futuro será mejor; que la experiencia actual es una oportunidad de
aprender, que hay que mostrar fortaleza, que todo estará bien y que la vida
sigue); como el factor de Alternativas y Aceptación (que tiene que ver con las
PHSC’s de que ante el DR se debe pensar que hay mejores personas y
oportunidades en el mundo, que ya terminó todo, que lo sucedido tenía un sentido
para bien y que es mejor buscar a alguien que le ofrezca amor y olvidar a quien
no lo hizo), reflejan la convicción de los(as) participantes respecto a la
importancia de ajustarse a la situación que se presenta y de tomarla como una
oportunidad de vida (Weisman, 1975). Esto – de acuerdo a Guttmann (1993) permite realizar un proceso de refirmación de lo pasado y establecimiento de
nuevas relaciones y recompensas, lograr coherencia interna entre lo que se
piensa, siente y hace, ejercer el control sobre la propia vida y lograr un
crecimiento personal.
Por su parte, el factor de Motivos comprende una serie de reactivos que
reflejan las PHSC’s de que ante el DR se debe pensar en las causas o razones
que dieron pie a la disolución de la relación, así como sobre la propia
responsabilidad en la situación y en el carácter triste de ésta y en lo malo de la
relación. Al respecto, autores de la atribución (e.g., Kelly 1982) señalan que ante
el DR se genera en la persona una necesidad de explicarse lo sucedido, de tratar
de entender lo que pasó para que de esta forma, la experiencia actual tenga
sentido y sea consistente cognoscitivamente (Weiner 1986). Asimismo, la
búsqueda de motivos implica que la persona se encuentra reestructurando su
patrón atribucional pues la situación de crisis enfrentada sacudió la percepción
de sí mismo y del entendimiento del otro.
Por su parte, el factor de Reconciliación versa sobre aquellas PHSC’s
de que ante el DR se debe pensar en los momentos que el participante pasó
junto con su pareja, en plantearle una solución, en la reconquista o bien en
conservar la relación como amigos, usando la comunicación. Esta creencia
justamente es una consecuencia - según Levinger (2010) - de la percepción que
tiene la persona de que sin pareja no tiene recompensas suficientes como para
aceptar lo que sucede, ya sea estar solo o emprender la tarea de buscar una
nueva pareja, del mismo modo, esto representa – a su vez - una barrera para
olvidarse de la – ahora - ex pareja y seguir adelante.
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En cuanto al último factor de esta dimensión llamado Fatalismo, éste se
refiere a las PHSC’s de que ante el DR las personas deben pensar en el suicidio,
en lo malo de la relación y en que la vida no tiene sentido. En torno a esto, hay
que recordar que la situación del rompimiento, disolución o separación entre los
miembros de una pareja encarna un proceso dramático muy estresante que
eventualmente acarreará sentimientos de soledad, miedo, dolor (Johnson & Wu
2002), ansiedad y decepción (Sánchez Aragón & Retana Franco 2013), que
puede guiar fácilmente a enfrascarse en la idea de que no hay opciones y por
ello desear morir y pensar que la vida no tiene sentido. En congruencia, el primer
factor - de los cuatro correspondientes a la dimensión afectiva - denominado
Devaluación, versa sobre las PHSC’s que indican que ante el DR la persona se
siente sin valía, tiene ganas de morirse, siente inseguridad, miedo, que el mundo
se derrumba, se siente como en un vacío, con desesperación, angustia y en
desamparo.
Por su parte el segundo factor de la dimensión afectiva llamado
Melancolía, tiene que ver con las PHSC’s de que ante el DR las personas deben
sentir nostalgia, tristeza, ganas de llorar, añoranza, frustración, depresión y
sufrimiento; se complementa con el tercero sobre Sentirse Terrible y que agrupa
una serie de ítems que indican que ante el DR se debe sentir feo, mal, horrible,
desilusión, celos e impotencia. La razón de esta conjunción de sentimientos es
debido a que la situación per se involucra un cambio de estatus (tener una pareja
a no tenerla y sus razones) aunado a la percepción de desamor y una evaluación
de las pérdidas y consecuencias a partir del rompimiento (Pérez Pérez &
Sánchez Aragón 2016), generándose así un cambio, un desajuste y
consecuentemente la experiencia emocional de la tristeza, la cual es
absolutamente normal aún cuando la relación haya mostrado deterioro desde
tiempo atrás. En algunos casos la tristeza rebasa las capacidades de control de
la persona evidentes en sus hábitos de alimentación, sueño, concentración y
ausencia de optimismo; mientras que en otros, las personas disminuyen la
importancia del evento, fortalecen las razones de éste y su DR es más tolerable
(Clapp 1992). En cuanto a la sensación de desilusión, celos e impotencia puede
tener que ver con el contexto en el que se dio el rompimiento, la causa, la
estrategia utilizada así como el medio por el cual se dio (e.g., en persona, por
teléfono, redes sociales). Sobre esto, Sánchez Aragón y Martínez Cruz (2014)
encontraron que la principal razón del rompimiento en sus participantes fue la
infidelidad, lo que puede justificar la suspicacia que refiere este factor. Por su
parte, Sánchez Aragón (2017) identificó que cuando se usan las estrategias de
indiferencia, evitar cercanía, uso de pretextos y convencimiento se producen más
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emociones negativas, pensamientos de suspicacia y reacciones hostiles hacia
el/la ex.
El último factor de la dimensión afectiva fue llamado Resentimiento y
esto debido a que comprende a las PHSC’s de que ante el DR se debe sentir
rencor, rabia, odio y enojo. En este tenor, Somary y Emery (1991) definen al enojo
emocional como la hostilidad que puede tener funciones intrapsiquicas e
interpersonales importantes en los miembros de la pareja durante el DR, pero no
es relevante en el arreglo final. En este sentido, sentir rabia, enojo, rencor y odio
se convierte en un elemento mediador que no da paso a la tristeza, pero que al
mismo tiempo despliega conductas destructivas a la hora de querer establecer
un buen arreglo.
Finalmente para la dimensión conductual se identificaron cuatro
factores. El primero fue llamado Fortaleza e incluye reactivos concernientes a la
convicción de que ante el DR las personas deben salir adelante, tranquilizarse,
pensar positivamente, no decaerse, distraerse y pensar más en sí mismas para
lograr superar la situación y aprender de la experiencia siempre en cercanía de
sus seres queridos. Esta agrupación de PHSC’s son la versión conductual del
primer factor de la dimensión cognoscitiva (Optimismo), de tal forma que éste
factor comportamental de fortaleza, engloba los recursos personales que las
personas tienen para ayudarse en momentos de necesidad y puede implicar la
capacidad de resiliencia (Silva Moctezuma & Sánchez Aragón 2016). Cuando las
personas tienen recursos apropiados suficientes, es menos probable que vean la
situación del rompimiento como problemático; pero además de los recursos
psicológicos (personalidad), hay otros recursos que facilitan la toma de
decisiones y la forma de vivir el DR como los financieros (bienestar económico),
educativos (tener la habilidad cognoscitiva que facilita una percepción realista de
las dificultades y su solución), de salud física así como sociales (tener el apoyo
de amigos y familia) (e.g., George 1980, McCubbin et al. 1980).
En congruencia con lo anterior, el factor Quedar en paz hace referencia
a las PHSC’s que indican que se debe buscar la reconciliación, tratar de arreglar
el problema platicando de lo sucedido con el/la ex pareja, para – al menos quedar en buenos términos y perdonarse; e incluye también la búsqueda de
ayuda profesional. Si bien es cierto que no siempre es posible regresar a la etapa
anterior al rompimiento, las personas involucradas pueden desear –dependiendo
del contexto, estrategia y consecuencias experimentadas- llegar a un arreglo que
implique: retomar la relación haciendo algunos ajustes (Sánchez Aragón &
Retana Franco 2013), quedar como “amigos” esperando no perder todos los
privilegios del amor romántico (Perilloux & Buss 2008, Pérez Pérez & Sánchez
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Aragón 2016), o bien, tratar de evitar un rompimiento difícil. La insistencia por
quedar en paz, también obedece a que la propia sociedad mexicana – como ya
se mencionó - exalta el valor de la pareja y de la armonía interpersonal lo que
constituye la columna vertebral de su colectivismo (Malloy, Albright, Díaz Loving,
Dong & Lee 2004).
Animarse es un factor que tiene que ver con las PHSC’s que dicen que
ante el DR las personas no deben hacer tonterías ni deprimirse, así como
desahogarse. En primera instancia, este factor reconoce que en México, ante la
complicada situación del rompimiento, es fácil actuar impulsivamente y hundirse
en la tristeza (Díaz Loving & Sánchez Aragón 1998) como lo indican las PHSC’s
de la pareja cuando indican que: “La separación de la pareja produce tristeza y
depresión” y “Cuando se ha perdido un amor se sufre”. Ante esto, se vuelve
deseable lograr el alivio por medio del compartir lo sucedido con las principales
fuente de apoyo como lo son la familia, los amigos y personas cercanas. Por
último, el factor de Búsqueda de Alternativas se refiere a las PHSC’s de que ante
el DR las personas deben buscar otra pareja, esperar a que llegue alguien que
les ame y darse cuenta de que su ex no es el/la única persona en el mundo.
Nuevamente este factor revela las creencias y normas de que la búsqueda por el
amor ideal debe continuar, de que siempre existe la opción correcta y de que
socialmente, el amor cumple funciones como lograr la unión y la estabilidad
familiar, volviéndolo normativo (Yela García 2015).
A manera de conclusión, se puede decir que se han realizado avances
teóricos pues se descubrieron las creencias y normas que la cultura mexicana ha
acuñado y transmitido firmemente a través de generaciones respecto al valor del
amor romántico y de su pérdida; asimismo, se lograron operacionalizar aquellas
PHSC’s del Duelo Romántico desde sus emociones, pensamientos y conductas
lo que representa una contribución metodológica del presente estudio. Esta
investigación es solo el inicio y lo que podría ahora estudiarse es su impacto en
la experiencia del duelo y/o en las consecuencias que se perciben luego del
rompimiento, examinar si hay diferencias por sexo, por historia romántica o a
partir del estilo de apego de sus participantes.
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Abstract
The modern world watches, in the field of religion, an unprecedented growth of
fundamentalist sects. The phenomenon takes place in a world wide scale and has
a wide range. No religious system has escaped unscathed. There are countless
groups which advocate the fundamentals of their faith. The faithful of current times
do not interpret the divine word: they seek to give their God substance by giving
it concreteness and establishing in very distinct ways the concepts of Good and
Evil.Because it's such a broad and encompassing field, we decided to limit our
observations to a subject that is particularly dear to us - the exponential growth of
neo-pentecostal churches, the so called crentes [believers] or Christians, as they
call themselves, and the effects caused by the way they deal with the Other. It’s
this radicalization of Good and Evil we would like to look at. Which effects does
this distinction operates on the subject? That means we aim to investigate the
way how this Other, non-crente [non-believer], this other that is different from us,
is frequently excluded and associated with the image of evil, in a reproduction of
the experience lived by a great number of the faithful from lower classes, as the
majority of them are. We think that in the distinction between these creeds and
others is fundamental, in that its in them that we find a striking presence of the
idea of Good and Evil, with very disciplinary rules, as well as a return to the image
of the Devil, which had been absent from urban centers until recently.
Keywords: religion, intolerance, alterity, neo-pentecostal churches.
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Resumo
O mundo contemporâneo assiste, no campo da religião, a um crescimento sem
precedentes das seitas fundamentalistas. O fenômeno ocorre em escala
planetária e de forma abrangente. Nenhum sistema religioso ficou imune a ele.
São incontáveis os grupos que advogam os fundamentos de sua fé. Os fiéis da
atualidade não interpretam a palavra divina: buscam dar substância à existência
de seu Deus atribuindo concretude à sua palavra e marcando de forma muito
distinta os conceitos de Bem e Mal. Por tratar de tema amplo e por demais
abrangente resolvemos circunscrever nossas observações a um determinado
campo que nos é particularmente caro – o crescimento exponencial no Brasil das
igrejas neo-pentecostais, os chamados “crentes” ou “cristãos”, como se autodenominam, e os efeitos provocados pela forma como lidam com o Outro. É desta
radicalização da experiência do bem e do mal que gostaríamos de nos ocupar.
Quais os efeitos que esta distinção opera sobre o sujeito? Ou seja, buscamos
aqui investigar a forma como este Outro não crente, este outro que de nós difere,
é frequentemente, excluído e associado à figura do mal, numa reprodução da
experiência vivida por grande parte dos chamados fiéis oriundos, em sua grande
maioria, das camadas populares. Pensamos que a distinção entre estas seitas e
as demais faz-se fundamental, na medida em que é nelas que encontramos uma
presença muito mais marcante da idéia do Bem e do Mal, regras disciplinares
muito mais rígidas, bem como o retorno da figura do Demônio, de certa forma
ausente dos grandes centros urbanos até pouco tempo atrás.
Palavras-chave: religião, intolerância, alteridade, Igrejas neo-pentecostais.

Resumen
El mundo contemporáneo, observa en el campo de la religión, el crecimiento sin
precedentes de las sectas fundamentalistas. El fenómeno se produce a escala
planetaria. Ningún sistema religioso era inmune a él. Son innumerables los
grupos que defienden los fundamentos de su fe. Los fieles de hoy no interpretan
la palabra de Dios: que buscan darle sustancia a la existencia de su Dios
asignando a su palabra y la concreción muy distintos conceptos del bien y del
mal. Para afrontar el tema de la marca y también completa decidimos incluir
nuestros comentarios a un campo particular que es particularmente caro – el
crecimiento exponencial en Brasil de las iglesias neo-pentecostais , los llamados
"creyentes" o "Cristianos", como llaman ellos mismos y los efectos causados por
enfrentar el uno al otro. Esta radicalización del bien y el mal que nos gustaría
tomar. ¿Cuáles son los efectos que esta distinción opera sobre el tema? Es decir,
buscamos investigar aquí la forma en que un creyente, esto aparte nos difiere, a
menudo se elimina y se asoció a la figura del mal, una reproducción de la
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experiencia de una gran parte de los llamados fieles, en las capas más populares.
Creemos que la distinción entre estas sectas y el otro no es fundamental, porque
es en ellas que se encontraron una presencia mucho más marcada de la idea del
bien y del mal, las reglas disciplinarias más estrictas, así como el regreso del
demonio, de alguna manera ausente de grandes centros urbanos hasta hace
poco.
Palabras clave: religión, intolerancia, alteridad, iglesias neo-pentecostais

Introduction
The modern world has watched to an unprecedented growth of
fundamentalism in the field of religion. The phenomenon happens in a world wide
scale and in a wide way. No religion has escaped it. There are countless groups
that advocate the fundamentals of their faith. From sunni Taliban to Karbala shiite,
from orthodox christians to the new evangelical cults, the sacred writings are no
longer a metaphor or open to a symbolic interpretation. In Judaism, the rise of
Likud and other religious and political organisms of a more orthodox nature is
eroding the secular character of the State of Israel. In Brazil, the rise of the
evangelical caucus in congress threatens to turn the country, whose constitution
is based in secular values in a village ruled by backwards priests with no interest
in social progress.1
The modern faithful don’t interpret the divine word: they seek to give their
God meaning by attributing concreteness to their word. Why does this happen?
Should we start by asking what is the social bond that has been made available
to the contemporary subject? Can we consider that it is the lack of symbolic and
cultural referentials, produced by complex societies, which promotes the feeling
of not-belonging, non-affiliation, especially to the less favored sectors of society?
As it is a long and encompassing theme, we have decided to limit our
observations to a point that is particularly dear to us - the exponential growth of
neo-pentecostal churches in Brazil, the so called “crentes” (believers) or

1

The number of evangelicals in Brazil has grown about 61,5% in ten years, with 16 million
new faithful. Three out of ten (29%) Brazilians over 16 are currently evangelicals, split
between those who can be classified as pentecostal evangelicals (22%), the largest group
and frequent members of the Assembly of God, Universal Church of the Kingdom of God,
Christian Congregation and Quadrangular of the Kingdom of God and 7% as nonpentecostal evangelicals, belonging to churches such as the Baptist, Presbyterian and
Methodist ones.
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“Christians” as they call themselves, and the effects caused by the ways they deal
with the Other.
This means that we seek to research ways that this non-crente [nonbelieving], this other, different from us, is in many times excluded and associated
with evil, in a reproduction of an experience that great part of the so called faithful,
most of them from lower classes, have lived.
This is not about promoting or accusing different religious
denominations, especially as anyone who has worked with this segment of the
population can tell the importance that they hold in the community life of the
increasingly hard conditions of this population. It’s only about investigating how
the concept of evil and demons has been used with increased frequency, in a kind
of re-enchantment of religions.
The Bible and other holy texts are being increasingly used as the one
reference and justification for any acts. In Brazil, a good part of the poorest
population has been drawn to evangelical or neo-pentecostal religions of a
popular nature. We are referring to, most of all, the Universal Church, Nova Vida
[New Life], Assembly of God, Renascer [Rebirth] among the best known ones.
Stories of demonic possession are as frequent as purification or “tying”.
If the psychoanalysis of religion is a commitment formation, a way to deal with the
structural abandon of man, it is also true that we don’t know a society with no
religion, at least on the Freudian conception of the term. However, we don’t
believe that all religions can be understood by the same means, disregarding the
different system of beliefs and values they constitute.
According to Freire Costa (2001/1987), the Freudian proposal of religion,
as as symptom, was built having a subject model that was a product of Catholic
morals in Vienna's turn of the century.
We think that the distinction between these sects and others is fundamental as
they are the ones that stress the notions of Good and Evil, very rigid disciplinary
rules, as well as the return to the image of the Devil, in many ways absent from
urban centers until now.
It’s this radicalization of the experience of good and evil that we would
like to busy ourselves with. What makes an increasingly larger number of faithful
to seek filiation? What are the effects of this distinction on the subject? It’s not so
much about disagreeing with Freudian postulations as it is about seeking what’s
singular about them and to what they are applied to. As Costa says:
“To say religion is a symptom or a fetish, created to
repair the traumas of reality or their religious interpretations is
to take a part as a whole. Many believers, for sure, use religious
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creed as a defense against the miseries of life, the fear of death
and conscience of their socio-economic misery. Others,
though, see in religion a way to give meaning to life. Which is
to say that to them religion is not a causal effect,
psychoanalytically or otherwise. It’s a primary fact, original,
which serves as fundamental to the precarious meanings and
contingents of human existence…” (p. 4).
Working for a long time in communities, we know of the privileged and
sometimes necessary space that some religions occupy. We are also aware of
the social regulation function that they play. Without taking religion, a priori, as
the opium of the masses, a symptomatic formation or alienation, we would like to
have a better understanding of this type of search.
What we propose in this article is to reflect on the role that religion has being
taking in people’s communitary life, and in parallel, why, in God’s name, religious
intolerance has been building up as as a form of sociability that prevails in some
segments of the population.2
That’s the direction of this work. Is there a connection between an
anomic State we live in and this search for such rigid laws? What kind of filiation
is being sought? What are the possible implications of the relationships’
dynamics, including community sociability?
Lights and shadows
For a big number of authors, part of the explanation for such a growing
quest for evangelical sects can be found on the disenchantment of religions, as
proposed by the more progressive churches. While it’s true that the JudeoChristian traditions have always attributed to the Devil the notion of evil, it’s
equally true that there’s been a growing disenchantment with current religions.
In the most intellectualized interpretation as well the most progressive of both
Catholicism (liberation theology) and of historical Protestantism, there is a
tendency to historicize evil as something socially constructed and related to
individual choices. Evil, in this rationalized view, is related to men and their
choices, being referred to as a lack of Christian love than a personified image.
The communitarian ideology of Liberation Theology, as it’s well known,
advocates the transformation of society through political means, with the active
participation of the explored and opressed, leaving the ritual and symbolic
It’s important to highlight we are keeping ourselves to the religious aspects of intolerance,
once we know that other sorts of discrimination are felt by this population by the Brazilian
elites.
2
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functions of religions almost totally forgotten. Such functions, obviously felt as
necessary, ended up being sought in other religions with a more popular and
mystical appeal.
Meanwhile, according to Zaluar (1997), the Ecclesiastical Base
Communities bring back an important religious matrix in the tradition of Brazilian
culture:
“(...) messianism and millenarianism point toward the
end of a world of exploitation, when the poor shall meet Justice
and Good and peace in absolute. This matrix also deals with
the absolute dichotomies of good and evil, however are not
focused in any activities, thought or group from the lower
classes” (p.128).
According to Winarczyk (as quoted by Birman 1997), since the 1980s a
global demonization of the world has been happening. According to the author,
some of the doors as entry points for demons are social, political and economical
crisis. For him, the re-approximation of religion with magic represents a
reenchantment of religion.
For Kolakowski (1985), rationalism far from abolishing the Devil, makes
the speculations about him grow. Once that science is no longer capable to
answer to the attempt to give human life meaning, a task played by religion, the
Devil is an unmovable element of a world with meaning.
There’s no doubt that knowledge has evolved in modernity. The founding
principles of classical science served as paradigm for the production of knowledge
in several fields, including psychoanalysis. They promoted progress, civilization
and a vision of the world. But it’s worth mentioning that Enlightenment, this same
paradigm that brought us lights, brought us along with it exclusion, prejudice, the
shadows (Vilhena & Santos 2000).
The Rationalism of Lights was humanist: it associated the respect to and
the cult of man - this being conceived as free and rational - to the ideology of a
wholly rational universe, searching progress and emancipation. The Lights
promoted knowledge that was empirically founded and verifiable.
The principle of Rationalism’s universality, exalting the idea of man,
contributed for the emancipation of slaves and oppressed and to the notion of
equality of human rights. Man, the subject of reason, emptied of all affectivity (or
irrationality) allowed to universalize the idea of freedom. However, as Morin
(1991) well puts, these universal principles, because of their abstract character,
were built under the occultation of cultural differences as well as individual ones,
which is to say the particulars of an individual human being.
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One of the consequences of that was the despite for the different,
considered as inferior. Primitive, backwards, sub-developed populations and
certain ethnicities compose the category of “different”, refused by the glare of
those who called themselves as gifted with superior Reason. And from then, how
can one make themselves visible when they are denied that? Without a shadow
of a doubt, the spectacles that the media provide are a primordial factor. From the
attack to the World Trade Center to the destruction of a saint in raging kicks in a
television studio, it seems that the spectacle offered can not be disassociated with
the act itself.
Ever since the Greek epics we know it’s not Ulysses who made the
Odyssey immortal, but Homer. The builder of the glory in the Pantheon, as
remembered by popular imagination, is the tale of the event. The transformation
of violence into spectacle leads their authors to the role of protagonists. Like
actors of a scene that unfolds on the screen, they rise to stardom. It’s this blurring
between real and virtual that produces the imaginary thread that weaves the
delusion of an omnipotent murderer. Its role as Lord of Death terrorizes and
fascinates, revolts us and seduces us. In the same way, suicide is immortalized
by an aesthetic discourse that fills the pathetic emptiness of the gesture. And is it
gains a meaning: the repudiation of a side can be the victory of another (Vilhena
& Medeiros 2001).
However, it’s not necessary to go that far in geography or time: the
residents of favelas-communities can attest to that. To them, excluded by the
hierarchal criteria of superior Reason, humanistic Rationalism has taken the
condition of freedom and access to civic rights. If the modernity discourse is
libertarian in its ideals, it has been sadly intolerant with otherness. There are no
lights without shadows, nor illusions that can’t be undone, and maybe that is the
cause of religion.
Religion and politics
If, as Novaes (1997) points out, religion and politics occupy diverse
social spaces with specific institutions, purposes and temporal insertion, it’s worth
asking when, and to what extent, can religious dimension be adequate to reflect
on politics, and the subjective formations from it.
Frequently, on the psychic level, the hardships of life conditions these populations
endure is seen only through the aspect of social pathology, excluding the universe
of psychic conflict and the singularity that is a part of all human beings. The poor
are attributed only their needs, denying them the condition of desiring beings. The
subject is reduced in this way to a singular and only being, a number in the series
of the socially excluded.
It’s not rare for oppressed groups to privilege apocalyptical readings,
once they are written in persecutory times. Such texts support the subject’s
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“belonging in group of elected”. Where the symbolic bonds are weakened, the
less defended they are, the more vulnerable you become to a promise, a salvation
delirium, a redemption that takes an imperative place - of God’s chosen.
It’s not for nothing that in evangelical cults, the faithful call each other brothers.
The absence of a father? A plea for a father? According to Alvito (2001), religious
euphoria and the transformative power of religion reside exactly in its collective
aspect (p.191).
However, a fundamental distinction is necessary. Maybe because of
Protestantism individualistic heritage, the collective mobilization of evangelical
sects is more about individual salvation than collective problem solving project such as water, plumbing, garbage, residents’ association. As Zaluar (1997) says:
“While evangelicals occupy their time with preaching
and converting individuals, and defend individual solutions for
collective problems, Catholics keep on betting in collective
mobilization and community as a solution” (p.130).
There’s still another particularity, beyond miracle cures: cures implies
coexistence. Not only a sociability space, a lot of churches fill a vacancy left by
the State and families that see themselves, often, imponent in face of the issues
that afflict and threaten children and young people - a space of refuge from the
misery of marginality.
“The sociabilities networks forged in the religious
communities allow, as the missionary in Santa Marta3 told us,
that he and his wife follow the growth that children go through
from infancy to ‘now a days’. They live with these childrens for
generations, becoming very close. The interviews show how
the pastor and his wife’s own life serve as an example for the
faithful. Residents want confirmation that pastors follow what
they preach. Even drug dealers check it, according to a
missionary. According to him: words convince, but example
leads” (p.14).
In The Future of an Illusion, Freud points how one of the basis of religious
belief is the search of a benevolent government or of one Divine Providence that
would mitigate our fears in life; the human being would seek in the establishment
of a world moral order assurance for the demands of justice that have frequently
been unrealized in human civilization.

3

Favela/community in Rio de Janeiro’s South End.
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As such, its yearning for a father constitutes an identical motive to its
need for protection against the consequences of our human weakness. It’s the
defense against the childish helplessness which lends its features to an adult
reaction to the abandon they must come to terms with - this reaction is, exactly,
the formation of religion.
However, if we believe, as psychoanalysis proposes to us, that this quest
is always based in finding a Father, how do we understand the constant presence
of the Devil? You don’t need a lot of wit to guess that God and the Devil were
once one and the same - a single image broken in two, with different attributes”
Freud tells us in his text about Leonardo da Vinci.
When we analyze the discourses spoken by these religious men, frequently, we
can observe how the dividing, projection and displacement mechanisms act in a
way that favors this dichotomy. Let us analyze, then, how they deal with the Devil
and what attributes they lend him.
In search of an identity
Frequently we hear the faithful testify that declare they have suffered of
ills of demonic nature. They also responsibilize the Devil for the wrong life they
lead before joining the church (drugs, theft, prostitution, violence, etc). In this
perspective, the demons are spiritual beings personified, with negative passions
and superior strength to that of human beings. Their power is only inferior to
God’s.
The expressions evil powers and God’s powers are, in fact, inseparable
poles in constant dispute. About this, is worth noticing psychoanalysis talks
constantly. They are clashes of the principle of pleasure against the principle of
reality, of pulsing renunciation, which constitute humans as a being. According to
Freud: “progressive renunciation of the constitutional instincts, whose activation
provides them the primary pleasure of ego, seems to be one of the basis for
human civilization develop” (1907:130). Thus, to deal with the forces of evil is not
enough to have good intentions - it’s important to be wise, for the Devil is smart
and seductive...
The Devil is seductive, and seduction is his basic attribute - he captivates
man to convert him to its own captivity. In this way, the Devil is more seductive
than oppressive, once it blurs limits and makes relations with Evil complementary,
between seduction and captivity and captivity and become a captive (Birman
1997).
However, it is known that all domination assumes a good dose of
consentment to coercion. The internalization of domination rules makes the
dominant power legitimate, even beloved, as distinct authors such as Gramsci,
Bourdieu, Foucault, Freud and Lacan point out.
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We won't occupy ourselves with psychoanalysis just now. Let us see this dynamic
play out in wider levels.
To better understand this mechanism, it’s worth returning to La Boétie4
which in the 16 century on, already questioned this incomprehensive social
impulse to “voluntary servitude”. According to the author, it’s perfectly
understandable that a whole society will subject itself to a strange power that
dominates it through force, but it’s apparently incomprehensive that men subject
themselves to a power they could overthrow if they so wanted.
To understand the paradox of “voluntary servitude”, it’s necessary to understand
the way in which power spreads within society.
According to Chauí,
“It’s not about, as some althusserianism would
hurriedly think, of a social diffusion of the State through
“ideological devices”, or in that case we would continue to
believe that all power comes from the State and it’s only
emanated by it” (1980, p. 18).
Here the subjectivation is due to the fact that each member of society, in
each one of its activities and each sphere of its existence, social or private,
embodies and fulfills the same power that seems to exist only in the top of society.
Which means that everyone submits because all of them expect the power to
submit the others to their own power, even if it is in a small amount, as Da Matta
(1978), points out in the excellent “Você sabe com quem está falando?” [Do you
know who you are talking to?]
For Foucault (1988), there is a chain reaction of the powers that are
interwoven and spread within society and welded in every detail. In this way, the
violence practiced by every and each one of its members needs to be framed as
a just and legitimate act, anchored in legal devices.
According to Bourdieu (1992), the necessary attribute of power
relationships is exactly dissimulation, highlighting the specific character of all
power relationships is the dissimulation of it as such. There’s a particularity,
highlighted by Bourdieu as the dynamic present in the field, which characterizes
itself for varying power relationships (hierarchical relationships) according to the
capital at play. However, power struggles are invariable, regardless of the field in
question.

4

The manuscript by Emile La Boétie dated from the 16th century. In the present work we will
use the version published in 1986, commented by Marilena Chaui and Pierre Clastres.
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Indeed, the vicissitudes of the drive are affirmed in the class struggle,
putting the paradox of the oppressor that can also oppress. It’s necessary to
aware to the fact we were taught to see violence as a crazed act, through the
prism of an exception; which means, a transgression. It’s necessary, however, to
think of the very construction of these rules as a partly violence. In other words,
violence is on the side of subjectivation and domination, obedience and
interiorization; which means the construction of doctrines and knowledges guide,
beyond of our practices, the way in which we decode the insertion of our culture,
rules, norms and laws accepted by the community (Vilhena 2002).
Violent power that is successful is the one that is not seen as violence:
it’s a situation where the submission is obtained without the need of a visible and
localized power to exercise. Invisibility of domination is a condition for successful
violence (Espinoza apud Chauí 1980).
The emphasis neo-pentecostals place on the Devil constitutes a
fundamental rupture with traditional Brazilian religiosity, once that even in popular
Catholicism, the power of the Devil and his evils are obfuscated by the saints and
spirits, be they orishas or dead that returned to the world because of spells, evil
eye or badness:
“Both popular Catholicism and afro-Brazilian religions
have evil as something with diverse origins. The Devil is not the
single source of evil, nor does he embody absolute evil… It is
in this religious universe, an image forgotten and distant,
maybe as distant as the Father. Pentecostalism innovates
here, bringing a personal relationship and a proximity both to
God and the Devil” (Mariz 1997, p. 49).
Conversion means then, not only a new way to known and relate to God
but a redefinition of all that’s evil. “Conversion means to redefine the Devil or
discover a new demon, active in areas that were previously non-demonic” (op.cit.
p. 49).
In the evangelical discourse, the idea of absolute evil shows up with
much more clarity and range. The radical opposition between good and evil
constructs its own identity. A criminal is the one who chooses the bad identity like the Devil who has come to Earth to steal and harm others, criminals are their
agents. For Zaluar (1997) criminals, in this view, aren’t just the opposite of
community spirit, they are truly possessed by the Devil - hence the rigidity in which
evangelicals fight the Devil inside themselves and others.
According to Zamora & Kuernerz (2004) quoting Alvito, converting
attributes to the subject a new social role, a new identity. When coming to Jesus,
the convert becomes a new man, inserted in another chain of belonging. With
harsh rules and discipline almost as rigid, a new behavioural code is demanded -
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from dress code to language - the “hard identity of a criminal is traded for the hard
identity of a believer” (p.14).
For the authors, beyond the sociability network that is established with religious
filiation,
(...) there is also the gain of a new identity and status,
that the religious man acquires for belonging to a religion, as
the example of crentes or filhos-de-santo, which become part
of a specific “nation”. That means there is a social value in
being a Christian, a believer, being...which is, belonging to a
denomination, religion (p.14).

If the concept of identity regards sociology and anthropology, the feeling
of identity regards psychoanalysis as Slavutzky points out (1999) quoting Nicole
Berry:
“Identity is this bright-dark of being: the clarity of the
portrait, the impression of shadows, the evidence of an
exposed facade, the secret of backyards. Everyone knows who
they are, and at the same time, there is a moment where we
can all ask ourselves: who am I? The body assures identity,
that must be seen by others, in a spectacle game where the
self is constructed, as Lacan and Freud so well described”.
(1999, p. 144)
According to Costa (1984), the image constructed by its social mean, in
its relation with others, with the culture in which the subject is inserted, are factors
of subject building. They are images over which one will try to identify with as a
way to build affection, contact and exchanges. They are ways to look at oneself
which will allow build subject paths amidst everyday life.
When identity is constructed without the necessary narcissistic
references - the social value of work, identification with peers (gender and class),
access to leisure and culture, there is a downgrade of self-esteem. We can’t
expect much in terms of transmission of their family authority and commitment to
society of the socially disqualified subject.
The dimension of commitment
In 1907 Freud wrote:
“In the development of ancient religions we can see
much of what humanity has renounced as being ‘inequalities’
were abandoned to divinity and were still allowed in its name,
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and to it was attributed the bad and socially harmful instincts as
to free man from being dominated by them. Therefore, and not
by chance, all human attributes, including crimes derived from
them, were given, in an unlimited degree, to the ancient gods.
Nor is it a contradiction, despite of that, that man was not
allowed to justify its own inequalities with the divine example”
(p. 130).
One of the issues raised most often is about the “believers’ alienation”.
Giving all responsibility of their actions to divinities, they would be exempting
themselves from a subjective implication. Although clearly enchanted, it’s
necessary, however, to be aware of the ethical dimension these religions assign
to the Devil.
In an interesting work about the representation of evil in pentecostal
religions, Cecília Mariz (1997) draws attention to the ethical/moral aspect of them
“The Devil takes over a moral dimension, above all.
There is damnation: there is good and evil. The stronger the
Devil may be, you can not appeal to him to solve any problems.
Magical efficacy is not the most important thing in this faith. God
is, above all, a moral being. Hence magic’s ethical content and
ethics’ magical content. To have a magical power, without God,
is to help the Devil, it’s ethically reproachable. On the other
hand, any disobedience made to God, any moral act, now also
gains a supernatural origin, because it’s a work of an evil spirit
or a product of its influence” (pp. 55-56).
Without a shadow of a doubt, in this magical and enchanted conception
of religion, the belief in the Devil helps individuals deal with guilt, to forgive
themselves and their oppressors, once it’s not an individual choice, but a work of
the Devil. The feeling of shame for the committed acts is made easier once
responsibility lies with possession, not with the self. The Devil did it.
However, it is up to individuals the responsibility of purging this evil from
oneself is itself, through conversion and the liberation rituals. Although the origin
and cause of evil is not up to the subject (that comes through the Devil), it will be
implicated once getting rid of the Devil is an option, and therefore a personal
responsibility.
There are many reports of conversions which caused people to quit
drinking, violence, drugs, prostitution, etc. All in all, the converted present
themselves as someone who went through a moral reform - the radical nature of
their change is witnessed through the complete change of previous life
behaviours.
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If the discourse of the Devil gives meaning to suffering and makes
explicit the reasons of misfortune, it’s in the believers’ discourse, in their quest for
Jesus where the responsibility of change takes place - for Jesus heals absolutely
everything. From the most common of troubles such as late period to a finding a
job, conversion creates a privileged link of direct communication with God, which
is strengthened by prayer and commitment to a sinless life.
Sartre, in his play “No Exit” said that that Hell are other people. We could say that
the Devil is the other, more specifically the other side that exists in all of us.
However, many times what we can see is the Devil as everything that I am not.
The Devil is simply the Other, as we will see.
Good and Evil – I and the Other
To accuse the beliefs of others as being demonic to keep the orthodoxy
of faith is a practice that dates back from the Old Testament. As it happens to
afro-Brazilian religions and as it happened since the Middle Ages, the imposition
of one knowledge or a faith has always come from demonizing the Other.
“(…) Not all religions adopted the Evil Spirit, God’s
opponent and its prototype in the individual’s life until the
present has remained obscured. One thing, however, is certain:
gods can change into evil demons when new gods cast them
out. When certain people are conquered by others, their fallen
gods not rarely change into demons in the eyes of conquerors.
The bad demon of Christian faith - the Devil from the Middle
Ages - was, according to Christian mythology, was himself a
fallen angel, of a similar nature to God’s” (Freud 1923, p. 110).
The theology of spiritual warfare, which precedes evangelization, defines
as demonic everything that differs from the church itself. And in the market of
spiritual conversion, Afro-Brazilian religions are a preferential target. In the same
way, not only criminals are haunted - the Devil is in many places - in funk dancers,
in TV shows, on drugs and other religions.
For Freud, the human groups have always have had the need to form small circles
to designate as enemies those aside of it - this would be a solution to the death
drive. The logic of the identifying differential trait would rule the aversion produced
by neighbouring communities, or even related ones - the narcissism of small
differences as Freud called it in the Civilization and Its Discontents (1930 [1929]).
In Moses and Monotheism [1939], in his reflections on anti-semitism,
Freud shows that intolerance manifests itself a lot more in what relates to small
differences than to what is a fundamental divergence - the hatred to “the almost
same”. In this case, hatred finds its object precisely in the field of the neighbour,
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the similar - the neighbour we are meant to love, as the commandment teaches:
love thy neighbour.
For Soller (apud Cevasco & Zafiropoulos 2001), the intolerance present
on racism cannot be understood simply as a repudiation of difference based on
the problematization of identification: racism, according to the author, says
something about a discourse that is not a language, but enjoyment.
Lacan, in his text on aggressivity, returns to the Freudian belief,
repeating that this “small difference” articulates itself both in in a symbolic
function, a trait that makes us singular, and in narcissistic mirage, which shows a
horizon of elimination: it’s either me or the other. The differences of identification
and identity in subjectivity also play themselves out.
Hatred, for Lacan, is ultimately due to an austerity of enjoyment. Racism
is a hatred to the joy of others. It’s this supposition of the Joy of Others - as
something that deprives me of my own joy - that puts the Other in the place of a
foreign, intruder, expropriator of my wealth, country or faith.
A new scenario then is drawn. If previously poor families lived with
multiple creeds, a new religious intolerance, unknown for a while in Brazilian
populations, begins to be formed. New religious conflicts show up, people become
torn between loyalties and commitments, now of an excludent nature, become
psychically disturbing. Families where traditionally umbandistas, evangelicals and
Catholics lived together, at times frequenting more than one mass, are divided in
this struggle. All of them are looking for an exclusive hold of truth and religious
good (Zaluar 1997, p. 29).
In 1921 Freud, on Group Psychology and the Analysis of the Ego pointed
that occupying the place of the ego of the masses the leader became that. It’s
from this idealized place that it becomes possible to build a brotherhood, a
collective, which searches for the approval of the father, which can frequently be
tyrannical and dominating, excluding all non-participants.
Marcos Alvito approaches this issue in a clear way (2001) when he talks
about a spiritual war, where evangelical churches create barriers for sociability.
In a recent debate he mentions the case of a community in Acari of evangelicals
that didn’t want to play football with the pais-de-santo because they would be of
the Devil, meaning enemies. He also mentions the case of mothers that didn’t let
their children play in the feast for saint Cosmas and Damian because she was
evangelical.
An example that borders on caricature but is very symbolic as it approaches both
the issue of sociability and political movements is the one of the sewers in the
City of God. While the pastor accused the Catholics of the Residents’ Association
of being “corrupt”, hence not wanting to “mix up with them”. The Catholics
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criticized the evangelicals saying he “had shit going through his door, but he didn’t
want to mix with us” (Zaluar 1997, p. 130).
For Zafiropoulos (1995), the understanding of hatred which includes so
much intolerance and is at the base of human history refers to two great myths:
one formulated by the Bible, and another one formulated by Freud in Totem and
Taboo. The first one describes the murder between siblings, made different by
the eye of the Almighty Father; the Freudian myth talks of the murderous hatred
between siblings, in face to a tyrannical which usurped all material goods and all
women.
Whatever the importance of possessing goods, what’s at stake in the
field of social conflict, the register of genocide is only completely developed once
it mobilizes what’s most sacred in socialization of the subject: the name of the
Father, his approval look and the anguishing threat of an invasion from the evil
glare of the Foreigner. For him, “it seems very hard to come to terms with the logic
of genocide (or ethnic cleanse) without bringing to mind the “father complex” especially its version used by the religious discourse” (2001, p. 10).
Smoke and mirrors
According to Lacan, no theory in history will be able to explain the racial
hatred which brought about the barbarity of the Holocaust. Only a reference to
the human tendency to worship what he called “dark gods” would be able to
provide some kind of explanation.
History is filled of examples of dehumanization and dequalification of
others as an equal being. For the ones who believe that nazism has left us any
lessons, let us mention the most recent events: massacres in Rwanda, war on
Bosnia, the continuous rape of muslim women in wars, the despise of the world
for immigrant, etc.
The analysis of the violations suffered by Muslim women puts in
evidence a delirium on the nature of fatherhood. For the first time in modern
history of war, violations were deliberately used as a weapon - an instrument of
“ethnic cleanse”. Violating women would mean, in their imagination, to interrupt
the future of the religion of the Other, depriving them of their children - as though
the religious ideal were genetically transmissible (Cevasco & Zafiropoulos 2001).
According to the authors, the analysis of what could be the desire of the
violator shows their hatred, the deadly passion of narcissism. When annexed,
through the violation of the Mother, the children of the other religion, the enemy
is harmed in its most intimate point - its descendants. But let us return to Brazil.
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Despite any and all religious intolerance, it seems like the return to
religion and absolute morality has become one of the ways that poorer
communities found to face the precarious life and justice conditions they find.
The Bible and other holy texts are being used, increasingly, as the only
reference and justification for the practice of any acts. In this dynamic, in God’s
name and His approval, all acts are consented. This is a dangerous mechanism
- it’s worth remembering that the fundamentalist religious practices tend to
disqualify political struggle to emphasize the cosmic war of the fight between
Good and Evil.
Jihad, apparently so distant from us, would be just one of the examples.
He who believes in it is offered an instant heaven.
Without judgement, according to the religion’s own criteria, their place in
eternal life is pre-approved. To the religious extremist, incapable of doubt, (a trait
in common with all extremists), holy war presents itself as an invitation to suicide
(Vilhena & Medeiros 2001, p.71).
In psychoanalytic terms we talk about repression and regression - there
are no in between territories from safe to threatening, good and evil - only life and
death. All based on the holy texts.
According to Alba Zaluar:
“If these people don’t find in the juridical and political
spheres the solutions for their problems, fear and the imminent
collapse of order and social life make them seek in religion and
privacy, closer to them, the familiar refuge, secluded from this
threatening snowball. In this process they can find a new prison
and a new conflagration: the Devil as they identify on their
neighbours.” (1997, p. 131)
There’s a specific trait on modern violences against the ideals of equality,
individualism and autonomy - the intolerance to the other. The children of this
social scene find themselves disturbed, searching for a reference that will give
them a feeling of belonging, of inclusion. As Calligaris (1991) points out, without
the dimension of filiation, exercising your own subjectivity is very hard, remaining
nothing to the subject but madness and suffering (p.13).
The original work by Vergne (2002) shows how official history has a
reserved place of exclusion for favelas and their residents. There is a predominant
way to look at the favelas, even within academia: it’s violent, and so are its
residents. A favela is a place, in the big urban cities of Brazil, where strangeness
in relation to the other comes up repeatedly. The favela resident is dangerous,
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even in the discourses about respecting differences, recognizing individuality and
knowing different ways of life. Why does that happen?
Not being possible to ignore the favela, we have learned to fear and
reject it and its residents, seen as an uniform mass of a subterranean monster
about to destroy our “orderly” and “coherent” world. We build then, a reality with
a single facet, with no differences, nuances or contrasts. The favela resident is
not allowed a voice that’s different from what we want to hear; frequently
differences are pathologize or criminalized. The “exotic” replaces the ludic and
creativity.
The discourse of war on drugs puts in police pages and television
screens the insistent image of a policeman with a gun pointed toward favelas.
The residents are constantly shown as faceless. Meanwhile the daily deaths that
happen in the poor neighbourhoods of the city, because of drug dealers or the
police are ignored (Vilhena & Zamora 2002).
The Other is always seen as a threat and what concerns this whole
population, this identity is assumed and all individuality is predictable or denied.
It’s within this perspective that we see the growing search for evangelical
churches of a more popular natural. This is why we asked previously to what
extent the religious dimension could be used to think about politics. Beyond the
sociability space that has been offered and the recognition and respect provided,
we can think of the appeal of these beliefs as a radical search for belonging from
those who find themselves in what we called the suburbs of citizenship.
Conclusion
We started our article talking about the growing numbers of the
evangelical caucuses in the Brazilian Congress and of a backwards and
insensitive to the political dimension of poverty and inequality. Let’s see some
samples collected by the Datafolha Institute5: For 28% of evangelicals, “poor
people in general don’t believe in God, and that’s why they can’t leave poverty”;
most of them (71%) believe there should be a law for those who intimidate,
embarrass or hurt homosexuals (numbers similar to other religious populations);
however, when the subject becomes legalizing gay marriage, most (68%) of
evangelicals are against it. The adoption of children by same sex couples is
rejected by 64% of evangelicals. Questioned if a woman that interrupts her
pregnancy should be prosecuted and go to jail, 64% of evangelicals say yes.
Finally, 45% of evangelicals disagree that all religions have the same worth.

