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Estudo desenvolvido na Fa-
culdade de Odontologia de 
Piracicaba (FOP) com 63 
crianças comprova que, quan-
to mais cedo o tratamento da 
mordida cruzada, menores as 

chances de desenvolvimento de problemas 
estéticos e mastigatórios na adolescência e 
na fase adulta. A pesquisa avaliou tanto a 
mordida cruzada unilateral como a bilateral 
– aquela que aparece apenas em um lado 
da boca ou dos dois, respectivamente, e 
constatou que ambas possuem característi-
cas morfológicas e funcionais semelhantes. 

De acordo com os resultados da pesquisa 
conduzida pela cirurgiã-dentista Annicele da 
Silva Andrade, a diferença clínica observada 
é somente devido ao desvio mandibular que 
ocorre na mordida cruzada unilateral. Isto 
significa um alerta para as mães que não 
atentam para o uso prolongado de chupetas e 
mamadeiras ou, até mesmo, para o hábito de 
chupar os dedos. Segundo Annicele, esses ví-
cios precisam ser removidos até os três anos 
de idade, pois constituem uma das principais 
causas de desenvolvimento da má oclusão.  

Embora seja um problema relativamente 
simples de ser resolvido no público infan-
til, na idade adulta a situação é diferente. 
Além de aumentar o risco de causar sérias 
alterações no desenvolvimento ósseo da 
face e da mandíbula, há muitas queixas 
de dores de cabeça e questões estéticas 
graves, como dentes tortos. Em crianças, 
explica Annicele, um dos tratamentos mais 
utilizados é a expansão rápida da maxila, 
feita através de um aparelho com parafuso 
expansor fixado nos dentes superiores. “Em 
15 dias já se percebe o descruzamento da 
mordida. Nos adultos, entretanto, é preciso 
até intervenção cirúrgica em determinados 
casos”, esclarece a cirurgiã-dentista, que 
aponta a prevalência de mordida cruzada 
em 8% a 22% das crianças brasileiras.

O tratamento deve ser iniciado antes que a 
criança ou adolescente tenha o chamado surto 
de crescimento da puberdade, para que haja a 
separação da rafe palatina – uma área estreita 
e bem definida localizada na região do palato 
ou popularmente conhecida como céu da boca. 
À semelhança do que ocorre com a “moleira” 
do bebê no alto da cabeça, a rafe palatina não 
está fechada antes do surto de crescimento e, 
por isso, a correção da maxila com aparelhos 
não causa nenhum tipo de trauma. 

É comum os pais optarem por um curso com-
plementar de inglês, oferecido pelas escolas 
de idiomas, para que os filhos consigam o 

domínio da língua. Isto porque, em geral, o ensino 
na escola regular não atende às expectativas na 
medida em que o aluno termina o ensino médio e 
não consegue um nível fluente do idioma. A crí-
tica é da professora de Inglês Marianne Pesci de 
Matos, que apresentou dissertação de mestrado no 
Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), orienta-
da pela professora Sylvia Bueno Terzi. Marianne 
argumenta que falta uma sequência lógica no en-
sino do Inglês, pois é colocada para o aluno uma 
lista de vocabulário solto e sem contextualização, 
longe das situações do cotidiano do adolescente. 

“Este quadro predomina, sobretudo, no 
ensino fundamental. No ensino médio, até se 
tentam introduzir a leitura de textos, mas as 
iniciativas ainda não atendem as necessidades 
do aprendizado de uma língua. É preciso mais 
que ensinar o verbo to be, pois os estudantes 
não conseguem ao final do curso ler fluente-
mente um texto completo”, critica a professora.

Marianne, no entanto, não culpa os professo-
res por este tipo de cenário, pelo contrário. Ela 
acredita que em algumas experiências pode-se 
sim desenvolver um bom método de ensino. 
Mas, segundo ela, pouco se pode fazer em um 
sistema que prevê pouquíssimos encontros se-
manais. “É muito difícil passar um conteúdo e 
conseguir resultados positivos com uma carga 
horária de duas aulas por semana”, explica. Para 
a professora, exemplos expressivos são das es-
colas bilíngues e outras poucas particulares que 
conseguem transpor as barreiras do aprendizado. 

Para embasar suas críticas, Marianne realizou 
um amplo estudo teórico sobre a situação do 
ensino nas escolas regulares tanto as públicas, 
quanto as particulares, e ainda tomou como objeto 
de pesquisa uma escola de ensino infantil e fun-
damental da rede privada de Sorocaba. A escola 
adotou uma metodologia chamada Systemic em 
um contexto interdisciplinar para melhorar a flu-
ência na conversação do idioma. “Neste método, 
o inglês é utilizado como um meio de ensinar 
outras disciplinas. Os conteúdos de matemática, 
geografia e outros são passados na língua inglesa, 
semelhante ao que ocorre em uma escola bilíngue, 
mas com diferenças pontuais”, explica Marianne, 
que gravou diversas aulas em áudio, fez anotações 
em campo e entrevistou os professores envolvidos.  

Na análise dos dados, a professora constatou 
que o método embora inovador e bastante inte-
ressante na teoria, na prática esbarra em muitas 
falhas. Com isso, os resultados acabam parecidos 
aos observados nos métodos convencionais. Por 
exemplo, os alunos estudam as partes do corpo 
humano sem discutir o contexto da situação. Por 
diversas vezes, Marianne constatou interven-
ções dos estudantes em qualquer oportunidade 
para se comunicar sobre assuntos do cotidiano. 

