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APRESENTACâO
ApresentarosM aisdetlmaRellniâoCientfficabem sucedida,no Bmsil,
na érea de Psicologia,é Ilm n tarefa que se cum pre com pmzer.A sensaçâo de
ml<qâo cllmprida é gmtiscante,dem is de todososesforçosenvidadospam que

chegueaosnalasériederespcmqnbilidadesqueseinicioucom oplanejamento
darelm iâo,continuoucom aconctetizaçâo dam esm aese perpetuacom a efetiva

edkâo dos anais,memöria da contribuiçâo dos diferentes autores.Missâo
cxlm prida,m as que tem suasdiiculdades,m la ainda presente inexperiência de
pahedosautoresdecomxmicaçöescientfscasenicongresso,em convertê-lasem
textos escritos.Esta éum adasrazöespam o fato denem todasasapresentaçöes
constarem dos anais: os autores se om itim m de encam inhé-las. A relaçâo
completa de tm balhos apresentados na relmiâo acha-se listado na apresentaçâo

decadatipodeatividade,ondeaindicaçâoNlT (NâoIncluidonoTexto)informa
que o tmbalho,pelasrazöesindicadas,nâo foiinclufdo notexto.A sociedade de
Pslcologia de m beirso Pm to,e sua sucessom ,a Sociedade Brasileira de

Psicologiajulgam de fundamentalimportância que,para o futuro,os
apresentadores de tm balhos nas Rellniöes M uais de Psicologia enviem seus
textos escrito'
s pam gamntiro registro de sua atividade e a mem öria da ciência
m icolôgica no pafs.
Estesanaisestâo organizadosem seç& sportipodeatividade,ondecada
divisâo corresponde a um tem a naquela atividade e cada trabalho é llm n

contribukâo àquele tema.Muitos trabalhos excedemm o lilnite do espaço
reservado e tivem m que sofrer editoraçâo para se enquadrarem no corpo de

publicaçâo,jéqueo mimero depéginasem sxo,porlimites impostospelo
m ontantedo financiam ento disponfvel.Acreditam osorganizadoresdestesanais
queéhnportante queosautoressefam iliarizem com asno% asdepublicaçâo da
Am erican Psychological Association a flm de que elaborem seus originais
dentm depadr& sm fnimosaceilveisporgH ficase editores.
Pam encenuresta apresentaçâo é necessârio dizerque a X XIReunlâo
Anualde Psicologia revestiu-se de um caraterespecialque nâo apareceré nos
Anais,m as que certnm ente teré efeitos para o futteo da Psicologia no pafs.A
Assembléia Geralde Sôcios da Sociedade de Psicologia de m beirio Prd o

deliberoucriaraSociedadeBrasiiiradepsicologia,comosuasucasom.ADm.
Carolina M artuscelli Bori, Sôcia Honohria da Sociedade de Psicologla de
Rlbelrio Pm to,foieleitasuaprim eim Presidente,porl1m m andato dedoisanos.
A novaDiretoriada SociedadeBfasileiradePsicologiasepropôs,deacordocom
os estatutos aprovados em Assem bléia, a dar continuidade aos trabalhos
R alizados durante21anospela Sociedade dePsicologia de Ribeirâo Pm to.
XV
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XXIQE
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Terapiapsicanaliticabreve:histôria,processosepercalços
(RafaelRafaelli)
Rem em berlng our frlend M aria Lflcia Ferrara:on the lpstlng effects
ofone person's behaviorupon the behaviorofm any

(PeterHarzem) #IT
Interpolation ofinterm lttentradialm otion

(TomasS.Aiba) NIT
H um an colorvision:m echahism sand processes

(Osvaldo daPos) NIT
M em ôria cam ponesaiq ruralvisto pordentro

(M ariaEsterFenmndes)
Do desarhparo aprendido aootilismo aprendido

(AroldoRodrigues)

PsicologiaeFenomenologia
(CarlosAlbertoR.deM oura) NIT
Integraçio do trabalho m ultidisciplinarnasexualidade

(M oacyrCosta) NIT

NIT = Nào incluitexto.
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TERAPLKPSICANAL/H CA BREVE:HH TURDV
PROCESSOSE PERCALCOS
RAFAEL RAFFAELLI
UniversidadeFederaldeSanta Catarina

A tem pia psicanalftica é pororigem xlm a tempiabreve.
Essa afirm açâo,aparentem ente controvema,é facihnentedem onstH vel
pelaleiblm dosprhneiroscasosclfniçosdeFreud.N osEstudo'
sSobx A H lqteria

(F>ud,1895)somosapresentados,entreoutroscasos,a Emmy vonN.,cujo
tmtnmentodecorreuem quinzesemanasdivididasem doisaùos(1888/90);aLùcy
R.,novesemanasnototal(1882);aElisabethvonR.,atendidaentreooutonode
1892 e o ve/ o de 1893; e a m nià representativa delas todas nesse sentido,

Katharina(1893),*trahdanodescnnKodeumaexctusâo alpina.

2 certo,podeserobjetado,aPsicanéliseaindanâohakiaseconstituido
formahnente com o um a disciplina cientffica,e o que Freud fazia à época nada

maiseraqueumaexplomçëoobjetivando constituir'lmametodologiaclfnica;
assim ,operando inicialmente com a hiphose -que digalse de passagem ainda
subsiste como um a espécie de resfduo arqueolögico da llistôria da Psiéanélise depois passando pelo m étodo catéhico ea coerçâo associativa,até desembocar
em sua regm de ouro:aassociaçâo livre.
Esse percumo que se inicia de fato pèlosachadùs de Anna O.,pacientq
.

deBreuer,pela talkingsuretcurapelafala)epelachimney-sweeping (limpeza

dechnminé),passandopelaslköesdeEmmy-paredeperguntare#efxe-llle/alar
-

ganlm 1lm inesperado poderdesfntese com o curioso caso deKatharina.

Comojé vimos,Katharinaé uma pacientesuigeneris sob vârios e
hnportantesaspectos.Em primeirolujarabrevidadegritantedeseùtràtamento;
segundo,sua aparente escâcia (que estudos posteriores corroboram);e em
terceiro,asrelevantesconsequências teôricasoriginadasde seu estudo.Assim é
que no decon'erdesse curto intervalo de tempo em que seinscreve essa anâlise
litem hnente silvestre -a m ais de dois m ilm etros de altitude,onde..se espanta
Freud,tam bém florescem asneuroses-a paciente relata seus sintbm as eexp%

suaslembrançascomumafmnquezaadmihvel.Sem inibköesoucensumsacena
tmumética é tevivida,cumprindo à risca :Im contrato (ainda)nâo enunciadoL
dina nltfo o ql/e lhe vier a cabeça.Interpretada,e1a elabom o m ateriale tom a
consciência do que tem ia e que pm vocava sua falta de ar:seu pai,ou de form a

maisaclladayodesejopeloseuldele)falo.ouantoaoanalista,desceuamontanhn
com pm zendo-se com essa inespem daconfirm açâo de algum asidéiasousadas:a

teoriado trallmaeateoriadaseduçâogenemlizada,embriâo dpzdipo.
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Seguindoum poucomaisnotemm ,encontamosoutm pacientecujo
A fnm ento,iguahnentebreve,tnm bém deueixosànascentetécnicapsicanalftica:

ocasoDom (Freud,1905),quefo lwcon'
eu em onzeacidentadassemanasentre
1900 e 1902.Essa paciente tâo fascinante ensinou a Freud a hnpoetnncia da
fmlwfeyência,bem com o dœ m ecnnlxm os contm -tm nsferenciais, e seu caso

desasaaindahojenovasintelwetaç- .E oHomem dosRatos(Freud,1909)
culaobsprqn
-ofoitmtadaem onzemesescom M ultadossatisfatörios.
Retoa nndo à nossa aflansçâo hziçial, llmn dtivida se instala: se a
Psicnnn'lise em em suaorigem um ntem piabreve,m rquenâo o ém ais?
Esspquesâonâocomportaxlmntînicaresposta,nem soluçâo fécil.Freud
m esm o oscilou no decon'erde sua vida no apoio e na condenaçâo dos m odos
breves d: tpm pia:am sarda sua pe pria prztica clinica -que como no caso do

Homem dosLobos(Freud,1918)fogeaqualquerdogmatismoaoseproporum
fllpldetrafnmentocom hom m arcada-edeexprtaçöe.àbuscadeticnicasbreves,
como no Quinto Congx sso Pslcanalitico Internaclonal(Budapeste,1918),
ondeé invocado o deverdo Estado no atendimento dam iséria psfquicado povo,
e anecessidade daPsicnnn'lisea isso se adaptar.Diz ele:

presentementenadae emosfazerm lucax e jœiaismaisamplas,
quesofrem deneurosesdemnneiraextremamentegmve.(...)Podeser
quepasseum longotemm antesqueoEstadochegue acompreender

comosâourgentesecqe.
qdeveres.(...)Defrontar-nos-emos,entâo,com
atarefadeadaptarano= técnicaàsnovascondiçöes(Freud,1919).