5

http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/12/1845231-44-dos-evangelicossao-ex-catolicos.shtml
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What should we think about these numbers? Can we untangle them from
our shameful socio-economic inequality? Of our unworthy political system? Of the
amazing distribution of privileges to elites? Of the horror our judiciary system
throws at our black and poor young men, leaving them to rot in dungeon like cells,
as it leaves corrupt wealthy men and drug lords? Of our educational system which
makes impossible any dream, unless that which has been richly paid in private
schools?
It’s worth remembering that the subject only abdicates certain places
because culture offers something in exchange - a room in the world of men. The
possibility of creating life projects, the right to belong to a group, having dignified
life conditions and the right to be seen. If the implicit exchange for man to enter
culture fails or becomes insufficient, then the risk becomes that, among other
things, society returns to Lex Talionis - eye for an eye, tooth for a tooth - of apathy,
religious fanaticism, sickening suffering that brings out that which is pain’s true
nature.
Societies aren’t entities in themselves. Quite the opposite, they only exist
through the individuals that make it through the exercise of their personal lives which means the many and differentiated discourses that circulate in a given
culture. Furthermore, no culture, though they might seem simple, is a coherent
and shapeless whole, but a plot, a web as Geertz (1978) calls it, more or less
articulated by different speeches, frequently of a contradictory nature.
The issue of difference is not put this way only between different cultures,
but within each one of them. What promotes the illusion of unity and coherence
is the fact that all of society hierarchized its discourse, giving them a larger or
smaller legitimacy and choosing that which it will recognize as the “cultural
discourse”. This is what Bourdieu says when he describes the rules of the game,
representing a game like situation in which the agents, with the possession of the
ruling codes and symbolic capital of a determined field are allowed to bend the
rules.
No worldly power has subjugated death until now. It is therefore a
measure of our helplessness, the primordial cause of our anguish and common
fate with all other life forms. Nothing in our private existences will survive it. In it
our pleasures, thoughts, values and even our fears and pains are dissolved.
It’s the desire to deny death that seduces the suicidal. It’s the delirium of
ruling it that attracts the homicidal. Jihad acts in trying to deny death. To believers,
it offers immediate heaven. Without judgement, according to the criteria of the
religion itself, their place in eternal life is pre-approved. For the religious extremist,
incapable of doubt (like all other extremists), holy war presents itself as an
invitation to suicide.
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If, indeed, someone desired to affirm the potency of their actions, there
would no greater act than offering your own death as a spectacle, especially when
it's also the cause of death of many others, in front of an vastly superior crowd
than that of the Coliseum (Vilhena & Medeiros 2001:71).
The real opposite to love is not hatred but indifference. Indifference and exclusion
feed off each other, making it impossible to build social bonds and difficult to build
another discourse. In individual times, where each lives in their own bubble,
defending only their own survival, with no dimension of the collective, it’s
necessary that the demand for autonomy and respect for the Other don’t mean
renouncing the collective.
The symbolical bond we talked about concerns all that organizes our
relationships: what makes people recognize each other as another human,
allowing community life. When this bond is broken or cannot be built, quickly
situations arise where relationships are oriented by domination, power, and
frequently, by demonizing the other.
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Resumo
Enquanto etapa fundamental do ciclo de vida, a adolescência é caracterizada
por um desenvolvimento significativo da personalidade. Os comportamentos
antissociais e os traços psicopatas representam ainda um verdadeiro desafio
para a Psicologia. O objetivo deste artigo é apresentar por meio de uma revisão
teórica as características básicas da Perturbação antissocial da personalidade e
da Psicopatia associadas ao desenvolvimento da personalidade na infância e
adolescência.
Palavras-chave: infância, adolescência, personalidade, perturbação antissocial
da personalidade, psicopatia.

Abstract
As a fundamental period in the life span, adolescence is characterised by a
significant development in personality. The antisocial behaviors and psychopathy
traces represent still a true challenge for Psychology. The goal of this article is to
introduce, through a theoretical review, the basic features of the Antisocial
Personality Disorder and Psychopathy associated to the development of
personality in childhood and adolescence.
Keywords: childhood, adolescence, personality, Antisocial Personality Disorder,
psychopathy
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Introdução
Ao longo da literatura, têm sido descritos vários estudos com crianças
e adolescentes relacionando a influência de fatores de risco (Davoglio, Gauer,
Jaeger & Tolotti 2012, Lopes, Barreira & Pires 2001, Matsukura, Fernandes &
Cid 2012, Pinto, Luna, Silva, Pinheiro, Braga & Souza 2014) para o
desenvolvimento de quadros psicopatológicos nestas fases do desenvolvimento.
A adolescência é tida como uma etapa do desenvolvimento que ocorre
desde a puberdade até à idade adulta. Durante este período ocorrem alterações
psicobiológicas responsáveis pela maturação até à adultez, desenvolvendo um
sistema de valores e crenças que se instala aquando a formação da identidade
(Nunes, Rezende, Silva & Alves 2015). Esta etapa tem sido considerada como
uma passagem responsável pelo distanciamento da infantilidade à aproximação
do estado adulto e maturo. Todas estas alterações fazem desta fase do
desenvolvimento um marco importante na formação da personalidade e dos
diferentes sistemas que a integram (Lopes, Barreira & Pires 2001).
Posto isto, existe uma panóplia de pesquisas (Alvarenga, Weber &
Bolsoni-Silva 2016, Davoglio, Gauer, Jaeger & Tolotti 2012, Moreira, Almeida,
Pinto & Fávero 2014, Nunes, Rezende, Silva & Alves 2015) referentes a
experiências traumáticas em crianças e adolescentes (tais como abuso
físico/psicológico, negligência, doença mental parental, punição excessiva e
agressiva, entre outros) que relacionam estes acontecimentos com o
desenvolvimento de traços ou sintomas de perturbações de personalidade.
Nas pesquisas de Benetti, Pizetta, Schwartz, Hass e Melo (2010) (citado
por Nunes, Rezende, Silva & Alves 2015), experiências traumáticas
(compreendidas como eventos que coloquem em risco a vida, a integridade física
ou psicológica do próprio indivíduo ou de alguém próximo), é considerado um
fator de risco para a ocorrência de perturbações mentais, em especial as
perturbações da personalidade.
Nos estudos levados a cabo por Pompili, Iliceto, Innamorati, Rihmer,
Lester, Akiskal, Girardi, Ferracuti e Tatarelli (2009) (citado por Duarte,
Tscherbakowski & Correa 2012) verificou-se que os traços, depois de
cristalizados, estão fortemente associados a comportamentos de violência,
consumo de drogas, tentativas de suicídio, comportamentos destrutivos e
criminosos, institucionalização, prejuízo global no rendimento e desorganização
familiar na adultez, etc.
Um dos grandes motivos para o estudo das perturbações de
personalidade nesta faixa etária, prende-se com as vantagens associadas com
a identificação precoce na prevenção de eventuais carreiras criminosas (Silva,
Rijo & Salekin 2013).
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A identificação de traços psicopáticos neste tipo de população tem-se
tornado num tema de crescente interesse para a comunidade científica. O
conceito de psicopatia, enquanto aplicado a jovens, pode ser encontrado nos
estudos de vários autores, como é o caso dos do autor Cleckley datados de 1941,
que já naquela época considerava a psicopatia como uma perturbação com
origens na infância e na adolescência (Silva, Rijo & Salekin 2013).
Com o decorrer das pesquisas, existem inúmeros artigos que abordam
a evolução do conceito de psicopatia até à atualidade (Filho, Teixeira & Dias
2009, Henriques 2009, León-Mayer & Zúñiga 2012, Ronchetti, Davoglio, Silva,
Vasconcellos & Gauer 2010, Soeiro & Gonçalves 2010). Em 1809 o médico
francês de nome Pinel, foi dos primeiros autores a aproximar-se do que
atualmente é denominado de psicopatia recorrendo ao termo mania sem delírio.
Através de descrições científicas de padrões comportamentais e afetivos na obra
“Tratado Médico Filosófico Sobre a Alienação Mental ou a Mania” descreveu
pacientes que apesar de apresentarem comportamentos extremamente
violentos, percebiam o carácter irracional dos seus atos.
No entanto, foi com Hervey Cleckley e a sua obra The Mask of Sanity
em 1941, que o conceito de psicopatia se estabeleceu realmente. No livro,
Cleckley descreveu os psicopatas como sendo pessoas “normais, escondidas
por detrás de máscaras”, mas que se encontram profundamente perturbados nas
suas relações interpessoais e com a sociedade (Cleckley 1988). O autor
apresentou o termo colocando ênfase na falta de resposta socio-emocional, bem
como na incapacidade de aprender e adotar um modo de vida melhor e mais
gratificante (Soeiro & Gonçalves 2010).
Com base nas investigações de Cleckley (1988), na década de 1980,
Robert Hare começou a desenvolver investigações nesta área da psicopatia e
desenvolveu um instrumento válido para o diagnóstico de psicopatia, a
Psychopathy Checklist (Hare & Neumann 2008, León-Mayer & Zúñiga 2012,
Soeiro & Gonçalves 2010). Hare (1998), caracterizou o psicopata como alguém
incapaz de mostrar empatia ou preocupação genuína por outrem, que manipula
e usa os outros para satisfazer os seus próprios desejos. Estes indivíduos,
segundo este autor, apresentam ainda uma sinceridade superficial, que os torna
capazes de convencer aqueles que usou e a quem prejudicou, da sua inocência
ou da sua motivação para mudar (Soeiro & Gonçalves, 2010).
Como um termo bem estabelecido até meados do século XX, o conceito
de psicopatia passou a sofrer uma série de releituras com o uso sistemático e
crescente de manuais diagnósticos, em especial o DSM. Algumas alterações
propostas nas versões anteriores do DSM, como a segunda e a terceira edições,
acabaram por desenvolver um construto similar à psicopatia, a Perturbação
Antissocial da Personalidade (PASP) (Ronchetti, Davoglio, Silva, Vasconcellos
& Gauer 2010).
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A PASP difere da psicopatia em diferentes perspetivas, uma vez que
considera que as manifestações comportamentais são prioritárias, ao invés das
afetivas que passam para segundo plano. Segundo alguns investigadores
(Davoglio, Gauer, Jaeger & Tolotti 2012, Del-Ben 2005, Monteiro 2016),
indivíduos que preenchem os critérios para PASP podem ser diferentes
relativamente às motivações e características interpessoais, afetivas e
psicopatológicas (e.g., a capacidade de sentir culpa, remorso e ansiedade).
Assim sendo, foi tido em consideração que os critérios para o PASP definem
uma categoria diagnóstica ampla, no sentido de abranger criminosos e
antissociais psicologicamente diferentes (Davogli & Argimon 2010, Del-Ben
2005). No entanto, mas em simultâneo, trata-se de uma categoria capaz de
excluir estruturas compatíveis com a personalidade psicopática que não
demonstrem comportamentos específicos associados à PASP (e.g., atos
explicitamente violentos ou criminosos) (Del-Ben 2005, Ronchetti, Davoglio,
Silva, Vasconcellos & Gauer 2010).
No entanto, aquando aplicado este construto a crianças e adolescentes,
ainda surgem dúvidas em relação aos fatores (e.g., neurobiológicos, ambientais
e outros) que eventualmente possam contribuir para a formação da PASP (DelBen 2005, Monteiro 2016).
Desenvolvimento da personalidade: da infância à adolescência
A infância é uma etapa fundamental para o desenvolvimento dos
aspetos cognitivos, socio emocionais e físicos. Os avanços na neurociência
confirmam que é nos primeiros anos de vida que o cérebro se desenvolve mais
depressa, sendo extremamente sensível aos cuidados e aos estímulos externos
(Alvarenga, Weber & Bolsoni-Silva 2016, Carr 2014).
Por sua vez, a adolescência dá-se com o amadurecimento biológico
durante o qual o desenvolvimento cognitivo e a estruturação da personalidade
também se formam rapidamente. Este período abrange idades desde os 10 aos
19 anos, divididas em pré-adolescência (dos 10 aos 14 anos) e adolescência
propriamente dita (dos 15 aos 19 anos), representando “uma das formações
culturais mais poderosas da nossa época”. Por seu turno, a juventude está
compreendida entre os 15 e os 24 anos, sendo um período caracterizado
essencialmente pela importância da socialização, imprescindível no processo de
preparação do jovem para a fase adulta (tanto ao nível familiar, como ao nível
profissional e social) (Alvarenga, Weber & Bolsoni-Silva 2016, Carr 2014).
Devido à evolução das características de algumas perturbações
durante a infância e adolescência e pelo agravamento da criminalidade
envolvendo jovens nas últimas décadas, passou-se a enfatizar a relevância
clínica e diagnóstica dos problemas de personalidade e comportamentais desta
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população desde terna idade (Barbosa, Casotti & Nery 2016, Davoglio, Gauer,
Jaeger & Tolotti 2012).
O conceito de personalidade pretende descrever o modo como o ser
humano se comporta habitualmente. A personalidade é percebida como um
conjunto de características singulares, distinguindo o individuo a partir de
padrões estáveis de comportamentos, pensamentos e sentimentos que
interagem com características inatas, adquiridas, biológicas e sociais. Essas
diferenças também são visíveis ao nível das cognições e crenças (Ferreira 2017,
Souza & Resende 2016).
Os traços de personalidade são características que se prolongam no
tempo, de carácter idiossincrático e que tornam o comportamento relativamente
consistente, facilitando a compreensão acerca de uma personalidade. Estes
traços são responsáveis pela manutenção do comportamento e são
influenciados por fatores ambientais e socioculturais. Através deles, é possível
compreender de um modo geral como o indivíduo é/ou como se comporta,
elaborando um quadro de referência acerca de tendências ou predisposições
relativamente ao seu comportamento (Barbosa & Reis 2017, Bins & Taborda
2016).
O Modelo dos Cinco Fatores também conhecido como Five-Factor
Model tornou-se o modelo de investigação da personalidade mais utilizado a
partir dos anos 90 entre a comunidade científica, por descrever a estrutura da
personalidade do ponto de vista psicométrico. Tornou-se um modelo explicativo
e preditivo da personalidade, assim como das suas relações com o
comportamento humano. (Carvalho & Novo 2014, Silva & Nakamo 2011).
Segundo este modelo, cada traço de personalidade é ramificado em 6
facetas que se relacionam e que podem ser designados como fatores primários
do traço. Essas facetas demonstram a amplitude e o alcance de cada fator
possibilitando recolher informações pormenorizadas que não se encontram por
si só presentes no traço. Este modelo pressupõe a existência de cinco
dimensões básicas da personalidade com predisposições biológicas que não
sofrem diretamente a influência do ambiente (Carvalho & Novo 2014, Silva &
Nakamo 2011).
A extroversão é a tendência para experienciar emoções positivas.
Essas emoções são resultado maioritariamente de experiências de recompensa.
A extroversão abrange uma diversidade de traços como a assertividade, a
sociabilidade e a loquacidade, que parecem estar associadas à sensibilidade e
à recompensa. Esta dimensão é muitas vezes expressa em contexto social,
porque os valores vigentes na sociedade privilegiam recompensas que
englobem afiliação ou status social (Carvalho & Novo 2014, Silva & Nakano
2011).
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O neuroticíssimo é a tendência para experienciar emoções negativas
como a ansiedade, depressão e raiva. Esta dimensão é responsável por
sentimentos de vulnerabilidade perante as adversidades da vida (Carvalho &
Novo 2014, Miller & Lynam 2015).
A abertura à experiência é a tendência para processar informação
abstrata de modo eficaz e flexível. Desta dimensão fazem parte características
como a imaginação, o comprometimento intelectual e o interesse estético
(Carvalho & Novo 2014, Miller & Lynam 2015).
Por seu turno, a agradabilidade é a tendência para demonstrar traços
associados ao altruísmo, como a preocupação com os desejos e necessidades
dos outros. A parte positiva desta dimensão remete para traços como a
cooperação, a compaixão e a delicadeza, enquanto que o negativo remete para
traços antissociais como a insensibilidade e a agressividade (Carvalho & Novo
2014, Silva & Nakano 2011).
Por fim, a conscienciosidade é a tendência do indivíduo para inibir ou
restringir impulsos, de forma a cumprir normas ou a atingir objetivos que não
produzam resultados imediatos. Esta dimensão está associada ao sucesso
académico e/ou profissional, bem como a um comportamento que promove
saúde e longevidade. Envolve traços como a autodisciplina, a oposição à
impulsividade, distração e desorganização (Carvalho & Novo 2014, Silva &
Nakamo 2011, Miller & Lynam 2015).
Quando os traços se tornam inflexíveis e desajustados para a cultura
do sujeito, provocam mal-estar subjetivo e/ou prejuízo funcional podendo evoluir
para uma Perturbação de Personalidade (PP). Segundo o DSM-5 (APA 2014)
ainda refere que “Uma perturbação da personalidade é um padrão estável de
experiência interna e comportamento que se afasta marcadamente do esperado
para o individuo numa dada cultura, é invasiva e inflexível, tem inicio na
adolescência ou no início da idade adulta, é estável ao longo do tempo e origina
mal-estar ou incapacidade” (p.771). Sintetizando, uma PP, independentemente
de sua tipologia, manifesta-se através de alterações da cognição, da afetividade,
do funcionamento interpessoal e/ou no controlo de impulsos (APA 2014).
Na PP, o traço de personalidade antissocial tem sido empregado para
designar o caráter agressivo e desafiador da conduta de indivíduos que
apresentam comportamentos inadequados e que provocam danos no seu
funcionamento social. Estes traços suscitam ainda a probabilidade de
desenvolver traços psicopáticos no futuro (APA 2014, Souza & Resende 2016).
Relativamente à identificação de PP em crianças e jovens, não é
recomendado elaborar um diagnóstico antes dos 17 ou 18 anos por se
considerar que nessa fase de desenvolvimento a personalidade e a identidade
ainda não se encontram completamente formadas (APA 2014). Alguns autores
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referem que não é possível desenvolver perturbações da personalidade na
infância ou na adolescência por considerarem que a personalidade não se
cristaliza até ao final da adolescência ou início da idade adulta. Se não existe
uma personalidade estável na infância ou adolescência, então não pode existir
uma perturbação da personalidade. Todavia é inegável pensar-se que a
personalidade está já em desenvolvimento, de forma problemática ou não, desde
os primeiros momentos de vida (apenas não se aplica a utilização de
diagnósticos nesta faixa etária) (Bins & Taborda 2016, Davoglio, Gauer, Jaeger
& Tolotti 2012).
No entanto, está em concordância entre os autores que as PP se
iniciem precocemente e que tendem a durar ao longo do ciclo virtal
(nomeadamente ao longo da vida) (Bins & Taborda 2016, Davoglio, Gauer,
Jaeger & Tolotti 2012).
Perturbação do
personalidade?

comportamento

ou

perturbação

antissocial

da

Alan Carr (2014) menciona que a Perturbação de Comportamento (PC)
é uma das perturbações psiquiátricas mais frequentes na infância e na
adolescência, bem como a mais responsável por encaminhamentos clínicos.
Esta perturbação é geralmente das primeiras perturbações psiquiátricas
diagnosticadas na infância e na adolescência.
O DSM-5 (APA 2014) refere que para diagnosticar uma Perturbação de
Comportamento (PC) o jovem tem de apresentar comportamentos que
preencham critérios para a presença de um padrão repetitivo e persistente do
comportamento no qual são violados os direitos básicos dos outros e/ou as
principais normas/regras sociais correspondentes à idade. Para além do critério
anterior, ainda devem estar pelo menos 3 dos seguintes critérios presentes na
tabela que se segue (cf. Tabela 1). É fundamental que estes critérios tenham
ocorrido nos últimos 12 meses e que tenha causado prejuízos significativos na
vida do jovem.
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Tabela 1. Critérios de diagnóstico do DSM-5 para PC (APA, 2014, p. 563)
Critérios de diagnóstico do DSM-5 para PC
Agressão a pessoas e animais
- Provoca, ameaça ou intimida os outros com frequência;
- Inicia frequentemente lutas físicas;
- Usa ou usou armas que possam causar danos físicos a outros;
- Foi fisicamente cruel com pessoas;
- Foi fisicamente cruel com animais;
- Roubou durante o confronto com uma vítima;
- Forçou alguém a ter atividade sexual;
Destruição de propriedade
- Envolveu-se na provocação de incêndios com o intuito de causar danos;
- Destruiu propositadamente a propriedade de outras pessoas;
Falsificação ou roubo
- Invadiu a casa, edifício ou o carro de outras pessoas;
- Mente frequentemente com o intuito de obter materiais, favores ou para evitar
obrigações;
- Furtou itens com um valor considerável sem que tenha confrontado vítima;
Violação grave de normas
- Apesar da proibição dos pais sai de casa à noite, tendo este comportamento
iniciado antes dos 13 anos;
- Fugiu de casa pelo menos duas vezes enquanto morava com os pais ou num
lar substituto ou fugiu de casa pelo menos uma vez durante um longo período
de tempo;
- Começou a faltar frequentemente às aulas antes dos treze anos.
Monteiro (2016), refere que a PC pode começar a manifestar-se por
volta dos cinco ou seis anos de idade. Em crianças, estas apresentam pouca
empatia, hostilidade e são agressivas, não exteriorizando sentimento de culpa
ou remorso. Na adolescência, surge o consumo precoce de álcool, drogas e o
despertar para uma vida sexual ativa. Este autor ainda afirma que o risco de
persistência da perturbação conduz frequentemente ao fracasso escolar.
A PC poderá estar facilmente relacionada a evolução de um quadro
clinico para PASP a longo prazo, uma vez que o diagnóstico do PASP é vedado
a indivíduos com menos de 18 anos. Muitos autores (Dolan 2004, Ronchetti,
Gauer, Vasconcellos, Silva, Luhring, Rubin & Martines 2014), afirmam que as
características psicopáticas já podem mostrar seus traços a partir da infância,
pois segundo eles, o PASP não surge repentinamente e é possível observar
indícios antes da idade adulta. Tal facto também é confirmado nos estudos de
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Cid e Matsukura (2010) (citado por Matsukura, Fernandes & Cid 2012) e nos de
Linehan (2010) (citado por Figueiredo, Dell’aglio, Silva, Souza & Argimon 2013).
O diagnóstico de PASP continua a ser uma tarefa árdua, tanto para a medicina,
como para a psicologia ou para a psiquiatria, uma vez que não conseguem
chegar a um consenso sobre o desenvolvimento da perturbação (APA 2014,
Bordin & Offord 2000, Monteiro 2016). Segundo o DSM-5 (APA 2014) para a
elaboração de um diagnóstico de PASP, o jovem tem de apresentar os critérios
de diagnóstico presentes na tabela que se segue (cf. Tabela 2).
Tabela 2. Critérios de diagnóstico do DSM-5 para PASP (APA 2014, p. 787)
Critérios de diagnóstico do DSM-5 para PASP
A. Está presente um padrão de desrespeito e violação dos direitos dos outros
desde os 15 anos, como indicado por 3 (ou mais) dos seguintes:
1. Incapacidade para se conformar com as normas sociais no que se
refere a comportamentos legais, como indicado por atos repetidos
que são motivo de detenção;
2. Falsidade, através do uso de nomes falsos, mentir repetidamente ou
enganar os outros para obter lucro ou prazer.
3.

Impulsividade ou incapacidade para planear antecipadamente.

4.

Irritabilidade e agressividade

5.

Desrespeito pela sua própria segurança e dos outros.

6.

Irresponsabilidade consistente.

7.

Ausência de remorsos.

B. O individuo tem de ter pelo menos 18 anos.
C. Existe evidência de PC com inicio antes dos 15 anos.
As pessoas com esta perturbação desrespeitam os desejos, direitos ou
sentimentos alheios. Enganam e/ou manipulam os outros, a fim de obter
vantagens ou prazer. Estes indivíduos são incapazes de ter relações
interpessoais adequadas (Monteiro 2016).
Traços de psicopatia: manifestações comportamentais na infância e
adolescência
De modo a distinguir um comportamento considerado normal de um
patológico, é importante verificar se este ocorre esporadicamente e de modo
isolado ou se representa um padrão recorrente. Segundo Bordin e Offord (2000),
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quando crianças sofrem privação afetiva, estas tendem a manifestar-se através
de comportamentos antissociais no meio onde estão inseridas.
Um dos primeiros aspetos a considerar no contacto com este tipo de
população prende-se com a faixa etária em que foram praticados os
comportamentos desviantes. O comportamento pode ser interpretado como a
filtração de um conjunto de sucessivas aprendizagens, e considerando a
personalidade como um dos fatores que o pode influenciar, é de referir que têm
sido relevados alguns traços, designadamente de insensibilidade, ausência de
culpa e de empatia na distinção entre crianças e jovens com problemas de
comportamento mais severos (Barbosa, Casotti & Nery 2016, Carvalho & Novo
2012, Lopes, Barreira & Pires 2001, Souza & Resende 2016).
Jovens com condutas desajustadas, terão adotado esse registo
comportamental sob influência de fatores de risco (e.g., a falta de afetividade,
maus tratos, abusos sexuais; consumo de droga). Esses fatores acabam por
comprometer a construção de um percurso de vida bem-sucedido. A nível
escolar observam-se crianças com: 1) pobre desempenho académico; 2)
reduzido envolvimento escolar; 3) fugas/abandono da escola e 4)
relacionamento disfuncional com professores. No seio familiar verificam-se
jovens, por exemplo, com: 1) pouco envolvidos com os pais (laços afetivos
frágeis ou inexistentes) e 2) desenvolvimento de sentimentos de impotência,
injustiça e revolta pela exposição à violência doméstica (Nunes, Caridade,
Oliveira, Carvalho & Guerra 2015).
Como existem evidências que os comportamentos antissociais possam
surgir na infância e na adolescência associados aos fatores de risco, existe uma
probabilidade acrescida para que estes comportamentos evoluam e se
mantenham ao longo da vida. A família e a escola são fundamentais na inibição
destes comportamentos, constituindo um fator de proteção contra condutas
desviantes e ajudando na construção de atitudes, valores, motivações que
inibem a manifestação de traços de personalidade antissociais (Alvarenga,
Weber & Bolsoni-Silva 2016, Miller & Lynam 2015).
Neste contexto, e visto que qualquer indivíduo está sujeito a influências
genéticas e ambientais, existem traços psicopáticos associados a
comportamentos antissociais, a comportamentos delinquentes, violência, ao
início precoce das atividades criminais, a detenções e a condenações pelos
tribunais (Pechorro, Vieira & Vieira 2012, Pedroso-Lima, Magalhães, Salgueira,
Gonzalez, Costa & Costa 2014).
A psicopatia, tanto na infância como na adultez, é responsável por um
comprometimento ao nível afetivo e interpessoal, caracterizado pela falta de
empatia, culpa, presença de emoções superficiais, charme superficial,
comportamentos impulsivos, irresponsáveis e antissociais. Existem referências,
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tanto em crianças como em adultos, relativamente à presença de um estilo
arrogante, narcísico e manipulador. O jovem com traços psicopáticos tem
exatamente as mesmas condutas que um adulto psicopata (Nunes, Caridade,
Oliveira, Carvalho & Guerra 2015, Silva, Rijo & Salekin 2012).
Jovens com traços de psicopatia frequentemente usufruem de uma
inteligência admirável, uma vez que são capazes de planear ao pormenor todo
o procedimento quando pretendem alcançar alguma coisa. Gostam de atividades
perigosas e são incapazes de sentir angústia. São crianças ou adolescentes que
não têm consciência da necessidade e importância das relações interpessoais
ao nível afetivo, profissional, familiar e social. Estas crianças não demonstram
emoções, são frias, calculistas, não têm empatia, são mentirosas e enganam e
manipulam facilmente quem têm ao seu redor. Têm comportamentos impulsivos,
insensíveis e demonstram pouca capacidade para sentirem remorso ou culpa
(Amaro 2010, Monteiro 2016).
Fatores genéticos e neurofisiológicos
Tal como referido anteriormente, ao longo do período da adolescência
existe maior probabilidade de ocorrerem comportamentos de risco, como o
consumo de álcool e outras substâncias, comportamentos sexuais de risco ou
problemas ao nível do comportamento alimentar. As razões para o aumento
dessa probabilidade são justificadas através de fatores contextuais, a pressão
dos pares ou devido a novas experiencias, que promovem uma série de
alterações cerebrais essenciais para a regulação da emoção, perceção e
avaliação do risco e recompensa (Carvalho & Novo 2014).
No que concerne ao comportamento violento e criminoso, existe um
consenso relativo quanto ao envolvimento dos lobos frontal, temporal e do
sistema pré-fronto-límbico, sendo que o principal foco de atenção são o córtex
pré-frontal e a amígdala (sistema límbico) (Amaro 2010, Del-Ben 2005).
A área pré-frontal está envolvida em funções cognitivas abstratas, de
planeamento, inibição comportamental, regulação das emoções e das relações
sociais. Perante uma irregularidade nessa área (geralmente designada por
Síndrome do Lobo Frontal) é possível que um individuo seja impulsivo, agressivo
e tenha tendências antissociais, como claras características da psicopatia
(Amaro 2010, Bins & Taborda 2016, Del-Ben 2005).
Em função da região cortical disfuncional, existem evidências para a
existência de três síndromes frontais: a síndrome dorsolateral relacionada com
deficiências ao nível da planificação; a síndrome do córtex pré-frontal
ventromedial, caracterizada por sintomas do tipo apático; e a síndrome préfrontal dorsolateral responsável pela inibição de respostas desadequadas, pela
conduta agressiva, pela impulsividade, pela instabilidade emocional, pela falta
de empatia e pela diminuição dos afetos e juízos emocionais complexos. Esta
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diferenciação vem confirmar o papel central do córtex orbitofrontal na psicopatia
(Amaro 2010, Bins & Taborda 2016, Del-Bem 2005). A associação do córtex a
expressões sintomáticas cognitivas e emocionais remete para um nível de
análise mais profundo: 1) o da relação entre esta região pré-frontal, responsável
pelo processo de tomada de decisão, inibição de respostas, comportamento
emocional e 2) pela sociabilidade (sistema límbico) envolvido quer em processos
cognitivos de aprendizagem e memória (hipocampo), quer no controlo de
comportamentos agressivos e emocionais (amígdala) (Amaro 2010, Bins &
Taborda 2016, Del-Ben 2005).
Em contrapartida, mas confirmando a integração funcional do sistema
pré-fronto-límbico, constatou-se que disfunções no sistema límbico estão
associadas a falhas na emissão de respostas condicionadas de medo e
dificuldades na aprendizagem de experiências. As ligações pré-fronto-límbicas
mais estudadas no âmbito da psicopatia dizem respeito àquelas que se
estabelecem entre o córtex orbitofrontal e a amígdala (área associada às
emoções, medo, agressividade e diretamente implicada no processo de
socialização) (Amaro 2010, Bins & Taborda 2016, Del-Ben 2005).
Estudos conduzidos por Raine, Lencz e Bihrlepor (2000) (citado por
Amaro 2010) demonstraram que as dificuldades manifestadas nos processos de
reconhecimento de emoções/afetos, como medo e tristeza, não só confirmaram
a perturbação do processo de socialização, como forneceram a base empírica
necessária para o pressuposto de disfunções da amígdala poderem assumir uma
posição crucial na patofisiologia da psicopatia. Exames como Ressonância
Magnética (RM) mostram alterações no volume cerebral e na matéria cinzenta
relativamente à parte pré-frontal em sujeitos com PASP, sendo que o volume
cerebral estava diminuído em cerca de 11% quando comparadas com a o grupo
de controlo. Essas alterações inibem as respostas do cérebro numa situação de
stress. Além disso, a diminuição dos volumes estruturais da amígdala e do
hipocampo também foram encontrados em pessoas com PASP (Amaro 2010,
Del-Ben 2005, Monteiro 2016).
A partir do que foi anteriormente referido, é possível concluir que
existem evidências para o envolvimento do córtex orbitofrontal e da amígdala na
patofisiologia da psicopatia. No entanto, a compreensão desta perturbação só
ficará completa se à relação funcional (inferida a partir de testes
neuropsicológicos) corresponder a um substrato estrutural que confirme a
disfunção nas ligações entre as regiões (Amaro 2010, Bins & Taborda 2016, DelBen 2005, Monteiro 2016).
A hereditariedade também parece contribuir para o desenvolvimento de
comportamentos antissociais (Morana, Stone & Abdalla-Filho 2006, Monteiro
2016). Alguns estudos com gêmeos idênticos, crescidos em ambientes
diferentes apresentarem os mesmos sintomas da psicopatia. No entanto outros
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estudos sobre o mesmo tema constataram resultados diferentes. Muitos
investigadores acreditam que, mesmo apresentando uma disfunção cerebral ou
genética, não se pode nascer um psicopata sem um ambiente propiciador
(Bordin & Offord 2000, Monteiro 2016).
Por fim, segundo os estudos de Beaver, Barnes, May e Schwartz
(2011), o género também tem sido apontado como um fator de risco para o
desenvolvimento do comportamento antissocial. Para o sexo masculino foi
apontado como potencial circunstância o convivido durante a infância com pais
com problemas de saúde mental (e.g., depressão, mania e episódios psicóticos),
enquanto que para o sexo feminino, destacou-se o contexto de abuso sexual,
também na infância, e o fato de ter sido educada por pais com comportamento
antissocial ou abuso de álcool/drogas (Bins & Taborda 2016).
Avaliação dos traços de psicopatia e dos comportamentos antissociais
Antes de mais, a psicopatia não deve ser confundida com diagnósticos
de perturbação do comportamento ou com perturbação antissocial da
personalidade, uma vez que este conceito representa uma extensão destes
quadros (Amaro 2010).
A avaliação de jovens com comportamentos desviantes requer uma
análise minuciosa dos diferentes contextos de socialização do qual ele faz parte.
Para tal, é necessário que o processo de avaliação seja multidimensional
considerando: 1) as diferentes dimensões do funcionamento do jovem em
diferentes contextos (familiar, individual, ocupacional, social, entre outros), 2) a
importância de recorrer a variadas técnicas e a diferentes métodos de recolha
de informação (desde o recurso a entrevistas semi-estruturadas, grelhas de
observação, instrumentos de autorrelato, entre outros) e 3) a múltiplos
informantes (e.g., para além do jovem avaliado, envolver na medida do possível,
os seus cuidadores/progenitores, amigos, professores e/ou pessoas
significativas). Assim, será possível traçar um “retrato” mais fidedigno e completo
da história clínica e do funcionamento do jovem (Monteiro 2016, Nunes,
Caridade, Oliveira, Carvalho & Guerra 2015).
Tendo em consideração o caracter idiossincrático do jovem, é
necessário analisar o seu funcionamento tendo por base a sua personalidade e
o seu estilo relacional. Assim é possível entender determinados comportamentos
e despistar a possibilidade de algum quadro disfuncional relativamente à
personalidade e ao estabelecimento de laços afetivos. No que respeita à
avaliação da personalidade e a outras dimensões oportunas perante estes tipos
de diagnóstico, é possível encontrar uma panóplia de instrumentos de avaliação
aferidos para a população portuguesa (Nunes, Caridade, Oliveira, Carvalho &
Guerra 2015).
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Em complementaridade com o que se for extraindo através do recurso
a instrumentos mais estruturados, e sempre tendo em consideração uma
aproximação à realidade do indivíduo, é importante que os valores obtidos
através da análise a aspetos mais objetivos sejam contextualizados ao nível da
sua individualidade e história de vida (Nunes, Caridade, Oliveira, Carvalho &
Guerra 2015).
Instrumentos de avaliação
Já que os traços de personalidade podem afetar o conteúdo e os tipos
de respostas que a criança ou o adolescente dá nos testes intelectuais
estruturados, os autores Kernberg, Weiner e Bardenstein (2003), sugerem a
pertinência em avaliar a personalidade através da administração de provas
coadjuvantes como sejam uma prova de inteligência como a Escala de
Inteligência de Wechsler para crianças (WISC-III).
O instrumento que se segue, também ele capaz de avaliar a
personalidade é o NEO PI-R. O Modelo dos Cinco Fatores tem sido
operacionalizado através do NEO-PI-R, que avalia as cinco principais
dimensões, ou domínios, da personalidade, assim como um conjunto de facetas
ou traços que definem cada um dos referidos domínios. Trata-se de uma opção
viável para aceder às características da estrutura, organização e funcionamento
da personalidade dos jovens com condutas desviantes, estando validado para a
população portuguesa. O NEO-FFI consiste numa versão abreviada do NEO PIR, constituído por 60 itens, em modelo de resposta do tipo Likert. Esta versão foi
desenvolvida para constituir uma medida mais rápida e fiável dos cinco domínios
da personalidade (Pedroso-Lima, Magalhães, Salgueira, Gonzalez, Costa &
Costa 2014).
Nesta linha, e ainda tendo o construto da personalidade em avaliação,
Davoglio e Argimon (2010) propõem uma das provas mais utilizadas: Inventário
Multifásico de Personalidade de Minnesota (MMPI). Porém, este instrumento é
administrado a maiores de 18 anos, sendo que para colmatar essa barreira, já
se encontra aferido para a população portuguesa, o Sumário Estrutural do MMPIA relativo à personalidade e à psicopatologia em dimensões clinicamente
significativas para adolescentes. Como opção ao MMPI-A também é possível
recorrer ao Eysenck Personality Questionnaire júnior, uma vez que este
instrumento de avaliação da personalidade é aplicável a crianças e adolescentes
(Carvalho & Novo 2014).
Mais uma vez, os autores Kernberg, Weiner e Bardenstein (2003)
sublinham a importância de conhecer o processo evolutivo das crianças
recorrendo por exemplo, a Child Behavior Checklist (CBCL) de Achenbach. Este
questionário fornece alguma informação relevante quanto à presença da
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Perturbação de Personalidade Antissocial analisando os itens 15, 16, 21, 26, 37,
41, 43, 67, 72, 81, 82, 97, 101 e 106.
Da pesquisa efetuada, são vários autores e os estudos que referem a
importância de um dos instrumentos mais utilizados para a avaliação de
psicopatia: Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R) de Hare. Este instrumento
pretende avaliar a psicopatia em adultos fornecendo uma perspetiva alternativa
ao DSM-IV abordando as componentes comportamentais e também as afetivas.
A PCL-R é uma checklist constituída por dois grupos: o fator 1 diz respeito a
características interpessoais e afetivas, enquanto que fator 2 remete para uma
componente mais comportamental. Posteriormente, foi criada uma versão
teoricamente aplicável a adolescentes (PCL – Youth Version - Ferreira 2017,
Ronchetti, Davoglio, Silva, Vasconcellos & Gauer 2010, Silva, Rijo & Salekin
2013, Soeiro & Gonçalves 2010).
O Antisocial Process Screening Device, é outro instrumento utilizado
para avaliar o construto da psicopatia, uma vez que pretende avaliar os traços
de psicopatia em pré-adolescentes. É um questionário de 20 itens dividido em
dois fatores: 1) o fator Traços Calorosos/não-emocionais que diz respeito à
ausência de culpa, remorso e desconsideração pelos sentimentos dos outros e
2) o fator Impulsividade/Problemas de Conduta. Este instrumento foi adaptado
para a população portuguesa por Pechorro, Vieira e Vieira (2012), e passou a
designar-se de Dispositivo de Despiste de Processo Anti-Social. Na versão
portuguesa, este instrumento mantém os dois fatores tal como a escala original
(Pechorro, Vieira & Vieira 2012).
No entanto, em crianças e adolescentes, deve dar-se preferência ao
recurso a técnicas gráficas e projetivas. Este tipo de provas minimiza a interação
de pergunta-resposta e dão oportunidade para que o jovem seja capaz de expor
conteúdos que muitas vezes podem não ser expressados corretamente de outra
forma. A avaliação psicológica através de provas temáticas e projetivas, como
por exemplo o Rorschach, os testes de aperceção temática (TAT) ou provas
semelhantes, permitem perceber algumas características da personalidade das
crianças, cujas respostas fornecem informação relevante no que concerne à
dinâmica da sua personalidade (Davoglio & Argimon 2010).
Apesar dos exemplos de instrumentos referidos até agora, os autores
Silva, Rijo e Salekin (2013) ainda afirmam que as escalas de avaliação de
psicopatia não são suficientemente sensíveis para fazer um diagnóstico.
Dificuldades de diagnóstico
Tal como mencionado anteriormente, tem-se verificado uma grande
dificuldade associada ao diagnóstico de PP em crianças e adolescentes,
derivado ao seu estádio desenvolvimental (Bins & Taborda 2016, Davoglio,
Gauer, Jaeger & Tolotti 2012).
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A escassez de instrumentos de avaliação aferidos e adaptados para
jovens com PP (Ronchetti, Davoglio, Silva, Vasconcellos & Gauer 2010) e a falta
de precisão dos mesmos (Silva, Rijo & Salekin 2012) constitui outra das
dificuldades inerentes ao diagnóstico. A falta de consenso entre a comunidade
científica relativamente ao conceito de psicopatia, nomeadamente em faixas
etárias mais jovens, poderá estar na base na falta de precisão dos instrumentos.
Torna-se complexo identificar traços de psicopatia na infância quando
existem outras perturbações com sintomatologia idêntica, tal como é o caso da
Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA). Os problemas
de comportamento são um dos principais preditores para o diagnóstico de uma
psicopatologia (tanto em crianças/ adolescentes como em adultos), seja pelo
nível da PC ou pela PHDA. A PHDA quando associada a problemas de
comportamento na infância, torna-se um preditor favorável ao desenvolvimento
de traços de psicopatia em adultos com um estilo de vida antissocial (APA 2014,
Silva, Rijo & Salekin 2012).
Outra das dificuldades diz respeito aos problemas comportamentais.
Numa fase conturbada como é a adolescência, torna-se difícil fazer a distinção
entre problemas de comportamento normais da faixa etária e os que são
patológicos. Neste período, manifestações de agressividade, impulsividade,
ansiedade e até comportamentos delinquentes (violentos ou não) são comuns
ou caracterizam apenas sintomas isolados e transitórios. Só quando
persistentes, repetitivos ou violentos passam a ter significado psicopatológico,
podendo evoluir ou ser parte de um estágio inicial de perturbações só
formalmente reconhecidos na idade adulta, como a PASP ou a psicopatia
(Davoglio, Gauer, Jaeger & Tolotti 2012).
Processo terapêutico
Perante este tipo de perturbações, a medicina recorre à prescrição de
antidepressivos e estimulantes. Porém, em muitos pacientes a adesão e o
sucesso terapêutico não se verificaram elevadas. Atualmente, a literatura sugere
que as psicoterapias são a forma de tratamento mais usado e mais eficaz para
amenizar os sintomas da perturbação (Monteiro 2016, Nunes, Caridade, Oliveira,
Carvalho & Guerra 2015).
Segundo Monteiro (2016) o grande problema está no diagnóstico, já que
os sintomas de PASP são extremamente idênticos a de outras perturbações de
personalidade e podem ser confundidos. Na infância e adolescência, o
diagnóstico é ainda mais difícil, pois muitos sintomas passam por manifestações
comportamentais consideradas “normais” para a idade (Monteiro 2016, Halty &
Prieto-Ursúa 2015).
O processo de intervenção inicia-se através da Psicoeducação. Este
método de tratamento comportamental, permite ao jovem em conjunto com o
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psicoterapeuta identificar problemas e explicar-lhe, tanto a ele como aos
cuidadores, qual a natureza da doença, a justificação dos sintomas,
pensamentos e comportamentos (Monteiro 2016). Tal como supramencionado,
esta técnica é utilizada no início do processo terapêutico com o objetivo de
delinear e explicar a todo o processo de intervenção e avaliação. Assim, e
perante este quando clínico, o objetivo é que o jovem aprenda novos repertórios
comportamentais. Ter isto em consideração pode ajudar a elaborar um
diagnóstico correto e relevante, bem como realizar uma intervenção eficaz (Maia,
Correia & Leite 2007).
Na faixa etária dos três aos oito anos, alguns sintomas de PC (e.g.,
agressão a animais e pessoas, destruição de propriedade, falsificação ou roubo
ou violação grave de normas) costumam ser identificados, merecendo especial
atenção através de ações preventivas junto da criança e dos pais e/ou
professores (Bordin & Offord 2000).
Neste tipo de população, quanto mais jovem for a criança e menos
graves forem os sintomas, maior será a probabilidade de obter ganhos
terapêuticos. No entanto, perante adolescentes que já cometeram delitos, os
autores Bordin e Offord (2000), referem existir maior resistência à psicoterapia
sendo necessário a intervenção de uma equipa multidisciplinar composta
também por terapeutas ocupacionais. As atividades desenvolvidas com estes
terapeutas favorecem o desenvolvimento de vínculos afetivos e de autoestima.
Através destas, os adolescentes têm a perceção acerca das suas competências
e capacidades que foram adquiridas ao longo das atividades (Halty & PrietoUrsúa 2015, Nunes, Caridade, Oliveira, Carvalho & Guerra 2015).
A intervenção com os pais é importantíssima. Sempre que possível, a
família deve ser incluída no processo terapêutico, dado que muitas vezes os pais
também necessitam de intervenção psiquiátrica porque, tal como os filhos, têm
comportamentos de risco (e.g., consumo de drogas) (Halty & Prieto-Ursúa 2015).
Por outro lado, alguns pais necessitam de ajuda relativamente ao
estabelecimento de limites e métodos mais apropriados de educação. O contato
com a escola também pode ser útil para resolver conflitos entre professores e
alunos, bem como ajudar os professores a entender e encontrar formas mais
adequadas para lidar com as dificuldades destas crianças (Bordin & Offord 2000,
Nunes, Caridade, Oliveira, Carvalho & Guerra 2015).
Por fim, a hospitalização está indicada em casos de risco iminente para
o jovem (e.g., suicídio ou automutilação), bem como para os que o rodeiam (e.g.,
homicídio). Sempre que possível, deve-se optar por intervenções menos
restritivas, como o hospital de dia (Bordin & Offord 2000).
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Considerações finais
É possível observar frequentemente comportamentos antissociais ao
longo do período da adolescência. Porém, estes podem surgir precocemente na
infância e persistir ao longo da vida, constituindo quadros psiquiátricos de difícil
tratamento (Bordin & Offord 2000).
Na última década têm sido feitos grandes progressos ao nível da
concetualização e avaliação da psicopatia em jovens, na avaliação das relações
entre traços psicopáticos e uma grande variedade de construtos relacionados
com problemas comportamentais e na integração do construto da psicopatia
juvenil em teorias do desenvolvimento (Soeiro & Gonçalves 2010).
Os problemas comportamentais em jovens, a criminalidade e a violência
continuam a representar grandes desafios para a nossa sociedade. Existem
muitas divergências entre os autores relativamente à psicopatia e à estrutura de
personalidade. Fatores individuais, familiares e sociais estão implicados no
desenvolvimento e na persistência do comportamento antissocial, interagindo de
forma complexa e ainda pouco esclarecida. A desconexão cognitiva e emocional
(que caracteriza a psicopatia) começou por ser considerada uma manifestação
de disfunção pré-frontal e límbica e tendo em conta a literatura, tem-se
confirmado evidências para alterações estruturais na rede neuronal que conecta
o córtex orbito-frontal à amígdala. Esta desconexão, cognitiva e emocional,
parece comprometer a capacidade de ajustar o comportamento a ações
socialmente aceites (Amaro 2010, Monteiro 2016).
Para avaliar jovens com comportamentos desviantes é crucial atender
à grande heterogeneidade típica desta população: 1) seja pela gravidade dos
atos (e.g., prática ou não de delitos); 2) pela especificidade inerente aos seus
padrões de funcionamento (e.g., manifestações de ansiedade ou depressão,
dificuldades cognitivas ou personalidade), ou 3) pelo facto de poderem
apresentar uma combinação de diferentes fatores de risco que os predispõe a
práticas e comportamentos antissociais (Vasconcelos, Botelho & Oliveira 2016).
Para tal, é imperativo que o processo avaliativo contemple não só o jovem
avaliado, mas também a sua família e outros contextos (como a escola através
da auscultação dos professores e do grupo de pares) (Nunes, Caridade, Oliveira,
Carvalho & Guerra 2015).
Apesar de existir um crescente desenvolvimento no estudo da
perturbação em crianças e adolescentes, é necessário compreender que mais
investigações são necessárias. Ao longo da pesquisa bibliográfica verificou-se
uma escassez de instrumentos de avaliação aferidos para população portuguesa
adequados a esta faixa etária. É importante proceder a construção e/ou
adaptação de instrumentos que permitam avaliar estas perturbações em
crianças e adolescentes sem correr o risco de enviesamento. Compreender
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efetivamente como se formam as raízes da psicopatia pode proporcionar o
desenvolvimento de programas de intervenção e prevenção capazes de obter
ganhos terapêuticos mais eficazes e a longo prazo.
Em forma de conclusão e como as investigações sobre a natureza,
estabilidade e consequências da psicopatia em jovens ainda são limitadas,
vários autores preferem usar, em vez de psicopatia, o termo traços de psicopatia
(Dolan 2004, Hare & Neumann 2008). Tendo como referência Monteiro (2016),
existem evidências que um individuo será psicopata se houver um fator cerebral
e relações negligentes na formação de sua personalidade (ambos devem estar
presentes para que esta perturbação seja diagnosticada com precisão).
No entanto, tal não significa que as atenções dos estudos se centrem
exclusivamente nestas características, uma vez que é necessário atender a
outros fatores para entender a natureza dos problemas comportamentais entre
os jovens (Dolan 2004, Vasconcelos, Botelho & Oliveira 2016). É igualmente
fundamental criar caminhos para programas de intervenção e prevenção, com o
objetivo de ajudar tanto os jovens como o campo da psicologia (Vasconcelos,
Botelho & Oliveira 2016).
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Resumo
Este trabalho propõe uma reflexão sobre a produção de conhecimento sobre o
racismo no Brasil, a partir de uma crítica à orientação etnocêntrica das políticas
acadêmicas. O artigo procura fazer uma breve revisão histórica do processo de
branqueamento, importante para compreender a realidade do racismo à
brasileira. Tomando a definição de branquitude, bem como elementos do método
da Cartografia (proposto por Félix Guattari e outros autores da Filosofia da
Diferença), aponta-se para outro caminho para a construção de uma
epistemologia antirracista.
Palavras-chave: branquitude, racismo, pesquisa, história do Brasil.

