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Resumo
Este estudo investiga as contribuições do ambiente
familiar para o desenvolvimento da criança com
Paralisia Cerebral, na faixa etária dos 5 aos 6 anos
de idade. Os participantes do estudo são três famílias, que têm crianças com diferentes tipos de Paralisia Cerebral. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com as mães das crianças e observações indiretas através de gravações em VT das atividades desenvolvidas pelas crianças, no ambiente
familiar. As informações coletadas respondem aos
objetivos específicos do estudo que são: descrever o
status social familiar; identificar e analisar as atividades realizadas no ambiente familiar, as relações interpessoais da criança com Paralisia Cerebral e os papéis desempenhados durante as atividades, no ambiente familiar.
Palavras-chave:criançascomParalisiaCerebral,desenvolvimento humano, ambiente familiar.
Abstract
This study looks at the contributions of the family
context to the development of the child with Cerebral Palsy in the 5 to 6 year-old age group. The
study participants are three families with children
who have different kinds of Cerebral Palsy. Semistructured interviews were carried out with the
mothers of the children and indirect observations
were made through video tape recordings of the

activities carried out by the children in the family
context. The data obtained answer to the specific
goals of this study, which are: a description of the
social status of the family; identification and
analysis of the activities carried out in the family
context, of the interpersonal relationships of the child
with Cerebral Palsy, and of the roles performed
during the activities in the family context.
Keywords: children with Cerebral Palsy, human
development, family context.
Resumen
Este estudio investiga las contribuciones del ambiente familiar en el desarrollo del niño con Parálisis
Cerebral, en edades comprendidas entre los 5 y 6
años. Los participantes del estudio son tres familias,
con niños con diferentes tipos de Parálisis Cerebral.
Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con las
madres de los niños y observaciones indirectas a
través de grabaciones en video de las actividades
desarrolladas por los niños en el ambiente familiar. Las informaciones recogidas responden a los objetivos específicos del estudio que son: describir el
status social familiar; identificar y analizar las
actividades realizadas en el ambiente familiar, así
como relaciones inter-personales del niño con
ParálisisCerebralylosrolesdesempeñadosdurante
las actividades en el ambiente familiar.
Palabras-clave:niñosconParálisisCerebral,desarrollo
humano, ambiente familiar.
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Introdução
Especificamente, a
AssociaçãoBrasileiradeParalisiaCerebral,citadaporGOMESetal. (1995,p.
288), considera a
Paralisia Cerebral
(PC)como

Ao longo da história, a Paralisia Cerebral vem sendo
entendida, explicada e tratada fundamentalmente
pormédicos,fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais e
outrosprofissionais,enquadrandoascriançascomParalisia Cerebral em uma
questãomédico-terapêutica
e entendendo-a como uma
deficiência.

...o conjunto de
alterações oriundas de um determinado acometimento encefálico,
caracterizado essencialmente por uma alteração persistente, porém não
estável do tônus, da postura e do movimento que se
inicia durante o período de maturação anatomofisiológico do sistema nervoso central.

A Paralisia Cerebral pode estar acompanhada de outros transtornos como: distúrbios visuais, auditivos,
déficit mental, epilepsia, dificuldades respiratórias, de
alimentação, transtornos na linguagem, de comunicação, problemas de conduta e outros.
Há décadas que os profissionais da medicina tentam
desvendar as causas da lesão cerebral produzida duranteodesenvolvimentodoSistemaNervosoCentral,
tentandosaberquaissãoaspossíveisrepercussõesdessa lesão no organismo. Assim, quando se pensa em
Paralisia Cerebral, o primeiro que vem à mente são
conteúdossobreconceitualização,etiologia,diagnóstico, causas, classificações, tratamento, entre outros.
Nãosedesmerecemostrabalhosrealizadosnaáreada
medicina,jáqueconstituemumabasesólidaeimportante para entender a Paralisia Cerebral; no entanto,
não se pretende limitar o estudo aos diagnósticos, às
causaseaostratamentosquesãorealizadoscomacriança, mas compreender o desenvolvimento da criança com PC em seu meio ambiente natural, e como
esseambienteinfluenciaseudesenvolvimento.Desenvolvimentohumanoentendidocomoprocesso,bioló-

gico, cultural e evolutivo, que delineia a quantidade e
a qualidade das experiências adquiridas ao longo da
vida.Assim,concorda-secomBRONFENBRENNER
(1996, p. 5) quando define o desenvolvimento como
“... uma mudança duradoura na maneira pela qual
uma pessoa percebe e lida com o seu ambiente.”
Para VYGOSTKI
(1997), o ambiente
nãosóéumacondiçãoparaodesenvolvimento da criança
deficiente, senão
tambémafontedessedesenvolvimento.
Todavia, o componente hereditário,
por pequeno que
seja, é importante e
participa também
nodesenvolvimento.

