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A INCLUSÃO ESCOLAR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: RELATOS
DE COMUNIDADES RIBEIRINHAS
OLIVEIRA, Juliano Fonseca1
FONSECA, Poliana Batista Lopes
RESUMO
Esse trabalho foi nas regiões ribeirinhas do rio São Francisco, a partir da entrevista de três
famílias, dentre elas, duas de Pirapora e uma de Buritizeiro. Seu objetivo foi investigar e
descrever a Inclusão Escolar no ensino regular da pessoa com deficiência em comunidades
ribeirinhas a partir do discurso de pais diante da experiência inclusiva de seus filhos. A inclusão
escolar da pessoa com deficiência no ensino regular tem sido motivo de intensas discussões e
debates nos últimos tempos, diversos movimentos, instituições, pesquisadores, professores e
profissionais se dividem em posicionamentos favoráveis ou não diante da educação inclusiva,
com isso, o tema que é atual, porém histórico, complexo e com diversos atores sociais
envolvidos, torna-se também rico em duvidas, problemas e questionamentos, campo apropriado
para investigações e pesquisas. A inclusão escolar é uma experiência vivida por diversas
famílias, inclusive famílias ribeirinhas, normalmente essas, gente simples de baixo poder
aquisitivo, baixo nível de escolaridade e pouco esclarecimento sobre o assunto, por isso, faz-se
necessário investigar a experiência da inclusão vivida por essas famílias, como é o cotidiano de
seus filhos nas escolas regulares, o que os pais pensam dessa política pública, benefícios,
dificuldades, os problemas, os questionamentos e possíveis melhorias.
Palavras-chave: Inclusão escolar. Comunidade ribeirinha. Família.
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ABSTRACT
This work took place in the riverside regions of the São Francisco River, based on the interview
of three families, among them two from Pirapora and one from Buritizeiro. Its objective was to
investigate and describe School Inclusion in the regular education of people with disabilities in
riverside communities based on the discourse of parents regarding the inclusive experience of
their children. The inclusion of people with disabilities in mainstream education has been the
subject of intense discussions and debates in recent times, various movements, institutions,
researchers, teachers and professionals are divided into favorable positions or not in the face of
inclusive education. It is current but historical, complex and with many social actors involved,
it also becomes rich in doubts, problems and questions, an appropriate field for investigations
and research. School inclusion is an experience lived by several families, including riverside
families, usually these, simple people with low purchasing power, low level of education and
little clarity on the subject, so it is necessary to investigate the experience of inclusion lived by
These families, as is the routine of their children in regular schools, what parents think of this
public policy, benefits, difficulties, problems, questions and possible improvements.
Keywords: School inclusion. Riverside community. Family.

AS FAMÍLIAS RIBEIRINHAS E SUA RELAÇÃO COM O RIO SÃO FRANCISCO
As famílias ribeirinhas entrevistadas têm como característica comum, além de pessoas
com deficiência compondo a estrutura familiar, também a relação com o rio São Francisco,
gente que tem sua história ligada diretamente com a história do rio, povo que extrai ou
complementa sua renda a partir daquilo que o rio oferece.
Os entrevistados relatam a mudança ocorrida nas relações com o rio por conta das
transformações oriundas da modernidade, onde, segundo os ribeirinhos, o peixe acabou, a água
diminuiu e ficou poluída, as empresas tomaram conta da cidade, inclusive das margens do rio,
a população cresceu, o dinheiro encurtou e agora não dá mais para viver somente do rio, ou
seja, o ribeirinho que antes se sustentava exclusivamente do rio, agora, necessita viver ou
complementar sua renda a partir de outras atividades, principalmente através do comércio e da
indústria.
Encontrar famílias ribeirinhas que se enquadrassem nessa pesquisa não foi fácil, pois é
cada vez menor o número de famílias que se sustentam exclusivamente do rio, pescadores,
agricultores, lavradores, comerciantes as margens do rio, é cada vez menor, hoje a maior
necessidade que os ribeirinhos encontram em relação ao São Francisco é consumirem as águas
que ele fornece, consumir produtos de feirantes, peixe, verduras e legumes, cultivados ou
extraídos do rio e desfrutarem de suas águas como forma de lazer. Lembrando que apenas o
fato de serem famílias ribeirinhas não é suficiente para as investigações etnográficas dessa
REVISTA CATRUMANA, v. 1, n. 2, 2020.

A inclusão escolar da pessoa com deficiência...

5

pesquisa, é necessário também, terem pessoa com deficiência em sua estrutura familiar que
vivenciaram a inclusão escolar de seus filhos.
A educação brasileira encontra diversos entraves, dificultadores e problemas no
processo ensino aprendizado, questões essas que são mais expressivas nas regiões carentes de
menor poder aquisitivo, como as comunidades ribeirinhas, gente simples de pouco
esclarecimento, pouca informação e baixo nível de escolaridade, o que dificulta a aceitação e
desenvolvimento de políticas públicas como a dá inclusão escolar.

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO DEFICIENTE NO BRASIL
A educação especial no Brasil encontrou poucas manifestações em seu percurso
histórico, um dos relatos mais antigos sobre instituições de educação do deficiente data-se no
século XIX com a criação do Instituto dos Meninos Cegos e do Instituto dos Surdos-Mudos,
trabalhos discretos de iniciativas isoladas sem expressividade nacional. Outra referência tímida
em relação à educação do deficiente data-se em 1898 no Ginásio Estadual Orsina da Fonseca
do Rio de Janeiro, rede regular de ensino, educando pessoas com deficiência física e visual,
também no mesmo período, encontra-se registros de atendimentos educacionais para
deficientes auditivos e mentais em Manaus na Unidade Educacional Euclides da Cunha, no Rio
Grande do Sul na escola Borges Medeiros e no grupo Escolar Delfina Dias Ferraz, atendendo a
educação de deficientes da comunicação e mentais (JANNUZZI, 2006).
Segundo Jannuzzi (2006) a primeira Lei de Diretrizes e Bases – LDB da educação
brasileira ocorre em 1961, legislação essa que de forma pioneira evidencia a educação especial
através de dois artigos, diferenciando-a da educação de grau primário. A partir dessa LDB nas
décadas de 1960 e 1970 cria-se escolas específicas para educação dos deficientes, as escolas
especiais, surgem também as associações, as federações, algumas campanhas nacionais, as
instituições filantrópicas também ganham força e divulgação e outros serviços oferecidos ao
público com deficiência tornam-se mais expressivos.
A década de 1970 é um marco para a educação do deficiente no Brasil, pois a partir
desse período as manifestações sociais em prol dessa causa começam a ter mais força, mesmo
assim com ações tímidas, nesse período é criado o primeiro órgão nacional voltado para a
educação do deficiente, o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP com o objetivo de
proporcionar uma ação mais efetiva a essa política pública. Nesse período, também, o termo
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educação especial assume seu espaço no cenário nacional deixando a antiga expressão, ensino
“emendativo” obsoleta e em desuso (JANNUZZI, 2006).
No ano de 1985 é criado a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência – CORDE, com o objetivo de organizar e realizar ações em âmbito
nacional voltadas para o público com deficiência integrando-as no ensino regular. No ano
seguinte surgi também a Secretaria de Educação Especial – SESPE, secretária essa que faz parte
do Ministério da Educação, com o objetivo de articular os interesses da educação especial
(JANNUZZI, 2006).
Silva e Carvalho (2010) afirmam que as mudanças mais expressivas na educação
brasileira, de forma geral, deram-se a partir da década de 1990, porém, quando falamos em
educação especial, as iniciativas ainda são a quem, e o que se pode destacar é o Brasil assumindo
o discurso da inclusão escolar, tendência mundial, que enfatiza o atendimento educacional
especializado à pessoa com deficiência, preferencialmente, no ensino regular, exigindo com
isso, mudanças significativas no sistema educacional brasileiro. Nesse período, mesmo com a
proposta legal da inclusão, registra-se um número reduzido de alunos incluídos.
A Constituição de 1988 incorporou vários dispositivos referentes aos direitos da
pessoa com deficiência, nos âmbitos da saúde, da educação, trabalho e assistência.
Especificamente no campo educacional, registrou-se o direito público subjetivo à
educação de todos os brasileiros; dentre eles, os indicados como portadores de
deficiência, preferencialmente junto à rede regular de ensino (FERREIRA,
FERREIRA, 1998 apud SILVA, CARVALHO, 2010, p. 101).

A partir da constituição de 1988 é criada uma nova LDB da educação nacional, prevendo
serviços especializados, em diversas áreas, inclusive na educação, para a pessoa com
necessidades educacionais especiais, desde o ensino infantil, tanto em escolas especiais quanto
no ensino regular, esse preferencialmente. A partir de então a inclusão ganha força tornando-se
gradualmente prática cada vez mais vivenciada no ensino regular.

CONHECENDO A INCLUSÃO
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2010), 23,9% da
população brasileira apresentam algum tipo de deficiência, isso corresponde a
aproximadamente, 45 milhes de habitantes, pessoas essas que mesmo apresentando algum tipo
de necessidade educacional especial tem o direito de receber educação pública gratuita,
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adequada as suas possibilidades e limitações, sendo essa educação recomendada que aconteça
no ensino regular através da educação inclusiva.
A Declaração de Salamanca (ONU, 1994) afirma a necessidade de providenciarmos
estratégias pedagógicas de educação para a pessoa com deficiência, dentro do ensino regular,
que atendam as necessidades e demandas deste público, no intuito de proporcionar educação
para todos independente de qualquer tipo de deficiência, sem qualquer distinção, combatendo
processos discriminatórios e de exclusão.
A Política Pública de Inclusão escolar da pessoa com deficiência no ensino regular foi
criada no intuito de democratizar a educação brasileira, tornando o ensino acessível a todos,
sem nenhum tipo de distinção, com oportunidades iguais e de forma justa, porém, quando
vivenciada percebemos as grandes ambiguidades entre o discurso e a prática. Porém quando
falamos de inclusão escolar implica-se em um amplo processo de reestruturação da educação
brasileira a começar pelo enfoque que deixa de ser na deficiência, modelo de educação
tradicional, e passa a ser o ensino, na ação escola como agente transformador da realidade do
contexto social, modelo inclusivo, e predispõe além de mudanças, investimentos em diversas
áreas (JANNUZZI, 2006).