Abstract
This work proposes a reflection on the production of knowledge about racism in
Brazil, from a critical point of view on the ethnocentric orientation of academic
policy. The article seeks to do a brief historical review of the process of whitening,
important as to understand the reality of Brazilian racism. Taking the definition
of whiteness, as well as elements of the Cartographic method (proposed by Felix
Guattari and other authors of the Philosophy of Difference) show the way toward
building an anti-racist epistemology.
Keywords: whiteness, racism, research, Brazilian history.
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Introdução
A relevância da pesquisa sobre racismo no Brasil é inquestionável.
Sobre o tecido constituído pelas práticas e discursos racistas, ao longo da
extensa história de escravidão, destituição cultural e extermínio da população
negra, percebemos uma sociedade atravessada pelo racismo em diversos
aspectos. A precariedade das políticas públicas destinadas a essa população, a
subalternização, que distancia o negro de bons e bem remunerados postos de
trabalho e, em vários contextos a criminalização são reveladores do racismo. É
também uma realidade do grupo negro a dificuldade de acesso aos direitos
fundamentais como a educação de qualidade, saúde, moradia, cultura e lazer. O
Relatório Anual de Desigualdades Raciais no Brasil: 2009-2010 (Paixão,
Rosseto, Montovanele & Carvano 2010), considerou padrões de
morbimortalidade e acesso ao sistema de saúde, saúde sexual e reprodutiva,
assistência social e segurança alimentar e nutricional, acesso à Previdência
Social, acesso ao sistema de ensino e indicadores de proficiência, vitimização,
acesso à justiça e políticas de promoção da igualdade racial e alertou para a
privação material e de direitos vivida pela população afrodescendente.
Este artigo pretende refletir sobre a pesquisa do racismo, indagando
sobre que vozes vêm produzindo conhecimento sobre o negro e sua situação ao
longo da história brasileira. Quais são os senhores das vozes epistemológicas
que temos ouvido sobre o negro, suas características e realidades? Seria
exagero afirmar que são os brancos que escrevem sobre negros, visto que
dominam a produção de conhecimento de forma geral e que as ciências que
continuam a estudar acerca da condição do negro (Medicina, Direito, Psicologia,
Sociologia, etc.) são protagonizadas por brancos? A hegemonia epistemológica
do branco é um fator que compõe o racismo e não pode ser ignorada. Entre o
fim dos privilégios dos brancos e o fortalecimento do negro e sua legitimação,
estamos no mesmo lado; um lado que traça uma transversal, que surge do
“entre” e se dirige a apenas seguir adiante.
É do lugar de sustentação de abertura para sentir, perceber, afetar-se
pela dor do racismo, que talvez seja possível fazer pesquisa sobre o tema,
mesmo brancos. A necessidade de fazermos dessa temática um problema
comum não faz desaparecer a diferença na experiência. Ou seja, a experiência
do branco é diferente da experiência do negro, porém, ambos têm
responsabilidade sobre o problema do racismo. Há um plano comum que não
pode invisibilizar as diferenças sociais surgidas das desigualdades raciais, no
entanto, trata-se de um problema pertencente a ambas as experiências.
Pensamos que seja interessante traçar análises das mesmas, suas trajetórias
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históricas constitutivas e os atravessamentos contemporâneos que contribuem
na persistência do racismo micro e macropolítico.
Lourenço Cardoso (2010) afirma que as teorias antirracistas têm
abordado, em sua maioria, somente o contexto do oprimido, como se a questão
do racismo se limitasse apenas à situação do negro e as suas experiências,
mantendo o negro no lugar de objeto, sobre o qual apenas se fala de, e não de
onde se fala sobre. Dessa forma, a questão levantada por Cardoso aponta para
a permanência do pesquisador branco ignorando análises mais ampliadas e
seguindo cegamente a escrever e pesquisar o negro.
O branco por muito tempo não foi objeto de estudo e pesquisa no que
tange ao racismo. A proposta deste trabalho, ao incluir o conceito de
branquitude, é uma forma de introduzir o branco na compreensão deste
fenômeno, de modo a transversalizar as questões raciais. Nesse caso, a
pesquisa-intervenção, enquanto proposta crítica aos modos cientificistas de
pesquisa sugere que sujeito e objeto, possam estar numa zona de
horizontalidade. O apartheid epistemológico que vem legitimando o privilégio
branco na produção de conhecimento sobre o racismo necessita ser
desconstruído. A segregação conceitual entre sujeito-objeto mantém e produz
racismo e invisibiliza o branco enquanto o detentor de privilégios no campo do
saber.
Política de branqueamento e a branquitude
Da última metade do século XIX até a primeira metade do XX, o Brasil
faz parte do movimento cientificista – disciplinar, na abordagem de Foucault
(1998). As disciplinas Médico/Psiquiátrica, Filosófica, Biológica, Direito,
Educação, entre outras, são as novas referências na Modernidade, para a
constituição do Estado burguês e capitalista. A importação das teorias da
degenerescência, eugenista e evolucionista de Auguste Morel, Francis Galton,
inspiradas em leituras de Charles Darwin fundamentaram os escritos de nossos
homens letrados, todos brancos e filhos de famílias elitistas.
Na passagem da escravidão para o Estado republicano e capitalista, o
Brasil encontrava-se às voltas com uma multidão de negros e índios, maioria da
população, que constituía um povo hegemonicamente mestiço. Segundo as
teorias do Racismo Positivista, em especial Morel (1857-2008), definiu e
classificou as raças em suas características físicas, morais e intelectuais – era
preciso usar o conhecimento para “curar” a humanidade da mistura com os
povos primitivos, inferiores e selvagens. A miscigenação era o grande problema,
pois é por essa via que a raça ariana, branca, perderia suas características
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superiores, enquanto os povos primitivos a contaminariam e degradariam. A
Eugenia galtoniana (2008) seria um método de purificação das raças, de
melhoramento em que, necessariamente, a raça branca teria que ser dominante,
para que o processo de limpeza pudesse ocorrer. Daí a busca pelo
branqueamento enquanto política pública.
Oliveira Vianna (1883-1951) foi um intelectual representante do
movimento favorável ao embranquecimento do país. Nascido no estado do Rio
de Janeiro, pouco antes da abolição da escravidão (em 1888), foi professor,
jurista, historiador, sociólogo e participou do projeto de Estado Nação. Homem
forte dos governos, foi um dos formadores de políticas públicas do Direito do
trabalho que ajudou a organizar a legislação do trabalho. Conhecido como
defensor da Eugenia, Vianna escreveu “Evolução do Povo Brasileiro” (1923),
onde sistematiza os elementos necessários para o país tornar-se uma nação. A
política migratória de brancos foi defendida por ele. Segundo Bento (2016), em
trinta anos o Estado trouxe 3,99 milhões de imigrantes europeus, o que equivaleu
aos quatro milhões de negros escravizados que foram trazidos ao longo de três
séculos. Isso demonstra o incrível empenho em branquear o Brasil e extinguir a
raça negra.
Esse processo se vincula diretamente à institucionalização do Código
Penal e sua uniformização no âmbito nacional, através de uma preocupação com
a tendência antissocial do selvagem. As teorias de Morel acerca da tendência ao
crime das raças inferiores, craniologia e o atavismo dos estudos de Cesare
Lombroso são utilizadas na disseminação do medo em relação ao negro (Góes
2015). A Criminologia Positivista o encarcerou nas prisões e nos hospitais
psiquiátricos, correlacionando criminalidade e degeneração (Schwarcz 1993).
Essas teorias não só criminalizaram o negro e o encarceraram, como
instituíram um estigma que se propagou em formas cotidianas de ação. Em
contrapartida, o branco é também racializado nesse contexto, como a raça que
está apta a postos de grande exigência intelectual e de maior contenção dos
impulsos sexuais e agressivos. Isso marca um lugar de privilégio e poder do
branco sobre o negro, dificultando ou até mesmo impossibilitando que possam
conviver dispondo das mesmas oportunidades.
O ideal de branqueamento foi desenvolvido e disseminado na
passagem do Império para a República, como a saída para o mal da
miscigenação. Essa política marcava uma busca de identidade racial que
garantisse o êxito do país enquanto nação moderna. Branquear era garantia de
sucesso, um ideal a ser atingido pela população, uma ideologia que foi
introduzida no cotidiano e nas práticas sociais. A busca por alcançar o modelo
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branco de estética como os alisamentos dos cabelos negros, por exemplo,
passou a fazer parte de nossa cultura, de nosso processo de subjetivação. Criase então um problema: o negro tem que tornar-se branco. A obra de Neusa
Santos Souza (1983) aponta para a necessidade de o negro viver o processo
contrário ao branqueamento, tamanha eficiência que esse processo subjetivo
alcançou. O negro precisa “tornar-se negro” para reverter os efeitos nefastos do
branqueamento.
A produção social da branquitude (Bento 2014, Schucman 2014 &
Cardoso 2014) é parte do processo de manutenção do racismo e tem como
princípio o branco enquanto padrão universal de humanidade e beleza, detentor
de privilégios e vantagens nos âmbitos social, político, econômico e de
acessibilidade. Podemos ressaltar também a invisibilidade referente à
branquitude. Ela diz respeito ao fato do privilégio branco parecer não ter cor, não
ter raça e dessa forma não é percebido. A análise crítica da branquitude reverte
essa invisibilidade decodificando a coloração das vantagens - e o campo das
vantagens é branco. A branquitude manifesta-se nas minúcias do dia a dia, na
pequenez dos gestos e palavras ditas sem pensar, nas decisões tomadas com
inocência, nas mudanças de calçada e ocultação de pertences, nas escolhas de
parceiros, na amizade de escola que não se realiza, no emprego que não se
deve dar, nas boas notas de provas escolares que não serão dadas porque não
se crê nessa possibilidade, nos medos sutis e devastadores, nas sentenças de
condenação desproporcionais que são dadas em escalas alarmantes, etc. O
racismo à brasileira tem também essa face tão sutil quanto eficaz de mostrar ao
negro que ele não pode se integrar totalmente.
Criou-se uma hierarquia que estabelece acessos aos bens e aos
recursos como educação, postos de trabalho, cultura, saúde e territórios na
cidade em que se delimitam fronteiras que são preservadas. Esta é uma forma
de racismo que se instaura nas miudezas, nas formas invisíveis de manutenção
de privilégios e discriminações, por um processo de naturalização do lugar
subalternizado do negro.
Derald Wing Sue (2010) e depois Tasha Willis (2015), estudando
principalmente a obra de Chester Middlebrook Pierce, ao referirem-se às
microagressões (microaggressions) sofridas por grupos socialmente oprimidos,
oferecem uma importante análise do racismo na contemporaneidade. A
microagressão racial (racial microaggression) é definida por insultos sutis,
dirigidos às pessoas não brancas, através de palavras ou atos verbais, não
verbais e/ou visuais, manifestos de forma automática ou inconsciente (2015, p.
11). Podemos compreender que essas micro-violências são formas de
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expressão da branquitude, dos modos capilares de manutenção do racismo e
produzem sofrimento. Nas pesquisas foram levantados dados importantes que
demonstram os efeitos das microagressões como: o isolamento, a desilusão e o
sentimento de não pertencimento. "Esse isolamento foi muitas vezes agravado
por experiências de microagressões raciais perpetradas por colegas dos
Estados Unidos e/ou culturas de acolhimento de participantes” (2015, p.9)1. Sue
(2010) trabalha a relação das microagressões com os estereótipos construídos
historicamente, do modo a modelar as formas de tratamento que pessoas
brancas expressam em relação aos não brancos. "Compreender o racismo
significa perceber que nossos preconceitos, estereótipos e preconceitos existem
em um contínuo de consciência (Edem, p.22)".2
O conceito de identidade surge na literatura sobre branquitude
enquanto uma produção do colonialismo, que a partir da ideologia do racismo,
produz a hegemonia do grupo branco. O colonialismo e as teorias que o
legitimaram produziram uma cisão identitária que submeteu o negro e
invisibilizou o branco. O conceito de branquitude vem reverter esse processo,
desconstruindo o privilégio de invisibilidade que o grupo branco até então
desfrutou. Assim a questão identitária vem à superfície para que essa cisão seja
posta em questão.
Usaremos o conceito de subjetividade para tratar a questão dos
processos constituintes da experiência negra e da branquitude, porém não há
aqui a intenção de invalidar as discussões anteriores, apenas mantemos a
coerência conceitual com outras ideias que nos são caras, como a constituição
subjetiva relacional e processual, as formas de ser e agir, o plano de forças que
produzem a subjetividade. Torna-se mais difícil, na lógica identitária,
correlacionar processos de subjetivação com modulações produzidas social e
historicamente, porém, compreendemos que a crítica dos autores que abordam
a questão do racismo e da branquitude estão afinados com a crítica aos modos
de vida eurocêntricos, afinal também construídos historicamente. Por isso, esta

1

"Esse isolamento foi muitas vezes agravado por experiências de microagressões raciais
perpetradas por colegas dos Estados Unidos e/ou culturas de acolhimento de participantes”
(2015, p.9). “Such isolation was often compounded by experiences of racial
microaggressions perpetrated by U.S. peers and/or participants’ host cultures” (2015, p. 9).
Tradução nossa.
2
"Compreender o racismo significa perceber que nossos preconceitos, estereótipos e
preconceitos existem em um contínuo de consciência (Idem, p.22)". “To understand racism
means to realize that our prejudices, stereotypes, and biases exist on a continuum of
conscious awareness (Idem, p.22)”. Tradução nossa.
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delimitação conceitual não é uma crítica, mas sim uma escolha conceitual, que
nos torna parceiros.
O conceito de identidade traz uma ideia de fixidez, de fechamento, de
algo que se encerra em si, de estagnação ontológica, enquanto a subjetividade
tem a processualidade em sua constituição. Pensar a relação entre identidade e
subjetividade nas questões étnico-raciais é complexo, pois não se trata de
reivindicar um estatuto identitário, de afirmar essas bases, mas sim, elevar aos
níveis da superfície a trama que as teorias raciais fizeram tecer em torno de suas
definições. O que nos interessa são as relações de poder e dominação, que
foram impostas aos grupos classificados por linhas de pensamento
representacionais, atribuindo identidades fixas; subalternizadas, inferiorizadas e
exploradas. Fixaram-se identidades e legitimaram práticas de exploração,
afirmando hegemonias econômicas. A cisão identitária que tratam alguns textos,
marca duas formas distintas: uma visível, negra, exposta, cientificada e definida;
enquanto a outra invisível, branca, científica e definidora.
Por que é preciso tomar essa questão da ciência, qual a relevância de
abordar ideologias e formas de representação, senão para compreender os
processos ontológicos que se deram em arborizações, em raízes díades,
seivadas pelos extratos colonialistas? Nesses troncamentos do eurocentrismo
produziu-se um mundo outro visto sobre a ótica de si mesma, separando em
ordem de sujeição, demarcando territórios existenciais entre quem domina e
quem é dominado. Essa lógica é reproduzida na pós-colonialidade, distinguindo
os brancos dos outros (negros, indígenas, imigrantes não europeus, etc.),
cidadãos de um mesmo país, dentro de uma mesma unidade, mas partes de
experiências diferentes e desiguais. A lógica colonial que cinde a subjetividade
em identidades binárias ainda está em vigor, por isso é comum o conceito de
identidade, para que essa relação possa ser trazida á luz para ambas as
margens, bem como o de raça. Decolonializar passa por tornar os lados visíveis
e o estudo da branquitude possibilita esse processo.
A forma que um grupo mantém seus privilégios passa pela criação de
um inimigo comum, alvo de agressividade e medo. O negro é um inimigo do
branco quando se aproxima de seus territórios de privilégios, tornando-se assim
ameaçador. Isso se dá quando a população negra e pobre frequenta praias antes
quase exclusivas para os ricos, ao ingressarem nas universidades, ao receberem
cotas em concursos, etc. Poderia ser diferente no ambiente acadêmico, já que a
educação é um dos territórios mais privilegiados no exercício da branquitude?
Podemos então abordar a branquitude a partir do universo da produção
de conhecimento. A manutenção de privilégios é a base da branquitude, o que
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implica em uma análise dos comportamentos naturalizados em nossos
cotidianos, que reproduzem a dominação e a hegemonia de direitos dos brancos
em detrimento dos direitos dos negros (Fanon 2008, Cardoso 2010, Bento 2014).
Os privilégios são micropoliticamente eficientes, disseminados, invisibilizados
por uma lógica colonialista. Se há o que dizer sobre o negro é o branco que tem
a capacidade e maestria para tal. Essa é uma das premissas da branquitude na
epistemologia. O epistemicídio do negro é uma das práticas da branquitude na
produção de conhecimento (Cardoso 2010). De modo que a afirmação e
potencialização da negritude enquanto lugar do dizer é necessário. Esse lugar
da fala não deve ser delegado aos brancos, porém o falante branco, que quer
dizer algo sobre o negro deve primeiro ouvi-lo e legitimar seu lugar de fala/poder.
Há que se negar o lugar hegemônico da episteme branca sobre a negra e
estabelecer o campo de possibilidade de legitimação da palavra negra, que lhe
foi negada. É hora do branco se calar diante do negro e aprender com ele.
A Ciência que cria complexos e reproduz desigualdades
Frantz Fanon, mais conhecido como um revolucionário, nascido na ilha
da Martinica em 1925, era um homem carismático, de grande coragem e brilho,
lutou junto às forças de resistência o norte da África e na Europa durante a
Segunda Guerra Mundial. Estudou Psiquiatria e filosofia na França dirigiu o
Departamento de psiquiatria do Hospital Blida-Joinville na Argélia, hoje chamado
de Hospital Frantz Fanon, tornou-se membro da Frente de Libertação Nacional
da Argélia, entrando na lista de procurados pela polícia em todo o território
francês, metrópole e colônias. Morreu de pneumonia em 1961, em Bethesda,
estado de Maryland, EUA, com apenas 36 anos de idade, enquanto buscava
tratamento para a sua leucemia.
“Pele Negra Máscara Branca” seria sua tese de doutorado em
Psiquiatria, quando tinha 25 anos de idade, mas foi recusada pela comissão
julgadora, que preferiu um trabalho positivista neurocientífico. Fanon (2008) faz
uma análise da obra de Octave Mannoni (Psychologie de La Colonization). Antes
de desenvolvermos, faremos um desvio para apresentar o autor em questão.
Octave Mannoni, marido de Maud Mannoni, branco, francês, antropólogo,
psiquiatra. Etnólogo, filósofo, psicanalista e botânico, deu aulas na Martinica nos
anos 20. Em 1950 publicou Psicologia da Colonização, uma análise da relação
de dependência do colonizado, seus fantasmas inconscientes, a violência
subjacente do processo de colonização. Parece então que Mannoni estava
debruçado sobre o sofrimento inerente ao processo de colonização por parte dos
colonizados, porém, pelo olhar de Fanon, não foi bem assim que ocorreu.
“Mostraremos que Mannoni, apesar de ter consagrado duzentos e vinte e cinco
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páginas ao estudo da situação colonial, não conseguiu estabelecer suas
verdadeiras coordenadas” (2008, p. 84).
Apesar da sinceridade do trabalho de Mannoni, sua teoria sobre o
complexo de inferioridade do malgaxe ter um “gérmen” na infância, atribui esse
sentimento ao colonizado, não conectando a inferiorização do malgaxe à sua
condição historicamente produzida por uma política colonialista. Fanon aponta
para o equívoco presente nessa passagem no que tange a objetividade de
Mannoni ao pesquisar. Ele a perde quando sua posição de colonizador
suspensa de análise, negando para mesmo que sua escrita produz a
inferiorização do malgaxe.
Fanon critica a ideia de Mannoni de que o racismo colonizador se difere
dos outros racismos. “Todas as formas de exploração são idênticas, pois todas
elas são aplicadas a um mesmo “objeto”: o homem” (idem, 87). Ao considerar
abstratamente a estrutura de uma ou outra exploração, mascara-se o problema
capital, fundamental, que é repor o homem no seu lugar; um lugar
horizontalizado e humanizado. O racismo colonial não difere dos outros
racismos, ou de outras formas de dominação por uma lógica racial.
“O anti-semitismo me atinge em plena carne, eu me
emociono, esta contestação aterrorizante me debilita, negamme a possibilidade de ser homem. Não posso deixar de ser
solidário com o destino reservado a meu irmão. Cada um de
meus atos atinge o homem. Cada uma das minhas reticências,
cada uma das minhas covardias revela o homem” (Idem, p.
87).
A responsabilidade do colonizador sobre os processos subjetivos de
sofrimento vividos pelos colonizados deve ser afirmada, não só por uma questão
de indgnação, mas por um compromisso com a saúde. “Precisamos ter a
coragem e dizer: é o racista que cria o inferiorizado” (2008, p. 90). Precisamos
ter coragem porque dizer isso é transgredir uma dominação na fala, na
enunciação e na produção de conhecimento, afinal, quem diz é sempre quem
coloniza e Mannoni não escapou dessa questão.
Ser malgaxe já é um produto do encontro entre o colonizador e o nativo.
O dono verdadeiro daquele território deixa de sê-lo imediatamente, quando
chegam os europeus que os destituem da posse de seus territórios no exato
momento do desembarque. É preciso cuidado ao desembarcar no território
existencial do negro, pois esse ainda busca construir um para si no Brasil. Ser
colonizado é ainda diferente de ser roubado de seu território e escravizado em
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uma terra desconhecida. “(...) Se ele é malgaxe, é porque o branco chegou, e
se, em um dado momento da sua história, ele foi levado a se questionar se era
ou não homem, é que lhe contestavam sua humanidade (Idem, p. 94).”
Fanon aponta uma via de mão dupla na questão do racismo. Se há um
complexo de inferioridade no negro, o qual foi instituído pelo branco colonizador,
o mesmo também está inserido num complexo de superioridade. Ambos
caminham juntos e Mannoni, ao escrever sobre isso, expõe seu complexo de
superioridade. Para Mannoni, há uma espécie de modulação da inferioridade
para a dependência. Diante de uma inferioridade inerente a povos colonizados,
por uma impossibilidade de igualar-se ao branco o negro desenvolve uma
relação de dependência que torna necessária a atuação dominante do branco.
Essa seria a única saída para o colonizado, pois Mannoni não problematizou a
construção social dessa inferioridade e da imposição da dependência por parte
do branco, não permitindo outras opções para a outra parte.
Se o negro então sofre de complexo de inferioridade, sua estrutura
psíquica corre risco de desmantelar. Isso requer cuidado, é preciso que se
instaure um processo de libertação do desejo de ser branco. Porém, se há esse
desejo por parte do negro, é porque ele vive numa sociedade que naturalizou
seu complexo de inferioridade, e que depende da manutenção desse complexo.
Nossa estrutura econômica ainda está baseada no trabalho subalternizado e
escravizado do negro. Essa é uma sociedade que afirma a superioridade de uma
só cor de pele, em detrimento de todas as outras, com isso, é fato que isso
produz uma neurose racista para ambas as peles: negra e branca.
Como psicanalista, Fanon afirma que deve haver conscientização do
negro a não desejar mais o embranquecimento alucinatório; e sim agir no sentido
de uma mudança das estruturas sociais. Para ele não há saúde para o negro
sem uma luta por uma reestruturação social, que acabe com o dilema:
embranquecer ou desaparecer.
O narcisismo e a política da pesquisa
Quando dizemos narcisismo estamos incluindo tanto a negritude quanto
a branquitude como questões concernentes a ele. O que quer dizer narcisismo
nesse contexto e por que abordá-lo? Como fazer do conceito psicanalítico que
aborda a constituição subjetiva de forma homogeneizante uma questão social
que divide a sociedade em fatias diferentes e incongruentes?
Pensamos que o narcisismo enquanto um conceito que direciona a
organização e integração de si como um processo interacional, nos abre a porta
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para entendê-lo, não tão estruturante, mas principalmente, como um processo
aberto e relacional.
Freud (1914) afirmava que, pelo fato de sermos erotizados e nessa
condição, somos necessariamente seres relacionais. O narcisismo primário seria
o princípio da organização psíquica/corporal/libidinal que nos faz amadurecer na
experiência auto-erótica e relacional. Nessa abertura erótica das zonas de
acoplamento e prazer ou frustração, constituímos nossas relações objetais.
O que passa quando estamos lidando com um narcisismo que separa,
que segrega? Como essa dinâmica que em princípio parece intimista e
individualizada pode ser compreendida num processo em que há, como nos diz
Fanon, uma sociogênese da neurose, do sofrimento relacionados aos efeitos do
narcisismo que produz o racismo. Ora, sim, há uma relação entre o narcisismo
patológico e o racismo. Podemos afirmar que é devido a um processo
malsucedido de elaboração do narcisismo que, ao passo que o branco não
reconhece outras formas subjetivas que não a sua própria, o negro não
consegue personalizar-se. É difícil para o negro sentir-se inteiro e digno de
existência, quando uma hegemonia social sinaliza a todo tempo que, a cor da
sua pele faz com que ele não seja bem-vindo ao mundo.
Podemos fazer uma correlação entre os conceitos de narcisismo,
etnocentrismo e europeização. O narcisismo, estendido à noção de grupo, por
uma busca de dominação de território e de capital, forma identificações e
semelhanças que afirmam um sentimento de pertencimento. Se um grupo, por
inúmeras vias, passa a se reconhecer diferente de outro grupo, por variados
fatores, ele pode criar uma relação de dominação, inferiorização e extermínio em
defesa de seu semelhante. Temos há séculos o domínio do modelo branco
europeu, do seu padrão étnico e é ele que predomina nas relações sociais,
econômicas e políticas. Bento chama esse processo de pacto narcísico, o qual
se dá de forma inconsciente, estabelecendo ligações entre sujeitos de um grupo
por motivos de interesses (Bento 2014). Na verdade, o que torna os sujeitos
pactuados narcisicamente são os interesses, pois de fato, todos somos
semelhantes, o que nos torna diferentes são os modos de dominação.
Intervir no narcisismo é político. O tremor que os platôs narcísicos
podem sofrer talvez produza fissuras nas fronteiras subjetivas que separam
semelhantes. O narcisismo que faz desconhecer o outro, que o torna descartável
e oprimido pode ser fraturado, abrindo brechas para uma reconfiguração
subjetiva. Nessa reorganização um novo platô pode emergir transfigurado,
deformado pelo outro, que não está mais num vazio de sentido e desconhecido
em si. Faz parte de si agora.

147

KENIA SOARES MAIA E MARIA HELENA ZAMORA

Essa transfiguração, deformação, que desarruma é política, pois
desorganiza uma estrutura de poder. Surge então um monstro belo, que na
fratura, cria um ser humano. Uma condição impedida pelo narcisismo patológico,
que nega o que nos humaniza: transfigurar o outro em si. Imagem que se
transfigura em auto/outro. Já não se sabe se é negro ou branco, por uma psicose
do contágio e não da cisão esquizoide, que o torna indiferente. Psicotizar uma
transpigmentação, miscigenar, ser miscelânea subjetiva, confundir – esses são
os riscos. A beleza deste monstro está justamente no risco que se corre de
psicotizar psicodelicamente, em um caleidoscópio de cores e formas. A aparente
tranquilidade que o narcisismo patológico proporciona nada mais é que uma
imagem feia e falsa, que aprisiona a si e o outro em cápsulas de dor. Casulos
impermeáveis e duros são quebrados ou amolecem, regras rígidas são
quebradas, como por exemplo: a de que deve existir alguém que manda e outro
que obedece, muitos que produzem e poucos usufruem, um que sabe e muitos
que aprendem ou não.
Bento (2014) referindo-se ao trabalho desenvolvido por Janet Helms
acerca da desconstrução da branquitude descreve, em etapas, como um
desmonte de camadas, o caminho percebido por ela nesse processo.
Entendendo a branquitude no contexto narcísico, Helms percebe que o primeiro
estágio que se vivencia é o contato, ou seja, o sujeito se dá conta de que existe
uma relação de privilégio, que isso produz o racismo e que ele faz parte disso.
Esse contato nada tem relação com proximidade física, mas sim com a
percepção das implicações de si na questão do racismo. Esse contato
estabelece uma desintegração narcísica, que entendemos que não se trata de
uma desintegração de si, mas sim de uma quebra da defesa narcísica. O que
pode vir a ser muito doloroso. Uma dor que se evita a todo custo, por uma
questão de privilégio, de uma licença indeterminada à estabilidade e ao
equilíbrio, que ao estabelecer contato com a branquitude se desarranja. O
desconforto, a culpa, a vergonha e muitas vezes raiva de perceber as
desigualdades produzidas pela branquitude são emoções comuns em sujeitos
nessas condições.
Tamanha dor é sucedida de uma retomada de conforto, um retorno ao
hedonismo narcísico que a autora chama de reintegração. Nesse momento há o
retorno à negação do racismo, há também a culpabilização do negro na questão
do racismo e a “entrega” ao grupo negro da problemática vivida. Associado a
isso há uma busca de reagrupamento, de “retorno aos seus”, de retomada de
crenças que os tornam próximos numa identidade grupal. A culpa e a ansiedade
resultantes da desintegração formam o quantum que desembocam em raiva e
medo dos negros por terem sido os responsáveis por um mal-estar insuportável.
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Esse estágio é crítico, pois esse pode ser uma estagnação do processo. Cremos
que de forma muito sutil esse pode ser um momento de acréscimo de
sentimentos fascistas, de incremento de ódio, algo que pode se tornar reativo e
destrutivo.
Porém, se houver um catalisador que fortaleça esse processo o sujeito
retoma o questionamento sobre sua condição de branco, mantendo sua posição
crítica ao racismo que corrobora. Então, ocorre uma alienação desse sujeito do
grupo branco, ele não suporta conviver com as minúcias que agora se tornam
gritantes. Torna-se um ser de lugar nenhum, um transeunte que sai de um lugar
ruim sem saber onde vai chegar. Esse não lugar é fundamental para o que Helms
chama de imersão/emersão. É nesse momento que há uma possibilidade
criativa, algo que se dá no coletivo e na busca por parcerias. Criação de redes
de partilha de experiência antirracista entre brancos são formas de
potencialização desse processo e entre brancos e negros há uma possibilidade
de criação de um plano comum, de alianças. A internalização desse processo e
a clareza de que isso é constante e ininterrupto, traz a autonomia, que seria o
último estágio do processo.
Devemos alertar que cremos que esses estágios são coexistentes e não
lineares, porém, é fácil perceber que essas experiências são reconhecíveis no
processo de constituição do pesquisador crítico da branquitude. Em maior ou
menor grau, cada uma dessas descrições é parte do processo. Carter, Helms e
Juby (2004) afirmam que essas etapas do processo não são lineares e podem
surgir em diferentes combinações (2004, p. 5).
Por uma epistemologia antirracista
Podemos sugerir que a pesquisa amplie essa questão para além das
identidades sociais e inclua a questão do domínio do saber/poder para o eixo
das análises. É preciso questionar de que lugar falamos, sejamos negros ou
brancos e para isso, avaliar a relação sujeito/objeto é fundamental. Esta é uma
questão crucial para a pesquisa. Há uma tendência para que uma força maior
incida sobre o objeto, colocando o sujeito na posição de maior poder.
Hierarquicamente o sujeito tem o lugar da fala sobre o objeto e para que essa
fala não seja colonizadora e opressora é preciso situar essa questão
politicamente.
Para além da cor da pele de quem pesquisa, devemos nos posicionar
eticamente. O negro deve negar ser um objeto de estudo de brancos mudo e
assujeitado, tomar para si o lugar de sujeito, ao passo que o branco deve analisar
a si, criticamente, antes de falar de seu “alto degrau” do sofrimento o qual não
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vivenciou e que muitas vezes reproduziu. Ele deve abdicar do lugar do sujeito
que sabe sobre e define o negro para ser também objeto, flexibilizar e transitar
nesses lugares podendo experienciar a posição de objeto. Esta é uma
experiência difícil, pois atinge diretamente seu narcisismo colonialista. Estamos
tentando afirmar que existe uma mesma lógica entre brancos/negros e
sujeitos/objetos de pesquisa. A lógica colonialista define tanto a relação entre
brancos e negros quanto de sujeito e objeto. Portanto, intervir na hierarquia entre
brancos e negros é o mesmo que transgredir a relação entre sujeito e objeto de
pesquisa.
Escóssia, Kastrup e Passos (2009) propõem que a experiência
cartográfica como pesquisa intervenção, necessita de um processo dissolutivo
do ponto de vista do observador. É preciso dissolver uma forma de olhar, um
lugar de onde se vê e daí começar a produzir transversalmente uma
possibilidade de encontro, de pesquisar com. “Esse procedimento exige mais do
que uma mera atitude descritiva e neutra do pesquisador, já que este modo de
fazer só se realiza pela dissolução do ponto de vista do observador” (2009, p.
110). Dissolvendo-se esse lugar, abrimos mão da hierarquização na relação com
o conhecimento. Guattari (1985) aponta para a transversalização da
comunicação na pesquisa. Haveria abertura em fissuras nas barreiras que
distinguem as instituições, para que uma nova comunicação se estabeleça. Falar
com, escrever com, olhar com e fazer com seriam possíveis numa proposta de
pesquisa intervenção. Quebrando paradigmas cientificistas em que a visão alta
do observador estabelece um saber antecipado e distanciado do objeto.
A Pesquisa-Intervenção e a Cartografia propõem um caminhar diferente
em que sabemos ao fazer e fazemos construindo um saber com. Essa proposta
metodológica nos dá bases para pensarmos a questão do racismo como um
processo de análise de instituições raciais, e para que seja possível o branco ter
a experiência do negro como tema, é necessário que a branquitude, enquanto
instituição racial, deva ser colocada no mesmo platô da negritude, pois ambas
são sujeito/objeto de pesquisa. A horizontalização dessas instituições é
necessária para que haja condições éticas de pesquisar com. Dissolver o lugar
de observador é também e por que não dizer, produzir fissuras narcísicas.
Conclusão
Não pretendemos aqui concluir a questão apresentada, mas sim abrir
um diálogo, estranhar verdades estabelecidas e construir com. Desconstruir um
privilégio epistemológico requer abrir mão do narcisismo de escrever sobre-ooutro, para fazer parte de um processo de reconstrução de laços, através do
rompimento de fronteiras etnocêntricas. A quebra de pactos narcísicos nos
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implica em trabalharmos juntos no fortalecimento da ocupação de espaços de
conhecimento pela população negra. Significa também que a hegemonia do
branco seja quebrada; que o branco possa analisar seria e criticamente sua
branquitude e abrir mão de privilégios que desfavorecem os não brancos; pensar
a relação sujeito-objeto de pesquisa de modo a horizontalizar essa relação,
desconstruindo a hierarquia da relação sujeito-objeto para construir a relação
sujeito/objeto ou talvez não termos mais objeto, apenas sujeitos de uma narrativa
comum, criada a partir de um campo comum, porém respeitando as
especificidades das experiências. Precisamos ouvir os negros, construir com
eles, participar de um processo que é responsabilidade de todos nós. Desejamos
construir com eles e não por eles.
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Resumo
Um dos maiores marcos na reestruturação do setor elétrico é a sua
descentralização na geração de energia, onde tem contribuído à participação de
diferentes tecnologias baseadas em fontes renováveis. Numa rede, em particular
as redes isoladas, a capacidade de penetração dessas fontes renováveis tem
uma forte influência, tanto ao nível da segurança técnica, como também na
minimização dos custos de produção de energia. O estudo aqui é aplicado a um
caso real, como é o caso das ilhas de Cabo Verde, em que a energia renovável
é um vetor estratégico para o crescimento económico do país e os resultados
obtidos poderão eventualmente assumir um papel importante na formulação do
planeamento energético nacional. Assim, a sua análise em tempo real, numa
plataforma de simulação dinâmica por meio de modelos matemáticos com o
objetivo de avaliar a capacidade de penetração de potência renovável, poder-seá identificar, à priori, os desafios da penetração de potência renovável nestas
redes, bem como as suas necessidades de transmissão e distribuição em
segurança técnica. Dada a metodologia, este artigo tem o propósito de avaliar o
comportamento da rede elétrica da ilha da Boa Vista – Cabo Verde com a
penetração de energia renovável, tendo em conta todas as contingências da
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arquitetura da rede elétrica atual dentro do panorama de penetração de 50% de
energia renovável até 2020.
Palavras-chave: descentralização, energia renovável, estabilidade, modelos
matemáticos, planeamento energético.
Abstract
One of the major milestones in the restructuring of the electricity sector is its
decentralization in power generation, where it has contributed to the participation
of different technologies based on renewable sources. In a power grid, in
particular isolated power networks, the penetration capacity of these renewable
sources has a strong influence both in terms of technical safety and in minimizing
energy production costs. The study here applied to a real case, as is the case of
the Cape Verde Islands, where renewable energy is a strategic vector for the
country's economic growth and the results obtained may eventually play an
important role in the formulation of energy planning national. Thus, its real-time
analysis, in a dynamic simulation platform using mathematical models to evaluate
the penetration capacity of renewable power, can be identified a priori the
challenges of penetration of renewable power in these Networks, as well as their
needs for transmission and distribution in technical safety. Given the
methodology, this article has the purpose of evaluating the behavior of the
electricity grid of the island of Boa Vista - Cape Verde with the penetration of
renewable energy, taking into account all the contingencies of the current grid
architecture within the penetration scenario of 50 % of renewable energy by 2020.
Keywords: decentralization, wind energy, stability, mathematical models, energy
planning.
Introdução
O uso de energias fósseis sempre esteve presente no desenvolvimento
da humanidade, desde a máquina a vapor da antiguidade até aos nossos dias e,
com a crescente necessidade dos países industrializados essas formas de
energia foram-se esgotando uma vez que são finitas. Por outro lado, evidências
científicas concluíram que são muito prejudiciais ao meio ambiente, cujo
agravamento irá levar a consequências desagradáveis tais como, a libertação de
gases causadores de efeito de estufa, o aumento da temperatura e de distúrbios
climáticos no planeta. Tomada a consciência por parte dos decisores políticos,
dos problemas ambientais foi assinado um tratado internacional nomeado de
Protocolo de Quioto1 e posteriormente designado de Protocolo de Paris2, na
1

Discutido e negociado em Quioto - Japão em 1997, retificado em 1999, entrou em vigor
por 55 países no mundo em 2005.
2
Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima - Paris em 2015.
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tentativa de reduzir o consumo de energia fóssil no mundo e consequentemente
incentivar o uso de modelos sustentáveis baseados em energias limpas e/ou
renováveis. Um excelente exemplo da necessidade da mudança de paradigma é
a adoção das metas europeias «20-20-20», o qual visa a implementação de um
modelo energético que define os objetivos ambiciosos para 2020, entre os quais
a redução das emissões de gases de efeito de estufa em 20% relativamente aos
níveis de 1990, o estabelecimento de uma quota de 20% de energia proveniente
de fontes renováveis no consumo final bruto e ainda, um aumento da eficiência
energética na ordem dos 20% (Resolução do Conselho de Ministros, n.o 20/2013.
Diário da República, 1.a série – N.o 70 –10 de abril de 2013, pp. 2022.). Um outro
exemplo, é a visão da CEDEAO para 2020, que também está perfeitamente
alinhado com o desenvolvimento sustentável e que tem vindo a tomar medidas
no sentido de integrar as energias renováveis e a eficiência energética, nas suas
atividades e em políticas regionais na Africa Ocidental.
Portanto a energia é um elemento crucial para qualquer nação, sendo hoje
a base de sustentação do desenvolvimento económico, da prosperidade mundial
e dos altos padrões de vida. Sendo assim, a agenda de transformação de Cabo
Verde não pode ser realizada sem um abastecimento energético seguro e
sustentável (Andrade 2016).
O sistema electroprodutor das redes elétricas de Cabo Verde
atualmente baseia-se essencialmente na exploração, em rede isolada, de
centrais térmicas em que o Diesel e o fuel oil são fontes de energia privilegiadas,
caraterizado por elevada fiabilidade, baixa eficiência e grande necessidade de
manutenção. Por outro lado, um poluente caro, sensível às flutuações dos preços
no mercado, cujo transporte entre as ilhas torna-se num grande desafio, dado
que Cabo-Verde não possui esse tipo de recurso no seu território nacional e que
o país necessite importar todo o combustível necessário. Este fator, aliado à
insularidade e certa ineficiência no setor, resulta num custo elevado equivalente
em cerca de 70% maior do que na União Europeia (Brito, junho de 2008).
Ainda há um particularismo relevante que impacta significativamente o
paradigma energético nacional: beber um simples copo de água exige a
produção de energia elétrica, ou seja, existe a necessidade de proceder a
dessalinização de água para abastecimento às populações e tal processo é
intensivo em energia, estimando-se sensivelmente em 10% do consumo total no
país (Esteves, junho de 2012).
Além desta problemática, em virtude do dinamismo económico que o
país tem apresentado nos últimos 15 anos ao nível do continente africano,
encarou-se uma procura exponencial de eletricidade. Registou-se um
crescimento médio ligeiramente superior a 8.5% anual entre 2000 e 2011
atingindo 302 GWh de consumo de energia e com a previsão de aumento do
consumo para o dobro em 2020 (670 GW) (Gesto Energy Solutions, A Part of
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Martimer 2011). Face a esta realidade, intensificaram-se os estudos técnicos e
económicos para avaliação da capacidade de penetração de energias
renováveis. Conforme a figura 1, estima-se em 2.610 MW o potencial de energia
renovável em Cabo Verde, sendo a energia fotovoltaica (FV) o recurso mais
abundante estimado em 2068 MW, com um custo inferior a 38% ao custo de
geração atual e a energia eólica, o recurso mais económico com um potencial
estimado em 306 MW com custos inferiores a metade do custo do Diesel e fuel
oil. Os recursos sólidos urbanos (RSU) podem ser uma fonte de energia
competitiva em algumas ilhas, enquanto a energia das ondas e geotermia
apresentaram uma elevada incerteza (Gesto Energy Solutions, A Part of
Martimer 2011).

Figura 1 - Potencial renovável por tecnologia em Cabo Verde (Andrade A.,
2011)
Atualmente Cabo Verde conta com 26 MW de potência eólica instalada
e 7.5 MW de potência fotovoltaica e ainda com vários projetos futuros, dentro da
ambição de atingir 50% de energia renovável até 2020, conforme apresenta a
figura 2 (CABEOLICA, SA).
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Figura 2 - Plano para penetração de energia renovável em Cabo Verde
(Renewable, 30 de maio de 2016)
Depois de uma década de preparação, Cabo Verde contempla a
migração de quase 100% Diesel para um sistema híbrido Diesel-eólica/FV,
atingindo a penetração na ordem dos 33% em 2011. Com a desativação dos
parques do projeto STEP 1 Wind Farm3 em 2013, atualmente conta com uma
penetração na ordem dos 24 %, sendo hoje o maior produtor de energia eólica
na região CEDEAO (1º DRAFT - Relatório de Base para Cabo Verde, outubro de
2014).
Face a esta realidade, Cabo Verde assume claramente que a produção
de energia renovável é um dos vetores estratégicos para o seu crescimento,
sendo em concreto o país que mais cresceu em média na utilização de energia
eólica em 2011, este facto torna-se relevante para um país com um PIB tão baixo
como Cabo Verde (Esteves, junho de 2012).
Portanto o país apresenta condições meteorológicas extremamente
favoráveis para a exploração de fontes de energia renováveis, especialmente a
eólica e a FV em que a sua penetração é um potencial para a redução do preço
da produção de energia elétrica, uma melhoria para o meio ambiente e
consequentemente, para o equilíbrio da balança comercial devido à redução da
importação de combustíveis e à venda de Créditos de Carbono (CDM).

3

Instalação de três parques eólicos nas ilhas do Sal, Santiago e São Vicente com potências
de 600 kW, 900 kW, 900 kW respetivamente.
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Entretanto, existem algumas restrições técnicas que condicionam a sua
injeção na rede, nomeadamente resultantes da possibilidade de provocarem
problemas de segurança dinâmica como é o caso de curto-circuitos, variabilidade
dos recursos naturais, (vento, sol, etc..), regulação de frequência, níveis de
tensão e gestão de reservas do sistema (Branislav Dosijanoski, M.Sc. Student,
Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, University Ss.,
17–20 October 2009). Comparadas com as redes interligadas como é o caso da
rede Ibérica Portugal-Espanha, com as suas interligações a França e a Marrocos,
as redes isoladas são fracas por possuírem baixas constantes de inércia
(Teixeira, Julho de 2011). O problema ainda é mais grave com o aumento da
penetração renovável, em particular a eólica que tende a substituir as unidades
a Diesel que participam na regulação de tensão e frequência da rede por
aerogeradores que apresentam formas de controlo que praticamente
desacoplam as grandezas mecânicas e elétricas impedindo a turbina eólica de
responder as variações do sistema (Almeida 2006).
Caracterização do estudo de caso
Boa Vista é a terceira maior ilha de Cabo Verde e a mais próxima da
costa africana. Pertence ao grupo de ilhas de Barlavento e apresenta um forte
potencial de crescimento económico adaptado ao desenvolvimento do turismo.
Os estudos mais recentes apontam que a ilha tem um K (fator de adaptação às
necessidades de consumo de energia) muito elevado em relação às restantes
ilhas (Gesto Energy Solutions, A Part of Martifer 2011). Em 2009 a procura de
energia na ilha atingiu 13,9 GWh e até 2020 prevê-se uma tendência de consumo
agressivo, em cerca de 98 GWh, com o setor do turismo a dominar praticamente
a grande parte do consumo na ilha (Gesto Energy Solutions, A Part of Martifer,
2011).
Por outro lado, a ilha da Boa Vista é uma das Zonas de Desenvolvimento
de Energias Renováveis em Cabo Verde (ZDERCV) com forte potencial
renovável em relação aos restantes, estimado em 56 MW, (22.95 MW - eólico,
30 MW solar e 3.5 MW das correntes marítimas), conforme apresenta a figura 3
com a sua distribuição na ilha (Gesto Energy Solutions, A Part of Martifer 2011).
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Figura 3 - Distribuição do potencial renovável na ilha (Gesto Energy Solutions,
A Part of Martifer 2011)
Portanto, este trabalho tem como principal objetivo analisar o potencial
de energia renovável na ilha da Boa Vista, tendo em conta o plano de
investimento 2020, os dados atuais fornecidos pela empresa gestora da rede em
estudo, as previsões da evolução do consumo, a economia da produção
renovável e a definição de algumas restrições da arquitetura da atual da rede
elétrica da ilha.
A fim de se obter uma visão geral do sistema, vários testes numéricos
foram realizados utilizando o software Matlab / Simulink. Inicialmente foi simulado
o atual funcionamento da rede elétrica de modo a validar os resultados obtidos
na plataforma de simulação com os valores reais disponíveis, dando assim mais
certeza aos resultados para previsão do cenário de 2020.
Cenário 2015 - Atual funcionamento da rede
O atual sistema eletroprodutor da ilha da Boa Vista é constituído por um
parque eólico de 2.55 MVA de potência instalada (Parque Eólico de Boa
Esperança - PEBE) e duas centrais térmicas equipados com geradores fuel oil e
Diesel (Central de Chaves - CC e Central de Lacação - CL) com uma potência
total instalada de 13.04 MVA. A título ilustrativo, encontra-se representado na
figura 4, o mapa da ilha com a localização do atual sistema electroprodutor.
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Figura 4 - Sistema electroprodutor da Ilha da Boa Vista (2015, in Andrade 2016)
Para cada cenário, existe uma produção igual ao somatório de todas as
cargas ligadas à rede e conforme os dados disponibilizados, o consumo total foi
de 30.935 GWh de energia durante o ano. Na figura 5 é apresentado o diagrama
de produção da ilha registado ao longo do ano de 2015.