Ésabido,queemfunçãodaprópriadeficiência,ascriançascomParalisiaCerebralsofremalteraçõesemseudesenvolvimento,tornando-omaislimitadoeoganhodehabilidadesmaislento.
Dependendodagravidadeedainstalaçãoprecocedadeficiência,asoportunidadesinterativasdacriançacomo
meiopodemestarmaisoumenosrestringidas,acentuandoaspossíveisdefasagensdedesenvolvimento.Entretanto,mesmoqueodesenvolvimentodessascriançasocorra
deformaatípica,assuasnecessidadesbásicaspermanecemexistindocomoasdequalquercriança.Assim,ascriançascomPCnecessitamserencorajadasarealizarem
diversasatividadesquemaximizemseudesenvolvimento
emnívelcognitivo,socialemotor,reconhecendosuas
potencialidades,assimcomosuaslimitações,condições
comunsatodosossereshumanos.
Duranteaprocuradematerialbibliográfico,percebeusequeexistemescassaspesquisasemrelaçãoaoambientefamiliarcomoumcontextoquepodeserumpossívelfacilitadordodesenvolvimentodacriançacomParalisiaCerebral.AmaioriadosestudossobrePCenfocam

34 Movimento
Movimento, Porto Alegre, V. 8, n. 3, p. 33-45, setembro/dezembro 2002

A criança cresce em determinado ambiente e as
interações com outras pessoas que participam desse
ambiente são essenciais
para seu desenvolvimento.
Partindo-sedestapremissa,
o contexto ambiental é visto como um sistema de
inter-relações ou de interdependências entre os vários componentes físicos e
humanos, que participam
dessecontexto.

odiagnósticoeotratamentodessascrianças.Entretanto,emumestudorealizadoporCURADO,NETO;KOOIJ
(1997),sobreocomportamentolúdicodacriançaportadora de Trissomia 21, constata-se a importância da
família no desenvolvimento da criança, ao dizer que,
noenquadramentosocial,“afamíliafuncionacomoo
contexto primário que mais influencia o crescimento
psicológico,odesenvolvimentoeobem-estardacriança”(CURADO,NETO,KOOIJ,1997,p.85).
Nesse sentido, o caráter relevante do presente estudo
está na abordagem que se faz ao estudar o ambiente
familiar da criança com Paralisia Cerebral. Considera-se o ambiente familiar como um contexto
socioculturalrelevanteparaodesenvolvimentodacriança com Paralisia Cerebral. Partindo-se desse pressupostoopresenteestudopropõe-seaestudaraseguinte
questão: como o ambiente familiar contribui para o
desenvolvimentodacriançacomParalisiaCerebral?
Para poder responder a essa pergunta elaboram-se o
objetivogeral:
- Investigar as contribuições do ambiente familiar
para o desenvolvimento da criança com Paralisia
Cerebral, na faixa etária dos 5 aos 6 anos de idade.
Eosobjetivosespecíficos:
- Descrever o status social familiar da criança com
PC,considerando-seoníveldeescolaridadedospais,
jornada de trabalho e renda mensal.
- Identificar e analisar as atividades realizadas, no
ambiente familiar, pela criança com PC, os brinquedos, objetos e outros materiais utilizados duranteessasatividades.
- Identificar e analisar as relações interpessoais da
criançacomPC,comosmembrosmaispróximos
do núcleo familiar e com amigos dentro do ambiente familiar.
- Identificareanalisarospapéisdesempenhadospela
criança com PC durante as atividades realizadas
no ambiente familiar.

Pressupostos para análise da
criança com Paralisia Cerebral
OpresenteestudoestáinspiradonaTeoriadaEcologia
doDesenvolvimentoHumanodeUrieBronfenbrenner
(1996),quetem,comoparadigma,odesenvolvimentoenquantoprocessofenomenológiconãoisolado,ou
seja, a função do ambiente enquanto sistema
determinantenoprocessodedesenvolvimentodoser
humano.Nesteestudo,realizou-seumrecortedareferida teoria, a qual subsidia aspectos relevantes do trabalho para atender a questão geradora do estudo.
O elemento central na abordagem ecológica está na
visão de que o ser humano e seu ambiente são
indissociáveise,portanto,nãopodemserseparadosse
o objetivo for a compreensão de um ou outro. Assim
sendo,Bronfenbrenner(1992),citadoporRAMALHO
(1996,p.10),defineodesenvolvimentocomo“oprocesso através do qual as propriedades da pessoa e do
ambiente interagem para produzir constância e mudanças nas características da pessoa através da vida.”
Essadefiniçãofazlembrarqueoscomponentesgenéticos do ser humano estão presentes no processo do
desenvolvimento, misturando-se com os fatores
ambientais. PELLEGRINI (1991) e BEE (1996)
enfatizam a importância de compreender-se as
interações entre as várias influências da natureza e do
meioambiente.
O ambiente ecológico naTeoria da Ecologia do DesenvolvimentoHumanoéconcebidocomoumasérie
de estruturas encaixadas, uma dentro da outra, como
afirmaBRONFENBRENNER(1996),comoumconjunto de bonecas russas. Essas estruturas são chamadas de microssistema, mesossistema, exossistema e
macrossistema.
NaTeoriadaEcologiadoDesenvolvimentoHumano,
também chamadaTeoria dos Sistemas Ecológicos, o
microssistema, é compreendido como o nível mais
imediatoparaodesenvolvimentodacriança,seconstitui como o ambiente no qual a criança vivencia e
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cria a realidade de seu dia-a-dia, e onde as pessoas
podemfacilmenteinteragir.Asatividadesdesenvolvidas,asrelaçõesinterpessoaisestabelecidaseospapéis
sociaisdesempenhadoscaracterizam-sepeloselementosdoambienteemqueosujeitoemdesenvolvimento
participa ativamente, constituindo-se como os componentesestruturaisdomicrossistema.

tinuamaexistirfenomenologicamenteparaambosos
participantes, mesmo quando eles não estão juntos.
Mesmoestandoseparados,fazendoatividadesdiferentes
eemdiferentesambientes,cadaumdosmembrosaparecenospensamentosdooutro,sendoobjetosdefortes
sentimentos emocionais e continuam a influenciar o
comportamentoreciprocamente.

As atividades que a criança realiza são chamadas de
atividadesmolares.Estassãoformasdecomportamentosignificativosouinfluentessobreodesenvolvimento.Asformasdecomportamentoconstituídasdeatividadesmomentâneasecarentesdesignificadoeintenção,quenãoinfluenciamodesenvolvimento,sãochamadasdeatividadesmoleculares.