A EXPERIÊNCIA DA INCLUSÃO ESCOLAR DAS FAMÍLIAS RIBEIRINHAS DE
PIRAPORA E BURITIZEIRO
Conhecendo as Famílias Entrevistadas
Para a realização dessa etnografia foram realizadas entrevistas com três famílias, das
quais uma reside na cidade de Buritizeiro e duas em Pirapora. Em Buritizeiro entrevistamos a
senhora R. e o senhor J., pais de G., pessoa com síndrome de Down que vivenciou a inclusão
no ensino regular. Na cidade de Pirapora foram entrevistadas a senhora V. mãe de E., pessoa
com retardo mental moderado incluído no ensino regular; dona M. J. e C., mãe e irmã do
deficiente F. C. que também foi incluído.
A família de Buritizeiro depende da água do rio São Francisco para consumo próprio e
para cuidados e consumo de suas criações, além de consumirem produtos do rio e desfrutarem
de suas águas como forma de lazer. A família de E. vive da agricultura dependendo da água das
águas do rio para cultivo da terra e produção de alimentos que servem para consumo próprio e
comércio. A família de F. C. também é agricultora, sobrevive do cultivo da terra produzindo
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alimentos para comércio e consume, afirmam também que tem o habito de pescar, somente para
consumo.
Conhecendo as Pessoas com Necessidades especiais que vivenciaram a inclusão
G. iniciou sua vida escolar no ensino regular onde estudou dos 5 aos 8 anos frequentando
apenas o pré-primários, segundo relatos da mãe, após acompanhamento profissional foi
diagnosticado como incapaz de frequentar o ensino regular devido sua deficiência, síndrome de
Down, e ao fato dele prejudicar o aprendizado dos colegas, por isso, a mãe foi orientada por
professores da escola regular e profissionais a procurar uma escola especial para seu filho.
Devido esse fato a família saiu da zona rural e mudou-se para outra cidade, Buritizeiro, pois lá
existe escola especial.
E. entrou na escola regular, primeira experiência na educação, aos 6 anos de idade, préescolar, ficou 5 anos na escola regular, chegou a frequentar a primeira série, por orientação dos
professores a mãe inseriu o filho na escola especial aos 11 anos, escola essa que o aluno
frequenta a sete anos, hoje E. encontra-se com 18 anos de idade.
F. C., 22 anos, sempre estudou no ensino regular, iniciou sua vida escolar aos 6 anos na
pré-escola, espaço esse que estudou por 12 anos, frequentando até a 7ª série, hoje tem 3 anos
que não frequenta a escola. Segundo os pais o filho abandonou os estudos por causa da
dificuldade de locomoção, já que é cadeirante, também pela falta de acessibilidade no espaço
escolar.
Os Resultados das Entrevistas
As entrevistas realizadas na construção dessa etnografia apresentam uma série de
dúvidas e questionamentos em relação à educação inclusiva, o futuro das escolas especiais, o
preparo e formação dos professores para lidarem com o processo de inclusão, a questão da
descriminação, do preconceito e da exclusão diante dessa política pública, o medo dos maus
tratos, a falta de recursos didáticos adaptados as necessidades do deficiente, as barreiras que
impedem o acesso a escola e que não favorecem a relação aluno professor dificultando o ensinoaprendizado, e o receio da inclusão fracassar.
Todas as famílias entrevistadas afirmaram que a proposta da inclusão é boa e importante,
pois faz valer o direito da pessoa com necessidades especiais de estudarem, também, contribui
no processo de aprendizado e principalmente, favorece a socialização da pessoa com deficiência
com alunos não deficientes e seus familiares. Porém, afirmaram também que a educação
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inclusiva só funciona com pessoas deficientes de menor comprometimento, enquanto que os
casos mais severos, principalmente os deficientes intelectuais graves, necessitam de
intervenções especializadas das escolas especiais.
Segundo Silva e Carvalho (2010, p. 46) “a deficiência intelectual desafia a escola quanto
ao seu objetivo principal de socializar e construir conhecimento.”. Quando falamos em
deficiência intelectual diz-se de algo que necessita de um repensar, um refazer a educação, a
relação aluno-professor, a relação ensino-aprendizado, mudanças que se tornam difíceis de
serem enxergadas a partir do modelo educacional vigente, impossibilitando e dificultando o
processo de inclusão, talvez, na ideia dos pais entrevistados seja por isso que os deficientes
intelectuais não encontram espaço na inclusão.
Segundo os pais, são diversos os fatores que impossibilitam o sucesso da inclusão,
dentre eles, o despreparo das escolas regulares para receberem alunos com deficiência para os
pais como percebemos na fala da senhora R. “a escola do jeito que é não dá conta nem de educar
os alunos normais ainda mais os alunos deficientes, pra inclusão acontecer tem que mudar muita
coisa.”.
Um dos pontos de mudança para que a educação inclusiva funcione é proporcionar
acessibilidade nas escolas regulares para o público deficiente. Os pais relataram que é comum
depararem-se com barreiras que impedem o acesso de seus filhos nas escolas, barreiras como
falta de banheiros adaptados ao deficiente, falta de rampas, as portas não são padronizadas, o
que dificulta o acesso de cadeirantes e deficientes com dificuldade de locomoção.
Outro ponto evidenciado pelos pais e familiares é a falta de recursos didáticos adaptados
que atendam as necessidades dos deficientes, como braile, a linguagem de libras e outros
instrumentos que favorecem o aprendizado.
As escolas especiais têm uma grande importância para os pais ribeirinhos, pois foram
essas instituições que pioneiramente se mobilizaram a acolher e educarem as pessoas com
deficiência, por isso, o futuro dessas escolas é motivo de preocupação e angustia,
principalmente ao pensarem na possibilidade de acabarem. Alguns pais relataram que se a
inclusão for mesmo obrigatória, poderia pelo menos levarem seus filhos no contra turno escolar
nas escolas especiais, para essas darem um suporte na educação e saúde de seus filhos.
Lembrando que os pais G. e E. vivenciaram a realidade dos dois ensinos, regular e especial,
hoje seus filhos encontram-se na escola especial de onde os pais não querem retirá-los, R.
afirma “meu filho não volta para a escola normal não.”; e V. diz “quero que meu filho estude
na escola especial.”.
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Um dos principais pontos de desconforto dos pais em relação à política pública de
inclusão, questão essa apresentada de forma unânime e de maior insatisfação, é o despreparo
dos professores para lidarem com o processo de inclusão, segundo o senhor Juvenal “o
professor da escola normal não tem jeito pra cuida nem educar o deficiente, ele também não
tem paciência, nem interesse, mais também como é que ele vai dar conta de tanto aluno.”.
Segundo Mantoan (2006) os professores não foram e não são preparados para lidarem com a
inclusão, despreparo esse que passa pela formação e, muitas vezes, pós formação.
A formação continuada do professor deve ser um compromisso dos sistemas de ensino
comprometidos com a qualidade do ensino que, nessa perspectiva, devem assegurar
que sejam aptos a elaborar e a implantar novas propostas e práticas de ensino para
responder às características de seus alunos, incluindo aquelas evidenciadas pelos
alunos com necessidades educacionais especiais. (MANTOAN; PRIETO, 2006, p.
57).

A inclusão exige do professor uma nova postura, novas práticas, outros fazeres, atitudes
diferentes das vivenciadas pela educação tradicional, a fala dos pais entrevistados, relato da
senhora V. que diz “o professor não tem jeito pra cuidar nem educar o deficiente” não tem
espaço na educação inclusiva, pois o professor é decisivo nessa política pública. Mantoan
(2006, p. 54 e 55) afirma que “ensinar na perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel
do professor, da escola, da educação e de práticas pedagógicas que são usuais no contexto
excludente do nosso ensino, em todos os níveis.”.
A inclusão predispõe a educação com um novo olhar, com novos valores e perspectivas,
nas quais o deficiente tem seu espaço como qualquer outro, o que não tem lugar na educação
inclusiva é o preconceito, a discriminação e a exclusão, questões apontadas pelos entrevistados
como dificultadores do processo de educação inclusiva.
Os pais relataram que nas vivências de seus filhos com a inclusão é comum
presenciarem brincadeiras de mau gosto com os deficientes, chacotas, piadinhas, apelidos
constrangedores, exclusão dentro e fora da sala, comportamentos discriminatórios tanto por
parte de aluno não deficientes e seus familiares, como também por parte dos professores e
funcionários da escola. Podemos perceber esses comportamentos na fala da senhora R. “os
alunos caçoavam do meu filho porque ele é deficiente!”; da senhora V. “os meninos normais
batiam no meu filho.”; C. “todo dia eu escutava eles falarem seu mongolóide, seu besta.”; e de
M. J. “dentro da sala e no recreio ele ficava sozinho, ninguém brincava com ele.”.
Os maus tratos são outro motivo de preocupação dos pais de filhos deficientes que já
viveram a inclusão, segundo a senhora R. “várias vezes meu filho chegava em casa machucado,
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e eu só fiquei sabendo por que eu é que vi, a escola não avisa.”, fatos esses que são motivos de
desconforto dos pais e receio em relação a educação inclusiva.
Na realização da pesquisa foi possível observar algumas ambiguidades no processo de
educação inclusiva, questões relatadas pelos pais afirmando que após incluírem seus filhos no
ensino regular, com pouco tempo, professores, supervisores e diretores, orientaram-nas a
retornarem seus filhos ao ensino especial, pois a escola regular não pode fazer nada para educar
a pessoa com necessidades especiais. Segundo a senhora R. é comum o discurso de professores
do ensino regular afirmando “seu filho é deficiente, ele não consegue aprender, por isso, o
melhor lugar para ele não é aqui, mas sim nas escolas especiais.”, discurso esse, que mobilizou
o retorno de alguns alunos ao ensino especial, inclusive o seu filho.
Os pais relataram também as diferenças existentes entre as escolas especiais e as
regulares no ensino da pessoa com necessidades educacionais especiais. Enquanto que nas
escolas especiais além de professores capacitados para ensinarem alunos com deficiência,
também são acessíveis a esse público, outros profissionais como psicólogos e fisioterapeutas
que cuidam não só dá educação mais também dá saúde, o que não há no ensino regular.
O discurso da educação inclusiva é uma proposta prevista na Constituição Federal do
Brasil, na LDB e em várias declarações e tratados a nível internacional, porém a realidade dessa
política pública nas escolas brasileiras encontra-se em processo de adaptação e reconstrução o
que causa nos pais entrevistados uma incerteza quanto ao futuro da inclusão, podemos perceber
na seguinte fala da senhora R. “será que essa inclusão vai dar certo?”. Esse movimento de
resistência em aceitar a educação inclusiva perpassa pelo processo de construção lenta, de pouca
divulgação e modestos investimentos. Segundo Mantoan e Prieto (2006) afirmam que a
permanência e sucesso da política de inclusão requerem investimentos de diversas naturezas e
em várias áreas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos relatos de pais com filhos deficientes que vivenciaram a experiência da
inclusão escolar podemos observar que a educação inclusiva tem alcançado famílias ribeirinhas,
essa política pública segundo o discurso dos entrevistados é uma proposta importante,
interessante, boa, que faz valer o direito da pessoa com necessidades especiais, que favorece o
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aprendizado e a socialização, porém, segundo os entrevistados, ainda é uma proposta limitada,
que necessita de muitas mudanças para realmente alcançar sucesso em suas ações.
Foi possível perceber na construção dessa pesquisa a ideia de que as escolas regulares
não estão preparadas para receberem alunos com necessidades especiais, falta adequação e
adaptação das estruturas escolares, eliminando qualquer tipo de barreira arquitetônica, falta
recursos didáticos para o ensino da pessoa com deficiência, falta capacitação, reconhecimento
e interesse dos professores para lidarem com essa nova realidade, falta divulgação sobre a
importância e necessidade da inclusão, falta acolhimento da causa por parte da sociedade e dos
governantes, realidade essa que faz da inclusão escolar bela e eficiente apenas no campo do
discurso, do direito, dá lei, mas que em sua aplicação deixa a desejar não alcançando seu
objetivo.
Muitas dúvidas e incertezas acompanham a inclusão, dúvidas em relação aos
verdadeiros motivos, intenções e benefícios dessa política pública, incerteza quanto as futuro
da inclusão e de seus filhos, questões essas que deixam os pais e familiares receosos e inseguros
quanto à proposta.
Os pais falam também da importância das escolas especiais na educação e cuidado de
seus filhos, dos benefícios que essas instituições proporcionaram e proporcionam aos familiares
e pais com filhos deficientes, também, são essas instituições especiais tidas pelos entrevistados
como refúgio e socorro, caso a inclusão não de certo, lidarem com a ideia dessas instituições
acabarem aumentam a insegurança, a incerteza, o receio e a resistência em relação à educação
inclusiva.
Outra questão presente no discurso dos familiares é o medo da discriminação, do
preconceito, da exclusão e principalmente dos maus tratos à pessoa com necessidades especiais,
comportamentos esses vivenciados e percebidos por todos os pais entrevistados.
Outra questão presente no discurso das famílias é a ideia de descaso e destrato por parte
da sociedade em relação à deficiência, percebemos à falta de informação sobre o assunto,
principalmente aos pais com filhos deficientes de comunidades carentes, os investimentos são
restritos e reduzidos quando se fala em educação de pessoas com deficiência, falta interesse e
mobilização dos governantes e das políticas públicas.
Pode-se perceber na realização dessa etnografia que a política de inclusão é uma
proposta complexa que necessita do envolvimento de diversos atores sociais, de instituições e
profissionais para que ela aconteça, necessita de mudanças em diversas áreas, necessita
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investimento, também, faz-se necessário um repensar, um refazer a educação de forma geral,
inclusive a inclusiva.
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TRANSTORNO MENTAL ENTRE MORADORES DE RUA:
INTERSETORIALIDADE ENTRE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE
MENTAL
CANELA, Marco Antônio Ramos2
VELOSO, Áurea de Queiroz3
QUEIROZ, Rivas Vieira de2
RESUMO
O presente artigo aponta os aspectos subjetivos dos moradores de rua da cidade de Montes
Claros que são passíveis de intervenção por parte da saúde mental. Trata-se de um estudo
qualitativo com analise do discurso e corte transversal; sendo de caráter exploratório e
descritivo. Neste estudo foram entrevistados por conveniência, três moradores de rua que
atendesse aos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Considerou-se como critério de
inclusão os sujeitos cadastrados no Centro POP (Centro de Referência Especializado à
População em Situação de Rua) bem como a participação livre e espontânea desses sujeitos;
podendo ser de ambos os sexos, alfabetizados ou não. Foram excluídos os sujeitos que se
encontraram alcoolizados, drogados e desestabilizados emocionalmente no momento da
pesquisa. Como instrumentos para coleta de dados foram utilizados o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido para a participação em pesquisa, Termo de Concordância da Instituição,
roteiro de entrevista que abrange os objetivos do tema em questão. Os dados coletados foram
tabulados e analisados por meio da técnica de Análise do Discurso. Entre os resultados obtidos,
a permanência ou volta às ruas, foram mencionados pelos sujeitos pesquisados como falta de
oportunidade na vida. Espera-se que o estudo apresentado possa contribuir para melhoria dos
serviços voltados aos moradores de rua.
Palavras-chave: Morador de rua. Transtorno mental. Intersetorialidade. Saúde mental.
Assistência social.
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ABSTRACT
This article points out the subjective aspects of the residents of the city of Montes Claros that
are susceptible of intervention by mental health. It is a qualitative study with discourse analysis
and cross-section; being exploratory and descriptive. In this study, three homeless people were
interviewed for convenience, who met the criteria of inclusion and exclusion of the research.
Inclusion criterion was considered the subjects registered in the POP Center (Center of
Specialized Reference to the Population in Street Situation) as well as the free and spontaneous
participation of these subjects; and can be of both sexes, literate or not. Subjects who were
alcoholically, drugged and emotionally destabilized at the time of the research were excluded.
As instruments for data collection, the Free and Informed Consent Term was used for
participation in research, Institution Agreement Term, interview script that covers the objectives
of the subject in question. The data collected were tabulated and analyzed using the Speech
Analysis technique. Among the results obtained, the permanence or return to the streets were
mentioned by the subjects surveyed as lack of opportunity in life. It is hoped that the study
presented could contribute to the improvement of services for the homeless.
Keywords: Homeless. Mental disorder. Intersectoriality. Mental health. Social assistance.

