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A debilidade mental é vulgarmente atri-
buida a factores congénitos e a lesões orgâ-
nicas. Porém, as crianças mentalmente dé-
beis devem, de facto, ser distribuídas por duas
categorias: as débeis por lesão cerebral e as
atrasadas por condições ambientais. É nas
crianças das camadas sociais mais desfavo"
recidas (operários e camponeses) que a debi-
lidade mental aparece com maior frequência.
A alteração das relações mãe-filho, resultante
do trabalho profissional da mãe, desempenha
provavelmente um importante papel etiopa-
togénico na debilidade mental dessas crianças.

I _ INTRODUÇÃO

1. Conceito de atraso mental

Podemos definir o atraso mental como «um funcionamento
intelectual sub-normal que se origina durante o período de desen-
volvimento, associado com uma ou mais das seguintes funções:
maturação, aprendizagem e ajustamento social» (American Asso-
ciation on Mental Deficiency).

Vários têm sido os conceitos etiopatogénicos, através dos tem-
pos. Quando Itard, nos fins do século passado, se interessou pela
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criança-lobo de Aveyron, pensou tratar-se de uma criança atrasada
pelos condicionalismos ambientais em que tinha vivido. Depois de
alguns anos de reeducação, ao verificar os poucos progressos da
criança, admitiu tratar-se de um verdadeiro atrasado.

Nessa altura e, mercê da influência de Galton, encarava-se o
problema do atraso mental numa perspectiva puramente genética.
É a época dos primeiros passos da Psicometria, em que Binet esta-
belece a primeira escala para a medida da inteligência. Pretendia-se
então, determinar o QI para saber o nível intelectual da criança e
confiá-lo ao reeducador. Surgem reeducadores notáveis, como Mon-
tessori, Decroly e Pestalozzi, cujos métodos pretendiam desenvol-
ver o pobre potencial genético do atrasado. Consideravam-se como
factores etiopatogénicos, além dos traumatismos obstétricos, o
alcoolismo e a sífilis paternas, actuando antes do nascimento e
quase sempre de uma forma irremediável.

Em 1929, Lewis publica o primeiro trabalho de carácter epide-
miológico do atraso mental e conclui que há dois grandes grupos
de atrasados: os patológicos e os sub-culturais. Penrose (1936),
utilizando outra via e baseando-se em elementos estatísticos, chega
aproximadamente às mesmas conclusões: os atrasados patológicos
e os atrasados por variação biológica.

Folling, em 1934, descobre a fenilcetonúria ou oligofrenia fe-
nilpirúvica (quadro clínico de atraso mental grave, pela falta
congénita de um enzima que metabolisa e fenilalanina): é o pri-
meiro caso em que se verifica a existência de um erro inato do
metabolismo. A partir de então, estava aberta a via bioquímica
para o estudo do atraso mental. Actualmente, já estão descritas
algumas dezenas de entidades clínicas (galactosúria, histidinúria,
homocistinúria, etc.) de etiologia genética, em que existe uma falta
enzimática que provoca um desvio do metabolismo normal e altera-
ções lesionais de várias estruturas, nomeadamente do sistema ner-
voso central (Crome, 1964).

Cerca de 1945, Spitz descreve o «hospitalismo», ao verificar
a regressão física e, sobretudo, psíquica das crianças internadas.
Este estudo vem chamar a atenção para a importância dos factores
de natureza afectiva na etiopatogenia do atraso mental. John
Bowlby e Ainsworth (1962) publicam trabalhos, seguindo esta
linha de rumo.

As investigações de carácter exclusivamente psicológico não
se podem também esquecer. Há que destacar sobretudo Zazzo
(1960) e Inhelder (1963), com extensas investigações de natureza
experimental e Frankenstein (1965), com um estudo de perspectiva
dinâmica. Contrariamente ao que pensavam os psicólogos do início
deste século, o atrasado não é apenas uma criança com um nível
mental inferior ao normal, mas com uma organização estrutural
da actividade psíquica diferente.

Actualmente e tendo presentes os estudos realizados segundo



zs vias apontadas, supomos necessário separar, clínica e etiopato-
gènicamente, a insuficiência mental média e grave (idiotas e imbe-
cis na terminologia clássica), da insuficiência ligeira (debilidade).

A insuficiência mental média e grave inclui OSÍ «atrasados
patológicos» de Lewis e Penrose, constituindo 4̂ dos casos do
atraso mental. São poucas as investigações que nos dão a conhecer
a sua prevalência, mas podemos citar os trabalhos de Lewis, com
uma prevalência de 4,55 %c casos, de Kirk (1957) de 2,81 %c casos
e os de Goodmand e Tizard (1960) de 3,45 % casos.

Clinicamente, trata-se de crianças que não ultrapassam a idade
mental dos 3 a 6 anos, que apresentam com frequência alterações
morfológicas e que, nos casos mais graves, não adquirem linguagem
nem o controle das funções vegetativas básicas.

Patologicamente, pode-se afirmar, com Crome (1957), que
quase 100 % destes casos apresentam alterações do sistema ner-
voso na autópsia.

No aspecto etiológico, podemos dividir as causas do atraso
mental grave em: a) genéticas e &) não-genéticas.

Os quadros clmicos de natureza genética podem-se esquemati-
zar (Fonseca, 1955) em dois grandes grupos: cromossomopatias
(englobam as alterações do cariótipo, sendo a mais frequente o
mongoloidismo) e alterações da estrutura genética (os erros inatos
do metabolismo).

As causas não-genéticas de atraso grave podem dividir-se,
consoante a sua actuação cronológica, em pré-natais, natais e
pós-natais, e podem ser infecciosas, traumáticas, imunitárias, etc,
actuando de forma grave.

A insuficiência mental leve (debilidade) constitui % dos casos
de atraso mental. Segundo 0'Connor e Frank (1960), há 10 % de
débeis nas crianças inglesas de idade escolar. São crianças que no
aspecto clínico, não apresentam, regra geral, qualquer alteração,
embora alguma percentagem de casos se possa enquadrar no grupo
da «lesão cerebral mínima» (Pasamanick, 1956) com nível mental
sub-normal, irritabilidade, resposta característica em alguns testes
psicológicos e por vezes, melhoria terapêutica com estimulantes do
sistema nervoso central. Este grupo constitui os débeis com lesão
orgânica de Williams e Gruber (1967) e seria aquele em que os
factores etiológicos não-genéticos, referidos no atraso grave, actua-
riam de forma mais ligeira.

Nos restantes casos de debilidade, o problema etiopatológico
não está completamente elucidado.

As pesquisas bioquímicas, de que actualmente dispomos, têm
sido infrutíferas,, os factores genéticos mostram serem de natureza
multifactorial, isto é «semelhante àquela que preside ao desenvol-
vimento normal» (Fonseca, 1965) e os achados necrópsicos (Crome,
1957) não são de grande importância. Quase todos os autores



estão de acordo em que a atenção tem de incidir simultaneamente
sobre a estrutura orgânica e sobre o ambiente.

Sabemos bem que a velha controvérsia «nature — nurture»
ainda não pode considerar-se ultrapassada. Várias têm sido as in-
vestigações realizadas para a esclarecer, mas os dados não são
totalmente conclusivos.

Enquanto os estudos de Juda, sobre gémeos monozigóticos,
mostram uma alta concordância de atraso mental em cada par de
gémeos, Snyder e os seus colaboradores (1958), ao estudarem
gémeos monozigóticos, vivendo separados, verificam que o QI de um
gémeo é significativamente superior ao do seu par quando o am-
biente educacional e social é também mais elevado. O estudo das
crianças adoptadas, outra via para a investigação das influências
genéticas e ambientais, é bastante difícil de realizar na prática e as
conclusões não são incontroversas (Skodak e Skeels, 1949).

Não existem dúvidas quanto à acção dos factores ambientais,
tais como traumatismos obstétricos e meningoencefalites da infân-
cia, mas não é tão clara a acção da sub-nutrição ou da falta de
estimulação afectiva, sobre as quais divergem as opiniões dos
autores.

Tredgold não admite a sub-nutrição como factor etiopato-
génico de debilidade mental, mas a investigação de Cabak e Naj-
danvic (1965) mostra bem a importância deste factor. Verificaram
aqueles autores, em crianças de idade escolar que tinham sofrido
sub-nutrição na infância, que as características físicas eram nor-
mais, mas a capacidade mental era sub-normal para valores de p
altamente significativos em comparação com um grupo controle.

Por outro lado, estudos experimentais da mielinização do
sistema nervoso, apoiam também o mesmo ponto de vista. Chase
e colaboradores (1967) estudando em ratinhos a síntese dos sulfatí-
deos como marcador biológico da formação da milhina, verificaram
que em animais sub-alimentados aquela síntese estava diminuída,
diminuição essa que não era corrigida por reforço alimentar pos-
terior. Estes resultados indicam que «o tempo da formação activa
da mielina é um período vulnerável para o sistema nervoso em
desenvolvimento».

Os dados de psicologia animal chamam a nossa atenção para
o papel da estimulação, ao mostrarem a existência de períodos sen-
síveis do desenvolvimento (Scott, 1948). Para a aquisição de deter-
minada função, é indispensável que os estímulos adequados actuem
nos períodos sensíveis (momentos em que é máxima a capacidade
de aprendizagem para a função em causa), sem o que o animal
perderá total ou parcialmente essa função.

Ê verosímil que estes períodos sensíveis também existam n<r
homem, e a investigação de Kirk (1958) dá-nos um apoio objectivo
para a sua existência no desenvolvimento da criança. Este autor,
ao estudar 81 crianças mentalmente atrasadas (43 submetidas a



educação pré-escolar e 38 não submetidas), observou que as pri-
meiras, ao entrarem na escola, tinham nível intelectual superior
às segundas e, mais ainda, as provenientes de lares social e psico-
logicamente equilibrados, rapidamente recuperavam o atraso; pelo
contrário, as pertencentes a lares socialmente inferiores ou dese-
quilibrados não o recuperavam.

Esta investigação, se, por um lado, faz salientar a importância
do período de actuação dos estímulos indispensáveis à maturação
orgânica e funcional do indivíduo, por outro faz-nos reflectir na
responsabilidade que sobre nós pesa, em consentirmos na inexis-
tência de educação pré-escolar para a generalidade das crianças
portuguesas.