Mesmoem obrasjépröxlmnqàsuamorteFreudcontinuaadefender

inovaçöesnatéci cam icnnnlfuca,com oem A nélbeTerm inâvelelnterm inével

(Freud,1937),onde declo como desejévelllmn abreviaçâo do tratamento,
em bom ressalve que

.

se quisermos atepder às exigências mais rigorosas feitas à tempia
analitica,nossaestmdanâo nosconduzi/ a um abreviamentodesua
dtlmçâo,nem passa/ m rele.
'

. .

'

'

Ediga-sedepassagem queoquee.st:emjogoéaquesâodoflm dotratamento
eseusresultados,queFreud encm com certo pessim ismo nessetexto.
Por outro lado,Freud censurava a seus seguidores desvios da técnica
paM o,e assim é que SandorFerencz,iem 1916 e posterionnente em 1920,ao

sugerir as técnicaa cffvf?a em pl'
olda brevldade do H tamento é criticado e
êecebidocom frieza -eissoa- dequesuaanélise,conduzidam rFreud,tenhn
durado am nas seis sem anas no total.ASSH tnmbém ocomeu com Otto K'IV e
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seu trauma do nnxcitnento.nticleo su- to 3nqneutoses,e a W ilhelm Reich em
'

.

Rlaçâoàsuannnlisedoce ter.Voltarem- dem isae.
*qeflllzoenjeitado.

I

Entâo,se Freud m esm o relutou entre a aceitaçâo e a cdtica da tem pia '
.

I

'

bxve,porqueaPsicnnn'liseseafl- oucomo1Im % txmentodelongadtuuçâo,

1

onde asanélisesnâo sâo contadasem sess- ,sem nnnqou m eso ,m asem anos?
A sraz- .
ttécnicashziciam -seno desenvolvim ento do pB prio trabalho
deFreud.passando dasugestâo edo convenchnento conscientepam llm natitude
m als passiva de espem da m anifestaçâo inconsciente; em outras palavras,
pm cxlenndo revelarao paclente osm ecanism osde s'lnqresistências,em vez de

I
I

I
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tentarellmlnn'-lasdeimediato.A substitukâo dahipöteseetiol6gicadacausa
traum âtica pela da sobredetenninaçëo dos sintom as e a necessidade da
perlabom çâo dom aterialconscientizado,fnmbém sâofatoresaserem levadosem
considem çâo.Além disso,e plincipalm ente,a tm nmferênciapassa a sero ponto
nrvlnldo trainm ento,e alim entada m la m âo pe iga do nnnlista,tm emm uta-se

J
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mlma peurose de trauferência,fonnaçëo artificialmente construida como
substitutoeretomoàneuroseinfantil.Finahnente,nàopodemosnosesquecerda

I
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compulsâoàrem tkâo,agentedapulsâodemorte,queprolongaotratnmentoe

:

seesclareaquestâodoprolongamentodostmtnmeniosanalfticosapenasporessa

r
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que pode atéchegara inviabilizâ-lo.
Se asm zöes técnicasrepresentnm pahe da explicaçâo,é claro que nâo

I

via.O outro lado da m oedaestâ nacam ,é apröpriam oeda.

:

A agitaçâo dosinfemos(Acherontamovebo,méxlmadaInterpretaçio

.1

dosSonhos)realizada pela Psicanâlise resultou no seu ose cismo sociale
cientffico.Produtos de um a época de descrédito e isolam entosas sociedades
psicanalfticassurgim m com o pm teçâo naflln lcontraasvagasdaincom preensâo
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publica,onde,aexemplodasreunisesz?n.
tquartasfeirasem VienaentreFrçud

1
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e seusdiscfpulos,discutiam-seosdesenvolvimentosteôricosetm cavam-se as
indicaçöesdepacientes.A fotmnçâodennnlistaspassaaserum ponto delicado

I
1

naestruturannnlftica,eaRivindicaçâodomonox liosobreahemnçadeFreud
PassaaseraBnicadadiferenciaçâoenta onôseosoutlosdasescolasecorrentes

quevâosefmgmentandodokoncoprincipaldaPsicaM lise.Asexigênciasao

;
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candidatoàvagadeanalistapassam depm ticam entenenhum anosprim ôrdiosda
Psicanâlise,pam um cim aldenonnasco> rativistasquecriamm casoscomoo
de Theodor Reik, discipulo e paciente de Fmud,que apesar de alfnm ente
recomendado nunca conseguiu ser adm itido na Associaçâo Am ericana de

!
i
I
l
!
i

Psicanélisepelofatodenâosermédico-aquestâodosanalistasleigoscujodireito
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ao œabalho Freud hnto defendeu.

:

O fatoéquedeorganizaçr
-vxqdesej- sdereconhecimentoeabednmà

i
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colaboraçâo desinteressada,as sociedades passnmm a adotar um n espécie de
eugeniaintelectual,destinandoseuscongressoseencontm ssomentèàparcelade
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iniciados e filiados,criando categoriasde poderdinm e% hnente opostasà livre
discussâo e ao intercn
-m bio de idéias.A obrigaçâo das interm inâveis anélises

die ticas,ondeoanalistapossuiopoderderecusaroacetxoàinstitukâoaoseu
nnnlisado
',criando-se assim 11m vhwulo dtibio que deve desdobmr-se ainda por
quatro,cinco anos na m elhordas hipôteses.Obviam ente,e,
sté im butida nessa

proghamaçâodetrabalhoobrkatôrioxlmapempectivafinanceim deum retomo
decapitalaœavésdareproduçâodeslmqcondk-.
qdefonnaçâo-asnal,oténnino
daanâlisenâoéaidentilcaçâo com o Ego doanalista?(Lqcan,1956).
D isso resulta quetratam entoslongossâo llm aplaxetam bém porrazöes
econôm icasenâo pllrnm ente técnicas.
Nessesentido,a expulsâo de JacquesLacan da AssociaçâoPsicanalftica
Inte- ncionalem 1964 mam ou o auge da ascensâo das forças conservadom s
dentro do m ovim ento psicanalftico e também o m omento de sua revemâo, na
m edida em que a dissensâo de Imcan precipitou o surghnento de inflmem s
associaçöes altem ntivasde Psicanélise,relativizando os conceitos e exigências
pam a form açâo deanalistas.Nâo poracaso um adasdivergênciasdizia respeito
àdllençâo dassessöes,um quarto dehoradopontodevistadaIPA , tem povariâvel
napempectiva lacaniana,de acordo com aconceituaçâo do tem po lôgico.
Isso nosconduzde volta àsdivergênciasquanto àstécnicase a duraçâo
do tratnm ento'
entte os prim eiros colabom dores deFreud, e dentre eles Reich é
exem plarpara a com preensâo das disculdades m etodolôgicas que cercam um
trabalho dessetipo.
Reich foidiretordo Sem inério para a Terapêutica Psicanalitica de
V enadllm nteseisanosapartirde 1924,epordoisanossubdiretordaPoliclinica