Ospapéissociaisdesenvolvidospelascrianças,sãoentendidoscomoumasériedeatividadeserelaçõesesperadas de uma pessoa que ocupa uma determinada
posição na sociedade e de outros em relação àquela
pessoa(BRONFENBRENNER1996).Essespapéisidentificam-se com os rótulos usados para designar as distintas posições sociais em uma cultura, os quais são
diferenciados pela idade, sexo, ocupação ou o status
social que a pessoa ocupa na sociedade.

Asrelaçõesinterpessoais,ouestruturasinterpessoaisocorremapartirdomomentoemqueduaspessoasestabelecemumarelação.Apresençadesserelacionamentoentre duas pessoas caracteriza a unidade básica do sistema,chamadadedíade.Estaéformadasemprequeduas
pessoasprestamatençãoouparticipamnasatividades
daoutra,constituindo-secomoumcontextocríticopara
odesenvolvimento.Alémdisso,adíadeéocomponente
básicodomicrossistema,possibilitandoaformaçãode
estruturasinterpessoaismaiores,comotríades,tétrades
eassimpordiante.Asdíadesapresentamumprocesso
evolutivo,quevãodeestruturas,relaçõessimples,arelaçõesmaiscomplexas.Dependendodotipoderelação
estabelecida,dograudecomplexidade,asdíadesseclassificamem:díadeobservacional,díadedeatividadeconjunta e díade primária.
Adíadeobservacionalocorrequandoumapessoapresta
atenção continuada na atividade realizada por uma
outra pessoa e ela percebe que está sendo observada,
emitindoalgumtipoderespostaàatençãoqueestásendodemostrada.Essetipodedíade,facilmenteevoluipara
umadíademaisativaecomplexacomoadíadedeatividadeconjunta.Estadíadeseproduzquandoduaspessoas se percebem a si próprias, fazendo alguma coisa
juntas,mesmoqueelasnãoestejamfazendoamesma
coisa.Porsuavez,asdíadesprimáriassãootipoderelacionamentointerpessoalmaisduradouro,poiselascon-

Atéaqui,referiu-seaospapéissociaisvivenciadospelascriançasemdesenvolvimento.Entretanto,OLIVEIRA (1988) chama a atenção para outra dimensão no
jogo dos papéis. Por um lado, observam-se os papéis
desempenhadosnasatividadesdeencenaçãodarealidade, os quais foram abordados por Bronfenbrenner
(1996); por outro, o papel interpessoal, manifestado
nas interações entre as crianças, fundamentado por
Mead,MorenoePiaget.OLIVEIRA(1988)ressaltaque
ascrianças,desdemuitocedo,assumemestruturasde
interação mesmo quando brincam sozinhas, expressandoessescomportamentos.Mesmosemaindaindicar a existência de interação explícita, a própria criança passa a desempenhar partes de uma história vivida anteriormente. A autora mostra que as crianças
envolvem-se em interações tanto nas brincadeiras de
faz-de-conta, onde o jogo de papéis visualiza-se mais
claramente,emexploraçõesconjuntasdeobjetosesituações quanto em disputas ou cooperação.
Comospressupostosteóricosanteriormentedescritos,
tem-se como foco central, o estudo da criança com
ParalisiaCerebralnoambientefamiliar,sendoconstituído pelo microssistema: as atividades, as estruturas
interpessoaiseospapéissociaiseinterpessoaisdesempenhados por essa criança.
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O ambiente familiar como
contributo para a criança
com Paralisia Cerebral
OambientefamiliarconformeCAMPION(1987),significa um conjunto de partes em interação contínua
queconstituem,unidas,umconjuntosuperioràsoma
dessas partes. Existe a tendência de cada uma dessas
partes a afetar a todas às demais e ao mesmo tempo
ser afetada por elas.
Neste estudo, aborda-se especificamente o ambiente familiar que, crê-se, é o primeiro ambiente que
acolhe a criança em desenvolvimento. Dessa maneira, concorda-se com SERRANO; NETO (1997),
quando destacam que a criança nasce no seio de uma
família e, progressivamente, irá conquistando múltiplos contextos, como a escola e a comunidade social.
Entretanto,eventosexternosaocontextofamiliarpertencentes a outros ambientes podem influenciar direta ou indiretamente a criança em desenvolvimento e
vice-versa.
Revisandoestudossobreavidafamiliar,Hoffman(1984),
citadoporRAMALHO(1996),destacaquatrovariáveisque,
noentendimentodele,podemafetarafamíliaeacriança:
ascondiçõeseconômicasgerais,aclassesocioeconômica,
otrabalhodopaieotrabalhodamãe.Hoffmanenfatiza
queodesenvolvimentodacriançamuitasvezeséinfluenciadopelostatuseconômicodesignadopelaocupaçãodo
pai.Osconstituintesdavidadacriança,comoasaúde,
nutrição,educaçãoe,ainda,oseuambientefísico,vizinhoseamigos,alémdospadrõesdeeducaçãodacriança
eonúmerodeseusfamiliares,suaestruturaautoritáriae
suaestabilidade,sãorelativosàclassesocial.Noquese
refereàclassesocial,COCHRAN(1993)descrevequea
rendafamiliar,oníveleducacionaldospais,ostatusea
complexidadedaprofissãodosmesmos,sãofatoresque
contribuemparadeterminaremqualclassesocialafamíliaestálocalizada.Bronfenbrenner(1986),citadopor
RAMALHO(1996),apresentatrêssistemasqueprovavelmentepodemafetarodesenvolvimentodacriança:olugardetrabalhodospais,redessociais,einfluênciadacomunidadenofuncionamentofamiliar.SERRANO;NETO