Por último e para concluir a linha de investigação que atribui
maior importância aos factores ambientais, sobretudo de natureza
afectiva, parece-nos útil resumir o conceito de Davis (1961). Este
autor, apoiado nas experiências da psicologia animal e citando,
entre outros, os trabalhos de Hebb (1949) e Liddell (1961), for-
mula o que denomina a sua «disorder theory» do atraso mental.
Depois de mostrar que o atrasado não é uma criança com potencial
intelectual baixo, como afirmava a teoria constitucional, nem é
semelhante a uma criança com idade cronológica inferior, como
o conceito de idade mental, segundo Binet, fazia supor, diz que há
sobretudo uma desorganização das funções psíquicas^ traduzida
por um comportamento semelhante ao que apresentam os animais
quando, em condições experimentais, são perturbadas as suas rela-
ções com a mãe, logo após o nascimento. A mãe funcionaria como
um «conditioned security signal»; na falta do sinal adequado, o
comportamento desorganiza-se por reacção ao «stress». Transpondo
estas observações para a criança, Davis admite que o atraso é
provocado por uma incapacidade da mãe para proteger adequada-
mente o filho do «stress». Ao investigar as mães de 24 crianças
débeis, com atraso acentuado da linguagem mas sem sinais de lesão
orgânica, observou que essas mães tinham ficado órfãs muito cedo
ou provinham de lares perturbados por conflitos abertos entre
os pais.

Abstraindo de qualquer posição doutrinária que possamos ter,
parece-nos irrefutável que este problema exige um estudo tão
aprofundado quanto possível das múltiplas condições de natureza
orgânica e ambiental da criança mentalmente atrasada. O método
epidemiológico, isto é, a recolha dos factores de natureza clínica
e socio-ambiental de uma população definida e sua análise estatís-
tica, dar-nos-á elementos concretos que nos possibilitem ilações
mais gerais sobre este problema.



2* Objectivo e plano da investigação presente

Pretendemos levar a cabo um estudo da debilidade mental,
em crianças das escolas primárias de uma zona definida e num
tempo limitado.

Apoiando-se o diagnóstico de debilidade em elementos clínicos,
psicométricos e sociais quando a exigência do meio em que a
criança vive é pequena, podem os casos não chamar a atenção dos
responsáveis e tornam-se necessárias medidas de rastreio para a
selecção dos casos.

Utilizámos como provas de rastreio os testes de Goodenough
e Bender. Ordenámos os resultados obtidos em 5 classes normali-
zadas (Quadro II) e considerámos como suspeitas de débeis as
crianças da classe inferior de Goodenough e que simultaneamente
não ultrapassassem a classe média no teste de Bender.

A estas crianças aplicámos o teste de Wechesler infantil
(WISC) e considerámos débeis as que simultaneamente tinham:

— QI inferior a 70
— atraso escolar.

De todas as crianças consideradas suspeitas de debilidade pelo
rastreio, fizemos um estudo clínico e social.

Em resumo, é nossa pretensão, através desta investigação,
conhecer:

•—a prevalência de debilidade mental, nas crianças da popu-
lação escolar primária de Matosinhos;

— os factores de natureza clínica, comportamental e social
dessas crianças, no sentido de poder dar uma contribuição
para o esclarecimento da etiopatogenia da debilidade
mental.

Lamentamos não nos ter sido possível estudo semelhante num
grupo que pudéssemos considerar como controle, pois que a inexis-
tência de estatísticas efectuadas em crianças portuguesas, impos-
sibilita-nos concluir da significância de muitos elementos encon-
trados 1.

1 Agradecemos à Fundação Gulbenkian o subsídio que permitiu que a
nossa investigação sie efectuasse; ao Prof. Fernandes da FONSECA, O incentivo
e laipoáo que nos ofereceu; ao Dr. Joaquim MAIA, do Serviço de Medicina
e Higiene Social da Faculdade de Medicina do Porto, o estudo estatístico
dos resultados obtidos; ao Centro de Investigação Pedagógica, da F. Gulben-
kian, nomeadamente aos Dm Breda SIMÕES e E. AMARAL, toda a ajuda
concedida; ao Dr. João dos SANTOS, director do Centro de Saúde Mental
de Lisboa, a possibilidade de frequência do mesmo Centro; qiueremos por
último agradecer a todos os professores primários, às crianças e às suas
famílias que tornaram este estiudo possível.



n—MÉTODO

1. Introdução

O presente trabalho tem por objectivo a aplicação dos métodos
de carácter epidemiológico ao estudo de um grupo de indivíduos
em idade escolar primária, de uma zona definida, durante um ano
escolar.

Com as investigações do tipo epidemiológico pretende-se, es-
sencialmente, avaliar a frequência de uma afecção na colectividade,
bem como os factores directos e indirectos que influenciam aquela
frequência e os mecanismos pelos quais esta influência se dá.

Tais investigações podem (Reid, 1960):

a) Incidir sobre a totalidade de uma população, residindo
numa zona definida, durante um período de tempo determinado;

6) Incidir sobre um grupo seleccionado de indivíduos (escolha
por grupos etários, grupos profissionais, etc.) segundo as coorde-
nadas referidas de tempo e lugar;

c) revestir a forma de estudo longitudinal.

2. Resumo das investigações mais conhecidas levadas a cabo
neste sector da Medicina

Os principais trabalhos de carácter epidemiológico, realizados
no campo da Psiquiatria, foram efectuados segundo o esquema da
alínea a), de que citaremos os mais importantes: Lewis (1925-27)
estudou a frequência dos casos de atraso mental de três regiões
urbanas e três regiões rurais, com 100 000 habitantes cada, da
Inglaterra e do País de Gales; Book (1946-49) investigou todos os
casos de doença mental numa aldeia do norte da Suécia; Bremmer
(1951) estudou a prevalência de perturbações mentais numa aldeia
piscatória norueguesa; Tsung-Yi-Lin (1953) realizou um estudo
sobre casos suspeitos de atraso mental em três áreas da Formosa;
referimos, por último, as investigações de T. Larsson e T. Sjõgren
(1954), Essen-Mõller (1956) e Akesson (1961), em diferentes re-
giões da Suécia, que realizaram intensivo trabalho clínico e estatís-
tico sobre os casos psiquiátricos surgidos nessas regiões.

Como investigação epidemiológica realizada em grupos selec-
cionados, citaremos o estudo do nível mental em escolares escoceses
de 11 anos (Scottish Council for Research in Education, 1949); o
de Cruenberg (1953), sobre indivíduos suspeitos de atraso mental
com idade inferior a 18 anos, numa região de Nova Iorque (Onon-
daga); o de Goodmand e Tizard (1962), sobre a prevalência de
crianças imbecis e idiotas no Middlesex e, por último, a investi-
gação de Agnes e François Jaeggi (1963), sobre crianças atrasadas
nascidas depois de 1942 e vivendo em Genebra.



A técnica de estudo longitudinal ou método biográfico, pro-
cura estudar ao longo da vida todas as pessoas nascidas numa
certa área e num dado ano. Este método, utilizado pela primeira
vez por Klemperer em 1933, mostrou desde logo, a dificuldade de
execução. Klemperer escolheu 1000 indivíduos, nascidos em Munich
entre 1881 e 1890 e pretendeu segui-los ao longo da sua existência
até 1931; 524 indivíduos já tinham falecido e 205 não puderam ser
localizados. Se excluirmos a investigação de Fremming (1951), na
ilha de Bornholm (estudo das perturbações mentais das pessoas
nascidas 55 e 56 anos antes, das quais foram localizadas 92%),
esta técnica é apenas utilizada limitando-se o período de investi-
gação.

No nosso País, não temos conhecimento de qualquer investi-
gação neste campo, desconhecendo-se em absoluto a verdadeira
prevalência do atraso mental. Como não existem registos oficiais
de tal afecção, tivemos que realizar uma sondagem directa, empre-
gando técnicas de rastreio para a selecção dos casos suspeitos.

3. Definição dia população estudada

O presente trabalho foi realizado na população escolar pri-
mária do Concelho de Matosinhos, durante o ano escolar de 1966-
-1967 e ficou concluído em fins de 1968.

Matosinhos é um concelho limítrofe da cidade do Porto com
uma população de 90 089 habitantes (censo de 1960) ocupando uma
área de 6276 hectares.

Ê constituído, além da sede, por dez freguesias, considerando-
-se duas com características sub-urbanas (Leça da Palmeira e
S. Mamede), duas com características essencialmente industriais
(Leça do Bailio e Senhora-da-Hora) e as restantes, embora apre-
sentando outras actividades em franco desenvolvimento, consi-
deram-se como freguesias rurais.

A sede do Concelho é representada pela vila de Matosinhos,
que se aglomera junto do porto de Leixões e constitui um dos cen-
tros industrais mais importantes de todo o País, sendo de salientar
a indústria de conservas de peixe e a indústria de pesca em que
se apoia.

Mais de metade da população activa (52,2 %) é constituída por
operários, destacando-se em seguida o grupo de pescadores e agri-
cultores, com uma percentagem de 17,4%.

Não existem escolas especiais para crianças atrasadas, resul-
tando que estas crianças se vão acumulando nas classes, não apro-
veitando do ensino recebido e perturbando a aprendizagem das
outras crianças.



4. Técnicas utilizadas

A — Rastreio

Para a selecção dos casos suspeitos de debilidade, servimo-nos,
como já ficou dito, de duas provas psicométricas simples: o «draw-
-a-man test» ou teste de Gooãenough e o teste de percepção espa-
cial de L. Bender. Ambas são provas de desenho, consistindo a
primeira no desenho da figura humana e a segunda na cópia de
figuras geométricas, orientadas em posição definida.

Em relação à primeira prova, Allen e Jones (1967), citando
trabalhos de McCarty (1949) e Tobias e Jorelidk (1960) afirmam
a alta fidelidade que possui. Observa-se uma correlação razoável
entre o Goodenough e as provas não verbais dos testes mais
vulgarmente utilizados, e Jordan (1961), citando Birch (1949) e
Coleman, Iscoe e Brodsky (1959), afirma ser uma prova simples
e útil como rastreio.

O teste de Bender tem sido largamente utilizado para a iden-
tificação de crianças com lesão cerebral (Hain, 1964; Kopitz,
1962 e Joldberg, 1959 e Oki e colaboradores, 1960); depois das
investigações de Zazzo e colaboradores, tem-se mostrado prova
de muito interesse no estudo das crianças mentalmente atrasadas.

Zazzo (1960), ao estudar populações débeis, verificou a exis-
tência de um nível perceptível-espaeial inferior ao nível mental
obtido com o teste de Binet-Simon, induzindo desta verificação
o seu conceito de heterocronia: nos débeis mentais, não haveria
apenas um «ralentissement» do desenvolvimento, mas a naturação
far-se-ia de forma não uniforme nas diferentes funções psíquicas,
sendo a organização perceptivo-espacial uma das funções; mais
afectadas. Netchine (1960) utilizou esta prova para o estudo da
evolução e prognóstico da debilidade: constituiu dois grupos na
população estudada^ designados por A e B, que apresentaram
o mesmo QI, mas em que o grupo A tinha um nível perceptivo-
-espacial igual ou superior ao nível mental e o grupo B um nível
inferior. Repetidas as provas* (Bender e Binet-Simon) um ano
depois, Netchine verificou um ganho de 10 meses de idade mental
no grupo A e de 3 meses apenas no grupo B.

