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DISCIPLINA: PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

 

EMENTA:  

Estudo do desenvolvimento humano nos seus aspectos cognitivos, sócio afetivo e 

psicomotores. Contribuições das teorias genéticas, psicanalíticas e sócio-antropológicas de 

desenvolvimento para a educação. Abordagens Psicológicas. Processo e Produtos de 

Aprendizagem. Distúrbios de Comportamento.    

OBJETIVOS: 

Analisar criticamente aspectos pertinentes à teoria e práticas pedagógicas no que tange este 

ramo do conhecimento. 

 

METODOLOGIA: 

 Aula expositiva dialogada; 

 Leitura e debates sobre os textos;  

 Seminários; 

 Atividades reflexivas: individuais e em grupo; 

 Produção textual 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação do acadêmico será contínua, processual e acumulativa, considerando a postura 

ética, a participação, o interesse e apresentação de trabalhos em sala de aula. Sendo que a 

frequência também passa ser pré-requisito relevante na avaliação do professor. 
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1 INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E SUAS 

ESTRATÉGIAS DE PESQUISA  

 

O desenvolvimento é considerado como um processo, influenciado por uma serie 

de fatores. Como dito anteriormente Delors aponta a educação. Nesta os aspectos cognitivos, 

afetivos, motor e psicossociais encontram-se intercalados. Passamos apresentar as teorias de 

alguns autores. 

Segundo Monteiro (2005), o desenvolvimento é considerado como um conjunto 

de transformações na qual o ser humano está submisso ao longo da sua vida. Ainda o autor 

afirma que é também um processo que se inicia no momento da concepção e termina com a 

morte sendo influenciado por alguns fatores como: biológicos, cognitivos, motores, morais, 

emocionais, lingüísticos, afetivos e sociais.  

Na perspectiva de Pimenta e Pinto (1999) existem um conjunto de fatores 

comportamentais e estruturais na qual o desenvolvimento está constantemente a ser 

influenciada por ela, do mesmo modo que o fator idade também não foge a regra tendo em 

conta que ela caracteriza sucessivamente alterações qualitativas, e esta pode se acontecer por 

estádios ou períodos e deve ser encarada de forma dinâmica visto que nem sempre acontece 

da mesma forma.  

Também Bronferbrenne (1989,p.191) associa o desenvolvimento a um conjunto 

de processos na qual a pessoa está sujeita desde nascimento até a morte tendo em conta as 

suas particularidades e a do meio onde ela está a agir e interagir, provocando a mudança de 

características da mesma. O desenvolvimento deve ser abordado de forma contínua não por 

etapas onde focaliza mais nas interações do sujeito com os seus contextos de vida. 

Bronfenbrenner (1989).  

Na mesma linha de pensamento Monteiro (2005 cit of Piaget,) salienta que o 

desenvolvimento individual é fruto de fatores biológicos de maturação, de experiência do 

mundo físico, de interação e transmissão social e de um mecanismo auto-regulador que é a 

equilibração, ainda o autor relaciona o desenvolvimento psicológico com a formação de 

relações sociais, visto que ambos ocorrem de forma paralela.  

Por outro lado Wallon e Vygotsky interpretam o conceito de desenvolvimento 

como um processo de construção social, intimamente relacionado com o conhecimento que 

elaboro sobre outras pessoas e sobre o mundo social. 
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Ainda concedera importantes as interações sociais que ocorrem desde os 

primeiros momentos da vida, atribuindo um papel ativo à pessoa. 

 

2 TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO  

2.1 Teoria do desenvolvimento de Jean Piaget 

 

Formado em Biologia, Piaget especializou-se nos estudos do conhecimento 

humano, concluindo que, assim como os organismos vivos podem adaptar-se geneticamente a 

um novo meio, existe também uma relação evolutiva entre o sujeito e o seu meio, ou seja, a 

criança reconstrói suas ações e idéias quando se relaciona com novas experiências ambientais. 

Para ele, a criança constrói sua realidade como um ser humano singular, situação em que o 

cognitivo está em supremacia em relação ao social e o afetivo. 

Na perspectiva construtivista de Piaget, o começo do conhecimento é a ação do 

sujeito sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na interação homem-meio, 

sujeito-objeto. Conhecer consiste em operar sobre o real e transformá-lo a fim de 

compreendê-lo, é algo que se dá a partir da ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento. 

As formas de conhecer são construídas nas trocas com os objetos, tendo uma melhor 

organização em momentos sucessivos de adaptação ao objeto. A adaptação ocorre através da 

organização, sendo que o organismo discrimina entre estímulos e sensações, selecionando 

aqueles que irá organizar em alguma forma de estrutura. A adaptação possui dois mecanismos 

opostos, mas complementares, que garantem o processo de desenvolvimento: a assimilação e 

a acomodação. Segundo Piaget, o conhecimento é a equilibração/reequilibrarão entre 

assimilação e acomodação, ou seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo. 

A assimilação é a incorporação dos dados da realidade nos esquemas disponíveis 

no sujeito, é o processo pelo qual as idéias, pessoas, costumes são incorporadas à atividade do 

sujeito. A criança aprende a língua e assimila tudo o que ouve, transformando isso em 

conhecimento seu. A acomodação é a modificação dos esquemas para assimilar os elementos 

novos, ou seja, a criança que ouve e começa a balbuciar em resposta à conversa ao seu redor 

gradualmente acomoda os sons que emite àqueles que ouve, passando a falar de forma 

compreensível. 

Segundo FARIA (1998), os esquemas são uma necessidade interna do indivíduo. 

Os esquemas afetivos levam à construção do caráter, são modos de sentir que se adquire 

juntamente às ações exercidas pelo sujeito sobre pessoas ou objetos. Os esquemas cognitivos 

conduzem à formação da inteligência, tendo a necessidade de serem repetidos (a criança pega 
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várias vezes o mesmo objeto). Outra propriedade do esquema é a ampliação do campo de 

aplicação, também chamada de assimilação generalizadora (a criança não pega apenas um 

objeto, pega outros que estão por perto). Através da discriminação progressiva dos objetos, da 

capacidade chamada de assimilação recognitiva ou reconhecedora, a criança identifica os 

objetos que pode ou não pegar, que podem ou não dar algum prazer à ela. 

FARIA (op.cit.) salienta que os fatores responsáveis pelo desenvolvimento, 

segundo Piaget, são: maturação; experiência física e lógico-matemática; transmissão ou 

experiência social; equilibrarão; motivação; interesses e valores; valores e sentimentos. A 

aprendizagem é sempre provocada por situações externas ao sujeito, supondo a atuação do 

sujeito sobre o meio, mediante experiências. A aprendizagem será a aquisição que ocorre em 

função da experiência e que terá caráter imediato. Ela poderá ser: experiência física - 

comporta ações diferentes em função dos objetos e consiste no desenvolvimento de ações 

sobre esses objetos para descobrir as propriedades que são abstraídas deles próprios, é o 

produto das ações do sujeito sobre o objeto; e experiência lógico-matemática – o sujeito age 

sobre os objetos de modo a descobrir propriedades e relações que são abstraídas de suas 

próprias ações, ou seja, resulta da coordenação das ações que o sujeito exerce sobre os objetos 

e da tomada de consciência dessa coordenação. Essas duas experiências estão inter-

relacionadas, uma é condição para o surgimento da outra. 

Para que ocorra uma adaptação ao seu ambiente, o indivíduo deverá equilibrar 

uma descoberta, uma ação com outras ações. A base do processo de equilibração está na 

assimilação e na acomodação, isto é, promove a reversibilidade do pensamento, é um 

processo ativo de auto-regulação. Piaget afirma que, para a criança adquirir pensamento e 

linguagem, deve passar por várias fases de desenvolvimento psicológico, partindo do 

individual para o social. Segundo ele, o falante passa por pensamento artístico, fala 

egocêntrica para atingir o pensamento lógico, sendo o egocentrismo o elo de ligação das 

operações lógicas da criança. No processo de egocentrismo, a criança vê o mundo a partir da 

perspectiva pessoal, assimilando tudo para si e ao seu próprio ponto de vista, estando o 

pensamento e a linguagem centrados na criança. 

Para Piaget, o desenvolvimento mental dá-se espontaneamente a partir de suas 

potencialidades e da sua interação com o meio. O processo de desenvolvimento mental é 

lento, ocorrendo por meio de graduações sucessivas através de estágios: período da 

inteligência sensório-motora; período da inteligência pré-operatória; período da inteligência 

operatório-concreta; e período da inteligência operatório-formal. 
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2.2 Teoria do desenvolvimento de HENRY WALLON 

A criança, para Wallon, é essencialmente emocional e gradualmente vai 

constituindo-se em um ser sócio-cognitivo. O autor estudou a criança contextualizada, como 

uma realidade viva e total no conjunto de seus comportamentos, suas condições de existência. 

Segundo GALVÃO (2000), Wallon argumenta que as trocas relacionais da 

criança com os outros são fundamentais para o desenvolvimento da pessoa. As crianças 

nascem imersas em um mundo cultural e simbólico, no qual ficarão envolvidas em um 

"sincretismo subjetivo", por pelo menos três anos. Durante esse período, de completa 

indiferenciação entre a criança e o ambiente humano, sua compreensão das coisas dependerá 

dos outros, que darão às suas ações e movimentos formato e expressão. 

Antes do surgimento da linguagem falada, as crianças comunicam-se e 

constituem-se como sujeitos com significado, através da ação e interpretação do meio entre 

humanos, construindo suas próprias emoções, que é seu primeiro sistema de comunicação 

expressiva. Estes processos comunicativos-expressivos acontecem em trocas sociais como a 

imitação. Imitando, a criança desdobra, lentamente, a nova capacidade que está a construir 

(pela participação do outro ela se diferenciará dos outros) formando sua subjetividade. Pela 

imitação, a criança expressa seus desejos de participar e se diferenciar dos outros 

constituindo-se em sujeito próprio. 

Wallon propõe estágios de desenvolvimento, assim como Piaget, porém, ele não é 

adepto da idéia de que a criança cresce de maneira linear. O desenvolvimento humano tem 

momentos de crise, isto é, uma criança ou um adulto não são capazes de se desenvolver sem 

conflitos. A criança se desenvolve com seus conflitos internos e, para ele, cada estágio 

estabelece uma forma específica de interação com o outro, é um desenvolvimento conflituoso. 

No início do desenvolvimento existe uma preponderância do biológico e após o 

social adquire maior força. Assim como Vygotsky, Wallon acredita que o social é 

imprescindível. A cultura e a linguagem fornecem ao pensamento os elementos para evoluir, 

sofisticar. A parte cognitiva social é muito flexível, não existindo linearidade no 

desenvolvimento, sendo este descontínuo e, por isso, sofre crises, rupturas, conflitos, 

retrocessos, como um movimento que tende ao crescimento. 

De acordo com GALVÃO (op.cit.), no primeiro ano de vida, a criança interage 

com o meio regida pela afetividade, isto é, o estágio impulsivo-emocional, definido pela 

simbiose afetiva da criança em seu meio social. A criança começa a negociar, com seu mundo 
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sócio-afetivo, os significados próprios, via expressões tônicas. As emoções intermediam sua 

relação com o mundo. 