INTRODUÇÃO
O presente artigo visa compreender os aspectos subjetivos de pessoas que vivem nas
ruas e encontram nesta a única forma de levar a vida em meio à discriminação e desumanização.
Considera-se necessário buscar entender o fato de pessoas escolherem a rua como sua acolhida,
bem como a repercussão que o morar na rua causa no psiquismo e no emocional destes sujeitos
vulneráveis a violência física e psicológica. Compreender esse fenômeno ainda presente na
atualidade pode contribuir para melhoria de políticas conjuntas que atendam as reais demandas
desse público de cidadãos excluídos.
Segundo Serafino e Luz (2015) o morar na rua é preconceituosamente considerado
como fragilidade e escolha individual. Nesse sentido falta uma visão mais ampla do contexto
de vida dos moradores de rua. A trajetória de ida para a rua deve ser considerada como motivos
particulares e não ser generalizada como fragilidade (VARANDA; ADORNO, 2004). De
acordo com Botti et al. (2010) o morar na rua ocorre por múltiplos fatores, não podendo ser
reduzida à causas específicas.
Segundo Alcantara, Abreu e Farias (2015) sendo a rua como a morada das pessoas que
romperam com seus laços anteriores e que agora dependem de instituições sociais para
sobreviverem, a repercussão nas suas identidades é uma consequência. Diante disso a pessoa
se depara com uma realidade a ser enfrentada, tendo que buscar uma forma de se adaptar ao seu
novo contexto de vida.
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A pessoa que usa a rua como sua morada, busca uma forma de adaptação em meio as
tantas vulnerabilidades existentes. De acordo com Botti et al. (2010) nesse contexto de
vulnerabilidade o uso de álcool media as relações sociais e afetivas. O que se percebe nessas
pessoas é a luta pela sobrevivência, procurando se adaptar a esse contexto com o uso de drogas
e álcool. De acordo com a teoria da Psicologia Histórico-Cultural de Leontiev, citada por Viotto
Filho, Ponce e Almeida (2009) o homem sempre age motivado por alguma causa. Nesse sentido,
pode ser entendido que o consumo de álcool está associado à causa de depressão (GAVIN et
al., 2015). E, de acordo com Botti et al. (2010), em pesquisa feita em Belo Horizonte com
pessoas em situação de rua, 56% destes apresentaram indícios de depressão. Logo, o consumo
de substâncias psicoativas entre moradores de rua pode estar ligado à desajustes emocionais.
A situação desfavorável em que vivem os moradores de rua implica mais atenção dos
serviços voltados a esse seguimento, não somente de cunho assistencialista, mas, sobretudo que
considere todo o contexto de vida desses sujeitos. As desigualdades sociais atingem diretamente
as necessidades básicas de vida como (moradia, alimentação, emprego), gerando um quadro de
desesperança no sujeito e consequente estado depressivo, sintomas presentes em moradores de
rua (BOTTI et al., 2010). Ainda de acordo com Botti et al. (2010) pessoas que vivem nas ruas
com transtornos mentais já os tinham antes, mas considera também que as más condições de
sobrevida na rua são relevantes no desencadeamento de transtornos psíquicos.
Montiel et al. (2015) evidenciam que a prevalência de transtornos de personalidade entre
moradores de rua, tanto pode ter surgido de suas histórias de vida, como pode ter sido agravado
ou desencadeado pela morada na rua, demando cuidado da Saúde Mental.
Para tanto, a intersetorialidade entre a Assistência Social e Saúde Mental seria a medida
de maior emergência no avanço de um trabalho significativo para esse público de cidadãos
excluídos. Pois de acordo com Junqueira (2004) a intersetorialidade aproxima os setores para
atender as reais necessidades dos usuários. Monnerat e Souza (2011) também consideram que
a intersetorialidade contribuiria na eficácia dos serviços sociais, mas há muitas barreiras
políticas e econômicas que dificulta esse processo. Borysow e Furtado (2013) também afirma
que existe dificuldade de acesso para os moradores de rua aos serviços da Saúde Mental. Nesse
sentindo, emerge-se uma ressignificação dos serviços públicos intersetoriais em prol dos
moradores de rua.
Os funcionários da assistência social reconhecem a necessidade do trabalho conjunto
com a saúde mental e entre outros programas da Secretaria de Saúde, considerando os casos de
transtorno mental grave entre os moradores de rua passivo desta intervenção conjunta
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(VARANDA; ADORNO, 2004). Sendo a Assistência Social responsável pelos serviços
prestados à população de rua, reconhece a necessidade de serviços mais eficazes a esse
segmento.
Senra e Guzzo (2012) alerta que a política do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) garante a inserção do psicólogo na Assistência Social, mas que a contratação desse
profissional ainda apresenta burocracias e precariedades. Isso remete uma visão crítica na busca
de se fazer valer os direitos do exercício profissional do psicólogo nos Centros de Referência
de Assistência Social (CRAS) e nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS) de forma ampla e mais interdisciplinar.
As questões precárias envolvendo os moradores de rua, apresentam demandas amplas
de cunho multidisciplinar e interdisciplinar, merecendo uma revisão nas estratégias das políticas
públicas brasileiras. Não se trata apenas de prestar assistencialismo a essas pessoas, mas sim de
recuperá-las e incluí-las na sociedade. Para tanto, trabalhar a resiliência dos moradores de rua,
seria uma estratégia psicológica eficaz. Pois de acordo com Benzoni e Varga (2011) a resiliência
permite ao sujeito simbolização e elaboração do trauma, conscientizando-o das potencialidades
inerentes ao seu desenvolvimento.
Outro fator que merece atenção ao se pensar em intervenções aos moradores de rua, é
considerar a repercussão causada na identidade dos mesmos devido aos estigmas sofridos.
Segundo Mattos e Ferreira (2004) as identidades de pessoas em situação de rua são construídas
e materializadas pejorativamente nas representações sociais. Nesse sentido em estudos feitos
por Felicissimo et al. (2013) foram encontradas relações significativas entre estigma
internalizado e consequente baixa autoestima, necessitando trabalhar a autoestima em prol da
redução de estigmas internalizados.
Braden (2004 apud Felicissimo et al., 2013) afirma que a autoestima se refere ao que o
indivíduo pensa e sente em relação a si próprio e é responsável pela reação positiva e ativa de
reagir as oportunidades da vida. Evidencia-se nesse sentido, que o sujeito acometido com baixa
autoestima tende considerar-se incapaz diante de situações novas ou desafiadoras,
permanecendo assim encrustado e não desenvolvendo suas potencialidades inerentes. Para
tanto, Guede, Leitner e Machado (2008) descrevem de acordo com a psicoterapia Centrada na
Pessoa, que o homem tem a capacidade de si desenvolver e de si construir num processo de
mudança para atingir suas metas. E alerta que esse processo de desenvolvimento pode ser
facilitado com ajuda psicoterápica.
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MATERIAL E MÉTODO
O presente estudo apresenta tipologia qualitativa com análise do discurso e corte
transversal, sendo de carácter exploratório e descritivo. Realizado com Moradores de rua
cadastrados no Centro POP (Centro de Referência Especializado à População em Situação de
Rua) da cidade Montes Claros (MG).
Por conveniência foi utilizado uma amostra de três (3) sujeitos moradores de rua
cadastrados no Centro POP que atendesse aos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa.
Considerou-se como critério de inclusão a participação livre e espontânea desses sujeitos, sendo
de ambos os sexos, alfabetizados ou não. Foram excluídos os sujeitos que se encontraram
alcoolizados, drogados, desestabilizados emocionalmente no momento da pesquisa e também
os itinerantes.
A pesquisa foi aprovada pelo CEP da SOEBRAS recebendo Parecer Consubstanciado
nº 1.897.674, estando, portanto, em conformidade com as normas éticas que envolvem
pesquisas com seres humanos (Resoluções nos 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde
– CNS).
Como instrumentos para coleta de dados foram utilizados o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido para a participação da pesquisa, Termo de Concordância da Instituição,
roteiro de entrevista semiestrutura que abrange os objetivos do tema em questão desenvolvido
pelos autores da pesquisa. Sendo que os dados coletados foram tabulados e analisados por meio
da técnica de Análise do Discurso.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste estudo foram entrevistados por conveniência, três moradores de rua de ambos os
sexos, sendo percebido uma predominância maior de pessoas do sexo masculino morando na
rua. A pesquisa focou-se na análise do discurso dos sujeitos, a fim de obter resultados dos
aspectos subjetivos que o morar na rua, repercute na vida dessas pessoas. Foi possível perceber
nas falas, nas comunicações corporais e nos suspiros (pausas para buscar respostas para o
sentimento de morar na rua), uma subjetividade vazia, triste, sentimento de inutilidade e baixo
autoestima.
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De acordo com Graeff (2012) o desrespeito social sofrido pelo corpo precário, exposto
as condições do morar na rua, repercute no rebaixamento da estima social, quanto da própria
autoestima do sujeito. Esses fatores foram percebidos ao se convidar o (E01) para participar da
pesquisa; que logo respondeu: “Se eu souber responder, porque do jeito que sou burro...”. O
mesmo durante a pesquisa afirmou: “Procuro andar sempre limpo, para não parecer que sou
morador de rua.”. Ao agradecer o (E02) pelo tempo disponível à pesquisa, este disse: “Ah, eu
não tem nada pra fazer não, morador de rua tem o que pra fazer?” Logo, foi possível perceber
nas falas dos entrevistados uma visão pejorativa de si mesmo e negativa em relação às
expectativas da sociedade.
Ao ser perguntado sobre o sentimento de morar na rua, 100% dos entrevistados
referiram-se ao sentimento de tristeza:
“Eu me sinto péssimo, felicidade só ao lado da família.” (E01).
“Morar na rua não presta não, o povo olha pra gente com olho torto, eu acho que é
triste.” (E02).
“Tristeza, por ter perdido tantas oportunidades profissionais.” (E03).
Outro aspecto que se considerou relevante nesta pesquisa, foi buscar entender os
motivos que levaram essas pessoas à morarem na rua. Todos os participantes (E01, E02, E03)
citaram o desentendimento familiar ou falta de apoio familiar como principal antecedente à rua.
Apenas o E01 citou o desemprego como outro fator contribuinte à sua ida para a rua. Já o E03
citou as drogas como o outro fator que contribuiu para sua saída de casa.
Foi possível perceber nos participantes de forma geral, a importância do sentimento de
família; tanto no sentindo de querer voltar para a família, quanto também no sentimento de
revolta contra a família. O sentimento de revolta foi percebido nas falas do E02 que descreveu
a saída do seu seio familiar como definitiva:
“Eu fui embora de casa com catorze anos, eles eram ruim pra mim, pensa numa véia
ruim, ruim; era minha mãe. Meu irmão me batia, eu fui embora porquê ele me bateu e aí eu
bati nele também com um pau ... e sabia que depois minha mãe ia me pegar... Depois fiquei
sabendo que a véia morreu, nem lá eu fui...eu?” (O E02, tem dezoito anos que mora na rua).
Todos (E01, E02, E03) mencionaram saudades apenas de filhos ainda crianças, que
deixaram para trás. De acordo com Caravaca-Morera e Padilha (2015) a família como agente
de socialização primordial na vida do indivíduo, assume também o papel de fornecer suporte
emocional aos seus membros. Nesse sentindo, para os sujeitos pesquisados, esse suporte parece
ter faltado nas suas famílias de origem, pois mencionaram não poder contar com seus parentes.
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Foi percebido uma dificuldade desses sujeitos em aproximar-se novamente das suas famílias de
origem, mas em contrapartida mencionaram o desejo de ver os filhos crianças que tiveram antes
de ir para a rua ou depois de estar morando na rua.
Quando perguntado se alguém na família possui problemas mentais, apenas o E03,
disse:
“Eu tenho problemas mentais, tomo Amytril e Carbamazeprina. E minha filha de sete
anos tem transtornos psicóticos. Na minha família não tem ninguém doido não, é só eu mesmo
que sou doido, por ter saído por aí à fora.” (E03).
Embora o E02 se diz “doido” ao sair de casa com catorze anos de idade, demonstrou
medo de morar na rua e falta de confiança nas pessoas: “Eu não gosto de ficar no meio de gente,
durmo num lugar isolado, tenho medo de colocar fogo em mim... Além disso, tudo que acontece
põe a culpa na gente... Chama a gente de ladrão.”.
O E02 demonstra através de suas falas, uma “necessidade” de se isolar socialmente e
deixa evidenciado um sentimento de solidão. Segundo Ferreira et al. (2013) o isolamento social
pode também está associado ao sentimento de rejeição das outras pessoas. No caso do E02, este
relata um histórico de rejeição por parte da família.
Quando perguntado se desejam sair da rua, todos os entrevistados demonstraram muita
expectativa nesse sentindo:
“Oh, Se eu pudesse eu sairia hoje mesmo!” (E01).
“Muito!” (E02).
“Com certeza, esse ano.” (E03).
Apesar dos entrevistados sentirem desejo de sair da rua, demonstraram dificuldades em
alcançar esse objetivo, citaram a falta de oportunidade como causa da permanência na rua.
Durante o discurso mencionaram que já tentaram reconstruir suas vidas, mas que deu errado e
então voltaram para a rua.
“Tentei refazer minha vida, conseguir um serviço e estava morando com uma mulher,
mas ela foi enviada pelo capeta... Descobrir que ela era garota de programa...Tudo deu errado
e eu voltei para a rua” (E01).
“Há pouco tempo morei com uma menina, depois que meu dinheiro acabou, ela
começou a me xingar, queria que desse pra ela uma vida que eu não podia dar... eu tive que
voltar pra rua.” (E02).
Esse fenômeno de voltar às ruas pareceu a opção mais próxima da realidade dessas
pessoas, uma evidencia de não conseguirem se reerguer sozinhos, sem ajuda profissional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da escuta empática e análise do discurso dos sujeitos pesquisados, percebeu-se
uma subjetividade característica entre os moradores de rua (tristeza, medo, baixa autoestima e
dificuldades de estabelecer vínculos e reconstruírem a vida). O desencorajamento para buscar
ajuda nos serviços públicos oferecidos, parece se dar pelos sentimentos arraigados pela perda
de vínculo familiar, falta de planos para vida e dificuldades de relacionamento (BORYSOW;
FURTADO, 2013). Nesse sentido, mesmo ajudados pela Assistência Social, alguns moradores
de rua não conseguem permanecer fora das ruas, regridem diante de situações que lhes parecem
desafiadoras.
O assistencialismo aos moradores de rua parece não contribuir para a mudança do seu
contexto de vida e sim contribuir com uma ajuda necessária, mas momentânea. Percebe- se a
necessidade de se trabalhar os aspectos psicológicos desses sujeitos, no sentido de resgatar a
autoestima e capacidade de superação.
De acordo com Sequeira (2009) a resiliência apresenta-se como processo de
reconstrução a partir das rupturas traumáticas sofridas. Durante a pesquisa ficou evidente pouca
capacidade nos moradores de rua de conseguirem de refazer novamente. Visto que antes de
morarem na rua eram pessoas com trabalho, lar e família. Percebe-se nesse sentido que trabalhar
a resiliência dessas pessoas possibilitaria o resgate de suas capacidades psíquicas de
reconstruírem socialmente.
Espera-se que o estudo apresentado possa contribuir para melhoria dos serviços voltados
aos moradores de rua. Principalmente melhoria dos serviços voltados às questões psíquicas
desses sujeitos, espera-se uma intersetorialização entre a Assistência Social e Saúde mental. Ao
considerar as limitações da pesquisa, deixam-se em pauta, estudos futuros mais aprofundados.
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RESUMO
O presente trabalho objetiva identificar se existem transtornos alimentares em estudantes
viajantes. Os transtornos alimentares são frequentes em universitários uma vez que esses podem
ser desenvolvidos por mudanças de estilo de vida, sejam elas por pressões psicológicas ou pela
indisponibilidade de tempo para alimentar-se adequadamente. Na população adolescente além
das pressões socioculturais, estudos têm demonstrado que as características pessoais dos
indivíduos como autoestima, perfeccionismo, humor e sintomas depressivos, também podem
está associadas a comportamentos de risco que levam ao transtorno alimentar. O estudo
apresenta caráter descritivo, de corte transversal, com análise quali-quantitativa. A pesquisa foi
realizada nos campus JK, Amazonas, São Norberto e Fasi das Faculdades Integradas do Norte
de Minas- Funorte de Montes Claros, o método de construção foi através da metodologia
snowball conhecida também como “bola de neve”. O padrão alimentar desregular nos
universitários viajantes está relacionado na maioria das vezes pelos longos períodos que passam
fora de suas casas, dessa maneira, sua rotina de alimentação acaba sendo comprometida.
Consequentemente os efeitos dessa forma desequilibrada de se alimentar acaba refletindo no
corpo e mais do que isso pode acarretar complicações psicológicas, uma vez em que seu corpo
está totalmente ligado a autoestima e seu bem-estar.
Palavras-chave: Transtornos alimentares. Universitários. Bulimia nervosa. Anorexia nervosa.
Psicologia.
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ABSTRACT
The present study aims to identify if there are eating disorders in traveling students. Eating
disorders are frequent in college students, since they can be developed by lifestyle changes, as
well as psychological depressions and also by the unavailability of time to eat properly. In the
adolescent population, in addition to sociocultural pressures, it has been shown that the personal
characteristics of individuals such as self-esteem, perfectionism, mood and depressive
symptoms may also be associated with risky behaviors that lead to eating disorders. The study
presents descriptive, cross-sectional character with qualitative-quantitative analysis. The
research was carried out at JK Campus, Amazonas, São Norberto and Fasi from the Faculdades
Integradas of Norte of Minas- Funorte from Montes Claros, the method of construction was
through methodologies known as "snow ball". The deregulating food pattern in traveling
college students is most often related to the long periods they spend outside their homes, so
their eating routine ends up being compromised. Consequently the effects of this unbalanced
way of feeding reflected in the body and more can lead to psychological complications, once
your body is totally linked to self-esteem and well-being.
Keywords: Eating disorders. Academics. Nervous bulimia. Nervous anorexia. Psychology.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é uma pesquisa na área de psicologia, que estudou os transtornos
alimentares em estudantes do ensino superior que viajam todos os dias para a cidade de Montes
Claros, para tanto iremos elucidar os resultados da mesma.
Os Transtornos Alimentares (TA) são doenças caracterizadas por graves alterações do
comportamento alimentar que podem ocasionar sérias agressões à saúde, principalmente
quando se trata de crianças e adolescentes. Existem vários tipos de TA dentre eles a anorexia
nervosa e a bulimia nervosa, esses são os mais comuns e, portanto o foco da pesquisa se dá
através desses. Tais transtornos diz respeito às pessoas que não estão satisfeitos com a imagem
corporal, quem sofre com esse tipo de transtorno passam a viver gradativamente em função de
dietas e jejuns com a finalidade de equilibrar seu peso corporal. Pesquisas apontam que os
transtornos alimentos são mais frequentes em mulheres, porém os homens também o
desenvolvem (FERNANDES et al., 2007).
Os transtornos alimentares são frequentes em universitários uma vez que esses podem
ser desenvolvidos por mudanças de estilo de vida, sejam elas por pressões psicológicas e
também pela indisponibilidade de tempo para alimentar-se adequadamente (MOREIRA et al.,
2017).
Segundo Gonçalves et al. (2008) os TA é um assunto de grande importância nas questões
médicas-sociais, pois falar sobre eles envolve várias questões não apenas relacionada á saúde
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física do indivíduo, mas também a fatores psicológicos, uma vez que na nossa cultura muito se
preza por um corpo magro e para que se possa perder peso as pessoas passam longos períodos
de jejum, usam inibidores de apetite e assim por diante. Os transtornos alimentares são
explicados a partir de fatores diversos são eles biológicos, psicológicos e sociais, a partir de
uma relação entre esses fatores aparece o transtorno alimentar.
A anorexia nervosa é um desses transtornos, que se caracteriza por certa insatisfação
que a pessoa tem com seu corpo, é marcada pelo medo de engordar, o que pode levar a um nível
secundário da anorexia. Quando a doença vai se instalando a pessoa passa a viver em função
de uma dieta e se isola socialmente. O curso da doença é caracterizado por uma perda de peso
progressiva e continuado, esse padrão alimentar vai se tornando cada vez mais secreto com
características ritualizadas e bizarras. Essas pessoas começam a ter uma prática excessiva em
exercícios físicos, com objetivo de queimar calorias, deixando-a então com um cansaço físico
(NUNES; SANTOS; SOUZA, 2017).
Muitas complicações médicas podem surgir em decorrência da desnutrição e dos
comportamentos purgativos que significa remédios laxantes que são tomados após a ingestão
de alimentos com a finalidade de promover a evacuação aquosa dos mesmos alimentos
ingeridos anteriormente. Essas complicações médicas dizem respeito à anemia, alterações
endócrinas, osteoporose e alterações cardíacas, que podem levar a morte subida, dentre outras
(APPOLINÁRIO; CLAUDINO, 2000).
Segundo Nunes e Vasconcelos (2010), os TAs formam um conjunto de doenças que
afetam, principalmente, adolescentes e adultos jovens do sexo feminino, causando diversos
prejuízos biológicos, psicológicos e sociais, ocasionando o aumento das taxas de morbidade e
mortalidade nesta população. Os principais TAs, anorexia nervosa e bulimia nervosa,
apresentam semelhanças em suas características, mais também possuem características próprias
que os distinguem. Porém, a forma que cada pessoa alimenta desenvolverá um fenômeno
singular. O tipo de comida, frequência de consumo, quantidade ingerida apresentam um
comportamento específico e individual.
Há uma relação entre a imagem corporal e a anorexia nervosa em mulheres, tento em
vista que a insatisfação com a imagem corporal é um sintoma para o desenvolvimento de um
transtorno alimentar. Mulheres jovens têm uma maior probabilidade de desenvolver uma
anorexia nervosa, pois o fator patológico na anorexia nervosa não é a desnutrição em si, mas a
distorção da imagem corporal associada a ela, portanto é evidente que principalmente as
mulheres na adolescência estão em busca de um corpo ideal, pois são mais vulneráveis às
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pressões impostas pela sociedade, que impõe como padrão de beleza um corpo extremamente
magro, aquilo que pode ser designado com o termo midiático “onda fitness” (SOUZA;
VERRENGIA, 2012).
A exposição na mídia com imagens de mulheres magras e os diálogos com pais/amigos
sobre o peso e a imagem corporal são fatores de risco que podem dar origem a comportamentos
relacionados aos transtornos alimentares em adolescente do sexo feminino. Na população
adolescente além das pressões socioculturais, estudos têm demonstrado que as características
pessoais dos indivíduos como autoestima, perfeccionismo, humor e sintomas depressivos,
também podem está associadas a comportamentos de risco que levam ao transtorno alimentar.
Diante disso, adolescentes com baixa autoestima, estado de humor negativo, sintomas
depressivos ou com sinais perfeccionistas podem ter maior probabilidade para desencadear
comportamentos de risco para os transtornos alimentares (FORTES et al., 2006).
Segundo Costa et al. (2010) a auto percepção da imagem corporal e, principalmente, a
imagem corporal idealizada pelas mulheres, ajusta-se ao padrão determinado pelo contexto
sociocultural em que vivemos. Além do ambiente cultural em que estão inseridos, os
pensamentos e sentimentos negativos que as pessoas apontam sobre seu corpo e a aparência,
são fatores que influenciam no desenvolvimento de transtornos alimentares.
As adolescentes logo assimilam a beleza, o sucesso e a felicidade á um corpo magro e
com isso tornam-se cada vez maior o número de pessoas que praticam dietas abusivas se outras
formas não saudáveis para o emagrecimento, gerando um aumento na incidência de TA. Dessa
forma, nas jovens que desenvolvem anorexia nervosa, observa-se, que o julgamento de sua
imagem corporal está destorcido, fazendo-a sentir-se que as formas do seu corpo estão maiores
do que são na realidade (VASCONCELOS, 2006).
Para Oliveira e Hutz, (2010) uma das hipóteses mais aceitas para a maior incidência de
anorexia nervosa e bulimia nervosa no sexo feminino é que os homens não sofrem tanta pressão
social para a magreza e aparência física e costumam aceitar com mais facilidade a sua imagem
corporal. A satisfação para eles é conquistada através de alternativas, como amizades e esportes,
e a beleza não ocupa um papel tão central, entretanto, para muitas mulheres, o bem-estar
subjetivo, a autoestima e a felicidade aparentam estar diretamente relacionados ao corpo ideal.
Outro transtorno alimentar é a Bulimia nervosa, sua manifestação provavelmente está
ligada a fatores biopsicossociais, seu sintoma este ligado a compulsão alimentar. Inclui um
aspecto comportamental, no qual o sujeito ingere uma quantidade de comida considerada
exagerada comparado ao que uma pessoa em condições normais comeria, e um aspecto
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subjetivo que é a sensação de total falta de controle sobre o seu próprio comportamento. Ocorre
uma preocupação excessiva com o peso e a imagem corporal que faz com que o sujeito
desenvolva comportamentos compensatórios inadequados para o controle de peso. (ARAUJO
et al., 2006).
O principal método compensatório utilizado é o vomito auto induzido, com o objetivo
de aliviar o desconforto físico secundário, à hiperalimentação, ou seja, diminuir a saciedade, e
principalmente a redução do medo de ganhar peso. No começo o indivíduo necessita de
instrumentos para induzir o vômito, como a introdução do dedo, de algum objeto na garganta,
porém conforme a frequência dessa manobra, a evolução do transtorno, o vomitar começa então
a ser constante sem introdução de objetos. Alguns fazem uso inadequado de medicamentos,
sem prescrição médica, como laxante, após uma ingestão exagerada de alimentos (NUNES;
SANTOS; SOUZA, 2017).
Diante disso, entendemos que esses comportamentos podem gerar algumas
complicações clínicas que estão relacionadas ao desgaste dos dentes, alargamento das parótidas,
que é uma glândula salivar, esofagites, ou seja, refluxo estomacal caudado por uma inflamação
no esôfago, hipopotassemia, o mesmo que levar o sujeito à fraqueza, a redução da força
muscular, o mal-estar e alterações cardiovasculares, dentre outras. Assim como a anorexia, os
indivíduos com bulimia nervosa também apresentam uma ocorrência aumentada de transtornos
do humor e de transtornos de ansiedade, entretanto um grande número de indivíduos com
bulimia evidencia um transtorno depressivo (APPOLINÁRIO; CLAUDINO, 2000).