Segundo o manual de classificação de H. Santuci (1964) que
utilizámos, a classificação baseia-se na colocação dos ângulos, na
orientação das figuras, na sua posição relativa e nas proporções
apresentadas. Esta classificação exige que se observe a execução
da prova e se registem as diferentes orientações que a criança pode
imprimir à folha.



B — Estudo fsicométrico individual

No estudo psicométrico individual dos atrasados mentais, as
provas mais utilizadas são os testes de Binet-Simon e Terman-
-Merrill ou Wechsler Infantil ÍWISC).

Nenhuma destas provas está aferida para a população portu-
guesa e. embora a W1SC seja pouco discriminativa no extremo
inferior da escala (Littell, 1966), decidimo-nos por esta prova
por nos oferecer mais elementos no estudo clínico dos casos. O
facto de o teste apresentar um conjunto de provas verbais e outro
de provas de execução, permite a análise inter-teste e o estabeleci-
mento do «scatter» a que Wechsler atribui grande valor de
diagnóstico: nos débeis observa-se, segundo este Autor, que as
provas de execução, apresentam valores superiores às provas ver-
bais, que a variabilidade inter-teste é pequena e que os valores
mais baixos se observam nos sub-testes «semelhanças» e «cubos».

Littell (1966), ao fazer uma revisão sobre 10 anos de utili-
zação da WISC, refere os resultados obtidos por vários Autores
em crianças atrasadas com esta prova. Newman e Loos (1955)
verificaram, como já Wechsler o afirmara, que nos débeis sem
causa específica o QI de execução é superior ao QI verbal, mas
nos atrasados com sinais de lesão cerebral observa-se o contrário.
Outros trabalhos, citados por Littell, apresentam as mesmas
conclusões, mas Atchison (1955), ao aplicar a WISC a 80 crianças
atrasadas negras, verificou apresentarem as provas verbais valo-
res superiores às de execução, Este facto torna manifesta a ne-
cessidade de investigações em diferentes populações.

Sobre a variação sofrida pela WISC em relação ao nível social,
Estes (1953) verificou não haver qualquer influência nas crianças
mais adiantadas do ciclo elementar; mas em idades mais jovens
observou uma correlação positiva significativa entre o nível social
e o QI.

Entre nós, Dirce Soares 2, num estudo sociológico, realizado
no Distrito do Porto, estudou a relação entre o nível económico-
-social do agregado familiar e a aspiração profissional das crian-
ças. Relacionando o QI com o nível económico, verifica-se que
no nível social superior o QI médio é de 108,9, enquanto no nível
inferior é de 85,8.

2 Dirce PESTANA SOARES, Subsídio® para o estudo da aspiração profis-
sional dentro da Sociologia da Educação; investigação na população escolar
do Porto. Relatório apresentado à Fundação Gulbenkian (não publicado),
1965.



C — Estudo clínico

Baseámo-nos, para este estudo, nos dados da anamnese forne-
cidos pelas mães das crianças e no exame clínico. Este foi reali-
zado sem qualquer elemento subsidiário, registando-se as altera-
ções da pele e mucosas, as dismorfias de qualquer ordem ou as
alterações dadas pela auscultação e pelo exame neurológico sumá-
rio. Em relação aos órgãos dos sentidos, fizemos a medição da
acuidade visual pela escala de Snellen e a detecção grosseira das
hipoacusias pela prova do relógio. Usámos ainda o método de
«cover» para a detecção do estrabismo.

D —Estudo socio-ambientál

São numerosas as classificações sociais existentes, mas como
estão mais adaptadas a países evoluídos, a discriminação das
classes inferiores é muito pequena, o que limita a sua aplicação
entre nós.

A escala de Kenneth Eells (1951), modificada do «Index of
Status Caracteristic» de Warner, foi utilizada por H. L. Pina
(1960) em Lisboa e pareceu-nos bem adaptada ao nosso estudo.

Esta escala social adopta, como a de Graffar e outras, quatro
índices de base:

I — Profissão do pai
II — Tipo de casa

III — Situação da habitação
IV — Educação
Em cada um destes índices há uma escala com sete alíneas;

atribuem-se dois pontos a ceda uma, o que facilita a introdução
dos factores de ponderação. Vejamos por exemplo para o índice I:
se a mãe trabalha a ponderação será+1; se a mãe é doméstica 0;
se há um ou dois filhos, 0; se há mais que dois filhos—1. Para
o índice II, consideram-se como elementos de ponderação o número
de quartos e a sanidade da habitação; para o índice IV, os locais
de recreio e as actividades culturais; o índice III não possui
factores de ponderação. O índice geral obtém-se pela soma dos
valores, atribuídos segundo os critérios referidos.

Para o nível português, H. L. Pina estabeleceu:

Alto nível 32 a 56
Médio » 16 a 31
Baixo » 8 a 15



5. Recolha do material

Começámos por obter, junto da Delegação Escolar do Con-
celho, a lista das crianças inscritas, com discriminação do sexo
e escola.

A partir dessa lista, tirámos, ao acaso, 10% da totalidade
das crianças e depois da devida autorização da Direcção-Geral do
Ensino Primário, dirigimo-nos às escolas previamente determi-
nadas.

Depois de uma breve conversa com as professoras, às quais
explicávamos resumidamente o que pretendíamos, tirávamos à sorte
as crianças a rastrear. Para eliminarmos qualquer factor de vi-
ciação nesta escolha, numerávamos rapidamente as crianças em
cada classe (esta numeração era feita no sentido longitudinal,
se as crianças estavam colocadas segundo uma graduação trans-
versal de aproveitamento, ou no sentido transversal no caso con-
trário) e, utilizando pedras numeradas, tirávamos as escolhidas.

Aplicávamos, em seguida as provas de rastreio a grupos,
nunca excedendo seis crianças para podermos observar convenien-
temente a execução dos testes e anotar as eventuais mudanças
de posição da folha de prova.

Por fim, pedíamos às professoras informações sobre o apro-
veitamento escolar das crianças seleccionadas e simultaneamente
a enumeração dos casos considerados especiais e para os quais
pediriam apoio e orientação psico-pedagógica se tal lhes fosse
possível.

Quando formulávamos esta pergunta, de uma maneira geral
obtínhamos, como resposta, que havia muitas crianças anormais.
Em alguns casos, que recordamos com angústia, nomeavam pe-
rante toda a classe o nome das crianças que consideravam mais
perturbadas, fazendo comentários e citando pormenores do com-
portamento dessas crianças altamente traumatizantes. Temos de
confessar que, nesses momentos, nos sentíamos numa situação
comprometedora em relação às crianças e nos interrogávamos
sobre o benefício de uma investigação teoricamente justificada,
mas durante a qual se nos deparavam momentos tão frustantes.
Encontrámos, no entanto, professoras sinceramente interessadas
em fazer o melhor pelas crianças, conhecendo e criticando adequa-
damente a situação escolar e familiar dos alunos.

Parece-nos poder afirmar que questões deste tipo trascendem
o âmbito estritamente pedagógico do problema e, excluindo os
componentes neuróticos de quem ensina, há que considerar a si-
tuação económica e a diminuição do prestígio social que o pro-
fessorado atravessa, para equacionar devidamente os problemas
do ensino.



A recolha dos elementos clínico-sociais:

Constituiu a segunda fase da investigação, a que poderemos
chamar fase intensiva.

Estudámos individualmente os casos surgidos no rastreio
como suspeitos de atraso mental, segundo três coordenadas: psico-
métrica, clínica e social.

O estudo psicométrico individual foi realizado com a prova
de Wechsler Infantil aplicada na própria escola.

Para a recolha dos dados clínicos e sociais, tornava-se indis-
pensável uma entrevista com os pais das crianças: reflectimos
sobre o local a escolher e decidimo-nos pela própria escola, ape-
lando para a colaboração das professoras no sentido de fazerem
chegar as mães das crianças até nós.

Uma vez em contacto com estas, outro problema de ordem
ética se nos deparava: não tínhamos o direito de explicitar que
pretendíamos informações sobre casos suspeitos de atraso mental,
uma vez que não havia a apoiar-nos nenhuma entidade que tomasse
a seu cargo a resolução dos casos confirmados. Adoptámos então
a atitude de pedir às mães a sua contribuição para um estudo em
que se pretendia conhecer as doenças, condições de vida, parto,
gestação, etc. das crianças das escolas do concelho de Matosinhos;
como se tornava irrealizável fazer tal investigação a todas as
crianças, porque eram mais de dez mil, tinham-se tirado algumas
crianças ao acaso.

Habitualmente as mães aceitavam bem a explicação e colabo-
ravam à vontade na, entrevista. Algumas mantinham, a princípio,
uma certa reserva e até desconfiança, pois sabendo que éramos
médica, perguntavam se o seu filho não tinha nenhuma doença.
Repetíamos a explicação já referida, tentando frisar a neutrali-
dade da escolha, e a entrevista prosseguia.

Adoptámos uma atitude essencialmente de escuta, para nos
apercebermos da modalidade da relação mãe-filho e dos outros
familiares entre si e só no final interrogávamos sobre os elementos
que não tinham sido referidos.

Para a recolha dos elementos sociais e por não termos con-
seguido a colaboração especializada que solicitámos, fomos nós
própria a fazê-la. Durante a entrevista, também espontaneamente
surgiam dados que registávamos na ficha social e os omitidos
só no final os inquiríamos.

i n —RESULTADOS

1. Rastreio

No ano de 1966-67, encontravam-se inscritas, nas 76 escolas
primárias do concelho de Matosinhos, 10 994 crianças.



Para aplicação das técnicas de rastreio já referidas, visitámos
38 daquelas escolas, em que estavam inscritas 4 540 crianças.
Deste número foram tiradas ao acaso, segundo o método atrás
descrito, 928 (502 rapazes e 426 raparigas), a fim de serem subme-
tidas ao mencionado rastreio.

No Quadro I podemos observar a distribuição das crianças
por classes, com o número de alunos repetentes em cada classe
e com discriminação dos alunos repetentes. Note-se que este
número, um pouco inferior ao que esperávamos em relação aos
números fornecidos pela Delegação Escolar, deve resultar da emi-
gração dos pescadores (veja-se nos dados socio-ambientais a re-
ferência a estas migrações),

Distribuição dos 4 540 alunos inscritos nas escolas visitadas

QUADRO I

CLASSES

Alunos inscritos

Alunos repeten-
tes:

1 ano
2 anos . ....
3 anos . ...
4 anos . ...
6 anos . ....

Percentagem de
Repetição

Alunos subme-
tidos a ras-

treio

1

Mase.

725

180
52
22
7

3 6 %

163

Fem.

827

176
59
17

6
1

31,3 %

160

2

Mase.

572

91
11
2
1

18,4 %

128

.a

Fem.

525

84
7
2

17,7 %

96

3

Mase.

489

71
10

1

16,8 %

121

Fem.

488

93
2
1

19,7 %

89

4

Mase.

423

CO
 

00

14,5 %

90

Fem.