(1997)aindaressaltamquepesquisasfeitascomcrianças
emidadepré-escolartêmdemostradoqueodesenvolvimentodelaspodeestarrelacionadoaonívelsocioeconômicodafamília,comascondiçõesdehabitaçãoeos
processos relacionados com os padrões de interação
parentais,comoselementosdefratriaecomosgruposde
socializaçãoemjogosedinâmicasdeaventura.
EstudosrealizadosporMARTINEZ(1992),RAMALHO
(1996),SERRANO;NETO(1997),NETO(1997),CURADO;NETO;KOOIJ(1997)eCARVALHO(1998)mostram a importância do ambiente familiar e dos diversoselementosdocontextosocialnodesenvolvimento
(cognitivo, social e motor) de crianças pré-escolares,
escolareseportadorasdenecessidadesespeciais.
Metodologia
O paradigma escolhido para este estudo foi o modelo
pessoa-contexto,devendoserexploradoquantoàextensãonaqualomesmoambientepodeterdiferentesefeitossobresereshumanoscomdiferentescaracterísticas
pessoais.Oenfoquefoioqualitativo,noqualseconsideratodaainformaçãodisponibilizadapelosinformantes
comoimportante,estudandoofenômenoemseucontexto.Caracteriza-seesteestudo,também,comodescritivo-interpretativo,porinvestigar,atravésdadescrição,
interpretaçãoedacompreensãooscomponentesestruturaisrelevantesaodesenvolvimentodacriançacomPC,
tendocomofocooambientefamiliar.
Participantes da pesquisa

Fizeram parte do presente estudo três famílias de criançascomdiagnósticodeParalisiaCerebral.DuascriançasforamescolhidasnoCEREPAL–CentrodeReabilitaçãodePortoAlegre;eumanoEDUCANDÁRIO
SÃOJOÃOBATISTA–CentrodeReabilitaçãoFísicae
EducaçãoEspecial.Emlinhasgerais,essasfamíliasse
distinguem por apresentar um baixo nível de instrução, uma renda mensal baixa e residir em casas humildes, localizadas em bairros periféricos e pobres da
cidadedePortoAlegre.
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O Quadro 1 caracteriza as crianças que participaram
doestudo.Sãoconsideradososaspectosidentificação
da criança, sexo e idade no momento do estudo, e diagnósticodaParalisiaCerebral.Optou-seporidentificar as crianças com uma letra, respeitando-se a sua
identidade.
Quadro 1. Caracterização das crianças

Identificação
das crianças
G
D
M

Diagnóstico
médico
PCcom
5 anos e 11
hemiparesia à
Masculino
meses
direita
6 anos e 10 PCespástica com
Feminino
meses
tetraparesia
PCespástica com
6 anos e 5
hemiparesia à
Masculino
meses
esquerda
Sexo

Idade

Os diagnósticos médicos foram obtidos através dos
prontuários das crianças nos Centros de Reabilitação.
Percebe-se que o grau de comprometimento motor
varia desde a paralisia de um hemicorpo, em duas crianças, até as alterações nos membros superiores e inferiores, em uma criança.
Instrumentos para coleta das
informações

Considera-se que os instrumentos que mais se ajustam ao presente estudo são a entrevista semiestruturada e a observação indireta, através de gravaçõesemVT.Osinstrumentosescolhidosforamtestados através de um estudo preliminar e não houve necessidadederealizarmodificações.
Para este estudo, optou-se pela entrevista semiestruturada, que permite obter informações de questões concretas, previamente definidas pelo pesquisador,e,aomesmotempo,ofereceliberdadeaoentrevistadoparaabordaraspectosrelevantessobreoquepensa(NEGRINI,1999).Asentrevistasforamrealizadas
pela própria pesquisadora, com cada mãe das crian-

ças, individualmente, e gravadas em fitas cassete. As
perguntasprocuraramrespostasaosseguintestópicos:
ocupação dos pais; horário de trabalho de ambos os
pais; nível de escolaridade do pai e da mãe e renda
familiar mensal. Outras perguntas também foram realizadas durante as entrevistas, entretanto nem as perguntasnemasinformaçõesobtidassãopertinentesde
seremdiscutidasnesseartigo.
AobservaçãoéentendidaRODRÍGUEZGÓMEZ;GIL
FLORES;GARCÍAJIMÉNEZ(1996)comoumprocedimentodecoletadeinformaçõesqueproporcionauma
representaçãodosfenômenosqueestãoemestudo.Esse
procedimento tem um caráter sistemático e tem que
estar orientado por uma pergunta, propósito ou problema. O papel do observador foi não-participante,
individual,easobservaçõesforamrealizadasemsituações concretas, na casa das crianças com PC, após
autorizaçãoporescritodospais.Ocomportamentoda
criança durante a rotina diária foi gravado emVT, utilizando-se uma câmera móvel. A duração das gravações acompanharam as atividades, relações interpessoais e os papéis desempenhados pela criança no ambiente familiar, sendo que esse tempo variou de 23 a
87minutos.Realizaram-se4observaçõesemVTdurante a semana para cada criança.
Asatividades,asrelaçõesinterpessoaiseospapéisforam registrados, levando-se em conta a duração das
atividades, a ocorrência, os objetos, a situação de execução (só e/ou acompanhado) e as interações entre a
criança e a pessoa envolvida. O comportamento da
criança foi registrado a cada minuto, procurando-se
descreverdeformaobjetivaecompletacadaatividade
realizada pela criança, incluindo-se outras pessoas
envolvidas,osespaçosemqueasatividadesforamexecutadas, e os materiais utilizados ou que serviram de
suporte para sua realização. No total, foram descritas
563 atividades molares. As relações interpessoais foram detectadas dentro das atividades molares, pelas
diferentes formas de interação da criança com outras
pessoas.Ospapéisforamvisualizadosnoscomportamentos das crianças durante as atividades molares.
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Procedimento de análise
interpretativa das informações
InspiradonaTeoriadaEcologiadoDesenvolvimento
Humano, apresentada por BRONFENBRENNER
(1996), mostra-se a análise interpretativa dos resultados, a partir das informações adquiridas através das
entrevistas semi-estruturadas e das observações utilizando-sedegravaçõesemVT.
Entrevista semi-estruturada