Psicanalitica,desde 1928.Porém,em 1930jése encontraisolado no meio
analitico.Sem strearm osasrazöesdesseisolam ento,apôsessesanosdetm balho
reconhecido,encontm rem osm otivospolfticos e técnicos. Os motivos polfticos
advém 'da filiaçâo de Reich ao PC alem âo e ao intenso proselitism o que
desenvolveu nesseperfodo;ostécnicossurgem dasdificuldadesde seampliaros
beneffciosdapsicanâlisea= m aiorne erodepessoasycom ênfasenaproslaxia
dasneurosespelaeducaçào se
'xualepelaliberaçâo doscosblm es.
Iniciahnente Reich propôsum a téclzica inovadom pam a Psicanâlise de
sua época:a'anélise do ca/ier.Tendo um fim eminentemente prâtico,pela
identificaçâo dos vârios tim s de caluter descobertos no G balho clfnico, a
caracteriologia evoluiu para um 'tratam ento em que as resistências eram
trabalhadas atm vés do desbloqueio das colltnças e anéis,grupos m usculares
cronicam ente contm idos que denunciavam a açâo da atividade repressom . O
.

'
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èbjetivo dessa tempêutica era'a libemçâo do potencialde vida,daspulsses
eröticas do indivfduo,finalizando no estabelecimento da potência orgâstica.
Gm nde parté do esforço de Reich,esse m om ento em dirigido pal'
a a confecçâo

T

demanuaiscomo O Combate Sexualda Juventude (Reich,1932)ou libelos
libeY rioscomo A Irrupçso da M oralSexualm eich,1932b),todosinclusos
noâmbitodaSEXPOL (M sociaçâoPm UmaPoliticaSexualProletéria),criada
m r Reich pam divulgar suas idéias. Reich na sua entrevista aos A rquivos
Sigm und Freud relataessepedodo:
discutiosdehlhescpm Freudee1efoientusiéstico.Elediq.
- 'avance,

continueaavançai''.Umavezpormêstfnhamosllmareuniâo péblica
ondea1glmqncquntosemm tmtados,taiàcomo aeducaçâo decrianças
ou o problemndamnsturbaçâo oua adolescênciaou o casam ento ou

isto ou aquilo'
.(...) Era extraordinfrio'.Nâo havia movimento
organizado em V ena,mnsem Berlim havia cerca de cinquenta111

pessoasnalninhnorganizaçâo'noprimeiroano(Reich,1952).
Tudo isso pérm anece atual,essa ânsia m la inform açâo,pelo conhecim ento;e
apesardetodaavulgarizaçâo dateoria freudianaedapropaladalibem lizaçâo dos
cosbxm esedaAm s,m uitossegm ente dam pulaçâocontinunm nâo esclarecidos
a respeito de questt
- sexuais.E Reich ainda nos lança um a advertência com o
reflexào:
'
Nunca agirde acordo com a politica.Agirde acordo com osfatos.

Fundarclfnicas,ajudarosadolescentesaconstituirasuavidaamorosa,
'

modificaras leis que bnrmm o cnminbo.O en'tusiasmo de origem

pùliticanâolevaatémuitolonge.> vaatélonge;masàmaneim de
umachama(Reich,1952). '
x
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Entretapto,o sa. luta pela m elhoria do tratnm ento psicolôgico popular,
passando necessariamentepelaprevençâo epela tempiabreve,vaigraduahnente

se encam inhando a um retrocesso m etodol6gico,na m edida em que Reich
desiludido pelo fm casso do com unism o alem so e pelas pelseguiçöesde que foi
vftim a,abandom aocam popsicanaliticoeIossa aincllmionarpelobiolôgico,daf
àbioffsica,edafaosbfonseaosacum uladoresdeorgone.M antendocc iosam ente
essaobsessâo pelo tm tam ento cadavezm aisbreveebaseado em reorganizaçöes
no nfvelenergético que conduzirinm o organism o doente ao equilibrio perdido,
Reich acaba por reeditar o m esm erismo sob outm m upagem .O progressivo
abandono dapalavm ,dainterpretaçâo,da tm nsferência,reduz o tm balho clfnico
deReicham uitopouco:àim provéveldinâm icadeum aenergéticadebaseffsica,
cabendo ao analista o controle dos aparelhos e ao atmlisando conservar-se

relaxado.Osacumuladoresdeorgoneeseusisolamentosdepalhadeaçoecortka

nosadvertem cona osriscosdesebuscarum m éte odeH inm entobreveatodo

custo,onde,comonopmvérbioZen,irlongee aWcaretornar.
O movimento micnnnlftico foipalco,comojé vimos,de intimems

disputas e dissens- -q.O advento de coc ntes que discordavam entre sisobre
aspectosteöric- em etM olögicos,m otivou o apax chnento deintîmem sescolas
que mnntém com aPsicaH liseam nnqvfnculœ devidosàhistöriacom um .assim
équeam icologia nnnlftica deJung,aOesialt-TerapiadePerls,e oua stantas
'

vêm aocuparz1m lugarnocenn..
nopsico:m# uticp.Colocarrejsalvasquantoà
excessivaduraçâodo H tnm entopsicanalfticoéllm m nto com um am uitasdelas,
ta1com o em Reich.
Entretanto,procumtepmsnoschzgiragom àspm postasdetm balho com
tem piabreve que seconservam m dentro dosdifnm esm aisgemisdaPsicaH lise.
A ptim eirasdessas escolasqueexerceram papelrelev= te nessesentido
foi a liderada por Fmnz M exander e Thom as French, que iniciando suas

atividades atravégs
da ftmdaçâ'o do hstituto dePsicnnn
'lise de Chicago (1931)
,
'
organizam m opnm eiro congressosobreteoriasetécnicasdetempiam icanalftica
breve em 19419 em 1946 publicaram a obra Psychoanalytic Therapy

(Alexanderp rench, 1946),eni que expusemm os pontos principais de sua
teorizaç
'âo.AbasedessesisGmaéoconcektpdeexpe/iênciaemocionalcorretiva,
segtm do o qualnâo é da lem bm nça doseventosinfantisqueprocede acura,m as

shn dasuasupemçâom lavivênciadeumasituaçâorelacional(entreanalista'e
analinndo)quecolocariaem ouposmoldesasexlieriênciasnegativasanteriores.
Todavia, essa conceituaçâo de A lexander e French, calcada
excessivam ente na identificaçâo do analisando ao analista,narealidade retom a

qsquest&s% nsferenciaisnllmnbasemaism bre.Em vezdesalientarosutiljogo
das identificaçe s provisôrias descoberto por Freud, essa teoria acaba por

reduzir-seaumnpsicologiadoEgo,cujoobjetiyoseriaodeintegmrastendências
desagregadomsdaspulsr
-- aosmecanismosadaptativosdoEgo,öusejajctu.
a
> la adaptaçâo a um me elo.M ns #elevando-se as cdticas teôricas sobre a
m etodologiaadotada,o œabalho realizadom lo InstitutodeChicago teveo mérito
dedivulgara terapia btevedentto doâmbito psicanalftico efora dele,abrindo
cnm l
'n1Aopara futurosdesenvolvimentos..
'.
' ' '
Além disso,essa experiência inicialde Alexandere French pm piciou
algllm nl coordenadas para os M balhos N teriores:a escuta ou com pt- nsâo

micnonlfticadoscasostratados;o planejimentotempêutico com omanéjo do
setting (enquadre)em suàsdilens-.
qdeespaço(disposjçâoaoparanajjtsoe
.

vatGveiéambientais)etempo(frequênciaedtmaçàodassessöesedotrm mento);

eafexîbilizaçdodatéénicafrenteàsidiossincyasiasdecadipaciente.