491

72
8

17%

81

Mais de 15 % das crianças repetem as classes, mas na l.a classe
essa percentagem duplica: 36% para os rapazes e 3 1 % para as
raparigas.

As técnicas psicométricas empregadas no rastreio estão afe-



ridas para a população portuguesa3 e, por essa razão, depois de
utilizarmos as escalas originais para atribuição de pontuação,
estabelecemos uma normalização em cinco classes (Quadro II)
que nos permitiu seleccionar os casos inferiores.

Teste de Goodenough —> Notas da pontuação normalizadas em cinco classes

QUADRO II

Idade
cronológica

7 anoa 8 anoa

I

9 anoa 10 anoa 11 anos 12 anos

Classe
superior

22 20 24 23 29 27 30 32 35 31 33 31

Classe
média 16-21

superior
16-19 17-23 18-22 21-28

Classe
média 1:L-15

20-26 23-29 23-31 25-34 23-30 26-32 25-30

12-15 13-16 13-17 15-20 14-19 15-22

Classe i
média | g-10
inferior

8-11

Classe
inferior 0-7 0-7

8-12

0-7

9-12

0-8

11-14 10-13

0-10 0-9

17-22 18-24 17-22 18-25

I
11-14 13-1613-17 14-16 15-17

0-10 0-12 0-12 0-13

19-24

14-18

0-14 0-13

A pontuação obtida na classe média, aproxima-se dos valores
obtidos por nós na aferição citada, em nota, na qual as médias
por idades foram:

Idade (anos) 8 9 10 11
Pontuação 14,9 18,9 22,1 24,9

Notemos, no entanto, que estes valores foram os encontrados
apenas nos grupos de idade modal em relação a classe (método
de Goodenough, in ed. Berstein, 1964) o que explica serem um
pouco superiores aos obtidos no trabalho presente.

A normalização do teste de percepção espacial de Lauretta
Bender (1964) pode observar-se no Quadro III.

3 Em «Teste Goodenough. Resultados obtidos em 5OCN0 crianças do Con-
celho de Matosinhos», Boletim da Clínica Psiquiátrica, Faculdade de Medicina
do Porto, 1967, 1, liO, propusemos normas para a classificação do teste citado,
mas entendemos não utilizar aqueles valores como definitivos, utilizando os
da amostra presente para comparação e verificação.



Teste de Bender — Notas da pontuação normalizadas em cinco classes

QUADRO n i

Idada
cronológica

7 anos 8 anoa

I 1
9 anoa 10 anoa 11 anoa 12 anoa

I
Classe

superior 32 27 33 30 37 38 36 38 36 37 38

Classe
média

superior
27-31 21-26 28-32 24-29 32-36 28-33 32-37 30-35 33-3729-35 33-36 31-37

Classe
média 18-26 16-20 20-27 18-23 24-3120-27 25-31 23-29 27-3222-28 29-31 27-30

17-26
Classe
média

inferior
13-17 12-15 14-1914-1718-23 15-19 20-24 16-22 19-26 15-21 25-28

Classe
inferior 0-12 0-11 0-13 0-13 0-17 0-14 0-19 015 0-18 0-14 0-24 0-16

Comparando com os valores encontrados por Santucci (1962)
em 305 escolares de Paris (198 rapazes e 107 raparigas), verifi-
camos que as nossas crianças respondem a esta prova com resulta-
dos muito mais baixos, pelo que a aferição francesa não pode de
forma alguma servir de padrão.

È de admitir que a falta de educação pré-escolar, em que o
método sensorial permite que a criança estabeleça um maior con-
tacto com os objectos, seja, em boa parte, responsável por esta
baixa de rendimento nos nossos escolares.

Das 928 crianças submetidas a rastreio, 78 (41 rapazes e 37
raparigas) situavam-se na classe inferior da prova de Goodenough,
segundo a normalização efectuada e foram consideradas como
suspeitas de debilidade. Desses casos, 28 situavam-se também na
classe inferior do Bender, 25 na classe média inferior e 17 na classe
média ou média superior. A correlação entre as duas provas é de
0,63 para os rapazes (valor significativo) e 0,318 para as raparigas
(valor sugestivo).

Das 4 540 crianças inscritas nas classes visitadas, as profes-
soras chamaram-nos a atenção para 352 (7,75%), que considera-
vam como casos especiais. Nas primeiras classes, as dificuldades
apontadas eram, sobretudo, de aprendizagem, chegando muitas
professoras a especificar: «esta criança passará, talvez com uns



três anos de frequência; aquela nunca passará daqui». Nas últimas
classes, os casos apontados correspondiam a perturbações do com-
portamento (sobretudo em rapazes) ou a dificuldade acentuada
na aprendizagem da aritmética.

2. Estudo psicométrico individual

Dos 79 casos com suspeita de debilidade, fizemos a aplicação
da WISC a 74. Não nos foi possível localizar quatro crianças
(duas de cada sexo), e não conseguimos aplicar a prova a uma
outra, pelo estado de inibição quase autista, em que a criança se
encontrava.

Os casos observados, com idades entre os 7 e os 15 anos
para os rapazes e os 7 e os 13 para as raparigas, distribuiram-sey
por classes, do seguinte modo:

CLASSES

Sexo Masculino

Sexo Feminino

Total

18

21

39

2.»

13

7

20

3.»

7

5

12

4.»

1

2

3

Os quocientes intelectuais encontrados, com discriminação dos
sexos foram:

Valores do QI

Sexo Masculino

Sexo Feminino

50

4

4

51-59

15

10

60-70

15

14

71-80

2

6

81-90

3

1

Pelo critério atrás mencionado, considerámos como débeis,
apenas as crianças com QI inferior a 70 e com atraso escolar.

Excluímos, segundo aquele critério, 17 crianças, 5 com QI
entre 65 e 70 e sem atraso escolar e as restantes 12 que apresenta-
vam QT superior a 70.

Concluindo, foram considerados como débeis 57 casos (6,14 %
do total), sendo 30 do sexo masculino e 27 do sexo feminino, em
que a distribuição por idade e classe se pode observar no quadro IV.

w



Distribuição dos débeis por idades e classes

QUADRO IV

| ^ \ ^ ^ Idades

1.» classe

2.* classe

3.a classe

4.» classe

7 Anoa

2

—

—

8 Anos

11

—

—

—

9 Anoa

13

5

—

—

10 Anos

4

3

1

11 Anos

1

5

3

—

12 Anos

2

1

2

1

13 Anoa
o mais

—

—

2

1

O estudo realizado com a WISC mostra-nos que apenas em
quatro rapazes e 11 raparigas o QI executivo é superior ao QI
verbal4.

A representação gráfica das duas variáveis referidas (QI ver-
bal: QIV; e QI executivo: QIE), nos rapazes (Gráfico / ) , sugere-
-nos a existência de três grupos distintos:

Grupo A: os quatro casos situados à direita e em baixo.
Grupo B: a mancha central que abrange o maior número de

casos.
Grupo C: os dois casos com Q.I, verbal alto e Q.I. executivo

inferior a 45.

Pela aplicação do método das funções discriminantes (Pisher,
1950), melhor técnica para a análise do «scatter», deduzimos a
equação Z—20,8 V—22,8 E, em que Z é discriminante para o va-
lor—66,09 (sendo V o valor do QI verbal e E o valor do QI
executivo). Esta equação permitiu-nos traçar a linha de separação
entre os dois grupos A e B (ver Gráfico I). Não considerámos o
grupo C, por ser constituído por dois casos apenas, e atribuímos
o baixo resultado obtido nas provas executivas, à diminuição visual
que ambas as crianças apresentavam.

Para as raparigas, a diferenciação em dois grupos não é tão
nítida, mas decidimos utilizar a mesma linha discriminante para
as separarmos em dois grupos (Gráfico H).

O grupo A é constituído, pelas crianças que mostraram valo-
res mais elevados na execução. Pela observação dos perfis psico-

4 Representado por V o valor do QI verbal e por E o do QI executivo,
poder-se-ia verificar se a discrepância entre os dois valores obtidos era anor-
mal, utilizando a fórmula proposta por PAYNE e JONES, in «Statistics for the
investigation of individual cases», Readings in Clinicai Psychology, Oxford,
ed. Savage, Pergamon Press, 1966. No entanto, como a WISE não se encontra
ainda aferida para a população portuguesa, não pudemos utilizar tal método.
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GRÁFICO I

Sexo Masculino» Discriminação do QI verbal e do QI executivo

(explicação no texto)

Q IV

8 5 -

8 0 - -•

7 5 -

7 0 -
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GRÁFICO H

Sexo Feminino. Discriminação do QI verbal e do QI executivo

(explicação no texto)
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lógicos e a análise do «scatter» interno segundo o método dos
sinais (Wechsler e Delay, Pichot e Perse, 1955), verificámos que
estes casos apresentavam uma variabilidade inter-teste, pequena*
Segundo Wechsler e outros autores já citados, estas crianças reve-
lam, portanto, as características habitualmente encontradas nos
débeis, quando se utiliza a WISC.

Partindo destas coordenadas, o que pensar do grupo B? Não
podemos deixar de afirmar que são crianças que no aspecto de
rendimento global se comportam também como débeis, mas res**
pondem à WISC de maneira significativamente diferente (valor
de P infinitesimal).

Veremos, adiante, na Discussão, as diferenças clínicas apre-
sentadas por estes dois grupos.

3. Estudo clínico

Este estudo, realizado com as limitações atrás citadas, baseia-
-se nos dados da anamnése e do exame objectivo, que passaremos
a descrever.

a) Alterações da gestação e parto

Nas 57 crianças estudadas foram referidas perturbações da
gestação em 22 casos, mas, se excluirmos 14 casos em que foram
mencionados apenas sintomas de enjoos e vómitos nos primeiros
meses ou queixas vagas como «mal-estar» e «aflições», restarão
somente 8 casos em que se verificaram alterações da gestação
apreciáveis: 1 caso de gestose, 3 com albuminúria, 2 com anemia,
1 com hemorragia ante-parto por placenta prévia e que obrigou
a cesariana e 1 de ameaça de abortamento pelos 5 meses de ges-
tação com internamento hospitalar.

Alterações da gestação e sua provável relação com o QI.

Alterações da gestação

Gestose
Albuminúria
Anemia ..
Hemorragia ante-parto
Ameaça aborto
Enjoos
Mal-estar/aflições

Valores do QI

50

1
1

50- 60

1
2

4
1

60-70

1
2
1
1
4
3



• fistas alterações rèparteih-ke èni proporções aemeílianles faoS
dois sexos. Nos 17 casos excluídos, há referência a 2 casos com
albuminúria e 5 casos com enjoos e mal-estar.

Em 15 casos foram referidas alterações do trabalho de parto.

Alterações do parto e sua provável relação com o QI.