Asentrevistasrealizadasforamtranscritaspelaprópria
pesquisadora, sem realizar alterações dos vocábulos
utilizadosnosdepoimentose/ounasrespostaseentreguesàsmãesparaqueelaspudessem,apósverificaro
conteúdodasmesmas,validaraveracidadedasinformações.
O status social familiar, foi analisado da seguinte maneira:paraoníveldeescolaridadedospaisforamconsideradas três categorias. A primeira categoria compreende o ensino fundamental incompleto; a segunda, o ensino fundamental completo e o ensino médio
incompleto;eaterceiracategoria,oensinomédiocompleto.Aprimeiraesegundacategoriasforamconsideradas baixo nível educativo e a terceira, nível médio.
A jornada de trabalho foi analisada tanto para o pai
como para a mãe, considerando-se duas categorias.
Um turno, quando é manhã, tarde ou noite e integral
quando é dois turnos.
A análise da renda mensal per capita fundamentouse em uma distribuição, baseando-se em valores relativos ao salário mínimo vigente, classificando-se as
famíliasemduascategorias:menosfavorecidas(≤2,5)
e mais favorecidas (> 2,5).
Para a descrição e análise interpretativa dos conteúdos das entrevistas foi elaborada uma categoria de
análise, denominada contexto sociocultural, onde estão contidas as informações referentes ao status social
familiar:níveldeescolaridadedospais,jornadadetrabalho e renda mensal “per capita”, além de informaçõesreferentesàocupaçãodospais.

Observação em VT

Aelaboraçãointerpretativadasatividadesespontâneas, realizadas no ambiente familiar, partem das narrativas pormenorizadas dos comportamentos da criança. Essas descrições adquirem sentido através das
relaçõesentreosdiferentestiposdecategoriasdeatividades molares, definidas durante as observações, a
complexidade, as estruturas interpessoais e os papéis
experenciados no contexto de desenvolvimento
(RAMALHO,1996).
Asatividadesvisualizadasduranteasobservaçõesforamanalisadasapartirdediversostiposdecategorias,
definidas, a partir do estudo preliminar. Os conceitos
dos sistemas de categorias foram inspirados em estudos anteriores de PEREIRA; NETO (1994),
BRONFENBRENNER(1996),RAMALHO(1996),CURADOetal.(1997)ePereira(1993),citadoporNETO
(1999). Ressalta-se que algumas categorias de atividades propostas pelos autores foram modificadas e
adequadasàsnecessidadesdesteestudo,ficandoassim
constituídas: a) atividades audiovisuais; b) jogos didáticos; c) atividades artísticas; d) atividades de fazde-conta; e) atividades de biblioteca; f) atividades de
coordenaçãodosmovimentos;g)atividadescombola;
h) atividades de equilíbrio e i) atividades de manipulação.
Acomplexidadeestruturaldasatividadesdizrespeitoàs
categoriasdescritivas:quantidadedeatividadesmolares
realizadas durante a observação no contexto da casa;
perspectivatemporalampliada,noqueserefereàparticipaçãodacriançanodecorrerdasobservações,ematividadesprogressivas,dentrodemetasestruturadasexplícitas,emumcursoúnicodeação,porémconstruídas
emsubmetasseqüenciais.Decorremdacomplexidade
oseixoscomplementares,querefletemoselementos:
relaçõesinterpessoais,referentesaocampoecológico,
percebidos, na participação da criança com Paralisia
Cerebralemsistemasinter-pessoais(díadesdeobservaçãoedeatividadeconjunta,tríades);papéis,comrelaçãoàmodificaçãoouexpansãodoespaçovivenciado,
pormeiodafantasiaoureconstruçãorealdoambiente
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A articulação dos resultados das entrevistas e das observações obtidos e interpretados após reflexão e discussão, talvez nos permitam demonstrar que o ambiente familiar seja um determinante favorável para o
desenvolvimentodacriançacomParalisiaCerebral.
Apresentação e discussão dos
resultados
Explicita-seaseguirasinformaçõesreferentesaocontexto sociocultural coletadas com as entrevistas semiestruturadas.
OQuadro2proporcionainformaçõessobreonívelde
escolaridade, ocupação dos pais, jornada de trabalho
e renda mensal “per capita” das três famílias que participaram da pesquisa.
Quanto ao status social das três famílias de crianças
comParalisiaCerebral,verificou-sebaixoníveldees-

colaridade,poissomenteumamãecompletouoensino médio. Em relação ao trabalho, constatou-se jornada integral para os pais, diferente das mães em que
estão o dia todo no lar.Arenda mensal “per capita”
inferior a 2,5 salários mínimos; na realidade, o rendimento mensal “per capita” maior é de 1 salário mínimo e o menor de 0,27 salários mínimos.
Apresenta-se,seguidamente,asatividadesmolaresrealizadas pelas crianças, organizadas previamente em
categorias de atividades, os brinquedos e outros objetos usados durante as mesmas, assim como as relações interpessoais e os papéis sociais e interpessoais
experienciadosduranteaexecuçãodasdiversasatividades no ambiente familiar.
AsdiferentesatividadesrealizadaspelascriançasnocontextodedesenvolvimentosãomostradasnaFigura1.