Do estágio sensório-motor ao projetivo (1 a 3 anos), predominam as atividades de 

investigação, exploração e conhecimento do mundo social e físico. No estágio sensório-

motor, permanece a subordinação a um sincretismo subjetivo (a lógica da criança ainda não 

está presente). Neste estágio predominam as relações cognitivas da criança com o meio. 

Wallon identifica o sincretismo como sendo a principal característica do pensamento infantil. 

Os fenômenos típicos do pensamento sincrético são: fabulação, contradição, tautologia e 

elisão. 

Na gênese da representação, que emerge da imitação Motora-gestual ou 

motricidade emocional, as ações da criança não mais precisarão ter origem na ação do outro, 

ela vai “desprender-se” do outro, podendo voltar-se para a imitação de cenas e 

acontecimentos, tornando-se habilitada à representação da realidade. Este salto qualitativo da 

passagem do ato imitativo concreto e a representação são chamados de simulacro. No 

simulacro, que é a imitação em ato, forma-se uma ponte entre formas concretas de significar e 

representar e níveis semióticos de representação. Essa é a forma pela qual a criança se desloca 

da inteligência prática ou das situações para a inteligência verbal ou representativa. 

Dos 3 aos 6 anos, no estágio personalístico, aparece a imitação inteligente, a qual 

constrói os significados diferenciados que a criança dá para a própria ação. Nessa fase, a 

criança está voltada novamente para si própria. Para isso, a criança coloca-se em oposição ao 

outro num mecanismo de diferenciar-se. A criança, mediada pela fala e pelo domínio do 

“meu/minha”, faz com que as idéias atinjam o sentimento de propriedade das coisas. A tarefa 

central é o processo de formação da personalidade. Aos 6 anos a criança passa ao estágio 

categorial trazendo avanços na inteligência. No estágio da adolescência, a criança volta-se a 

questões pessoais, morais, predominando a afetividade. Ainda conforme GALVÃO, é nesse 

estágio que se intensifica a realização das diferenciações necessárias à redução do sincretismo 

do pensamento. Esta redução do sincretismo e o estabelecimento da função categorial 

dependem do meio cultural no qual está inserida a criança. 

2.3 Teoria do desenvolvimento DE LEV S. VYGOTSKY 

Para Vygotsky, a criança nasce inserida num meio social, que é a família, e é nela 

que estabelece as primeiras relações com a linguagem na interação com os outros. Nas 

interações cotidianas, a mediação (necessária intervenção de outro entre duas coisas para que 
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uma relação se estabeleça) com o adulto acontece espontaneamente no processo de utilização 

da linguagem, no contexto das situações imediatas. 

Essa teoria apóia-se na concepção de um sujeito interativo que elabora seus 

conhecimentos sobre os objetos, em um processo mediado pelo outro. O conhecimento tem 

gênese nas relações sociais, sendo produzido na intersubjetividade e marcado por condições 

culturais, sociais e históricas. 

Segundo Vygotsky, o homem se produz na e pela linguagem, isto é, é na interação 

com outros sujeitos que formas de pensar são construídas por meio da apropriação do saber da 

comunidade em que está inserido o sujeito. A relação entre homem e mundo é uma relação 

mediada, na qual, entre o homem e o mundo existem elementos que auxiliam a atividade 

humana. Estes elementos de mediação são os signos e os instrumentos. O trabalho humano, 

que une a natureza ao homem e cria, então, a cultura e a história do homem, desenvolve a 

atividade coletiva, as relações sociais e a utilização de instrumentos. Os instrumentos são 

utilizados pelo trabalhador, ampliando as possibilidades de transformar a natureza, sendo 

assim, um objeto social. 

Os signos também auxiliam nas ações concretas e nos processos psicológicos, 

assim como os instrumentos. A capacidade humana para a linguagem faz com que as crianças 

providenciem instrumentos que auxiliem na solução de tarefas difíceis, planejem uma solução 

para um problema e controlem seu comportamento. Signos e palavras são para as crianças um 

meio de contato social com outras pessoas. Para Vygotsky, signos são meios que 

auxiliam/facilitam uma função psicológica superior (atenção voluntária, memória lógica, 

formação de conceitos, etc.), sendo capazes de transformar o funcionamento mental. Desta 

maneira, as formas de mediação permitem ao sujeito realizar operações cada vez mais 

complexas sobre os objetos. 

Segundo Vygotsky, ocorrem duas mudanças qualitativas no uso dos signos: o 

processo de internalização e a utilização de sistemas simbólicos. A internalização é 

relacionada ao recurso da repetição onde a criança apropria-se da fala do outro, tornando-a 

sua. Os sistemas simbólicos organizam os signos em estruturas, estas são complexas e 

articuladas. Essas duas mudanças são essenciais e evidenciam o quanto são importantes as 

relações sociais entre os sujeitos na construção de processos psicológicos e no 

desenvolvimento dos processos mentais superiores. Os signos internalizados são 

compartilhados pelo grupo social, permitindo o aprimoramento da interação social e a 

comunicação entre os sujeitos. As funções psicológicas superiores aparecem, no 

desenvolvimento da criança, duas vezes: primeiro, no nível social (entre pessoas, no nível 



10 

Inter psicológico) e, depois, no nível individual (no interior da criança, no nível 

intrapsicológico). Sendo assim, o desenvolvimento caminha do nível social para o individual. 

Como visto, exige-se a utilização de instrumentos para transformar a natureza e, 

da mesma forma, exige-se o planejamento, a ação coletiva, a comunicação social. Pensamento 

e linguagem associam-se devido à necessidade de intercâmbio durante a realização do 

trabalho. Porém, antes dessa associação, a criança tem a capacidade de resolver problemas 

práticos (inteligência prática), de fazer uso de determinados instrumentos para alcançar 

determinados objetivos. Vygotsky chama isto de fase pré-verbal do desenvolvimento do 

pensamento e uma fase pré-intelectual no desenvolvimento da linguagem. 

Por volta dos 2 anos de idade, a fala da criança torna-se intelectual, generalizante, 

com função simbólica, e o pensamento torna-se verbal, sempre mediado por significados 

fornecidos pela linguagem. Esse impulso é dado pela inserção da criança no meio cultural, ou 

seja, na interação com adultos mais capazes da cultura que já dispõe da linguagem 

estruturada. Vygotsky destaca a importância da cultura; para ele, o grupo cultural fornece ao 

indivíduo um ambiente estruturado onde os elementos são carregados de significado cultural. 

Os significados das palavras fornecem a mediação simbólica entre o indivíduo e o 

mundo, ou seja, como diz VYGOTSKY (1987), é no significado da palavra que a fala e o 

pensamento se unem em pensamento verbal. Para ele, o pensamento e a linguagem iniciam-se 

pela fala social, passando pela fala egocêntrica, atingindo a fala interior que é pensamento 

reflexivo. 

A fala egocêntrica emerge quando a criança transfere formas sociais e 

cooperativas de comportamento para a esfera das funções psíquicas interiores e pessoais. No 

início do desenvolvimento, a fala do outro dirige a ação e a atenção da criança. Esta vai 

usando a fala de forma a afetar a ação do outro. Durante esse processo, ao mesmo tempo que 

a criança passa a entender a fala do outro e a usar essa fala para regulação do outro, ela 

começa a falar para si mesma. A fala para si mesma assume a função auto-reguladora e, 

assim, a criança torna-se capaz de atuar sobre suas próprias ações por meio da fala. Para 

Vygotsky, o surgimento da fala egocêntrica indica a trajetória da criança: o pensamento vai 

dos processos socializados para os processos internos. 

A fala interior, ou discurso interior, é a forma de linguagem interna, que é dirigida 

ao sujeito e não a um interlocutor externo. Esta fala interior, se desenvolve mediante um lento 

acúmulo de mudanças estruturais, fazendo com que as estruturas de fala que a criança já 

domina, tornem-se estruturas básicas de seu próprio pensamento. A fala interior não tem a 
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finalidade de comunicação com outros, portanto, constitui-se como uma espécie de “dialeto 

pessoal”, sendo fragmentada, abreviada. 

A relação entre pensamento e palavra acontece em forma de processo, 

constituindo-se em um movimento contínuo de vaivém do pensamento para a palavra e vice-

versa. Esse processo passa por transformações que, em si mesmas, podem ser consideradas 

um desenvolvimento no sentido funcional. VYGOTSKY (op.cit.) diz que o pensamento nasce 

através das palavras. É apenas pela relação da criança com a fala do outro em situações de 

interlocução, que a criança se apropria das palavras, que, no início, são sempre palavras do 

outro. Por isso, é fundamental que as práticas pedagógicas trabalhem no sentido de esclarecer 

a importância da fala no processo de interação com o outro. 

Segundo VYGOTSKY (1989), a aprendizagem tem um papel fundamental para o 

desenvolvimento do saber, do conhecimento. Todo e qualquer processo de aprendizagem é 

ensino-aprendizagem, incluindo aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre eles. 

Ele explica esta conexão entre desenvolvimento e aprendizagem através da zona de 

desenvolvimento proximal (distância entre os níveis de desenvolvimento potencial e nível de 

desenvolvimento real), um “espaço dinâmico” entre os problemas que uma criança pode 

resolver sozinha (nível de desenvolvimento real) e os que deverá resolver com a ajuda de 

outro sujeito mais capaz no momento, para em seguida, chegar a dominá-los por si mesma 

(nível de desenvolvimento potencial). 

3 FUNDAMENTOS DO DESENVOLVIMENTO 

3.1 Influências hereditárias no desenvolvimento 

Podemos definir Hereditariedade, portanto, como o somatório de todas as 

características contidas no núcleo das células gaméticas, transmitidas a um indivíduo durante 

a fecundação. Podendo os descendentes ocultar ou manifestar as características herdadas, 

inscritas no material genético, mais precisamente pela expressão gênica dos cromossomos 

(molécula portadora dos caracteres biológicos de um ser vivo ou até mesmo um vírus). 

Quando não expressa a característica, não significa dizer que foi apagado do 

genoma (conjunto de cromossomos de uma espécie), típico da população, ou seja, um 

indivíduo portador de um genótipo qualquer, mesmo tendo seu gene inativo, transmite aos 

seus descendentes um fenótipo que ficou escondido na geração parental. 

 

A hereditariedade e a inteligência 
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Determinadas famílias, reuniam pessoas cujo trabalho refletia um alto nível de 

inteligência. Parentes mais próximos de indivíduos ilustres tinham tendência a ser mais bem 

sucedidos que os mais distantes Æ Inteligência é determinada pela hereditariedade. 

Componente genética é um fator muito importante no desenvolvimento e capacidade 

intelectual. 

Os cientistas descobriram há anos que traços como a cor dos olhos e a cor do 

cabelo são determinados por genes específicos codificados em cada célula humana. Hoje em 

dia a Teoria da Natureza leva as coisas um passo adiante afirmando que os traços mais 

abstratos como a inteligência, personalidade, agressão e orientação sexual também são 

codificados no DNA de um indivíduo. 