Alterações do parto

Cesariana
Flagelação
Parto demorado

Valores do QI

50 50-60

6
1

60-70

1
6
1

Devemos chamar a atenção para o facto de estas alterações
surgirem em maior percentagem nos rapazes (11 casos). Nos 17
excluídos, em 2 houve necessidade de flagelação e noutro caso há
referência a trabalho de parto demorado.

Em 49,1 % das crianças investigadas, os partos tiveram lugar
sem assistência. Devemos frisar que no total da população do
concelho de Matosinhos no ano de 1960, apenas 9,4 % dos casos
não tiveram assistência ao parto. Em 68,4% os partos foram em
casa como se pode deduzir pelo quadro junto.

Local do parto e QI das crianças respectivas

"^ ^——-^__Valores do QI
Local do parto --—•^^^^^

Maternidade ...
Casa (parteira)
Casa («habilidosa»)

50

2
1
6

50-60

9
4

11

60-70

7
6

11

casos
excluídos

5
6
6

b) Alterações do desenvolvimento psico-motor

Tendo em conta que as informações das mães sobre a idade
em que a criança começou a andar, a falar e a controlar os esfínc-
teres não são de merecer muita confiança, resolvemos ampliar os
limites que habitualmente se consideram como normais. Registá-
mos como casos de atraso aqueles em que a criança começou a
andar para além dos Í5 meses, a falar depois dos 2 anos e a con-
trolar os esfíncteres depois dos 4 anos.



Atraso do desenvolvimento psicomotor e sua relação com o Ql

^ —^^JValores do QI
Sexoa ^ — — ^ ^ _ ^ ^

Masculino
Feminino

50

3

50-60

11
4

60-70

3
6

casoa
excluídos

2
1

Na maioria dos casos o atraso verifica-se apenas numa das
funções referidas.

c) Exame clínico

Devemos relembrar que este exame consistiu na observação
objectiva sem o auxílio de qualquer achega subsidiária. As pertur-
bações encontradas dizem respeito a anormalidades da visão e da
audição ou são a tradução de deficiências vitamínicas (queilose
labial). Esta alteração observa-se em 28 casos (48,3 %), associan-
do-se a conjuntivite em 4 casos.

Alterações do exame objectivo e sua hipotética relação com o QI

^ ^ ^ ^ ^ ^ Alterações

Valores do QI ^ ^ ^ - - ^ ^ ^

50 ,
50-60
60-70 .
Casos excluídos

Queilose
labial

3
18
7
5

Conjun-
tivite

1
3
3
1

Estrabis-
mo c/ ou
s/ dimin.
da visão

1
6

1

Otite

1

1

Hipoa-
cusia

6

1

O aparecimento de queilose ou rágadas labiais, é muito mais
frequente nos rapazes (73,33 % da totalidade).

Durante o contacto que tivemos com as crianças, apercebemo-
-nos de algumas alterações da linguagem, tipo dislália, que também
registámos: 8 casos nos rapazes e 5 nas raparigas.

Ao investigarmos os antecedentes patológicos das crianças es-
tudadas, não obtivemos quaisquer referências sobre afecções me-
ningo-encefaliticas ou episódios comiciais. As afecções referidas,
como se pode ver no quadro anexo, pode afirmar-se serem as
afecções da primeira infância, habituais no nosso País.
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Doenças anteriores

Sexo masculino
Sexo feminino .

Sarampo

15
12

Gastro-
-enterite Varicela Pneumonia Coqueluche T. P,

A observação de gastro-enterite, com ou sem distrofia acen-
tuada, nos quatro casos de rapazes com QI 50 chamou a nossa
atenção, pelo que nos parece útil relacionar esta afecção com os
valores do QI obtidos.

Gastro-enterite e sua provável relação com o QI

Sexo masculino
Sexo feminino

VALORES DO QI

50

4 = 100 %
3 - 75%

50-60

1 = 7%
3 == 33 %

60-70

3 = 20%
3 = 21 %

d) Sintomas neuróticos

No decorrer da entrevista com as mães, para além do que
espontaneamente nos referiam, perguntávamos sempre quais os
problemas que a criança tinha provocado: os sintomas de instabi-
lidade ou irritabilidade eram, regra geral, dos primeiros a serem
mencionados; a enurese, terrores nocturnos e fobias revelavam-
-nos apenas quando especificamente interrogadas.

Sintomas neuróticos

Sexo masculino
Sexo feminino .
Casos excluídos

Instab.
c/ ou s/

fugas

3
2

—

irrita-
bilidade

6
—

1

Enurese

7
9

—

Terrores
noctur-

nos

7
6
2

Fobias

4

4
1

Chor3
espas-
módica

_

i

Onico-
fagia

1
3

Mau
apro*
veita-
mento

4
3



Os casos registados com mau aproveitamento, traduzem â
referência espontânea das mães. Intencionalmente, nunca fizemos
qualquer observação sobre o rendimento na escola, durante a en-
trevista, para nos podermos aperceber da valorização atribuída
ao fracasso escolar.

Devemos ainda referir que em todos os casos estudados,
apenas um rapaz tinha sido levado ao Centro de Recuperação da
Senhora -da-Hora, única consulta de Psiquiatria Infantil que existe
no Concelho de Matosinhos.

4. Estudo socio-ambiental

a) Profissão dos pais

Adoptámos a classificação profissional do Instituto Nacional
de Estatística, publicada no Recenseamento de 1960, que repro-
duzimos :

1. Pessoas exercendo profissão liberal, técnicos e equiparados
2. Directores e quadros administrativos superiores
3. Empregados de escritório
4. Comerciantes e vendedores
5. Agricultores, pescadores, caçadores, sivicultores e traba-

lhadores equiparados
6. Mineiros, operários de pedreiras e equiparados
7. Trabalhadores dos Transportes e comunicações
8. Operários qualificados, especializados e não especializados
9. Trabalhadores especializados dos serviços de desportos

e actividades recreativas
10. Pessoas com profissão mal definida

No Concelho de Matosinhos, a distribuição profissional faz-se
segundo as percentagens observadas no Qiuxdro V.

No Gráfico III podemos comparar mais facilmente a propor-
ção dos vários casos.

Os valores observados na população total e na população
rastreada são bastante concordantes, embora na nossa amostra
a percentagem nos grupos 2 e 4 seja um pouco inferior. Admiti-
mos, no entanto, que esta desigualdade não traduz necessaria-
mente uma viciação da amostra, significando apenas que os filhos
dos directores administrativos superiores e dos comerciantes pre-
ferem os estabelecimntos de ensino particular ou, o que se torna
mais provável ainda, que já tenham ultrapassado a idade escolar
primária.

Nos grupos profissionais referidos, existem alguns com ca-
racterísticas particulares que julgamos indispensável tentar escla-



Distribuição profissional da população de Matosinhos
e dos casos estudados

QUADRO V

Grupos profissionais

População total (%)

Casos rastreados 928 (%)

Débeis
— rapazes

— raparigas ... ...

Débeis (%) ..

Casos excluídos

Casos excluídos (%)

1

1,65

1,89

—

—

—

1

5,88

2

2,41

0,55

—

—

—

—

—

3

6,64

7,70

1

1,75

2

11,76

4

8,42

4,46

2

3,50

—

—

5

17,43

15,87

6

4

17,54

4

23,52

6

0,21

0,11

—

—

—

—

7

5,77

6,92

1

1

3,50

1

5,88

8

52,21

57,09

19

21

70,17

7

41,17

9

4,72

2,90

1

_

1,75

2

11,76

10

0,5a

2,4&

1

1,75

—

—



ÔRAFTCO IIÍ

Proporção dos grupos profissionais na população de Matosinhos nas famílias
das 928 crianças rastreadas e na das 57 crianças débeis

• - POPULAÇÃO TOTAL

0 - POPULAÇÃO RASTREADA

• - POPULAÇÃO DE CRIANÇAS DÉBEIS
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recer, com vista a um panorama mais definido das relações inter-
familiares em cada grupo profissional.

Os pescadores constituem um grupo social bem individuali-
zado. A maior percentagem dedica-se à pesca da sardinha, que
apresenta duas fases no ano perfeitamente distintas: a época da
«safra», período de actividade da pesca com duração de nove meses
(habitualmente de 15 de Abril a 15 de Janeiro), e a época do
«defeso», período em que a pesca da sardinha é oficialmente
interdita.

Como a pesca se processa, habitualmente, durante a noite,
os pescadores apenas pernoitam em casa nas noites de sábado.
Este facto provoca uma nítida discordância entre os ritmos de
vida do pai e da restante família, sendo muito limitado o contacto
que os filhos têm com os pais.

No aspecto económico, a situação do pescador é muito instá-
vel: durante o «defeso» o pescador compra a crédito para liquidar
depois com o ganho da «safra». No entanto, devido às oscilações
da pesca, há anos em que não consegue ganhar o suficiente para
a liquidação total dos seus débitos ou utiliza desequilibradamente
o que recebe na quinzena.
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São frequentes as migrações entre esta zona piscatória e
outras do país. A migração observa-se ao terminar a «safra»,
regressando o pescador à sua terra de origem e voltando de novo
para a «safra» seguinte. Na maior parte dos casos, estas migra-
ções são da família inteira e deste modo as crianças sofrem duas
transferências de escola, conhecendo duas ou mais professoras,
durante o mesmo ano escolar .

Intimamente ligada à indústria da pesca, encontra-se a de
conservas de peixe que apresenta, do mesmo modo, os dois pe-
ríodos referidos, É uma indústria que ocupa principalmente mu-
lheres, que chegam a vir das aldeias mais distantes do concelho.
Esta indústria está autorizada a fazer serões até às 23 horas.
Daqui resulta que o contacto das operárias desta indústria com os
filhos é bastante precário durante a «safra», e nalguns casos as
mães referidas estão vários dias sem ver os filhos, entregando-
-os ao cuidado de familiares ou de amas. Tem-se procurado a
diminuição deste inconveniente pela criação de lactários e creches
nas próprias fábricas, mas por enquanto nem todas os possuem.

Por outro lado, são numerosos os casos em que o pai é pes-
cador e a mãe é operária da conserva, o que vem agravar as
relações pais-filhos.

A vida dos restantes operários de um modo geral, processa-se
num ritmo mais uniforme, mas também em relação a estes se
torna necessário especificar algumas particularidades no que res-
peita aos operários da indústria têxtil e aos da construção civil,
aos quais corresponde a maior percentagem dos casos estudados.

A indústria têxtil, nas empresas mais importantes, processa-se
em ritmo contínuo, o que obriga a um regime de trabalho por
turnos, que alternam semanalmente, ou por períodos variáveis.
Daqui resulta que as crianças raramente estão com os pais, pois
que no estabelecimento dos turnos não se atende aos horários
escolares. Coupieux (1965), chamou a atenção para este problema,
dizendo que o regime de trabalho por turnos não conjugados com
os horários dos outros familiares, reduz a família, como célula
de protecção, a zero.

No que respeita aos operários da construção civil e a outros
tipos de trabalhadores, como calceteiros e estivadores incluídos
no grupo 8, há que salientar principalmente a sua instabilidade
económica.