Em 1954 um grupo de analistaskleinianoslidem dosporM ichaelBalint

iniciou na Clinica Tavistock (Londres) um trabalho de aplicaçâo e
desenvolvim ento de técnicas breves. Os resultados desse tm balho fom m
divulgados ppr D avid M alan na sua obm A Study of Brlef Psychothem py

(M alan,1963)e em seuslivrosm sterioM .Aspesquisaslevadasatennopela

eqtlim inglesaobjetivavam conferirum statuscientfscoaoa balho clfnico,e

envolviam a quantiscaçâo de todosœ dados dism nfveise a nnn'lise qualitativa
atm vésdeestudosdecaso.No queserefereaodom fnio dom étododetratnm ento,

algumasdasdisposköesencontmdasem AlexandereFrencheout- autoresse
mnntiveam esesolidiscm m:dispœkâofaceafaceenkenemlistaeanalisado.
com oabandono do divâ;temm deduraçâodo% fnm entoém nreado deantem âo;

eaSexibilidadedonnnlista,melhorapreendidaagom nanoçâodefxo,ouseja,
centralizaçâo no tem abésico de cada nnnlisando.
itdessas m squisas a técnica ou psicotem pia focalgnnhou largo
: A pntt
emprego em tndnqaspnd- do m tmdo,de talmodo que falarde técnicabrevee
técnica focalquase se tom ou am esm acoisa
a focalizxxâo da tempia bmve é =u condiçâo v -ncialde eficécia

(Fio'rini#1989).
:. ,
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'
'

Embora alguinas dàs caracteifsticas metoddlögicas bésicas ba

Psicanélise ssam preservadas,como : atitude de neutralidade frepte à
'

. .

'

.

.

px blem âtica do nnnlisando -o que sepm as m icùtem pias ditas de qpoio das
psicotem piasde flmdo nnnlftico ou dindmicas -algo se perde nesse cnm inho,e
nâo épouco,é aregrade oum ,a associaçâo livre.
.

A ênfasenafocalizaçâo,embomjustiscadajelaémz&s''expostas,àéaba
por elegar a segundo plano a associaçâo livre,com o '
que incom pativelcom a
tem pia breve.M nqseH que issp tem necessariam ente que serassim ?

b!
m reàPostaàessaquestâo,Fzlmèliddilliémndâèoticlzc
'alsqu'iktrica
UnivemitgtladeIxq'tmnnne,Bélgica,ela%rou,apartirde1968,xlmntécnica$mve
.

.

que preservahdo as colocaçôes anteriores spbre o enquadre terapêutico,
.

reine duzaassociaçâolivrecomoo ftmdamento ilaanélise.O pressupostoque
conduzéstaretomadadaslivresassociaç- do analisando com o guiadaanslise,

mesmo bxve,é na verdade xlmn con% poskâo ao excessivo dirigismo do
œafnmentofocalizado-queacabam rseorientarmuitasyezeswLofurorcurandis
donnnlista,nasuan
-nqiam ladelimitaçâododesejobonnnlisandodene dos
estreitosll
'mitesdeum foco.O obje
'tivo,assim,édeixarqueo prôprio fluxo
'

associativo dete> .lne a direçëo dannnelise,e nâo o conflxlHo,
is
to é
t
2.
'

. .

trata-sede compc ndero mnterialnce iativo do paciente.enâo de

dirlgf-lo(Gilliémn,1986).

1:

Entretanto a adoçâopllm eshnple.
sdaassociaçâo livre nâo noslivm dos
pm blem as anterionnente apontados na litemtllm :disculdade de associar por
parte do analisando,dispemâo dosesforços,faltade sequência no tm balho pela
a%âo daà resistências,etc. .
'
Entrehnto,se existirum cam inho,essedeve passarporalgllm ponto no
encontro dessasduasvertentes:focalizaçâo e livre associaçâo.
Poroutm lado,nâo podem osnosesquecerque toda técnica égem da no
interiordellm nsociedade,e quesuaaplicaçâoécondicionadapordeterm inantes
de classe social,educaçâo e cultum . Se o que se pretende é levar a técnica
m icanaliticaasetoresm nisam plosdapopulaçâo,éprecisotnmbém queseadapte
a técnica à linguagem e aoscostum es das populaçöes a serem atendidas;nesse

aspecto é relevante o œabalho realizado junto a comlmidades carentespor
psicanalistasargentinosnaperiferiadeBuenosAire.s(videBmier,1986).
Nâo hédtividaquezlm am nneim deseconseguirisso épelo trabalhocom
grupos,econom icxmentem nisacessfveleporvezesm aisindicado.erodavia,um a
parcelado atendim ento devesersem prel dividualizada,poisnem todososcasos
secoadllnnm com astécnicasgrupais.
Além disso, a questâo dos tesultados do trabalho clfnico é m atéria
com plexa e controvema,e vale m esm o dizerqueainalidadedaPsicanélisenâo
é a cmw com o as artes m édicas,e delim itaro que é sucesso ou fm casso é xlm a
tarefa delicada,e nâo m uitasvezes,im possfvel.
Assim ,acreditam os que sempre haverâ tmzlugarpal.
a a terapia breve
individual.
Esse lugar,com o disse Freud hé setenta e três anos através,cabe ao

Estadocrii-lo,dandocondköesparaquepossamosocupé-locondignamente.
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Mxu 6m AcAMpou sA
M ARTA Es'
l'fœ R FERNANDES

UNESP -CampuqdeFranta
Apôsas m ultiplas nzptllm s que afetàa m associedadesocidentais logo
apôs a Prim eim Guen'
a,a mem 6ria e a relaçio com o passado foram tem as
presentes na literatua , tanto em Proust com o em Joyçe.Na filosofia e na
sociologia o pensam ento de Bergson e de Halbwachs, respectivam ente, vai
exerceram pla influência sobre gem çöesdeestudiosos.
N a Fm nça,a produçâo sociolögica m ais recente aponta a preocupaçâo
decientistassociais,quercom a retomadadadiscussâodeteoriasclâssicassobre
am em ôria,quercom estudosvoltadospam apreservaçâo do patrim ônio cultum l

decamponeses,judeuseoutrosgrupos.
Gémrd Namer (1987) apoiando-se nas contribuköes de Halbwachs
propöe um nnova sociologiadam em ötia,a partirdo observâvel.Segtmdo ele,a

pHticasocialdamemöria,osmeiossociaispam apreendê-la,seja no plano
hzdividtmloucoletivosâo,aomesmotemm ,meiosdecrié-la.Asshn,aMstôria

de vida,a biblioteca,a comemoraçâo.Realizando pesquisas com judeus
em igmdos do Egito, de nacionalidade fm ncesa ou falando fm ncês procura,
attavés da abordagem biogh fica,confrontara teorizaçâo de H albwachscom a
experiênciaconcretayatingindoydestafonna,tantoosquadrossociaisdam em öria
individual,quanto hzanifestaç& sde um am em öria coletivae social.