 

Influência do Meio 

O meio social – família, grupos e cultura a que se pertence – desempenha um 

papel determinante na construção da personalidade. A personalidade forma-se num processo 

interativo com os sistemas de vida que a envolvem: a família, a escola, o grupo de pares, o 

trabalho, a comunidade. 

Uma personalidade é marcada por todo o processo de socialização em que a 

família, sobretudo nos primeiros anos, assume um papel muito importante, pelas 

características e qualidade das relações existentes e pelos estilos educativos. 

Na atualidade, embora não se ignore a existência da influência genética, os 

defensores da teoria da educação acreditam que, em última análise, a mesma isolada não tem 

grande relevância -que os nossos aspectos comportamentais têm apenas origem a atores 

ambientais de nossa educação. Estudos sobre o comportamento infantil realçam a importância 

da influência do meio ambiente. 

O Psicólogo americano John Watson, um forte defensor da educação ambiental, 

mais conhecido pelas suas experiências controversas com um jovem órfão de nome Albert, 

demonstrou que a aquisição de uma fobia pode ser explicada pelo condicionamento 

clássico. Em suas próprias palavras: 

“Give me a dozen healthy infants, well-formed, and my own specified world 

to bring them up in and I’ll guarantee to take any one at random and train 

him to become any type of specialist I might select–doctor, lawyer, artist, 

merchant-chief, and, yes, even beggarman and thief, regardless of his talents, 

penchants, tendencies, abilities, vocations, and race of his ancestors. I am 

going beyond my facts and I admit it, but so have the advocates of the 

contrary and they have been doing it for many thousands of years.” 

As primeiras experiências do psicólogo de Harvard BF Skinner, basearam-se no 

trabalho com pombos que desenvolveram a habilidade de dançar, fazer oitos, e jogar ténis. 
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Hoje conhecido como o pai da ciência comportamental, finalmente conseguiu provar que o 

comportamento humano pode ser condicionado da mesma forma como acontece com os 

animais. 

Um estudo na revista New Scientist sugere que sentido de humor é uma 

característica aprendida, influenciada pelo ambiente familiar e cultural, e não determinada 

geneticamente. 

Se o ambiente não desempenhasse um papel importante na determinação de 

traços de um indivíduo e comportamentos, em seguida, os gêmeos idênticos seriam, 

teoricamente, exatamente iguais em todos os aspectos, ainda que criados separados. Mas 

uma série de estudos demonstram que eles nunca são exatamente iguais, embora sejam 

muito semelhantes em muitos aspectos. 

 

Interação Hereditariedade e Meio 

Há quem defenda que o nosso desenvolvimento é influenciado, sobretudo pelo 

meio, ou principalmente pela hereditariedade. Porém, a hereditariedade não pode exprimir-se 

sem um meio apropriado, assim como o meio não tem qualquer efeito sem o potencial 

genético. 

A forma como nos comportamos nasceu conosco, ou terá sido desenvolvida ao 

longo do tempo em resposta às nossas experiências? 

Pesquisadores envolvidos em ambas as teorias (hereditariedade vs meio) 

concordam que a ligação entre um gene e o comportamento não é o mesmo que “causa e 

efeito”. Enquanto um gene pode aumentar a probabilidade de nos comportarmos de uma 

maneira particular, não faz as pessoas atuarem, o que significa que continuamos a ter de 

escolher quem vamos ser quando crescermos. 

Por tudo isto, podemos afirmar que a hereditariedade e o meio interagem, 

determinando o desenvolvimento orgânico, psicomotor, a linguagem, a inteligência, a 

afetividade, etc. 

A hereditariedade influi de algum modo na agressividade infantil, mas, sem 

dúvida, o meio é o mais perturbante. O que falta internamente à criança é a capacidade e a 

habilidade para lidar com esse ambiente que a deixa com raiva, com medo e insegurança. 

 

A Grande Influência do Meio 
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 Família: membros familiares com traços anti-sociais de conduta (principalmente os pais), 

pais que não respeitam a autonomia dos filhos ou que são demasiadamente controladores 

ou que rotulam seus filhos como agressivos são fatores familiares que induzem à 

agressividade infantil. 

 Mídia: os meios de comunicação de massa têm dividido opiniões sobre a influência que 

exercem na criança. Podemos encontrar programas com imagens que chegam a requintes 

de perversidade. Os videojogos bélicos, os desenhos animados violentos que fascinam as 

crianças também podem influenciar. 

 Escolaridade: a escola também pode influir no desenvolvimento ou na prevenção de 

problemas de conduta; o pessoal da escola pode avisar aos familiares quando detecta 

problemas nas crianças; a escola pode proporcionar programas de estímulo de habilidades 

sociais, resolução de conflitos entre os alunos ou buscar outras soluções aos problemas de 

cada aluno. 

 Condição Social: a maioria dos estudos procura relacionar o nível socioeconômico baixo 

com o desenvolvimento de problemas de conduta. Um desses estudos observou que a alta 

porcentagem de crianças agressivas de pouca idade pertencia a um nível social mais 

baixo. Deve-se ter em conta, além disso, que esses fatores diferem de uma família para 

outra, de forma que nem todas as famílias pertencentes a uma classe social mais baixa se 

caracterizam pelos mesmos padrões de conduta. 

3.2 A Maturação  

Malina e Bouchard (2002) afirmam que, cada indivíduo tem um relógio biológico 

que regula o desenvolvimento de seu corpo como um todo. Para Machado e Barbanti (2007), 

a maturação é um processo que marca o início e o fim do desenvolvimento humano, o qual 

naturalmente deve ser contínuo até sua finalização na maturidade. 

O corpo de jovens que amadurecem precocemente tende a ser mesomórfico 

(ombros musculosos e mais largos) no caso dos meninos, ou endomórfico (quadris mais 

redondos e largos) no caso das meninas, ao passo que nos jovens tardiamente maduros o 

corpo tende a ser ectomórfico (delgados e altos). (SIMÃO, 2008). 

As crianças vão adquirindo mais equilíbrio, agilidade e coordenação a medida que 

vão crescendo, pois seu sistema nervoso vai se desenvolvendo. Isto indica que a prática de 

atividades ou habilidades podem melhorar até certo ponto, pois para o desenvolvimento 

integral dependerá da maturação completa do sistema nervoso, onde então ocorrem reações 
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rápidas e movimentos habilidosos. A força é também influenciada por essa maturação 

(WILMORE; COSTILL; KENNEY, 2010). 

Para planejar e melhorar programas seguros e eficazes de treinamento na escola é 

importante entender a fisiologia do exercício relacionado ao desenvolvimento e os 

profissionais da área estarem informados sobre como o corpo da criança e do adolescente 

responde aos exercícios (RHEA, 2009; VAISBERG; MELLO, 2010). Os marcadores 

morfológicos, as características sexuais e a maturação esquelética podem auxiliar neste 

entendimento, para a utilização de exercícios adequados em aula (VAISBERG; MELLO, 

2010). 

 

Aspectos psicológicos da maturação 

Machado e Barbanti (2007) relatam que alterações psicológicas são fortes indícios 

da passagem da infância para a adolescência e mesmo a puberdade sendo a base para essa 

progressão não deve ser considerada sinônimo desta passagem. 

Para Mahan e Stump (2008) o crescimento físico na puberdade transforma o corpo 

de um adolescente para sua forma adulta, porém o desenvolvimento social e emocional é 

retardado. As associações entre a aparência, as ações e a forma que agem, levam os adultos a 

pensarem que o adolescente não está agindo de acordo com a idade. Essa rebeldia dos 

adolescentes é uma manifestação de busca pela independência e senso de autonomia. 

Para Shaffer (2009), geralmente as meninas passam a se preocupar muito com a 

aparência pelo fato de estarem crescendo e engordando, tendo uma imagem corporal negativa 

no período da adolescência. Mesmo tendo tamanho e medidas equilibradas podem tentar 

esconder suas formas utilizando-se de má postura, usando roupas largas ou fazendo dietas 

inviáveis. Já os meninos têm uma imagem corporal mais positiva, aceitando o aumento de 

peso e, muitas vezes, nem percebem as mudanças físicas que estão ocorrendo. 

3.3 Crescimento 

Crescimento é um processo dinâmico resultante do aumento de número e tamanho 

das células. Determina alterações progressivas de altura e peso do corpo todo ou de partes e 

segmentos específicos (MATSUDO; PASCHOAL; AMANCIO, 1997; GUEDES, 2011). Este 

processo se inicia no momento da concepção, e perdura pelas duas primeiras décadas de vida 

(MALINA; BOUCHARD, 2002). 

No início do crescimento, ou seja, à partir do momento da concepção da gravidez, 

a alimentação da mãe influencia na nutrição do bebê. Fatores emocionais, vícios (tabagismo, 
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alcoolismo) e o estilo de vida da mãe também serão responsáveis pelo crescimento e 

desenvolvimento do feto. A má alimentação materna envolve prejuízos no desenvolvimento 

neurológico do feto, deficiência imunológica, seqüelas no crescimento pós-natal, na função de 

órgãos, produção de enzimas, retardo no crescimento intra-uterino, alterações do nível de 

glicemia e diabetes gestacional. A obesidade materna pode resultar em um aumento de 

lipogênese fetal e excesso de gordura, tornando o bebê obeso (NATHANIELSZ, 2002; 

VITOLO, 2008). 

Segundo Vitolo (2008) o crescimento na vida intra-uterina exerce importante 

efeito sobre a saúde na vida adulta, pois estudos apontam que a desnutrição durante a vida 

intra-uterina está correlacionada com o surgimento de doenças crônicas durante períodos mais 

tardios da vida como: doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensão. 

O crescimento em altura só ocorre enquanto as cartilagens dos ossos longos não 

se encerram e se fecham. O crescimento individual de um ser humano é predestinado pela 

genética do mesmo, entretanto fatores externos (fenótipo) como alimentação, atividade física, 

estímulos psicossociais e saúde pública podem influenciar de forma negativa, desde o 

nascimento até atingir dimensões máximas (MATSUDO; PASCHOAL; AMANCIO, 1997; 

GUEDES, 2011). Em condições normais, a altura é minimamente influenciada pelo fenótipo, 

entretanto, nas mesmas condições, o peso é altamente influenciado pelo ambiente. O excesso 

ou falta de peso, não é um fator de preocupação durante a adolescência, no entanto, a baixa 

estatura é um fator a ser observado (GALLAHUE; OZMUN, 2005). 

Entre os 6 e 10 anos de idade, o crescimento na altura e peso são lentos, porém 

estáveis, sendo os meninos ligeiramente mais altos e mais pesados do que as meninas. 

Durante o surto de crescimento as meninas tendem a ser mais pesadas, até aproximadamente 

os 14 anos, quando esse ganho de peso começa a se estabilizar, em contrapartida, os meninos 

continuam ganhando peso até os 22 anos (GALLAHUE; OZMUN, 2005). 