Figura 5 - Produção Diesel e eólica durante o ano de 2015 (Andrade 2016)
No diagrama da figura 5 pode-se verificar que o consumo é mais intenso
durante o período de verão, em particular nos meses de agosto, setembro e
outubro. Ao contrário do ideal, a produção eólica durante esses meses tem a sua
menor produção devido a redução da velocidade do vento. Esta realidade é um
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outro fator importante no estudo de caso, uma vez que, quando a produção eólica
é mais elevada, o consumo na rede é menor. Apesar de ainda ter espaço para a
penetração de energia eólica na ilha, este é um cenário crítico da operação da
rede quando se pretende aumentar ainda mais.
O cenário 2015 é a situação de base e o cenário de referência para o
estudo de caso, onde o objetivo é evidenciar que o modelo construído na
plataforma de simulação, testemunhe as situações reais do diagrama de carga
atual da ilha da Boa Vista conforme os dados disponibilizados.
Comprovou-se no simulado o normal estado de funcionamento atual da
rede elétrica em que no período de ponta registou-se um consumo de 6.13 MW
e 1.5 MVAr de potência reativa. Durante as horas de vazio a rede consome-se
2.2 MW de potência ativa e 0.55 MVAr de potência reativa. O sistema foi ajustado
com a velocidade do vento da própria época (horas de vazio), onde comparticipa
com a mesma quantidade de energia apresentada nos dados disponibilizados
pelo operador da rede em estudo.
Verificou-se também o cumprimento da norma NP EN 50160 a nível de
tensão nos principais barramentos, com uma média de 0.97 p.u. durante o
período de ponta e 1.03 p.u. durante o período de vazio, devido ao maior nível
de flutuação na rede e elevada disponibilidade do vento.
Cenário 2020 - Planeamento Energético 2020
O cenário 2020 é o principal foco dessa pesquisa, em que nesta etapa
pretende-se estudar a rede dentro do panorama de penetração de energia
renovável até 2020 e com a mesma metodologia do cenário 2015, analisando os
cenários de ponta e vazio com as respetivas potências e níveis de tensão da
rede.
Para o cenário de 2020 na rede MT de 20 kV da Boa Vista, o governo nacional
tem previsto no PERCV4, a construção de mais dois parques eólicos com uma
potência total de 10.2 MW (PEM - Parque Eólico de Mesa de 7.65 MW e o PEF Parque Eólico de Falcão de 2.55 MW) (Gesto Energy Solutions, A Part of Martifer
2011). Para o transporte dessa potência eólica para o Central Chaves (CC),
existe ainda um projeto para execução de uma linha de 23 Km na rede de 20 kV
e a remodelação de uma central térmica única (CC) (Gesto Energy Solutions, A
Part of MARTIFER, 2011).
Prevendo-se um consumo a cerca de 98 GWh até 2020, no mesmo
horizonte temporal, pretende-se ainda fazer o reforço da capacidade térmica de
cerca de 14 MW (4 x 3500 kW geradores a fuel oil) (Gesto Energy Solutions, A

4

PERCV - Plano Energético Renovável de Cabo Verde
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Part of Martifer, 2011). Todas essas contingências foram consideradas na
plataforma de simulação do modelo para o cenário de 2020.
Na figura 9 apresenta-se o mapa da ilha da Boa Vista com a arquitetura
da rede para o cenário 2020.

Figura 6 - Rede elétrica da ilha da Boa Vista prevista para o cenário 2020
(Andrade 2016)
O período de ponta para o cenário 2020 corresponde uma potência de
cargas de 18.08 MW conforme prevista no PERCV. O Parque Eólico de Falcão
(PEF) por ter a mesma potência instalada do que o Parque Eólico de Boa
Esperança (PEBE) e com o mesmo regime de vento, como é de se esperar,
fornecem aproximadamente a mesma quantidade de potência ativa ao longo do
ano. Praticamente todo o grupo Diesel está ligado à rede fornecendo 14.8 MW
de potência ativa, o Parque Eólico de Mesa (PEM) comparticipa com uma
potência média de 1.6 MW e o restante 20 % é fornecido pelos parques eólicos
de 2.55 MW de potência instalada (PEBE e PEF).
O período de vazio é caracterizado por um vento forte e por uma carga
mais baixa, na ordem dos 8 MW. Embora tenha uma maior flutuação devido à
pouca inércia do sistema e elevada disponibilidade do vento, para este cenário,
o modelo também conseguiu fornecer a quantidade de potência solicitada dando
uma resposta positiva ao sistema. A quantidade de potência eólica fornecida é
muito maior que a quantidade térmica, o sistema Diesel mais concretamente o
CC, comparticipou apenas com 3 MW de potência ativa e os parques eólicos
forneceram os restantes 60 % da potência solicitada pelas cargas. A central CC
e o PEBE por terem associados maiores cargas à jusante conforme previsto
fornecem um nível de tensão mais baixo do que os parques eólicos PEF e PEM.
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Penetração de Energia Fotovoltaica na Rede
Apesar da energia fotovoltaica ainda não se encontra disponível na ilha
da Boa Vista, pode ser uma fonte de energia renovável com maior facilidade de
penetração nesta rede, pois esta é mais favorável nos períodos de maior
consumo e com características mais constantes e previsíveis.
Em termos de média anual, a grande parte do território nacional
apresenta uma radiação global entre 1800 a 2000 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 /𝑎𝑛𝑜, o que
comparativamente com a Europa é bastante superior, onde apenas registam
valores na ordem do 1700 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 /𝑎𝑛𝑜.
Conforme se pode observar na figura 7, a nível de recurso solar, a
temperatura média nos meses com menos vento atinge os 30ºC com radiações
solares diretas de cerca de 7 horas diárias (Gesto Energy Solutions, A Part of
Martifer, 2011).

(a)

(b)

Figura 7 - Temperatura média (a) e radiação global em kWh/m² (b) na ilha da
Boa Vista (Site Official, Boa Vista)
Conclusão
Em conformidade com o planeamento energético para a ilha da Boa
Vista até 2020, o resultado obtido evidencia que a penetração de potência eólica
prevista não cria problemas técnicos em termos de nível de tensão. Esta análise
do comportamento dinâmico da rede foi realizada para os cenários mais severos
em termos da estabilidade da rede, (cenário de ponta e de vazio), sendo este
último o cenário de exploração mais crítica, caracterizada por uma carga
reduzida, menor constante de inércia e de reserva girante presentes no sistema
e que são mais vulneráveis às variações da produção eólica. No entanto, as
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unidades Diesel demostraram ter capacidade para manter a estabilidade na rede
mesmo em cenários de perturbações com elevada produção eólica. A grande
vantagem no trabalho de modelação é o fato de se poder avaliar, na fase de
planeamento, todos os fatores que podem influenciar a penetração de fontes de
energias renováveis numa rede, fornecendo assim a possibilidade de trabalhos
de preparação e atualização das redes elétricas com integração de novas formas
de energia. Desse modo, torna-se numa ferramenta indispensável e um meio de
estudo e de prevenção dos efeitos transitórios que poderia colocar em risco o
normal funcionamento do sistema elétrico.
De uma forma geral, os resultados evidenciaram que o sistema
eletroprodutor da ilha da Boa Vista tem atualmente um normal funcionamento e
a penetração de potência eólica prevista (10,2 MW), dadas as condições e limites
estipulados
até
2020
não
verificam
problemas
de
estabilidade e segurança dinâmica. Portanto em todos os casos, verifica-se o
cumprimento da norma NP EN 50160, que refere que os valores eficazes médios
devem situar-se na gama de UN ± 10%.
A topologia do gerador eólico utilizado na rede oferece uma boa
integração com desempenho um pouco semelhante às unidades Diesel em
termos de estabilidade de tensão, com uma rápida resposta às situações
transitórias e dinâmicas independentes da energia procurada na rede. Por outro
lado, possuem também melhorias na qualidade de energia elétrica com
benefícios na redução do nível de flicker, filtragem de harmónicas de baixa ordem
e limitação na corrente de arranque (Pereira 2013).
A energia eólica em particular na ilha da Boa Vista é bastante
intermitente e com variações do vento inversamente proporcional às
necessidades das cargas. Dado ao facto de não existir recursos hídricos para o
armazenamento de energia, nem projetos para o uso de equipamentos
específicos de controlo (Flywheel, STATCON, etc.) para garantir a fiabilidade e
estabilidade no abastecimento de energia, aconselha-se o limite técnico de
penetração de produção eólica em função da ponta do sistema. A energia
fotovoltaica que ocorre durante os períodos de maior consumo com
características mais constantes e previsíveis, pode ser considerada uma fonte
com maior facilidade de penetração nesta rede, entretanto isso não inviabiliza o
espaço para penetração da energia eólica, pois esta solução dá boa resposta ao
investimento, cuja recuperação se prevê em menor tempo.
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Resumo
Embora a noção de vulnerabilidade seja muito conhecida na área de prevenção
ao HIV/AIDS, na área de drogas este conceito ainda é pouco desenvolvido. Para
fundamentar a noção de vulnerabilidade na área de drogas buscaremos uma
aproximação com a perspectiva da Fenomenologia na qual entende o existir
humano como um acontecimento singular, muito diferente do que postula as
proposições positivistas das ciências naturais. Assim, mesmo considerando a
importância dos aspectos farmacológicos das substâncias psicoativas, este
estudo sustenta que o fenômeno do uso de drogas deve ser primariamente
entendido como uma experiência humana, atravessada pelo sentido de mundo,
rompendo com a lógica causal de uso de drogas. A noção de vulnerabilidade nos
leva a entender que o uso e a dependência de drogas deve ser compreendido a
partir do projeto de vida de cada usuário, revela ainda que, mais importante do
que nos prender no conceito de abstinência, tanto o sentido do trabalho
preventivo como terapêutico deveria buscar outro horizonte: reduzir
vulnerabilidades.
Palavras-chave: HIV, vulnerabilidade, fenemenologia, drogas.
Abstract
Although the notion of vulnerability is well known in the area of HIV / AIDS
prevention, in the area of drugs this concept is still underdeveloped. To
substantiate the notion of vulnerability in the area of drugs we will seek an
approximation with the perspective of the Phenomenology in which it understands
human existence as a singular phenomenon, very different from that posited by
the positivist propositions of the natural sciences. Thus, even considering the
importance of the pharmacological aspects of psychoactive substances, this
study maintains that the phenomenon of drug use should be primarily understood
as a human experience, crossed by the sense of the world, breaking with the
causal logic of drug use. The notion of vulnerability leads us to understand that
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the use and dependence of drugs must be understood from the project of life of
each user, also reveals that, more important than arresting us in the concept of
abstinence, both the meaning of preventive work as therapeutic should seek
another horizon: reduce vulnerabilities.
Keywords: HIV, vulnerability, phenomenology, drugs.
Resumen
Aunque la noción de vulnerabilidad es muy conocida en el área de prevención
del VIH/ SIDA, en el área de drogas este concepto todavía está poco
desarrollado. Para fundamentar la noción de vulnerabilidad en el área de drogas
buscaremos una aproximación con la perspectiva de la Fenomenología en la que
entiende el existir humano como un acontecimiento singular, muy diferente de lo
que postula las proposiciones positivistas de las ciencias naturales. Así, incluso
considerando la importancia de los aspectos farmacológicos de las sustancias
psicoactivas, este estudio sostiene que el fenómeno del uso de drogas debe ser
primariamente entendido como una experiencia humana, atravesada por el
sentido del mundo, rompiendo con la lógica causal de uso de drogas. La noción
de vulnerabilidad nos lleva a entender que el uso y la dependencia de drogas
debe ser comprendido a partir del proyecto de vida de cada usuario, revela
además que, más importante que en el sostenido en el concepto de abstinencia,
tanto el sentido del trabajo preventivo como terapéutico debería buscar otro
horizonte: reducir las vulnerabilidades.
Palabras clave: HIV, vulnerabilidad, fenomenología, drogas.
Introdução
Forçoso é admitir que nos últimos anos a noção de vulnerabilidade vem
sendo cada vez mais utilizada na área do uso de drogas. Sua fácil aceitação por
profissionais da saúde e educação pode ser justificada por este conceito abarcar
de modo bastante didático a complexidade da relação do Homem com as drogas,
revelando seus três aspectos inseparáveis (vulnerabilidade: individual / social /
programática). Porém, a aceitabilidade deste novo conceito traz riscos, pois já é
possível detectarmos a sua utilização de forma indiscriminada (tendência ao
modismo) nas mais diversas áreas como; na prevenção, no tratamento e nas
políticas públicas. Nesta direção, em vez de iluminar e contribuir para a melhor
compreensão do fenômeno do uso de drogas, a utilização irrefletida da noção de
vulnerabilidade pode nos levar a banalização conceitual e obscurecer ainda mais
as singularidades da área do uso dos psicoativos. Deste modo, buscaremos
neste artigo explicitar os fundamentos teóricos que sustentam a noção de
vulnerabilidade para, em seguida, apresentar novos desdobramentos suscitados
por esta rica perspectiva tanto na área preventiva, como na de tratamento.
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A origem da noção de vulnerabilidade
É importante iniciarmos a discussão sobre a “noção de vulnerabilidade”
deixando claro que ela não se constitui como uma teoria explicativa, mas sim,
na condição de uma propedêutica, uma disciplina do pensamento, uma forma
de compreensão que nos prepara para intervir, sem a pretensão de controlar o
fenômeno estudado (Ayres et al. 2003).
O termo vulnerabilidade é originário da área da advocacia internacional pelos
Direitos Universais do Homem, e significa: grupos ou indivíduos fragilizados,
jurídica ou politicamente, na promoção ou garantia de seus direitos de cidadania.
Esta expressão começou a ser mais usada na área de saúde, a partir da
publicação, nos Estados Unidos, em 1992, do livro “Aids in the Word”. Esse
trabalho estabelece os padrões de referência para a avaliação da vulnerabilidade
à infecção pelo HIV. Procurou-se desenhar um mapa mundial das situações e
contextos de vulnerabilidade e da dinâmica da pandemia, por meio da resposta
específica das comunidades locais, das nações e da comunidade global, ao
HIV/AIDS, e das características sociais mais amplas destas comunidades.
Segundo Mann e Tarantola (1996), foram definidos três planos
interdependentes de determinação da vulnerabilidade: vulnerabilidade individual
(cognitiva e comportamento pessoal), vulnerabilidade social (contexto social) e
vulnerabilidade programática (programas nacionais/estaduais/ municipais).
Utilizar a noção de vulnerabilidade, explica Ayres (1998), é uma alternativa de
avançar para além da tradicional abordagem das estratégias de redução de risco,
já que deste último conceito é que se originaram outras categorias, como a ideia
de “grupo de risco” e “comportamento de risco”.
Durante os anos 80 e 90 assistimos o fracasso dos trabalhos de
prevenção ao HIV/AIDS, pois essas intervenções estavam pautadas no binômio
“informação + vontade”, ou seja, balizadas na idéia de que o cuidado preventivo
estaria pautado exclusivamente no indivíduo, esquecendo de elementos
fundamentais de outra natureza como a cultural, econômica, política, jurídica, etc.
(Schneider & Stollere 1994).
É no início dos anos 90 que as estratégias de prevenção que
ultrapassavam a redução individual do risco, ganharam força e visibilidade,
apontando para a necessidade de compreender a prevenção do HIV/AIDS por
meio do quadro da vulnerabilidade, articulado em três eixos interligados, como
nos ensinam Ayres e colaboradores (2003):
•

Componente individual: diz respeito ao grau e à qualidade da
informação de que os indivíduos dispõem sobre o problema; à
capacidade de elaborar essas informações e incorporá-las aos seus
repertórios cotidianos de preocupações; e, finalmente, ao interesse
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e às possibilidades efetivas de transformar essas preocupações em
práticas protegidas e protetoras.
•

Componente social: diz respeito à obtenção de informações, às
possibilidades de metabolizá-las e ao poder de incorporá-las a
mudanças práticas, o que não depende só dos indivíduos, mas de
aspectos, como acessos a meios de comunicação, escolarização,
disponibilidade de recursos materiais, poder de influenciar decisões
políticas, possibilidade de enfrentar barreiras culturais, estar livre de
coerções violentas, ou poder defender-se delas. Todos esses
aspectos devem ser, portanto, incorporados às análises de
vulnerabilidade.

•

Componente programático: para que os recursos sociais de que os
indivíduos necessitam para não se expor ao HIV e se proteger de
seus danos sejam disponibilizados de modo efetivo e democrático,
é fundamental, a existência de esforços programáticos voltados
nessa direção. Quanto maior for o grau e a qualidade de
compromisso, recursos, gerência e monitoramento de programas
nacionais, regionais ou locais de prevenção e cuidado relativo ao
HIV/Aids, maiores serão as chances de canalizar os recursos sociais
existentes, otimizar seu uso e identificar a necessidade de outros
recursos, fortalecendo os indivíduos diante da epidemia.

Nesse sentido, a noção de vulnerabilidade propõe ampliar o campo das
reflexões para além do comportamento individual, compreendendo o avanço da
epidemia da Aids como produto da interação de múltiplos fatores psicológicos,
sociais, econômicos, culturais e políticos.
Ayres, França Júnior e Calazans (1997, p.23) resumem a noção de
vulnerabilidade ao HIV/AIDS, definindo-a como:
O esforço de produção e difusão de conhecimento,
debate e ação sobre os diferentes graus e naturezas da
suscetibilidade de indivíduos e coletividades à infecção,
adoecimento ou morte pelo HIV/AIDS, segundo a
particularidade de sua situação quanto ao conjunto integrado
dos aspectos sociais (ou contextuais), pragmáticos (ou
institucionais) e individuais (ou comportamentais) que os põem
em relação com o problema e com os recursos para seu
enfrentamento.
Se o vírus HIV/AIDS pode afetar hipoteticamente qualquer pessoa, a
chance de se infectar pelo vírus não é igual para todos os indivíduos, grupos,
regiões ou países. Quanto menos acesso à educação e à saúde, quanto mais
marginalizados e excluídos, quanto menos recursos os indivíduos tiverem para
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elaborar escolhas para suas próprias vidas, mais vulneráveis a diferentes riscos
eles estarão e pouco poderão fazer para adotarem práticas de proteção.
A vulnerabilidade não é uma essência ou algo inerente a algumas
pessoas e grupos, mas diz respeito a determinadas condições e circunstâncias,
que podem ser minimizadas ou revertidas. Desta maneira, poderíamos pensar
em instrumentos técnicos e estratégias preventivas que objetivem diminuir a
vulnerabilidade, ou seja, o trabalho de ações redutoras de vulnerabilidades
(Sodelli 2015).
A noção de vulnerabilidade não deve ser compreendida de maneira
binária, unitária e estável. Isto quer dizer que, em uma mesma situação, estamos
vulneráveis a alguns agravos e não a outros; o que pode nos deixar vulneráveis
sob um aspecto, pode nos proteger sob outro; estamos sempre vulneráveis em
diferentes graus e as dimensões e os graus de nossas vulnerabilidades mudam,
constantemente, ao longo do tempo.
Sintetizam Ayres e colaboradores (2003, p.134): “portanto, as pessoas não são
vulneráveis, elas estão vulneráveis sempre a algo, em algum grau e forma, e num
certo ponto do tempo e espaço”.
Com a publicação de “AIDS no Mundo II”, Mann e Tarantola (1996)
retomaram mais amplamente a questão da vulnerabilidade ao HIV/AIDS,
abordada anteriormente na primeira edição da referida obra de 1992, e
redimensionam a questão dos direitos humanos na realização de diagnósticos
de estratégias de intervenção e de redução da vulnerabilidade. A maior ênfase
dessa nova publicação recai sobre os direitos humanos como fonte de critérios
objetivos para avaliar desde situações individuais até a situação global da
epidemia, substituindo o amplo espaço ocupado por indicadores sócioeconômicos presentes na publicação de 1992. A Declaração Universal dos
Direitos Humanos é tomada como uma espécie de padrão-ouro para a realização
de diagnósticos de vulnerabilidade e correspondente definição de objetivos e
estratégias para a sua redução. Os autores defendem o potencial de maior
objetividade e abrangência que os direitos humanos imprimem às análises e
intervenções sobre a vulnerabilidade.
Fundamentos fenomenológicos da noção de vulnerabilidade
Antes de apresentarmos de modo mais específico como a noção de
vulnerabilidade pode nos ajudar para uma melhor compreensão do fenômeno
uso de drogas, devemos antes explicitar os principais fundamentos que
sustentam esta idéia. Torna-se necessário, então, falarmos da perspectiva
teórica conhecida como Fenomenologia Existencial. Ressalvamos que a
compreensão Fenomenológico-Existencial, apresentada neste artigo, se
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sustenta, exclusivamente, na discussão feita por Heidegger1, em sua obra Ser e
Tempo. Utilizaremos, também, autores brasileiros que compartilham com este
modo de compreender o existir humano, entre outros: Benedito Nunes e Zeljko
Loparic.
Sabemos que as ideias da Fenomenologia Existencial são muito
diferentes do que geralmente é escrito por autores das áreas da saúde e
educação, o que pode causar ao leitor desavisado certo estranhamento com os
temas apresentados. Isto se deve principalmente porque a Fenomenologia não
segue a lógica das ciências naturais como, por exemplo, a maioria das
abordagens psicológicas e psiquiátricas, já que aquela entende que a condição
ontológica (aquilo que possibilita que algo se manifeste como algo) do ser
humano o faz distinto de qualquer outro ente - seja um ser animado ou
inanimado. Assim, para a Fenomenologia Existencial o ser humano não é um
ente natural - como tudo o que existe no mundo. Deste modo, a existência
humana não pode ser explicada via a lógica causal. Rompemos, assim, com
toda possibilidade de prever e controlar o comportamento humano, nos
obrigando a repensar a nossa prática profissional. Daí a importância de nos
aproximarmos da noção de vulnerabilidade e da sua sustentação teórica via o
pensamento fenomenológico.
Podemos distinguir duas condições ontológicas fundamentais entre
todos os entes (todos os seres vivos e objetos) e o Dasein2, termo proposto pelo
próprio Heidegger para indicar o caráter peculiar e distinto da existência
humana.
A primeira condição fundamental é que o Dasein é o único ser que
compreende sua finitude, de que um dia sua vida vai terminar, de que ele é um
ser mortal. Assinala Nunes (2002, p.22): “desde o princípio o Dasein está
predeterminado pelo seu fim”. O ser humano compreende que um dia virá em
que ele não mais “será” ou “existirá”. Para a Fenomenologia Existencial, esta
diferença marca um modo distinto do Homem estar no mundo, muito diferente
dos outros entes, uma vez que é o único ser que tem de conviver com o seuser-para-a-morte e é livre para realizar uma opção entre viver ou morrer. Desta

1

Martin Heidegger, filósofo alemão, 1889/1976.
Dasein é o homem compreendido como o ser-existindo-aí. Dasein é sempre uma
possibilidade no qual se encontra como uma abertura para a experiência. Esta característica
ficará cada vez mais evidente com a explicitação da estrutura do ser-no-mundo, sendo, esta
estrutura a constituição ontológica do Dasein. Ser-no-mundo, por sua vez, designa um
fenômeno unitário que comporta uma pluralidade de momentos estruturais
indissoluvelmente ligados: o mundo, o ente que está no mundo e o ser-em.
2
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condição ontológica, se desdobra dois sentimentos inerentes ao Dasein: a
angústia e a culpa.
A ameaça do não-ser (a morte) é a fonte da angústia primordial do
Dasein, a qual vivenciamos por meio do confronto entre a necessidade de
realização das nossas potencialidades e o perigo de não ser capaz de realizálas. Discutindo a essência da angústia, Heidegger (1993) esclarece que cada
angústia humana tem um de que, do qual ela tem medo e um pelo que, pelo
qual ela teme. O de que de cada angústia compreende a possibilidade real do
Dasein de um dia não estar mais aqui. O pelo que da angústia nos remete à
própria condição existencial do Dasein, ou seja, a responsabilidade de zelar e
cuidar de sua continuidade no mundo.
A culpa é outra importante singularidade do modo de ser do Dasein a
qual não está relacionada às proibições ou tabu culturais, mas,
fundamentalmente, à consciência3 de que o ser do Dasein está sempre em jogo.
Deste modo, temos sempre que escolher um modo de ser e, como tal, podemos
falhar nesta escolha. A culpa então se vincula à consciência da não-realização
integral das potencialidades, da necessidade imperativa de efetuar certas
escolhas, em detrimento de outras. Para melhor entendermos o sentimento de
culpa, vejamos a segunda diferença fundamental entre o Dasein e os outros
entes.
Outra condição ontológica fundamental é que o Homem nasce com o
seu ser livre (ser indeterminado ontologicamente). O Dasein é essencialmente
livre, no sentido de ser capaz de realizar opções e de tomar decisões das quais
resultam os significados de sua existência. Os outros animais já nascem
destinados a serem eles mesmos, pois não têm a possibilidade de ser outra
coisa. Por exemplo, uma abelha já nasce abelha, não há outra possibilidade, a
não ser, existir como abelha. Por outro lado, o Homem nasce possibilidade e
não determinação. Isto quer dizer que o Homem, mesmo tendo que lidar com,
por exemplo, o instinto biológico ou com os aspectos históricos, ele é o único
ente que compreende sua situação e que tem a possibilidade (liberdade) para
tomar uma decisão. É justamente esta condição ontológica que possibilita que
o ser humano seja histórico, quer dizer, sendo ontologicamente livre a história
humana (seu continuo desenvolvimento) pode ser construída no mundo ôntico.
Por ser o homem ontologicamente livre (poder-ser-aberto), se constituir
como humano não é uma consequência natural, mas sim uma tarefa. Deste
modo, o nosso Humanitas só pode se constituir na relação com outro Dasein,
definido por Heidegger (1993) na ideia de ser-com-os-outros (humanos). Dasein
Consciência deve ser entendida aqui, como nos ensina Inwood (2002), como o “saber
junto - com”, quer dizer, o Dasein é convocado por ele mesmo a dar conta do seu ser
(existir). Conhecer esta tarefa é ter consciência do apelo do ser, do estar-aí-no-mundo.
3
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é sempre uma possibilidade na qual se encontra uma abertura para a
experiência. O homem é o ser-existindo-aí.
Entretanto, o Dasein não existe isoladamente do mundo que habita que,
por sua vez, também não existe separado do Dasein. Quer dizer, o homem não
é uma simples “coisa” no meio de outras coisas, nem uma interioridade fechada
dentro de si mesmo. Daí a importância de compreender a expressão
fenomenológica “ser-no-mundo” que aponta primeiramente para um fenômeno
de unidade e é deste modo que devemos compreendê-la. Esta expressão deve
ser entendida como uma estrutura de realização, visto que a existência do
homem como “ser-no-mundo” se desenvolve num mundo de realizações,
interesses e explorações, de lutas e fracassos. É importante perceber que, na
visão heideggeriana, o homem não está dentro de um mundo, quer dizer, não
existe um mundo anterior no qual o homem foi colocado, tampouco o homem
existe para depois criar um mundo. O homem “é” (existe) na exata medida de
seu “ser-em” (na sua relação com o mundo). Não existe anterioridade entre
esses dois movimentos (Heidegger 1993).
Porém, mesmo sendo possibilidade, o Homem não vive solto no mundo,
sem rumo. Ao contrário, por sua condição ontológica de ser livre (abertura), de
ter-que-ser alguma coisa, todo o tempo, o Homem se entrelaça no mundo, por
meio da busca incessante pelo sentido. Como aponta Heidegger (1993, p.208),
“sentido é aquilo em que se sustenta a compreensibilidade de alguma coisa.
Chamamos de sentido aquilo que pode articular-se na abertura da
compreensão”. Esta busca de sentido nunca termina, pois o ser do Homem
sempre está em jogo, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. O
sentido da existência consiste no estar-lançado-no-mundo, como seu destinarse, seu rumo. E é esse sentido da existência que vai impulsionando e
pressionando a mundanização de nosso mundo, toda a ambientação de nosso
lugar de vida, nosso trabalho, nosso fazer. Assim, a força motivadora da vida
humana é a busca que o homem empreende para dar um sentido à sua
existência (Loparic 2004). Aqui se torna evidente a importância da ideia de
projeto de vida.
Mas como já dissemos, o Dasein não está lançado e aberto ao mundo
aleatoriamente. O Dasein se abre ao mundo por meio da disposição, ou seja, da
forma que é onticamente conhecida como o humor, os estados de humor. A
disposição é o estado em que nos encontramos, é o modo de ser-em com que nos
sentimos, com que nos dispomos ao mundo. Salienta Heidegger (1993, p.192) “na
disposição subsiste existencialmente um liame de abertura com o mundo, a partir
do qual algo que toca pode vir ao encontro”. Tudo que chega ao homem o faz por
intermédio dos estados de humor. Portanto, a compreensão do homem em relação
às coisas é sempre emocionada. Pela disposição é que as coisas são
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descobertas, como boas, temíveis, indiferentes, interessantes, ameaçadoras, etc.
É o homem existindo no mundo, sempre à luz de uma disposição emotiva.
Este modo peculiar de existir, no qual se abrem, a todo o instante,
infinitas possibilidades de ser, tendo como horizonte o próprio não-ser (a morte),
se apresenta para o Homem como uma tarefa árdua, difícil e angustiante. O
Homem tem que dar conta do seu existir e ninguém pode realizar esta tarefa por
ele. Esta escolha dos modos de ser não se dá por meio de uma ponderação
temática do pensamento, mas, conforme acrescenta Heidegger (1993), é
sempre posterior a algo para o que já fomos preparados pela disposição
(estados de humor), embora ela talvez seja a primeira e única de que nos damos
conta. Por este último motivo, sempre achamos que é através da ponderação
do pensamento que escolhemos.
Assim, Heidegger (1993) nos alerta que não podemos confundir a
abertura do ser-no-mundo no humor com o que o Dasein conhece, sabe e acredita
sobre si mesmo. A abertura da disposição (os estados de humor) possibilita e
desenvolve o que o Dasein representa, por meio da emoção e afeto, sem que
necessariamente tenha um movimento de consciência. A maioria das pessoas
apresenta a compreensão dos estados de humor por meio do velamento, ou seja,
daquilo que ainda não foi racionalmente compreendido (Sodelli 2008).
Por outro lado, isto não quer dizer que o Dasein não possa buscar
compreender a si-mesmo e o mundo. Heidegger (1993) assinala que a
compreensão é um modo de ser-em tão originário quanto a disposição.
Compreender é entendido, por este autor, como um ato de tornar visíveis e
familiares, às entidades e seres, suas utilidades e serventias. É permitir uma
atribuição de significados tanto na relação com as coisas como na relação das
coisas. Nessa atribuição de significados, inclui-se a compreensão que, por sua
vez, já traz implícita a interpretação. Compreender e interpretar são estados
existenciais básicos do Dasein, do seu ser-no-mundo, quer dizer, é um modo do
homem ser e existir no mundo. Para Heidegger, não há compreensão sem
interpretação. Concordando com essa ideia, salienta Nunes (2002) que a
interpretação é a explicitação do compreendido, ou seja, é o significado que se
abre na compreensão do mundo, que indica o para-quê (utilidade e serventia) do
que é compreendido.
O ser das coisas está no lidar dos homens com elas e no falar; está
numa trama de significações que os homens vão tecendo entre si mesmos e por
meio da qual vão se referindo e lidando com as coisas. Deste modo, conclui
Critelli (1996), os significados não estão nas coisas, mas na compreensão do
Dasein. Por esta razão, é possível para o Dasein atribuir significados novos ao
mundo que o rodeia.
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Heidegger (1993) considera que o homem é sempre passageiro,
lançado em um mundo e está sempre entregue à responsabilidade de si mesmo.
O estar lançado significa a facticidade do homem, ou seja, pelo fato de estar-aí,
o homem já revela um modo global de se relacionar com o mundo e o
compreender, testemunhado na disposição e na compreensão. Estando-aí, o
homem é, antes de tudo, o mundo que ocupa e que o preocupa. O conhecimento
não é senão a articulação de uma pré-compreensão, na qual o homem sempre
já se encontra. Assim, Heidegger denuncia um sujeito concretamente definido e
historicamente situado.
Como já discutimos, ao dar-se conta de ser, de poder-ser, o Homem
percebe que tem que dar conta de seu ser, ou seja, tem que dar conta de sua
existência e, sobretudo, isto está sob sua responsabilidade. Assim, o Homem
tem que “cuidar de ser”. Os homens tomam para seu cuidado tudo o que pertence
à existência: o mundo, as coisas do mundo, os outros homens, si mesmos.
Heidegger define como “cuidado” o habitar o mundo e construí-lo, preservar a
vida biológica e atender suas necessidades, tratar de si mesmo e dos outros. É
o “cuidado” que torna significativas a vida e a existência humana. Ser-no-mundo,
portanto, é cuidar (Loparic 2004).
Heidegger (1993) afirma que a escolha desse cuidar não é aleatória.
Esse cuidar está baseado, em última análise, em uma escolha com tríplice
aspecto, a saber: do que se vai cuidar ou não (o que está próximo ou distante de
nossos cuidados), de como se vai cuidar ou não (o modo como se cuida), de como
se vai cuidar desse cuidar mesmo. Podemos dizer que a escolha “de que cuidar”
e “do modo de cuidar” retiramos do nosso mundo herdado, quer dizer, da cultura
do mundo em que nascemos. O modo de cuidar do modo de cuidar do que se
tomou sob cuidados é o que nos leva mais propriamente ao âmbito do sentido.
Esse sentido deve ser entendido como um rumo que apela, em outras palavras, a
uma destinação, em que se abre a possibilidade de se cuidar de ser, dando-se
conta de ser numa certa direção e não em outra. Como já afirmamos, é através
da disposição (os estados de humor) que o Dasein cuida do existir. Dessa forma,
cuidando de existir é que o sentido originalmente se manifesta (Sodelli & TeodoroSodelli 2011).
Faz-se necessário ainda assinalar a temporalidade do Dasein, que é o
movimento extático, isto é, o Dasein só retroverte (passado) advindo (futuro) a
si, e porque retroverte ao advir é que gera o presente (Nunes 2002). “O homem
é uma perpetua temporalização, quer dizer, o homem sempre está no tempo”
(Schneider 2011, p. 93). Continua a autora que “o homem é seu passado, mas
que não se reduz em sê-lo, já que está sempre em frente do seu devir, do seu
futuro”.
Heidegger (1993) aponta que a temporalidade opera-se na facticidade
pelo passado, no cotidiano pelo presente, mas estes sempre respeitando a
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primazia do tempo “futuro”, relativo ao compreender, que possibilita o projeto,
considerando que o Dasein nunca consegue se totalizar, na medida que se
constitui sempre num vir-a-ser.
Assim, o futuro é uma antecipação, o passado, a retomada do que uma
vez foi possível, e o presente, o instante da decisão. Fenomenologicamente, o
passado ainda está no presente, no presente está comprimido o passado, como
no passado antecipa-se o futuro. Deste modo, o Dasein existe temporizando-se,
entre o momento que nasceu até a sua morte.
Ser humano e a vulnerabilidade existencial
Toda difícil discussão construída por meio da Fenomenologia
Existencial deve nos levar agora a uma ideia fundamental: a vulnerabilidade
humana não é algo que pode ser eliminada. O ser humano, por sua própria
constituição ontológica, se apresenta sempre de algum modo vulnerável em
relação a tarefa de ter que cuidar do seu existir. E mais, sabendo que é
impossível transferir esta tarefa para os outros, o mundo pode se tornar um lugar
inóspito, a vida pode ser sentida como um ônus, como um fardo que se tem de
carregar.
Nesta mesma direção, Loparic (2004) alerta que o perigo que nos
espreita e em toda parte nos acua é o mundo como mundo, originário e
diretamente, que se abre para o Dasein desabrigado. O mundo inteiro não o
pode completar. Consciente disto o Dasein experimenta a angústia e desespero,
dor e tédio. Essa consciência revela a essencial vulnerabilidade existencial do
ser humano.
Ao assumirmos que é impossível acabar com a vulnerabilidade
existencial do Homem, o próximo passo é entendermos que também é impossível
acabar com a possibilidade do ser humano buscar minimizar o peso desta
condição, sendo que é desta procura (pró-cura: ato de cuidar) que se origina a
abertura para o possível uso de drogas. Sipahi e Vianna (2002, p.87) reiteram
que “é frente à angústia do futuro estrangeiro que se abre a possibilidade do uso
de drogas como promessa de um viver mais tranqüilo. (...) o uso de drogas vai
revelar-se como uma das possibilidades de alívio do cuidar, na precariedade do
viver”.
Compreendemos, assim, por meio do pensamento fenomenológico, que
é impossível acabar com a possibilidade do uso de drogas entre os seres
humanos, pois, para isto acontecer, seria necessário modificar a própria
condição ontológica do Dasein. Deste modo, todo e qualquer esforço, seja de
caráter preventivo ou de tratamento ao uso nocivo de drogas, que pretenda
universalmente negar esta possibilidade humana, estará fadado ao fracasso.
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Torna-se possível, então, considerar a questão do uso de drogas como
uma entre tantas outras possibilidades de alterar nossa consciência, de diminuir
o sofrimento e a angústia existencial. Seibel e Toscano (2001, p.01) revelam que
“a história da humanidade nos ensina que o uso de drogas é apenas um modo
de vida. As pessoas sempre as utilizaram, por motivos os mais diversos, e sem
dúvida, as seguirá utilizando”.
Disto tudo se desdobra a necessidade de ultrapassar o paradigma de
que o uso das drogas é um problema que deve ser solucionado, para
assumirmos um novo paradigma “o uso das drogas é uma questão humana que
devemos aprender a lidar e conviver”. O que está ao nosso alcance profissional
é desenvolvimento de ações redutoras de vulnerabilidade ao uso de risco e
dependência de drogas (Sodelli 2015), tanto na área de prevenção quanto de
tratamento.
A noção de vulnerabilidade e a prevenção ao uso de risco e dependência
de drogas
Inicialmente pensada como forma de fornecer elementos para avaliar
objetivamente as diferentes chances que todo e qualquer indivíduo tem de se
contaminar pelo HIV, em virtude do conjunto formado por certas características
individuais e sociais de seu cotidiano, julgadas relevantes para a maior exposição
ou menor chance de proteção diante do problema, a noção de vulnerabilidade se
estendeu para outras questões, como a da violência nas relações de género e
ao uso nocivo de drogas. Assim, o quadro de vulnerabilidade poderia ser
compreendido na tarefa preventiva ao uso nocivo de drogas, da seguinte forma:
Componente individual - a maior vulnerabilidade não deve ser entendida
como uma decorrência imediata da ação voluntária dos indivíduos, grupos
populacionais ou nações, mas sim, relacionada a condições objetivas do meio
natural e social em que os comportamentos acontecem, ao grau de consciência
que os indivíduos, grupos populacionais ou nações têm sobre esses
comportamentos e ao poder de transformação que possuem, com base nessa
consciência;
Componente social - diz respeito a aspectos de como se dá o acesso à
informação pelos sujeitos ou grupos populacionais, bem como o acesso aos
serviços de saúde e educação; a aspectos sociopolíticos e culturais relacionados
a determinados segmentos populacionais, a saber, as mulheres, as crianças, os
idosos, as populações indígenas, entre outros; o grau de liberdade de
pensamento e expressão dos diferentes sujeitos;
Componente programático (político-institucional) - diz respeito a
aspectos como financiamentos previstos para programas preventivos, a
presença ou não de planejamento das ações, a possibilidade de formação de
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redes ou coalizão interinstitucional para atuação, além do compromisso expresso
das autoridades para tal.
A compreensão de que ninguém é vulnerável, mas está vulnerável,
resultante da dinâmica relação entre os componentes individuais, sociais e
programáticos, provoca novas reflexões sobre o modo de como devemos pensar
a prevenção ao uso de risco e dependência de drogas.
Assim, da mesma forma que ajudou no desenvolvimento na área de
prevenção ao HIV/AIDS, desconstruindo as intervenções preventivas balizadas
exclusivamente no “repasse de informação”, a noção de vulnerabilidade também
entrará na área da prevenção ao uso nocivo de drogas revelando o quanto as
ações preventivas pautadas na perspectiva de “Guerra as Drogas” são
ineficazes, ou seja, um grande engano.
Se nós entendermos que a vulnerabilidade não é algo estático e pontual,
mas dinâmico e contínuo, projetos preventivos pontuais, meramente informativos
ou terroristas (instauração do medo), terão resultados limitados (Sodelli 2010).
Os principais objetivos da prática preventiva não deveriam ser apenas de alertar
as pessoas sobre algum problema específico, “mas também para que, além
disso, respondam de forma a superar os obstáculos materiais, culturais e
políticos que os mantêm vulneráveis mesmo quando avisados individualmente”
(Ayres et al. 2003, p.135).
Nessa mesma direção, propor a implementação de projetos preventivos
somente para adolescentes, é negar o caráter construtivo e provisório do quadro
de vulnerabilidade. Ora, considerar esta noção é reconhecer a importância de
possibilitar para o aluno aquilo que talvez seja uma das mais importantes tarefas
de nossa vida; a construção de um projeto de vida próprio. Em outras palavras,
encorajar no aluno o poder de transformação, que estamos nomeando hoje como
a possibilidade de construir sua plena cidadania (Sodelli 2011).
Torna-se evidente, então, que os projetos preventivos ao uso nocivo de
drogas, que levam em conta a noção de vulnerabilidade, deveriam,
preferivelmente, ser iniciados já na educação infantil ou pelo menos no ensino
fundamental I, para que percorresse toda a vida estudantil até chegar ao ensino
médio.
Quando nos apoiamos na noção da vulnerabilidade para desenvolver
intervenções preventivas, estamos, na verdade, procurando ampliar os
horizontes normativos que orientam esta ação, quer dizer, estamos buscando a
subsunção do ideal de controle de uma doença (ou comportamento) para
dialogar com interesses de natureza estética, emocional, moral, entre outros
(Ayres et al. 2003).
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Ao dialogar com outros interesses, sem ser o do controle, o sentido da
prática preventiva se modifica, assim como o seu modo de dialogar. Portanto,
não é o técnico (professor, psicólogo, médico, etc.) que determinará como o
sujeito–alvo (aluno, professor) deveria se prevenir, mas é o próprio sujeito, após
intensa reflexão, que se colocará em questão, buscando formas e apoio para
reduzir suas vulnerabilidades. Todavia, refletir não é um simples exercício
intelectual. Segundo Heidegger (1993), reflexão é a coragem de tornar o axioma
de nossas verdades e o âmbito de nossos próprios fins em coisas que, sobretudo,
são dignas de serem colocadas em questão.
A noção de vulnerabilidade e a clínica com dependentes de drogas
Um pouco diferente da área preventiva, na qual já se apresenta bem
articulada, a noção de vulnerabilidade começa a dar seus primeiros passos em
direção a área de tratamento aos dependentes de drogas.
O primeiro impacto da noção de vulnerabilidade na clínica com
dependentes é justamente voltar à atenção ao “ser humano que usa drogas no
mundo” e não ao ser humano separado das drogas separado do mundo. Como
nos alerta Carlini (apud Sodelli 2015, p.5) parafraseando o Prof. José Ribeiro do
Valle “estudamos a maconha que o homem usa. Isto é errado! Deveríamos
estudar o homem que usa a maconha”.
Nesta direção, a noção de vulnerabilidade explicita que para
entendermos o fenômeno do uso de drogas não podemos separar a tríplice
relação homem-drogas-mundo. Este fenômeno deve ser compreendido nesta
unidade fundamental. Isto quer dizer que estudar apenas os aspectos
farmacológicos das substâncias psicoativas, embora seja de fundamental
importância para a ciência, para o trabalho clínico com usuários e dependentes
de drogas não é suficiente. Do mesmo modo, estudar apenas o ser humano
separado da mundaniedade das drogas é perder a particularidade da unidade
deste fenômeno.
Assim, a noção de vulnerabilidade traz para a área de tratamento a difícil
tarefa de trabalhar com a singularidade do modo como cada usuário experimenta
sua relação com o uso de drogas. O desdobramento disso é evidente: não existe
a possibilidade de pensarmos em um protocolo que consiga atender todas as
possibilidades existências de cada usuário. O projeto terapêutico de cada
dependente tem que ser construído artesanalmente, considerando a
singularidade daquela experiência específica. Esta ideia nos ajuda a entender
porque um projeto terapêutico é mais eficiente para algumas pessoas mas para
outras fracassa.
Considerando a singularidade de cada experiência humana, o que não
é diferente na experiência com o uso de drogas, a noção de vulnerabilidade nos
provoca a ampliar nossa compreensão sobre o engessamento da clínica com
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dependentes. Desvela, por exemplo, o quanto que o encaminhamento para a
internação (seja voluntária / involuntária) deve ser pensado como uma
possibilidade de intervenção entre várias outras. Isto nos parece fundamental:
a noção de vulnerabilidade coloca em xeque a validade e aceitação irrestrita que
é dada a prática da internação (na maioria das vezes entendida como única
possibilidade terapêutica), tanto no meio profissional como nas pessoas leigas.
Vale ressaltar que pesquisas realizadas em vários países mostram que em média
apenas 16% das pessoas que são internadas para tratamento conseguem
sucesso em lidar com a dependência de drogas (OPAS 2012).
A partir do momento que a lógica da internação é desconstruída, outro
paradigma também deve ser revisto: a abstinência como a única forma de lidar
com o dependente de drogas.
É importante termos clareza que o binômio internação/abstinência é o
método mais utilizado no Brasil. A noção de vulnerabilidade nos ajuda a
compreender o quanto estas duas práticas são limitadas e limitantes para o
profissional da área clínica. Pergunto, se por um minuto suspendermos este
modo de lidar com o uso de drogas, quais seriam as alternativas de tratamento
ao nosso dispor? Sem dúvida os CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial
Álcool e Drogas) seriam a primeira alternativa, já que estes equipamentos de
saúde são parte da política do SUS. Sem entrar em detalhes específicos,
podemos apontar dois problemas: 1) os CAPS-AD não foram implementados
seguindo o projeto inicial (vale lembrar que o SUS, enquanto projeto no papel, é
considerado por muitos países um dos melhores sistema públicos de saúde), o
que acabou deixando os CAPS-AD existentes em uma situação bastante
precária (vulnerável); 2) Muitos CAPS-AD trabalham a partir da lógica da
abstinência, trabalho exclusivamente nesta direção. Ressaltamos que alguns
CAPS-AD assumem a proposta de Redução de Danos como projeto terapêutico,
sendo esta ideia extremamente interessante, pois buscam romper com a lógica
internação/abstinência. Porém, mesmo estes centros estão com as mãos atadas
considerando que as possibilidades terapêuticas aceitas oficialmente no Brasil,
aquelas diferentes do binômio internação/abstinência, são bastante limitadas.
A noção de vulnerabilidade traz um aspecto que deveria ser
compreendido como fio condutor de qualquer intervenção clínica com as pessoas
que têm problemas com o uso de drogas. Toda a intervenção clínica deve buscar
um entrelaçamento fundamental com o projeto de vida singular do usuário. Ao
assumir a noção de vulnerabilidade compreendemos que os fatores que
favorecem o aumento da vulnerabilidade em uma pessoa podem para outras, ao
contrário, favorecerem a diminuição. Isto quer dizer que qualquer a priori
terapêutico deve ser sempre submetido a experiência vivida daquela pessoa.
As diversas experiências terapêuticas que vem sendo realizadas em
muitos países confirmam a importância em considera e fortalecer o projeto de
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vida do usuário. Está mais do que na hora de entendermos que o projeto de vida
é um pilar fundamental da nossa existência e que usar drogas pode ser uma
escolha possível (Sodelli, 2012). Ainda mais difícil é perceber que nem sempre é
o uso de uma certa substância que torna uma pessoa mais vulnerável, mas sim,
o modo como as políticas públicas são implementadas (por exemplo, a
criminalização do uso de drogas), como também todas as alternativas que são
negadas as pessoas que não querem ou não podem parar de usar drogas. As
salas de uso mais seguro (safe-room), as terapias de substituição de drogas
nocivas para drogas menos nocivas, o fornecimento de insumos para o uso mais
seguro de drogas (seringas e agulhas, cachimbos, pomadas para o lábio), a
própria descriminalização das drogas, são medidas fundamentais para
avançarmos na direção de uma sociedade mais humanizada.
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Resumen
En el presente trabajo se examina la rapidez de procesamiento de caras y
palabras emocionales, mediante una tarea Stroop secuencial, que permite
manipular de modo independiente la valencia afectiva y la modalidad de los
estímulos distractor y objetivo en cada ensayo. Se ha encontrado que la
categorización afectiva de las caras, cuando actúan como objetivo, es más rápida
que la de las palabras y, que esta ventaja es indicativa de su mayor capacidad
para acceder a las categorías afectivas. Este resultado es inconsistente con la
interpretación sostenida en estudios anteriores, en los que el manejo de un
diseño incompleto lleva a atribuir la ventaja de las caras a la menor interferencia
de las palabras, como distractores, en la categorización afectiva del objetivo. Este
estudio ayuda a conocer mejor los procesos que subyacen a la velocidad de
categorización de los estímulos emocionales en función de su modalidad.
Palabras clave: Stroop, categorización de caras, interferencia en la identifición
de huellas.