NicoleLapierre(1989),comohntosoutros,tevecomopontodepartida
pam seu tm balho o peso da am eaça que recaisobre a m çmôria que deveh ser
resgatada enquanto é tem po.
Foinocruzamentodedoisabalos,um m ssoal,outroprofissional,que
sedesencadeouminhaabordagem.O deqeqperodellmaam igaplxima
que,tendo m rdido seu pai,descobrim muito tarde que ela nada

conhecia de sua histöria,me afefnm de pelto pois eu jé estava
sensibilizadaporestetim deproblema.Eupassavaboapartedemeu

temporecolhendorelatosbiog/ficosjtmtoapvqnasidosas,noquadro
deumapesquisasobreavelhiceno meio hospitalar.Noentanto,esh
populaçâointenu do hospfcioqueconheciaom aistotalabandono,a
m iséria,o anonimnto,a dlum lsonalizaçâo,me em bastante estmnha.
A distância ilâo em apennm de gemçâo;ela em social,cult= le à
exterioridadealativadallem uisae iolögicaseacresciaestadistância
palticular que cada 11m adoàva em seu univelso,para nele poder

13

continuaracimulareatmbalhar.(...)Entâo,num dadomomentoeu
dicqeaml
'm meKmnquex riamelhorcompreenderasinterfeënciasde
mecanism osindividuaisesx iaisdamemöriaedo- uecimento,mnq,
em realidade,eu deixm delado %taimpo- ntequ-qtn
-o epnwqeguia
m eustmbalhossobre ostemnqdavelhicee damorten'lmn aparente
dislncia.O isfnMe,oche uedellmnoutm morte,violentaepf ximn,
a da minha irm â,desmascarou definitivam ente esta aparente
indiferença.A velhice ou a moltenâo emm apenascoisas distantes,

maspodiam ameaçarosmeus,estafnmfliaj;tâoreduzidaedahistôria
dosmeuspais,eumesmanadaconheciaouqua ...
DeAlmninquietaçâofntlmn,delxmnbuscam ssoalsobreahistöriade
minhafnmfjia,euchegueiaumaIlesquisamaisampla-acadêmica sobreo futurodexlmngelw âoatravésdoexemplo dadiispom deum n
comu iA deeapM irA sbiogmsu deantigoscompatHoœ dispemos.

M ilanese(1978),
.em estudorealizadosobreoprocessodeintegmçâode
umacidadedolnteriorpaulistanasociedadedeconsumo,clmmanossaatençâo

pam a adesâo das novas geraçn
rwq ao que Morin (1969)denominafolclore
mundial,ouseja:aassimllaçâodevaloresecostumesnâogeradosem seupröprio
meio,significando,em divemasmedidas,arejekâodeseupröpriofolcloreouda
suacultum .

ttmdkâoqueomaisvelho,omes% dom laexistência,tmnKrnit aos
maisjovensassuasexperiências.ComoIlm obstéculoa-*q-fluxo
surgem,m aciçamente e no dia-a-dia de cada um, as menqngens
destinadas à massa,dmm atizadas nas novelas,telenovelas,fihnes,
dificultando auim aoralidadementenedom datmdiçâo.Dessafonna,
amemöriacoletiva,alimentadapelafalaquetranm iteasexm riências

acumuladas,torna-sefmca(M ilanese,1978).

Em M emôriae Sociedade(1979a)EcléaBosi,tecendo considemçöes
sobrehistôrêasdevelhoseadeeadênciadaartedenarrarnosdiasatuais(''d4caiu
a arte de contar histôrias porque talvez tenha decafdo a arte de trocar

experiências''),destacandoaimpoX nciadananuçâonm eaçadapelainfonnaçâo
da mldia,afinna:
n5osepodeperder,nodesedodostempos,llmnsôgotadaiguairisada
queynômades,pacqm osdocôncavodeumamâopam outh.Ahistöria

devereproduzir-sedegemçâoagemçâo,gemrmuitasoufmq,cujosfios
secruzem,prolongando oorigim l,puxadœ poroutrosdedos. ' . '

:4

A insegutançadeum m undo em profundam utaçâo,asm udançassociais
ecultum isacelem dassuscitamm um atom adadeconsciêncialigadaàdilapidaçâo

'
I

dopatrimôniopröprioacadacomunidadehllmana,encomjando,destaforma,
llm a busca deidentidade.

'

Se o mundo em seuconjtmtoconheceumaismudançasnestatiltima
m etadedeséculo queàpöso inicio daeracrisâ,éprincipalmentenastrêsflltimas
décadas que estas tm nsform açöes afetam m associedadestm dicionais, tanto da

'

Europa quanto do Terceiro M undo.Seja o'fim dos camponeses ou o

desaparecim ento dosptim itivos,pela plim eim vez,na histôria da hum al dade,
lu'
iarupttlpadatmnsm issâo dosconhecim entosveiculadospelatransm issâo oral.
é PreciSoyentâoytalcomo szernm osantropölogos americanos dosanos30',
recolheros depoim entdsdèsociedadesam eaçadasporestasm udanças, registmr
ossaberesque vâo desaparecercom am orte deseustîltim osrepresentantes.
Sâo divemas as faces da m odernidade que se revelam nas obms de

.

l

cientistas,filôsofos e artistas.Ntlm texto recente,Octâvio Ianni(1989),em
passagem onde tece considem çöes sobreo sentido trégico,tam bém presente na

modee dade(amzâonâoauxiliaohomem naemancipaçâodosfetichesquesâo
pot'e1e criados,recriados e desvendados no dia-a-dia),evocando Baudelaire,
cham a atençâo para 11m aspecto essencialdo clim a que envolve nossa época,
revelando o que hs de ''breve,fugaz,aleatörio,no modo de vida presente. A
M odem idade é o transitörio,efêm ero,contingente/
'.

Numaoutraabordagèm,masnestamesmalinhadepensamento,Edgar

M orin(1969)jâhaviadestacadoocahtertmnsitöl'iodoEsplritodo7è/?1
#0,onde
dificihnentesedéom ergulho vertiginosono tufodaexistênciay um avezquetudo
se desenvolve na superficie dos acontecim entos,no m ovim ento dos flashes,
vogase ondas.Um a culturaque se volta,sobretudo,pam a realidade im ediata.
Nllm à sociedadecom o a nossa,impregnadapela ideologiadoconsum o,
do descartével,voltada pam a valorizaçâo do novo,do atual,pam a realidade

4

imediata,asartimaA ascontraamemôriatom nm-semnisameaçadoras.
Cabeaoestudiosonàoapenaspreservar,mastam bém resgatarelem entos
de nossa m emöria cam ponesa,ao longo de seu ptocesso de tm nsform açâo, no
sentido derecuperaro cultivo denossasorigens,de nossa identidadeculttu'a1,de
nossa tradiçâo,de nossahistöria regional.
Os cam po'neses, apesar de constituirem parcela significativa da
populaçâo m undial,sâo albo de escassa produçào cientifico-cultum lm odem a,
principalmente dasci
ênciassociais.
;
A literatum sociolôgica aponta esse esquecimento e observa que foia
partirdo G om ento em que o campo tom ou-seum probletnaprdtico, em m uitos

contextosnacionais,quesetransformouem objetodeanélisecientffica.
.

j

I
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Carlos RodHgues Bmnx o (1984),discutindo ostmbalhos atuais das
eiênciassociaissobreaideologiadossubaltem osdocam poyasnnaquenam e ica

sertaneja,nalitemtum decordel,ossujeitossâocangaceiros,reisemalandros,
quase nunca tm balhadores da ten'a.Letras e tem as onde o offcio de lavm r,a

condkâocamponesaeapessoasâosilêncios.

.

Um diaasciênciassociais,pordeverdeJustka.h5defazercom os
velhossâbiosdo llœaro mesmoqueFlorestan Femandezfezcom os
folcloristasdeSâoPaulo:reconhecerqueelesexistimm.

A histöria oficialnosrelat osfeitose os gestosdos Chares e dos

Napoleseh mnse1aseesquecedenosrelataratrajetöriadaquelesque
fomm seusatorese,muihsvezes,seusrealizadores(Faval,1986). '
Falando com as pessoas, penetm ndo seu cotidiano e sua histôria de vida,

percebemosqueexistellmaout!'
arealidadedapretendidaoscial.Descobrimos,
entâo,fatos escondidos,verdades ainda nâo reveladas,sabedorias insuspeitas,
bem m aishum anas,ricasem sensibilidadeeexperiênciadevida,deénderessalta
a com plexidade das relaçöes indivfduo-sociedade,a m aneira como aspessoas

enfrentam ounivemoondedesenvolvem suastrajetöriaspessoais.
Tmjetôriaspessoais.Experiênciasacumuladas.Aomlidademantenedom
datmdkâo-ameaçadapelalnldia.A espoliaçâodaslembmnças.Eanecessidade
'

de resgatar e preservar a m qm 6ria cam ponesa,ao longo de seu processo de

evo1utâo.