Em relação aos estivadores não do quadro, verifica-se que às
8 horas da manhã se dirigem ao porto, mas na insegurança diária
de não serem contratados. Outros grupos referidos, como efectuam
trabalho ao ar livre, estão à mercê das condições climatéricas,
podendo passar alguns dias sem ganhar.

Nos 57 casos estudados como débeis, observa-se que as classes
1, 2 e 6 não são representadas e nas classes 3 e 4 a representação
é bastante inferior à da população total. As classes dos operários
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e dos pescadores são as que mostram percentagem mais elevada.
Nos 17 casos excluídos, a distribuição por classes profissionais

é muito irregular.

b) Condições da habitação

Pele recenseamento de 1960, as características do alojamento
no Concelho de Matosinhos são as expressas pelo Gráfico IV:

GRÁFICO IV

Características do alojamento do concelho de Matosinlos segundo o Recen-
ceamento de 1960

JL1n
6
7

1. «em cozinha, casa de banho ou retrete
2. só cozinha
3. cozinha + retrete
4. cozinha + casa de banho + mais retrete
5. com água



6. com esgotos para a rede
7. com esgotos para a fossa
8. com electricidade

Para os 90 089 habitantes do Concelho, há 21402 agregados
domésticos, sendo 21014 em prédio e 388 sem prédio.

Existem agregados com número variável de pessoas, mas
a percentagem mais numerosa é a que corresponde a 3 pessoas
por agregado doméstico. No que respeita ao número de divisões
por casa, verifica-se que a maior percentagem é de 3 divisões
por casa.

Nos 57 débeis estudados, verificamos:

Casa com electricidade
» com água
» com cozinha, casa de banho e retrete

83,3 %
37,3 %
11,1%

Em relação às restantes alíneas assinaladas no Recenseamento,
não colhemos dados que nos permitam estabelecer percentagens
respectivas.

No estudo presente, em que nos interessou conhecer as carac-
terísticas habitacionais dos agregados, apenas para uma melhor
compreensão das relações inter-familiares, parece-nos mais eluci-
dativa a divisão habitacional conforme o Quadro VI.

Características da habitação

QUADRO VI

\ . Características
\> da habitação

Valores \
do QI \

50

50-60

60-70

Total

Casa
independente

Razoável

—

2

1

Rural

—

—

1

4

Casa
de

bairro

água.
luz, casa

de
banho

1

1

1

3

«Ilha» ou casa antiga com vários
inquilinos

água,
luz, c/
retrete
fora

2

2

4

água,
luz, s/
retreta

—

1

—

luz,
s/ água
retrete

fora

3

10

15

s/ luz.
s/ água.
retreta
fora

—

4

1

42

Barraca

s/ água.
s/ luz

1

2

1

4



Observa-se que o maior número das crianças estudadas vivem
em «ilha» (habitações que se dispõem ao longo de uma viela ou
em volta de um pátio) ou em casa antiga com vários inquilinos;
destes casos, a maior percentagem tem electricidade, mas tanto
a água como a retrete encontram-se fora (no pátio ou viela),
servindo a todas as famílias que coabitam a «ilha».

Nos 17 casos excluidos observa-se a distribuição que consta
do Quadro VIL

QUADRO VII

Casa independente

Razoáve]

6

Rural

2

Casa
de bairro

água, luz,
casa de
banho

1

«Ilha»

luz, s/ água.
retrete fora

6

s/ luz,
s/ áj?ua,

retrete fora

1

Barraca

s/ água.
s/ lua

1

Na impossibilidade de calcular a área ou a cubicagem da
habitação por pessoa, líndice muitas vezes apresentado nos trabalhos
desta índole, apresentamos o número de pessoas por divisão. De-
vemos fazer uma pequena advertência — as divisões não são con-
sideradas no aspecto estritamente arquitectónico, mas no aspecto
funcional. Por exemplo, incluímos como divisão a cozinha, desde
que fosse utilizada para dormir.

Número de pessoas e divisões da casa

QUADRO VIII

"~"^\N.° da pessoas
^ ^ \ ^ ^ da casa

N.° de divisões ^ ~ \ ^

1 divisão

2 divisões

3 divisões .. . ...

4 divisões

3

2

1

—

—

4

—

2

—

—

5

6

8

2

1

6

1

5

5

—

7

1

4

2

—

8

1

5

4

1

9

—

1

1

—

10

—

1

—

11

—

—

1

—

As famílias das 57 crianças estudadas, incluem 344 pessoas
que vivem em 118 divisões, apresentando portanto uma média
de 2,9 pessoas por divisão. Chombart de Lauwe (1962) considera
como limiar de equilíbrio 1 divisão ou 14-16 m2 por pessoa.
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Ao observarmos a relação entre o número médio de pessoas
por divisão e o QI, verifica-se que variam em sentido inverso e
nos casos de QI inferior a 50 há superpovoamento (3 pessoas por
divisão, segundo Chombart de Lauwe).

Nos 17 casos excluídos, encontramos 2,3 pessoas por divisão.

N.° médio de pessoas por divisão e Q.I.

QUADRO DC

*r
o 

m
éd

io
es

so
as

di
vi

sã
o

I &

Rapazes

Raparigas

Médias Totais .

Valores do QI

50

3,2

3,3

3,2

50-60

2,8

3,5

3,1

60-70

2,5

2,7

2,õ

c) Constituição da família

Na maioria dos casos, as crianças estudadas vivem com os
pais e irmãos, coabitando por vezes com os avós ou outros fami-
liares.

Em 4 casos (2 rapazes e 2 raparigas), o pai tinha falecido,
vivendo a criança com a mãe e irmãos (exceptua-se uma criança
que há cerca de 1 ano vivia numa Instituição de Recuperação
de Rapazes).

Uma rapariga não tinha mãe, tendo sido criada desde os
8 dias pela avó. Há ainda a referir o caso de uma órfã de pai e
mãe, com uma infância muito perturbada pelo comportamento
social anormal dos pais e que na altura da investigação vivia com
os padrinhos.

Não encontrámos casos de divórcio ou separação definitiva,
mas em 13 casos há a notar separações várias dos pais por perío-
dos mais ou menos longos.

As crianças estudadas tinham um número variável de irmãos
(apenas 3 casos eram filhos únicos) e a maior percentagem situa-
va-se no meio (60%)-

No Quadro X podemos observar o número médio de irmãos
e a sua relação com o Q J. encontrado. Nos 17 casos excluídos a
média é de 2,8 irmãos no total.



Número médio de irm&os e Q. I.

QUADRO X

Rapazes

Raparigas

Valores do QI

50 50-60 60-70

4,2

4,0

3,6

3,7

3,09

2,9

Médias Totais 4,1 3,7 3,0

d) Factores de perturbação do ambiente

Consideramos como factores de perturbação do ambiente
todos aqueles elementos que impediram que a criança tivesse uma
vida sem acidentes, vivendo numa família equilibrada e sendo
cuidada com carinho.

Ao passarmos uma vista de conjunto pelas fichas recolhidas,
chamou-nos a atenção o facto de que nos vários casos em que
havia alcoolismo nos avós, ilegitimidade ou orfandade precoce dos
pais, se observa também alcoolismo ou comportamento social
anormal nos filhos. Observamos na literatura que o assunto não
passara despercebido a alguns autores como por exemplo: Hilgard
e Newman (1963) e De Lint (1964), pelo que decidimos também
fazer referência àqueles factores.

Deste modo, podemos agrupar as perturbações do ambiente
em três alíneas:

— por comportamento alterado dos pais (alcoolismo, separa-
ções várias, etc);

— por condições de trabalho da mãe que a impediram de
cuidar da criança nos primeiros meses de vida;

— condições anormais da vida dos pais (ilegitimidade, orfan-
dade precoce, alcoolismo paterno).



Perturbações do ambiente e Q. I.

QUADRO XI

^ ^ ^ \ ^ ^ Valores do QI

Perturbações do ambiente^"-^

Alcoolismo

Várias separações dos
pais

Pai batia na mãe

Trabalho da mãe com-
prometendo o contacto
c/a criança

Alimentação materna até
depois dos 24 meses ...

Ilegitimidade ou orfan-
dade paterna

Avós alcoólicos

Totais ,.

50

Rapazes

—

1

1

1

—

2

1

6

Rapar.

2

—

1

—.

1

1

5

50-60

Rapazes

2

4

1

5

—

5

3

20

Rapar.

—

3

—

3

1

1

—

S

60-70

Rapazea

—

3

1

2

5

2

13

Rapar.

0

2

—

0

0

2

1

5

Observa-se que há mais casos de ambiente perturbado nos
rapazes que nas raparigas. Devemos esclarecer que em algumas
crianças se encontra mais que uni elemento de perturbação.

Nos rapazes, apenas em 6 casos não são referidas pertur-
bações do ambiente, e nas raparigas em 11 casos.

Nos não-débeis, apenas em 5 casos há perturbações do am-
biente: 2 casos de alcoolismo, 2 de trabalho da mãe e um de
orfandade paterna em idade precoce.

e) Classificação social

Como referimos, utilizámos para esta classificação a escala
de Kenneth Eells, adaptada ao nosso país por H. L. Pina.

O maior número de casos situa-se na classe inferior (notemos
que em 2 casos de raparigas, não conseguimos elementos que nos
permitissem a classificação).



Classificação social (seg. Keimeth Eells) e QI

QUADRO XII

\Valores do QI

Classe média

Classe inferior

50

Rapazes

—

1

Raparigas

4

2

50-60

Rapazes

4

11

Raparigas

2

7

60-70

Rapazes

5

6

Raparigas

5

9

Em relação aos 17 casos excluídos, verifica-se que 11 se
situam na classe média (6 rapazes e 5 raparigas) e os restantes
na classe inferior.

5. Resumo de casas especiais

No decorrer da investigação, decidimos ainda estudar alguns
casos referidos pelas professoras como «especiais». Escolhemos
sete crianças (dois rapazes e cinco raparigas), de entre os que
julgámos mais perturbados.

Estas sete crianças, com idades compreendidas entre os 8 e
os 12 anos, frequentavam todas a l.a classe. Em cinco casos o
QI obtido foi inferior a 45. Em seis casos, foram referidas altera-
ções da gestação, do parto ou do desenvolvimento psicomotor. Pelo
exame clínico observámos sinais francos de lesão orgânica em três
casos. Registámos também, para cada caso, os factores de pertur-
bação do ambiente.

Para uma elucidação mais completa e porque nos parece de
interesse, apresentaremos um pequeno resumo das características
de cada uma das crianças estudadas 5.

5 Representaremos por V o valor do QI verbal e por E o do QI executivo.



RAPAZES
idade

E l 8A 11M

QI^ 45
V = 48

E < 4 5

E 2 8A 7M

QI<45
V = 47
E < 4 5

RAPARIGAS
idade

E 1 11A HM

QI<45
V = 50
E<45

Alterações
da gestação ou

parto

Doença ve-

mãe, entre
os 4-5m de
gestação

Hemorra-
gias ante-
Prematu-
ridade

Alt. do
D.P.M.