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada nos campi de uma instituição de ensino superior do Norte de
Minas, onde há uma área de concentração dos ônibus escolares que trazem os estudantes para
a instituição, foram abordados estudantes de cursos variados que residentes em cidades vizinhas
de Montes Claros e que viajam todos os dias de ônibus, o método de construção foi através da
metodologia snowball conhecida também como “bola de neve”, que consiste em uma técnica
de amostragem que se caracteriza por não ser de ordem probabilística, utilizada para populações
desconhecidas, trata-se de um processo no qual os participantes iniciais indicam novos
participantes, os quais indicam novos participantes, e assim sucessivamente.
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Objetiva-se alcançar o ponto de saturação, momento em que os novos entrevistados
relatam conteúdos já obtidos nas entrevistas anteriores, de forma que o teor apresentado não
acrescenta informações novas e relevantes à pesquisa (BALDIN; MUNHOZ, 2011).
O instrumento foi adaptado pelas pesquisadoras a partir de instrumentos já disponíveis
na literatura, porém foi adaptado de acordo a realidade local da pesquisa, o instrumento continha
cinco perguntas abertas para considerar o discurso do indivíduo em sua subjetividade e dezoito
fechadas com a escala de likert.
Verificou-se a viabilidade e a privacidade do local, bem como o momento ideal para
aplicação do questionário, foram apresentados os objetivos, a justificativa e a metodologia
proposta. Foi comunicado aos acadêmicos sobre os critérios de inclusão, acadêmicos do Curso
de Engenharia Civil, residentes em cidades vizinhas de Montes Claros, que viajam todos os dias
de ônibus e serão excluídos os acadêmicos menores de idade e com deficientes visuais e/ou
auditivos Após a coleta de dados através do questionário aplicado, as respostas foram
submetidas à tabulação dos dados.
Foram seguidos todos os trâmites da resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12
que trata de pesquisas e testes com seres humanos e 510/16 que trata das especificidades éticas
das pesquisas nas ciências humanas e sociais e de outras que utilizam metodologias próprias
dessas áreas a partir daí obtemos uma aprovação do comitê de ética em pesquisa da SOEBRAS
pelo parecer consubstanciado número 2.845.445.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da
Faculdade Integradas do Norte de Minas, trata-se de um estudo descritivo de corte transversal.
Os dados foram tabulados através de software Microsoft Excel onde gerou tabelas e gráficos,
que foram analisados a luz de conhecimentos já obtidos na literatura.
Entretanto vale ressaltar as hipóteses levantadas no início desse estudo: Existem
transtornos alimentares nesse grupo de estudantes que viajam todos os dias, será que a sua rotina
acadêmica/exaustiva reflete na sua alimentação, a forma na qual como eles se alimentam
refletem na sua auto imagem corporal?. Diante disso foi possível obter os seguintes resultados.
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No gráfico 1 a pergunta foi referente ao controle em relação à maneira que o individuo
se alimenta, é evidente que nesse grupo de amostra ninguém tem controle em relação à maneira
que se alimenta.
GRÁFICO 1
Você tem controle em relação a maneira
que se alimenta