.

Em pesnuisapornösrealizadaem 1976.nareaiâodeRiv irâoPreto-

Sp'tFeritandes,1976),na tentativadeanalisaras transformaçöesocorridasna
zona turalem funçâo da expansâo da agro-indtistria açucareira,pudemos
verificar,entre os virioà aspectos observados,que os m ais velhos,frente âs
altem çöes impostas ao lazer,haviam sido praticam ente privàdos do hébito de
contarhistôrias.Ulh depoim ento éillzstm tivo destarealidade:

M tesagenteandav:léguasdepéprairaovizinho.Conversatinlia

muita.Hoje,nâotem conversapm nâoperdernovela.Detarde,sentava ,
nagmma,convetsava.Agora,nabocadanoitenâo tem .ningu:m fom
decasa.Tinhaaquium fulanoquepassavaanoitecontandocaso,sem
-'

'

repetiromesmoduasvezes.Agom,étudotàodiferente,tâo#iferente,
quenâotem Jeito.Acaboufesta(eleserefereâsfestasdocalendirio
litt
irgico),acabouconversa,acaboutudo-o povonâoguardadiasanto.
S6 feriado.

.
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O tem m dnq antigasfese ,distribufdnqao longo do ano,constitutindo,
sim ultaneam ente o tem po dnq comlmhr
-w.q coletivas,dos ritos sagmdos, das
cetim ôniasfoisubvertidom laorganizaçâo m odem a.
Por ocasiâo da elabom çâo de nosso tm ballm sobx Reform a A gH ria

(Fea nndes,1986),atécnicautilizadaparaac'oeltadedadosentreoslavmdores

tlnhncomoobletivoflmdnmentalgm ntiraosizzfoM nntesaliberdadepossfvel
de expressâo,dentro doslim itesdasituaçâo criada pelaentrevista.Desta form a,
m uitasve4es,em lopgosdem hnentos,o quesobresqai: da faladosm aisvelhos
nâo eram dosdadosvhzculadosàlutapelaposse da terra.Falavam desuasvidas.

Lembmnçàsdajuventude,-'G eutempodemoçonovo'',damesmaformacomo
expressavam suaspreocupaçöescom relaçâo ao futuro:

Olhe,eu.
vouteexplicarpm você.Nâovaimuiiolonge,nâo.Daquia
un<20anosnâovaininguém querertmbalhonaroça,nâo.porquevocê
nâo esté vendo ai? Todo m undo est; estudando.Um pam ser
engeO eim,outm advogado,outro pm professor,outro nào seimaiso
que.Vaisertudo estudado eo govemo nâo vaiteremprego pm eles.
Lavoum,ningufm qper.Nâoseioquevaisernâ,o.Vaichegare ponto
quevaifaltarlavoum.

H ésguasm aisfundasondesqagitnm um am atériaeum aprâticahum ana
que o estpdiosq tem obrigaçâo deconhecçr. s
.

;

Taisdadoqparecem -senâojustificar-aomenoscolocarem relevoa

hnpùrtânciadarecupemçâo dopatrim ôniocultllaldo hom em do cam po,através

dareconstnkâodespamemöria.
O objetivodenpssapesquisaécontribuk pataoresgateepreservaçâo
da m em öria cam ponesa;atravésda reconstruçâo de histöriasde vida de velhoy
cnmponesesdetrê,sregiöesdo Estado deSâopaulo.Em bom .o estudoem quèstâo

nâo m ssa prescindirdo contexto gemlem que seinsete,ou seja,sociedade
bmsileim (umavezqpeacom preensâo doquesepassaàfrentedenossosolhos
exige, antes ou ao mesmo tempo,o conhecimento global,contextual),
ll
'm itarem oso'mivemo depçsquisaàsregiöesdaA ltaSorocabana,AltaM ogiana
e Noroeste.N öss:'
opçâo de tom arasferroviascom o referencialdecorredo fato
.

deterem elasexercidoum papelrelevantedeconquisù eorganizaçâodbespaço
#eogrzscùpaulisG.Tnmbém,pofàéttatardeiegiöesmarcadàs,nopassado,por
.

diferentes tipos de oèupaçâo da tén'
a, reveladorzs,portanto, de 'pèculiares
do hom em com a ten.a,o tmbalho e asrelaçryessx iais.
enfrentam entùs'
.

.

.

.

o .
fm trabalho destanatutezanâotem àpretenm. d de àtingiro ll
mlarda

.

tepfesentatividade,vesmom rqueosensodoquantitativoétarefaquecabe,mais
especificnm ente,ao estatfstico,ao dem ôgrafo e ao econom ista.Nâo cbrrem os o

1,

Hsco,algllm asvezes,da fascinaçâo do coletivo? Com o poderem osasnnarque

talinfonnanteérepresentativo?Sâoconhecidnqasobjeçöesfeitasàpesquisaoml
que,pordefiniçâo,jamnispodeatingirum gmnden/lmero de indivfduos.A
propôsito,FmnçoiseZonabend (1986)nosoferecetlmaindicaçâo:
M tesdesere1emesmo,o indivfduoéfilhodeX edeY;aorganizaçâo
e ial,atmvés da qualé repxsentada a organizaçâo familiar,estâ
presente desdeo nne imento:interrogarIlmnpessoaé interrogarsua
famfliae,porextenqa
-o,o grum .Sendoa%im ,amemöriaoriginaldo
indivfduo é feita através de sua geltealoaia.Ora, os universos
genealôgicos,nasdiferentessociedades,esboçam sempreosmesmos
territörios,se ancomm sobre osmesmoslugarese se organizam em
tomo dosmesmospolos.'Sendo assim,as historiogmfias familiares
constituem o centro ondevâose'desenrolaramemöriaindividual,os
pontos de referência em tomo dos quais o individuo constrôiseu
temm .

No trabalho de investigaçâo da realidade social faz-se necessârio o
repensar de m étodos e técnicas a serem utilizadas pelo pesquisador em sua

trajet6riadebuscadoconhecimento.
Naépocaem queasociologiatinhaporobjetivoafirmarseu estatuto
cientffico,osm estresdaform alizaçâo m atemética edateorizaçâo recusavam -se

aatribuir'Im valorcognitivoàleituradiretadaexperiênciahumana.Aindahoje,
em detenninados m eios intelectuais,a abordagem qualitativa e a pesquisa de
cam po sâo relegadascom o abordagenssecundârias,sem gm ndeinteressepam a
ciência.Noentanto,àm edidaem queoshorizontesvâoseam pliando,odirigism o
quantitativo e o dogm atism o acadêm ico vâo cedendo lugarà investigaçâo de
outm sverdades,em boraaindasubsistam algumasdificuldades-com o o lugara
ser ocupado pela sensibilidade e afetividade -,ntuna cultum que privilegia o
discumo mcional.
'
Lim itando a problem éticaem quesâo à situaçâo de entrevista,Fm nçois