Abstract
In the present study, facial and semantic emotional processing speed is examined
using a sequential Stroop task by manipulating affective valence and stimuli type
(distractor and target) independently in each trial. As expected, it was found that
the emotional categorization of faces, when acting as a target, is faster than that
of words and that this difference points to its increased ability to access emotional
categories. This result is inconsistent with interpretations of earlier studies in
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which the manipulation of an incomplete design causes the faster processing of
faces to be ascribed to less interference from words as distractors in target
emotional categorization. The present study helps us understand the processes
underlying emotional stimuli categorization speed according to their type.
Keywords: Stroop, categorization of faces, interference in the identification of
fingerprints.
Introduction
Emotionally charged stimuli are characterized by being highly relevant
to an individual's survival and welfare. Consequently, the human cognitive system
is thought to prioritize the processing of such stimuli to facilitate the rapid
assessment of a situation to respond accordingly (Brosch, Pourtois & Sander
2010). Empirical evidence seems to support this assumption. For example, it has
been found that threatening faces are processed faster than neutral faces (e.g.,
Schupp, Junghöfer, Weike & Hamm 2003, Schupp, A. Öhman, Junghöfer, Weike,
Stockburger & Hamm 2004). This difference in the processing speed has also
been observed for other stimuli of negative and positive valence (Juth, Lundqvist,
Karlsson & Öhman 2005), whether images (e.g., Most, Smith, Cooter, Levy & Zald
2007) or words (e.g., Anderson 2005), and regarding emotional content of
phylogenetic nature (Öhman & Mineka 2001) or ontogenetic nature (Brosch &
Sharma 2005, Fox, Griggs & Mouchlianitis 2007). Overall, the data provided by
this type of research have supported the assumption that, in the early stages of
processing, emotional stimuli are more automatically and rapidly processed than
neutral stimuli.
However, not all emotional stimuli have the same relevance, which gives
reason to believe that those that are biologically, socially, or in other ways more
relevant are processed faster than those less relevant. Therefore, inasmuch as
faces have a higher biological and social value than words, the emotions
expressed by facial expressions would be processed more quickly and
automatically than those evoked by words. On this basis, recent studies (Beall &
Herbert 2008, Ovaysikia, Thair, Chan & DeSouza 2011) have compared the
affective categorization speed of images showing emotional faces and written
words denoting emotions by varying the Stroop task (1935). In this variation of
the task, the name of a basic emotion, positive or negative, is printed above the
image of a face that also expresses a positive or negative basic emotion, to make
both emotional contents perceivable. Their valence may or may not coincide,
allowing emotionally congruent and incongruent trials. In each trial, participants
must categorize the emotion depicted by the faces as positive or negative in one
condition, and in the other condition they must focus on the emotion evoked by
words, ignoring the stimulus that operates as a 'distractor'. Trials in which either
the face was pixelated or the word was replaced by a sequence of Xs to remove
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the emotional charge were conducted to include a control condition with a neutral
distractor for each case. Beall and Herbert (2008) hypothesize that, in these
conditions, the type of distractor more quickly and automatically processed would
cause greater interference in the affective categorization of the target when these
elements are emotionally incongruent. Thus, if faces are processed faster than
words when functioning as distractors in the incongruent trials, then they should
cause greater interference in the processing of words, in comparison to word
interference in facial processing. This difference can be estimated by comparing
the response time in both cases with the corresponding control trials. As
expected, the authors found greater interference for incongruent trials when
categorizing emotions evoked by words compared to those elicited by faces.
These results were interpreted as supporting the differential interference
hypothesis by distractor type, which is indicative of a more automatic emotional
categorization of faces in comparison to words.
However, given the nature of the Stroop task variation and the design
used in the study, this difference may also be due specifically to the speed with
which the category of the target’s emotional valence is accessed: hypothesis of
differential accessibility. According to this interpretation emotions elicited by
words as target should take longer to categorize than those evoked by faces, as
access to emotional category is slower in the first case than in the second.
Furthermore, under these circumstances, both processes could converge. If
access to the emotional valence of facial expressions is faster than that of words
as target, then faces as distractors may generate greater interference than words
in trials in which distractor and target are emotionally incongruous. In short, the
experimental paradigm and design described above allows verifying that the
emotional categorization of facial expressions is faster than that of concurrent
written words. However, it is inadequate to determine the underlying subprocess
causing this difference: the interference of the distractor type (face or word) in the
processing of the target, the accessibility to the emotional category of the target,
depending on its type (face or word), or both (additive effect), because it is likely
that both subprocesses covary.
The present study attempts to elucidate this issue relevant to the
advancement of knowledge regarding the activation and categorization of
emotional stimuli by type (Brosch et al. 2010) using an experimental paradigm
with a complete design that could not be used in the previous study.
Distractor interference vs. target accessibility
As already indicated, the Stroop task variation used to establish the
relative speed of facial and verbal emotional information processing allows
manipulating the affective valence of the 2 elements in the distractor-target pair,
to create emotionally congruent and incongruent trials and control trials with
neutral distractors. However, it does not allow the independent or complete

189

BENJAMIN SIERRA E MANUEL FRUFE

manipulation of the type of both stimuli in the pair. Out of the 4 possible
combinations, only the 2 cross-modalities, word-face and face-word, are
supported, impeding the 2 in which the distractor and the target modalities are
congruent, word-word and face-face. The presentation of overlapping distractor
and target in the latter two combinations prevents identification of the information
contained in both elements, what suppresses the Stroop effect. It is possible to
print a word over the image of a face without losing the informative features
needed for the transmission of their emotional content, but printing 2 overlapping
words or faces would render such a task practically impossible. However, the 4
experimental conditions are necessary to estimate distractor and target type
incidence on interference and accessibility, respectively. Manipulating the
distractor type allows comparing the interference exerted by facial images versus
written words in target emotional categorization. The manipulation of the target
type is necessary to determine if differential accessibility is given to the emotional
categories depending on whether they are faces or words. Furthermore, both
manipulations also allow checking the potential effect of the interaction between
distractor and target type and their possible cumulative effect on the emotional
categorization of the target.
To overcome the aforementioned methodological limitation, a Stroop
task variation in which the distractor and the target are presented sequentially,
similar to that included in studies designed to analyze affective priming (e.g.,
Spruyt, Hermans, De Houwer & Elen 2002) or the semantic processing of images
and words (e.g., Glaser & Glaser 1989), was used in this study. For example, in
the latter case, it was observed that semantic image categorization is faster than
categorization of names of specific objects (Glaser 1992, Glaser & Düngelhoff
1984, Glaser & Glaser 1989, Seifert 1997, Smith & Magee 1980). The difference
is explained by the supposed faster access of images to semantic categories.
According to these studies, the categorization of target emotional content as a
function of type, face or word, could follow a course similar to that of the semantic
categorization of pictures and words in general. Therefore, access to the
emotional category depicted by facial images in the word-face trials must be faster
than that elicited by a written word in face-word trials. This phenomenon would at
least partially explain the difference between elements observed in previous
studies (Beall & Herbert 2008).
The purpose of this study is to examine whether the faster emotional
categorization of facial expressions, in comparison to words, in the Stroop task
reflects differences generated by the type of stimuli in a) the interference exerted
by the distractor in target emotional categorization; b) the accessibility of target to
the emotional category; or c) both subprocesses. Our paradigm allows designing
the experimental conditions necessary to detect and evaluate both subprocesses.
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Method
Participants
One hundred seventeen undergraduate psychology students, aged 1827 years (M = 19.22, SD = 1.84), participated in this study. They received credits
by their collaboration. All participants spoke Spanish as their mother tongue, and
86.4% were women.
Apparatus and stimuli
The presentation of stimuli and data collection (response times and
correct/ incorrect answers) were performed using E-Prime V1.2 installed on a HP
Intel® Core™ Duo CPU E4500 2.20 GHz computer with an 18" and 60 Hz VGA
screen. Participants provided manual responses using the buttons on the mouse,
which was connected to the PC by USB port.
Six digitized images of facial expressions and 6 names of emotions were
used. The facial images were selected from Matsumoto and Ekman's (1988)
Japanese and Caucasian Facial Expressions of Emotion (JACFEE), with 3
expressing happy (DG-1C05, EA-1C06, and TA-1C04) and 3 expressing sadness
(JC-1C28, NH1-1C31, and SW1-1C20). Pictures of facial expressions of
emotions were presented inside a rectangular frame: 220 pixels wide by 235
pixels high. The words for emotions were selected from the basic emotional
categories happiness and sadness, with 3 synonyms for happiness (contentocontentment, alegría-happiness, and felicidad-joy) and 3 for sadness (penasorrow, depresión-depression, and tristeza-sadness). The size-font from word:
18-point Calibri. In addition, 2 neutral elements were used as prime in control
conditions, similar to those used by Beall and Herbert: an image of a distorted
face without emotional expression, and a sequence of 5 Xs.
Design and procedure
Each subject performed the task in 1 of the 4 experimental conditions
resulting from the combined target-distractor type, with a word or facial image in
both elements. In each condition, participants were exposed to 138 randomized
trials: 54 that were emotionally congruent, 54 that were incongruent and 30 used
as control. The 54 emotionally congruent trials included 9 pairs with positive target
and distractor and another 9 pairs with negative target and distractor, presented
3 times each. The 54 emotionally incongruent trials included 9 pairs with positive
distractor and negative target and another 9 pairs with negative distractor and
positive target, also presented 3 times each. The 30 control trials included 3
different pairs with emotionally neutral distractor and positive target and 3 different
pairs with neutral distractor and negative target, presented 5 times each. To
familiarize participants with the task of the condition to which they had been
assigned, participants performed 12 training trials in that condition, divided
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between emotionally congruent, incongruent, and control trials. In these trials,
unlike the experimental trials, participants received feedback indicating whether
the target categorization had been successful or not.
Trials began with the presentation of a cross (500 ms) in the center of
the screen, followed by the distractor stimulus (190 ms) and a blank (10 ms)
before the presentation of the target stimulus (250 ms, involving a target-distractor
interval of 200 ms). A 1,750 ms period during which participants could answer
then followed. This period added to the 250 ms of the target stimuli allotted a total
of 2,000 ms to respond. There was a 1,000 ms interval between trials.
At the beginning of the experimental session, participants were informed
about the sequential presentation of the 2 emotional stimuli in each trial (e.g.,
word and facial expression, or what corresponded to each participant according
to the experimental condition to which he or she had been assigned) and
instructed to use the buttons on the mouse to indicate as soon as possible the
positive or negative affective valence of the stimulus appearing second (target),
ignoring the first (distractor). Half of the participants had to press the left button to
categorize the target with positive valence and the right button to categorize the
target with negative valence. The buttons were reversed for the other half of the
participants.
Results
The response time of correct answers with values between 200 and 2000
ms were analyzed. Data were subjected first to a factorial analysis of variance
(ANOVA) of 2 x 2 x 3 design, with distractor (word vs. facial image) and target
(word vs. facial image) type as a between-subject factor and emotional distractortarget congruence (congruent, incongruent, and control trials) as a within-subject
factor. Means and standard deviations are show in Table 1.
Table 1: Mean Reaction Times as Function of Distractor Type and Target Type
for Congruent, Control and Incongruent Trials
Condition
D_Word

D_Face

Trial Type

T_Word

T_Face

T_Word

T_Face

Congruent

677.47
(19.74)

578.05
(19.749

617.05
(19,41)

620.79
(19,74)

Control

668.63
(19.27)

600.39
(19.26)

637,19
(18,95)

636.63
(19,27)
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Incongruent

688.42
(19.26)

619,16
(19,26)

637.90
(18,94)

645.21
(19,26)

Total

678,17
(19.04)

599.19
(19,04)

630.71
(18,72)

634.21
(19.04)

Note. Means derived from performance on trial type in each condition. Values in
parentheses indicate standard error of the mean. D = Distractor and T = Target.

The results show the main effect for the distractor-target emotional
congruence, F (1,113) = 56.49, MSE = 34596.69, p < 0.001, η2 = 0.33, and for
target type, F (1,113) = 3.96, MSE = 124990.52, p < 0.049, η2 = 0.034. No
significant main effect for the distractor type, F (1,113) = 0.11, is found. The effects
of the following interactions are also significant: the distractor-target emotional
congruence and target type, F (1,113) = 6.77, MSE = 4146.86, p < 0.01, η2 =
0.057, type of distractor and target, F (1,113) = 4.73, MSE = 149218.06, p < 0.03,
η2 = 0.04, and the distractor-target emotional congruence, distractor type, and
target type, F (1,113) = 4.21, MSE = 2579.86, p < 0.042, η2 = 0.036.
The effect of the distractor-target emotional congruence indicates that
the characteristic pattern of Stroop tasks is replicated. Target emotional
categorization is faster in emotionally congruent trials (M = 623.34 ms, SD = 9.83
ms) compared to control trials (M = 635.71 ms, SD = 9.59 ms), p < 0.001, and to
incongruent trials (M = 647.66 ms, SD = 9.59 ms), p < 0.001; in turn, the latter are
slower than the control trials, p < 0.003.
However, the main effect of the distractor type is not significant. The level
of interference exerted by faces on target emotional categorization (M distractor-face
= 632.46 ms, SD = 13.34 ms) does not differ from that exerted by words (M distractorword = 638.68 ms, SD = 13.46 ms). Conversely, the main effect of the target type
is significant. Emotions in facial expressions are categorized faster than emotions
denoted by words (M target-face = 616.69 ms, SD = 13.34 ms vs. M target-word = 654.44
ms, SD = 13.46 ms). This pattern holds in the interaction of the target type with
the distractor-target emotional congruence. In the 3 types of trials, facially
expressed emotions are categorized faster than emotions evoked by words (see
Table 1). These results are contrary to the distractor differential interference
hypothesis and support differential accessibility hypothesis of target to the
emotional concepts.
The analysis also shows a significant interaction effect between
distractor type and target type on the emotional categorization of the latter (see
Figure 1). Comparisons in pairs among the 4 conditions show that there are only
significant differences between time spent on target emotional categorization in
the word-word and word-face conditions, p < 0.028. Although the time spent on
target categorization of the word-face condition (M = 599.18 ms, SD = 19.03 ms)
is shorter than that employed in the face-word condition (M = 630.71 ms, SD =
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18.71 ms), the difference does not reach a significant level, a fact that does not
support the interference hypothesis.
Figure 1. Average response time in the categorization of target by distractor type
(in both cases words vs. faces)

Average Response
Time

Target_Word

Target_Face

690
670
650
630
610
590
Word

Face

Distractor type

Given that previous studies compared only the word-face and face-word
pairs in emotionally incongruent trials to check the level of distractor interference
in target processing, a 2 x 2 factorial ANOVA was applied to the direct time spent
on these types of trials, with distractor type and target type (both facial image and
word) as a between-subject factor. Only the target and distractor interaction type
was significant, F (1,113) = 3.98, MSE = 42904.21, p < 0.048, η2 = 0.034.
However, as in the previous analysis, the difference between the time spent on
the categorization of the target stimulus in the word-face condition (M = 619.11
ms, SD = 19.27 ms) and face-word condition (M = 637.90 ms, SD = 18.94 ms)
was not significant.
In a final attempt to detect any differential interference generated by the
distractor type in target emotional categorization, the above analysis was applied
to the direct indicator of interference resulting from subtracting the time spent in
categorizing the target in control trials from that spent in emotionally incongruent
ones. These differences were analyzed using a 2 x 2 factorial ANOVA, with the
distractor type and target type as between-subject factors. Only the main effect of
distractor type was significant, F (1,113) = 4.35, MSE = 6243, 49, p = 0.039, η2 =
0.037. Nonetheless, target emotional categorization undergoes more interference
when the distractor is a word (M = 19.25 ms, SD = 4.97 ms) than when it is a face
(M = 4.64 ms, SD = 4.93 ms). Therefore, this contrast favored the differential
interference hypothesis, but in the opposite direction to that found by Beall and
Herbert (2008): words interfered more than images with target emotional
categorization.
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Discussion
The main objective of this study was to examine whether the observed
differences in the affective categorization of emotional faces and words in Strooptype tasks (Beall & Herbert 2008, Ovaysikia et al. 2011) respond to differential
interference exerted by the distractor type on target categorization or to differential
ability of the target type to access emotional categories. For this purpose, we have
manipulated the distractor and target type (in terms of both facial images and
words denoting emotions) and the affective valence of the 2 elements (a distractor
of positive, negative, or neutral valence and a target of positive or negative
valence), presented sequentially.
First, it should be noted that, in this variation of the Stroop task, the
emotional in/congruence of the distractor and target (congruent, incongruent, and
control trials) has a significant effect on target emotional categorization.
Therefore, because the sequential presentation of the distractor and target
elements replicates the emotional Stroop phenomenon, the paradigm version
used is considered to be equivalent to more conventional versions, allowing a
comparison of the results of this study with those obtained in previous works.
Moreover, given that the paradigm used in this study allows a complete factorial
design, more information is available for interpretation of differences regarding
the modalities of stimuli, as well as distractor interference or target accessibility.
With respect to the main objective, the differential effect of interference
of distractor modalities in target emotional categorization is not observed. The
interference exerted by facial expressions does not differ significantly from that
exerted by words. This result is contrary to the distractor interference hypothesis
employed to prove that the processing of facially expressed emotions is faster
than the processing of emotions evoked by words (Beall & Herbert, 2008).
However, an effect of target type on target emotional categorization was observed
in our study. This categorization is faster when the target is an image of an
emotional facial expression than when it is an emotional word. Although there is
interaction between the target type and the emotional congruence of distractortarget, this tendency remains constant in the 3 types of trials: emotionally
congruent, incongruent, and control trials.
These results are consistent with those obtained in studies that have also
manipulated both emotional stimulus modalities to check their direct effect on the
response to the target stimulus. For example, Spruyt et al. (2002) manipulated
the emotional stimulus type (pictures or words) acting as prime and as target, with
the objective of checking the direct effect of these variables on the affective
priming response to naming the target. Even when referring to a different task,
because participants had to name the target, instead of categorizing it, as was
the case in our study, the main effect of the target type was observed, but not that
of the prime. Consistency between these results is relevant because it indicates
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that the effect of the target type on the processing speed can occur not only when
the task is to categorize the emotional stimulus (Beall & Herbert 2008), but also
in regard to naming it (Ovaysikia et al. 2011). Therefore, considering the main
effect of the target type and the absence of this effect by the distractor type, the
hypothesis of differential accessibility of target emotional categories by type can
be corroborated, whereas the distractor type differential interference hypothesis
in the target categorization process can be rejected.
Furthermore, the effect of the interaction between target type and
distractor type does not support the interference hypothesis. The analysis of direct
data shows that the difference in the time of target categorization between the
word-face and the face-word conditions occurs in the direction predicted by this
hypothesis, but is not significant. The difference was significant only between the
word-word and word-face conditions.
Nor the two additional analyzes support the hypothesis of differential
interference. Although the first analysis shows an interaction effect between the
distractor and the target modalities when analyzing the direct data obtained in the
incongruent trials, neither the differences between the word-face and face-word
conditions nor those in the rest of the conditions reach a significant level. The
differential interference effect by distractor type is found only when data are
analyzed in terms of differences between control and emotionally incongruent
trials. Nonetheless, this difference points in the opposite direction: words interfere
more than faces do in target categorization. According to this specific analysis,
not only does the above-mentioned cumulative effect of accessibility and
interference subprocesses (measured through the transformed data) depending
on the format fail to occur, but also the opposite tendency is evident. While in
terms of accessibility, faces become more relevant, in terms of interference,
words do so. Following these data, although words as targets exhibit less
accessibility to emotional categories, it is harder to ignore their influence when
they are categorized as distractor stimuli. A new study in which the distractortarget interval (which lasts 10 ms in the present study) is analyzed would be
necessary to examine this interpretation.
All data obtained in our study using the sequential Stroop task support
the hypothesis of differential accessibility by target type. These results are
consistent with several studies that have found that the semantic processing of
images is more efficient than that of words (e.g., Kinjo & Snodgrass 2000, Paivio
1975, Smith & Magee 1980, Stenberg, Radeborg & Hedman 1995) and, more
specifically, with those studies in which it is argued that images, compared to
words, have privileged access to semantic categories (e.g., Glaser & Düngelhoff
1984, Glaser & Glaser 1989, Smith & Magee 1980). Thus, it can be assumed that
the role of the type of emotional stimulus, face or word, in emotional categorization
is similar to that of pictures and words referring to concrete objects in their
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semantic categorization. Emotional information in faces is processed more rapidly
and automatically than that of words, because facial images connect to emotional
concepts before written words do. If this were the case, then one might consider
the extent to which greater speed while categorizing the emotional content of
faces is caused by their biological and social relevance or by the fact that image
content is processed faster than linguistic content, regardless of its emotional
nature, or whether both circumstances contribute to it. The designed task here
does not allow elucidating this issue because our manipulation of the type of
stimulus has not been independent of its relevance.
In summary, the sequential version of the Stroop task and the
experimental design used here have helped to overcome certain limitations of the
Stroop task variation used previously, deepening the understanding of emotional
stimuli processing by type. On the one hand, the factorial combination of target
and distractor type allows directly checking whether facial images with emotional
expressions are indeed processed more automatically than emotional words. On
the other hand, the differences between the categorization of emotional faces and
written words reflect the impact of the target type on the accessibility to emotional
categories rather than the distractor interference effect. In conclusion, after
estimating the speed of the emotional processing of faces and words and
contrasting the hypotheses of interference and accessibility, faces and the
accessibility hypothesis 'win'. Facial images access the corresponding emotional
categories before emotional words do, but they do not have greater interference
in Stroop-type tasks sequentially, as shown in this investigation and contrary to
the conclusions of previous studies.
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Resumo
Formadores e professores em geral têm no seu contexto vários impedimentos,
nomeadamente de ordem emocional. Estes obstáculos podem resultar de um
princípio natural ou apresentar-se como uma consequência que afeta todos
aqueles que com eles privam e, comprometendo as relações interpessoais e
intrapessoais, vão refletir-se na prática pedagógica. Importa, por isso, que as
entidades competentes tomem consciência da existência destes obstáculos e
construam novos caminhos para o bem-estar emocional fomentando estratégias
de autorregulação emocional e a motivação. Assim, procedeu-se a um estudo de
caso com objetivo de demonstrar mostrar como o formador pode moldar a sua
prática pedagógica em função das emoções e sentimentos que vivencia nas
instituições com as quais colabora. A metodologia seguida centrou-se na
entrevista semiestruturada a formadores de diversas áreas científicas e
tecnológicas, previamente selecionados. Paralelamente foram recolhidos dados
relativos aos contributos que a instituição de formação pode dar para o bem-estar
emocional dos formadores. Os resultados indicam que o bem-estar emocional
contribui para uma maior motivação e persistência na profissão traduzindo-se no
desenvolvimento da inteligência emocional ao longo da vida profissional.
Palavras-chave: inteligência emocional, motivação, formação profissional,
educação, bem-estar emocional.

Abstract
Generally speaking there are several emotional barriers to trainers and teachers.
These barriers may result from a natural outset or present themselves as
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consequences that affect all of those who relate to them and compromise intra
and interpersonal relationships, impacting pedagogical practice. This is why it
matters that authorities become aware of these barriers, building new path to
emotional wellbeing and promoting strategies for emotional motivation and selfregulation. Thus, this research is a case study to show how the teacher can shape
pedagogical practice, depending on the emotions and feelings he experiences in
the institutions where he works. The methodology is focused on semi-structured
interviews to teachers from different scientific and technological areas. Data was
collected relating to the contribution that the teaching institution can give for
teacher’s emotional wellbeing. The results show that this emotional wellbeing
helps achieving a bigger job motivation and persistence, resulting in an increase
of emotional intelligence throughout professional life.
Keywords: emotional intelligence; motivation; training; education; emotional
wellbeing.
Introdução
A tendência atual do mercado de trabalho é para que este seja cada vez
mais competitivo dependendo de redes interligadas e interdependentes que
privilegiam essencialmente as relações sociais. Na verdade, esta tendência
contribui para dar destaque a um conjunto de competências sociais e emocionais
cada vez mais determinantes no sucesso profissional. Neste contexto tem sido
dado maior destaque ao conceito de inteligência emocional centrando o debate
sobre a expressão e avaliação das emoções de uma forma positiva. Esta
preocupação prende-se com o seu impacto na motivação dos indivíduos e no seu
desempenho profissional ao mesmo tempo que se questiona a relevância de um
ambiente laboral positivo no bem-estar emocional e na questão da saúde mental
laboral (Salovey, Mayer & Caruso 2002, Ramos 2017, Ramos, Paixão & Simões
2011).
Saúde mental laboral
A introdução, nos anos 70 do século XX, do conceito dicotómico de
saúde-doença implicou uma chamada às Ciências Sociais e Humanas (CSH)
para desempenharem um papel na criação de conhecimento científico sobre a
relação entre trabalho e saúde. Tomando por referência as teorias da
determinação social, reforçou-se a ideia de que o trabalho teria um papel na
reprodução social das populações e é assim que países como o Brasil passam a
dedicar uma maior atenção à saúde dos trabalhadores, tendo o ambiente laboral
passado a ser um campo importante no que toca à saúde pública (Minayo-Gomez
2003, Rocha & Scherlowski 2015).
O campo da saúde no trabalho não pode dispensar a supervisão e
potencial interpretativo das CSH, pois são elas as detentoras de conceitos e
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categorias fundamentais capazes de enquadrar uma abordagem interdisciplinar
entre relações sociais e ambiente técnico, pois são elas que configuram os
processos de trabalho enquanto condicionantes da saúde e da doença em
grupos de trabalhadores. Esses conceitos são fundamentais para a interpretação
da origem dos danos à saúde dos trabalhadores e para a compreensão dos
diferentes níveis de determinação, intrínsecos à relação trabalho-saúde. A
contribuição das Ciências Sociais na compreensão da saúde do trabalhador
estabeleceu uma rutura com as conceções hegemónicas da medicina do trabalho
e da saúde ocupacional. Assim, valorizaram-se as relações entre causa e efeito,
considerando também a dimensão social e histórica do trabalho e do processo
saúde/doença. O conceito de “saúde-laboral” ultrapassa uma visão ambiental
restrita aos locais de trabalho que, sob uma compreensão uni-causal que associa
doença a um agente, indo além dessa conceção, propondo um enfoque
multicausal. Contudo, continua a interpretar a doença como sendo resultado de
um grupo de fatores de risco, em que a dimensão social é entendida como
variável socioeconómica individual.
Neste âmbito, inicialmente a Psicologia preocupou-se em descobrir
patologias, colocando de lado os aspectos saudáveis dos seres humanos, o que
levou Seligman (2008) a iniciar o movimento da Psicologia Positiva, tendo-se
revelado uma excelente contribuição para a prosperidade dos indivíduos. Tratase de uma disciplina científica, rigorosa e que se baseia nas evidências,
identificando mediações que promovem o bem-estar e a qualidade de vida. Na
verdade, as emoções e os sentimentos têm um papel fundamental na forma
como o ser humano reage às circunstâncias do meio. A Psicologia Positiva rompe
com o enfoque no diagnóstico e tratamento de aspectos psicopatológicos do
sujeito e aposta na otimização de potenciais motivações e capacidades dos
indivíduos, sendo que a intervenção se baseia na mudança de atitude com vista
a que os indivíduos usufruam melhor das suas vidas.
O movimento da Psicologia Positiva teve um grande desenvolvimento
em áreas de intervenção tais como: educação, social, saúde, comunitária, bem
como nas organizações. A sua linha de investigação tem vindo ao encontro da
abordagem sistémica que defende uma construção sociocultural da mente, na
qual o funcionamento mental tem origem nos processos sociais, ou seja, nas
relações que se estabelecem entre as pessoas, e não nas mentes individuais.
Esta nova abordagem defende que uma visão mais positiva da vida promove uma
maior longevidade, menores custos, maior saúde mental no envelhecimento e
um melhor prognóstico na ocorrência de doença. A título de exemplo, saliente-se
um estudo sobre o contributo da felicidade no aumento da longevidade que teve
por base a análise dos diários escritos por cento e oitenta freiras aquando da sua
entrada numa ordem religiosa. Trata-se de um grupo interessante já que o modo
de vida dos participantes é muito semelhante, uma vez que moravam juntas,
cumpriam os mesmos horários faziam uma alimentação similar, usavam roupas
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similares, entre outros aspectos. Neste âmbito, conclui-se que 90% das freiras
do quarto mais alegre ainda estava viva aos 85 anos, enquanto apenas 34% das
freiras do quarto menos alegre chegou a essa idade. Aos 94 anos chegaram 54%
do quarto mais alegre e apenas 11% do quarto menos alegre. Conclui-se, assim,
que a Psicologia Positiva abriu novas perspectivas de investigação e intervenção
com vista à promoção de bem-estar e qualidade de vida, valorizando-se também
a dimensão económica da saúde, uma vez que, por esta via, podem evitar-se
necessidades de tratamento de depressões, stress, angústia, entre outros.
Paralelamente a esta tendência, destaca-se também a valorização do estado de
saúde, de bem-estar e felicidade, atribuindo-se ao sujeito um papel ativo e de
responsabilização pelo seu estado de saúde (Scorsolini-Comin 2012, Seligman
2008, Seligman 2011, Vygotsky 1994).
As emoções e a inteligência emocional
As emoções conduzem o comportamento perante as situações
avaliadas pelos indivíduos como demasiado importantes para serem apenas
deixadas a cargo do intelecto. São elas que têm o potencial de estabelecer uma
predisposição diferente, consoante a ocasião e ocorrem habitualmente como
resposta a situações tanto internas como externas ao individuo apresentando-se
como valência positiva ou negativa (Salovey & Mayer et al. 2000, Oliveira,
Fonseca, Teixeira & Simões 2005, Carvalho 2017). A tendência, biologicamente
determinada para agir, vai sendo moldada, quer pela experiência, quer pela
sociedade e cultura do contexto no qual o indivíduo vive (Damásio 1994). Assim,
o humano seria governado por duas «mentes»: uma que pensa e outra que
sente, embora intimamente relacionadas, podendo por vezes destacar-se mais
uma do que outra levando-nos a crer que “quanto mais intenso é o sentimento,
mais dominante se torna a mente emocional e mais ineficaz a mente racional”
(Goleman 2010, p.31).
Com efeito, as emoções podem, até certo ponto, condicionar as nossas
ações e reações e, de acordo com os autores, uma perspetiva otimista ou
pessimista terá sempre efeitos e consequências a nível de saúde (Felten citado
por Goleman 2010). O pessimismo poderia, segundo esta perspectiva, levar a
perturbações tais como a depressão, podendo vir a interferir com o sistema
imunológico e, assim, originando outras patologias. Ainda nesta perspectiva, o
otimismo beneficiaria mente e corpo, facilitando a luta contra a doença (Goleman
2010). Após várias investigações, Le Doux (citado por Goleman 2010),
neurocientista do Centro de Ciência Neuronal da Universidade de Nova Iorque,
descobriu o papel da amígdala no cérebro e nas emoções. Esta é uma área do
cérebro responsável pelas emoções. A este propósito, Damásio (1999) afirma
que esta estrutura é como uma “sentinela psicológica” e o centro impulsionador
das emoções. É ela quem dá o alarme às principais zonas do córtex que
controlam as respostas fisiológicas e emocionais do nosso corpo, determinando
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uma imagem ou perceção dos estados emocionais que, por sua vez, provocam
diversas sensações tais como o medo, a cólera, a felicidade, a tristeza, entre
outras. De facto, as emoções manifestam padrões de reações específicos do
sistema muscular, dos sistemas nervoso central e do sistema endócrino) e
aquelas contêm, de acordo com a teoria de Darwin, pelo menos duas funções: a
(1) a de promoção de um comportamento adaptativo; e (2) a de aperfeiçoamento
do sistema de comunicação dentro da espécie, aumentando a capacidade de
sobrevivência (Darwin 2009 trad. 1859), Garcia-Marques 2001, Salovey et al.
2000). Com efeito, uma emoção desencadeada por uma qualquer situação terá,
posteriormente, um impacto indireto na alteração do estado de espírito, à medida
que se torna mais distante e difusa (Ekman 1993).
Existem emoções primárias que são consequência da evolução
biológica e que não são sinónimo de menor ou maior inteligência. São comuns à
espécie e isentas de construção cognitiva. Mas também existem outras, as
secundárias, que já têm na sua génese níveis cognitivos. No entanto, tanto a
construção cognitiva e regulação das emoções, como as crenças sobre as
emoções, podem ser mais ou menos adaptativas (Mayer & Salovey 1995). As
emoções secundárias são tão mais adaptativas quanto permitem que os
indivíduos se relacionem consigo e com os outros de formas positivas. Parece,
por isso, existir uma interdependência entre determinadas zonas cerebrais, o que
poderá contribuir para a conceptualização de padrões emocionais e
motivacionais (Mayer & Salovey 1993, Bechara et al. 2002, Le Doux 1993,
Davidson et al. 2000).
Importa, portanto, compreender o poder da inteligência emocional no
nosso quotidiano, pois, por vezes deparamo-nos com uma questão tão
importante como esta: como é que uma pessoa tão inteligente pode fazer algo
irracional? A “inteligência académica” tem muito pouco a ver com a vida
emocional, segundo Goleman (2010), uma vez que pessoas com um QI elevado
podem revelar-se “péssimos pilotos das suas vidas particulares” (idem, 2010, p.
53). De acordo com o autor, inteligência emocional “é a capacidade de a pessoa
se motivar a si mesma e persistir a despeito das frustrações; de controlar os
impulsos e adiar a recompensa; de regular o seu próprio estado de espírito e
impedir o desânimo subjugue a faculdade de pensar; de sentir empatia e de ter
esperanças” (Goleman 2010, p.54). Existem cinco domínios que definem o
conceito de inteligência emocional. O primeiro domínio refere-se ao
conhecimento que cada individuo tem das suas próprias emoções, isto é ter a
capacidade de reconhecer um sentimento, no momento em que ele ocorre, ou
autoconsciência (Salovey 1990, citado por Goleman 2010, p. 63). O segundo
domínio refere-se à capacidade de nos tranquilizarmos a nós próprios e de
afastar a ansiedade. As pessoas que desenvolveram esta competência superam
mais, e conseguem gerir as suas emoções, competência que representa é um
trabalho a tempo inteiro (Goleman 2010). As pessoas autor reguladas
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conseguem afastar os maus estados de espírito e conservar os bons. Assim, as
pessoas emocionalmente abertas ou inteligentes, que se caracterizam por terem
capacidade para conhecerem as suas emoções e lidarem com as mesmas,
apresentam autoconfiança e otimismo, mesmo perante situações negativas.
No que concerne ao terceiro domínio, este refere-se à auto motivação.
A função deste domínio é a de mobilizar as emoções ao serviço de um objetivo,
centrando nele toda a atenção. Uma forma simples e construtiva de
automotivação fica patente na simples ação de cuidar da própria imagem. Isto
significa que embora se trate de uma simples mudança de visual é algo que pode
assumir uma dimensão única e com um reforço muito positivo para a própria
pessoa. A motivação traz diversos benefícios para a vida das pessoas (Tice
1989, citado por Goleman 2010). O penúltimo domínio refere-se à capacidade de
reconhecer as emoções dos outros, como, por exemplo, a empatia, «nasce da
autoconsciência» e «é a mais fundamental das aptidões pessoais» (Goleman
2010, p. 64). Por fim, o quinto e último domínio é a gestão de relacionamentos,
sendo também conhecido por arte de nos relacionarmos, que no fundo não é
mais do que a aptidão que gere também as emoções dos outros. Já Platão
considerava que o autodomínio é uma virtude. Na verdade o objetivo de qualquer
ser humano deveria ser o equilíbrio e não a supressão emocional ou a contenção
dos excessos emocionais, pois todos os sentimentos têm o seu próprio valor e
significado. Também Aristóteles defendia que o que se pretende é a emoção
apropriada ou seja sentimentos proporcionais às circunstâncias.
As emoções que causam dor têm o propósito de serem adaptativas e
necessárias, porque podem conduzir a novos estados de desenvolvimento
pessoal. Os indivíduos que não aprendem a regular as suas emoções podem
converter-se em escravos delas e, quem não compreende os sentimentos dos
outros, pode ser visto como egoísta e frio, podendo ser ostracizado (Salovey &
Mayer 1990). A regulação dos estados de espírito ocorre a dois níveis, o
consciente e o inconsciente, e, a um nível mais elevado de auto reflexão, tem-se
consciência do estado de espírito e dos próprios pensamentos sobre essa
emoção (Mayer & Stevens 1994). Espera-se que o desenvolvimento de
competências de regulação aperfeiçoe o balanço emocional, contribuindo para o
desenvolvimento de competências sociais e emocionais para compensar as suas
disposições temperamentais (Lopes et al. 2003).
Emoção, motivação e suas implicações
O facto de as perturbações emocionais poderem interferir na vida dos
indivíduos é algo que os professores bem conhecem. Por exemplo, os estudantes
que se sentem ansiosos, irritados ou deprimidos revelam normalmente
problemas de aprendizagem, uma vez que ao serem, são apanhados nestes
estados e não recebem a informação de uma forma eficaz, e não sabem lidar
com o que as incomoda e não sabem explicar o que ocorre. As emoções