30

Percentual

objetivo.Ospapéissociaiseinterpessoaisforamaqueles
categorizadosapartirdainterpretaçãodasobservações
das atividades molares realizadas no contexto da casa
pelascriançascomParalisiacerebral(RAMALHO,1996).
Essesnãotemexpressãonumérica,entretantorealizaseumadescriçãodosquetiverammaiorocorrência.As
tendênciasnasrelaçõesinterpessoaisforamanalisadas
apartirdasdíadesdeobservaçãoeatividadeconjunta,
observadasduranteoscomportamentosrealizadospelascriançascomdiferentesobjetoseenvolvimentosno
ambientefamiliar.

20
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0

Categorias de atividades

Audiovisuais

Didáticos

Artísticas

Faz-de-conta

Biblioteca

Manipulação

Coordenação dos movimentos

Atividades com bola

Atividades de equilíbrio

Figura 1. Categorias de atividades realizadas no ambiente familiar

Quadro 2. Status social e ocupação dos pais

Identificação
pais/filho(a)

Nível de Escolaridade

Ocupação

Jornada de trabalho

Renda mensal "per
capita"

Mãe - G
Pai

Ensino médio completo
Ensino fund.* completo

Comerciária
Mecânico

Manhã e tarde

1 salário mínimo

Mãe - D
Pai

Sétima série/ensino fund.
Quarta série/ensino fund.

Do lar
Pedreiro

Manhã e tarde

0,27 salários
mínimos

Mãe - M
Pai

Primeiro ano/ensino médio
Segundo ano/ensino médio

Do lar
Vendedor

Manhã e tarde

0,42 salários
mínimos

*Ensino fund. = Ensino fundamental
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Quantoàscategoriasdeatividadesqueascriançasexecutam no ambiente familiar, destacam-se as atividadesaudiovisuaiscom28%,seguidasdasatividadesde
faz-de-conta,22%,eosjogosdidáticos,com17%.Com
menor percentual é possível visualizar as atividades
artísticas, 10%, e ainda com percentual inferior à anterior categoria constatam-se as atividades de biblioteca,com7%.Asatividadesquerequeremumamaior
movimentaçãoporpartedequemasrealiza,como:as
atividades de manipulação com 6%, de coordenação
dosmovimentos,5%,asatividadesdeequilíbriocom
4% e as atividades com bola, 1%, apresentam
percentualmuitopequenoquandocomparadasàsatividadescompercentuaismaiores.
Esse resultado mostrando a elevada presença das atividades audiovisuais na rotina da criança com Paralisia Cerebral, assemelha-se aos resultados obtidos em
estudosrealizadosporMARTINEZ(1992)eCARVALHO
(1998), que apontam que a atividade de assistir televisão está muito presente na vida das crianças com problemasdedesenvolvimentoeParalisiaCerebral.
Sobreasatividadesdefaz-de-conta,CARVALHO(1998)
referequeessasatividadesestãopresentesnarotinade
vidadequatrocrianças,comidadesentreos4e6anos,
que participaram de sua pesquisa e acrescenta que,
quando a criança cria uma atividade como a de brincardecasinhaoudeprofessora,elaviveumasituação
imaginária em que pode-se observar, efetivamente, o
início da representação de papéis.
Referindo-seàspráticasdeescrever,desenharepintar,
CARVALHO(1998)afirmaqueàmedidaqueascrianças com Paralisia Cerebral entram em contato com
esse tipo de atividades aparecem dificuldades em sua
realização, de maneira mais forte do que o prazer que
delaspoder-se-iaobter.
Ressalta-sequeasatividadesdecoordenaçãodosmovimentos, de equilíbrio, as atividades com bola e as
atividadesdemanipulaçãonãoforamvisualizadasna
rotina da criança de sexo feminino, o que pode estar
relacionado às maiores dificuldades motoras que a
criança apresenta. Entretanto, destaca-se que essas