Fonte: elaborado para a pesquisa.
A alimentação tem mudado o seu significado para o ser humano ao longo dos anos, bem
como tem orientado e demarcado cada etapa do processo civilizatório. O avanço da
industrialização trouxe também mudanças de hábitos alimentares com consumo de alimentos
enlatados, congelados, pré-cozidos ou prontos: como no caso desse grupo submetidos a
pesquisa no qual 95% das falas dos estudantes em o que eles ingerem com mais frequência é o
salgado, salgadinho, bebidas prontas (VITAL et al., 2017).
A redução do tempo dedicado à alimentação e a substituição de alimentos naturais por
industrializados são aspectos visíveis na sociedade contemporânea e toda essa modificação na
alimentação pode dar espaço aos transtornos alimentares, uma vez em que a falta de tempo para
te uma alimentação saudável faz com que aumente a ingestão de alimentos prontos,
consequentemente aumentando o risco de um transtorno alimentar (VITAL et al., 2017).
Levando em consideração que cada estudante estruturou o seu estilo de vida de acordo
com a sua rotina acadêmica, Campos et al. (2016), vem dizer o estilo de vida passou a ser
considerado fundamental na promoção da saúde, como indicador de qualidade de vida. Tendo
em vista o ambiente universitário geralmente é o lugar onde os jovens têm pela primeira vez
sua total independência da supervisão dos seus pais, e é nesse período que os acadêmicos podem
mudar seu estilo de vida e passar a adotar condutas negativas ou positivas para a saúde.
Considerando que grande parte dos acadêmicos desse grupo tem uma vida exaustiva, e que
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consequentemente não tem controle da sua alimentação, fica evidente que o estilo de vida dos
mesmos não é o adequado e isso traz riscos à qualidade de vida desses estudantes.
Esse desregular padrão alimentar nos universitários viajantes estão relacionados na
maioria das vezes pelos longos períodos que passam fora de suas casas, pois a maioria da
amostra da pesquisa trabalha durante o dia e quando chegam do serviço, vão direto para a
faculdade, dessa maneira, sua rotina de alimentação acaba sendo comprometida.
O gráfico 2 a seguir comprova o que foi dito anteriormente pelos autores, quando
perguntados se tinham um equilíbrio sobre a sua alimentação mais da metade dos estudantes
desse grupo diz não ter uma alimentação equilibrada.
GRÁFICO 2
Você acha que sua alimentação é
equilibrada

Fonte: elaborado para a pesquisa.
O resultado confirma que mesmo que as pessoas tenham ima preocupação com a
imagem corporal, nem todas se alimentam de maneira adequada, tal fato na maioria dos
submetidos à pesquisa e decorrente de uma vida corrida, onde a rotina acadêmica e o trabalho
quase se chocam, exigindo deles muita agilidade no que se refere ao fator tempo, fazendo com
que a forma de se alimentarem fique seriamente prejudicada, restando pouco tempo o que lhes
restam e procurar outras formas para se alimentarem, enquadrando em um perfil de maus
hábitos alimentares.
Consequentemente os efeitos dessa forma desequilibrada de se alimentar acaba
refletindo no corpo e mais do que isso pode acarretar complicações psicológicas, nos chamou
muito a atenção uma submetida à pesquisa em que enfatizou a seguinte frase “Só me sinto bem
se meu corpo estiver de acordo com um padrão de beleza adequada”, fica claro que para a
submetida seu corpo está totalmente ligado a sua autoestima e seu bem-estar.
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A fala da submetida à pesquisa nos demonstra em que a saúde é produto de vários fatores
relacionados com a qualidade de vida, dentre eles um padrão adequado de alimentação e
nutrição; habitação e saneamento; boas condições de trabalho; oportunidades de educação ao
longo de toda a vida; ambiente físico limpo; apoio social para famílias e indivíduos; estilo de
vida responsável e um espectro adequado de cuidados de saúde (CAMPOS et al., 2016).
Esse mesmo autor revela um dado muito importante em relação à saúde do indivíduo,
onde relata que não basta apenas estar com um corpo desejado, ou dentro dos padrões de beleza
impostas pela sociedade, vai muito, além disso, engloba amplos fatores, afinal de contas não e
apenas quem está acima do peso que muitas vezes se sente insatisfeito com seu corpo, o
contrário também e valido para essa insatisfação corporal.
Segundo Ludewig (2017) os adolescentes sofrem fortes influencias por tendências
sociais e culturais que promovem a busca pelo corpo ideal, e essa imposição pode fazer com
que o púbere adere a uma alimentação inadequada ou até mesmo a propensão de desencadear
transtornos alimentares. Devido ao fato de que o ideal de magreza e corpo escultural proposto
é uma impossibilidade biológica para boa parte das mulheres e dos homens, a insatisfação
corporal tem se tornado cada vez mais comum nesse grupo.
Os dados levantados revelam o quanto à alimentação dos acadêmicos é totalmente
desajustada, mais da metade da amostra não desfrutam de uma alimentação saudável,
consequentemente esses maus hábitos alimentares poderá desencadear prejuízos para os
mesmos, relatos dos submetidos apontam para uma preocupação com a imagem corporal e
mesmo assim gozam de um desequilíbrio alimentar, dessa forma e preocupante os efeitos que
essa alimentação irregular pode causar em suas vidas, tanto nas esferas emocionais, físicas e
psicológicas.
A informação se confirma no gráfico a seguir quando perguntado se eles estavam
satisfeitos com o seu corpo, um número significantivo de estudantes disse que não ou que mais
ou menos, veja a seguir no gráfico 3 os dados obtidos nessa pesquisa.
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GRÁFICO 3
Você está satisfeito com seu corpo

Fonte: elaborado para a pesquisa.
A imagem corporal é um constructo complexo que se constitui em uma atitude e
percepção que cada indivíduo tem do seu próprio corpo e da capacidade de relacionamento com
outras pessoas. O fator cultural, os pensamentos e sentimentos negativos que o indivíduo
apresenta sobre seu corpo e sobre sua aparência são possíveis fatores que podem desencadear
o desenvolvimento de transtornos alimentares (COSTA et al., 2010).
Levando em consideração que dos 20 estudantes submetidos ao questionário 17 eram
do sexo feminino, podemos concluir e concordar com a autora Rodrigues Alexandra, onde em
uma publicação no ano de 2008 em um jornal Brasileiro de Psiquiatria, diz que os distúrbios
alimentares ocorrem mais frequentemente no sexo feminino. Os homens também são
acometidos, mas em proporções menores. Confira a seguir no gráfico 4 o sexo e a quantidade
de estudantes entrevistados.
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GRÁFICO 4
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Fonte: elaborado para a pesquisa.
O sexo feminino, de maneira geral, e muito vulnerável aceitação das pressões sociais,
econômicas e culturais associadas aos padrões estéticos. O modelo de beleza imposto pela
sociedade atual diz respeito ao corpo magro, não levando em consideração os aspectos
relacionados com a saúde e as diferentes particularidades físicas da população. Esse padrão
distorcido de beleza provoca um número cada vez maior de mulheres que se submetem a dietas
para controle de peso, ao excesso de exercícios físicos e ao uso indiscriminado de laxantes,
diuréticos (SOUZA; VERRENGIA, 2012).
Segundo Rodrigues (2008), o ideal do corpo perfeito preconizado pela nossa sociedade
e veiculado pela mídia leva as mulheres à insatisfação crônica com seu corpo, culpando-se,
muitas vezes, por alguns quilos a mais, ou adotando dietas altamente restritivas e exercícios
físicos extenuantes como forma de compensar as calorias ingeridas em excesso, na tentativa de
corresponder ao modelo cultural vigente.
Em geral, os homens estão mais satisfeitos com seu corpo e os percebem com menos
distorção. A maioria considera o corpo mais musculoso como representação da imagem
corporal masculina ideal. Ao contrário das mulheres, que estão mais preocupadas com o peso,
os homens relatam maior preocupação com a forma física e a massa corporal, e buscam,
especificamente, aumento da massa muscular, por isso fazem mais exercícios físicos
(RODRIGUES, 2008).
Segundo Vasconcelos (2006) em sua monografia diz que os adolescentes associarem a
beleza o sucesso e a felicidade a um corpo magro, tornando cada vez maior o número de pessoas
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que estão insatisfeitos com seu corpo por não conseguir se alimentar bem devido a sua rotina e
por não seguir os padrões de beleza que a sociedade impõe isso afeta o psicológico tornando as
mulheres mais vulneráveis a desenvolver um padrão alimentar rigoroso ou até mesmo algum
transtorno psicológico.
Outro fator importante encontrado na pesquisa conforme demostra no gráfico 5 a seguir
foi quando indagados sobre as situações em que mais sentiam vontade de comer. Em uma
análise ao gráfico 5 evidencia que mais da metade dos entrevistados relataram sentir vontade
de comer quando se sentiam ansiosos ou nervosos, ou seja, é como se encontrassem na comida
uma forma de conter essas emoções.
GRÁFICO 5
Quais são as situações em que você sente mais vontade

Título do Gráfico

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

de comer

1)ansiedade

2)nervosismo

3)ansiedade e
nervosismo

4)outros

Fonte: elaborado para a pesquisa.
Segundo Penaforte (2016), os estudos apontam que o estresse altera o comportamento
alimentar, redirecionando as escolhas alimentares para alimentos com maior probabilidade e
valor energético, especialmente aqueles ricos em açúcar e gordura. Segundo esse mesmo autor
os efeitos do estresse no consumo alimentar podem ser diferentes de acordo com características
individuais do indivíduo.
Diante dos estudos percebe-se que o comportamento alimentar pode estar fortemente
influenciado pelos sentimentos e emoções do indivíduo e muitas vezes não e pela necessidade
de alimentação. Há um evidencia em que a rotina acadêmica altera nos comportamentos
alimentares, ocasionando alterações psicológicas, sociais, físicas e danos à saúde do individuo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto conclui-se que os resultados obtidos no projeto revelaram o perfil de
como e a alimentação desses estudantes viajantes, a hipótese proposta por nós, foi a de
investigar se existiam pessoas com transtorno alimentar que viaja todos os dias para a cidade
de Montes Claros, hipótese essa que não se confirma porem os dados aqui obtidos evidencia
que existe um grande potencial para o desenvolvimento dos transtornos alimentares.
Essa afirmação se dá após uma ampla análise aos dados obtidos pela pesquisa, onde os
mesmos nos revelaram que o comportamento alimentar desses estudantes viajantes em sua
maioria é totalmente desajustado e fogem de um comportamento alimentar saudável, podendo
contribuir para o possível desenvolvimento de transtornos alimentares, que e muito frequente
uma vez que esses são envolvidos por mudanças no estilo de vida.
Mudanças essas que estão relacionadas à grande carga exaustiva que a amostra nos
revelou, onde os sujeitos em sua maioria trabalham durante o dia e acaba faltando-lhes tempo
para uma alimentação adequada, dessa forma percebemos o quão a saúde dessas pessoas
encontra-se ameaçada, podendo causar a esses prejuízos fisiológicos e emocionais.
Então essa vida corrida faz com que essas pessoas optam por uma praticidade que
acabam associando a rotina acadêmica, porem por trás de tamanha praticidade pode estar
presente uma grande ameaça ao equilíbrio físico e emocional dos indivíduos, uma vez que na
nossa cultura idealiza-se muito um corpo belo e a não confirmação de tal idealização poderá
causar frustrações para quem não está encaixado nesse padrão.
Percebe-se também o quanto os fatores emocionais interferem no descontrole alimentar
dessa amostra, podendo contribuir também para o desenvolvimento dos transtornos alimentares
ainda mais quando associado a essa rotina exaustiva, desse modo percebe-se a grande
importância de trabalhar esse assunto com esses universitários, alertando-os sobre a situação
em que se encontram para que minimize os efeitos negativo que essa má alimentação pode
causar a esses indivíduos. Diante disso, sugerem-se novas pesquisas para aprofundamento do
tema.
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RESUMO
Estudou-se a relação entre as Mídias Sociais e a Saúde Mental de um grupo de estudantes
universitários do curso de Odontologia da cidade de Montes Claros (MG). Trata-se de um
estudo de corte transversal de caráter descritivo com análise de dados quali-quantitativa. Nesse
estudo foram entrevistados por conveniência 12 (doze) acadêmicos, de ambos sexos, que
atendesse aos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Como instrumento de coleta de dados
utilizou-se um questionário estruturado pelos próprios pesquisadores. Foi evidenciado que o
aparelho celular e as Redes Sociais exercem uma forte influência nas relações interpessoais.
Notou-se discursos congruentes entre entrevistados, aludindo que o uso exacerbado do celular
e mídias sociais promovem um distanciamento afetivo; além de ser elencado como um dos
principais motivadores para o surgimento de desconfiança e de conflitos nas relações.
Relacionado aos aspectos da saúde mental, uma parte expressiva dos entrevistados revelam
características ansiosas ao se verem privados do uso do celular. Percebeu-se uma estreita
relação entre o uso das redes sociais e as noções ilusórias transmitidas por estes, impactando
negativamente na autoestima dos usuários, e gerando sentimento de tristeza e melancolia. No
tocante aos aspectos cognitivos, foi relatada por cerca de 80% dos participantes uma diminuição
na capacidade de concentração, no qual estes reconhecem não conseguir se concentrar enquanto
realizam algum tipo de atividade, e também provocando a procrastinação de suas atividades.
Conclui-se que o uso exacerbado dos celulares e redes sociais, predispõe a aquisição de
transtornos ansiosos, e depressivos, como afeta negativamente as relações interpessoais.
Palavras-chave: Redes sociais; Relações interpessoais; Celulares; Internet; Mídias sociais.