De acordo com Matsudo, Paschoal e Amancio (1997), o esporte colabora para a 

criança crescer o tamanho máximo que está determinado pela sua herança genética, e não 

crescer devido à atividade imposta pelo esporte. Pois, as ginastas consideradas baixas ou os 

nadadores considerados altos são escolhidos para esses esportes por suas características já 

notáveis em sua infância ou adolescência. O esporte afeta positivamente na aptidão física, na 

saúde, no percentual de gordura e no aumento de massa magra, mas isso não quer dizer que 

crianças sedentárias também não possa atingir sua altura máxima sem práticas de esportes, 

porém alcançarão sem os benefícios trazidos pela prática de exercícios físicos como a 

prevenção de doenças cardiorrespiratórias. Já em países subdesenvolvidos, a contribuição do 
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esporte pode ser negativa, pois o comprometimento nutricional por deficiência energética, faz 

com que o organismo para gerar energia para atividade física, utilize proteína, o que poderá 

prejudicar o crescimento. 

Guedes (2011) afirma que a maioria das referências normativas sobre peso e 

altura adequados para cada idade foram elaboradas em comunidades de países desenvolvidos 

e de classes sociais elevadas, o que implica não ser adequado a outras comunidades de 

condições sócio-econômicas diferentes. Devido ao fenômeno de aceleração secular do 

crescimento, crianças e adolescentes dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento tem 

tido taxa de crescimento superior ao esperado nesses últimos séculos. Por esse motivo 

recomenda que essas referências normativas sejam refeitas a cada 10 ou 15 anos. No Brasil, 

um aspecto que pesa sobre essas normas referenciais é que os estudos tem mais de 30 anos, 

podendo não ter mais validade. 

Segundo Malina e Bouchard (2002) e Guedes (2011) mesmo existindo vários 

métodos antropométricos, as medidas mais adequadas para se determinar a fase de 

crescimento são através da altura e peso, pois são pouco invasivas e fáceis de replicar. 

 

Idade Cronológica x Idade Biológica 

Guedes (2011) afirma que idade cronológica é a idade definida pelo nascimento 

de um indivíduo determinado pela data do calendário civil. A idade biológica depende do 

relógio do estágio maturacional de cada indivíduo, com características qualitativa e 

quantitativa observadas pelo indicador biológico. Esse estágio maturacional não 

necessariamente coincide com a idade cronológica. 

De acordo com Simão (2008), a idade biológica assessora melhor os estágios de 

maturação, ou desenvolvimento da puberdade, através dos indicadores: idade do esqueleto; 

maturidade somática (física) ou idade morfológica e maturidade sexual ou idade sexual. 

Malina e Bouchard (2002) e Gallahue e Ozmun (2005) acrescentam ainda a idade dental, que 

apesar de não ser utilizada freqüentemente, é outro meio preciso determinar a idade biológica 

de um indivíduo. 

Segundo Guedes (2011), o controle do estágio maturacional é baseado na idade 

cronológica, na qual há um padrão esperado de comportamento maturacional para aquela 

idade, determinando se o jovem está adequado para o esperado em seu desenvolvimento, 

avançado ou atrasado. 

Devido aos jovens de mesma idade muitas vezes estarem em estágios 

maturacionais diferentes, as diferenças podem ser enormes: pode-se ver, por exemplo, dois 
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jovens de 14 anos com uma diferença de altura de 23 cm e uma diferença de peso acima de 

18kg, ou duas crianças de 10 anos de idade com a mesma altura, mas uma cresceu 60% da sua 

altura adulta final e a outra cresceu 70%. Também, uma garota de 11 anos pode ser mais alta e 

ter mais físico que um garoto de mesma idade (MALINA; BOUCHARD, 2002; SIMÃO, 

2008). 

Segundo Simão (2008) e Guedes (2011), essas informações sobre os estágios de 

maturação biológica, além da idade cronológica, são de fundamental importância para o 

profissional de Educação Física e Esporte, no momento do desenvolvimento de análises de 

atributos associados aos aspectos morfológicos e funcionais de indivíduos jovens. 

4 DESENVOLVIMENTOS DA LINGUAGEM, COGNITIVO E MOTOR. 

4.1 O desenvolvimento da linguagem 

Segundo Oliveira (1999, p. 42), “é a necessidade de comunicação que impulsiona, 

inicialmente, o desenvolvimento da linguagem”. Desde os primórdios, a comunicação é 

essencial para o ser humano. O homem buscou se comunicar de diversas maneiras para 

interagir com o ambiente e suprir suas necessidades. 

A comunicação se estabelece de várias formas, como por meio de gestos, cores, 

símbolos e sinais. Portanto, não ocorre apenas por palavras faladas ou escritas. Há uma 

convenção entre as partes para que ela ocorra. Para que a comunicação aconteça é necessário 

o emissor, a mensagem e o receptor. Esse sistema de comunicação permite a troca de 

informação pelo o grupo e a concretização da linguagem.  

O sistema de signos que traduz o pensamento verbal e da linguagem foi 

considerável no desenvolvimento da espécie humana. 

Compreender a comunicação humana é saber que a aquisição da linguagem tem 

vários níveis. Nos primeiros anos de vida a criança apresenta a fase pré-verbal no 

desenvolvimento do pensamento e uma fase pré-intelectual no desenvolvimento da 

linguagem. 

O choro, o riso, o balbucio são uma das primeiras formas que a criança demonstra 

para solucionar problemas práticos, mesmo antes de dominar a linguagem. Demonstra uma 

comunicação ineficiente, mas é essa forma que utiliza como um meio de contato social e 

alívio emocional. 

Muitas mães passam a decifrar o choro dos bebês com o transcorrer do tempo. 

Relatam que seus filhos choram de forma diferenciada quando sentem fome ou para trocar 

http://www.infoescola.com/comunicacao/desenvolvimento-da-linguagem/
http://www.infoescola.com/comunicacao/desenvolvimento-da-linguagem/
http://www.infoescola.com/comunicacao/desenvolvimento-da-linguagem/
http://www.infoescola.com/comunicacao/desenvolvimento-da-linguagem/
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fraldas. O choro é uma forma óbvia de comunicação e que transmite o estado de desconforto 

do bebê. 

Não é somente através do choro que os bebês se expressam. Diversos são os sons 

emitidos por eles, que aos poucos são identificados e assim transmitidas suas vontades. 

Quando ocorre a junção dos processos de desenvolvimento do pensamento e da 

linguagem, acontece o pensamento verbal e a linguagem racional. O ser humano passa a 

expor um funcionamento psicológico sofisticado quando mediado pelo sistema simbólico da 

linguagem. 

Para que ocorra o desenvolvimento da linguagem de forma eficiente são 

necessários os fatores biológicos dentro da normalidade, como exemplo, a integridade do 

Sistema Nervoso Central. 

Quadro elaborado segundo os autores Chiari, B.M.; Aimard, P.; Casanova, J. P.; Ajuriaguerra 

(citado por Cardoso, 2003). 

 

IDADE 

(meses) 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO DESENVOLVIMENTO DE 

LINGUAGEM 

0 a 3 

- Vocalizações (repetições de vogais e sons guturais) não lingüísticas. Essas 

produções têm pouca influência da língua-mãe. 

- Sorriso reflexo. 

- Apresenta movimentos corporais bruscos ou acorda ao ouvir estímulo 

sonoro. 

- Aquieta-se com a voz da mãe. 

- Procura fonte sonora com movimentos oculares. 

3 a 6 

-As vocalizações começam a adquirir algumas características de linguagem, 

ou seja, entonação, ritmo e inicia-se a modulação de ressonância. 

- A fase de lalação aparece por volta dos 3 a 4 meses e se distingue por sua 

fonação lúdica . A criança sente prazer em balbuciar (brincar com os órgãos 

fono-articulatórios). 

- Pára de chorar ao ouvir música. 

- Começa a voltar à cabeça em direção a um som lateral e próximo. 

6 a 9 -Pré-conversação. A criança vocaliza principalmente durante os intervalos em 
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que é deixada livre pelo adulto, e também encurta suas vocalizações para dar 

lugar as respostas do adulto. 

- Localiza diretamente a fonte sonora lateralmente e indiretamente para baixo. 

- Responde quando chamada. 

- Repete sons para escutá-los. 

9 a 12 

-Localiza diretamente a fonte sonora para baixo. 

- Reage paralisando a atividade quando a mãe fala "não". 

- Vocaliza na presença de música. 

- Compreende algumas palavras familiares, por ex.: "mamãe, "papai", "nenê". 

- Compreende ordens simples, por ex.: "bate palmas" e dar "tchau". 

- Vocalizações mais precisas e melhor controladas quanto a altura tonal e a 

intensidade. Agrupa sons e sílabas repetidas `a vontade. 

- Pede, recebe objetos e oferece-os de volta. 

- Usa gestos indicativos. 

- Surge a primeira palavra, muitas vezes não inteligível. 

12 a 18 

-Surgem as primeiras palavras funcionais que, em geral, se dá um 

prolongamento semântico, por ex.: chama "cachorro" a todos os animais. 

- Crescimento quantitativo de compreensão e produção de palavras. 

- Localiza fonte sonora indiretamente para cima. 

- Gosta de música. 

- Compreende verbos que representam ações concretas (dá, acabou, quer). 

- Identifica objetos familiares através de nomeação. 

- Identifica parte do corpo em si mesma. 

- Utiliza-se de palavra-frase (usa uma palavra que corresponde a um 

enunciado completo). 

- Repete palavras familiares. 

- Tenta contar. 

18 a 24 

- Surgimento de frases de dois elementos. 

- Localiza fonte sonora em todas as direções. 

- Presta atenção e compreende estórias. 

- Identifica parte do corpo no outro. 

- Inicia o uso de frases simples. 
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- Usa gesto representante. 

- Usa o próprio nome. 

2 a 3 

anos 

- Iniciam-se sequências de três elementos, por ex.: "nenê come pão" (fala 

telegráfica). 

- Aponta gravura de objeto familiar descrito por seu uso. 

- Identifica objetos familiares pelo nome e uso. 

- Aponta cores primárias quando nomeadas (vermelho, azul, amarelo...) 

- Compreende o "Onde?” "Como?" 

- Pergunta o que? 

- Nomeia ações representadas por figuras. 

- Refere-se a si mesmo na 3ª pessoa. 

- Combina objetos semelhantes. 

- Constitui frase gramatical simples (com verbos, preposições, adjetivos e 

advérbio de lugar). A partir dos três anos aumenta extraordinariamente o 

número de vocábulos da criança e espera-se que até os cinco anos ela tenha 

domínio de todos os fonemas da língua. 

 

4.2 Desenvolvimento cognitivo 

O desenvolvimento cognitivo está ligado a estudos e acompanhamentos 

psicológicos realizados para diferenciar os pensamentos e as atitudes humanas. A maioria 

dessas pesquisas e desses processos são realizados em crianças para compreender e 

caracterizar a variação da imaginação e da intelectualidade de uma criança para outra. 

 

Estudos e pesquisas 

Em baseamento de pesquisas, cientistas visam que a inteligência das crianças são 

construídas com as informações que o cérebro consegue absorver com o passar do tempo, 

com a aprendizagem que elas adquirem com o decorrer da vida. 

Ao contrário dos adultos, que possuem maturidade, são decididos e conscientes de 

seus atos, as crianças mudam de ideia a todo o tempo e agem de forma diferente quando algo 

de estranho acontece em seu âmbito de convivência. 