quatrocategoriasdeatividadestambémsãopoucopraticadas pelas outras duas crianças.
Atéaqui,basicamente,asatividadesforamanalisadas,
emtermosdequantidadedecadacategoriadeatividadesvisualizadasnoambientedacasa.Paracompletara
análise, a seguir as atividades serão analisadas sob o
pontodevistadaperspectivatemporalampliada.
Naanálisedasatividadesvisualizadasduranteasobservações,depreende-sequeasatividadescombolaapresentamsubmetasseqüenciais,dentrodeumúnicocursodeação:acriançaseenvolveemumaseqüênciade
passosatécompletaraatividade.Nojogodefutebol,a
criançacorreatrásdabola,chutaabolacomopé,corre
enquanto empurra a bola com o pé, joga a bola com a
mão,entreoutrosmovimentos,atéatingirametaqueé
fazerogol.Nojogodebasquete,asituaçãoésimilar:a
criança caminha quicando a bola, quica a bola, estando de pé, em determinado lugar, corre com a bola na
mão,entreoutrosmovimentos,atétentarfazeracesta.
Emboraessesdoisjogoscategorizadosdentrodasatividades com bola sejam construídos em submetas
seqüenciais,nãosevisualizamcomoatividadesprogressivas no decorrer das sucessivas observações, mas se
mostramprogressivasemdeterminadosdiasdeobservação. As restantes categorias de atividades não apresentam complexidade estrutural do ponto de vista da
perspectivatemporalampliada.Emsíntese,ascategoriasdeatividadesquemostramcomplexidadeestrutural
do ponto de vista da quantidade, e que se apresentam
duranteassucessivasobservações,carecemdecomplexidade quanto à perspectiva temporal ampliada, enquantoqueasatividadescombola,quepossuemcomplexidadeestruturalemrelaçãoàperspectivatemporal,
aparecemvagamentenarotinadascrianças.
Na descrição das categorias de atividades molares,
depreendem-seosbrinquedoseoutrosobjetosutilizadosduranteasatividades,porémapresenta-sesomente
aquelesquesevisualizaramcommaisfreqüência.Nas
atividadesdefaz-de-contaosbrinquedosvisualizados
são:carros,caminhões,bonecas,bonecos,telefone,vassouraefuteboldepregos;otelevisoréoobjetoutilizado
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nasatividadesaudiovisuais;osblocos,quebra-cabeças,
obaralho,CDsesuascaixas,nosjogosdidáticos.Nas
atividades artísticas encontra-se as folhas de papel, os
lápis de cor e a guitarra; livros com figuras, desenhos
pintados pelas crianças, folhas de papel e canetas, nas
atividadesdebiblioteca.Duranteasatividadesdemanipulaçãosãousadasmoedas,enasatividadesdecoordenaçãodosmovimentos,ascriançasbrincamcomojogo
debolicheeobalãoinflável.Porúltimo,nasatividades
deequilíbrio,oobjetoéabicicleta,enasatividadescom
bola,acestadebasqueteeabola.
Emrelaçãoàsestruturasinterpessoaisqueacompanharamasatividadesexecutadasnoambientefamiliar,apresenta-seaFigura2,emqueseexplicitaopercentualde
díades de observação e atividade conjunta no total de
relações interpessoais. Não foram observadas tríades
durantearealizaçãodasatividadesmolares.
26%

74%
Díades de observação
Díades de atividade conjunta

Figura 2. Relações interpessoais – díades de observação e atividade conjunta

AFigura2mostraqueexisteumpredomíniodasdíades
deobservaçãosobreasdeatividadeconjunta,durante
as atividades molares praticadas pelas crianças. Nas
díadesdeobservação,nãosignificaqueacriançaesteja realizando uma determinada atividade sozinha.
Atravésdasobservaçõesconstatou-sequeacriançapode
estar sozinha durante a atividade, porém geralmente
a mãe está sempre por perto, interagindo com a criança e esta com a mãe.
A tabela a seguir explicita a quantidade e o percentual
dedíadesdeobservaçãoeatividadeconjunta,emcada
categoria de atividades realizadas pelas crianças em
desenvolvimento,noambientedacasa.

Tabela 1. Quantidade e percentual de díades de observação e atividade conjunta em cada
categoria de atividades

Categorias de
atividades

Díades de
atividade
conjunta

Total de
atividades

Quant.

%

Quant.

%

Audiovisuais

155

100

0

0

155

Didáticos

23

24

74

76

97

Artísticas

46

82

10

18

56

Faz-de-conta

114

90

12

10

126

Biblioteca

29

71

12

29

41

Manipulação

18

56

14

44

32

Coordenação
dos movimentos

4

14

25

86

29

Atividades com
bola

6

100

0

0

6

Atividades de
equilíbrio

21

100

0

0

21

Total

416

74

147

26

563

Da leitura daTabela 1, depreende-se que as díades de
observaçãosãootipoderelaçãointerpessoalquemais
ocorre durante as diferentes atividades molares.
Analisando-se as díades em cada categoria de atividades, destaca-se que, durante as atividades audiovisuais, nas atividades com bola e nas atividades de
equilíbrio somente se manifesta a díade de observação. Esse tipo de díade também se apresenta com alto
percentual durante as atividades de faz-de-conta,
90%, as atividades artísticas, 82%, e as atividades de
biblioteca, em que as díades de observação obtêm
71%. Nas atividades de manipulação, a díade de observação obtêm 56% sobre o total de relações
interpessoais, no entanto, a diferença de percentual
com a díade de atividade conjunta não é tão notória
quanto nas categorias anteriores.Todavia, nos jogos
didáticos e atividades de coordenação dos movimentos predomina a díade de atividade conjunta, apresentando-se com percentuais de 76% e 86%,
respetivamente.Confere-sedessamaneira,quesóem
duascategoriasdeatividadesadíadedeatividadeconjunta predomina sobre a díade de observação.
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Dados de
Observação

Percebe-se que as atividades audiovisuais e as atividades de faz-de-conta apresentam alto percentual de
execução no cotidiano das crianças. Entretanto, carecem de díades de atividade conjunta no primeiro
caso, e, no segundo, apresentam-se poucas díades de
atividade conjunta durante essas atividades. Porém,
durante os jogos didáticos, que também se apresentam freqüentemente na rotina das crianças, ainda
que com menor incidência que as atividades audiovisuais, visualiza-se alto percentual de díades de atividade conjunta.
Quanto aos componentes da família que participam
ativamentedasatividadesjuntocomascriançasconstata-seemprimeirolugar,acompanhiadamãe.Amãe
está presente em todas atividades em que ocorrem
díades de atividade conjunta, no entanto, durante os
jogos didáticos, nas atividades de coordenação dos
movimentos e nas atividades de manipulação, a presença da mãe é observada com maior assiduidade. A
companhia materna em muitas das atividades realizadas pelas crianças no contexto familiar também foi
evidenciadaporRAMALHO(1996),emumestudorealizado com crianças pré-escolares. A companhia da
avó e um primo é constatada durante os jogos didáticos,eduranteasatividadesdefaz-de-contaverifica-se
a presença de um irmão. Não se evidencia a companhia do pai nem de amigos nas atividades realizadas
pelas crianças no ambiente familiar.Anão participaçãodopainasatividadesmolarespraticadaspelascrianças, justifica-se pela jornada de trabalho deles durante os dias de semana, e foi nos dias úteis que as
criançasforamobservadasatravésdegravaçõesemVT.
Ospapéissociaiseinterpessoaisdesempenhadospelas
criançasemdesenvolvimentoestãodiretamenterelacionados não só às atividades, mas, também, ao
envolvimento de outras pessoas e aos brinquedos e
objetos utilizados durante as mesmas.
Durante as atividades audiovisuais, o único papel
visualizado é o de espectador, constituindo-se um papelpassivo.NaopiniãodeCARVALHO(1998),aatitude das crianças frente à televisão é de total passividade,econsideraqueessecomportamentoésemprees-

