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AUTOCONFIANÇA, BEM-ESTAR E RAZÕES PARA VIVER: A 
SOCIABILIDADE DE CADEIRANTES POR LESÃO MEDULAR COMO 

FATOR TERAPÊUTICO 
 

As experiências vividas como pessoa, professor e a formação acadêmica em 

Antropologia despertaram para a percepção aos detalhes sensoriais (audição, paladar, visão 

e tato) acerca das peculiaridades da vida social, inclusive de pessoas com deficiência, 

cadeirantes.  

Verifica-se que os conteúdos da vida social se tornam autônomos e indissociáveis 

dos indivíduos no “objeto que formaram exclusivamente para seu próprio funcionamento e 

realização” 1:61. Mas, como esses conteúdos se tornam autenticamente “sociais”? O que faz 

um evento ou local ser atraente ao julgo de pessoas com deficiência física por lesão medular, 

cadeirantes? Será que, como destacaram Machado e Figueiredo, a condição de se estar sobre 

rodas, realizando “esforço físico e mental [...] o tempo de internação e [...] a presença de um 

cuidador pessoal” 2:141 podem vir a influenciar para o retorno à vida social?  

O referencial teórico sobre sociabilidade precede os últimos cinco anos, 

posicionando-se desde o final do século XIX com Simmel, até o estabelecimento de 

aproximações dialógicas nos estudos em saúde, ocorridas a partir da primeira década do 

século XXI. Considera-se também, que os exames de tais processos (sociabilidade, bem-estar 

e razões para viver) de cadeirantes, é recente, de pouquíssimos trabalhos, impondo restrição 

bibliográfica. 

Parte-se do entendimento sobre autoconfiança, sob o sentido proximal ao de auto 

eficácia3, no qual a esta segunda é correspondente a um comportamento ou ação esperada. 

Em consonância a estas, ratifica-se que a confiança pode ser expressa por atitudes constantes 

que promovam modelos de referência e que passam a servir como experiências na resolução 

de problemas4. 

Dado o caráter cultural e axiológico que cada sociedade estabelece como padrão de 

referência a ser alcançado, qualquer estudo sobre auto eficácia necessita ser tomado sob a 

capacidade relativa que o indivíduo pode alcançar, considerando ser o cadeirante, uma pessoa 

com limitações específicas, haja vista que  

a autoconfiança, também descrita como auto eficácia, é sempre relativa a um 
comportamento ou tarefa. A confiança, portanto, é uma atitude frequentemente 
relacionada com experiências repetidas e com a percepção realista das fraquezas 
e potencialidades individuais 5:555. 
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Já por bem-estar psicológico (BEP) adota-se o construto baseado na Teoria 

Psicológica de Hiff6 em que agregar conhecimentos de áreas como psicologia do 

desenvolvimento humano, psicologia humanista-existencial e saúde mental, a respeito do 

funcionamento psicológico positivo ou ótimo. Os pontos de convergência entre essas 

formulações teóricas constituem as dimensões do BEP: autocitação, relações positivas com 

outros, autonomia, domínio sobre o ambiente, propósito na vida e crescimento pessoal. 

Diversos estudos têm demonstrado sua convergência em relação a indicadores de 

bem-estar, qualidade de vida7, marcadores biológicos de saúde, processos 

desenvolvimentistas adaptativos e construtos que refletem dimensões positivas da saúde 

mental8, bem como processos adaptativos na vida diária9, incluindo-se as formas de lazer 

privadas ou públicas10. Mas que, neste trabalho, exclui-se de qualquer entendimento em que 

os sujeitos em estudo encontrem-se mediados pela intervenção direta de outros que tomem 

decisões por eles próprios, como têm sido tratados sob o olhar do Serviço Social 

contemporâneo, na perspectiva de ser, o cuidar, resultado de “determinações que estão 

condicionadas pela sociabilidade burguesa” 11:282. 

Portanto, assume-se como determinantes para efeito de tese, a autoconfiança e o 

bem-estar de pessoas com deficiência física por lesão medular, cadeirantes, sob o lastro 

basilar da razão para viver. O pensamento medieval foi desafiado ao se indagar: 

Quando é que tu vais, por fim, começar a viver virtuosamente? Dizia Platão a um 
ancião que lhe contava que assistia a lições sobre a virtude.[...] Não se trata de 
incessantemente especular, é preciso também, de uma vez por todas, pensar na 
aplicação. Mas hoje considera-se um sonhador aquele que vive em conformidade 
com o que ensina (12:8-12). 
 

Presume-se que é o sentido da decisão que a pessoa com deficiência física por lesão 

medular, cadeirante, dá à vida. Mas não um qualquer, isto é, o primeiro que vem ao 

pensamento. Portanto, trata-se de um ato voluntário e consciente da própria vida a ser vivida. 