204

O bem-estar emocional como fator motivacional dos formadores

negativas muito fortes desviam a atenção para as suas próprias inquietações,
interferindo na capacidade de focá-la nas tarefas escolares e comprometendo a
motivação. A motivação é a capacidade de mobilizarmos sentimentos de
entusiasmo, zelo e confiança para a realização de objetivos e tem origem no
étimo latino "movere": mover-se, ou “motion” cujo significado é movimento. Por
outro lado, o vocábulo emoção cuja raíz etimológica é motere, pertencendo ao
verbo latino «mover» com o prefixo «e» que significa «mover para», sugerindo
que a tendência para agir está implícita em todas as emoções” (Goleman 1995,
p.28). Desta forma, há relação entre motivação e emoção não podendo funcionar
uma sem a outra. A motivação ocorre através de motivos ou razões para agir,
sendo que todo o motivo é de facto um valor interiorizado. No mesmo sentido,
Serra (citado por Rodrigues 1998), afirma que a motivação é o conjunto de
fatores (variáveis) responsáveis pelo despertar e pela direção do
comportamento. A motivação não se reduz a uma única componente; ela seria
constituída, segundo este autor, por três componentes distintas. A primeira é a
criação de um estado de tensão de necessidade, que leva um indivíduo a
procurar atingir determinado objetivo. Em segundo lugar, o comportamento
instrumental que o sujeito emite e que lhe possibilita atingir o objetivo desejado.
Em terceiro lugar, o acontecimento reforçador, que lhe dá o ensejo de reduzir a
tensão de necessidade sentida.
Na relação entre motivação e emoção é preciso compreender o
indivíduo como um todo que é individual, mas também social, que interage com
um ambiente complexo, cultural e interrelacional que pode determinar o impulso
e as manifestações das suas emoções. Não obstante, se entendermos a
motivação como uma reação ao ambiente, segundo Lazarus (1991), esta
constitui uma característica do processo emocional, porque uma emoção, uma
vez gerada envolve um impulso que empurra para a ação. Trata-se então de uma
conceção de emoção como envolvendo um significado relacional, porque as
mesmas têm um objeto, são sempre sempre acerca de algo e implicam
necessariamente as dimensões cognitiva, motivacional e relacional. Na verdade,
o que aparentemente distingue as pessoas que se situam no ponto mais alto nas
suas áreas profissionais de todos os outros dotados de capacidades
aproximadamente iguais é a forma como iniciam a as suas carreiras. Pensando
no exemplo dos desportistas constata-se que, quanto mais cedo na vida se
dedicarem a treinos rigorosos e árduos, mais são capazes de dedicar-se a um
rigoroso e árduo treino durante os anos seguintes. Esta perseverança teria como
condição necessária (mas não suficiente), as características emocionais como o
entusiasmo e a persistência face às adversidades. Os benefícios da motivação
são inúmeros em todas as áreas sejam elas escolares, profissionais e até mesmo
pessoais. Desta forma, se cada um de nós tiver que comungar de uma forte ética
de trabalho, a mesma vai traduzir-se em mais motivação e mais persistência
(Marujo, Neto & Perloiro 2009, Ramos 2017, Ramos, Paixão & Simões 2011).
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A motivação também não se dissocia do nível de esperança que as
pessoas têm. Um estudo de C. R. Snyder (1991, Goleman 2010, p. 108)
psicólogo da Universidade do Kansas, concluiu que os estudantes que possuem
um nível mais elevado de esperança obtêm objetivos mais altos e sabem como
trabalhar para alcançá-los. A esperança desempenha um papel fundamental na
vida proporcionando um estado de espírito otimista. Os otimistas enfrentam o
fracasso como consequência de algo que podem mudar e analisam o erro de
modo a terem êxito da próxima vez; já os pessimistas aceitam a culpa do
fracasso, atribuindo-o a uma qualquer característica inata que não está ao seu
alcance de alterar (Goleman 2010, Seligman 1991). Estas explicações diferentes
têm implicações profundas no modo como as pessoas encaram a vida. Por
exemplo, um otimista se não conseguir o emprego tenderia a responder ativa e
esperançadamente, procurando ajuda ou reformulando o seu plano. Por outro
lado, o pessimista assumiria que nada poderá fazer para tornar as coisas
melhores e nada faz para tornar as coisas melhores, resignando-se apenas.
Emergência da motivação intrínseca em âmbito profissional
Quando os contextos, as situações e as instituições são insatisfatórias
para quem nelas vive, então é urgente mudar. Na verdade, a escola não é hoje
um lugar em que fluam suavemente a aprendizagem, a sabedoria, a descoberta,
a vontade de erudição, as relações equilibradas, a valorização mútua, a alegria,
o bem-estar (Marujo, Neto & Perloiro 2009). Para iniciar uma mudança é
necessário acreditar que as coisas podem ser diferentes, uma vez que as
mudanças são em si mesmas inspiradoras e geradoras de muitos sentimentos e
de muitos estados emocionais. Os Formadores, assim como todos os
Professores, são talvez das classes mais profissionais em que é difícil
desencadear mudanças, mas tal como a escola atual também a formação atual
necessita de metamorfoses. Por que se sentem os Formadores assim? Talvez
porque têm uma exposição prolongada a condições negativas e «stressantes»
que incluem desgaste físico e emocional, têm um público heterogéneo com
percursos de vida diferentes ou formandos com ritmos diferentes, com problemas
de comportamento e disciplina, desvalorização vinda da sociedade pela
formação profissional e dos próprios formandos pelos formadores, ausência de
boa formação contínua, ausência de condições profissionais (os formadores
nunca sabem se têm trabalho após o fim de um curso), despersonalização e falta
de realização profissional. Por outro lado, encontram-se os formandos para os
quais a formação significa algum trabalho, obediência, controlo e em troca os
formadores não lhes dão razões para um envolvimento ativo, diferenciação,
motivação e prazer. A necessidade de educação emocional preventiva,
promocional ou compensatória, como complemento à formação, adequa-se bem
a alguns dos problemas que são vividos no ambiente da formação profissional.
No que diz respeito ao processo que envolve a autoconsciência e a compreensão
da emoção, António Damásio (1995) sustenta que sentir os estados emocionais
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oferece-nos flexibilidade de resposta com base na história específica das nossas
interações com o meio ambiente. Consideramos assim que, para conseguir o
bem-estar emocional, é necessário que haja equilíbrio mental e psicológico e não
a eliminação das emoções. No entanto, é essencial controlar a emoção e o
sentimento provocado pela circunstância, pois, quando as emoções são
reprimidas, podem criar resignação e distância ou então disfuncionalidade.
A autoconsciência emocional é o ponto de partida para se libertar de um
estado de espírito negativo, uma vez que o sentido do autodomínio permite
resistir às desordens emocionais. Fernandes (2003) afirma que é preciso
estabelecer um sistema de estímulos que beneficiem o desenvolvimento de
competências emocionais nos indivíduos. O autor ainda acrescenta que a
adaptabilidade e flexibilidade do comportamento individual orienta o indivíduo
para o desenvolvimento de atitudes e comportamentos de adaptação e de
flexibilidade, para atitudes maleáveis e comportamentos empáticos, para atitudes
de entusiasmo e comportamentos de harmonia, para estímulos devastadores de
stress negativo e desenvolvedores de stress positivo, capazes de transformarem
as ameaças em desafios, as negatividades em positividades e o insucesso em
sucesso. As emoções positivas estimulam o êxito profissional, estimulam a
realização da tarefa e o esforço desenvolvido torna-se mais leve. Segundo
Goleman (1995), "quanto mais abertos formos às nossas próprias emoções, mais
capazes seremos de ler os sentimentos dos outros" (p.117). Neste sentido, a
escola deverá ter entre os seus objetivos a educação da emoção, a educação da
autoestima, o desenvolvimento da solidariedade, da tolerância, da segurança, do
raciocínio esquemático, da capacidade de gerir os pensamentos nos focos de
tensão, da habilidade de trabalhar perdas e frustrações (Cury 2004). Assim,
quanto mais permeável o formador estiver às suas próprias emoções, mais apto
será na leitura das emoções dos outros. A empatia permite entender como é que
o outro se sente, transmitir sentimentos pelo tom de voz, gestos, expressão facial.
A empatia surge da autoconsciência e desenvolve-se mais quando, por exemplo,
os professores/formadores conseguem chamar a atenção dos alunos sobre a
forma como as pessoas se sentem em consequência.
Para haver motivação é necessário que exista honestidade e
sinceridade (Marujo & Neto 2004). Atualmente, sendo cada vez mais difícil
motivar o Professor/Formador, pode antever-se alguma dificuldade destes atores
na motivação dos seus alunos. Na verdade, a tarefa de motivar é exclusiva do
formador, ainda que por vezes este pensamento seja visto de forma errónea, pois
tendencialmente os formadores pensam que são os seus formandos que devem
estar automotivados, ansiosos por aprender, atentos e concentrados. No entanto,
são os formadores que precisam de estar entusiasmados, apaixonados pelo que
fazem, acreditarem no impacto das suas ações, almejarem os resultados em
vários estudos internacionais e um nacional. Autores como Csikszentmihalyi
(1990), Massimini e Carli (1998) e Lima (2003) têm vindo a demonstrar o que
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está a acontecer nas escolas. Os alunos envolvem-se num sentimento que os
investigadores chamam de flow que, em português, significa fluir. Tratar-se-ia de
viver boas experiências e envolver-se intensamente, ativamente, de forma
interessada e recompensadora, numa atividade em que o aluno se abstrai de
tudo o resto, mostrando, ao mesmo tempo, todo o seu empenho. Este aluno
estaria intrinsecamente motivado num equilíbrio entre o que lhe é pedido e as
competências necessárias para realizar com sucesso a sua tarefa, tornando-se
assim importante treinar o pensamento positivo como uma estratégia promotora
de professores/cidadãos melhores. Não podemos perder de vista a atualidade da
teoria das necessidades humanas (Maslow 1970) que deixa bem patente a
complexidade do humano no que toca à motivação e suas necessidades.
A identificação das necessidades funciona como um estímulo e o nosso
plano de ação é o conjunto das respostas naturais que produz. O autor
considerava que o homem é um ser que expande as suas necessidades no
decorrer da sua vida e que quando uma das suas necessidades é satisfeita,
aparece outra no seu lugar. À medida que o homem satisfaz as suas
necessidades básicas, outras mais elevadas assumem o predomínio do seu
comportamento. Este processo é interminável e duro desde o nascimento até à
morte. Os seres humanos colocam as suas necessidades na seguinte ordem de
importância universal: fisiológicas, de segurança, de afeição e amor, de estima e
de auto-atualização. As necessidades de cada nível são motivadoras enquanto
não estão suficientemente satisfeitas, dado que uma necessidade satisfeita deixa
de ser um motivador do comportamento humano (Serrano 2003).
Por outro lado, Herzberg (1983) defende a teoria dos dois fatores. Para
o psicólogo a motivação das pessoas depende dos fatores higiénicos e
motivacionais. A sua teoria da motivação baseia-se no ambiente externo e no
trabalho do indivíduo. Os fatores higiénicos referem-se ao que rodeia a pessoa
no seu ambiente de trabalho, inclusive, condições físicas e ambientais, o salário,
os benefícios sociais, o tipo de supervisão recebido, o clima organizacional entre
outros. Quanto aos fatores motivacionais, estes dizem respeito ao conteúdo do
cargo, às tarefas e aos deveres a ele relacionados e têm um efeito duradouro de
satisfação e de aumento da produtividade em níveis de excelência. Contudo, há
elementos que motivam e que são comuns a todos os seres humanos e a todas
as profissões: confiança, otimismo, bem-estar psicológico, tenacidade,
entusiamo, resistência. Autores como Ryff distinguem seis componentes do bemestar psicológico. A primeira passa por ter uma atitude positiva perante si próprio
e a sua vida passada (autoaceitação);a segunda diz respeito a ter metas e
objetivos que confiram significado à vida (objetivos de vida); estar apto a lidar
com as exigências complexas da vida diária (domínio ambiental); ter um sentido
de desenvolvimento contínuo e autorrealização (crescimento pessoal); possuir
vínculos de afeto e confiança com os outros (relações positivas com os outros);
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por último, aptas a seguir as suas próprias convicções (autonomia) (Ryff, 1995,
citado por Paul & Sequeiros 2002).
Assim, o presente estudo pretende dar respostas às seguintes questões
de investigação: (1) Até que ponto os formadores estão motivados interna e
externamente para o exercício da função?; (2) Quais são as razões para a
existência/inexistência de motivação?; (3) Quais são as consequências e
implicações da motivação interna e externa na Formação?; e (4) Que mudanças
são necessárias para um melhor desempenho na profissão de formador, que
contribuiriam para a existência de mais motivação interna/externa?
Método
Do ponto de vista metodológico, o presente estudo é de cariz qualitativo,
uma vez que ambiciona uma compreensão mais profunda do problema,
investigando-se o que subjaz a certos comportamentos. Neste contexto, o
investigador está preocupado com a compreensão ampla do fenómeno em
estudo. Observa, descreve, interpreta e aprecia o meio e o fenómeno tal como
se apresentam, sem procurar controlá-lo, sendo importante reforçar que a chave
das metodologias qualitativas é a flexibilidade que este estudo pode ter (Amado
2013, Valles 1997). De acordo com os autores, este tipo de metodologia é o mais
adequado à obtenção de aspetos essenciais dos fenómenos mais complexos,
nomeadamente os que estão envolvidos a investigação educacional,
nomeadamente a descrição dos factos com o objetivo de interpretar a realidade.
Neste tipo de estudos devem respeitar-se diferentes fases: (1) Fase de reflexão:
identificar o problema da investigação e as proposições; (2) Fase de
planeamento: seleção do contexto, estratégia e preparação; (3) Fase de entrada:
seleção do caso de estudo e realização de entrevistas; (4) Fase de análise
preliminar; (4) Fase de saída do campo e análise intensa; e (4) Fase de escrita.
Assim, o estudo de caso é uma metodologia habitualmente centrada na
explicação e compreensão de um contexto concreto, podendo envolver níveis de
análise diferentes nas quais se utilizam vários métodos de recolha de dados, tais
como entrevistas, questionários e observação. Em seguida comparar-se os
resultados com a literatura existente, apresentando semelhanças e contradições,
bem como justificá-las. Quando a literatura não oferece uma resposta clara e
concreta às questões, o estudo de caso assume o papel de um estudo
exploratório. Neste caso, tenta-se partir das questões da investigação e encontrar
ligações com perspetivas teóricas, ou pelo menos, um marco conceptual que
oriente a recolha de informação e análise (Amado 2013, Valles 1997). No
entanto, existem também algumas limitações, nomeadamente o facto de o
investigador ser parceiro e poder vir a ter um forte envolvimento com os
participantes, podendo vir a enviesar os dados da investigação.
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A questão da validade, quer interna, quer externa, é muito importante
neste tipo de estudo. Em relação à validade interna, é natural que o investigador
faça inferências, mas deverá ser cuidadoso ao fazê-lo e deverá antecipar
algumas delas, uma vez que só desta forma poderá estar a garantir uma maior
validade interna. Já a validade externa apresenta maiores limitações, pois, na
larga maioria dos estudos, os resultados não podem ser confrontados com os de
outros contextos em virtude de não serem passíveis de generalização. Um outro
aspeto interessante é o da fiabilidade. Esta refere-se à existência de um protocolo
poderá ser uma forma de aumentar as garantias de que é possível este estudo
ser feito da mesma maneira por outra pessoa diferente, ainda que não obtenha
os mesmos resultados.
Subjacente à escolha do grupo de participantes (formadores) para este estudo,
a mesma tem a ver com o facto de a investigação se centrar na área da motivação
e da inteligência emocional dos formadores, uma vez que é um contexto em que
as mudanças são frequentes e, consequentemente, alteram as rotinas destes
profissionais. Uma vantagem deste estudo é que todos os participantes são
prestadores de serviços autónomos e, por isso não foi necessário solicitar
autorização às entidades onde prestam serviços. Ainda pela mesma razão seria
importante analisar o nível da motivação nesta classe profissional, uma vez que
o seu horário semanal muda frequentemente, não havendo horários fixos,
alterando as pausas de trabalho, podendo haver semanas em que os
participantes ficam sem trabalho ou ter semanas muito preenchidas, podendo
este aspeto desencadear alguma instabilidade emocional.
Participantes
Os participantes deste estudo são sete sujeitos que ministram formação
em várias entidades públicas e privadas das áreas tecnológica e sociocultural,
sendo que dois deles trabalham com o setor público. No primeiro caso, os
formadores têm uma formação inicial diferente dos da componente sociocultural.
Como pode observar-se no gráfico 1, seis sujeitos são do sexo feminino e um é
do sexo masculino, sendo que as idades variam entre os 30 e os 43 anos.
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Gráfico 1. Grupos etários de Formadores
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Em termos de habilitações literárias, um dos sujeitos apenas concluiu o
ensino secundário e os restantes têm cursos superiores, nomeadamente
licenciatura, pós-graduação e mestrado. No que diz respeito à área de residência,
um reside na Covilhã e os restantes em Castelo Branco. Em termos de serviço,
a experiência varia entre os dois e os dezasseis anos, sendo que seis dos sete
inquiridos apresentam um mínimo de cinco anos de experiência (gráfico 2).
Gráfico 2. Anos de serviço dos Formadores
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As áreas em que ministram formação são: (1) Sociedade; (2) tecnologia
e Ciência; (3) Linguagem e Comunicação; (4) Cidadania e Empregabilidade; (5)
Empreendedorismo; (6) Inglês; (7) Viver em Português: (8) Cidadania e
Profissionalidade e (9) Eletricidade, sendo que prestam serviço em diversas
instituições, nomeadamente Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP), Núcleo Empresarial da Região de Castelo Branco (NERCAB), Planicoa,
Espaço Diálogo, Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar
(CFPSA), Centro de Formação Profissional da Indústria de Vestuário e
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Confecção (CIVEC), Beira Serra, Novotecna e o Núcleo Empresarial da Região
da Guarda (NERGA).
Instrumentos
O instrumento de recolha de dados usado neste estudo de caso foi a
entrevista semiestruturada, cujos objetivos são a caracterização do grupo,
conhecer as suas expectativas motivacionais e detetar potenciais
constrangimentos para o exercício da sua atividade profissional. Esta técnica
permitiu compreender a maneira como os sujeitos interpretam e vêem a sua
realidade. As entrevistas variam quanto ao grau de estruturação. Algumas,
embora relativamente abertas, centram-se em tópicos determinados ou podem
ser guiadas por questões gerais. Mesmo que se utilize um guião, oferecem ao
entrevistador uma amplitude de temas que permitem ao sujeito a possibilidade
de adequar o seu conteúdo. As entrevistas podem ser divididas em estruturada
e não estruturada. Neste estudo optou-se pela entrevista semiestruturada,
porque nos permite recolher dados com uma profundidade maior do que num
questionário e, neste caso, atendendo à temática do estudo era a metodologia
mais adequada (Amado 2013; Bogdan & Bilken 1994). Contudo, ao longo de
vários anos, as discussões entre os investigadores, relativamente aos métodos
qualitativos, têm-se baseado na dúvida relativa ao facto de a entrevista poder ser
ou não uma forma de persuasão ou de sedução, uma vez que quando se
entrevista alguém pode levar-se essa pessoa a falar de si própria pelo que Finch
(1984) preocupa-se com a ligeireza com que muitos investigadores podem
recolher informação sobre os entrevistados (DeVault 1990, Lather 1988). O guião
da entrevista é composto por dez questões-guia organizadas em quatro domínios
com diferentes itens. O primeiro domínio refere-se ao conceito de motivação e
tem como finalidade averiguar a percepção que os formadores têm sobre a saúde
física e mental. No domínio seguinte, avaliam-se os fatores que afetam as
atitudes no sentido de compreender se estes interferem no estado de espírito de
todos os inquiridos e, ao mesmo tempo, aferir o grau de motivação, satisfação e
auto-estima. Por fim, o guião de entrevista debruça-se sobre a relação
interpessoal, o ambiente laboral e em que medida as entidades formativas
influenciam o nível de motivação.
Procedimentos
Antes de começar a recolha de dados para este estudo procedeu-se a
um pré-teste da entrevista no sentido de aumentar a sua validade e fidelidade o
que permitiu reformular algumas questões. Em seguida estabeleceu-se contacto
telefónico com os formadores para perceber quem estaria disponível para
participar, tendo sido selecionados formadores da área tecnológica e da área
sociocultural que, no início da entrevista foram informados do anonimato e
confidencialidade dos dados que iriam ser recolhidos. No que diz respeito ao
contexto de realização da entrevista, optou-se por um espaço escolhido pelos
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mesmos para que se sentissem mais descontraídos, pois na verdade o
entrevistador tem de ser flexível no espaço e na forma como conduz a entrevista,
não obedecendo exclusivamente a um conjunto de procedimentos
estereotipados predeterminados. Já no que diz respeito à gravação das
entrevistas utilizou-se um microfone-gravador tal como sugere Edward Ives
(1974) e no decorrer da mesma procurou-se que o gravador não fosse um
elemento perturbador no processo de recolha de dados. Começou-se por
abordar os participantes apresentando-lhes, oralmente e de forma resumida, o
propósito do estudo, tendo percebido o seu grande interesse e envolvimento no
estudo.
Para a realização do estudo optou-se por delinear algumas fases que
iriam ser completadas no decorrer do mesmo conforme os objetivos a atingir em
cada uma delas: (1) escolha de amostra por conveniência de sete formadores de
várias áreas formativas e obtenção dos seus contactos telefónicos no sentido de
solicitar a colaboração; (2) caracterização dos participantes através de uma
identificação ao nível das habilitações, anos de serviço e área que representam,
bem como a respetiva autorização para a utilização dos dados a recolher nas
entrevistas; e (3) recolha de dados, a partir das entrevistas aos participantes,
sobre a motivação que têm na sua profissão e como gerem as suas emoções.
Neste contexto, as entrevistas tiveram duração variável, entre dez a quinze
minutos, e foram realizadas em vários locais escolhidos por cada um, tais como
uma biblioteca, a residência ou um escritório particular de um dos participantes,
de acordo com o horário que disponibilizaram. Os locais selecionados ficavam
afastados de todo o meio laboral, tentando desta forma promover uma maior
liberdade no discurso de cada um. Procurou-se estabelecer um clima de
confiança e bem-estar entre o entrevistador e os entrevistados, havendo por isso
sempre uma conversa inicial, num tom informal, no decorrer da qual se explicava
a entrevista e se pedia autorização para gravar.
Depois de realizadas todas as entrevistas, processo que durou cerca de
dois meses, o seu conteúdo foi transcrito na totalidade, procurando desta forma
evitar alterar o sentido do que os entrevistados referiram. Estas transcrições
traduziram-se num texto de trinta e três páginas para análise. Assim, as
entrevistas foram sendo lidas para tentar estabelecer ligações entre as respostas
dos participantes de forma a categorizar os seus conteúdos. Procurou-se, desde
logo centrar a atenção no discurso para poder compreender o que os dados
referiam. Em simultâneo, atribui-se um número a cada participante (p) que
aparece no final de cada citação, de forma a permitir, em caso de dúvida de
interpretação dos dados, consultar a entrevista na íntegra, evitando outras
interpretações a partir de um parágrafo isolado. As entrevistas foram organizadas
em categorias para que se torne mais simples explorar e explicar o fenómeno em
estudo (Tesch 1990). As categorias e as subcategorias têm como característica
principal o facto de permitirem codificar melhor os resultados através de
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desmembramento do texto em unidades ou categorias segundo reagrupamentos
com sentido. A análise de conteúdo é descrita como um conjunto de técnicas de
análise que permite obter, através de objectivos de descrição do conteúdo das
mensagens, como os indicadores, quer sejam quantitativos ou não, e que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/receção destas mensagens. Na análise de conteúdo sublinhou-se o
texto, por forma a destacar as unidades que correspondiam a cada categoria
(Bardin 1977, Bogdan & Biklen 1994).
Resultados
A análise que segue foi o resultado de várias leituras dos dados
recolhidos nas entrevistas e da sua organização categorial. Recorrendo ao tema
inicial (A Motivação nos Formadores) e depois de formulado o objeto de estudo
(avaliação e análise da motivação nos formadores) recorreu-se à análise das
entrevistas semiestruturadas. Nesta análise são apresentadas algumas
transcrições das entrevistas, exemplificando desta forma as conclusões. Cada
transcrição está em itálico e contém uma numeração que codifica as respostas
dos entrevistados. Para facilitar a integração nas categorias, a análise foi feita
frase a frase, porém sem descontextualizar o conteúdo da entrevista. Uma vez
que o contexto condiciona a forma como se vivem as situações pretende-se que
os resultados aqui apresentados tenham validade apenas no contexto específico
da formação. Para esta análise selecionaram-se apenas algumas das respostas
dos vários formadores a cada questão de investigação. Assim, para avaliarmos
a motivação interna e externa dos formadores apresentam-se agora as questões
de investigação.
Até que ponto os Formadores estão motivados interna e
externamente para o exercício da função?
Os participantes atribuem grande importância à sua profissão. Não têm
dúvidas sobre o seu papel neste contexto e referem que esta profissão acarreta
uma enorme responsabilidade porque, para além de transmitirem
conhecimentos, também transmitem outras competências, quer sociais, quer
pessoais: “(...) Julgo que a função será a de encaminhar, de formar, de ajudar a
construir objetivos, de ajudar a desenvolver pessoalmente cada um” (P4). Posto
isto, os Formadores destacaram um aspeto comum a todos nesta profissão:
“ministrar os conteúdos programáticos dos módulos bem como desenvolver as
capacidades dos formandos nos diversos saberes: saber ser, saber-estar e
saber-fazer” (P7). Referindo-se às emoções sentem-se muito bem e evidenciam
sentimentos como a alegria, a partilha, a gratidão e carinho da parte dos seus
formandos. “Há alegrias e tristezas, mas a plena partilha é aquela que me vem
sempre à mente”. (p3) Estes sentimentos podem considerar-se como um
barómetro da motivação interna. Há, dentro de cada um, uma motivação interna
muito elevada e aliada a emoções positivas, sendo justificada essa motivação
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pela utilização do termo “viciante”. “A maior parte das vezes é uma sensação
muito boa de certa forma viciante, porque temos uma responsabilidade muito
grande de passar o conhecimento para as futuras gerações” (P6). Para além da
motivação interna que cada um consegue ter há também satisfação e realização
profissional e pessoal: “(...) retiro imensa satisfação da experiência enquanto
formadora (...)” p. 4. Há dias menos bom, contudo isso não é objeção para que a
motivação interna desapareça. “Há dias em que sinto que o trabalho não correu
tão bem quanto eu estava à espera. Às vezes o público é difícil e é de difícil
motivação e a pessoa desanima um pouco, mas no geral gosto do que faço e
sinto-me realizada a dar formação” (P1). No entanto, há um participante que se
sente explorado, pelo facto de não haver reconhecimento da profissão por parte
das entidades reguladoras e isso causa emoções menos positivas. “Em termos
profissionais sinto-me bem, mas às vezes sinto-me explorada (...) porque no
fundo sou professora estou ali a ensinar e o próprio Ministério não me considera
como tal e isso faz-me sentir deprimida, triste e amargurada e enraivecida” (P5).
Estas emoções rapidamente se tornam mais positivas pelas atitudes dos
formandos com os formadores. Observamos em todos eles a satisfação
profissional pela forma como dialogaram e na rápida resposta que deram às
questões da entrevista sem qualquer hesitação. Conclui-se então que os
formadores se sentem mais motivados internamente do que externamente para
o exercício da sua função.
Quais são as razões para a existência/inexistência de motivação?
Tendo-se pedido aos participantes que descrevessem o que pretendiam
atingir e quais as motivações que os levavam a entrar numa sala de formação, o
resultado que sobressai prende-se com a necessidade de transmitir aos
formandos todos os conhecimentos e ferramentas necessárias para o seu
crescimento e aumento de competências intelectuais e sociais. “O nosso objetivo
principal é sempre formar os formandos de forma que eles adquiram as
ferramentas, para que eles próprios construam o caminho e construam o seu
próprio futuro e, portanto, esse é o nosso objetivo final, para que depois, no futuro,
possam dar competências a outros” (P3). Para estes participantes é importante
passar aos seus formandos uma mensagem positiva e aplicar várias estratégias
de motivação. “Quando dou formação a expectativa é de que os formandos se
sintam realizados e motivados com a formação que estão a ter, que vejam a
formação como um objetivo e não para passar o tempo… que tenham… que
consigam chegar, que estejam na formação com a expectativa de que aquilo lhes
vai realmente trazer algo melhor” (P1). Na verdade, as expectativas que os
formadores têm em relação aos seus formandos são também as que têm para si
próprios: promover o aumento de segurança e de autoestima. “Essas também
são as minhas expectativas que nem sempre são atingidas, pois nem sempre o
aumentar a formação se traduz no emprego, mas na maioria traduz-se no
aumento de autoestima…” (P1).
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Pode então referir-se que as causas da existência de motivação nos
formadores decorrem da mudança de comportamentos e do aumento de
conhecimentos e de competências nos formandos: “(...) pretendo ver a mudança
social, o crescimento de saberes, de conhecimentos, de competências em todos
os formandos. Reconheço que não consigo atingir o mesmo objetivo em todos os
formandos, mas ainda assim continuo com as mesmas intenções. Pretendo da
mesma forma que os formandos saiam diferentes de quando entraram, ou seja,
fazendo-os pensar e mais ativos profissionalmente e como cidadãos” (P7). Uma
das mudanças mais destacadas é, sem dúvida, o facto de a aprendizagem e do
desenvolvimento de competências ser um ciclo, uma vez que os formandos
estarão em contacto com o mundo do trabalho e com outros profissionais e
poderem desta forma participar na vida de outros, promovendo também
mudanças nos outros: “No fundo é um ciclo em que cada um vai transmitir os
seus conhecimentos e em que cada um vai trilhar outros caminhos e participar
no caminho de outros” (P3). Assim, constata-se que existe motivação interna e
externa nos formadores, reconhecendo que as suas causas são o facto de
poderem interferir na vida dos formandos de forma positiva e retirando dessa
mesma relação a gratidão e o reconhecimento por parte deles.
Quais são as consequências e implicações da motivação interna e
externa na formação?
O clima emocional é descrito como sendo bom, ainda que ao início de
cada formação exista sempre um clima de tensão e distância entre os formadores
e os formandos. Referem que essa tensão vai desparecendo ao longo das
sessões. “Nas primeiras sessões há sempre um clima tenso e o nervosismo está
presente tanto para mim enquanto formadora como para os formandos” (P7). Foi
também evidenciado que a empatia vai aumentando de uma forma mais rápida
quando o grupo de formandos também está mais motivado para a formação.
“Com o decorrer das sessões, depende da motivação do grupo, mas
normalmente consigo perceber a empatia presente e no final tudo isso é
valorizado” (P7). Constata-se também que há fatores emocionais que
condicionam a prática pedagógica e a própria aprendizagem, como é o caso do
reduzido conhecimento em relação aos percursos de vida de cada formando e
por essa razão é necessário que o formador tenha uma postura muito assertiva,
para controlar todas as emoções que existam, estabelecendo desde o início todas
as fronteiras que, no final, são esbatidas pelo clima de cumplicidade que existe
entre os formadores e o seu grupo: “Confesso que tento criar, sobretudo nos
momentos iniciais, em que também não conheço bem o grupo, uma espécie de
fronteira para sabermos os nossos limites e até onde podemos ir, embora essa
barreira se possa esbater, dependendo do grupo. E isso muitas vezes acaba por
acontecer gerando-se um clima de cumplicidade” (P2). Neste contexto, existem
várias razões para se sentirem mais motivados do que outros como é o caso da
valorização do seu trabalho por parte das entidades de formação, ou não existir
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ou ser muito reduzida. Os Formadores sentem-se, porém, reconhecidos e
valorizados pelos seus formandos. “Sinto-me mais valorizada pelos próprios
formandos do que pelos meus superiores. Dos formandos recebo uma
mensagem positiva, muitas vezes penso que quem está acima se esquece de
valorizar pela positiva. Pela negativa estão sempre lá, se houver alguma coisa a
correr mal somos chamados a atenção” (P1).
Ao nível da relação com as instituições para as quais os formadores
prestam serviços e perante a questão sobre o reconhecimento do seu trabalho
constata-se que os formadores têm na formação um papel secundário e que
devia ser mais apoiado: “A verdade é que todos [instituições de formação] tentam
criar aos formandos as melhores condições para que eles possam evoluir, para
que eles possam aprender e se formar. (...) Como formadora sinto na retribuição
do futuro dos formandos, naquilo que eles foram capazes de realizar no futuro.
Quando um formando vem ter comigo e me diz que os meus conhecimentos ou
de outros colegas lhe serviram para atingir determinado objetivo. Aí é que se vê...
estou a ser prática, eu prefiro que um aluno me venha dizer isto que dar-me uma
prenda” (P3).
Nas entrevistas solicita-se que relatem algum episódio ou história
positiva ou negativa. Todos os episódios que foram analisados mostram a
gratidão que os formandos e pais sentem e de como há histórias muitos especiais
para cada interveniente, sabendo de que uma forma positiva, os formadores
conseguem transmitir conhecimentos e alterar comportamentos. “Já, um dos
miúdos disse que me respeitou ainda mais do que à mãe, porque passava mais
tempo comigo do que com a mãe e que o tinha feito sentir que era necessário
aprender de facto mais alguma coisa nesta vida. Hoje em dia posso dizer que ele
está bem, está à frente de um restaurante, é um chefe cozinheiro na cidade de
Castelo Branco, passou pelo centro de formação e depois foi para a outra
instituição formativa da cidade e lá ele destacou-se e conseguiu de facto ser um
bom aluno. E ele diz-me muitas vezes que me encontra que este sucesso dele
depende em parte do que fiz dele e que lutei por isso e que nunca sentiu isso por
parte dos pais e isso deixa-me de baba caída, claro” (P6). Com estes episódios
a auto-estima e a segurança emocional dos formadores torna-se inabalável e
inigualável. Os resultados obtidos indicam que o nível de motivação interna não
altera a postura e a vontade de continuar a ser formadores, pois são estes
episódios que os fazem acreditar na sua profissão. “Eu penso que as histórias
positivas são aquilo a que nos agarramos quando as coisas correm menos bem,
são aquilo que nos faz levantar da cama com vontade de ir para o trabalho e não
como se fosse um sacrifício, portanto, são a minha motivação” (P1). Todos os
participantes caracterizaram um bom ambiente entre as equipas formadorformando e formador-formador, mas na relação formador-entidade há a
necessidade de mais trabalho em conjunto e de mais proximidade. Todos apelam
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para que as entidades se preocupem mais com eles e lhe dêem mais notoriedade
e brilho.
Desta forma, conclui-se que os formadores inquiridos se dedicam muito
aos seus formandos e que são eles e as atitudes que os mesmos têm que lhes
permitem continuar a dar formação, independentemente de todas as condições
inerentes. A motivação está sempre presente na prática pedagógica de cada
formador e com as histórias que cada um conta e constata-se que a
aprendizagem que cada Formador faz é muito positiva também paralelamente ao
que transmitem aos seus formandos, não valorizando as emoções negativas. Já
as consequências da motivação interna e externa são uma melhor aprendizagem
ao nível dos conteúdos e de desenvolvimento interior para os formandos e uma
maior vontade intrínseca a cada Formador de continuar a exercer a sua profissão
como se do primeiro dia de trabalho se tratasse.
Que mudanças são necessárias para um melhor desempenho na
profissão de formador, que contribuiriam para a existência de mais
motivação interna/externa?
A aposta na formação contínua é muito importante para os participantes,
sendo esta promovida pelas instituições de forma a uniformizá-la para os
profissionais que são da mesma área: “Penso que na formação é preciso sempre
uma formação contínua. Para nós, formadores, essa formação é sempre
importante nas boas práticas e que nós devemos promover em contexto de
formação” (P3). Importa também referir que, para os formadores, era importante
que existissem grupos disciplinares geridos pelas próprias entidades,
promovendo a otimização de recursos didáticos e humanos: “O facto de criar um
grupo de formadores internos e de facto criarem grupos disciplinares dentro do
próprio centro de formação, porque nós sabemos que outras instituições
dependem do centro de formação e se houvesse isso, mais que os formadores
fossem internos e que criassem um grupo de formação tudo a trabalhar para o
mesmo … acredito que as coisas melhorariam” (p5). Esta situação, mais uma
vez, altera todo o ritmo de trabalho e surge a necessidade de se renovarem
perspetivas sobre o que é ser formador e sobre o que se pode e deve fazer para
melhorar a prática pedagógica e a relação de aprendizagem. “Há um conjunto de
fatores como a redução do número de alunos por grupo…. Estas questões
poderão melhorar a nossa prática pedagógica, pois há uma falha nesta classe de
se reciclarem e adequarem-se aos tempos” (P2). No entanto, para que isso
aconteça, as entidades têm de mostrar confiança nas suas equipas formativas e
confiarem-lhes decisões de foro pedagógico. Por outro lado, é importante que as
instituições de formação apresentem cada vez mais o trabalho que é realizado à
sociedade em geral, desmistificando o conceito que as pessoas têm dos centros
de formação e das instituições profissionais: “o trabalho que se faz nestas
instituições deve chegar mais longe e quando digo chegar mais longe é ser
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acessível ao mundo exterior que por vezes o trabalho, que se faz aqui continua
um pouquinho fechado e o público em geral desconhece … toda a logística que
existe todos os meios e recursos que estas instituições têm que são muito boas
e realmente é pena de servir como um aliviar de desempregados … servir um
pouquinho como última oportunidade para os jovens delinquentes e não devia
ser assim, porque realmente há aqui muito bons profissionais dentro destas
casas, existem comissões muito boas a nível de meios logísticos para todo um
conjunto de profissões e simples profissionais” (P6).
Quando se pediu aos formadores que respondessem à última questão
já estava implícita uma redundância na sua resposta. As instituições de formação
deverão contribuir para um melhor desempenho profissional dos formadores.
Constatou-se também que os formadores preocupam-se com a sua formação
contínua, procurando investir nela de forma autónoma, como já se referiu
anteriormente, mas reforçam a ideia de que as próprias instituições é que
deveriam promover essa formação: “Na parte de formação contínua podiam
promover em colaboração com outras entidades. Na produção de eventos com
outros colegas podiam contribuir para descobrirem outras práticas e trocas de
experiências. Deviam promover ações de formação para formadores” (p3).
Percebe-se claramente que a qualidade é um aspeto importante para esta classe
profissional, sendo isso também condicionante da sua motivação interna. Os
formadores são, no fundo, o rosto das entidades de formação e centros de
formação e, por isso, querem sempre mostrar a sua capacidade de liderar
grupos, de motivar grupos para obter desta forma um melhor desempenho
profissional: “Quem acaba por dar a cara, por ter o corpo presente é o formador.
Por isso, desde que o ambiente de trabalho seja bom e que não haja nenhum
tipo de constrangimento, sendo o formador bom, a instituição fica com boa
imagem, pois é ele quem dá a cara pela instituição” (p2). As mudanças que os
formadores defendem para aumentar a motivação são sem dúvida o
reconhecimento da profissão e aposta no seu desenvolvimento profissional,
apoiado pelas instituições de formação.
Discussão
Neste estudo procurou-se encontrar novos elementos para
compreender se a motivação influencia o contexto profissional dos formadores
ou, se pelo contrário, é influenciada por este. Desta forma, a gestão da motivação
tornou-se assim o aspeto fulcral da dissertação. Verifica-se que a força interior e
a boa gestão interior das emoções de cada formador constituem aspetos
importantes a serem considerados. Os formadores atribuem grande importância
à possibilidade de falarem abertamente sobre os seus sentimentos no seu
contexto profissional. Constatou-se também que este facto traduziu-se para cada
um dos formadores num bem-estar emocional e consequentemente a
possibilidade de continuar a desempenhar da mesma forma o seu trabalho. Tais
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resultados corroboram os de estudos anteriores. Percebe-se também o papel de
cada formador e a importância do estado emocional positivo, sendo que nas
relações interpessoais há uma espécie de contágio emocional, nomeadamente
entre os formadores e o grupo de formandos. Na verdade, este contágio
emocional surge como um dos elementos mais importantes para todos os
intervenientes uma vez que é a partir deste facto que as relações interpessoais
melhoram, nomeadamente com as entidades. Da mesma forma, este fator
contribui para a melhoria das relações intrapessoais. Contudo, surgem
importantes estratégias para que os formadores possam melhorar o seu
desempenho e que tenham um papel fundamental na motivação externa. É
imperioso que as instituições e entidades formativas possam intervir ao nível da
prática de Formação.
Assim, vários sentidos surgem a partir destas considerações. Por um
lado os formadores têm sobretudo uma motivação interior muito elevada pelo
desafio de mudar o comportamento, de aumentar os conhecimentos e a forma
de encararem a vida profissional dos formandos. Por outro lado, trabalham
autonomamente e exclusivamente para os formandos, sem apoio das
instituições. Desta forma, compreende-se que, independentemente das emoções
que sentem, o importante é a possibilidade de expressá-las livremente. De um
ponto de vista prático, tal evidencia que os formadores têm uma condição instável
e isso é motivo de tristeza. Estes profissionais manifestam a necessidade de
serem reconhecidos como formadores com valorização por parte da sociedade,
promovendo uma boa gestão de recursos humanos e a possibilidade de preparar
as entidades formativas para saberem promover o bem-estar emocional em
todos os formadores e formandos, assim como desenvolver estratégias
formativas para melhorar o nível de motivação externa, colocando-o ao nível da
motivação interna de forma a melhorar a expressão emocional.
Após esta análise percebe-se que seria importante que os formadores
falassem das emoções que vivem na sua profissão. Na verdade, poder falar
sobre as emoções tem a função de exprimi-las, evitando conflitos interiores. O
contágio emocional é uma variável que indica a forma como as emoções
condicionam as pessoas e, neste caso os formadores, pois é a partir deste
contágio que pode apurar-se o nível da motivação dos formadores. Pode afirmarse que o mesmo é muito positivo na relação formador-formando, porque também
é neste contexto aquela que mais importa.
O presente estudo apresenta várias limitações. Os resultados referemse a uma amostra reduzida e a um contexto específico. Desta forma, não é
possível generalizar os resultados para outras realidades, uma vez que não
houve confronto entre os dados das entrevistas e outras fontes para verificar a
fidelidade das mesmas. Assim, seria importante recolher dados a partir de fontes
diversificadas como, por exemplo, a observação em contexto real, a gravação de
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reuniões de entidades e formadores para discussão dos temas analisados e
outros relacionados de forma a alargar o estudo de caso a estudos de casos,
procurando perceber pontos comuns e diferenciais entre várias instituições e
formadores. Nesse sentido, estudos futuros deveriam centrar-se na identificação
de várias entidades de formação e a forma como as mesmas concebem
estratégias de reconhecimento e influenciam os níveis de motivação. Neste
âmbito, pretende-se perceber como é que o nível de motivação pode aumentar o
desempenho profissional e alterar consequentemente o rótulo atribuído ao ensino
profissional e a todos os que nele estão envolvidos, podendo desenvolver-se
junto das entidades promotoras a possibilidade de aumentar o bem-estar de
todos, melhorando significativamente os níveis de desempenho dos recursos
humanos envolvidos.
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Abstract
The main purpose of this article is to summarize and enlighten some scientific
ideas concerning neuropsychological assessment processes, specifically the
ones regarding oral language and executive dysfunctions. Neuropsychology is
the science that studies the relationship between brain structures and functions
that manifest in the form of behaviour. The neuropsychological assessment of
language and executive functions is carried out through the observation of
behaviour, interviews and standardized tests and questionnaires.
Keywords: neuropsychological assessment; oral language disorders; aphasia;
executive dysfunctions.

Resumo
O objetivo principal deste artigo é resumir e esclarecer algumas ideias científicas
relativas a processos de avaliação neuropsicológica, especificamente as
relativas à linguagem oral e disfunções executivas. A Neuropsicologia é a ciência
que estuda a relação entre estruturas cerebrais e funções que se manifestam sob
a forma de comportamento. A avaliação neuropsicológica da linguagem e
funções executivas é realizada através da observação do comportamento,
entrevistas e testes padronizados e questionários.
Palavras-chave: avaliação neuropsicológica; problemas de linguagem oral;
afasia; disfunções executivas.
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Introduction
Neuropsychology was defined by Meier in 1974 as “the scientific study
of brain-behaviour relationships” (Horton & Wedding 2008) and despite being a
science that is relatively recent, it is becoming to spread into different branches
as clinical, cognitive, developmental and experimental neuropsychology (Román
2004, cited in Maia 2009). More recently, some authors confirm that definition and
explain more concisely that neuropsychology is the applied science that studies
the complex psychological functions, also known as the superior mental functions,
the cerebral processes responsible for that functions and the behavioural
expression of brain dysfunctions, trying to link the brain structures with specific
human behaviour. Among these functions are memory, language, attention and
perception processes, and if there is a malfunctioning in one of those processes,
it will cause cognitive and emotional modifications which will be revealed through
people’s personality and motor behaviour (Espírito-Santo 2013).
There have been many authors studying the brain throughout the years
such as Franz Gall, who first believed that different parts of the brain were
somehow related to different functions, Korsakoff explained the neuropathological
basis of amnesia, Jean Bouillaud and Mark Dax found that language disturbances
were associated with the left hemisphere or Broca and Wernicke who described
two aphasias related to language mechanisms. Wernicke is considered the father
of neuropsychology due to the fact that he pointed out the importance of the
connections between different parts of the brain when performing complex
activities (Espírito-Santo 2013, Darby & Walsh 2005).
Oral language disorders
Language (in its oral current form) is a cognitive function exclusive of the
human being and it demands a lot of coordination between four subsystems:
phonology – maps the sounds and sound sequences of language into meanings;
semantics – responsible for the mental representation of meanings; grammar –
structure and position of words in the phrases; and pragmatics – use of the
language (Snowling 2006, cited in Espírito-Santo 2013). This means that
language involves using different parts of the cortex and not only one lobe
(Beaumont 2008).
Besides, the topic that causes a great amount of discussion is the
lateralization of the language function since many studies have been carried out
concerning people’s handedness and its association with the brain hemispheres,
although the majority of the research indicates that the speech organization is
located in the left hemisphere of the brain (Beaumont 2008). However and Satz
(1979, cited in Beaumont 2008) reviewed a lot of studies and concluded that there
may be support for the theory that left-handed people have speech functions in
both hemispheres. In fact, he found out that among people who participated in
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those studies, only 25% of the left handers had a left lateralization of the speech
function and none of them had right lateralization. In contrast, right handers
presented a 95% left lateralization and none bilateral individuals. There are other
studies that confirm this hypothesis using techniques such as the Wada Test
which involves the injection of intracarotid sodium amytal to cause a temporary
depression of the function in one hemisphere (Beaumont 2008).
When there is a problem in the reception, manipulation or expression of
the symbolic content of language due to brain damage and if that disorder was
acquired, it is called aphasia. This means that learning, perceptive or memory
difficulties and sensorial deficits are not considered part of this disorder once it
has no relation to brain damages. There is nowadays a large number of aphasias
like Broca’s aphasia (also known as expressive or motor aphasia), Wernicke’s
aphasia (also known as sensory or receptive aphasia), conduction aphasia (also
known as central aphasia), anomic aphasia, and global aphasia, among others
(Espírito-Santo 2013, Beaumont 2008).
To clarify some of the concepts used, Horton (1994) explained that brain
damage implies clear and substantial structural injury to the brain that can be
detected through imaging methods like a Positron Emission Tomography (PETscanning) or a Magnetic Resonance Imaging (MRI) (Kertesz 1994, cited in Horton
& Wedding 2008). However, despite some brain damages can be visualized
easily by neuroimaging, others may not demonstrate the deficits under imaging
(Horton, 1989 cited in Horton & Wedding 2008). In these cases, the term used to
describe the injuries is cerebral dysfunction (Horton 1994, cited in Horton &
Wedding 2008).
Functional anatomy
As it was mentioned before, the several functions implicated in the
processing of language are distributed across the different cerebral regions.
Imagiological studies suggest the existence of separate modules on the left
inferior frontal gyrus which include speech functions such as semantics, syntactic
and phonology (Godefroy et al. 2000, cited in Espírito-Santo 2013).
Understanding the speech involves the Wernicke’s area, located in the
left side of the temporal lobe and responsible for decoding the acoustics of the
sound waves, and an area located in the right side of the same lobe that
recognizes the speech sounds and the word forms (Boatman 2004, Damasio,
Tranel, Grabowsky, Adolphs & Damasio 2004, Dronkers, Wilkins, Van Valin Jr.,
Redfern & Jaegger 2004, Scott & Wise 2004, cited in Espírito-Santo 2013).
Speech, on the other hand, appeals to Broca’s area that selects sound
forms, the production of syllables located in the left hemisphere of the temporal
lobe and the articulation of the speech sounds that lies on the left pre-frontal lobe
(Indefrey & Levelt 2004, cited in Espírito-Santo 2013). When it comes to the
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reading functions, it is necessary to analyse the characteristics of the words and
to recognize individual letters, functions that are located on the left side of the
occipital lobe and the analysis of the letter sequences and the complete words
which is on the right side of the same lobe (Jobard, Crivello & Tzourio-Mazoyer
2003, cited in Espírito-Santo 2013).
One other cerebral structure that also contributes to the organization of
speech is the thalamus, particularly the left hemisphere of it that is related to the
verbal activity, contrasting with the right side that is involved in the non-verbal
aspects of the cognitive functioning. Also, the inferior frontal gyrus can have an
important role in language related to the rhythm and musical features of the
speech which is denominated prosody and it helps people understand the
intention of the expressions (Castro-Caldas 2000, cited in Espírito-Santo 2013).
The most common causes of aphasia detected are strokes (ischemic or
haemorrhagic), traumatic brain injury, brain tumours, brain surgery, brain
infections or a neurological disease like dementia. The fact is that stroke is the
most common of all causes with 25% to 40% of stroke survivors being diagnosed
with aphasia, accordingly to the National Aphasia Association (2011) (Dickey et
al. 2010; Pedersen, Jorgensen, Raaschou, & Olsen 1995).
Assessment
The methods of assessment in neuropsychology are much less intrusive
than any other methods used in medical assessment, which is a great advantage
and contributes to a better acceptance of the procedures from the patients. The
assessment processes can be divided into formal or informal. The formal
assessment generally uses standardized tests with detailed administration
protocols. On the other hand, the informal method involves gathering background
information about the patient and bases on stimulation that will allow the therapist
to take clinical conclusions (Murray & Coppens 2013).
According to the American Speech-Language-Hearing Association (also
known as ASHA) (2015) there are three processes that can be used to assess
this pathology, which complement each other: screening, comprehensive
assessment and assessment measures. Screening is a procedure that is
conducted by a therapist who examines oral motor functions, comprehension and
production of spoken and written language, among other cognitive aspects of
communication, always considering the cultural context of the patients. This
technique is important not to describe the aphasia characteristics but to identify
the need of further assessment and treatment.
The comprehensive assessment approach takes a closer and thorough
look at the difficulties caused by the aphasia, its effects on everyday life,
contextual factors that may influence and the impact on the quality of life of the
patient and family. This procedure must consider the cultural and linguistic
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diversity of the individuals and also it is important to evaluate sensory functions
such as audition and vision to assure that there are no deficits that can potentially
jeopardize assessment and/or treatment (Murray & Chapey 2001). Relatively to
assessment measures, there is a range of valid and reliable techniques that can
help assess basic communication difficulties or may provide detailed
characterization of the aphasia (ASHA 2015).
When assessing language it is important to evaluate spontaneous
speech, nomination, comprehension, repetition, written expression and reading
skills (Espírito-Santo 2013). On the assessment of spontaneous speech it is
important to check the fluency that corresponds to the easiness and speed in the
production of words, the number of words produced, the mistakes made
(paraphrasic, semantic or phonemic), the frequency of pauses to search for
words, hesitations and the prosody (explained in the section above). In the
nomination processes, it is central to evaluate the knowledge of the individual
about quotidian objects such as a watch or a pen which are commonly used and
also parts of the human body or colours, for example (Espírito-Santo 2013). When
the individual has difficulty in these processes, the problem is called anomy, which
is a characteristic of aphasia (Martins 2006).
Evaluating the comprehension consists of asking from simple questions
to complex questions and observing the reaction and the response of the subject
to the information provided. The same method is used in the repetition tasks in
which the subject is asked to repeat the same phrases that the psychologist says
(Espírito-Santo 2013). To assess writing skills, neuropsychology uses techniques
such as dictation of phrases, words, numbers, copies of texts and narrative writing
that will later be analysed by the therapist who will check grammar, syllables,
quantity and quality of the product. The difficulty in writing is called agraphia
(Martins 2006). As to the reading abilities, it is important to check for the symbol
and words discrimination, the phonetic association and the fluent reading of
phrases and paragraphs (Espírito-Santo 2013). The difficulty in reading is
denominated alexia (Martins 2006).
In addition to the practical methods mentioned before, some tests can
be used to assess language associated functions such as the Verbal Fluency
Tests (Lezak et al. 2004) which include some of the methods mentioned before,
the Boston Naming Test (Kaplan, Goodglass & Wintraub 1983, cited in GrothMarnat 2000) that evaluates the naming ability by visual confrontation with
pictures, the Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) that consists of word
lists that are read to the patient whom has to repeat them (Groth-Marnat 2000),
some subtests from the Wechsler Adult Inteligence Scale-III (WAIS-III), like the
vocabulary, information and comprehension subtests and the Controlled Oral
Word Association Test (COWAT), also known as the Word Fluency Test, and it
measures the ability of a person to spontaneously say words that start with a
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determined letter or that belong to a category, determined by the psychologist
(Gorth-Marnat 2000).
After the application of some of these methods and tests, a
neuropsychologist should be able to tell if there seems to be a problem like alexia
(inability to read) or agraphia (inability to write) and infer which cerebral area may
be damaged, that in this case would be the parietal lobe on the left hemisphere if
the patient had both conditions or the occipital lobe on the left hemisphere if the
patient only had trouble reading, since the structures responsible for the reading
ability are located there (as mentioned before) (Espírito-Santo 2013).
To address the lack of a complete approach to outcome evaluation
existent in all interventions in aphasia, it was finally designed a conceptual guide,
the Framework of Outcome Measurement (A-FROM) that helps therapists identify
and interpret outcomes of interventions that are important and provide the
individual with aphasia a better life experience. This framework is adapted from
the World Health Organization International Classification of Functioning,
Disability and Health (ICF) (WHO 2001, cited in (Simmons-Mackie 2014).
The A-FROM consists of different domains, such as: (1) the participation
domain, which includes a whole of life situations (e.g. life roles, responsibilities,
relationships and everyday tasks); (2) the aphasia severity domain, that realtes to
aspects of language and cognitive processing (e.g. reading, speaking, writing,
auditory comprehension); (3) the language and communication environment
domain that focuses on the context characteristics that may facilitate or hinder
communication or participation of this individuals (e.g. physical, social and
political environments); and (4) personal factors/ identity domain, which covers
sociodemographic data (e.g. age, gender, culture) and other internal factors
which may differ according to the type of aphasia (e.g. confidence, self-esteem).
It is essential that all these four domains are taken into account because it is their
interaction that will frame the experience of life of the aphasic person, contributing
to their quality of life (Kagan et al. 2008).
Executive dysfunction
To talk about executive dysfunctions, it is important to first approach the
executive functions. Several authors mention that executive functions are a group
of cognitive superior functions (Aron 2008, Capovilla et al. 2007, Delis et al. 2007,
D'Esposito & Gazzaley 2005, Royall et al. 2002, Salthouse, Atkinson & Berish
2003, cited in Espírito-Santo 2013) that have the ability “to maintain an
appropriate problem-solving set for attainment of a future goal” (Welsch &
Pennington 1988). Some authors added the idea that these functions also
incorporate planning skills, ability to perform organized search and control of
impulses (Welsch, Pennington & Groisser 1991, cited in Espírito-Santo 2013), as
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well as awareness of the problem, evaluation of the problem and its conditions
before preparing to solve it (Groth-Marnat 2000).
The executive system is responsible for the coordination of cognitive
resources, which may allow to supervise behaviour (Barassi 2005, Kennedy et al.
2008, cited in Espírito-Santo 2013) and therefore it is activated when the
individual is performing tasks that require concentration, for example when he/she
performs a new task that has never done before or a complicated task, when it is
necessary to change between tasks, or when it involves recalling and processing
stored information and it is necessary to inhibit usual automatic responses. On
the contrary, when the subject is performing activities that is used to doing, the
executive functions are no longer required (Norman & Salice 1986, cited in
Espírito-Santo 2013).
Lezak and colleagues (2004) divided the executive functions into groups:
(1) formulation of objectives, which comprises motivation, self-consciousness and
consciousness about the world; (2) planning processes to achieve objectives, that
requires abstraction and mental flexibility; (3) execution, that happens when the
subject takes the initiative, the sequence and organization of the steps taken; (4)
attitudes towards the effective achievement of objectives, such as the processes
of self-regulation and self-monitoring.
Assessment
As in every assessment of any disturb, the clinical interview is one of the
most important techniques to use because it provides a significant amount of
information about the patient and his/hers background, that can facilitate the
formulation of hypothesis concerning cognitive and emotional difficulties (GrothMarnat 2000).
Throughout the years, some methods of assessing executive functions have
arouse but, however, scientists have not reached an agreement about the
operationalization and assessment of these functions (Alvarez & Emory 2006,
cited in Espírito-Santo 2013). Despite that, there are tests prepared to evaluate
specific functions such as attention, planning skills, inhibitory control, memory,
cognitive flexibility, abstraction and decision making abilities (Espírito-Santo
2013).
For attention there are many tests, such as the Glasgow Coma Scale
that assesses awareness of the environment (Teasdale & Jennett 1976, cited in
Groth-Marnat 2000), Scales for assessing Post-Traumatic Amnesia (PTA) that
evaluates orientation and the capability to retain events (Shores, Marosszeky
Sandanam & Batchelor 1986, cited in Groth-Marnat 2000), the Digit Symbol or
the Paced Auditory Serial Addition Task (PASAT) that measure information
processing speed (Sampson 1956, cited in Groth-Marnat 2000), the Stroop Test
that evaluates inhibitory control and selective attention (Stroop 1935, Jensen &
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Rohwer 1966, Castro, Cunha & Martins 2000, Sabri, Melara & Algom, 2001, cited
in Espírito-Santo 2013), Letter Cancellation, Serial Subtraction, Digit Span, Knox
Cubes, the Trail Making Test which examines visual scanning and visuospatial
sequencing (Reitan 1958, Ashendorf et al. 2008, Sánchez-Cubillo et al. 2009,
cited in Espírito-Santo 2013, Atkinson et al. 2010), Verbal Fluency Test
(Thurstone & Thurstone 1962), Hayling Test (Burgess & Shallice 1996), some
subtests from Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome battery
(BADS, Wilson et al. 1996, Norris & Tate 2000), the Wisconsin Card Sorting that
measures cognitive flexibility, attention, impulsivity, abstract reasoning and ability
to develop solutions to the subject’s problems (Lima, Moreira, Gomes & MaiaFilho 2014), the Wechsler Adult Intelligence Scale, Third Edition (WAIS-III)
(Wechsler 2008), some subtests from the Behavioural Inattention Test (Wilson et
al. 1987), among others (Groth-Marnat 2000, Espírito-Santo 2013).
Planning skills can be measured by tests like the London Towers Test
(Krikorian, Bartok & Glay 1994, Souza, Ignácio, Cunha, Oliveira & Moll 2001), the
Labyrinth Test (Papazian et al. 2006, Porteus & Diamond 1962), also the Trail
Making Test and by some drawing tests that include copy and free drawing, such
as Rey-Osterrieth Complex Figure Test (CFT), the Benton Visual Retention Test
(BVRT), Hooper Visual Organization Test (HVOT) and the Clock Drawing Test
(CDT) (Espírito-Santo 2013, Groth-Marnat 2000).
For memory assessment, neuropsychologists frequently use the AMIPB
Story Recall (Coughlan & Hollows 1985), the Rey Auditory Verbal Learning Test
(RAVLT) and other tests mentioned before that approach many areas and assess
various functions simultaneously, like the PASAT, the Rey-Osterrieth Complex
Figure Test, the Digit Span subtest from WAIS-III, the Trail Making Test and the
Verbal Fluency Test (Espírito-Santo 2013, Groth-Marnat 2000).
To evaluate the cognitive flexibility there are tests like Luria’s Series and
other tests mentioned before for other functions, such as Hayling Test, the Trail
Making Test and the Wisconsin Card Sorting. When it comes to assessing
reasoning, usually the Raven’s Progressive Matrices (Raven 1976). In assessing
decision making processes, psychologists commonly use the Wisconsin Card
Sorting Test, the cubes subtest from the WAIS-III or the Clock Drawing Test
(Espírito-Santo 2013).
Besides all these specific tests that can be used to assess a lot of
different functions, there are some instruments that evaluate many functions
simultaneously, namely the Luria-Nebraska Neuropsychological Battery (LNNB)
(Kashden & Franzen 1996, Maia et al. 2005, McKinzey, Podd, Krehbiel, Mensch
& Trombka 1997) and the Frontal Assessment Battery (FAB) (Dubois,
Slachevsky, Litvan & Pillon 2000, cited in Espírito-Santo 2013).
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Luria-Nebraska Neuropsychological Battery
One of the most famous batteries to assess executive functions is the
Luria-Nebraska Neuropsychological Battery (LNNB), resulting from Luria’s
investigations throughout the years that enables the neuropsychologist to obtain
qualitative and quantitative data, obtaining a hybrid approach (Maia, Loureiro,
Silva, Vaz Patto, Loureiro, Correia et al. 2003, cited in Maia, Correia & Leite
2009). This battery has a great power of discrimination of specific problems that
would be difficult to observe on an interview and has the advantage that it takes
only about three hours to complete the tests which makes it practical due to the
fact that some patients may feel fatigued with long tests and also because in some
contexts, time for the sessions is limited.
According to Groth-Marnat (2000), Golden (2004) and Maia, Correia &
Leite (2009) this test is composed by 12 scales and each one of them contains
items that assess one specific aspect of a determined theme. These scales are:
(1) Motor – has 51 items, measures hand speed, muscular feedback when
performing simple and bilateral movements, movement coordination, ability to
perform complex motor movements, among other; (2) Rhythm – has 12 items,
evaluates ability to hear rhythmic patterns and musical tones, the capacity to
evaluate these stimuli and reproduce them; (3) Tactile – has 22 items, 11 for each
side of the body, tests body sensibility to touch and identification of objects by
palpation; (4) Visual – has 14 items, evaluates visual and visual-spatial skills that
don’t involve movement, subjects have to recognize the object and its purpose;
(5) Receptive Language – has 33 items, examines phonemic, word, and sentence
comprehension; (6) Expressive Language – 42 items, assesses the use of
speech, involving sounds and words, repetitions, naming and other speech skills;
(7) Writing – has 12 items, measures writing and spelling abilities; (8) Reading –
has 13 items, evaluates reading skills, the patient has to read from single letters
to complex sentences with accuracy; (9) Arithmetic – has 22 items, examines
number recognition and writing, with different levels of difficulty; (10) Memory –
has 13 items, evaluates verbal and nonverbal immediate rhythmic, tactile-visual
and verbal-visual memories, with and without interference; (11) Intelligence – has
34 items, estimates a general IQ, using various items commonly present in
intelligence evaluations, involves picture interpretation and sequencing,
interpretation of stories and proverbs, vocabulary, differences and similarities,
generalization, deduction and mathematical problems; and (12) Delayed Memory
– this scale evaluates delayed memory from the memory scale [(10)] and also
recognition and retention of another materials from the previous tests, generally
the delays range from 30 minutes to 2 hours. Due to this amount of items and
areas evaluated, the LNNB may be even more relevant in a rehabilitation setting
since it provides detailed information concerning the individual’s deficits.
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Conclusions
The first purpose of this article was to explain briefly the underlying
processes involved in language, such as speech production and comprehension,
to assemble and expose some of the many tests and techniques that can be used
to assess these functions in the neuropsychological area. Neuropsychology
promotes a quicker, cheaper and easier way to get to a conclusion about the
aphasia due to the numerous simple techniques presented before. However,
when the case is more difficult, the psychologist can apply other protocoled tests
that may facilitate the evaluation.
Oral language disturbs may have a great impact in patients’ lives and
their families too, therefore, it is highly important to help individuals in the process
of adaptation to their limitations and new realities. Aphasic subjects might have
difficulties talking, reading, writing or even comprehending oral speech, problems
that can lead to unemployment, complications in social interaction that affects the
patient’s social life, and this contributes to the development of pathological
symptoms which the neuropsychologist has to take into account and should
prevent. For that reason, the assessment of these functions is important to check
if everything is alright, to prevent eventual problems and also to detect difficulties
beforehand so that the treatment or rehabilitation of the functions in deficit can
start
immediately,
increasing
the
success
probability
of
the
recuperation/rehabilitation.
The second objective of this revision was to describe the various
executive functions and gather information about the tests and techniques used
in the neuropsychological assessment of these cognitive superior functions.
Dysfunctions in any of these important abilities are likely to cause difficulties in
daily life in almost every case, since we need these executive functions to
complete the majority of everyday tasks.
In fact, if a person has attention, memory or planning skills problems, for
example, his/her performance in tasks will decrease significantly. Consequently,
it is also of an extreme significance the assessment of the executive functions to
prevent major difficulties for the individuals and, similarly to what was mentioned
above, the early tracking of difficulties is important because it gives the
neuropsychologist information about what areas should be intervened first and
the ones that are most affected.
To sum up, neuropsychology is a science that has been developing for
the past years and it has brought many advantages to psychologists, since it
simplifies the assessment processes with the quick techniques and also
complements with highly advanced and specific tests and batteries that
smoothens the therapist’s role, because of the support he/she has from the results
of the tests and provides more reliable information for the posterior assessment.
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Resumen
Existe una gran controversia en relación a cuáles son los problemas que sufren
las personas transexuales. El objetivo del presente estudio es describir cuáles
son los problemas que perciben tener las personas transexuales. Método: Se
realizó una encuesta a cuarenta y tres personas transexuales en tratamiento en
la Unidad de Identidad de Género de Madrid, recopilando los treinta problemas
potencialmente más relevantes o probables en sus vidas. Se utilizó además, un
grupo control de 62 estudiantes universitarios. Los resultados muestran que tanto
las personas transexuales como el grupo control, perciben que las primeras
tienen diversos problemas, si bien varíala gravedad percibida de cada uno de
ellos. Además, la gravedad de cada ítem se diferenció significativamente
(p≤0,05), en diez ítems en el grupo transexual y veintiocho del control, del valor
esperado por azar. La percepción de cuáles son los problemas según el grupo
transexual también se diferenció significativamente (p≤0,01) con respecto al
grupo control en diecisiete de los treinta ítems. Se percibe que las personas
transexuales tienen problemas, pero estos no son los que estima la mayoría de
la población. Los tiempos de espera para tratamiento y cambios de
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documentación, así como las relaciones familiares son los mayores problemas
para las personas transexuales.
Palabras clave: transexualidad, disforia, estrés minoritario, estigma, bienestar
psicológico.