 

http://www.dicasfree.com/desenvolvimento-cognitivo-da-crianca/
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4.2 Desenvolvimento motor 

Segundo Guedes (2011), desde o nascimento finalizando somente ao morrer, o ser 

humano está em constante desenvolvimento tanto quantitativo como qualitativo, crescer e 

desenvolver é a principal função do nosso organismo nas duas primeiras décadas de vida. Por 

estarem associados ao processo, e por não existirem separadamente, crescimento e 

desenvolvimento são facilmente confundidos, porém, desenvolvimento significa o 

desenvolvimento dos órgãos e do organismo como um todo, enquanto crescimento 

caracteriza-se apenas pela proliferação e diferenciação das células do corpo humano. 

Segundo Fonseca (1988) é chamado de desenvolvimento motor uma alteração 

contínua no comportamento humano ao longo da sua existência que ocorre por meio de 

tarefas vivenciadas, da biologia do indivíduo e do ambiente em que ele está inserido. Num 

primeiro momento este desenvolvimento é principalmente biológico, ou seja, o 

desenvolvimento está intimamente ligado à diferenciação das células, para cada qual 

desempenhar uma determinada função no organismo. Em seguida o desenvolvimento entra no 

contexto comportamental, isto é, o desenvolvimento se interrelaciona, através das tarefas, com 

os elementos culturais do ambiente do indivíduo, caracterizando assim suas competências 

sociais, cognitivas, emocionais e também a personalidade (MALINA; BOUCHARD, 2002). 

A criança tem características distintas no desenvolvimento em cada idade e a 

aparição ou aquisição de determinados comportamentos motores tem importantes 

repercussões, pois cada nova aquisição influencia na anterior, tanto mental como motora, 

através da experiência e troca com o meio (FONSECA, 1988). 

Gallahue e Ozmun (2005) propõem um modelo que descreve as fases e estágios 

da seqüência de desenvolvimento de habilidades motoras. Este modelo é chamado de 

ampulheta e, segundo os autores, as faixas etárias para cada fase do desenvolvimento motor 

devem ser consideradas apenas como orientação geral, visto que os indivíduos 

freqüentemente desenvolvem-se em diferentes fases ao mesmo tempo, dependendo de seu 

ambiente e de sua genética. Isto é, uma criança pode estar numa fase avançada de 

desenvolvimento de habilidades manipulativas e ao mesmo tempo estar numa fase 

fundamental de desenvolvimento locomotor. 

Em relação aos aspectos de conduta e controle motor, segundo Fairbrother (2012), 

para ocorrer à aprendizagem motora, o professor deve dar especial atenção à individualidade 

do aprendiz. Considerar os aspectos idade, gênero, experiência anterior, nível de habilidade, 
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capacidade para processar informação, peso, altura, aptidão física, motivação, habilidades 

mentais, lesões entre outros, para definir quais habilidades precisam ser ensinadas primeiro. 

Entra nessa esfera, conforme Mattos e Neira (2008), o professor de Educação 

Física que precisa oferecer uma educação integral aos seus alunos, para o seu 

desenvolvimento como um todo e não somente motor. Pois o desenvolvimento e a 

aprendizagem estão intimamente ligados dentro de um contexto cultural, ou seja, o processo 

de desenvolvimento é movido pelos mecanismos de aprendizado acionados externamente. 

Não devemos deixar apenas para as disciplinas intelectualistas a função de estimular a 

reflexão, pois nem sempre essas atribuem à teoria uma visão simbólica e/ou uma realidade 

física. 

5 DISTÚRBIOS DE COMPORTAMENTO 

Os distúrbios comportamentais são, sem dúvida, um dos aspectos mais 

angustiantes no dia a dia. Deve-se considerar que determinados comportamentos, como gritar, 

vagar pela casa, episódios de irritabilidade e agressividade, podem ser uma forma de 

comunicação, a exemplo do choro dos recém-nascidos. Algumas alterações comportamentais 

são relativamente aceitáveis, por não apresentarem riscos e não necessitarem de tratamento. 

Apresentamos, a seguir, o exemplo de um paciente de origem alemã com algumas 

dificuldades com o nosso idioma que foi internado em uma clínica geriátrica para tratamento. 

Esse paciente tinha sido um alto executivo, que passou toda a sua vida em viagens 

internacionais, tendo sempre ao seu lado inúmeros assistentes. Acostumado ao seu estilo de 

vida, fez grande amizade com outro paciente também portador de doença de Alzheimer, de 

origem mais humilde, que foi açougueiro durante toda a vida. Cresceu entre os dois um 

grande companheirismo. Aonde um ia, o outro ia também. 

Os dois adaptaram-se dentro de um relacionamento hierárquico em que o paciente 

alemão era o chefe, e o outro, seu assistente. 

Invariavelmente, ao passarem defronte à administração onde computadores eram 

operados, o “chefe” ordenava à secretária: “Bom dia. Por favor, faça duas reservas no 

próximo vôo para Munique, para mim primeira classe e classe econômica para ele”. Percebe-

se que, apesar da total falta de realidade, o senso de hierarquia continuava preservado. 

Aparentemente esse fato, que se tornou rotina, acalmava-o e conferia-lhe 

tranquilidade e segurança. 

Como esse tipo de comportamento era absolutamente inofensivo, nenhuma 

restrição foi imposta. 
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Surpreendê-lo seria dizer-lhe que lá não era um balcão de viagens aéreas e que, 

portanto, não haveria maneira de ele voltar para a sua terra com o seu assistente, de acordo 

com a hierarquia que ele estava acostumado a respeitar. 

Diante de um comportamento anormal, sem causa aparente, devemos investigar e, 

pelo método da exclusão, tentar descobrir se por trás dessa manifestação não há um código de 

comunicação embutido. 

Três fatores, basicamente, afetam o bem-estar e alteram o comportamento: fatores 

relativos ao meio ambiente, aqueles relacionados ao padrão dos cuidados ministrados e os 

determinados pelas condições físicas do paciente. Dependendo da alteração de 

comportamento apresentada, certas providências podem ser adotadas para minimizar e até 

contornar determinadas situações. 

 

Fatores ambientais 

Quanto ao ambiente, deve-se checar se a temperatura está adequada, muito frio ou 

muito calor, luz ofuscante ou ambiente escuro, muito barulho, muitas visitas, isolamento, 

sensação de solidão, sombras simulando vultos de pessoas ou animais, vento fazendo ruídos 

aterrorizantes etc. O cuidador deve observar e sentir o ambiente, colocando-se no lugar do 

paciente percebendo o local da mesma maneira que ele. Dessa maneira, poderá tomar algumas 

providências altamente positivas para contornar determinados comportamentos indesejáveis. 

 

Fatores relativos aos cuidados 

 

Dependendo do nosso comportamento e tom de voz, o paciente saberá se estamos 

calmos ou não, reagindo de variadas formas.  

O cuidador deve reavaliar, repensar o seu comportamento. Deve também, fazer 

um pequeno intervalo, respirar e, com calma, reavaliar se o seu comportamento, humor, 

gestos, tom de voz e atitudes estão provocando as reações indesejáveis que esta enfrentando, e 

tentar contornar. Se não sabemos ou não estamos certos se estamos agindo adequadamente, 

mudar a abordagem e modificar o comportamento que vinha sendo adotado é uma boa, e por 

vezes, surpreendentemente positiva estratégia terapêutica. 

 

Fatores físicos do paciente 

Por último, existem os fatores relacionados ao próprio paciente, os quais 

normalmente estão ligados ao seu bem-estar físico. Fome, sede, frio, calor, dor, presença de 
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fezes ou urina nas roupas, cansaço, constipação intestinal, coceiras e outras possibilidades, 

como querer sair da cama e mudar de posição, e mesmo a presença de alfinetes ou insetos 

devem ser pensados como uma possibilidade de desconforto. 

 

Manejo 

 Aspectos gerais 

O primeiro passo ao abordar as alterações de comportamento é identificar a causa, 

o fator desencadeante. Detectadas as alterações, deve-se enfrentar um distúrbio de cada vez e 

nunca tentar resolver todos ao mesmo tempo. 

Alguns pacientes, mesmo em fases mais adiantadas, podem responder a perguntas 

simples e diretas; então, não se deve hesitar em perguntar, pois, mesmo não respondendo 

verbalmente, eles podem de alguma maneira fornecer indicações negativas ou positivas à 

indagação do cuidador. Uma atitude que certos cuidadores costumam adotar na tentativa de 

contornar os comportamentos indesejáveis é usar recompensas. Se o paciente colabora, recebe 

um prêmio. 

Não discutimos o mérito do método, não o apoiamos nem o reprovamos, apenas 

registramos que várias famílias encontram soluções não usuais que devemos conhecer. 

Definida a estratégia, devemos solicitar a todos que estão envolvidos diretamente 

com o paciente para colaborarem adotando a mesma conduta. 

Uma regra geral é a de não valorizar os distúrbios, demonstrando total 

desinteresse pelo que está ocorrendo. 

Por outro lado, devemos vivamente manifestar o nosso contentamento com as 

atitudes positivas que o paciente venha a demonstrar. 

A fronteira entre como se comportar nessas e em outras situações é muito pouco 

definida e deve ser ditada pelo bom senso. O que funciona para um paciente pode não ser 

positivo para outro. Não existem fórmulas mágicas de comportamento a serem adotadas. 

A experiência e a vivência de cada um, de acordo com as variantes culturais, 

ambientais e outras, determinarão as possibilidades de agir corretamente. 

O fórum do Google® (http://groups.google.com/group/doencade-

alzheimer?hl=pt-BR) é de grande valia, pois nele é possível expor determinadas situações e 

contar com a opinião e vivência de outros cuidadores e de profissionais de saúde. 

Um aspecto filosófico, com respeito ao enfrentamento dessas questões, é a 

sensação de impotência e frustração quando tentamos tudo e o paciente mantém as mesmas 

alterações. Há de ser prático nesse caso. Se o cuidador está consciente do trabalho que vem 
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realizando, convicto de que tenta encontrar formas de contornar as alterações 

comportamentais, deve sentir-se tranquilo, independentemente do resultado final. Se tiver 

sucesso, ótimo. Porém, se as estratégias utilizadas fracassarem, novas alternativas devem ser 

pensadas. O importante nesse processo é insistir sempre, continuar tentando. 

É provável também que o cuidador tenha obtido resultados extremamente 

positivos com soluções e atitudes nunca descritas ou mesmo imaginadas, as quais devem ser 

divulgadas para ajudar outros familiares. 

 

Vagância 

A vagância é o distúrbio de comportamento que, sem dúvida, expõe o paciente a 

alto risco de danos físicos. O fato de o paciente andar sem parar, sem rumo, gera também alto 

sentimento de angústia ao cuidador, instalando-se uma considerável e nociva tensão 

ambiental. O temor que sentimos pela possibilidade de o paciente sofrer uma queda, sair do 

ambiente controlado, subir ou descer escadas, sair para o exterior da casa e correr o risco de 

um atropelamento, por não discernir o risco, torna a tensão e a angústia cada vez maiores. 

Há pacientes que permanecem vagando por um percurso curto, indo e vindo, 

outros elaboram um percurso extenso, passando e encostando por móveis, indo até paredes, 

retornando ao ponto inicial e repetindo esse processo inúmeras vezes. 