Mestre em Política Social (UFF). Cientista Social (UNIMONTES). Professor das Faculdades Integradas do Norte
de Minas - FUNORTE. E-mail: <marcocsmontes@yahoo.com.br>
7
Psicóloga. E-mails: <fernandasousa888@gmail.com>
8
Psicólogo (FUNORTE). E-mail: <luccasalencarpsique@gmail.com>
9
Doutor em Ciências da Educação (UEP), Mestre em Psicologia (USF), Graduado em Psicologia (UFMG),
Graduado em Pedagogia (FETAC), Professor adjunto das Universidade Estadual de Montes Claros –
UNIMONTES, E-mail: <finellipsi@gmail.com>
6

REVISTA CATRUMANA, v. 1, n. 2, 2020.

Redes sociais e seus impactos nas relações interpessoais

40

ABSTRACT
The relationship between the Social Media and Mental Health of a group of university students
of the Dentistry course of the city of Montes Claros (MG) was studied. This is a descriptive
cross-sectional study with qualitative and quantitative data analysis. In this study, 12 (12)
academic students of both sexes were interviewed for convenience, which met the criteria of
inclusion and exclusion of the research. As a data collection instrument, a questionnaire
structured by the researchers was used. It was evidenced that the cellular apparatus and the
Social Networks exert a strong influence in the interpersonal relations. Congruent speeches
were noted among respondents, alluding that the exacerbated use of cell phones and social
media promoted an affective distance; besides being listed as one of the main motivators for
the emergence of mistrust and conflicts in relationships. Regarding aspects of mental health, an
expressive part of the interviewees reveal anxious characteristics when they are deprived of the
use of the cell phone. It was noticed a close relationship between the use of social networks and
the illusory notions transmitted by them, negatively impacting users' self-esteem, generating a
feeling of sadness and melancholy. Concerning cognitive aspects, about 80% of the participants
reported a decrease in their ability to concentrate, in which they recognize that they cannot
concentrate while performing some type of activity, and also causing their activities to be
procrastinated. It is concluded that the exacerbated use of cell phones and social networks,
predisposes to the acquisition of anxious, and depressive disorders, as it adversely affects
interpersonal relations.
Keywords: Social networks; Interpersonal relationships; Cell phones; Internet; Social media

INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade é visível a presença do aparelho de telefonia celular nas mais
diversificadas realidades sociais, visto que, a sua inserção como bens de consumo, se deu
presente a partir da década de 1990. Anteriormente a essa época a sua função principal era
apenas para realização e recebimento de ligações, não havia grande variedade de modelos e seu
valor não era acessível a todos as classes sociais (DUTRA, 2016).
A criação da internet emergiu em decorrência de um projeto de governo dos Estados
Unidos, que, em primeiro momento, tinha como pretensão a comunicação entre os pontos
chaves de seu sistema de defesa em caso de ataque soviético, e tinha como principal objetivo,
a descentralização das comunicações (MIRA; BODONI, 2015).
Inicialmente o sistema foi chamado de ARPANET, e era o embrião da internet que
temos nos dias atuais. A ARPANET deixou de ser um sistema militar para interligar pessoas
entre vários pontos, foi quando um protocolo de comunicação chamado BBC, passou a ser
utilizado por professores, alunos e pesquisadores na década de 1960 (MIRA; BODONI, 2015).
Diante do exposto é visto a versatilidade causadas pelos celulares, ainda mais com a
multiplicidade de redes sociais presentes na internet. Dificilmente encontra-se pessoas que não
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tenham adesão a esses aplicativos, quando questionados a maioria dizem de uma “abstinência”
quando se veem interrompidos de fazerem o uso do aparelho (CANEZIN; ALMEIDA, 2015).
O termo Redes Sociais, faz referência direta com possibilidades de expressão e
sociabilização, onde há a interação de um ou mais atores. Os mesmos deixam através dessas
redes, a não ser mais somente passivos, ou seja, que só recebem informações, mais atores ativos,
que não apenas recebem, mais criam e difundem conteúdos (SILVA; ANTUNES, 2013).
A partir da necessidade de compreensão acerca dos impactos do uso dos celulares e das
redes sociais no campo da Saúde Mental, o Modelo Cognitivo comportamental demarca as
fortes influências desse uso desmedido. As influências nos pensamentos de um indivíduo, tem
como consequência o desenvolvimento de comportamentos desadaptativos (DAVIS, 2001;
KLINGLER et al., 2017).
Segundo Lucia (2014 apud BUENO; LUCENA, 2016), a forma do uso excessivo de
smartphones, pode influenciar no processo saúde-doença de indivíduos tanto em âmbito
psicológico quanto social. É referenciado o termo Nomofobia, que faz alusão a um medo que o
indivíduo sente pelo simples fato de não estar na presença do aparelho celular, o que pode
desencadear uma série de transtornos.
Diz então, de uma dependência causada por esse eletrônico, porém todo esse fascínio
pode vim a proporcionar distúrbios. Os mesmos estão relacionados ao sono, estresse e
depressão, visto que jovens tem mais predisposição a desenvolver essas alterações (BUENO;
LUCENA, 2016).
Verifica-se através dos estudos de Silveira (2004), e Nicolaci-da-Costa (2005; 2006),
que a internet trás consigo impactos e influências na forma de subjetivação, para usuários das
salas de chats, telefonias móveis, onde é presentificada a sensação de proximidade, de fazer
parte da mesma turma eletrônica, no qual não há lugares nem tempo determinado para nada.
Tudo passa fluido e liso, como características da pós modernidade (CASTANHO; ZORZIM,
2017).
Nesse sentido o objetivo do presente estudo foi averiguar a relação entre as Mídias
Sociais e a Saúde Mental de um grupo de estudantes universitários da cidade de Montes Claros
(MG).

METODOLOGIA

Participantes e Procedimentos
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O estudo adotou uma abordagem de trabalho de campo, de corte transversal de caráter
descritivo com análise de dados qualiquantitativo. O estudo foi realizado entre os acadêmicos
do curso de Odontologia, do turno integral, das Faculdades Integradas do Norte de MinasFunorte, localizada na cidade de Montes Claros - MG. A amostra foi composta por 12
acadêmicos do curso de Odontologia, localizada de ambos os sexos, sendo 4 (quatro) do 1°
período, 4 (quatro) do 2° período e 4 ( quatro) do 3° período.
Os participantes foram selecionados por conveniência, de acordo com os critérios de
inclusão: acadêmicos devidamente matriculados no curso de Odontologia onde ocorreu o
estudo, os que estavam presentes em sala de aula no dia da seleção da amostra e coleta de dados,
e os que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Sendo como
critério de exclusão menores de 18 (dezoito) anos e os que tinham algum tipo de deficiência
mental e/ou visual.
Mediante a explicação da pesquisa proposta, os objetivos e aceitação de participação
dos acadêmicos, os mesmos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
e, por conseguinte, responderam o instrumento de pesquisa individualmente.
A pesquisa foi aprovada pelo CEP da Soebras recebendo o Parecer Consubstanciado Nº
3.101.380, estando, portanto, em conformidade com as normas éticas que envolvem pesquisas
com seres humanos (CNS, 2012; 2016).

Instrumentos
Foi utilizado como instrumento de coleta de dados, um questionário estruturado,
elaborado pelos próprios autores, contendo 23 perguntas, sendo 18 (dezoito) perguntas de
múltipla escolha, e 5 (cinco) perguntas abertas. Em relação a temática desenvolvida, as
perguntas estavam direcionadas sobre os fenômenos que acometem o bem estar físico e
psíquico desses indivíduos inseridos nessa pós modernidade.
Para aplicação do questionário, foi feito previamente um sorteio dos acadêmicos
matriculados em cada turma do curso de Odontologia, através das listas de matriculados
solicitada previamente na secretária do curso. Após o sorteio foi solicitado que respondessem
o questionário em outra sala para o sigilo e para garantir a confiabilidade da pesquisa.
Devidamente posicionados, os pesquisadores explicaram os objetivos da pesquisa e o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. Em estudantes universitários da cidade de Montes
Claros (MG).
Com o término da aplicação do questionário, as informações foram coletadas,
armazenadas e trabalhadas em planilha no programa Microsoft Excel. A interpretação dos
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resultados foi feita através de gráficos, tabelas e análise dos discursos e conteúdo que foram
apresentados de forma descritiva, para melhor compreensão dos dados.

RESULTADOS

Após ser realizada a tabulação e interpretação da coleta de dados, restaram evidenciados
resultados que corroboram com as hipóteses inicialmente levantadas com o presente estudo.
Ao questionar os entrevistados a cerca dos sentimentos ao ser privado do uso do celular
58% das pessoas se percebem ansiosos (Figura 1). Com isso pode-se constatar a existência de
influências no repertório comportamental e até mesmo alteração no estado emocional desses
indivíduos, o que pode trazer consigo impactos e até mesmo comprometimento em diversas
áreas da vida desses sujeitos.

Figura 1 - Com o celular se tem acesso rápido e fácil às pessoas e às informações, quando você
se vê privado destas coisas, como você se sente?
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2

17%
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0%

0
A- Não percebo
alterações

B- Triste

C- Ansioso (a)

D- Impaciente

E- Nervoso (a)

Fonte: dados da pesquisa.

Conforme explicitado na Figura 2, nota-se que somado as pessoas que disseram
considerar fazer uso do celular e rede social como uma forma de fuga da realidade, mesmo que
parcialmente totaliza o número de 76% dos entrevistados. O que nos leva a pensar que a
recorrência a tal ferramenta se apresenta como uma forma de obtenção de prazer imediato e
como também uma forma de amenizar sofrimentos, angústias e faltas que são vivenciados na
vida real, sejam elas, objetivas e reais ou até mesmo a nível simbólico.
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Figura 2 - Você vê o celular e as redes sociais como uma forma de fuga da realidade?
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E- NDA

Fonte: dados da pesquisa.

Na Figura 3 pode-se notar uma maioria expressiva de 83% dos entrevistados que
reconhece não conseguir realizar uma atividade adequadamente enquanto faz o uso do celular,
como também dificultando a realização de atividades futuras. É notória a estreita relação entre
o uso exacerbado do celular a dificuldade de concentração, o que pode evoluir até mesmo para
um TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), devido a alta produção de
estímulos, a muitas telas e as multitarefas envolvidas no espaço virtual.
Figura 3 - Você considera que o uso do celular prejudica sua capacidade de concentração?
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Fonte: dados da pesquisa.
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Evidenciou-se na Figura 4 que, 75% dos entrevistados atribuem a não durabilidade das
relações em decorrência da facilidade de comunicação das redes sociais. O que nos leva a crer
na existência de fatores sediados nas mídias sociais que provocam a quebra de valores morais
e que são prezados nas relações e vínculos afetivos, desta forma provocando a instabilidade e
até mesmo o rompimento dos mesmos.
Figura 4 - Você considera que a facilidade de se comunicar e o acesso fácil às novas
pessoas contribuem para a não durabilidade das relações de modo geral?
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D- Não vejo
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Fonte: dados da pesquisa.