Lieberherr(1983)propöealgumasreflexöesligadasàsdimensöeshumanasna
utilizaçâo desta técnica.
A pesquisa de campo,longe de se constituir em h refa atribufda a
debutantes,concretiza o lguar privilegiado onde se articulam conhecim ento
livresco e realidade espontânea;princfpios xm iversais e o singular concreto;
conceptualizaçâo form alista e intuiçâo pessoal.E -sobretudo -a pejquisa de
cam po obriga o pesquisadora se interrogarsobre siprôprio e suasm otivaçöes
pam poder'questionar os outros e,consequentemente,assum ir seu papel de
pesquisador.
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Um camm social,talcomo seapresentacomo objeto de estudo ao

pesqtlisadoré feito de com plexidade,intensidade,de linhnssôlidas,de detalhes

precisosou vagos,de temporalidadesdiferenciadas.Qlmndoseiniciaa leiblm
destecam po,o pesquisadorpode estarangustiado com o fato denâopodersentir,

ver,compreender,escutar.Istoporqueelejnmnisabordouum socialaoWvo,mnq
apenas um socialjé catalogado em suas etiquetas explicativas onde as
detetm l
-naçöes relativas ao econôm ico,ao sociolôgico,ao cultllm l,contêm os
pressupostos sobre a natureza das relaçöes sociais. Am im ,para se chegar a

obletivaraBgicaimplicitade11m sistemasocialmlm contextodeproximidade
com o inform ante,é preciso que o pesquisadorsaiba articularao mesmo tempo

estepm doxodeaproxlmnçâosubjetivaederecuoobjetivo.
Se eu me Dfiro axlmnconsultamédica,ponto centmlna p/tica da
medicina,eu constato queelacolocaem relaçâo ciênciatempêuticae
doença,médico e paciente.Ora,a tradiçâo médica seguida pela
mnioria,vêna consultallmnfInlcadimenqn
-o:um serviço tempêutico
prestado por1Im esm cialistaepagoporl1m cliente.A relaçâohllmnnn
quedeveriaserparteintegmnteeintdnMcadestaprestaçâodeserviço
dependçdavontadeedasensibilidadepessoaldomédico.
A pesquisadecampo colocaopesquisadornomesmotipodesihmçâo.
Aorealizarllmnentrevista,om squisadorestabeleceumarelaçâocom
ospesquisados.E é esta relaçso que sedefmecomo ato sociolögico
que tem suas regras,seus entraves,suas pressöes e dificuldades'

(Lieberhem 1983,p.394).
Porpnalogiacom aconsulta,observa-sequeosatoresseapresentam com
osm esm ospapéisde'
quem pergunta e quem responde.Na consulta,arelaçâo de

forçasocon'e entre alguém dominado (porque doente edesconhecedordeseu
mal)exlm especialish domlnnntem rqueceadoredetentordesaberedepr%tfgio
social.Este tipo de relaçâo reproduz perfeitnmente a hiem rquizaçâo de valores
cm cterfsticosdenosso sistem a social..

Noatosociolh ico,ospa#ismudam:confrontnm-seum especialistaem
ciências soqiaisque petglmta e um entrevistado que responde.Entretanto,além
das caracterfsticas certam ente m ais com plexas e am biguas na relaçâo
Pesquisador-pesquisado,a dom inaçâo entre quem pergtm tae quem responde se
hw erte.Isto porqueo sabervivido e intuitivo do info= ante édesvalorizado em
relaçâo ao saber intelectuale teörico legitim ndo que detém o pesquisador.Da
m esm afoM n,atroca queseestabeleceatravésdalinguagem étnm bém desigual,
um avez que nossa cultllm valoriza o disctuso verbalizado abstrato em relaçâo a
llm disc= o otalm aisconcteto.Finalmente,estadom l
-nnçâo im plfcita,ta1como

:9

é reptoduzida pelo yistema social, transparecç frequentem ente na prim eim
R spostaespontâneaaxlmnqueslopropostapelaentrevista:-''O senhornâo deve
m rguntara m lm ,potquehâ outrosque sabem muito m ais...'' '

(...)Complexa,complementar,contmditöria,a entrevisia - ato
mnniolôgico -estabeleieIlm nrelaçâo socialqueintegm asdifemntes
dim ensöes psicolôgicas,afetivas, intelectpais 'e ideolôgicas do
pesquisador.Inqtrumentoqueo levaa sairdosesquemnqcodificados
qtte neutraliymm a imnginaçâo criativa e cnnnlizam a
' rèflexâo eril

circuitlisfechados(Lieberhem 1983,p.394-395).
,

è A divemidadedosobjetivosdellmapesquisaacarreta,necessarinmente,

diferentes abordagens m etodolögicas que conduzi/ o a resultados divemos.
Segundo as éreas de conhecim ento ou as concepç- -qcientfscas dasequipes,a

pesquisayel.
âdiretiva,conduzindo atunjogodequestöes/respostas-bastante
lim l
-tado -ou ser sem i-diretiva,favorecendo a em ergência de x1m discumo oml

relativamente autônomo.é evidente que,de acordo com as opçöes
m etodolögicas,o p/ prio conteûdo dam em ôria om lpodeh variarenorm ente.
Paraossoci6logosqueseapoinm sobreom étodo daentrevistabiogrâfica
pam construirseusm ateriais,a m em öriareptesenta o canalatravésdo qualyâo
lhe chegaras infonnaçöes.Em bom se trabalhesobreo discutso,tm ta-se de tlm
disc> odem em odzaçâoyder4co> % çâodopassadoynâodoreflexofieldefatos '
e situaçöes.Assim ,emborançm sem pre identificadaenquanto tal,a m em öriase
situa,em muitos casos,no coraçâo da abordagem sociolôgica,llm a vez queela
esté indissociavehnente ligada às prâticas e sistemaq de representàçâo da
sociedade.
.
, Um t
elato devida é,antesde tpdp,aproduçâo om lde um tçxto.Entrea
m em öria e a transm issâo concreta de lem branças, intervêm uma .série de
m ediaçöesque imprimem suaprôpria lôgicpno processo de lem branças.
E sabido queaexperiênciadezlm asituaçâo viyidapordiferentespessoas
..

.

produzversöesdifereniesnomomentodeca
'daum selembrar.Estavemâoresulta
'
de'tlm duplo trabalho interprehtivo:do m om ento onde se vive o acoptecimento

edpmomepto em quee1eéleinbmdo.Damesmaformaqueolngulo(pontode
vista)conferesentidoàfotogmfia,éasituaçâopresentequeinfluenciaamaneim
através do qualo passado épercebido.Dam esm nform a que o ponto devista,o

prisma,ctiaoobjetonapesquisayomesentecriaopassadoatravésdamediaçâo
da mem ôria.
'

'

.

?.

Nâosepodefalardelembmnçasobjetivas.Sônoslembmmosdascoisas

às quaisatribuim osxlm asignificaçâo esm cial,particular.Se o cpntetido factual
pennaneceo m esm o,asignificaçâo que lhe é atribufda H balha e se ttnnKform a
com o tempo e a evoluçâo dasituaçâo dapessoa.

2:

A lembmnçaéxlmaprética.O nae dordela(daphtica)éosujeitoque
attavésdaintelwetaçâovaitraduzi-laem termossubjetivös.O queoentmvistadorouyeéum discursono qualo sujeitofalada
representaçëo quetem dosfatosdesuavida.Em .sumn,elesecoltta,
segundo suas categoriasdevalores.eseuscödigostemporai
s.V um
tmbalhodeintemretaçâoondeofiltrom rceptivovaideterminardesde

aseleçâodosfatosatéosigniiicadoatribufdoaeles(BrioschieTrigo.
1989).
Parao sociôlogo decepcionado peloenipirism oquantitativodepesquisas
por questionérios, pela m assa de dados sepam dos de seu contexto original,
apresentados com o cortes transvemais onde todas as teferências tem pom is e
pessoais ernm elim inadas,a histôria de vida parece oferecer inform açöes que,

porsua pröpria natureza,formam um conjunto coetente e enraizado na
experiência socialconcreta.
Porque histôritls de Wtfa? Para o estudo retrospectivo de uma cultum
am eaçadapelo tem po epelascitclmntânciasquedeterm inam ascondiçöesdesua

exisiência,osestudiososdasciênciassociaisvêm seutilizando dashistôriasde
vida com o abordagem privilegiada para este tipo de investigaçâo.Assim sendo,

etnölogosretomando umaabordagem jâcléssicaem suaârea,sociôlogosse
esforçandoporcoMtOirummododeobse>açâoempfricadiferenteàasondagem
porquestionério,historiadores descobrindo o valordasfontesorais.
Asvivênciasculturaispröpriaàacada indivfduo desem penham um papel
im portanteem sua visâo de realidadeenasescolhasqueele realiza no m omento
de selecionar e m anifestar suas lem branças.Todo pesquisador conhece a
importância dù nâo dito,do nâo explicitam ente fonnulado ou enunciado,e,no
entanto,carregado de sentido.Apreenderonâom anifesto,isto é,o queo emissor
nâo quer evocar,é tarefa diffcilque exige do pçsquisador tlm conhecim ento
profundo daspessoase da realidadesöcio-culturaldo infonnante.