Abstract
There is a great deal of controversy regarding several problems that transgender
people suffer from. The aim of the present study is to describe what are the
transgender people’s problems, taking into account what is described by
themselves. Methods: A survey of forty-three transsexual people undergoing
treatment at the Gender Identity Unit of Madrid was collected, including the 30
potentially most serious or most likely problems in their lives. A control group of
62 university students was also used. Both transsexuals and control group
perceived that transsexual people have several problems. The severity of these
problems varies greatly among them. In addition, the severity of each problem
differs significantly (p≤0,05) from the value expected by chance. Finally, the
perception of what are the biggest problems for transsexual people varies
significantly (p≤0,01) between both groups in seventeen items. It is clear that
transsexual people have problems, but these are not those that the majority of
the population thinks. The problems that transgender people perceive as the
biggest are the waiting time for the treatments and documentation changes and
the family relationships.
Keywords: transgenderism, dysphoria, minority stress, stigma, psychological
wellbeing.

Introducción
La transexualidad es conocida desde hace siglos, pero se está
incrementando su visibilización, tanto por su mayor aparición en los medios de
comunicación, como por el aumento prevalencia y demanda de tratamientos
(Becerra-Fernández, et al. 2017).
El concepto de transexualidad, así como toda una serie de términos asociados,
están viviendo cambios muy rápidos. Por ello se hace necesario empezar por
una cierta clarificación terminológica.
Harry Benjamin (1953) describió por primera vez la transexualidad,
como la “asociación entre la normalidad biológica y la convicción de pertenecer
al otro sexo y en consecuencia el deseo de cambiar de sexo”. En general se suele
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decir que la transexualidad es la circunstancia en que una persona que nacida
con cuerpo de hombre, se siente mujer, o viceversa (Becerra 2003).
En la actualidad, los términos de disforia género y de transexualidad son
los más usados para referirse a estas personas, debido en gran medida a su
sucesiva introducción en el DSM-5. No obstante, no todas las personas
transexuales manifiestan la misma disforia. A veces se dice que la transexualidad
es una forma extrema de malestar o disforia con el sexo asignado, o los aspectos
sexuales del propio cuerpo (Gómez, Esteva & Berguero 2006).
Por otro lado, desde la psiquiatría se consideró la transexualidad como
una forma extrema de transgenerismo (Vallejo 2005), esto es, el deseo de
adoptar aspecto o roles de género contrarios a los asignados socialmente a su
sexo. De esta forma no todas las personas transgénero tendrían disforia ni
querrían tratamientos para cambiar su cuerpo. En las unidades de tratamiento en
España, se tiende más a hablar de identidades transgénero, entendiendo que
éstas son realidades construidas individualmente, no dicotómicas hombre-mujer
(Martínez & Montenegro 2010).
Tanto la clasificación DSM-5 (American Psychiatric Association 2014)
como la de la CIE-10 (Organización Mundial de la Salud 2000) incluyen la
transexualidad como una de las categorías diagnósticas. El grupo de trabajo
para la elaboración del CIE-11 lo denomina provisionalmente Incongruencia de
Género, pero sigue incluyéndolo como una categoría diagnóstica, dentro de los
trastornos sexuales y de la salud sexual, aunque propone que se incluyan en un
marco de promoción de los derechos humanos y se abandone el modelo
patologizador, (Reed et al. 2016, Robles et al. 2016, Drescher, Cohen-Kettenis &
Winter 2012).
Desde una perspectiva multiprofesional, la Asociación Mundial de
Profesionales en Salud Transexual (WPATH por sus siglas en inglés), instó a la
despatologización de la variabilidad de género (WPATH 2010).
Adoptando una visión no clasificadora, la transexualidad es solamente
una palabra que usamos para describir a aquellas personas que se perciben del
sexo contrario al que les fue asignado (García-Gibert, Asenjo-Araque, RodríguezMolina y López-Moya 2015).
Además, algunos autores defienden el uso del término trans*, como palabra que
engloba múltiples realidades, desde la transexualidad al transgenerismo y otras
(Platero 2014).
Por último, señalar que la prevalencia varía según diversos estudios,
encontrándose en uno reciente un ratio de 2,5 por cada 100.000 habitantes en la
Comunidad de Madrid (Becerra et al. 2017).
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Problemas psicológicos de las personas transexuales
Witcomb et al (2015), encontraron que la insatisfacción corporal es muy
alta en población transexual y que esto eleva el riesgo de desarrollar un trastorno
de la conducta alimentaria. Por su parte, Dhejne, Vlerken, Heylens & Arcelus
(2016) sugieren que la depresión y los trastornos de ansiedad son más
frecuentes que en la población general. Asimismo, destacan que a pesar de
darse más psicopatología en las personas transexuales, ésta mejora con el
tratamiento, alcanzando en muchos casos valores normativos.
Por otro lado, Marshall, et., al. (2016) encontraron que el riesgo suicida
es mucho más alto en personas transexuales que en la población general, tanto
en ideación autolítica, como en intentos suicidas y suicidios consumados.
Durante la adolescencia es frecuente aunque no universal, sufrir estrés
relacionado con la identidad de género (Robles et al. 2016).
Sin embargo, a pesar de lo previamente expuesto, se ha encontrado
una notable ausencia de rasgos psicopatológicos, como media en este colectivo,
hallazgos encontrados tanto en España (Rodríguez-Molina, et. al. 2014) como en
Portugal (Monteiro 2010).
Aunque pueda parecer contradictorio, las afirmaciones previas son
plenamente compatibles: las personas transexuales no presentan un perfil
psicopatológico, pero la presencia de alteraciones psicopatológicas es más
prevalente entre ellos que en la población general. Es decir, estas personas no
tienen como media alteraciones psicopatológicas, pero sí son más vulnerables a
sufrirlas, como consecuencia, entre otros factores, del estrés minoritario, que
sufren por pertenecer a una minoría, en este caso sexual (Rodríguez-Molina,
Asenjo-Araque, García-Gibert., Pascual-Sánchez, Becerra-Fernández y LucioPérez 2016).
Problemática transexual general.
La literatura muestra que las personas transexuales tienen múltiples
problemas más allá de los de la población general. Otras veces sufren los mismos
que ésta pero exacerbados por la transexualidad (Rodríguez-Molina, AsenjoAraque, Becerra-Fernández & Lucio-Pérez 2013).
Se pueden diferenciar tres áreas vitales en las que las personas
transexuales encuentran especiales dificultades: el ámbito familiar, el laboral o
educativo y el social y de pareja (Godás 2006). El 90% de los problemas de las
personas transexuales (con o sin tratamiento) tiene relación con el ámbito
familiar, social, laboral o escolar (Robes et al. 2016).
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La familia rara vez acepta de buen grado la transexualidad de uno de
sus miembros. No podemos olvidar el papel de las familias, que no solo
contribuyen al proceso de intervención, sino que se enfrentan a una amplia
diversidad de reacciones emocionales, siendo común verse invadidos por la
sensación de pérdida, incertidumbre, ambivalencia, dificultades para procesar lo
ocurrido o aceptarlo (Gregor, Hingley & Davison 2015).
El proceso de afirmación del género sentido produce con frecuencia
problemas laborales, como conseguir un trabajo, mantenerlo, afrontar la
discriminación y el “problema del baño” (Pepper & Lorah, 2008).
En el ámbito educativo, el acoso, es bastante común y es más probable
que en personas sin esta condición (Shiffman, et al. 2016). Esto puede propiciar
el abandono de los estudios, lo que a su vez tiene efectos sobre su empleabilidad
posterior.
En último lugar, posiblemente el ámbito que más dificultades ofrece es
el de la pareja. De hecho, la mayoría de las personas transexuales comunican
su circunstancia antes a la familia que a una persona que les atraiga (Cano,
Esteva, Giraldo, Gómez & Goneman 2004). Tomemos el caso de una mujer
transexual, que aún tenga aspecto masculino y que se sienta atraída por los
hombres heterosexuales. Se encontrará probablemente con que, con su aspecto,
difícilmente atraerá a hombres heterosexuales (Fernández & García 2012). Otro
problema es el de las personas que pretenden iniciar un proceso transexualizador
teniendo ya pareja. En la mayoría de los casos, esta pareja rompe su relación.
Centrándonos en aspectos más operativos, podemos decir que durante
todo el proceso transexualizador hay dos tipos de conductas ansiógenas para la
mayoría de las personas transexuales (Rodríguez-Molina, Asenjo-Araque,
Becerra-Fernández & Lucio-Pérez 2013). Una es comunicar su condición en su
entorno. Cuando se produce, es la mayor fuente de estrés que experimentan
estas personas (Robles et al. 2016). La otra es vestirse y adoptar una imagen
correspondiente al sexo sentido en presencia de otros.
No obstante, los problemas que hemos expuesto a lo largo del texto se
conocen, en cierta medida, como resultado de la práctica clínica y no tienen por
qué coincidir con los que estas personas sienten realmente. Tampoco el
activismo transexual es una fuente fiable de información al respecto, ya que, las
necesidades e intereses de los activistas transexuales no tienen por qué coincidir
con los de las personas transexuales comunes.
Por todo ello es necesario estudiar cuáles son los problemas de las
personas transexuales según ellas mismas y según la población general, objetivo
que nos planteamos en el presente estudio. Así mismo, es conveniente comprar
ambas visiones.
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En este sentido, se tratará la pertenencia al grupo transexual o al control
como variable independiente y la importancia percibida de cada uno de los
problemas, como dependientes.
Los resultados que se esperaba encontrar son los siguientes. Por un
lado, que existen diversos problemas en este colectivo, según ellos mismos y
según la población general. En segundo lugar, que hay diferencias entre el
resultado esperable por azar y el resultado real obtenido, en ambos grupos. Por
último, que hay diferencias entre el peso que cada uno de los dos grupos le da a
cada problema, lo que supone que los problemas percibidos por las personas
transexuales y la población general, son diferentes.
Método
Participantes
Los participantes fueron un total de 105 personas. De ellas 43 eran
usuarios de la Unidad de Identidad de Género de Madrid, 22 hombres
transexuales (de mujer a hombre) y 20 mujeres (de hombre a mujer). El grupo
control estuvo formado por 62 estudiantes universitarios. El criterio de inclusión
para el grupo trans, era que aún no hubieran iniciado aún ningún tratamiento
médico transexualizador.
La edad media del grupo total fue de 23.87 años (21.63 en el grupo
control y 23.87 en el grupo transexual), con un rango de edad en el grupo total
de 16 a 59 años (19 a 31 en el grupo control y 16 a 59 en el grupo transexual) y
una desviación típica en el grupo total de 6.4 (2.02 en el grupo control y 9.8 en el
grupo transexual).
Las personas transexuales se citaron mediante muestreo consecutivo
entre pacientes de la citada Unidad. No hubo ningún rechazo a participar. Los
miembros del grupo control fueron estudiantes universitarios de la Universidad
Autónoma de Madrid, entrevistados voluntariamente, en la Escuela de
Informática de dicha Universidad, siempre de forma individual y anónima.
Tanto en un caso como en el otro la participación fue voluntaria. Los
usuarios de la Unidad dieron permiso por escrito para que sus datos se utilizasen
en investigación de forma anónima. Dicha investigación está aprobada por el
Comité de Ética del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Se informó
a los participantes de todos los derechos tales como poder cambiar de opinión
respecto al permiso para usar sus datos y de que ni participar ni no hacerlo
tendrían ningún tipo de consecuencia negativa para ellos.
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Instrumentos
Se confeccionó un listado de posibles problemas de personas
transexuales (ver Figura 1). Se estudió para ello la información previamente
aportada por los últimos 100 pacientes de la Unidad de Identidad de Género de
Madrid, dentro de su proceso clínico habitual. Este proceso de revisión de
historias clínicas, lo realizaron exclusivamente aquellos de los autores que son
personal de la Unidad de Identidad de Género de Madrid. En este proceso, se
incluyeron en la lista todos los problemas mencionados por algún paciente, con
independencia de la frecuencia con que se repitiesen.
Con el listado se confeccionó una encuesta, con formato de Escala tipo
Likert de 29 ítems, correspondientes a los 29 problemas mencionados por los
usuarios. Se añadió un trigésimo ítem abierto al final, para que los participantes
pudiesen añadir cualquier otro problema no incluido en la lista anterior. Véase
Figura 1.
Hay que señalar que el instrumento empleado no es una prueba
psicométrica sino una encuesta de detección de problemas.
Procedimiento
Se aplicó la escala tanto a los pacientes de la UIG como a los
estudiantes universitarios, previa petición de permiso por escrito en el grupo
transexual y verbal en el grupo control. Las encuestas eran anónimas.
Los datos del grupo control se recogieron en dos días consecutivos. Los
del grupo transexual se recogieron al mismo tiempo, pero a lo largo de un mes,
durante las propias sesiones en la UIG.
Se controló el efecto del tratamiento médico sobre la percepción de problemas
en el grupo transexual, al incluir solo en el estudio a usuarios que aún no habían
iniciado dichos tratamientos.
Sexo:

Edad:

Conteste señalando del 1 al 5, siendo
1.- No es un problema para la mayoría de las personas trans o es un problema
leve.
5.- Es un grave problema para la mayoría de las personas trans.
1
2

PROBLEMA RELATIVO A…
Sentimiento de ser un bicho raro
No entender lo que te pasa

1

2

3

4

5
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

Miedo a estar loco o loca
Dudar de si la gente lleva razón (esto
es una locura, una tontería,)
Dudas sobre quién soy yo
Rechazo de la familia de origen
Rechazo de los amigos
Rechazo/acoso de los compañeros de
clase
Rechazo/acoso de los compañeros de
trabajo
Rechazo de la pareja previa
Dificultades para ligar
Dificultades para encontrar pareja
estable (amor)
No poder tener hijos biológicos
Problemas para encontrar empleo
Problemas para mantener el empleo
Que te miren de forma descarada en la
calle, bus,…
Que te insulten en la calle, bus,…
Que tus compañeros o conocidos
cotilleen sobre ti
Problemas económicos graves
Acceso al tratamiento hormonal
Existencia de psicólogos en la
unidades
Tiempo de valoración previo al TH
Tiempo de espera previo a las cirugías
Otros problemas del tratamiento
Efectos secundarios del TH
Efectos secundarios de las cirugías
Tiempo de espera para poder cambiar
la documentación
Riesgo de caer en la marginalidad
Riesgo de que los servicios públicos de
salud en transexualidad desaparezcan
o se privaticen
Otros ¿Cuáles?

Figura 1. Encuesta sobre problemas percibidos por las personas transexuales
aplicada a los participantes.
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Diseño
El diseño utilizado fue no experimental transversal descriptivo de grupos
paralelos, con grupo control no equivalente, al no asignarse a los sujetos
aleatoriamente a los grupos transexual y control (Campbell y Stanley, 1995). Este
diseño se planificó para hacer, tanto análisis descriptivos como inferenciales
respecto a las diferencias entre ambas muestras.
Análisis de datos
Se realizaron análisis descriptivos para determinar el grado en que se
percibían que eran importantes cada uno de los problemas descritos.
Para realizar comparaciones entre el valor esperado y el obtenido, así como para
las comparaciones entre los dos grupos, se realizó la prueba estadística t de
Student, en el primer caso para una muestra (por separado para cada grupo) y
en el segundo para muestras independientes.
Los resultados se analizaron con el programa IBM SPSS versión 22.
Resultados
En primer lugar, se obtuvieron los resultados referidos a la importancia
de cada problema para cada grupo por separado (ver Tabla 1).
A continuación, se calculó para cada posible problema también por grupos
(transexual y control), su ajuste al resultado esperado por azar, esto es 3 en una
escala de 1 a 5. Los resultados pueden verse en la tabla 2.
Por último, se compararon las respuestas de cada uno de los grupos, mediante
una prueba t de comparación de medias para muestras independientes. Los
resultados pueden verse en la tabla 3.
Conclusiones
Las personas transexuales perciben que tienen problemas, tanto su
juicio como al de las personas no transexuales. Aparecieron tanto problemas
específicos delas personas transexuales (tiempos de espera para tratamientos)
como los mismos de la población general, agravados por la transexualidad. Esto
está en consonancia con lo encontrado por Rodríguez-Molina, et al. 2013), Godás
(2006) y Pepper y Lorah (2008).
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Tabla 1. Valoración por grupos de cada posible problema

Posible problema
1
2
3

Sentimiento ser un bicho raro
No entender lo que te pasa
Miedo a estar loco o loca

4
5

Dudar de si la gente lleva razón (esto es una
locura, una tontería,…)
Dudas sobre quién soy yo

6

Rechazo de la familia de origen

7

Rechazo de los amigos

8

Rechazo/acoso de los compañeros de clase

9
10

Rechazo/acoso de los compañeros de
trabajo
Rechazo de la pareja previa

11

Dificultades para ligar

12
13

Dificultades para encontrar pareja estable
(amor)
No poder tener hijos biológicos

14

Problemas para encontrar empleo

15

Problemas para mantener el empleo

16

Que te miren de forma descarada en la
calle, bus,…
Que te insulten en la calle, bus,…

17
18
19
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Que tus compañeros o conocidos cotilleen
sobre ti
Problemas económicos graves

Grupo
Control
M±DT

Grupo
Trans
M±DT

4.02 ± .949
4.06 ± .885
2.97
±
1.040
3.34
±
1.101
4.13
±
1.063
3.72
±
1.121
3.34
±
1.115
4.26
± .767
4.08
± .731
3.76
±
1.035
3.61
±
1.092
3.47
±
1.290
3.23
±
1.047
3.44
±
1.111
3.03
±
1.254
3.90
±
1.003
3.84
±
1.074
3.76
±
1.082
2.42
±
1.124

2.77±1.130
2.49±1.222
1.88±1.166
1.95±1.037
2.19±1.367
3.26±1.432
2.84±1.479
3.47±1.369
3.12±1.418
2.77±
1.360
2.71±
1.289
3.02±1.456
3.00±1.397
3.17±1.560
2.95±1.430
3.02±1.439
2.93±1.421
2.69±1.297
2.64±1.322
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20

Acceso al tratamiento hormonal

21

Existencia de psicólogos en la unidades

22

Tiempo de valoración previo al TH

23

Tiempo de espera previo a las cirugías

24

Otros problemas del tratamiento

25

Efectos secundarios del TH

26

Efectos secundarios de las cirugías

27

Tiempo de espera para poder cambiar la
documentación
Riesgo de caer en la marginalidad

28
29

30

Riesgo de que los servicios públicos de
salud en transexualidad desaparezcan o se
privaticen
Otros ¿Cuáles?

4.24
5.007
3.32
1.098
3.43
± .826
3.76
± .935
3.61
± .776
3.67
± .811
3.67
± .961
3.74
1.070
3.90
± .987

±

3.61
1.192

±

±

3.17±1.515
1.95±1.168
3.05±
1.431
3.45±
1.517
2.59±
1.251
2.48±1.194
2.74±1.149

±

3.77±1.394
3.05±
1.379
3.67±
1.408

Como era lógico esperar, estos problemas siguen un orden jerárquico,
de distinta importancia. Es interesante, ver cómo el peso de los distintos
problemas se diferencia en muchos casos y en ambos grupos (aunque más en
el control que en el transexual) del esperado por azar (3 en una escala tipo Likert
de 1 a 5). Esto quiere decir que hay problemas significativamente grandes y
significativamente pequeños. Por otro lado, hay grandes diferencias entre los
problemas de las personas transexuales percibidos por ellas mismas o por otros.
En 17 de los 29 ítems que representaban problemas concretos, hubo diferencias
significativas entre la importancia que le dieron los grupos l.
Resulta especialmente llamativo el que en todos los ítems con
diferencias de percepción de la gravedad entre el grupo transexual y el control,
las puntuaciones más altas (mayor gravedad percibida) se dieron siempre en el
grupo control.
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Tabla 2. Prueba t de ajuste al valor esperado por azar por grupos (3).
Posible problema
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
p<0.05
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Sentimiento ser un bicho raro
No entender lo que te pasa
Miedo a estar loco o loca
Dudar de si la gente lleva razón (esto es una
locura, una tontería,…)
Dudas sobre quién soy yo
Rechazo de la familia de origen
Rechazo de los amigos
Rechazo/acoso de los compañeros de clase
Rechazo/acoso de los compañeros de trabajo
Rechazo de la pareja previa
Dificultades para ligar
Dificultades para encontrar pareja estable
(amor)
No poder tener hijos biológicos
Problemas para encontrar empleo
Problemas para mantener el empleo
Que te miren de forma descarada en la calle,
bus,…
Que te insulten en la calle, bus,…
Que tus compañeros o conocidos cotilleen sobre
ti
Problemas económicos graves
Acceso al tratamiento hormonal
Existencia de psicólogos en la unidades
Tiempo de valoración previo al TH
Tiempo de espera previo a las cirugías
Otros problemas del tratamiento
Efectos secundarios del TH
Efectos secundarios de las cirugías
Tiempo de espera para poder cambiar la
documentación
Riesgo de caer en la marginalidad
Riesgo de que los servicios públicos de salud en
transexualidad desaparezcan o se privaticen
Otros ¿Cuáles?

Grupo
Control
0.000*
0.000*
0.808

Grupo
Trans
0.185
0.009*
0.000*

.0180*

0.000*

0.000*
0.000*
0.020*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

0.000*
0.248
0.474
0.031*
0.594
0.268
0.154

0.006*

0.917

0.094
0.003*
0.840
0.000*

1.000
0.493
0.832

0.000*
0.000*

0.749

0.000*
0.055
0.024*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

0.087
0.475
0.000*
0.830
0.060
0.047*
0.007*
0.147

0.000*

0.826

0.000*

0.004*

0.916

0.130

0.001*
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Esto parece indicar que la población general tiene una percepción
respecto a que las personas transexuales tienen problemas, superior a la
percepción que tienen las propias personas transexuales. En algunos ítems la
diferencia fue realmente grande. Tal es el caso del ítem 1 (“sentimiento de ser un
bicho raro”) que en el grupo control tuvo como media .02 y el grupo transexual
2.77. Parece que la población general tiene una idea general acerca de que las
personas transexuales tienen problemas pero no identifican claramente cuáles.
Los cinco problemas que las personas transexuales perciben como
mayores son el tiempo de espera para modificar su documentación, una posible
desaparición o privatización de la Unidad que los dejase sin tratamiento, el
rechazo por los compañeros de clase, el tiempo de espera para la CRS y el
rechazo por la familia.
Por su parte, los cinco primeros problemas según el grupo control serían
el rechazo por los compañeros de clase, no entenderse a sí mismos, el rechazo
en el trabajo, no entender qué me pasa y el sentimiento de ser un bicho raro.
Tabla 3. Comparación entre grupos (prueba t para muestras independientes).
Problemas que muestran diferencias significativas.
Posible problema
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
16
17
18
21
24
25
28

Sentimiento ser un bicho raro
No entender lo que te pasa
Miedo a estar loco o loca
Dudar de si la gente lleva razón (esto es una locura, una
tontería,…)
Dudas sobre quién soy yo
Rechazo de los amigos
Rechazo/acoso de los compañeros de clase
Rechazo/acoso de los compañeros de trabajo
Rechazo de la pareja previa
Dificultades para ligar
Que te miren de forma descarada en la calle, bus,…
Que te insulten en la calle, bus,…
Que tus compañeros o conocidos cotilleen sobre ti
Existencia de psicólogos en la unidades
Otros problemas del tratamiento
Efectos secundarios del TH
Riesgo de caer en la marginalidad

Sig.
(bilateral)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Esto sugiere un gran desconocimiento de la problemática transexual
real por parte de la población general.
Este estudio se refiere a problemática actual y no al origen del estrés de
estas personas, que bien podría identificarse como estrés minoritario. Así, el
estrés futuro de las personas transexuales parece predecirse en gran medida por
la experiencia de rechazo social previo (Robles et al. 2016).
En resumen, las personas transexuales tienen diversos problemas, que
se ordenan jerárquicamente y que son muy diferentes de los que se suelen
percibir por terceros. Una limitación del estudio es que la formación de ambos
grupos (transexual y control) no se puede llevar a cabo por azar.
Sería recomendable replicar este estudio con tamaños muestrales
mayores, así como con grupos de control diferentes al empleado en este caso.
Esto permitiría el uso de análisis estadísticos más potentes, como un ANCOVA.
Aunque el grupo transexual era plenamente representativo, sería
conveniente utilizar grupos control de otros segmentos sociales. También habría
que profundizar en las diferencias por sexos, edad y situación socioeconómica,
con el objetivo de valorar la posible influencia de estas variables en la percepción
de la problemática asociada a la transexualidad.
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Abstract
Social skills represent a complex area within human behaviour. Children and
adolescents who have difficulties in social skills and who are poorly accepted by
peer are at risk of developing some negative consequences. For people that have
Asperger’s Syndrome (AS), social skills are the biggest life challenge. It is,
therefore, important to early detect AS in order to help them to fit in society more
effectively and achieve their full potential. In this paper, we present a clinical case
of a teenage girl diagnosed with Asperger Syndrome (AS), that also presented
some depressive and anxiety symptoms. We will learn more about the traits of
AS, the differences expected between boys and girls with AS, the impact of AS in
adolescence, but also the relation between these traits and epilepsy, since she
was diagnosed with absence seizures. In the therapeutic process it was applied
the principles of cognitive behavioural, narrative and family therapy. Therapy
aimed at psych educating about the AS diagnose; developing social
competencies; developing strategies to cope with stress, anxiety and aggression;
improving self-esteem and enhancing autonomy.
Keywords: adolescence, Asperger Syndrome, case study, cognitive-behavioural
therapy, narrative therapy
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Resumo
As competências sociais constituem um domínio complexo no que diz respeito ao
comportamento humano. Crianças e adolescentes que apresentam dificuldades
ao nível das competências sociais e que apresentam dificuldades na integração
social, correm o risco de enfrentar algumas consequências negativas a diferentes
níveis. As habilidades sociais constituem um dos grandes desafios para as
pessoas com Síndrome de Asperger (SA). É, pois, importante diagnosticar de
forma atempada a Síndrome de Asperger, de modo a poder ajudar crianças /
jovens a desenvolver competências sociais que melhor lhes permitam se integrar
na sociedade e desenvolver o seu potencial. Neste artigo, apresentamos o caso
clínico de uma jovem adolescente diagnosticada com Síndrome de Asperger
(SA), apresentando sintomatologia depressiva e ansiosa. Neste artigo,
abordaremos aspetos como: caraterísticas da síndrome, diferenças existentes
entre rapazes e raparigas, o impacto da SA na adolescência, bem como a relação
da SA com a epilepsia, uma vez que a jovem apresentava crises epiléticas - tipo
ausência. No processo terapêutico foram aplicados os princípios da terapia
cognitivo-comportamental, narrativa e familiar. O processo teve como objetivos
terapêuticos psicoeducar sobre o diagnóstico de SA; promover o desenvolvimento
de competências sociais; desenvolver estratégias de coping para lidar com o
stress, ansiedade e raiva; promover a autoestima e incrementar a autonomia.
Palavras-chave: adolescente, Síndrome de Asperger, estudo de caso, terapia
cognitivo-comportamental, terapia narrativa
Asperger Syndrome & adolescent girl
Social skills represent a complex area within human behaviour. Highly
socially competent individuals are able to meet the demands of everyday. They
possess appropriate peer reinforcement behaviours, communications skills,
problem solving skills, and social self-efficacy and can develop such adaptive
behaviours as independent functioning, self-direction, personal responsibility, and
functional academic skills (Elder et al. 2006).
Children and adolescents who have difficulties in social skills and who
are poorly accepted by peer are at risk of developing some negative
consequences. There is a high incidence of school maladjustment, delinquency,
child psychopathology and adult mental health difficulties, as depression and
anxiety (Elder et al. 2006). For people that have Asperger’s Syndrome (AS), social
skills are the biggest life challenge.
This is a study case about a teenager named “Sandra” that was
diagnosed with Asperger Syndrome (AS) when she was 11. Also she had to learn
how to cope with absence seizures since she was 9. Sandra struggled with the
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feeling of being different. She wanted to fit in social groups, but lacked the skills
and social knowledge to do it.
Throughout individual therapy, framed in the grounds of cognitive
behavioural and narrative therapy, we work towards helping her to cope with
these difficulties and to become more independent. Additionally, we report the
intervention with Sandra’s parents, who struggle to learn how to cope with the
diagnoses of epilepsy and AS and how to promote the development of their
teenage daughter.
Sandra’s case study
Sandra started attending the psychological sessions when she was 10
years old, on the transition for the 5th grade. She is now 12, and attends the 7 th
grade. She presents some immature behaviour, in the way she addresses her
parents and also in the way she separates from them (with prolonged hugging
and kissing). By the age of 9, she started having absence seizures. As she got
older and since she got her menstruation at 11, they become more frequent. She
is being medicated to prevent those seizures.
Sandra’s parents looked for psychological counselling, due to difficulties
in adjusting to the new school and getting along with colleagues. Although these
difficulties, she kept her good grades.
In school, Sandra is a calm and shy girl, lacking confidence, as stated
by one of her teachers. In some moments, she shows little control over emotions,
crying in front of others out of the blue. At home, she presents a different
behaviour. She is extremely dependent from her parents (for instance, she isn’t
able to sleep and to take a bath alone). When stressed, she has aggressive
behaviours towards her parents, calling them names. The problems about
sleeping in her bedroom, started after she was diagnosed with epilepsy. She gets
more scared about the dark and her parents were afraid to leave her alone, due
to the seizures.
During the psychological sessions, at the age of 11, she was diagnosed
with Asperger Syndrome by a neuropsychiatrist, with expertise in Autism
Spectrum Disorders.
Assessment and case conceptualization
Sandra’s assessment included interviews with both parents for the
purpose of obtaining a comprehensive developmental history, and also an
interview with her to determine the level of communication, academic and social
skills, and adaptive functioning. Also for the assessment it was used some
psychological tests and other activities.
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Sandra presented a good level of intellectual maturity. The results of
Child Behaviour Checklist for ages 4-18 (Achenbach 1991) showed high values
on internalization scales, especially in the social problems scale, as well in the
syndrome scale anxious/depressed. Although not entirely significant, it stands out
some externalizations problems. In the Family Drawing Test of Corman (1985),
all the characters were drawn as being very old, when compared to her real family.
She showed strong fear of losing people and constantly talking about making
birthdays. From the analysis of Roberts-2 (Roberts & Gruder 2005) it stands a
vulnerable pattern of emotions and behaviours. She presented some features
expected in a clinical profile of depression, with elevations in anxiety and rejection
scales. Also she showed some difficulties in identifying problems, which seem
anxiety related, when she have to acknowledge some emotions, as fear. Likewise,
she presented difficulties in finding age appropriate solutions to the problems
presented. Moreover, she had difficulties in seeking for help.
Observation was also an important component of the assessment.
Sandra didn’t want to come to the sessions. In the first session, she showed
resistance and a disrespectful attitude towards her parents. Parents seem to be
having difficulties in managing her behaviour and establishing limits. In the
interview, father said, “probably we are protecting her too much”. These difficulties
were enhanced after Sandra’s diagnose with epilepsy.
Throughout the therapeutic process, Sandra struggle in separating from
her mother. Also, she had difficulties in greeting and establishing eye contact.
Despite the initial resistance in engaging the sessions, we were able to establish
a good therapeutic relationship. Nevertheless time-to-time she presented some
anxiety, expressed in nervously laughs, avoiding themes or tasks, or doing them
very fast, not confronting with the results. She showed having difficulties in
understanding some abstracts concepts, like metaphors, feeling somehow
confused.
About herself she writes “I’m ugly”, “I’m fat”, “I’m an idiot”. In sessions,
these expressions are frequent. Also, she describes her epilepsy as “an evil in
her head”. She doesn’t like to talk about that, as she stats that she cannot
understand what is happening with her. Her biggest wish is to not have epilepsy.
She talked about school in an aggressive way, “It sucks...” “Its bad”, “I
want to change school”. For her, the worse thing in school is the “breaks for
lunch...”. During the therapeutic process and as she grows older, she became
more worried and distress about her lack of friends, showing her difficulties in
understanding the social interactions. Also, older colleagues teased her, without
her knowing that she was being deceived, and lacking the skill to self-defend.
Sandra shows having intense interests that guide all her conversations
(i.e. age, a strong interest towards boys, more intense than typical teenage