A vagância pode tornar-se mais angustiante ainda quando o paciente, além de 

vagar, repete sem parar e em voz alta alguma palavra como “mamãe, mamãe” ou mesmo o 

nome do cuidador durante todo o dia sem descanso, sem parar. 

Esses tipos de “vagância—sonetos de repetição” invariavelmente determinam 

uma institucionalização definitiva pela evidente impossibilidade de convívio. A vagância 

noturna é ainda mais problemática pelos incidentes e transtornos que acarreta. 

Alguns pacientes, especialmente na fase inicial, quando ainda mantêm alguma 

autonomia para sair sob pretexto de algum afazer na vizinhança, podem ser encontrados 

vagando por estarem perdidos e desorientados. 

Qualquer mudança na rotina do paciente, como mudança de bairro, deve ser 

avaliada. A certos doentes, caso estejam familiarizados com o bairro e com a vizinhança, 

pode-se permitir saídas curtas, sob supervisão. Nas mudanças de bairro, a manutenção dos 

hábitos que permitiam saídas curtas, relativamente vigiadas, deve ser reavaliada, uma vez que 

o paciente pode sentir-se totalmente perdido e desorientado. 

Alguns autores teorizam que o paciente perambula, vaga, porque está à procura de 

algum local para estar em segurança. Outros sugerem que ele estaria em busca de seu passado. 
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Ainda há aqueles que acreditam que esse ato ocorre em virtude da necessidade de despender 

energia física e mental ou pela necessidade de interação social. 

A primeira medida é identificar o agente causador da vagância. Todos os 

comportamentos indesejáveis podem estar ligados a alguns fatores e é necessário identificá-

los. 

Na fase inicial, quando o paciente ainda possui algum grau de autonomia e faz 

passeios desacompanhado, é possível que num determinado momento se sinta perdido e 

necessite de alguma orientação adicional que o faça reencontrar-se. Certos familiares, nesses 

casos, fornecem ao paciente algumas indicações e orientações precisas de como se 

comportarem caso se percam (número de telefone etc.). 

É importante lembrar que, na fase inicial, os pacientes podem ler e entender 

ordens simples e claras e a limitação do espaço e da autonomia deve ser avaliada para a 

estimulação de independência deles, dentro de parâmetros racionais de segurança. 

O exercício físico controlado, se o paciente tem necessidade de gastar energia, é 

uma medida adequada e trará bons resultados. As atividades recreacionais alternativas 

também devem fazer parte do arsenal terapêutico de medidas complementares. 

É possível reverter a vagância convidando o paciente a fazer ou ver algo em 

companhia do cuidador. Mesmo com todos os esforços, muitas vezes a vagância não pode ser 

evitada. Nesses casos, é necessário adotar medidas que protejam o paciente e tornem esse 

comportamento mais aceitável e seguro. Deve-se reservar um local livre de móveis, tapetes e 

de qualquer obstáculo para que ele ande com segurança. 

Sapatos com solado de borracha, além de assegurarem melhor equilíbrio e 

aderência ao solo, evitam que se ouça o barulho dos passos. Várias tentativas têm sido feitas 

por cuidadores no controle da vagância. Alguns defendem que manter a televisão ligada ou 

promover uma conversa tranquila sobre o passado, com a ajuda de um álbum de fotos da 

família ou um passeio, poderia ajudar a diminuir a vagância. Outros já, à beira do desespero, 

optam por revestir o piso com material antiderrapante e macio e trocar as portas e janelas por 

material acústico à prova de som. Preparam o ambiente de modo a reduzir a possibilidade de 

quedas e acidentes, e trancam as portas, deixando que o paciente vague à vontade. Outros 

chegam a mudar seus aposentos para o mais longe possível do quarto do paciente, trancam as 

portas e usam protetores auriculares. 

As possibilidades são inúmeras, e, a cada caso, as alternativas criativas devem ser 

convenientemente exploradas. As restrições ao leito normalmente só contribuem para o 
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desencadeamento de reações catastróficas, agressividade e irritabilidade. A restrição física é o 

último recurso a ser utilizado. 

É importante também tentar detectar se o paciente não está tentando externar 

algum medo ou desconforto e esteja usando esse comportamento de modo reativo. Como o 

paciente vagante costuma ter horário predeterminado para iniciar a sua peregrinação, é 

aconselhável que o cuidador antecipe-se a isso e promova longas caminhadas ou exercícios 

físicos de modo a estimular um gasto extra de energia. 

Ao cabo de alguns dias, será possível analisar se essa providência teve algum 

efeito sobre o comportamento indesejável. É importante salientar que a atividade física deve 

ser bem dosada, pois o excesso de cansaço pode também desencadear quadros de agitação. 

Especialmente nos casos de vagância noturna, uma ótima medida é dizer ao 

paciente, com carinho, que está escuro porque é noite, que é hora de dormir, que ele não está 

só, que todos irão dormir, inclusive ele, que tudo está bem etc. Essas mensagens, repetidas 

várias vezes e complementadas com o contato físico carinhoso, têm efeitos terapêuticos 

extremamente potentes e positivos. 

Às vezes, a vagância seguida de agitação está ligada a hábitos do passado. 

Vejamos o exemplo a seguir. Um paciente foi gerente de loja, no centro da cidade, durante 

toda a vida e tinha entre as suas obrigações a responsabilidade de abrir e fechar a loja todos os 

dias. Como ele era o único que possuía a chave, sabia que se não estivesse no local no horário 

certo comprometeria todo o funcionamento comercial, que os outros funcionários não 

poderiam trabalhar etc. Esse paciente melhorou consideravelmente quando os cuidadores 

entenderam suas preocupações e passaram a dizer a ele ou que era feriado, domingo ou que já 

haviam providenciado a abertura da loja, que tudo corria bem e que não se preocupasse. 

Uma maneira eficiente de realizar a investigação das possíveis causas de vagância 

é a manutenção de um registro diário de ocorrências. Esse registro é extremamente útil, pois 

permite relacionar os fatos ocorridos a eventuais comportamentos reacionais. O registro deve 

conter informações que possibilitem identificar se a vagância teve início a partir de algum fato 

ou emoção, se houve alguma palavra ou frase que a desencadeou etc. 

Esgotadas todas as outras possibilidades de lidar com a vagância, existem 

determinados instrumentos para restringir a movimentação do paciente. Esses recursos são 

necessários quando se sabe que a segurança do paciente está seriamente ameaçada. A decisão 

acerca do uso desses aparatos deve ser tomada sob orientação médica. A restrição física pode 

ser feita com recursos domésticos, como o uso de um lençol na região da cintura de modo a 

não dificultar a respiração, quando estão mais debilitados. Algumas cadeiras são adaptadas de 
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forma que tampa frontal impeça a saída do paciente. Existem cadeiras mais sofisticadas que, 

por serem reclináveis, mantêm o paciente numa determinada inclinação, permitindo que ele 

realize as atividades normais, como comer, ver televisão etc., mas não possa levantar-se e sair 

sem auxílio. Essas cadeiras possuem cintos de segurança como medida adicional de 

segurança. Essas restrições, às vezes, são inadequadas. 

Alguns pacientes aumentarão significativamente a frequência e intensidade de 

episódios de agitação psicomotora e confusão mental quando restringidos. 

Se percebe-se que o paciente vaga à procura de segurança em seu passado, colocar 

ao alcance dele objetos conhecidos que representem momentos importantes de sua vida, como 

diplomas, medalhas ou fotografias antigas de família, poderá, de alguma maneira, suprir o que 

ele estava buscando e, teoricamente, reduzir a vagância. 

Em casos extremos, os medicamentos devem ser prescritos com muito cuidado e 

critério médico-geriátrico. O recurso do uso de drogas é reservado e só deve ser indicado 

quando todas as medidas não farmacológicas fracassarem. Os medicamentos tranquilizantes, 

especialmente os benzodiazepínicos, podem ter efeito negativo, pois comprometem o 

equilíbrio e consequentemente aumentam o risco de quedas. Além disso, essas drogas podem 

promover outros tipos de estados de agitação e aumentar em mais de 6 vezes o risco de 

quedas. Nesses casos, a avaliação médica é imprescindível. 

Apesar de não ser uma alteração comportamental comum, o comportamento 

sexual inadequado pode existir e, por questões socioculturais, representa grande preocupação 

e angústia. De maneira geral, essas manifestações felizmente são esporádicas e raras. Os 

distúrbios mais comuns na conduta sexual são: a masturbação, a exposição de genitais e o ato 

de despir-se em público. 

A grande advertência a ser feita, diante de um comportamento sexual inadequado, 

é verificar se esse comportamento não está ligado a alguma necessidade natural e não sexual. 

O paciente demenciado se comporta inocentemente, sem malícia, e, por ter perdido o senso de 

crítica, vergonha e pudor, pode estar se comportando inadequadamente com o propósito de 

apenas provocar o próprio bem-estar. 

Uma mulher pode tirar a blusa em público porque essa roupa está apertada ou 

porque ela está com muito calor. Um homem pode manipular seus genitais para aliviar-se de 

uma coceira ou irritação naquela região, ou pode abaixar as calças porque quer ir ao banheiro. 

Esses exemplos demonstram que a primeira coisa a ser feita é tentar associar o 

comportamento a algum fato correspondente. A atitude a assumir é encarar esses distúrbios 
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com naturalidade e racionalidade. O enfrentamento do episódio com tranquilidade, distraindo 

o paciente com algum objeto ou antecipando a hora do banho, pode ser extremamente eficaz. 

Uma outra advertência diz respeito a episódios em que estão envolvidas crianças. 

Ao presenciar-se um paciente apresentar conduta sexual inadequada diante de uma criança, 

deve-se ter muito controle sobre a nossa reação, pois, se for por demais ríspida e intolerante, o 

cuidador poderá estar assustando e prejudicando a criança que, sem compreender bem o que 

está acontecendo, dificilmente esquecerá o episódio, o que certamente resultará em evidentes 

prejuízos para o desenvolvimento da personalidade dela. 

Outro aspecto diz respeito às condutas sexuais que se repetem. Ás vezes, por 

reflexo condicionado, alguns pacientes levam a mão aos genitais frequentemente, e tentar 

distraí-lo é a primeira providência a ser adotada. 

Certos familiares costumam simplesmente dizer rispidamente “Não faça isso!” e 

relatam que depois de algum tempo esse episódio desaparece. Deve-se considerar que a 

necessidade de contato físico pode estar desencadeando essas manifestações, e, portanto, se o 

cuidador aumenta o contato físico com afagos e carinhos, minimizaremos essa necessidade 

diminuindo a ocorrência desses distúrbios comportamentais. Algumas vezes, a frequência 

dessas alterações é tão grande que determina a impossibilidade de convívio. 

Várias abordagens para o enfrentamento de comportamentos sexuais exacerbados 

têm sido propostas. 

O método de punição e recompensa em que, à medida que o paciente se comporta 

inadequadamente é punido com a retirada de algo que goste e, em contrapartida, é 

recompensado quando se comporta bem, tem sido utilizado. Apesar de haver restrições quanto 

ao mérito desse método, em virtude de podermos criar um relacionamento condicionado e por 

vezes imutável, alguns autores e cuidadores o preconizam. Quando essas medidas fracassam, 

o uso de medicamentos é indicado. 