A questão desta pesquisa é: quais são os sinais de autoconfiança, bem-estar e razões 

para viver emitidos pela pessoa com deficiência física por lesão medular, cadeirante, e que 

efeitos moleculares, celulares e fisiológicos são ativados quando é submetido a diversas 

experiências em espaços de sociabilidade como passeios, festas, celebrações religiosas, que 

possam vir a ser espaços terapêuticos não-formais? 

 Tem-se por tese que a sociabilidade de deficientes físicos por lesão medular, 

cadeirantes, ativa estruturas moleculares e celulares a partir de estímulos neurais gerados por 
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estes quando entram em contato com ambiente natural e social em espaços não formais, o 

que pode gerar uma resposta fisiológica, melhorando o quadro de saúde. 

 O objetivo geral consiste de analisar a correlação entre as oportunidades de 

sociabilização para pessoas com deficiência física por lesão medular, cadeirantes, residentes 

no estado de Roraima, desempenhadas em espaços não formais, sociais, extrafamiliares, com 

a sensação de bem-estar e o resgate da razão de viver manifestadas por elas e os efeitos no 

quadro de saúde desses pacientes acompanhados pelas redes municipais de assistência à 

saúde no período de março a agosto de 2019. 

Por metodologia, delineia-se o seguinte quadro: Pretende-se dar continuidade à 

pesquisa pela aplicação do seguinte desenho: Interlocutores incluídos: 1, com idade entre 18 

a 39 anos; 1, com idade entre 40 a 59 anos e; 1, acima de 60 anos) por município, sendo 02 

residentes na zona urbana e 01 residente na zona rural, perfazendo total (n) de 45 

participantes.  Excluem-se: menores de 18 anos e aqueles que não falem nem escrevam de 

qualquer idade. Estratégia para a obtenção de informações: ter acesso às listas de deficientes 

físicos cadeirantes deficiência física por lesão medular, cadeirantes, atendidos nas unidades 

básicas de saúde de cada um dos 15 munícipios de Roraima. As informações e dados serão 

analisados por meio de discursos falado e escrito, obtidos de questionário misto, entrevistas 

não diretivas e observações etnográficas in loco. 

Os resultados do ensaio observativo levaram à identificação de três casos de 

cadeirantes com deficiência física por lesão medular, considerados para efeito de amostra até 

o momento, as seguintes características: 

A. Com 20 anos, universitário, solteiro e não trabalha. Vem para a faculdade 

(UERR) em sua cadeira de rodas elétrica, em carro próprio que é conduzido pela mãe dele. 

Sai com os amigos para festas sociais e frequenta espaços de convivência como praças, 

ginásios desportivos, salas de cinema, shoppings e barzinhos. Faz consultas de rotina com 

clínicos gerais e especialistas pelo menos três vezes por ano. 

B. Tem 37 anos, é casado e servidor público. Vai ao trabalho que é um centro de 

convivência e reabilitação do Estado de Roraima em sua cadeira de rodas elétrica. Dirige o 

seu carro que é adaptado. Frequenta a igreja com a família e com ela também vai poucas 

vezes ao cinema, praças públicas e shoppings. Raras vezes faz consultas médicas de rotina. 

C. Com 45 anos, é casado e servidor público. Tem cadeira de rodas elétrica, mas 

não possui carro próprio. Depende de ônibus, taxi lotação ou taxi convencional, para ir 

trabalhar, ir à católica brasileira onde é padre casado. Poucas vezes frequenta a praças 
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públicas, cinemas e não gosta de assistir a atividades desportivas. Exerce liderança política 

nos grupos de direitos de pessoas com deficiência. Raras vezes faz consultas médicas de 

rotina.  

Discute-se aqui se a premissa de que a casa seja o lugar mais saudável e seguro para 

se viver, pode ser questionada, isto é, estranhada e desnaturalizada, em que “o que sempre 

vemos e encontramos, pode ser familiar, mas não é necessariamente conhecido, e o que não 

vemos e encontramos, pode ser exótico, mas, até certo ponto, conhecido” 13:39.  

Até aqui sabe-se que: A) o ser humano só decide continuar vivendo quando há 

autoconfiança, bem-estar e razões para viver; B) a autoconfiança, o bem-estar e razões para 

viver estão assentados na sociabilidade de cada indivíduo, visto que podem desenvolver um 

sentido de pertencimento ao grupo familiar ou extrafamiliar; C) que as condições econômicas 

da pessoa com deficiência física por lesão medular, cadeirante,  e a falta ou dificuldades de 

acessibilidade urbana ou rural (transporte, trafegabilidade, rampas, etc.), podem consistir em 

obstáculos físicos e psicológicos desmotivadores à sociabilidade. 
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