Outra questão é que, geralmente, o conteúdo 
refere-se a algo que os alunos já aprenderam em 
português e, com isso, o objetivo de ensinar em 
inglês para a comunicação fica perdido. Enfim, a 
avaliação constatou que não se obtém o resultado 
esperado para o aprendizado efetivo da língua es-
trangeira na metodologia proposta. Em sua opinião, 
é preciso uma reestruturação na abordagem e optar 
por experiências voltadas ao público juvenil e, não 
aquelas, desenvolvidas para os adultos. (R.C.S.)

O matemático Ronaldo Baumgartner 
desenvolveu, em sua dissertação de 
mestrado apresentada no Instituto de 

Matemática, Estatística e Computação Cientí-
fica (Imecc), programas computacionais para 
utilização da lógica fuzzy em testes vocacio-
nais. A ideia é, num primeiro momento, criar 
um software que permita ao usuário o autoco-
nhecimento e a possível escolha da profissão e, 
em longo prazo, desenvolver um game do tipo 
second life em que, a partir de situações simu-
ladas, a pessoa possa identificar características 
de sua personalidade. “O autoconhecimento é o 
grande norte para o trabalho e a lógica fuzzy, ao 
contrário da lógica clássica, permite trabalhar 
com incertezas”, explica o matemático. 

Baumgartner foi orientado pelo professor 
Geraldo Lúcio Diniz e conta que tudo come-
çou a partir da preocupação de um professor 
da Universidade Federal do Mato Grosso 
(UFMT), onde também leciona, em fornecer, 
aos alunos do curso de agronomia, ‘dicas’ 
quanto ao curso e suas disciplinas, por meio da 
análise de suas habilidades, sonhos e medos. 
O professor Fábio Nolasco tem formação em 
agronomia, mas possui um interesse grande 
no campo do autoconhecimento e desenvolve 

A cirurgiã-dentista Annicele da Silva Andrade (à esq.) atende criança: tratamento deve ser iniciado antes do surto de crescimento da puberdade

Tratamento na infância pode eliminar 
efeitos da mordida cruzada no futuro

Annicele acompanhou durante um ano, 
por meio de avaliações clínicas, musculares e 
esqueléticas, crianças em idades entre 7 e 10 
anos, portadoras ou não de mordida cruzada, 
para comparar as principais alterações nas 
funções mastigatórias e espessura muscular. 
A dúvida que existia e que motivou o traba-
lho desenvolvido na FOP era de que existiam 
diferenças entre o grau de estreitamento ma-
xilar nas mordida cruzada uni e bilateral. O 
que não correspondeu aos resultados das in-
vestigações; pelo contrário, eles mostraram 
muitas semelhanças entre as duas categorias. 

O estudo apontou ainda que as crian-
ças tratadas para correção do problema 
apresentaram um aumento na atividade 
elétrica dos músculos da mastigação, in-
dicando que o tratamento das mordidas 
cruzadas melhora tanto aspectos estéticos 
quanto aspectos da função mastigatória.

um projeto denominado Método Habilis, que 
permite uma referência do potencial de cada 
pessoa a partir de parâmetros das habilidades 
sensoriais, cognitivas e emocionais.

Segundo o matemático, todo o mérito do 
trabalho está na área de atuação do professor 
Fábio Nolasco. Ele simplesmente teve o insi-
ght de recorrer à lógica fuzzy para traduzir as 
aspirações do agrônomo. “O objetivo maior é 
desenvolver uma ferramenta em que a pessoa 
possa se auto-analisar e buscar as respostas 
dentro de si. Poderá, por exemplo, definir 
papéis profissionais dentro da profissão esco-
lhida para investir o seu potencial. Ou, ainda, 
identificar as várias facetas que compõem as 
suas habilidades, sonhos e medos, e buscar 
melhorias. Enfim, ocorreu que eu compreendi 
os objetivos do professor Nolasco e idealizei 
uma aplicação para o método”, explica. 

O método de inferência fuzzy, desenvolvi-
do por Baumgartner, traz 105 itens de pesquisa 
para serem analisados, segundo 21 “funções 
profissionais”, baseadas no conhecimento exis-
tente no mercado de trabalho. Assim, a pessoa 
auto-analisada terá uma informação: em quais 
funções, os seus sonhos e habilidades lhe aju-
darão, ou ainda, em que pontos deve melhorar, 

por meio de treinamentos ou tratamentos.
O próximo passo será a construção do banco 

de dados, que fornece as condições para o proces-
so de inferência fuzzy relacionar as disciplinas do 
curso de zootecnia da UFMT com os 105 tipos 
de inteligências existentes nos sonhos, medos, 
habilidades sensoriais, cognitivas e emocionais. 
Com isso, os alunos do curso serão auxiliados, na 
tentativa de minimizar suas angústias e antecipar 
ações cujo objetivo é torná-los mais felizes e, 
consequentemente, melhores profissionais.

Como o matemático tem uma experiência 
de quase 20 anos na área de desenvolvimento 
de sistemas, o grande desafio será conseguir os 
recursos financeiros para que o projeto avance 
para o jogo. “Fazer jogo não é barato e nem 
simples. Demanda muito esforço intelectual 
e verba para o desenvolvimento. Mas, nosso 
objetivo é chegar lá”, destaca. (R.C.S.)

Lógica fuzzy é usada para testes vocacionais
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