Nos estágios avançados, o paciente pode desenvolver o hábito de repetição de 

gestos ou palavras. A causa desse distúrbio não está estabelecida e, de maneira geral, trata-se 

de uma manifestação inofensiva, sem riscos, a não ser um alto sentimento de irritabilidade 

para o cuidador. Normalmente é uma alteração de difícil abordagem em que a tentativa de 

entretê-lo em alguma atividade alternativa pode ser eficaz. Felizmente, esse distúrbio costuma 

acometer os pacientes apenas tardiamente. 

O melhor método continua sendo o de equacionar o porquê da conduta 

inadequada. 
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A demonstração de que tudo vai bem, que ele continua sendo amado e protegido, 

seguido por um contato físico carinhoso, continua sendo uma grande arma de eficácia 

surpreendente. 

Quando o paciente repete uma pergunta, isso pode significar que ele esqueceu que 

acabou de fazê-la. 

Certas perguntas devem ser respondidas de maneira a fornecer aos pacientes 

alguma orientação. A pergunta “Que horas são?” repetida compulsivamente não deve ser 

respondida com “Eu já disse!”, “É uma hora da manhã”, mas com “É hora de almoçar”, “É 

hora de tomar banho”, “É hora do remédio” e assim por diante. 

Deve-se ter em mente que, se o paciente está perguntando algo, é porque tem 

algum interesse no assunto e o cuidador deve responder-lhe de modo adequado. 

Se ele perguntar “Onde está minha mãe?”, mesmo que já tenha falecido, o 

cuidador deve interromper o que está fazendo e falar um pouco sobre a pessoa. Isso deverá 

melhorar a inquietação do paciente. 

O paciente segue o cuidador por toda parte. Essa alteração é extremamente 

angustiante para o cuidador e propicia um relacionamento tenso e hostil. Para o paciente, o 

cuidador é, na verdade, o seu complemento, a sua única ligação com um mundo, no qual ele 

não pode de viver sem ajuda. É compreensível que ele não queira deixar o seu passaporte para 

o mundo real ficar fora de sua vista e de seu alcance. O cuidador passa a ser parte dele, seu 

bem-estar, sua segurança, a manutenção nas atividades elementares, a própria sobrevivência. 

Tente proporcionar uma atividade de modo que ele saiba que você está por perto. 

A ocupação em alguma atividade produtiva em que o paciente possa ajudar o 

cuidador (e isso precisa ser declarado ao paciente) pode ser eficaz, pois a pessoa com DA se 

sentirá útil, feliz e mais calma. Existe uma certa resistência em dar alguma atividade ao 

paciente. Alguns cuidadores sentem remorso por fazerem que pessoas doentes trabalhem, mas 

essa ideia é totalmente inadequada e desprovida de bom senso. A ideia de utilidade encontra-

se inexoravelmente agregada ao espírito do ser humano. Sentindo-se útil, muitas inquietações 

são minimizadas.  

Pedir a algum membro da família que cuide do paciente durante um determinado 

período de tempo permite que o cuidador possa desfrutar alguns momentos de tranquilidade. 

Essa medida também colabora no sentindo de mais alguém presenciar o fato e 

poderem trocar suas impressões. 

 

Desaparecimento de objetos 
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E comum que o paciente esconda ou perca objetos ou ainda que esqueça onde os 

colocou. 

Face aos transtornos que causam quando perdidos, como as chaves do carro, 

chaves em geral, jóias e documentos importantes, devemos prevenir esses acidentes 

guardando os objetos em local protegido, fora do alcance do paciente. 

A prevenção destes acidentes e a melhor medida a adotar. E conveniente que se 

compreenda que o paciente não faz isso para irritar o cuidador, pois ele não sabe o que, e nem 

porque esta fazendo. 

O ato de esconder objetos que lhe pertence traduz o sentimento de insegurança 

que se desenvolve no paciente. A posse desses objetos lhes da segurança em termos de 

sobrevivência física. 

Os pacientes demenciados perderam muitas coisas que eram apenas deles: a 

memória, o raciocínio, a intelectualidade, a orientação no tempo-espaço, a coordenação 

motora e sua vida social. 

Um pequeno objeto, um lenço, por exemplo, talvez seja a única coisa que possua, 

que pertence só a ele e, dessa forma, a valoriza muito, protegendo esse bem a qualquer custo. 

Devemos compreender esses fatos sob a luz do raciocínio claro.Para o doente, um 

grampo de cabelo tem o mesmo valor que para nós tem um solitário de diamante. 

Os pacientes escondem objetos nos locais mais inusitados, mas alguns são 

preferidos. Os locais que devem ser checados são: embaixo de colchões, dentro de sapatos, 

gavetas, guarda-roupas, especialmente nas partes superiores, locais onde costumava guardar 

seus objetos de valor e latas de lixo. 

Cuidado: Nunca coloque o lixo fora, para ser retirado sem ter sido revistado. 

Alguns pacientes canalizam suas energias contra si mesmos: batem a cabeça na 

parede várias vezes, mordem os lábios, comem suas unhas e sugam os dedos com sofreguidão 

até causar ferimentos, coçam-se com violência, puxam os cabelos e os arrancam etc. 

Aparentemente esses comportamentos são de autodestruição, mas geralmente são 

manifestações de estresse e angústia. 

As medidas a serem adotadas devem atender a dois objetivos fundamentais: a 

redução do estresse e a ocupação do tempo ocioso do paciente em alguma atividade. 

A ocupação ainda é a grande aliada na abordagem desses distúrbios. Mantê-los 

com as mãos ocupadas em alguma atividade, como desenhar ou dobrar roupas ou papéis, 

apresenta resultados satisfatórios. Os exercícios físicos e passeios também são alternativas 

positivas para que gastem energia. 
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Evidentemente, pessoas que se automutilam devem ser supervisionadas 

constantemente e a prevenção de acidentes pode ser feita retirando de seu alcance objetos 

cortantes ou pontiagudos. Para lidar com essas ocorrências, recomendam-se alguns 

procedimentos: cobrir as lesões com curativos, usar roupas que de alguma maneira dificultem 

o acesso a áreas preferidas para mutilação, usar luvas e manter as unhas bem aparadas. 

Como em outros tipos de alterações de comportamento, a abordagem calma e 

carinhosa e outras medidas que diminuam o estresse e a angústia devem ser generosamente 

utilizadas. 

Acusações feitas pelo paciente de roubo de objetos ou de dinheiro ou de maus-

tratos são comuns. A avaliação desse comportamento deve ser feita considerando 

determinados aspectos. 

Especialmente na fase inicial, o paciente entende que está sofrendo perdas e que 

de alguma maneira suas habilidades estão declinando. Podemos imaginar o sentimento de 

angústia e medo do futuro associado com extrema desorientação, que resultam numa grande 

confusão dentro do mundo desse indivíduo. Esses fatos podem determinar que o paciente 

tente negar a princípio essas dificuldades e, portanto, lance mão de artifícios acusatórios. Ao 

acusar alguém de ter roubado o seu relógio ou os seus óculos, quando na verdade os esqueceu 

em algum lugar, manifesta uma atitude de defesa e utiliza o acusado como bode expiatório. 

A noção de crítica e de autoestima prejudicados, a total perda de censura e a 

quebra com os laços sociais tradicionais favorecem esse comportamento. 

Essas acusações trazem consigo grande tristeza e problemas para quem está 

diretamente envolvido no cotidiano do paciente, especialmente quando atingem pessoas 

contratadas, como acompanhantes ou pessoal de enfermagem. 

Pode ocorrer que o paciente esconda ou esqueça onde colocou algum objeto. Se o 

paciente acusa o seu cuidador ou outra pessoa contratada, frequentemente há um 

estremecimento nas relações mantidas com os familiares e a instalação de um ambiente 

pesado e cheio de suspeitas. A dúvida sobre o que realmente está acontecendo é desgastante e 

coloca em risco o equilíbrio ambiental. 

A isso tudo deve-se acrescentar que os familiares, muitas vezes, continuam não 

sabendo até que ponto o paciente está doente e, portanto, até que ponto devem acreditar no 

que diz, pois, em muitos momentos, ele se apresenta fisicamente normal e com períodos de 

lucidez. 

A primeira regra é não se defender das acusações. Não se deve discutir, pois a 

lógica convencional não será entendida pelo paciente. Quando o cuidador se coloca 
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frontalmente contra a acusação feita, acaba por promover uma situação de confronto em que 

uma das partes não terá condições de entender os seus argumentos, porém entenderá muito 

bem que o acusado está nervoso, irritado e com raiva dele, e que, portanto, são adversários. 

Em vez do enfrentamento puro e simples, devemos buscar soluções criativas. Se, por 

exemplo, o paciente acusa o cuidador com frequência de ter roubado os óculos, este deve ter 

em mãos um par de reserva até que o original seja encontrado. É fundamental encorajar o 

paciente a falar sobre o ocorrido. Não é necessário concordar ou discordar, o cuidador deve 

apenas ouvir. Talvez com uma breve explicação baseada na precariedade dos argumentos 

apresentados, o episódio possa ser atenuado. 

O cuidador deve exercer o papel de confidente. Quando o paciente acusa outras 

pessoas, esse papel de confidente é muito positivo, pois, além de ele estreitar seus laços de 

confiança com o cuidador, o paciente terá noção de que não está só ou isolado em suas 

angústias. É importante que o cuidador diga ao paciente que entende o que está passando e 

que é solidário à inquietação dele. 

Pessoas com esses distúrbios de comportamento detestam surpresas, portanto, 

sempre que algo fora da rotina for ocorrer, o paciente deve ser avisado com antecedência. 

Um sentimento de grande insegurança no manejo de sua vida pode levar o 

paciente ao pânico, especialmente quando ocorrem fatos diferentes daqueles que está 

habituado. 

Quando o paciente acusa diretamente o cuidador, às vezes uma simples mudança 

de assunto ou a distração com alguma outra coisa desvia sua atenção, e ele logo se esquecerá 

da acusação. 

Não confrontar é a palavra de ordem. As pessoas que terão contato com o doente 

devem ser avisadas dessa característica, para que possam estar preparadas para eventuais 

acusações e saber como agir. 

Por fim, alguns medicamentos, apesar de seus efeitos colaterais, atuam bem no 

controle dessas alterações. 

 

Reações catastróficas 

As reações catastróficas ou explosões de raiva e violência sem motivo aparente 

contra algo ou alguém e de instalação súbita são características dos pacientes com a doença de 

Alzheimer. Acidentes insignificantes, como dificuldades em abotoar uma camisa ou quando 

percebem que esqueceram o zíper aberto, são ocorrências suficientes para deflagrar uma 

catástrofe: eles passam a gritar e até a se esbofetear violentamente. Ao serem pressionados, 
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também podem apresentar reações violentas. Se lhes fazem uma pergunta para a qual não 

tenham resposta, respondem agressivamente, choram e, em alguns casos, recorrem à violência 

física. 