Consideradas as respostas às questões abertas e considerações dos respondentes, notouse nos entrevistados 8 (oito) e 12 (doze) a congruência de discursos relacionados a baixa auto
estima que pode ser justificada através dos conteúdos compartilhados nas redes sociais,
produzem noções de felicidade que não correspondem a realidade de fato, como também
disseminam padrões de vida não tangíveis, e por conseguinte é evidenciado uma forte tendência
desses usuários se compararem e se sentirem inferiorizados pela não obtenção destes ideais.
Entr 8. “As vezes me sinto para baixo com meu corpo e estilo de vida".
Entr 12. “Não lido bem, acabo me comparando".
Com o relato da entrevistada 4 (quatro) pode-se perceber a tendência ao egocentrismo e
individualismo provocado pela tecnologia presente em nossos tempos. Percebe-se a diminuição
de valores éticos e morais que eram norteadores da conduta humana, o que resulta na promoção
de crises existenciais e de identidade dos indivíduos, como também a fragilização dos vínculos
afetivos.
Entr 4. “A falta de empatia, a frieza e um pouco de grosseria, podem ser efeitos
colaterais que em mim a rede social causou".
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O discurso da entrevistada 2 (dois) revela os efeitos provocados pela tecnologia nas
relações contemporâneas, onde o contato virtual assume o protagonismo ao invés do pessoal.
Com isso tem se sujeitos marcados pela ausência da presença, afeto e carinho, fazendo emergir
a solidão e a carência afetiva.
Entr 2." Me causa ansiedade, vontade de acompanhar a pessoa e cobrá-la mais tempo
real do que virtual".
Com o relato da entrevistada 5 (cinco) nota-se a influência das redes sociais e do uso do
celular de modo geral, como sendo marcante no processo de subjetivação dos indivíduos, uma
vez que, as relações virtuais são desprovidas de aspectos que movem o corpo e o afeto. Tais
quais são cadenciadores do processo de construção da subjetividade, e estão estritamente
ligados a formação da personalidade dos indivíduos.
Entr 7. “Me distancia de algumas pessoas, acabo ficando com vergonha de conversar
pessoalmente, me tornei insegura".

DISCUSSÃO

Alves, Bezerra e Sampaio (2015) constataram que, com o surgimento da ansiedade
nossa sociedade atual tem passado por diversas mudanças. Por ter um fluxo muito avançado de
informações os indivíduos têm desenvolvido mais doenças físicas e psicológicas, sendo que as
mesmas variam de acordo com o espaço onde estão inseridos. Sabendo de fato, selecionar o
que se faz pertinente, preserva não só a sua saúde física mais também a saúde mental.
Quinet (2014) alude à noção de que vivemos em uma sociedade que é presentificada
pelo consumo e abundância, criada pela multiplicação de objetos, no qual as pessoas não
buscam estabelecer o laço social, mais se cercam de objetos "celulares, carros, computadores".
As relações são norteadas pela aquisição, manipulação de bens materiais e mensagens, desse
modo, deixando o laço social em segunda instância.
A partir dos estudos dessa pesquisa é possível afirmar que os aparelhos celulares e as
mídias sociais têm assumido fortes influências nas relações interpessoais fazendo emergir crises
e conflitos nestes. Também é evidenciada uma tendência ao uso do celular como uma forma de
fuga da realidade, pelo fato deste proporcionar uma obtenção de prazer imediato em decorrência
de noções.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos na pesquisa podemos alcançar os objetivos propostos
pelo atinente estudo. Com base na análise e interpretação da coleta de dados, pode se concluir
que o uso dos aparelhos celulares de ainda é concebido como uma boa ferramenta para o
entretenimento e facilitação da comunicação entre as pessoas, entretanto foi evidenciado no
referido estudo que este exerce uma forte influência nas relações interpessoais.
Notaram-se discursos congruentes entre entrevistados, no sentido de que as redes sociais
e o uso exacerbado do celular promovem um distanciamento afetivo; além de ser relatado como
sendo um dos principais motivadores para o surgimento de desconfiança e de conflitos nas
relações.
Relacionado aos aspectos da saúde mental, uma parte expressiva dos entrevistados
revelam características ansiosas ao se verem privados do uso do celular. Notou-se também a
estreita relação entre o uso das redes sociais e as noções ilusórias transmitidas por estes, tendo
influências negativas na autoestima dos usuários, também gerando sentimento de tristeza e
melancolia.
No tocante aos aspectos cognitivos, foi relatada por cerca de 80% dos participantes uma
diminuição na capacidade de concentração, no qual estes reconhecem não conseguir se
concentrar enquanto realizam algum tipo de atividade, e também provocando a procrastinação
de suas atividades.
Diante de tais fatos foi revelada uma maior predisposição aos transtornos ansiosos,
depressivos e relacionados ao déficit de atenção. Através dos resultados obtidos nesta pesquisa,
foi reconhecida a necessidade de um estudo mais aprofundado acerca da temática em questão,
pelo fato de se tratar de um grupo amostral diminuto, com estudo de corte transversal, dessa
forma não possibilitando a generalização do estudo. Pretende-se replicar futuramente esta
pesquisa com um caráter longitudinal, em uma tese de mestrado, desse modo apurando a
fidedignidade do estudo.
Com este estudo pôde se perceber a necessidade da criação de matrizes curriculares que
contemplem matérias relacionadas com a presente temática; como também a criação de espaços
de discussão (seja através de seminários, conferências ou semelhantes). Isso porque é papel da
Psicologia se ater às constantes transformações nos modos de subjetivação dos indivíduos, e
também nas formas de se relacionar e aos fenômenos que causam o adoecimento psíquico.
Contando com a efetivação de tais políticas acrescidas na formação do Psicólogo, será
possibilitada uma formação generalista, contando com uma ampla compreensão acerca dos
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fenômenos supracitados, e auxiliando estes profissionais em suas práticas cotidianas, assim
como no desenvolvimento de estratégias de intervenções e manejo quando deparados com
demandas relacionadas a este contexto.

REFERÊNCIAS

ALVES, E. N. P.; BEZERRA, S. F.; SAMPAIO, D. A. Ansiedade de informação e normose:
as síndromes da sociedade da informação. Biblionline, v. 11, n. 1, p. 103-139, 2015.
BUENO, G. R.; LUCENA, T. F. R. Geração cabeça-baixa: saúde e comportamento dos
jovens no uso das tecnologias móveis. In: SIMPÓSIO NACIONAL ABCiber. Anais..., PUC
São Paulo, de 08 a10 de Dezembro de 2016.
CANEZIM, P. F. M.; ALMEIDA, T. O. O Ciúme e as Redes Sociais: uma revisão
sistemática. Pensando Famílias, v. 19, n. 1, p. 142-155, 2015.
CASTANHO, M. I. S.; ZORZIM, T. J. I. Internet, cultura do consumo e subjetividade de
jovens. Pesquisas e Práticas Psicossociais, v. 12, n. 1, p. 36-53, 2017.
DUTRA, F. A história do telefone celular como distinção social no Brasil. Da elite
empresarial ao consumo da classe popular. Revista Brasileira de História da mídia, v. 5, n.
2, p. 102-116, jul./dez. 2016.
KLINGER, E. F.; SILVA, J. B. F.; MARINHO, V. L.; MIRANDA, K. W.; REIS, T. V.
Propensão à dependência da Internet: um estudo com acadêmicos. Revista Cereus, v. 9, n. 2,
p. 75-91, 2017.
MIRA, J. E.; BODONI, P. S. B. Os impactos das redes sociais virtuais nas relações de jovens
e adultos no ambiente acadêmico nacional. Revista de Educação, v. 14, n. 17, p. 103-115,
2011.
SILVA, C. M.; ANTUNES, M. J. Implicações profissionais da utilização de redes sociais
online. 2013. 150 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Multimédia) – Universidade de
Aveiro – Departamento de Comunicação e Arte, Aveiro, Portugal, 2013.
SOARES, S. S. D.; CÂMERA, G. C. V. Tecnologia e Subjetividade: impactos do uso do
celular no cotidiano de adolescentes. Pretextos, v. 1, n. 2, p. 204-223, 2016.

REVISTA CATRUMANA, v. 1, n. 2, 2020.

O uso de álcool entre estudantes universitários...

49

O USO DE ÁLCOOL ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE
ENGENHARIA CIVIL
MARTINS, Bárbara Andrade10
SILVA, Gleiciane Pereira da11
FINELLI, Leonardo Augusto Couto12
RESUMO
O objetivo desse estudo foi analisar os padrões do consumo de álcool e a percepção quanto ao
suporte social reconhecido em acadêmicos do ensino superior de um curso de Engenharia
Civil em uma universidade privada do município de Montes Claros. Participaram do estudo
65 estudantes, de ambos os sexos, mediante a aplicação de questionários auto-preenchíveis,
sendo eles o AUDIT, ASSIST, IECPA e ESSS. Os dados foram analisados de forma
descritiva, com valores em porcentagem, o procedimento estatístico feito no SPSS
(Statistical Pachage for Social Sciences) 19.0 para Windows. Os resultados evidenciaram
que 70% dos estudantes responderam não ingerir bebidas alcoólicas; 19% responderam
consumir bebidas de duas a quatro vezes ao mês; 11% consomem mais de duas a três vezes
por semana; e 0% não consomem doses iguais ou maiores que quatro semanas. Com relação
às substâncias de outras drogas 100% relataram não fazer uso, enquanto 82% informaram
que o álcool não interfere após o consumo de duas ou três doses de bebidas, e 18% relatam
que há mudanças e seu comportamento. Nota-se ainda que 53 % dos estudantes estão
satisfeitos com sua forma de pensar a respeito da sua vida social, e nessa qualificação 47%
discorda totalmente. Conclui-se que a prevalência de uso de substâncias psicoativas pelos
acadêmicos do curso de Engenharia Civil da Faculdade estudada de Montes Claros difere
das encontradas em outros grupos de estudantes universitários, porque não houve resultado
significativo no que diz respeito à dependência do álcool, já que os acadêmicos não se
mostraram vulneráveis ao uso exagerado dessa substância. Por conseguinte, apresenta-se
extremamente relevante o incentivo a novos estudos sobre a temática, já que se trata de
futuros profissionais que poderão ter suas vidas pessoais e laborais prejudicadas.
Palavras-chave: Consumo; Álcool; Acadêmicos; Engenharia civil.
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ABSTRACT
The aim of this study was to analyze the patterns of alcohol consumption and the perception of
social support recognized in higher education students from a Civil Engineering course at a
private university in the municipality of Montes Claros. 65 students participated in the
study, of both sexes, through the application of self-filling questionnaires, being AUDIT,
ASSIST, IECPA and ESSS. The data were analyzed descriptively, with values In percentage,
the statistical procedure done in SPSS (Statistical Pachage for Social Sciences) 19.0 for
Windows. The results showed that 70% of the students answered not to drink alcoholic
beverages; 19% responded to consuming drinks two to four times a month; 11% consume
more than two to three times a week; and 0% do not consume doses equal to or greater than
four weeks. Regarding the substances of other drugs, 100% reported not using, while 82%
reported that alcohol does not interfere after consuming two or three drinks, and 18% report
that there are changes and their behavior. It is also noted that 53% of students are satisfied
with their way of thinking about their social life, and in this qualification 47% totally
disagree. It is concluded that the prevalence of use of psychoactive substances by students
of the Civil Engineering course at the Faculty studied in Montes Claros differs from those
found in other groups of university students, because there was no significant result with
regard to alcohol dependence, since academics were not vulnerable to overusing this
substance. Consequently, the incentive for new studies on the subject is extremely relevant,
since these are future professionals who may have their personal and work lives harmed.
Keywords: Consumption; Alcohol; Academics; Civil Engineering.

INTRODUÇÃO
O álcool é uma substância psicoativa que surgiu na antiguidade, sendo utilizado pelos
diferentes povos desde os séculos passados até os dias atuais. Ele é um tipo de droga
considerado lícita que causa alteração de humor, de percepção, de sensações, e na forma de agir
do usuário. Os padrões de consumo de bebidas alcoólicas variam conforme cultura, país,
gênero, faixa etária, normas sociais vigentes e subgrupo social (GALDURÓZ; CAETANO,
2004). Além disso, o consumo de bebidas alcoólicas pode estar associado ao consumo de tabaco
e ao comportamento sexual de risco, os quais são alguns dos principais fatores relacionados
com o estado de saúde dos indivíduos e das populações (PEDROSA et al., 2011).
Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apresentam que dois bilhões de
pessoas ingerem bebidas alcoólicas. Seu uso indiscriminado é um dos principais motivos que
interferem na da saúde mundial, tornando o grande responsável por 3,2% de todas as mortes e
por 4% de todos os anos perdidos de vida útil. Quando se analisa este índice relacionando à
América Latina, o álcool assume uma importância ainda maior. Cerca de 16% dos anos de vida
útil perdidos neste continente estão relacionados ao uso indevido dessa substância, índice quatro
vezes maior do que a média mundial (BRASIL, 2007).
REVISTA CATRUMANA, v. 1, n. 2, 2020.

O uso de álcool entre estudantes universitários...