—

Exame clínico

Microcefalia,
implantação
baixa das ore-
lhas, prega
palmar trans-
versal.
Queilose la-
bial.
Dislálias.

Visão: OE-0,5
com estrabis-

— mo acentua-

andar
15M

do;
Conjuntivite,
Queilose. C/l
mês teve ecze-
ma e «borbu-
lhas» na ca-
beça.

Face triangu-
gular, exoftal-
mia, palatino
escavado.
Sindactilia de
2 dedos dos
pés, sopro car-
díaco (?).
Visão-0,T^nos
2 olhos.
Estrabismo
de OE, nis-
tagmo hori-
zontal bilate-
teral; hipoa-
cusia à esq.
Babinski à
esq. «Esti-
cões» em pe-
quena.

Outros dados

2 irmãos
s/ aproveit.
escolar.
Pai ilegítimo.

Pais separa-
dos; 1 irmão
s/ aproveita-

mento esco-
lar.

Vive com os
avós desde os
2 anos.
Uma irmã
surda-muda;
Uma irmã fa-
lecida aos 14
anos com
icterícia.

450



E

E

E

E

2

3

4

5

11A

Q I <
V =
E =

7A

QI =
V =
E =

9A

2M

: 4 5
= 48
= 45

7M

= 64
= 68
= 67

6M

QI<45
V =
E =

8A

QI
V
E

= 47
= 45

6M

= 55
= 68
= 50

Alterações
da gestação ou

parto

Edemas
Flagelação

«Stress»
Flagelação

Doença ve-
nérea pelos
3-4 meses
Flagelação
blefarite
supurada
aos 2 dias

Flagelação
Convulsões

Alt. do
D.P.M.

falar:
4 anos

andar:
2 anos

Exame clínico

Queilose la-
bial.

Queilose la-
bial, conjunti-
vite, hipoa-
cusia à esq.
Teve enterite;
meningite (?)
Trata-se em
consulta de
psiquiatria.

Hipodesen-
volvimento,
fronte peque-
na, hérnia
umbilical, pê-
los dos mem-
bros aumen-
tados, visão:
0,5 nos 2
olhos, estra-
bismo de OD.
Leve empasti-
cidade dos
memb. inf.
Babinski à
D.

Visão: OD-
-0,6; OE-0,7
estrabismo
de OD, blefa-
rite descama-
tiva.
Dislálias
muito acen-
tuadas, come
cal desde os
2 anos

Outros dados

Pai órfão ce-
do.

Desentendi-
mento entre
os pais.

Mãe débil
mental; pai
abandonou a
casa quando
filha tinha
3 meses.
Pai ilegítimo
e com compor-
tamento anor-
mal.
Vive c / com a
mãe e os avós
maternos.

Trabalho da
mãe. Pai ile-
gítimo, batia
na mãe; um
irmão c/ geo-
fagia e pro-
lapso rectal.



destôs casos, parecé-nos âe interesse acrescentar amáa
a história clínica da criança que tentámos submeter às provas
de rastreio, mas cuja colaboração foi impossível de obter.

Trata-se de uma criança do sexo feminino (Laura), com
8 anos de idade e que frequentava a l.a classe. A professora
referia que no início do ano a miúda não falava e depois de
6 meses de escola apenas comunicava com ela por monossílabos;
durante o recreio, encontrava-se a um canto, não participando
das brincadeiras das outras crianças.

Quando voltámos à escola para proceder à aplicação da WISC,
a Laura mantinha a mesma atitude de inibição: de cabeça baixa,
com expressão triste mas parecendo inteligente, não nos olhava,
subtraindo-se às tentativas de comunicação que procurávamos.

Pela entrevista clínica que tivemos com a mãe, apurámos
que a criança pertencia a uma família rural (caseiros) que tinha
mais nove filhos. O mais novo tinha 4 anos e a Laura era a
penúltima. Logo depois dela tinha nascido outro irmão, mas
morrera com cinco dias por pneumonia. «Desde que nasceu o irmão
mais novo, a pequena nunca mais foi a mesma... quando morreu
o de 5 dias ela ficou toda contente. Tive o mais novo no Hospital
e quando cheguei a casa, ela queria que o deitasse fora. A
Laura (...) agora nem parece ela (...) em casa não liga às coisas».

A mãe desta criança era uma pessoa muito tímida que nos
pareceu apresentar uma personalidade insegura e ansiosa. Além
dos 10 filhos que tinha, tivera mais três que morreram em criança:
um deles, de 14 dias com doença do coração. Dos 6 filhos que já
tinham deixado a escola, nenhum conseguira fazer qualquer exame;
apenas uma filha aprendera a escrever alguma coisa. Além da
Laura, havia mais dois a frequentar a escola, mas com atraso.

Quando tentávamos conhecer os antecedentes da própria mãe,
ela suspirou e disse: «tudo isto que acontece com a Laura deve
ser pela minha vida...». Relatou então que ficara sem mãe aos
6 meses de idade e que o pai tinha sido morto um mês depois
numa discussão. Foi viver, então, com uns tios paternos com quem
esteve até aos 7 anos. Nessa altura, passou a viver com outros
tios: «ele era muito mau e batia-me com cordas para eu trabalhar».
Depois a mãe fica muito ansiosa e por fim consegue relatar a
tentativa do mesmo tio para ter relações com ela. Tinha nessa
altura 10 anos. «A Laura... os meus filhos... deve ser por isto
tudo...», acrescenta com amargura e resignação.



ÍV —DISCUSSÃO

Das 928 crianças, estatisticamente representativas da popu-
lação escolar primária de Matosinhos, foram seleccionadas 78
(8,4%) como suspeitas de débeis mentais, mas tal diagnóstico só
foi confirmado em 57 casos (6,14%). Devemos notar que todas
as crianças referidas pelas professoras como casos especiais e
incluídas no rastreio, situaram-se na classe inferior, o que sugere
que as técnicas referidas (Goodenough e Bender) são de utilidade
como medida de rastreio. Para se confirmar a suficiência de tais
provas é necessário, no entanto, investigar se nas outras classes
de normalização não há crianças débeis.

A prevalência por nós encontrada (6,14 %) é um pouco supe-
rior à observação por Heuyer e colaboradores (1950) em França
(4,3%), mas inferior à percentagem de crianças sub-normais
(10 % da totalidade, segundo O'Connor e Frank, 1960) que fre-
quentam as classes especializadas inglesas. Supomos que esta
maior percentagen é por serem incluídos nessas escolas os casos
de débeis-limite («borderlíne») que nós ab iniiio excluímos, ao
estudarmos apenas as crianças com QI inferior a 70.

A análise dos valores obtidos nas provas verbais e nas provas
executivas da WISC pelas crianças estudadas, levou-nos à discri-
minação de dois grupos, designados por A e B, anteriormente
referidos.

Grupo A: crianças com QI executivo superior ao QI verbal na
WISC, com pequena variabilidade interteste;

Grupo B: crianças com QI verbal superior ao QI executivo,
maior variabilidade interteste.

Estes dois grupos mostraram-se significativamente diferentes
pelo método das funções discriminadas.

Vejamos agora as características clínicas dessas crianças
(quadros juntos).
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GRUPO A

N.° do caso

Alt. gestação, parto
ou d. p. m

Pert. do ambiente ...

Atraso nos irmãos

Distrofia

Alt. física ...

Sint. neuróticos . ...

Nível social

Rapazes

22

+

S P

+

QD

+
11

24

+ +

s

+

QA

v<

+
19

26

+

p

•+

.+

Q
v<

•+

14

28

+ +

W P

E

15

1

+
18

2

+

W P

+

13

3

+

26

3

+

S P

Q

+
15

Raparigas

19

.+

S

+

QDS

14

20

+

P

+

+

QD

•+

12

21

+

+

Q

+

12

24

.+

P

DC

•+
12

26

.+

+

DO

11

28

P

+

14

31

16



GRUPO B

N:° do caso

Alt. gestação parto
ou d.p.m

Pert. do ambiente

Atraso nos irmãos

Distrofia ...

Alt. física

Sint. neuróticos ...

Nível social ... ...

Eapaze3

5

.+

SW

+

QD

-h

12

8

W

Q
A<

20

10

+

WP

+

D

+

14

11

+

D

+

13

12

+

Q
A<

16

13

SW

Q

.+

14

15

P

Q

11

17

+ +

S

.+

QD

.+

18

18

+

W

+

QD

.+

14

19

S

+

Q

+

14

20

+ +

P

Q

18

23

+

QD

+

15

25

+ 4-

+

11

29

+ +

P

E

+

21

32

S

Q

+

11

33

.+

P

Q

+

14

35

+ +

P

D

+

21

37

P

13



GRUPO B (cont.)

N.° do caso .. ...

Alt. gestação parto ou d.
p. m

Pert. do ambiente ...

Atraso nos irmãos

Distrofia

Alt. física ,

Sint. neuróticos

Nível social

Rapazes

38

+

S

+

+

14

39

W P

+

16

Raparigas

4

+

P

+

12

7

+

W

12

9

D

37

11

-f

•A-

+

14

13

-4-

14

14

+

+

16

15

P

+

12

17

+

S

+

12

18

+

S

QS

12

25

+

P

+

16

29

+

+

+

14

32

W

+

A <

+

12

36

W

A <

20



Nas alterações da gestação, parto ou desenvolvimento psico-
motor, assinalámos com um sinal os casos em que havia só altera-
ção numa das últimas alíneas e com dois quando a alteração era
em duas. \

Anotámos com S os casos em que a perturbação do ambiente
era devida a separação dos pais em relação à criança ou dos pais
entre si. Com W, quando o factor de perturbação era o trabalho
da mãe durante a l.a infância da criança, comprometendo as rela-
ções reciprocas. Os outros factores de perturbação ambiental
foram assinalados por P.

Nas alterações físicas registámos queilose labial com Q, as
dislálias com D, a conjuntivite com C e Siscinesias com S. Por A,
queremos significar audição e por V, visão.

Notemos, por último, que não foram assinalados 9 casos:
6 por terem nota na execução inferior a 45, o que não permite
a discriminação correcta e 3 por não possuirmos informações
suficientes sobre a gestação e os primeiros meses da criança.

Vejamos, no entanto, as características do grupo com exe-
cução inferior a 45, que designaremos por grupo X (veja-se
quadro junto).

GRUPO x

N.° do caso . ... ... ...

Alt. gestação parto ou d.p.m.

Pert. do ambiente

Atraso nos irmãos ...

Distrofia

Alt. física

Sint. neuróticos ... ...