Várias podem ser as causas dessas alterações súbitas de humor: mudança na 

rotina, aglomerações, ruídos e dificuldade no cumprimento de tarefas que não podem realizar 

levam os pacientes a reagirem com agressões verbais, socos e pontapés. 

Nos homens fisicamente fortes, esses fatos são especialmente preocupantes. Não é 

raro que homens sadios do ponto de vista físico e relativamente jovens sejam mais agressivos 

que os seriamente debilitados por razões relativamente racionais. Sabem que ainda mantêm 

algum vigor físico e o usam para atingir os fins que entendem ser os mais adequados. 

Na ocorrência de uma reação catastrófica com esses pacientes, o enfrentamento 

pode ser perigoso e é aconselhável evitar o confronto, sair do raio de alcance e buscar ajuda. 

Na impossibilidade de se colocar fora do alcance da violência física, a utilização de escudos 

improvisados como travesseiros, cadeiras ou qualquer outro objeto é melhor que o 

enfrentamento sem proteção. Durante uma agressão, a única medida a ser adotada diz respeito 

à própria proteção. 

As palavras não costumam ajudar, gritar por socorro ou mandar parar só aumenta 

a ira do paciente. 

Com o escudo improvisado, como um travesseiro, deve-se tentar manter o 

paciente em um canto do ambiente até que se acalme. 

As reações catastróficas atingem seu clímax de forma inesperada, porém as 

agressões costumam, felizmente, cessar em poucos minutos. O cuidador não deve demonstrar 

medo ou ansiedade, é importante, na medida do possível, manter a calma. 

Pacientes com DA costumam imitar comportamentos. Se o cuidador aparentar 

calma, o paciente provavelmente agirá calmamente; se o cuidador falar pausadamente, em voz 

baixa e com timbre agradável, o paciente tende a imitá-lo. 

Após o ocorrido,deve-se recolocar os objetos em seus lugares de origem e manter 

o ambiente o mais tranquilo possível dizendo ao paciente que nada mudou, que continuará ao 

lado dele, que não sairá nem o deixará só, que ele não deve se preocupar, que tudo está bem 

agora... Mesmo que ele não compreenda exatamente o significado disso tudo, intuirá que o 

cuidador está bem e que são amigos. 

Um passeio ou um pequeno lanche juntos complementa e finaliza bem o episódio. 

É importante analisar as razões das reações desse tipo. Normalmente descobre-se o motivo 

que as desencadeou. 
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Pacientes demenciados não conseguem pensar em várias coisas ao mesmo tempo. 

Ordens complexas, com muitas informações e opções, como “pegue as meias pretas na 

gaveta, mas, se não as encontrar na gaveta, pode colocar as marrons de lã, aquelas que eu lhe 

dei em seu aniversário”, podem confundir o paciente e irritá-lo por sentir-se incapaz de 

coordenar todos esses pensamentos, e ele poderá reagir com fúria. 

Outro fator refere-se à pressão psicológica a que são submetidos em entrevistas 

durante as aplicações de testes cognitivos. É necessária uma boa dose de bom senso na 

condução desses procedimentos para prevenir essas alterações. 

Lembre-se da lentidão de raciocínio que apresentam, portanto, após uma ordem 

ou solicitação simples, é necessário que seja dado aos pacientes o tempo adequado para que 

entendam a ordem e possam processá-la. O paciente demenciado nunca deve ser apressado ou 

pressionado. 

Essas reações não são frequentes, mas fazem parte do curso natural da doença. São 

especialmente mais comuns na fase inicial, mas não se perpetuam como comportamento 

básico, tendo a duração de alguns meses apenas. 

Quando manifestações desse tipo se instalam, regridem rapidamente, durando 

apenas alguns minutos, tempo suficiente para que o paciente gaste sua energia e se acalme. 

As situações que geralmente desencadeiam essas reações ocorrem, em geral, 

quando o paciente não consegue entender o que lhe está sendo dito, encontra dificuldade para 

vestir-se, não consegue abrir alguma coisa ou fazer funcionar algum aparelho. Podem ocorrer 

também caso haja ruídos desagradáveis, ambientes e pessoas estranhas, quebras de rotina, o 

descobrimento da incontinência, ambientes tensos ou se paciente presencia pessoas brigando 

ou discutindo asperamente. 

Um bom exemplo que ilustra com simplicidade a possibilidade de contornar e 

prevenir essas situações é a de um senhor que todas as manhãs reagia com ira ao fato de não 

conseguir dar o laço em seus sapatos. Verificada a causa, a simples mudança para sapatos do 

tipo mocassim resolveu totalmente o problema. 

O cuidador, mais uma vez, deve associar sua sabedoria e paciência às funções de 

psicólogo e detetive. Agir como um verdadeiro detetive significa suspeitar de tudo, das roupas 

que podem machucar, do barulho ritmado do relógio, do tempero da comida. A melhor 

estratégia é escolher duas possibilidades de cada vez e investigá-las. Parar o relógio, trocar os 

travesseiros, mudar aquele quadro de lugar etc. e verificar o modo como ele reage. 

Um registro que demonstre alguma relação com o período em que as reações 

costumam ocorrer é de grande valor. O paciente pode ter essas reações às 11 horas da manhã 
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porque tem fome e seu almoço normalmente é servido ao meio-dia; esta, entre tantas outras 

possibilidades, deve ser investigada. 

Particularmente para pacientes que ainda mantém alguma independência, se 

colocarmos todas as suas roupas em cima da cama para que se vistam sozinhos, poderemos 

estar fazendo com que tenham que optar pelas peças e isso pode ser muito difícil para eles. 

E melhor que lhe entreguemos uma a uma. 

A simplificação das ações, passo a passo, é indispensável na prevenção desse 

distúrbio. 

O que para nós é um ato fácil e até automático, para o paciente pode ser uma 

tarefa hercúlea. 

Durante as reações catastróficas, existem algumas providências que podem anular 

ou impedir que esses distúrbios progridam: 

 Distrair o paciente, colocando inesperadamente em suas mãos qualquer objeto não 

contundente; 

 Ligar a televisão; convidá-lo para um passeio ou para fazer algo de que goste; 

 Falar com carinho e aproximar-se amistosamente; 

 Manter uma posição de vulnerabilidade, com os braços ao lado do corpo e semblante 

carinhoso; 

 Ignorar sua reação; alguns cuidadores cantam músicas conhecidas e relatam que o 

paciente, em geral, canta com eles; 

 Restringir apenas em último caso, quando houver real perigo; 

 Procurar ajuda médica para atendimento em domicílio; as ambulâncias costumam ter 

equipamentos para restringir pacientes violentos. 

Certos casos são de difícil manejo e muitas vezes comprometem seriamente o 

convívio, determinando a última e triste alternativa: a institucionalização definitiva. 

O delírio é uma alteração mental em que uma ideia fixa totalmente desprovida de 

realidade é vivida. Alguns pacientes vivenciam tão intensamente algumas situações, que eles 

chegam a acreditar que de fato aquilo está ocorrendo em sua vida. 

Os delírios têm uma característica muito bem marcada nos pacientes 

demenciados. De nada adianta tentar demonstrar ao paciente que o cuidador e ele não estão 

viajando em um trem e sim almoçando juntos na cozinha. Para ele, essa sensação é muito real 

e impossível de ser questionada. Nunca devemos concordar com aquilo que o paciente supõe 
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estar vivendo para não reforçar o estado de delírio. Normalmente, o cuidador participa e está 

incorporado ao delírio de uma forma negativa, uma pessoa má. 

Não se deve negar e muito menos concordar com o paciente, mas deve-se tentar 

distraí-lo com argumentos e objetos reais, trazendo-o de volta à realidade: falar coisas 

concretas e reais, pedir conselhos sobre o que vão fazer para o jantar e ideias semelhantes. Se 

o paciente o questionar sobre se o governador ou o presidente da República telefonaram 

novamente, não negue a possibilidade. Diga simplesmente: “Não que eu saiba”. 

Alguns delírios são inofensivos e, portanto, não há nada a se fazer, porém, se 

ocorrem subitamente, deve-se investigar se há uma causa subjacente. 

Pacientes que se dizem grávidas não são casos raros de delírios. Elas podem 

necessitar de maior contato com crianças, em virtude de alguma carência nesse campo de 

necessidades, na troca de afeto da relação mãe-criança. 

Pacientes restritos a cadeiras de rodas podem se imaginar dirigindo carros de 

corrida para atenuar a semimobilidade a que estão submetidos. 

As alucinações são formas de alteração mental normalmente associadas aos 

objetos da casa, às cores das paredes, aos lustres, aos livros que se transformam ou abrigam 

animais repugnantes. Ratos, cobras, aranhas, caranguejos e baratas são os animais que 

costumam estar presentes nas alucinações. É impressionante ver uma pessoa nos mostrando 

ratos e insetos imaginários nas paredes, nos cobertores e no seu próprio corpo. 

A primeira providência do cuidador é dizer ao paciente que está lá para ajudar e 

entende o quão ruim é ter esse tipo de visão. Deve-se dizer também que tudo isso que o 

paciente está vendo não irá lhe fazer mal, pois ele está sendo protegido por você. 

Normalmente, as alucinações respondem bem ao tratamento medicamentoso. As medidas não 

medicamentosas são de pouca utilidade. Normalmente, a intervenção médica é obrigatória. 

Ilusões são eventos em que determinados objetos, sombras ou sons imitam formas 

ou ruídos que amedrontam o paciente. Uma cortina ao vento projetando uma sombra em 

forma de cobra ou um monstro pré-histórico são duas entre as infinitas possibilidades. 

Normalmente, as ilusões são facilmente detectadas e removidas. 

Na vigência de determinados comportamentos, os cuidadores exasperam-se, 

irritam-se profundamente e deprimem-se. A primeira coisa em que pensam é abandonar tudo 

e sumir ou até em agredir o paciente. 

O cuidador é um ser humano com seus sentimentos e suas necessidades e é 

normal que se sinta dessa forma. Os conselhos e as orientações são fáceis de dar, porém 
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difíceis de se executar. Todavia, o que se deve fazer é cruzar os dedos, contar até dez, respirar 

e voltar ao trabalho. 

Algumas considerações auxiliam o cuidador na abordagem geral dos problemas a 

enfrentar: 

 Não se deve ter receio ou remorso na preservação da ordem e da disciplina; 

 A palavra “não” e a expressão “não faça isso” devem ser usadas sempre que 

necessário; 

 Fazer-se de mártir não ajuda nem ao cuidador, nem ao paciente. Tirar alguns minutos 

de descanso para conversar com amigos, ginástica, ver TV, ouvir musica ou 

simplesmente descansar são atitudes muito mais produtivas; 

 A inversão de papéis, em que a filha passa a ser a pessoa que determina o que pai deve 

fazer ou comer, é uma situação que pode parecer antinatural, mas não deve ser vista 

dessa forma. O trabalho executado pelo cuidador é extremamente nobre e importante e 

isso deve sempre permear as considerações e os pensamentos deste; 

 Se o cuidador erra e num momento de raiva acaba por ser mais ríspido que o 

necessário, não deve culpar-se, deve absolver-se e continuar o seu nobre trabalho, sua 

missão. 
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