51

A Política Nacional sobre o Álcool, instituída no Brasil em âmbito nacional no ano de
2007, afirma que a sociedade deve colaborar com a adoção de medidas que atenuem e previnam
os danos resultantes do consumo de álcool em situações específicas, tal como no trânsito. Dá
ênfase também que deve haver proteção dos segmentos populacionais vulneráveis ao consumo
prejudicial dessa substância. Dessa forma, essa mesma Política tem como uma de suas diretrizes
a inclusão de ações de prevenção ao uso de bebidas alcoólicas nas instituições de ensino, em
especial nos níveis fundamental e médio (BRASIL, 2007).
Dentre muitos prejuízos relacionados ao consumo exagerado do álcool estão às mortes
violentas causadas no trânsito devido à embriaguez, as relações sexuais desprotegidas e o uso
de outras drogas, a queda no desempenho escolar, os prejuízos no desenvolvimento e na
formação de habilidades cognitivo, habilidades comportamentais, sistemas emocionais, os
danos ao patrimônio público e várias formas de violência (PARK; GRANT, 2005).
O consumo de álcool entre jovens é prática comum seja no ambiente domiciliar, em
festividades, ou mesmo em ambientes públicos. A sociedade como um todo adota atitudes
paradoxais frente ao tema: por um lado, condena o abuso de álcool pelos jovens, mas é
tipicamente permissiva ao estímulo do consumo por meio da mídia (PECHANSKYA;
SZOBOTA; SCIVOLETTO, 2004).
Com a mudança do colégio para a vida universitária, a maioria dos adolescentes passa
a morar distante das famílias, unir-se a novas amizades e estreia uma época de maior autonomia
que lhes desencadeia novas experiências. Dentre as causas que influência no consumo de
bebidas alcoólicas, cita-se o grupo de amigos ou colegas, a medida do consumo, incluindo o
tipo de álcool a ser consumido, a frequência, o horário, a associação com alimentos e petiscos
(BAUMGARTEN; GOMES; FONSECA, 2012).
Quando o uso e a compra do álcool são discutidos, a maioria dos indivíduos são jovens.
Há indícios de que o surgimento da embriaguez está relacionado à facilidade de encontrar
bebida alcoólica. O álcool é atrativo por ser uma droga permitida, causadora de reações
prazerosas, além de ser aceita pela sociedade, com uma ampla disponibilidade, variedade e por
seu baixo valor (VIEIRA et al., 2008).
As expectativas relacionadas ao consumo de álcool possuem como impacto nos
universitário aumento da autoconfiança, desinibição social e atividades físicas/sexual. Dessa
maneira essas expectativas fazem com que os jovens percebam o álcool como algo que seja
beneficiador, sedutor e gratificante (LOPES, 2009).
Analisando em um contexto social, observa-se que os adolescentes são mais vulneráveis
ao uso de drogas e principalmente ao álcool, pois é na transição da adolescência que surgem o
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conflito psicossocial, a interação com a sociedade, a busca por independência, a escolha de sua
própria orientação sexual, além das suas emoções serem mais afloradas, conflitantes e
tempestuosas (LEITE et al., 2016).
Nesse contexto, esse estudo buscou analisar os padrões do consumo de álcool e a
percepção quanto ao suporte social reconhecido em acadêmicos do ensino superior de um curso
de Engenharia Civil em uma universidade privada do município de Montes Claros.

METODOLOGIA
Foram incluídos neste estudo 65 estudantes do primeiro ao quinto período noturno de
uma universidade privada de ensino superior do curso de Engenharia Civil da cidade de Montes
Claros – MG, considerando que os acadêmicos do segundo período não quiseram participar.
Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter descritivo-exploratório sobre o uso de álcool
entre estudantes universitários e a percepção quanto ao suporte social reconhecido pelos
mesmos. A amostra foi censitária, considerando o desejo de participação do estudo. Foram
considerados como critérios de exclusão: recusar-se a responder ao instrumento de coleta de
dados estiver ausente das aulas durante a aplicação dos questionários ou não responder
adequadamente aos questionários.
Os dados foram coletados pelas pesquisadoras, capacitadas e treinados para aplicação
dos questionários, assim como para o esclarecimento de eventuais dúvidas dos participantes e
soluções quanto a possíveis intercorrências, coordenados pelo pesquisador responsável pela
pesquisa. Para a coleta de dados foi utilizado o questionário sócio demográfico com perguntas
abertas e fechadas, contendo os seguintes itens: nome, idade, sexo, estado civil, etnia, religião,
escolaridade e situação socioeconômica.
Para a aferição do consumo de álcool foi utilizado o instrumento Audit (Alcohol Use
Disorders Identification Test), um questionário com dez perguntas desenvolvidas pela OMS,
como instrumento de rastreamento específico para identificar pessoas com consumo nocivo do
álcool, como também aquelas que apresentam dependência do álcool, nos últimos 12 meses. As
três primeiras perguntas aferem a quantidade e a frequência do uso regular ou ocasional do
álcool; as três seguintes investigam os sintomas de dependência; e as quatro últimas se referem
a problemas recentes na vida do indivíduo relacionado ao consumo de álcool (BABOR et al.,
2001).
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Seus itens são divididos em três dimensões: Consumo de risco de álcool, que se refere
às perguntas 1, 2 e 3; Sintomas de dependência, que envolvem as perguntas 4, 5 e 6; e Consumo
prejudicial de álcool, atribuído às perguntas 7, 8, 9 e 10. A especificidade e a sensibilidade de
cada um dos itens serão calculadas por múltiplos critérios como: consumo diário médio de
álcool, intoxicação recorrente, presença de pelo menos um sintoma de dependência, diagnóstico
de abuso ou dependência de álcool e auto percepção do problema com a bebida. Cada questão
possui cinco alternativas de resposta se para cada uma é atribuído uma pontuação que varia de
zero a quatro pontos. Ao final é somada a pontuação, dessa forma são verificadas as “zonas de
risco” em que se enquadram. Sendo elas: Zona I (0 a 7 pontos): Abstinência ou consumo sem
risco. Intervenção não necessária ou simples informação sobre os riscos do consumo de álcool
Zona II (8 a 15 pontos): Consumo de risco. Aconselhamento necessário. Zona III (16 a 19
pontos): Consumo prejudicial ou mesmo dependência. Tratamento pelo médico de família
(intervenção breve e acompanhamento) e Zona IV (20 a 40 pontos): Dependência. Tratamento
especializado aconselhado (se disponível).
Utilizou-se também o ASSIST (Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Cigarro
e Outras Substâncias) que foi produzido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para
detecção do uso de álcool, tabaco e outras substâncias psicoativas. O ASSIST foi construído no
intuito de complementar o já padronizado AUDIT (também em uso nesse estudo) para detecção
do uso abusivo ou dependência de outras substâncias além do álcool, por considerar a
abordagem simultânea de várias classes de substâncias, assim como a facilidade de
interpretação e a possibilidade de ser utilizado por profissionais de saúde de formações diversas.
Será utilizado a versão validada para o Brasil por Henrique et al. (2004). Essa que é composta
por oito questões sobre o uso de nove classes de substâncias psicoativas (tabaco, álcool,
maconha, cocaína, estimulantes, sedativos, inalantes, alucinógenos, e opiáceos). As questões
abordam a frequência de uso, na vida e nos últimos três meses, problemas relacionados ao uso,
preocupação a respeito do uso por parte de pessoas próximas ao usuário, prejuízo na execução
de tarefas esperadas, tentativas mal sucedidas de cessar ou reduzir o uso, sentimento de
compulsão e uso por via injetável.
A questão 1 considerou só na vida da classe de substância o que abre ou não para as
demais questões itens. Os itens de cada questão são elencados em função da classe de
substâncias consumidas ou não. As questões 2 a 5, relacionadas à frequência de uso ou
comprometimento são graduadas com peso de 0 a 4 pontos. As questões 6 e 8 são graduadas
em 0 a 2 pontos. Assim a soma total pode variar de 0 a 20. Considera-se a faixa de escore de 0
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a 3 como indicativa de uso ocasional; de 4 a 15 como indicativa de abuso; e 16 ou mais, como
sugestiva de dependência para aquele item (substância).
Foi utilizado ainda o IECPA (Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais acerca do
álcool que busca conhecer o que as pessoas pensam sobre os efeitos do álcool), esse
questionário é adequado para auto-aplicação. É um instrumento com 61 itens com cinco
alternativas de resposta tipo “likert” com escores de 1 a 5: 1–“não concordo”; 2–“concordo
pouco”; 3–“concordo moderadamente”; 4–“concordo muito” e 5 – “concordo muitíssimo”. O
escore final pode variar de 0 a 305 pontos. Cujos escores mais elevados caracterizam sujeitos
com expectativas positivas mais altas e, portanto, maior vulnerabilidade ao alcoolismo
(LOPES, 2009).
E por fim foi utilizado o ESSS - Escala de Satisfação com o Suporte Social para avaliar
um conjunto de medidas que expressam saúde, bem-estar ou mal estar ou que estão intimamente
ligadas a essas variáveis. O ESSS deriva da adaptação da escala portuguesa do Self perception
profile for college students (RIBEIRO, 1994). A proposta deste instrumento é investigar a
gravidade que o indivíduo atribui aos acontecimentos que mais afetou a sua vida nos últimos
anos. É constituído por 15 frases para auto-preenchimento (RIBEIRO, 1999). O sujeito deve
assinalar o grau em que concorda com a afirmação (se ela se aplica a ele), numa escala de Likert
com cinco posições, “concordo totalmente”, “concordo na maior parte”, “não concordo nem
discordo”, “discordo a maior parte”, e “discordo totalmente”, à nota final é dada pela soma de
números de acontecimentos assinalados.
Inicialmente foi realizado contato via telefone com a direção da instituição de ensino,
para apresentação da proposta de pesquisa e solicitar autorização para aplicação dos
questionários em sala de aula. A partir da autorização foram explicados para os acadêmicos os
objetivos e a justificativa do estudo, assim como a importância da seriedade no preenchimento
do questionário. Todos os sujeitos aceitaram participar de forma voluntária da pesquisa, assinou
o termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e em seguida, respondeu ao questionário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O número de acadêmicos que efetivamente participaram nesta pesquisa foi de 65
indivíduos. A tabela 1 mostra os dados de caracterização da amostra tendo em conta os seguintes
aspectos: sexo, etnia e estado civil.
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Tabela 1 – Caracterização do grupo amostral (n=65)
VARIÁVEL
Sexo
Etnia

Estado civil

N
22
43
0
14
1
9
38
42
11
0
0
11

Masculino
Feminino
Asiático
Branco
Índio
Negro
Pardo
Solteiro
Casado
Separado
Viúvo
Namoro

%
14,3%
27,95%
0%
9,1%
0,65%
5,85%
24,7%
27,3%
7,15%
0%
0%
7,15%

Fonte: dados da pesquisa.

Conforme análise da tabela 1 pôde-se verificar que a amostra é composta por indivíduos
do sexo feminino e masculino, sendo que 14,3 % e do sexo masculino e 27,95% do sexo
feminino. Através da análise, pôde se observar que 0% se considera asiático, 9,1% brancos,
0,65% índio, 5,85% negro e 24,7% pardo. De acordo com a tabela I a grande maioria dos
entrevistados é solteira correspondendo a 27,3%.

Gráfico I – Distribuição da amostra de acordo com analise de risco de consumo de álcool.

AUDIT
40%
35%

35,1%

30%
25%

20%
15%
10%
5,85%
5%
0,65%

0,65%

Uso Nocivo

Dependencia

0%
Baixo Risco

Risco

Fonte: dados da pesquisa.
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Os dados apresentados no gráfico I indicam que o AUDIT se distribui na amostra no
seguinte modo: baixo risco 35,1%; risco com 5,85%; uso nocivo com 0,65% da amostra;
dependência com 0,65% dos participantes. Observa-se entre os indicadores que a maioria dos
consumidores é de baixo risco, sendo aconselhado um trabalho de educação com esses
indivíduos, no caso dos de uso nocivo é aconselhável terapia e acompanhamento continuado,
já os que apresentaram características de dependentes, deveriam ser encaminhados a uma
avaliação especializada para confirmação diagnóstica e possibilidade de tratamento específico.
Tabela 2 – Análise dos resultados ASSIST

Uso
ocasional
Uso abusivo
Dependência

Tabaco

Álcool

35,75
%
6,5%
0%

42,25
%
0%
0%

Macon
ha
42,25
%
0%
0%

SUBSTÂNCIAS
Cocaín Anfeta Inalant
a
mina
e
42,25
42,25
42,25
%
%
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Fonte: dados da pesquisa.

Sedati
vo
42,25
%
0%
0%

Alucin
ógeno
42,25
%
0%
0%

Opioid
e
42,25
%
0%
0%

Outro
42,25
%
1,95%
0%

A tabela 2 mostra que, quanto ao tabaco, 35,75% dos indivíduos entrevistados fazem o
uso ocasional, 6,5% o uso abusivo e 0% apresenta característica de dependência, já ao consumo
de álcool 42,25% dos indivíduos fazem uso ocasional, 0 % uso abusivo, e nenhum indivíduo
apresentou características de dependência de álcool, quanto ao uso da maconha, 42,25 % fazem
uso ocasional e 0 % dos indivíduos possuem uso abusivo ou características de dependência.
Cocaína, 42,25 % fazem o uso abusivo dessa substância. Quanto às substâncias anfetamina,
inalantes, sedativo, alucinógeno e opioide 42,25 % fazem o uso ocasional.
Gráfico 2 - Distribuição da amostra de acordo com análise do IECPA

IECPA
Baixa expectativa
12%

Alta
expectativa
88%

Fonte: dados da pesquisa.
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O gráfico 2 mostra a probabilidade de os indivíduos serem, ou virem a se tornar,
dependentes de álcool. Observa-se que 12% dos indivíduos apresentam baixa vulnerabilidade
ao álcool por outro lado 88% apresentam alta vulnerabilidade ao álcool.
Gráfico 3 - Distribuição da amostra de acordo com análise do suporte social

ESSS

Alto Suporte Social
62%

Baixo suporte social
0%

Medio Suporte
Social 38%

Fonte: dados da pesquisa.

De acordo com os dados levantados e apresentados no gráfico 3, nenhum dos
entrevistados apresentou baixo suporte social, já 62% apresentaram alto suporte social e 38%
médio suporte social.

CONCLUSÃO
Os resultados permitem concluir que a prevalência de uso de substâncias psicoativas
pelos acadêmicos do curso de Engenharia Civil da Faculdade estudada de Montes Claros difere
das encontradas em outros grupos de estudantes universitários, porque não houve resultado
significativo no que diz respeito à dependência do álcool, já que os acadêmicos não se
mostraram vulneráveis ao uso exagerado dessa substância. Ressaltando que a contribuição dos
acadêmicos para realização da pesquisa foi consideravelmente baixa, tendo em vista a
quantidade que se propôs participar. Por conseguinte, apresenta-se extremamente relevante o
incentivo a novos estudos sobre a temática, já que se trata de futuros profissionais que poderão
ter suas vidas pessoais e laborais prejudicadas.
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