perado frente a esse veículo de comunicação. Nas
atividades de faz-de-conta, vários papéis sociais são
visualizados: de fisioterapeuta, de condutor de veículos,detelefonista,demãe,decavaleiroedejogadorde
futebol.Aqui,ascriançasagemcomosefossempersonagens de determinadas situações da vida cotidiana,
utilizandodiferentesbrinquedose/ouobjetosparaexecutar com eles um gesto representativo. O papel de
condutordediversosveículosfoiomaisencenadopelas crianças, os outros apareceramvagamente.Os papéis de construtor e de jogador de cartas constatam-se
nos jogos didáticos. Durante as atividades artísticas,
visualizam-se os papéis de desenhista/pintor e
instrumentista; enquanto que nas atividades de biblioteca,observa-seosdeobservadoreescritor.Nasatividades de manipulação, as crianças desenvolvem os
papéis sociais de jogador, arrumadeira, construtor e
observador;eduranteasatividadesdecoordenaçãodos
movimentos,ospapéisdejogadordeboliche,lutador,
jogador de futebol e o papel interpessoal de
manipulador.Esteúltimopapeléobservadoquandoa
criança explora o objeto com o qual ela está brincando, assumindo uma estrutura de interação de
manipulador com esse objeto, sem existir a interação
direta com outra pessoa. Portanto, neste caso é consideradocomoexistindoumpapelinterpessoalquando
a criança brinca com algum brinquedo, porém sozinha. Em relação às atividades de equilíbrio, encontram-se o papel de ciclista e, por último, nas atividades com bola, observa-se somente o papel de jogador
defutebolebasquete.
Verifica-se que os papéis sociais são os que predominam nas atividades realizadas pelas crianças com PC
que participaram do estudo. Contudo, um papel
interpessoal foi visualizado em duas ocasiões: o de
manipulador. Essa ausência de papéis interpessoais
esclareceu uma realidade que já foi mostrada anteriormente, relativa às relações interpessoais, e especificamenteàescassaparticipaçãodascriançasemdíades
de atividade conjunta durante as atividades. No caso
dos papéis sociais, estes podem ser vivenciados pelas
criançassemoenvolvimentodiretodeoutraspessoas
duranteasatividades,noentanto,seriamaisfavorável
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se as diferentes formas de atuação das crianças, em
diversas situações, estivessem acompanhadas da
interação com outras crianças ou adultos, e, de preferência,interaçõescomplexas,oquenãofoivisualizado
naanálisedasobservações.
Considerações finais
A criança com Paralisia Cerebral, como qualquer outra criança, para se desenvolver necessita dos processos de maturação do seu organismo, e precisa estabelecer interações com o seu meio para adquirir as condições necessárias visando tornar-se um ser humano
compossibilidadesdeseintegraràsociedade.Osprocessosdematuraçãodoorganismonãoforamalvodo
presenteestudo,porém,asinteraçõescomoseumeio
foram abordadas, através do estudo do ambiente familiar, onde a criança com Paralisia Cerebral está
inserida.
Os resultados apresentados anteriormente permitem
responder à questão geradora do estudo: como o ambiente familiar contribui no desenvolvimento da criançacomParalisiaCerebral?
Oambientefamiliar
disponibilizaetenta Pode existir a intenção, por
criar (dentro das parte dos pais, de oferecer
suaspossibilidades) um ambiente rico em poscondições para que sibilidades de experimentaa criança vivencie ção e movimentação, mas,
atividades agradá- de fato, na rotina de vida
veisdentrodoespa- das crianças com Paralisia
ço de domínio dos Cerebral, evidenciou-se
pais (casa e suas de- uma complexidade estrupendências).Contu- tural das atividades, tendo,acredita-sequeo dendo a realizações com
status social das fa- poucas díades de atividade
míliasestudadas,no conjunta, e um ambiente
presente estudo, in- pouco variado em diversifluência muito a dade de atividades e nedisponibilidadeque nhum envolvimento com
o ambiente familiar pessoas alheias à família.

tememoferecerexperiênciassignificativasparaacriança. Principalmente, a baixa renda mensal “per
capita”, e o baixo nível de escolaridade dos pais transformam o ambiente familiar em um universo pobre
deestímulo.
OdesenvolvimentodacriançacomPCéumprocesso
que, certamente, deve ser alimentado e realimentado
diariamente, no ambiente familiar, não apenas em rarosmomentosouduranteatividadesespecíficascomo
foi constatado. Dessa maneira, da forma como o ambiente familiar está estruturado, contribui pobrementenodesenvolvimentodacriançacomParalisiaCerebral.
Considerando-se que o ambiente familiar é o primeirocontextoquepossibilitaavivênciadeatividadesea
interaçãocomoutraspessoas,énecessárioinvestirnesse ambiente, para que possa oferecer diversidade de
oportunidades às crianças com Paralisia Cerebral, e
àspessoasqueformamjuntocomelasonúcleofamiliar.
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