Nível social

RAPAZES

7

WP

.+

+

Q

.+

15

9

+

WP

+

QE

.+

11

16

+ +

P

+

+

QE

+

7

21

+

P

+

.+

QC

9

27

4-

+

+

+

15

35

+

P

+

20

Individualizadas, deste modo, as crianças estudadas, recorde-
mos o que observámos nos 7 casos especiais (grupo E: crianças
com sinais mais ou menos evidentes de lesão orgânica).

No aspecto psicométrico, apresentavam valores nas provas
verbais ligeiramente superiores aos das provas de execução e
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tinha aincla úmà péqúená Variabilidade inter-ieste iiâ análise áo
«scatter».

Poderíamos, à primeira vista, dizer que se comportaram,
perante a WISC de forma semelhante às crianças do grupo B;
no entanto, se ponderarmos a alta percentagem de deficiências
visuais observada no grupo E (acentuada ambliopia em dois
casos), que torna plausível o baixo rendimento em provas que
exigem manuseamento de objectos, e tendo ainda presente a pe-
quena variabilidade inter-teste, supomos ser mais correcta a
analogia com o grupo A.

Analisemos, agora, em conjunto as características clínicas
dos diferentes grupos estudados.

Factores clínicos dos diversos grupos de débeis

(Percentagens)

QUADRO Xin

N.° de casos

Alt. da gestação e parto

Alt. do D. P. M

Trabalho da mãe

Separação dos pais ... ...

Outras pert. do ambiente

Atraso ou outras altera-
ções nos irmãos

Distrofia

Alt. física

Sint. neuróticos

Classe inferior

GRUPO A

15

33,4

73,3

13,3

26,7

53,3

46,6

26,7

66,7

53,4

73,3

GRUPO B

33

33,4

33,4

27,2

24,2

39,3

36,3

18,2

60,6

69,6

66,7

GRUPO E

7

85,7

42,8

14,2

42,8

71,4

66,7

14

100

71,4

57,1

GRUPO X

6

14,2

83,4

28,5

0,0

83,4

83,4

83,4

66,7

83,4

83,4

O que chama em primeiro lugar a nossa atenção é a maior
percentagem de alterações do desenvolvimento psico-motor (D. P.
M.) nos grupos A e E.

A existência de alteração da gestação e do parto pode condi-



cionar lesões na criança que se consideram, habitualmente como
congénitas. Mas que pensar das alterações do desenvolvimento
psico-motor (D. P. M.) ? São as condições orgânicas no nascimento
que as vão condicionar ou, pelo contrário, serão as múltiplas
alterações adquiridas (deficiências vitamínicas, distúrbios alimen-
tares, falta de estimulação, etc.) que as determinam? A alta
percentagem de alterações do ambiente no grupo B, com relativa-
mente baixa percentagem de alterações do D. P. M. no mesmo
grupo e, em contrapartida, a sua maior percentagem nos grupos A
e E, levam-nos a considerar aquela alteração como factor de
alteração congénita.

Ora a maior percentagem de alteração do D. P. M. no grupo A
e a analogia psicométrica com o grupo E (casos com lesão orgâ-
nica mais ou menos evidente) inclinam-nos a considerar o grupo A
como incluindo os atrasados por «lesão cerebral mínima» (Pasa-
manick, 1956).

O grupo B que se mostra estatisticamente diferente do
grupo A, no aspecto psicométrico, também apresenta diferenças
na frequência das alterações clínicas: observa-se que as alterações
da gestação, parto e desenvolvimento psicomotor, surgem numa
percentagem apreciavelmente mais baixa, e que os factores de
perturbação do ambiente e os sintomas neuróticos apresentam
valores superiores. Baseando-nos nestes elementos, consideramos
este grupo como incluindo os atrasados por condições ambientais
(Williams e Gruber, 1967).

O Grupo X, ao apresentar uma tão alta percentagem de alte-
rações clínicas, em tão pequeno número de casos, não permite
que se estabeleçam analogias com qualquer dos grupos. No entanto,
é possível que possam estar em jogo os dois mecanismos etiopa-
togénicos referidos para o grupo A e para o grupo B.

Foi ao tentarmos a análise destes dados, que sentimos de uma
forma particularmente séria a inexistência de investigações na-
cionais sobre a prevalência dos elementos que recolhemos. Sem
aqueles elementos torna-se estatisticamente impossível avaliar o
significado das percentagens por nós encontradas, limitando-se
os nossos resultados a serem apenas sugestivos.

A comparação dos dois grupos A e B não nos fornece ele-
mentos significativos também, devido ao pequeno número de casos
de cada grupo.

Apesar destas limitações, supomos ser oportuno reflectir
sobre os diversos factores, observados nos casos estudados, nomea-
damente as alterações congénitas, as alterações ambientais e as
outras alterações.

459



a) Alterações congénitas

Dos factores analisados, poderemos considerar, como contri-
buindo para lesões congénitas as alterações da gestação e parto
e do D. P. M. Alguns Autores incluem também a existência de
atraso mental nos irmãos (não devemos, no entanto, esquecer,
que, por exemplo, Williams e Gruber, 1967, consideram este apare-
cimento como a favor de perturbações do ambiente).

Ora, observamos que estas alterações se encontram em maior
percentagem nos grupos A e E.

As condições de assistência ao parto, foram semelhantes nos
vários grupos (50 % dos partos, aproximadamente sem assistên-
cia) ; todavia, nos 17 cases excluídos apenas 35 % não tiveram
assistência.

b) Alterações ambientais

Quanto às perturbações do ambiente, observamos que a per-
centagem de separação do pai apresenta valores semelhantes nos
dois grupos, mas o «trabalho da mãe», comprometendo provavel-
mente o contacto da criança com a mãe durante a primeira infân-
cia, surge no grupo B numa percentagem dupla.

Este facto chama-nos a atenção para o problema das relações
mãe-filho. No entanto, não poderemos incluir estes casos na
«abnormal motherin?» de Bourne (1955), nem tão pouco na linha
do pensamento de Stott (1962).

Bourne, ao estudar um grupo de atrasados graves (QI mé-
dio = 39,7), sem etiologia orgânica, verificou a existência de fac-
tores de perturbação acentuada no comportamento das mães, que
considerou como etiopatogénicos. Stott critica a interpretação de
Bourne e, baseando-se em estudos de outros autores, sobre a fre-
quência de aparecimento de lesões congénitas e sobre casos pró-
prios em que anotou «stress» acentuado na gestação, emite a
opinião que as condições ambientais interferem com o desenvolvi-
mento intra-uterino da criança, através das condições da mãe
durante a gestação.

Não temos razões para discordar da opinião de Bourne, porque
as condições clínicas dos nossos casos eram muito diferentes, mas
estamos em desacordo com Stott auando pretende explicar a debi-
lidade, apenas pelo mecanismo referido. Nos nossos casos, apenas
há referência a um caso com «stress» da gestação.

O aparecimento do trabalho da mãe com possível papel etiopa-
togénico na debilidade mental, interpretamo-lo, repetimos, como
uma alteração da relação mãe-filho. A mãe deixa de ser aquele
«sinal de segurança condicionada» de Davis (1961), não' defen-
dendo convenientemente a criança das situações de «stress» (por



analogia com os dados da psicologia animal). Além deste meca-
nismo, demos também importância à perda de estimulação (des-
prezando, possivelmente, os períodos sensíveis) que a falta de
contacto com a mãe acarreta.

Em relação com o papel estimulante da mãe (sabemos bem
que a mãe é o primeiro elemento a contactar com a criança e a
mostrar o padrão cultural em que vive), devemos recordar a inves-
tigação de Kirk (1958), anteriormente referida, sobre a influência
da educação pré-escolar na criança atrasada .

c) Associação de factores

Em relação aos outros factores clínicos referidos, parece não
existirem diferenças apreciáveis. No entanto, se analisarmos al-
guns desses factores na totalidade dos casos (grupos A, B e X),
surgem associações que nos parecem de importância.

Os sintomas neuróticos, em 75 % dos casos, vêm associados
a factores de perturbação do ambiente, e 79,1 % dos casos de
atraso nos irmãos ocorrem também em ambientes perturbados.

A distrofia, com o seu cortejo de perturbações digestivas,
edemas e diversos graus de desidratação (alguns casos exigiram
internamento hospitalar), observa-se na classe social inferior, em
86,7 % dos casos.

Das alterações físicas, a que ocorre com maior percentagem
é a queilose labial que, habitualmente traduz uma carência de
vitamina B2. Em 80 % dos casos, esta alteração observa-se tam-
bém na classe inferior. Bernardino de Pinho e F. C. Campos (1955),
em inquérito alimentar realizado em famílias rurais do Douro e
Minho, encontraram além de outros desequilíbrios, uma defi-
ciência de vitamina B2, apesar de não terem notado sinais de tal
carência pela observação clínica. O facto de nós termos encontrado
tais sinais em alta percentagem, faz-nos suspeitar que a alimen-
tação da população estudada seja muito carenciada, pelo menos
em vitaminas. Recordemos que esta deficiência se observa, habi-
tualmente, em indivíduos «who subsist over a considerable period
of time, on a grossly inadequate diet» (Spies, 1959). As tabelas
de necessidades diárias de vitamina B2, só referem diferença para
os dois sexos a partir da puberdade, mas o termos encontrado
maior percentagem de avitaminose nos rapazes (80 % dos casos),
sugere que as suas necessidades sejam maiores a partir de idades
mais baixas.

Em resumo, as 57 crianças débeis estudadas, provenientes
da maior percentagem dos casos da classe social inferior, respon-
deram k WISC de forma significativamente diferente, o que permi-
tiu a sua discriminação em dois grupos distintos. A caracterização
clínica sugere ser possível classificar um grupo como débeis por
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lesão orgânica (1/3 dos casos) e outros como débeis por condições
ambientais.

Devemos salientar que tal indivualização só foi possível atra-
vés da análise dos elementos psicométricos. Em investigações
desta índole, a Psicologia e a Sociologia têm de ser efectivamente
chamadas a dar colaboração.

V —CONCLUSÕES

a) o material clínico-social recolhido, com a análise psico-
métrica apropriada, sugere-nos a existência de dois gru-
pos distintos na debilidade mental: débeis por «lesão ce-
rebral mínima» e débeis por condições ambientais;

6) a prevalência encontrada (6,14%), permite-nos inferir
que no Concelho de Matosinhos existem cerca de 600
crianças débeis;

c) dada a inexistência de qualquer assistência médico-peda-
gógica para aquelas crianças, impõe-se a criação de
escolas especializadas;

d) sendo a educação pré-escolar uma medida importante na
debilidade em geral e, sobretudo, nos débeis por condições
ambientais, a re-criação dos jardins-escolas será um
passo em frente na elevação do nível mental médio da
população estudada;

e) a maior percentagem de débeis nas classes sociais infe-
riores com deficiências múltiplas (alojamento, assistência
materno-infantil, nutrição, etc), obriga-nos a uma tomada
de consciência sobre as condições de vida de uma pro-
porção importante das crianças portuguesas.
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