256

Asperger syndrome & adolescent girl:
Understanding the rhythm of emotions towards the struggle with social relationships cognitive-behavioural and narrative therapy

crushes), lacking the ability to understand and react in terms of the interest of the
interlocutor.
Sandra’s diagnose
Throughout the assessment it stood out symptomatology of depression
and anxiety. Likewise, Sandra presented difficulties in social domain, being selfcentered and lacking social competencies. Also she presented struggles in
managing emotions, like fear and anger, as well as having low self-esteem.
Nevertheless, the struggle to adapt to school was not adequately and completely
described by this symptomatology. Besides the difficulties presented in social
relationships, she had also difficulties in using social language, and in
understanding and using adequately facial expressions and gestures. With this in
mind, we argue that Sandra’s difficulties could be better explained by Asperger
Syndrome, presenting also depressive and anxious symptoms.
Asperger Syndrome (AS)
The diagnosis of Asperger’s disorder was first added to the American
Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
4th edition as a pervasive developmental disorder belonging to the family of autism
spectrum disorders (APA 1994; Portway & Johnson 2003).
Diagnosing individuals with AS is complex as there isn't any biological
test to aid diagnosis (Portway & Johnson 2005). Thus, it is made solely on the
basis of developmental and behavioural characteristics (Attwood 1998; The
National Autistic Society 1999). Moreover individuals with AS present high rates
of comorbid disorders (such as emotional disorders - anxiety and depression, as
well as behavioural disorders - conduct disorder, oppositional defiant disorder,
and attention-deficit/hyperactivity disorder), which might delay or obscure the
diagnose of AS (Portway & Johnson 2005; Hoffmann et al. 2013; Sotronoff,
Attwood, & Hinton 2005; Park et al. 2003), leaving the child at risk of negative
encounters, developing low self-esteem, anxiety and depression (Portway &
Johnson 2003).
The mean age for a diagnosis of AS is approximately eight years old
(Elder et al. 2006). The difficulties presented are age-related, and need to be
targeted in intervention. During elementary school, social skill deficits became
more prominent. In middle school, children began feeling their differences and
express sadness, anxiety, and rejection. Teenagers faced increased anxiety,
obsessive-compulsive, and ever-changing social skill deficiencies (Church,
Alisanski & Amanullah 2000).
In DSM-V, an explicit diagnostic category “Asperger syndrome” will no
longer exist. That doesn’t mean that individuals with milder autistic symptoms,
good cognitive and language abilities will disappear (Hoffmann et al. 2013).
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People with AS are affected to different degrees in the way they think,
communicate, relate to others and understand the world around them (National
Autistic Society 1999). Individuals with AS have been identified as having
difficulty with “theory of mind” tasks. That is, they lack an understanding and
appreciation of the feelings, thoughts, needs, and intentions of others, how their
behaviour impacts others, and the meaning of reciprocity in relationships
(Cumine, Leach, & Stevenson 2006; Elder et al. 2006; Farrugia & Hudson 2006).
Due to these social deficits, the attempts made in social contexts are often clumsy
and inappropriate. They can be fluent in verbal expression, but the content of
conversations may be narrow and reflect circumscribed interests. The child may
continue a conversation with little regard to the interest of the listener (Sotronoff,
Attwood & Hinton 2005), also having an inability to read social cues and to
respond to those (Elder et al. 2006). There is likely to be a preference for fixed
routines and structure, with significant distress at even minor changes. They have
also a rigid thinking (Farrugia & Hudson 2006). There can be signs of motor
clumsiness, poor fine motor skills (Elder et al. 2006), hypersensitivity to specific
auditory and tactile experiences, problems with time / organization management
(Sotronoff, Attwood & Hinton 2005)
Genetic and environmental factors, like immunological factors, could be
in the origin of AS. Still, it hasn´t been found any exogenous causes that explain
AS. Accordingly to Antunes (2009), the father sometimes has AS too. Also, the
age of parents seem directly correlated with autism. These last two assumptions
were found true in Sandra’s case. Attwood (2010) states there are some
evidences suggesting a dysfunction in the frontal or temporal lobs. Sandra’s
encephalogram to check the brain for electrical activity that can cause seizures,
pointed out a lesion in the temporal lobe.
AS and epilepsy
Epilepsy is a neurological condition, which affects the nervous system.
It is also known as a seizure disorder. Seizures seen in epilepsy are caused by
disturbances in the brain electrical activity. Over a third of people with autisticspectrum disorders develop epilepsy, the risk being linked to the degree of
developmental delay and receptive language deficit. There is no specific study of
epilepsy in AS, although the relatively normal ability and language suggest that
the risk is lower, around 5-10% and that is more likely to start later, in adolescence
or early adulthood (Berney 2004).
AS in girls
The proportion of boys and girls that are sent to a diagnostic evaluation
is 10 boys to 1 girl. Nevertheless, the epidemiologic states a proportion of 4:1
(Ehlers & Gillberg 1993). Although there aren’t many studies, it has been found
that in general, boys showed a higher expression of social deficits, very irregular
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profiles of social skills and a tendency towards disturbing or aggressive behaviour,
especially when they feel frustrated or under tension. In contrast, girls tend to be
relatively more skilled in social play and reveal a more balanced profile of social
skills. Often, they have the ability to post imitate social behaviours. They watch
other kids and copy them, but their actions, unlike the other children do not occur
at the right time and are not spontaneous (Attwood 2010).
Girls with AS are considered more immature than unusual. They may
still be "invisible" children, socially isolated, concerned about their imaginary
world, but do not constitute a disruptive influence in the classroom. According to
the author's experience, the prognosis of girls is better in long term. They appear
to be better able to learn to integrate socially, although they may appear aloof,
awkward, shy or otherwise overly friendly and intrusively talkative (Attwood 2010;
Wing 1996).
Understanding the diagnosis in Sandra’s adolescence
Transition times are very difficult, as they break the routine. In a study
made by Portway and Johnson (2003) the school years were seen as being
particularly and progressively problematic, due to the increase of social
expectations from the child as well from peers, teachers, parents and society in
general (Berney 2004; Portway & Johnson 2003). In Sandra this seem particularly
true. She coped well in her primary school. However, when she moved to a bigger
school, it became apparent her true degree of disability.
The transition from childhood to adolescent is seen as stressful for both
family and child. Adolescents with AS experience difficulties arising from the core
symptoms presented but also in coping with the need to become less dependent,
more responsibility, and the need to make decisions (Portway & Johnson 2003).
They often struggle to separate from primary caregivers because they have no
peer group to whom they can turn or with whom they can fit in (McKinsey 2009).
Also the syndrome distorts relationships with family and peers. Sometimes they
can feel angry by the person’s self-centered insensitivity, obsessiveness, and
rigid inflexibility.
Between ages 9 and 13, friendships are based on similarities, sharing
adventures, and giving to each other emotional support. Teenagers with AS are
often eager to understand and experience the social and relationship world of
their peers, including relationships and sexual experiences (Moreno, Wheeler &
Parkinson 2012), which seem to be Sandra’s case. Adolescents with AS also
struggle with the feeling of being different from others on many occasions
(Portway & Johnson 2003). Likewise, there is the stress that grows from the
limited achievement and sense of failure, when compared with more autonomous
and successful siblings or peers (Berney 2004). Sandra struggles with this and
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with self-esteem problems, common within this developmental stage, being more
vulnerable to anxiety and/or depression.
Adolescents with AS may express their distress in different ways. They
may have a strong awareness of their need for contact with others or a desire for
closeness (Sandra’s case), or they may cope with environmental stress by
withdrawing or isolating themselves. Nonetheless, children with AS often learn
strategies to cope, that can mask the true extend of their difficulties.
Prognostic and treatment
As other developmental disorders, autistic spectrum disorders improve
with age. Nevertheless there isn’t any cure or medicine that might significantly
alter the ability of socialization or empathy, or cognitive rigidity (Antunes 2009).
Symptoms such as stereotypies may resurface with arousal, whether from
anxiety, boredom, anger or excitement (Berney 2004). The problems of people
who have AS and the associated risks cannot be completed ameliorated by
appropriate educational interventions and greater understanding by others, but
can be greatly exacerbated by their absence (Portway & Johnson 2005)
When diagnosed, treatment involves a multi-modal approach thus being
complex and multifaceted (McKinsey 2009). It can include individual and family
psychotherapy, psychopharmacology, special education, occupational therapy,
and speech and language therapy, social skills training (Elder et al 2006).
Therapeutic intervention
Therapeutic intervention in AS cases is usually long term. We started the
sessions in a regular basis (weekly). After some time, they became fortnightly, in
order to monitor the achievements and continue working her social skills. The
intervention process was based on the theoretical framework of Cognitive
Behavioural Therapy (CBT), the principles of narrative therapy of White and
Epston (1990), and also integrating some systemic principles, as it was very
important to intervene with family, supporting parents and improving the
relationship between family members.
CBT only recently has been applied to children and adults with AS.
Although few empirical studies have been reported, outcomes have been positive
(Sotronoff, Attwood, & Hinton 2005). The use of narrative therapy aimed at
helping Sandra deconstruct narratives about school, about herself and epilepsy,
and elaborate other narratives more adaptive and flexible.
The therapeutic intervention had the following aims: Establish a
satisfactory therapeutic relationship; help the adaptation process to school and
colleagues; psych educate about AS and Epilepsy; psych educate about
emotions; develop strategies to cope with stress, anxiety and aggression; develop
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social competences; improve self-esteem and self-confidence; enhance her
autonomy and help parents to accept the diagnose, decrease the tension felt and
promote Sandra’s development.
Intervention process
In order to facilitate the understanding of the intervention process, we
systematized the therapeutic goals into six moments.
1st moment: Establishing a satisfactory therapeutic relationship
Although the initial resistance engaging in the sessions, we started
working as a coach and a trainee. Sandra also had in the therapist a coping model
for careful reasoning, nonanxious behaviour, and other social competencies,
which was a key element in the therapeutic process. One important thing that
helped establishing the therapeutic relationship was the flexibility showed to
adjust the sessions to the emotional state of Sandra. We used writing exercises;
art exercises, reading materials carefully selected, games and videos, age and
interests appropriate.
2nd moment: Psych educating about the problem (AS and epilepsy)
Sandra and her family had to cope with two diagnoses: Epilepsy and AS.
Both diagnostics were lived with anxiety. It was important to give accurate
information about them. Some books and other materials were provided to the
family (Antunes 2009; Cumine, Leach, & Stevenson 2006; Welton 2004). After
receiving this information, we were better able to work together as a team.
Sandra’s parents showed some resistance revealing the AS diagnose to
Sandra, feeling that she was not prepared. In fact, as cited by McKinsey (2009),
children tend to accept more readily the “label”, while adolescents tend to struggle
more, especially when issues of self-identity are prominent, which was Sandra’s
case. Nevertheless, it was important to educate Sandra’s regarding her diagnosis
and what it meant for her. Together we elaborate a list of abilities and difficulties
of each member of the family, as suggested by Attwood (2010). Afterwards, it was
explained that doctors had gave a name to the main characteristics presented in
her list - Asperger Syndrome. Also, we search for famous people with AS. As
stated by McKinsey (2009), Sandra’s understanding of how her brain may work
differently was essential, as a way to help improve self-esteem.
3th moment: Developing social competences
It was essential to develop Sandra’s social competences, throughout
social skills training. This training was aimed at increasing her self-awareness, to
develop strategies to compensate for social deficits, to improve conversational
skills and to encourage independent living skills. Social skills treatment is a well-
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documented and important intervention for children with AS, although little
empirical evidence exists to support this premise (Attwood 2000, Elder et al 2006).
We helped her to learn how to initiate a conversation; to acknowledge
signs that point the time to answer, interrupt or change subject; to use the eye
contact; to ask for clarifications or for help (...). Also it was important to explain
and clarify why certain behaviours are expected in specific contexts.
For these purposes we use techniques as modelling, role-playing and
feedback. We analysed videos with social behaviours as well reading materials
and social stories (Attwood, 2000; Elder et al. 2006; Gray 2000). Also we
construct some comic strip conversations that allowed her to analyse and
understand the range of messages and meanings that are part of natural
conversation, activity suggested by Attwood (2000). Likewise we used structured
games like card and board games to teach pragmatic language. Body language,
facial cues, gestures and voice tone were then practiced using these tools. We
also train problem-solving skills. We shared experiences inside and outside the
therapy office, as suggested by Kendal (1992). Those were an opportunity for
modelling, to discuss interpersonal interactions and to give feedback to her
(experiences like to great the therapist or other person, to start a conversation,
besides others).
Also we suggested that Sandra participate in social group activities, as
an opportunity to know people with similar capacities and interests, to learn how
to self-reveal and listen to other, as well as acknowledging her and the thoughts
and feelings of others.
4th moment: Psych educating about emotions and developing
coping strategies
Attwood (2000) suggested that social skills training might target the
identification of specific emotions, the contexts in which they might be appropriate
and modulation skills to help manage the intensity of the emotions. Hence, we
explore one at a time each emotion. We questioned, for instance, “How can you
know that a person is sad? What could you say or do to help? What makes you
feel sad?”. We have done exercises like mimics to help her read and express
body signs and facial expressions. Furthermore, to describe and explore events
and comments that drive to a feeling, we try to recall some of her own events and
explain that others could experience similar feelings, as a way to promote
empathy’s development.
We encourage her to write the events, impressions, thoughts, and
feelings. Stress, anxiety and aggression were symptoms strongly presented in
Sandra, thus it was important to teach how to cope with them. One of the
exercises done was the fears hierarchy. She had fears like “being different”,
“being teased”; “getting alone”; “death”; “dark”. Thus, to better learn ways to cope
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with fear we applied the benefits of bibliotherapy (Lucas & Soares 2004), using
for instance the book of Gonçalves (2000). Afterwards, we trained anxiety
management techniques, as diaphragmatic breathing, progressive muscle
relaxation and visualization imagery. At some point, after facing some fears, she
wrote: “it worth’s facing and overcoming fear”.
We have done exercises to help her anticipate the consequences and
others to remind her what to do when angry. Although some difficulties in selfcontrol, as time passed by, she become more capable to hold / wait and to
manage better the feeling of frustration.
5th moment: Promoting the development of autonomy and selfesteem
As she presents a negative speech about herself, to increase selfesteem and self-confidence we suggested some activities that she could do,
focusing on what she is doing right, and complimenting the child and teaching her
to compliment herself, as suggested by Elder et al (2006).
To achieve these purposes, we use books as a tool (i.e. Welton 2004).
Through reading about others that experienced similar feelings and behaviours,
she gained increased understanding of her social awkwardness. Also we register
all her conquests during sessions as she wrote the “Adventures of Sandra”,
reporting some of her accomplishments.
During the therapeutic process, progressively, she changed her negative
speech about her (i.e. “I’m ugly”, “I’m fat”). She brought to the session a letter that
she wrote for the therapist:
“I am writing to tell you what I think about me. I think I have a sense of
humour; I like my friends and my family, especially my parents, but sometimes
I’m not tolerant with the rules; I’m sweet with animals, especially with my kitty; I
like to work out to be a good student; I’m smart and pretty (...). This is Me! Kisses
and hugs”.
Enhancing her autonomy was a very important goal to be achieved in
therapy, as a mean to increase her self-esteem and self-efficacy. Note she faced
difficulties in sleeping alone, doing homework tasks by herself, taking bath and
taking the epilepsy medication (...). Now, she is more responsible about these
things, being able to accomplish them. We have done some therapeutic contracts
like “I, Sandra, will sleep alone in my bed. I know sometimes it will be hard but I’ll
try ... I WILL ACHIEVE!, writing down every time she could do it, monitoring the
process. These agreements had witnesses, the therapist and her parents, as a
way to better work together to achieve our goals. Another accomplishment was
the fact she started coming to sessions alone. She wrote, “Before, when I couldn’t
do something, I asked my mother to do it. Now, first I try. That is like gold!”
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Since she faced so many changes in her body, which lead to anxiety and
stress, we addressed these questions. After some time, she felt more
comfortable, accepting her body changes, taking more care about herself, and
becoming more vain. Another question that still is very important to address in
sessions is sexuality and boyfriends. For several times, she asked “How can I get
a boyfriend?”. Boys themes were constant in school, at home and in sessions. So
it was very important to give accurate information on attraction, the dating game
and sexuality, as she has difficulties in correctly interpreting someone’s intentions
(Moreno, Wheeler & Parkinson 2012).
6th moment: Parents intervention
The parents involvement was a very important part of the therapeutic
process. They struggle with doubts and guilty feelings, questioning if they could
prevent it. It was important to work toward these anxieties that were enhancing
Sandra’s handicaps, by confronting some thoughts and developing their coping
mechanisms.
We had to work especially with the mother that showed some high levels
of anxiety, worrying that Sandra could not have a normal life. Also, she worried
about others not being able to understand what Sandra had, and so judging her
ability as a mother. Wishing to protect the daughter, she struggled in establishing
limits, saying no and assigning tasks, which was increasing Sandra’s difficulties
in getting more responsible and independent. So Sandra’s mother was a key
factor through the intervention. As she became more confident she was able to
better encourage Sandra’s autonomy, responsibility, to set limits, help her
understand social situations and develop social competences.
Conclusions
“Once upon a time there was a girl named Sandra. She had brown hair,
blue eyes and freckles (...). What made her happy was being with friends. When
Sandra was younger she had some fears, as to do a somersault. But in the 6 th
grade she learned how to do it and was very good at it. Also, she was afraid to
sleep in her bed and of the dark. Nevertheless, she was able to face those fears.
She decided to tell other people how she had overcome the fears. When Sandra
went to the new school she felt ashamed and afraid because she didn’t knew
anything or anyone. Now she already knows colleagues and gets along with them.
She now says to other kids who face this fear: "Make friends!", "It takes courage
to make friends and I was brave!" (...) (Sandra’s adventures: 1st chapter)
This is one of the many chapters of Sandra’s history. She wrote this
chapter during sessions, when facing some fears and after struggling to adapt to
school. She has done many conquests but the most important one was making
friends.
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In adolescence, there is the desire of intimacy, love, and the wish to
develop friendships. However, Sandra faced some difficulties in knowing how to
do it, that was explained by AS diagnose. Antunes (2009) states that people with
AS are bad dancers in the emotions dance, and like a bad dancer they try to
imitate others, but they cannot understand the rhythm of emotions. So Sandra’s
individual therapy was aimed at helping her to better cope with the daily
challenges and to develop social skills.
To better sum up the therapeutic process, we can divide it in two big
periods: Sandra during 5th grade and Sandra during 6/7nd grade. During 5th grade
the goals were to adjust to the new school, develop her autonomy and help facing
the intense fears presented. After a couple months of therapy she face some
fears, and changed the way she spoke about school, being more adjusted to it.
Nevertheless, she still felt as an outlier from classmates. During the 6 th and 7nd
grade, we saw her flourish. Teenage worries, as friends and boyfriends, were the
main topics of sessions. She faced social difficulties in getting along, as well the
big desire to be with them. She also had to face the feeling of being different, but
also to cope with all her body changes, and with the seizures that were
intensifying. As she makes more friends, she feels more comfortable, and capable
of developing the strategies for managing stress, anxiety and aggression.
However, as the social relationships got better, the school grades got a little
worse. Nevertheless, she is more able to find things that she feels good at it. She
is more independent and responsible.
One important part of the therapeutic process was the intervention with
parents. Sandra’s family were scared about her diagnose. The tension was big,
and was getting in the way with her autonomy, responsibility, and other core
aspects of her development. It was urgent to address and to work in collaboration
with parents to better help Sandra.
The therapeutic intervention still is onset to better help understand daily
situations and to train social skills, that are important to the development of a
positive sense of identity and competence, and to prevent symptoms of anxiety
and depression that she already had. There are also some aspects that needs to
be further addressed, namely the way she sometimes express affection,
excessively / over friendly, and questions of sexuality and boyfriends.
This is Sandra’s history. Probably throughout her development Sandra
will continue facing challenges. The transition to a new school could be one of
those. Peer relationship difficulties will continue to be a source of frustration,
anxiety, and confusion. To better help children and adults fit in society more
effectively and achieve their full potential it is essential to make an earlier
detection of AS and improve our knowledge about AS (Portway & Johnson 2003).

265

CARLA VALE LUCAS ET AL.

AS has no cure. A child / adolescent with AS “is like a Ferrari. The
problem is that the road of life is not smooth. For the Ferrari to go on as fast as
their potential, we must put tires more suited and to repair at least some holes of
the road” (Adapted from Antunes 2009, p.122). Therefore, treating people with
AS imply firstly to educate the family, then the school, and whenever possible the
society about the challenges they face. So, changing the tires of the Ferrari means
giving the child tools to deal with life obstacles.
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Proclaiming that intellectuals are capable of acting about human topics in a smart
way, Chomsky (2017) describe that
It took Dewey only a few years to shift from responsible
intellectual of World War I to “anarchist of the lecture-platform,”
denouncing the “un-free-press” and questioning “how far
genuine intellectual freedom and social responsibility are
possible on any large scale under the existing economical
regime.” (Chomsky, 2017, p.15)
Unlike other intellectuals, Dewey was lucky enough to, at least, be able
to speak…In the world – and Brazil was not an exception, although in different
periods –, the dark times made many quiet, if not because of argumentation
capacity, by force. Chomsky (2017) reminds Bertrand Russell, Eugene Debs,
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Zola, Thorstein Veblen, Randolph Bourne and
Nelson Mandela’s Calvary, as well as many others who were not individually, but
mentioned as a group.
Regarding the phenomenon in Brazil, Chomsky (2017)
says that “A major initiative was a military coup in Brazil, backed
by Washington and implemented shortly after Kennedy’s
assassination, that instituted a murderous and brutal national
security state there" (Chomsky 2017 p. 21).
That was it. In 2012, at a session of the Truth Commission in Brazil with
political prisoners and persecuted victim’s lawyers, attorney Eny Moreira gave an
emotional speech describing the injuries she witnessed in the dead body of
Aurora Maria Nascimento Furtado, which was delivered by agents in Cajú,
11/11/1972. The night before, presenter Cid Moreira, on Globo News, had
reported that the terrorist Aurora had died as a result of injuries in a shooting with
security forces. However, there were no injuries resulting from a shooting found
by the lawyer when recognizing the body. The corpse of the Psychology student
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at the University of São Paulo, according to Eny Moreira's description, had traces1
of the truculent action of the regime's torture. According to her, one of Aurora’s
eyes was bulged and the other was completely black; the left elbow had a bone
sticking out; the jaw was sunken; it did not have nipples and also nails; there were
numerous bites on the body; the cephalic perimeter was sunken due to a
tourniquet, called Christ’s crown, which explained the bulged eye.
Aurora Maria Nascimento, 26 years old, was responsible for the
university’s press, UEE/SP (Student’s Union of São Paulo), and it was quite active
in the student movement in 1967 and 1968 as a militant from the Aliança
Libertadora Nacional-ALN (National Liberation Alliance). It is said in the official
documentation from the São Paulo State’s Truth Comission that:
She was caught on November 9th, 1972, in Parada de
Lucas neighbourhood, in the city of Rio de Janeiro, in a police
raid done by a patrol from the 2 nd Sector of the North
Surveillance, after a short shooting, when a police officer was
killed. After running a few meters and hiding in different places,
Aurora was caught, alive, inside a bus. She was tortured, since
the moment she was caught, in the sight of many people who
were around at the scene. Aurora was taken to Invernada de
Olaria (“Olaria Hibernation Corral”), where she continued to be
tortured by police officers from the DOI-CODI/RJ (Operation
and Information Detachment - Centers for Internal Defense
Operations/Rio de Janeiro) and by Death Squad members.
Aurora suffered the most abominable terrors at the hands of her
torturers, whom, besides using the traditional parrot’s perch,
electric shocks sessions, beating, drowning and burning,
applied the “Christ’s crown”, or tourniquet, a metal band that
gets tighter gradually, slowly smashing the victim’s cranium.
She died on November 10th due to the tortures, when they threw
her body riddled with bullets on the corner of Adriano and
Magalhães Couto streets, in the Méier neighbourhood, Rio de
Janeiro. Her body arrived at IML/RJ (Legal Medical Institute/Rio
de Janeiro) classified as “unknown” by the document 43 from
the 26th police station. The official version issued by the security
agencies, published by the Estado de São Paulo (São Paulo
State) newspaper, on November 11th, 1972, stated: At dawn
yesterday, Aurora Maria Nascimento Furtado, who was
arrested at 9:40 am on November 9th, led police officers from
Rio de Janeiro to a place in Méier, Guanabara, where a
In the lawyer’s description the term was marks; the change to traces was emphasized on
purpose.
1
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"hideout" (meeting place) of the terrorist organization National
Liberation Alliance would be located, according to the
document distributed yesterday by the Guanabara security
authorities. Arriving at the corner of Magalhães Couto and
Adriano streets, Aurora asked to be dropped off. She said that
she would prefer, for safety reasons, to go by herself, walking,
to the "hideout" nearby. When she got off, Aurora ran out and
screamed at a nearby Volkswagen. At that moment, an intense
shooting broke out between police officers and the occupants
of the car. When the shooting was over, Aurora, shot, was
dying, lying on the street. Concerned about Aurora Maria, the
officers sought to assist her. Because of that, they did not reach
the Volkswagen group, which took off at high speed. The
autopsy done at the IML on November 10th, signed by the
lawyers Elias Freitas and Salim Raphael Balassiano, confirms
the false police version of death in a shooting and points out the
cause of death as "[...] penetrating head injuries with cerebral
laceration." It also describes 29 perforations by firearm
projectile, not specifying, however, the entries and exits of the
shots, not allowing the reconstruction of the trajectories. Eight
projectiles were found in her body. Various calibers of
projectiles were used, as the perforations ranged from 5 to 19
millimeters, with tips of yellow metal or bare lead. The report
states that the chest and abdomen were transfixed by
projectiles, but "[...] the pleural cavities do not contain blood; the
abdominal cavity contains no blood; in the right gluteal area
there are three orifices that are not life threatening." Which
means that the shots, at least part of them, were given when
Aurora was already dead, just to confirm the shooting that did
not occur and that is assumed as true by the coroners. The
lesions on the skull are described as irregular wounds of 60 and
25 millimeters, located in the left and right parietals. These
measures are not from projectiles, which confirms the
denunciation that Aurora was killed under torture by the Christ’s
crown.
Just as there are heroes for the great deeds towards the common good,
so are, nominated for their roles, tormenters in the reverse order. And the Truth
Commission, with the commitment of transparency, publicly makes available the
records that inform those responsible for the harm. (Table 1). Let us recall the
concepts of virile cynics and voluntary blinders proposed by Dejours (2011). Virile
cynics refer to those who, endowed with decision-making power, act in the name
of the authority to which they are subordinated, to ensure the harm. Voluntary
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blinders, on the other hand, are all those who, without decision-making, are aware
of the evil done, but are impotent in the struggle for the common good.
Table 1 - Identification of those responsible – case Aurora
Institution/Peri Name
od
IML-RJ
Elias Freitas
IML-RJ

Role
Coroner

Salim Raphael Coroner
Balassiano

Demeanor

Alive/Date Observations
of Death
Falsification of
Dossier, p.
autopsy reports
388
Falsification of
autopsy reports

Dossier, p.
388

DOI-Codi do I Adyr Fiúza de Commander Imprisonment, Dead
Dossier, p.
Army - RJ
Castro
torture and
388
murder.
Source: São Paulo Truth Commission. http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/mortos desaparecidos/aurora-maria-nascimento-furtado

This was the Brazilian reality between 1961 and the “Diretas Já”, or
"Direct Now", a civil movement that, in 1984, demanded direct presidential
elections. There is a corollary of cases of missing and dead people, considered
terrorists by the regime, or in the words of Chomsky (2017), prophets, who were
accused of corrupting society’s souls in general. And thus "They bitterly angered
the establishment with their critical geopolitical analysis, their condemnations of
the crimes of the powerful, their calls for justice and concern for the poor and
suffering." (Chomsky 2017, p. 31). To call the intellectuals responsible,
considering that they are privileged is what Chomsky (2017) does, because
privilege refers to responsibility and in this place there are choices. Yes, there are
choices in the vita activa (Arendt 1991), especially when related to the binomial
action/plurality as a political activity.
Hobsbawm (1998) presents an important analysis of the phenomenon
called third world. In his study, the author shows that one factor that the countries
that are included as part of the third world have in common was, precisely, the
predominance of military regimes.
“If we omit the main body of the communist regimes of
the Third World (North Korea, China, the Indochinese republics,
and Cuba), and the long established regime of the Mexican
Revolution, it is hard to think of any republics that have not
known at least episodic military regimes after 1945”.
(Hobsbawm, 1998, p. 340)
Hobsbawm's (1998) emphasis refers particularly to the worldwide
demographic boom, especially in poor countries.
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“The demographic boom in the poor world was so
incredible because the basic birth rates in these countries were
generally much higher than the corresponding historical periods
in the developed countries, and because the enormous
mortality rate, which previously restrained the population,
decreased immensely since the 1940s – four or five times faster
than the corresponding decrease rate in Europe during the
nineteenth-century”. (Hobsbawm 1998, p. 338)
It is interesting to make a parallel about the strategies reasoned by the
masters of mankind who "were the principal architects of government policy and
who persue their vile maxim: all for ourselves, and nothing for other people"
(Chomsky 2017, p.17). We will also use the analysis of the Lugano Report
(George 2013) as a source, in which the author, mixing facts and real events,
proposes you to make inferences based on writings of several contemporary
thinkers. The story is told as follows.
“Um organismo llamado Grupo de Solicitantes, cuya
sede se encuentra em la cidad suiza de Lugano (no muy lejos
de Davos), les encomenda a unos intelectuales la tarea de
reflexionar sobre como podría ser esta política estratégica
mundial. El trabajo de este cenáculo de pensadores esta
sintetizado en el Informe Lugano I (...). Se enumeraron
entonces três grandes retos: el médio ambiente, la gestión de
la sociedade y las finanzas. Hoy, el mesmo Grupo de
Solicitantes reclama um segundo informe que haga al mismo
tempo um balance de las medidas adoptadas y de los nuevos
retos, siempre según la misma preocupación: cumplir los
objetivos de la globalización liberal y garantir la eternidade del
capitalismo financeiro mundial”. (George 2013, foreword, p. 14)
It begins with Lugano Report I, which deals specifically with the situation
of the planet from a demographic and ecological point of view in the 1990s. The
idea was to reduce the demographic pressure at any cost, coercively or not.
Among the topics mentioned are hunger, epidemics and wars. Yes, that's right,
hunger, epidemics and wars! And the basic argument is the simple existence of
too many people who are not included in the economically active population
(EAP), considered to be useless because they do not produce and also do not
consume enough, but occupy physical, social and ecological space on the planet.
According to the author, both climate change and social disruption are
threatening the imminent danger.
“¿Pueden el médio ambiente y la sociedade civilizada
sostener las cifras actuales y futuras? ¿Debe ser representada
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la cultura occidental por el 15%, despúes por el 10% y después
por el 5% de la humanidade? ¿Deben sacrificar su bienestar
los indivíduos y las naciones más productivos em aras de unos
dudosos benefícios para los menos productivos? ¿Deben
renunciar a su autoridade los países que ahora son poderosos?
Éstas son las preguntas que nuestro análisis nos obliga a
plantearmos a nosotros mismos y a los Solicitantes; por
nuestra parte, la respuesta es “no” a todas ellas”. (George
2013, p. 233)
One of the conclusions for the “no” to these questions is that the world
market will never include everybody, even the potential group at productive age.
The information given by government officials saying that they prioritize job
creation is unrealistic in the author's analysis.2
It is worth here to show trend indicators in Brazil. The IBGE (Brazilian
Institute of Geography and Statistics) provides a platform in which it is possible to
verify several indicators related to the economy, geosciences and population. The
population trend is shown through the interactive access to the age pyramid
(Table 2). Thus, gathering information about people at working age between 1990
and 2030 we can observe that the rapid increase in the potential competition, in
an ever-faster pace, among the productive labor market, has been occurring in
other so-called Third World countries, as George (2013) also observed.
Table 2 - Projection of active population in Brazil

Source: IBGE – Population projection. (Query) [Blue: Men; Pink: Women.]

2

As per the recent Freudian slip of the acting interim president in Brazil, Michel Temer, in
which he celebrates bringing "unemployment back"!
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http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/piramide
/piramide.shtm

At the same time, as of 2015, the scenario shows a strong rupture in
employment numbers, as reported by IBGE, informed by ADVFN Brasil: the Portal
of investments in Shares of the Brazilian Stock Exchange, which incorporates
indicators for the investors BOVESPA and BM&F (Graph 1).
Graph 1 - Unemployment rate in Brazil (2004-2016)

Source: ADVFN Brasil: Portal of investments in Shares of the Brazilian Stock Exchange,
with citations from investors BOVESPA and BM&F. https://br.advfn.com/indicadores/pme

In George's report (2013), similarly to the Grupo de Solicitantes
(Solicitting Group), a Good Club group was created, which, inspired by Bill Gates'
analysis, also concluded that prioritizing solutions to overpopulation, considered
as threatening, is a fundamental action. This group, gathered at Sir Paul Nurse’s
residence, who has a Nobel in Biology, would include various multimillionaires as
participants, “segun The Sunday Times fueron David Rockefeller Jr., Warren
Buffett, George Soros, Michael Bloomberg, Ted Turner e Oprah Winfrey” (2013
p. 237). The meeting resulted in a commitment to philanthropic investments
related to health and education. The author questions about this mean to achieve
the proposed and analyse previous ventures and their purposes to understand
the interest of this group. And she, rightly so, does a study about AGRA, a
program implemented in Africa, also by Bill Gates, in a seemingly philanthropic
way. It is worth mentioning that the program, associated with the company
Monsanto, aimed at producing food to test GMOs without scientific proof of its
consequences and, especially, knowing the risks of transforming into infertile
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what was previously potentially fertile soil, which was being used as subject to
Monsanto’s research.
The theme of philanthropy, with time, has taken an ample course among
the world’s mentality. Or why not to say that this course is apparently astonishing,
if seen through the public speech, although when analysed through the private
speech, it turns out to be, indeed, advantageous, in light of the speech that is not
declared (Soares 2004) 3. Take a look at the following formula of the contemporary
philanthropic mentality, Ampleness + Astonishment = Advantage, where the
ample character, when becoming astonishing, results in advantage. Who gets the
benefits of this equation? Certainly the praiseworhty ones, who choose whom,
where, and how much, in monetary amount and time, they wish to assist through
welfare actions. If withdraw, it no longer produces the effects on the assisted
ones, but it still has a developmentalist character to those providing the
assistance, yes, because in the medium and, perhaps, long term, the
praiseworthy ones will also be bearing the fruit of the welfare actions on an ample
scale. Add the non-appalling feature to this Manichaeism.
In Brazil, the National Institute of Metrology, Quality and Technology
(INMETRO) is the official institute for certification related to social responsibility.
“The word Responsibility comes from the Latin
Responsus (...) and the term Social is related to society, the
interaction characteristic of living organisms, their collective
coexistence, regardless of whether they are aware of that
interaction or the interaction is voluntary or involuntary. It
applies to populations of both humans and other forms of life,
(...) refers to those to whom our attitudes, choices and
decisions, in some way, generate consequences, impact or
affect. (...) Therefore, social responsibility is intrinsically related
to individuals, to accountability to others to whom, directly or
indirectly, consciously or unconsciously, we are connected and

3

Soares (2004) shows that reading carefully organizational speeches what is revealed is
that there are words that are not even declared and that there are contradictions between
what members of organizations assume to be ethics, morals and democracy and how those
are really applied in the organizational environment. This other side of social responsibility
in corporations is unveiled by identifying the three types of speech: the public, the private,
and the one that is not declared. A critical analysis of the speech that is not declared reveals
what lies behind the actions advocated by corporations’ social responsibility as well as the
contradictions inherent in those practices.
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for whom our choices, decisions and actions can cause
consequences. Since the 1990s, a new vision emerged about
Social Responsibility: the one that materializes through policies,
strategies and actions that aim, ultimately, to contribute to
Sustainable Development (SD). And, for development to be
sustainable, it is necessary that beliefs and values that underpin
the social actions of all organizations are reviewed, as well as
the development of new models of action by different social
players. In 2010, the International Organization for
Standardization - ISO, which coordinates the development of
international technical standards for various subjects, has
published the ISO 26000 - Guidelines on Social Responsibility”.
(Inmetro w/d, p. 7-9)
This standard, ISO 26000, and also the NBR 16001 are the basis for
public and/or private organizations to achieve the certification carrying the seal of
social responsibility in Brazil. It should be noted that certified companies use the
seal in their public speeches, especially in their advertising pieces.
As an example of the analysis suggested by Soares (2004), it is possible
to describe the case of AngloGold Ashanti of Brazil (Richardson et al. 2017). In
the public speech it is possible to see that the social responsibility project called
Raposos Sustentável (Sustainable community of Raposos) was created under
the aegis of Ashanti, a company exploring gold ore in the Quadrilátero Ferrífero
(Ferriferous Four-Side, an old denomination for an iron belt) located in the State
of Minas Gerais. With advanced technology in underground mining activity, in the
text that was published, Ashanti says that the workers health and safety is the
company's first commitment. Also it mentions that their operational performance
is related to the ability to build and strengthen relationships with society and to be
recognized as a partner to their audience. Improving the quality of life of the
communities neighboring their enterprises is referred to as an essential
commitment. The application of this commitment in real life is similar to the
purposes of the Good Club, quoted by George (2013). Ashanti does this through
fiscal incentive invested in education, income generation, health and
environmental quality, as well as sports and culture. The Raposos Sustentável
Project, funded by Ashanti, was implemented by the NGO Center for Culture and
Development (CPCD), which was founded in the community of Raposos in
partnership with Ashanti itself. The CPCD project created the Banco da
Solidariedade (Solidarity Bank), an entity that is not financial, as it may seem, but
a rental provider of educational projects for the community, having as teachers
community members working on a voluntary basis, who, in addition to the classes,
also manage the resources needed. As a source of information for the analysis of
the private speech, Richardson et al. (2017) used as base three reports: Raposos:
from the wealth of gold to the stagnation of dorm-city, published under the
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authorship of Bruno Porto, published in the online newspaper Hoje em dia;
Respiratory disease reaches about 500 thousand mining workers, by Mário Zota,
in the Featured work for Brazil de fato, of Minas Gerais; and, Gold and arsenic in
the sentinel of Raposos, by the sociologist Tádzio Peters Coelho, published in the
site Guayabera Mineira: Mining, Petroleum and Dependency. In the first report
the information is that, when closing its operations, the three thousand
employees, without perspective of employment in Raposos, a region dependent
on mining, sought work in Belo Horizonte and its surroundings, leaving Raposos,
which was in economic and social crisis, to serve only as a dorm-city. The focus
of the second article, about respiratory diseases, is the possible falsification of
reports done after periodic occupational exams, which did not mention diseases
caused by inhalation of particles of silicon dioxide and mineral dust in 3.077
Ashanti workers. In the third source, the information is that in Galo Velho, where
the separation from gold and tailings between Raposos and Nova Lima was
carried out, there is a high level of arsenic contamination in the population. About
85% of the workers examined had lesions from arsenic. In addition to these
workers, the general population was exposed, by contamination, to levels higher
than allowed in the water consumed in the region. When contrasting the previous
two speeches, the public and the private, Richardson et al. (2017) show, in the
speech that is not declared, that among the criteria for obtaining this certification
companies have to be in compliance with the applicable legislation and in line with
international standards in a way beyond the contribution to a sustainable
development. Ashanti demonstrates that it is not concerned about the long-term
impact and the consequences of its operations, and it is nevertheless certified by
NBR 16001, as explained on its website, updated in 2017. Paraphrasing Soares
(2004), corporate social responsibility: for a good cause?
Resuming back to Hobsbawm (1998), in his study on the era of
extremes, it is necessary to analyse the issue of Land Reform and its impacts on
the working world. According to the author, after the World War II, between 1945
and 1950, in the Eastern Europe, there was emphasis in this phenomenon; and
after 1949, in China; in 1952, in Egypt, Iraq, Syria, Algeria and Cairo. In Latin
America, although the phenomenon had been happening since 1910 in Mexico,
through political discussions, it effectively began in 1952 in Bolivia. In Brazil, the
population increased from 51,941,767 in 1950 to 169,799,170 in 2000. And this
growth was different by region. The region with the highest index in the period
was the Southeast, followed by the Northeast, South, then Center-west and finally
the North (Graph 2). However, over the period this growth was different when we
compare the regions in each decade, regarding their own growth. The Northeast
had the highest percentage of population growth between 1950 and 1970,
although with a lower trend between 1960 and 1970. In the 1980s and 1990s, the
highest percentage of growth occurred in the Southern region. In the 2000s, the
Northeast region once again has the greater growth percentage (Graph 3).
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Graph 2 – Distribution of the population by region – (1950-2000)

Source: IBGE (query). [Inhabitants; Brazil; North; North-East; South-East; South; Mid-West]

Graph 3 – Percentage of population growth by region/decade – (1950-2000)

Source: IBGE (query). [Percentage; Brazil; North; North-East; South-East; South; Mid-West]
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Comparing the same period between 1950 and 2000 regarding the rural
and urban population, an inverse phenomenon can be noticed. The analisys is,
as well, performed differently by region (Table 3).
For a better visualization, the Brazilian urbanization rate is shown here
represented by image (Figure 1). From the trend analysis it can be seen that the
phenomenon of rural exodus is far from stabilizing. And this concentration of
population in urban areas brings consequences in several levels of the
geopolitics, which impacts the daily life.
Table 3 – Comparison between urban and rural population by region – (19502000)

Source: IBGE (query). [Left side: Evolution of the rural population by region; Brazil; North;
North-East; South-East; South; Mid-West. Right side: Evolution of the urban population by
region; Brazil; North; North-East; South-East; South; Mid-West]
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Figure 1 – Brazilian urbanization rate in 2000

Source: Atlas of the Brazilian agrarian issue.

The transfer of rural population to urban centers has potentialized a new
international division of labor. Add to this the fact that industries that produced to
the world market moved to other countries. According to Hobsbawm (1998),
“This was in part due to the deliberate move, by
companies in the old industrial world, of part or all of their
production or inventories to the Second and Third Worlds,
followed eventually by moving sometimes even very
sophisticated processes in high technology industries, such as
research and development. The revolution in modern
transportation and communications has made possible and
economical a truly global production. It was also due to
deliberate efforts by Third World governments to be part of the
industrialization wave, conquering markets for exportation if
necessary (but preferably not) at the expense of the long
protection of domestic markets”. (Hobsbawm 1998, p. 354)
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Figure 2 shows that the phenomenon is not particular to Brazil. Urban
areas are generally more populated in every country.
Figure 2 – World urbanization estimatives (2030)

Source: Archdaily.

The industrial working classes in Third World countries originated from
this new division of labor with the consequent battle for labor rights and the
creation of unions. This was the case in South Korea, in Western European
countries, and also in Brazil, where, in the 1980s, the Partido dos Trabalhadores
(Workers' Party) begun. Hobsbawm (1998).
Studying the Lugano Report II, George (2004) shows that the success
of social movements was a concern for the masters of mankind, because new
prophets, this time collectively organized, would emerge with greater force to
convert souls. In the author’s view, also concerning, but because the omen is the
appearance of signs of arrogance and depreciation regarding the suffering of
others. She illustrates this with the possible occupation of Wall Street
“banqueiros y operadores que estaban assomados al
balcón por encima de los manifestantes se réian mientras
bebían champán al más puro estilo de Maria Antonieta cuando

282

The working world during dark times in society

dijo: “¡Que coman pasteles!” (...) Las fotografias de policías
llevando a cabo arrestos massivos o rociando gas pimienta
contra manifestantes no violentos provocan reacciones de
simpatia hacia las víctimas”. (George 2004, p. 225)
The solicitors would have to justify to the masters of mankind that these
behaviors are inappropriate.
This picture seems so accurate when we analyse the situation in Brazil
during the last couple of years. One of the recent events that occurred in 2013 is
similar to what was pictured above. During a wedding party, at the Copacabana
Palace, there was a social demonstration in which the focus of the protest was
about the public transportation services in Rio de Janeiro. Why a manifestation
like this was happening at the entrance of the place where a union was being
celebrated? Because the bride is the heir of the biggest businessman responsible
for the concession of public transportation, and the groom is the heir of a federal
deputy at the time. The union of their heirs symbolically represented the union
between politicians and businessmen to obtain privileges. Demonstrators in a
humored and peaceful protest were watched over and held by a large contingent
of private and public security guards, and were also physically and morally
affected by the wedding guests. From the top of the first floor of the Copacabana
Palace, the guests threw small paper planes made out of R$20 bills, in
hierarchical allusion. One of the protesters was injured by an ashtray thrown by
one of the guests.
Many social protest demonstrations have been taking place in recent
years in which the focus always revolves around the political/capital binomial.
Such as the ones about the World Cup and the Olympics, and, more recently, the
ones originated from the polarization between neoliberalism and workers’
representatives related to events in the highest Brazilian executive power
involving ducks and mortadellas as symbols of these different ideologies. During
this same period, the Black Bloc activism emerges, seen by the common sense
as individual criminals and vandals. The Black Bloc movement is not originally
Brazilian. It goes back to the 1970s, in Germany, as a new anarchist strategy.
Between 1917 and 1920, the anarchist movement was in full swing under
the leadership of Edgard Leuenroth, a journalist who created several newspapers
defending Brazilian workers. Being who introduced the anarchist movement in
this country, he was part of striking movements, acting through the press and on
the street, giving passionate speeches leading protests. The heart of the
movement was the propaganda and the education of workers to prepare for the
revolution. The 1917’s general strike in São Paulo began timidly with the
participation of 400 workers, men and women, of a textile industry. The purpose
of the strike was to update salaries and abolish the extension of night workload.
But, in fact, this beginning symbolized the beginning of the strong uprisng
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character linked to "the reaction against the deterioration of living and working
conditions" (Biondi 2009, p. 3). This strike of anarchist inspiration was configured
as a point of division between a period of disorganization among union
associations and the formation of more solid groups for collective defensive
strategies.
Wallerstein (1998) presents four arguments for explaining that the
capitalist world-economy, its geopolitics, and its geoculture are in a moment of
structural, rather than conjunctural, change: the accelerated de-ruralization in the
world; the ecological deterioration; the pressure for democracy in the world
system; and finally the end of the liberalism/old left polarization. This
analysis/prediction made by the author seems to be being confirmed in these dark
times.
Who runs the working world during dark times in society?
It is not about identifying the nation or individual that has a dictatorial
spirit. No, it is not the United States, in decline, or any other candidate on the run
to rise. It is, rather, the doctrine of the neoliberal programs of the masters of
mankind that presses the hand of those who, being poor in spirit and morals, hold
the pen to assassinate the common good in the vita activa. For Chomsky (2017),
"the neoliberal programs of the past generation have concentrated wealth and
power in far fewer hands while undermining functioning democracy (...)
Mainstream parties have been rapidly losing members to left and to right."
(Chomsky 2017, p. 298). However, there is also a growing opposition to neoliberal
attacks, and ”such disobedience has always been of concern to the dominant
classes. Just keeping to American history, George Washington regarded the
common people who formed the militias that he was to command an exceedingly
dirty and nasty people [evincing] an unaccountable kind of stupidity in the lower
class of these people." (Chomsky 2017, p. 299). This thinker perceives this
disregard for the lower class of these people being displayed in several forms.
But a few times, however, the cries against the power of the neoliberal doctrine
have had some effect in this period historically. The center of attention, in the
author's point of view, over who commands the contemporary world, is under the
auspices of East Asia, Europe, and the Middle East. This is because the greatest
target of the military power led by the US lies in all these areas. Chomsky's (2017)
conclusion about who rules the world is that more than ever we must answer the
question: which principles and values rule the world? Certainly not those of only
one ideology. But of the mentality, in the long term, that is formed as the
amalgamation of a diversity of ideologies.
How does the above impact the vita activa directly?
On November 8th, the World Meteorological Organization-WMO
presented a report at the COP-22 in 2016, the annual meeting of the United
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Nations Conference on Climate Change held in Morocco. The report said that the
rising sea levels will melt the polar ice caps faster. As a result, the population of
Bangladesh will very soon have to migrate to other lands or live on rafts over salt
water, without drinking water for survival. In India there are already reports of 300
million people living under water shortages. Recall the Lugano Report I: hunger,
epidemics and wars.
And what does the current world power think and do about it? The leader
of this power, under the bias of the Republican party, in addition to not signing the
Paris agreement of COP-21, increases the use of fossil fuels, and extinguishes
the possible support to the developing countries that are seeking to advance in
the use of sustainable energy. This is one of the strongest flags – though
impossible to understand if analised through the eyes of the common sense and
scientific knowledge – of the masters of mankind, who nurture neoliberal
programs. Republicans are certainly included in this vision. But the fact is that
while they appear to be at the other end of ideological polarization, Democrats,
more by omission than action, also allow for the rise of this flag.
What has been lost in the history of mankind? How can this apathy and
negativity be explained in face of imminent catastrophe? What mystery is hidden
to guarantee the continuity of life on this planet? Will a new Messiah arise, or will
the known Messiah rise, saving us all? Is life already possible on another planet?
Is there cryogenic technology for an eventual return of a few in times where
reconstruction would be possile? Is there any human life underwater? Is it
possible to live in a hologramatic way? Are there answers to these questions?
There must be, but they are not accessible to those who are subordinate and
subjugated by the masters of mankind. But this is a theme to be developed in
another time and in some other space.
How is this psychological suffering linked to the working world? Try to
remember the three activities of the vita activa (Arendt 1991) and what is
associated with it: labor/life, work/worldliness and action/plurality, with the
interweaving of politics. This is the path that is being followed to find the answer.
Chomsky (2017) explains, on the afterword of his work Who rules the
world, that, similar to the theme of climate catastrophe that is shaping up,
Republican and Democrat ideologies treat human work with, if not sordid,
indifference certainty to the physical and psychological suffering related to it. He
illustrates this analising the result of the recent electoral process in the US.
"(...) it is important to recognize the intense and
passionate support that Trump received from the anger and
unsatisfied, notably white voters without college education, the
working class and the lower middle class. There have been a
number of reasons, but one of them is that these groups are
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victims of the past generation neoliberal policies, the political
guidelines described in detail by Alan Greenspan, chair of the
Federal Reserve – FED, the US central bank – in testimony to
Congress." (Chomsky, 2017, p. 322)
He further describes the economy policy led by Greenspan having as a
goal to demonstrate that its success is directly associated with worker insecurity
because "intimidated workers would not demand wage increases or benefits, but
would rather willingly accept lower living standards in return of the mere possibility
of keeping their jobs" (Chomsky 2017, p. 323).
The results of the application of this policy caused unsatisfaction among
workers, not without reason. In addition to all the burden of work given to them,
the wages in 2007, adjusted based on inflation, were lower than the remuneration
in 1979, when Greenspan's economic policy was implemented. Another angle to
this matter is the instability in the labor market due to the people management
policy having prioritized terrible conditions of formal work with permission of
temporary jobs and outsourcing.
In Chomsky's (2017) conclusion, the path to re-routing the quality of the
vita activa lies in popular mobilization and activism.
Onward prophets!
Through the academic field, the construction of knowledge about
psychological suffering related to work, and its applicability in the concrete
working world, with measurable indicators, is a path that, associated with the
citizen life, is configured as a viable practice.
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