EcléaBosi(1979b)referindo-seposelementosquecercam aculttlradas
classeà pobres,afinna que sö poderem qs com preendersçu univemo de vida se
estiverm osatentosàscondiçöesdeexistênciaesobrevivênciadosseusm em bros.
E prossegue afinnando que sô terem os uma com preensâo aproftm dada da sua
fala se m ergulharmosnoselem entosque acircundam e acondicionam :o suor,a
fadiga,a fom e ea sede.
M asainflexâodavozquevem docahsaço,asintaxevagaquevem da
fadigacrônica,o gesto dealongaroqueixoeacabeçaparaocaminho
sâo expressivosem si.Em vezderestrito,seria maispröprio chamar
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deconciso aocO igoque,nacedezadenâosercomtuiicfvel,depöea
prioriasarnm dodiilogo. .

Um relato de vida -e isto é verdadeiro pam todas as outm s fonnas de
testem xmho-nâo existeanâoserquandocessam asrespostasàsquestöes,quando
se iniciao pm zerdecontarsuahistôria,detransm itirsuaexm riênciaaum outro.

t precisoentâoqueestepmzersejacompartilhadoporaquelequeescuta.Uma
vezestabelecidaestareciprocidadeeestatroca,aslem brançaspodem dem onstm r
suasriquezas.
O processo de produçâo de llm a histôria de vida nâo é sim ples.Se o
pesquisadora utilizaapenascom o meio deobterdo outroasinform açöesquee1a
é capaz de fom ecer,ela nosofereceH m uito pouco,poisé a prôpria naturezada

relaçâoestabelecidacom o infonnantequeatomnvaziaoupleno desentido.;
e1aquedeterminao interesse,adificuldade (ou aambiguidade)-dapesquisa.
Isto porquea pessoa interrogada,ta1com
' o o pesquisador,também se interroga,
serevela,aooutroeasim esm a.Estaduplainterrogaçâoquebratodososm odelos,
restaura o ato de com llnicaçâo que abre o carninho à narraçâo,à histöria e à
aventum -aaventum daciênciaedacriaçâo.A potencialidadeda histôria devida
se situa precisam ente na força desta interrogaçâo que se estabelece entre dois
indivfduosdiferentes que se defrontam ,revelando suas linguagens e asm arcas
desuasorigens,num trabalho dequestionam ente e de descoberta do outro.
A Prendendo a partilharum a linguagem que nâo é a sua,o pesquisadpr
se coloca atmvés dela ao alcance do indizfvel,âquilo que lhe escapa -porque
expresso de m aneim divema.
'
Conduzira linguagem até este limite,seus limites,é colocaraquele
que a pmtica -narmdor,escritor,m squisador-sem linguagem ,ou
fazê-lo exm n'mentar o quanto da linguagem é formal,autolitiria,

cmel.obrigando-oaquestionarestaautoridade(Bollème,1983).

Seaabordagembiog/ficaengajatodaumametodologia-naepelabusca
danalraçâo,e1aenjajatambém aquelequepesquisa,ecolocaem questâoseu
pröprio sistem adepensam ento,levando-o acorrero risco derealizé-lanâom ais
pam verificaralegitim idadeouofundam entodeseudisc= oym ascom otentativa
de penetmro univemo pesquisado pam melhorcom preendê-lo.
Nestecaminho,tentandoultmpassaro lim itedastécnicasbioghficasem

tkso,opesquisador,ntun itine/riodedespojamentocultumlouconceitualque
Geneviève Bollèm e denom ina metodologia da realôlcfl,faz da nan'
açâo um a
narraçâo viva edesta m etodologia 1lm valioso instrumento detrabalho.

zz

Ao lado das quest- -q levantadas em tom o da relaçâo pesquisadorm squisadoyhéaindaoutroselem entosaconsidem rquando em ptegam osatécnica

de relatosde W#J.Entre ele,o trabalho sobreo texto bioghfico,ou seja:a
passagem do discumo ao texto,do omlao escrito. .'
passarorelato do om laoescritonâoétarefafâcil,poisalgllmasförm ulas
sô sâo utilizadasoralm ente.De outro lado,a comunicaçâo om lnâo se lim ltaao
texto;hé toda xlm n gnm n de entonaçöes,de gestos,de pausas,de eloqiiêntes
silênciosim possfveisdeserem tm duzido:noslim ltesda escrita.
.

.

ThomasW iener(1986),comentandoaobm deLévinasaprioridadedo
om lem relaçâo ao escrito,m elhordizendo,da palavm viva sobre a gm vada em

simplessigno,afi= nqueainstânciadodiscmsopèM iteaosujeitoquefalasuprir
aslacllnnqdesuaspalam satravésdarepetkâoedaexplicaçâo.Oprimeirorecur'

- .

. -'

'''

.

so de que s: valeaquele que falha lheé oferecido pelaexpressâo de seu rosto.
A expree o do m sto da pecqna que se'encontm diante de nös - a
eloqûente expressâo dos seus olhos -podeserouvidasob formade

apelo.E énestesentidoqueLévinasdizaexpressâbdorostojât;um
discurso (W iener,1986).
'

Para Fe> roti(1983) o conhecimento sociolögico baseado sobre a
pesquisa biogrâfica é,no m fnl
'm o,zlm conhecimento a dois.Um a espécie de

dialéticadùsFaberesoperallmasinteseeùtreoda'
dosocial(colocadocomoum
saberdadescobertasociolögica)eovividoindividuahnente(descritopelapröpria
pessoa).O vividocirculaeseapaganointeriordodado.
Como éltima observaçâo é preciso consicterannoso fato de que toda
histôria de vida é reconstitufda sob o peso das necessidades presentes;desta

fotma,eladeveserconfrontadacom reminiscênclasdeexperiênciasparalelase
situada em relaçâo à M stôria social,politica e culturalda gem çâo à qualela
Pedence.

é através de divemos olhares,divemos ângulos,reconstituhzdo-se o
cotidiapo fnftm o,buscando o detalhe pertinente que se chega a ordenar (=
fm gm entos dosdados,as lem brançastruncadas,assabedoriasaltemdas.
Isto significaqueumnnanuçâod:vidaisolada,privadado supodeda

pesquisaetnogrv ca,assemelha-seaumnconçhavazia(...)ln-rida
na histöria econômica e socialdo grupo,e1a se tmnsforma em

instnlmentodereconhecimentodasx iedadeta naG nd.1984).
Fihalizando,gostarfnm os de destacar,a seguir,alglmR depoimentos de

velhoslavradotes,gmvadosemjaneirod.e1985,nafazendaPrimavera.

A estratégia adotada para sua apresentaçâo levou-nos a sepaH-los em
itens.No entanto,no nfveldasrepresentaçöessimbölicasdosagenteshxlm nnos
envolvidos,no nfveldo seu disco o,esteselem entosde representaçâo têm ums
dialética,aparecem interligados.(*)
'
.
.

.

Desbm vando o sezu o

Quandoeuvim aquiem 1937,demaior(queistoeutenhogmvado),
am eialino plnnnlto àmeia-noite.Af,andnndo m losmatœ ,andnndo
apé,soubeque aquitinhnumnsdenubadas.Olhe,euencontreiaqui

problemadtuoaqui.Feridabmva(asenhom ouviufalar?),cobm t'
lnlu
muita.M aleih,eu vigentedeitadodemaleita.Eumesmom gueiuma
maleitaaquiqueeucureicom limâo.Nâotinhaestmda.Sôtinhnmuito
mosquito,cnrmpato,fguatambém nâotinhaqueasenhom caçavatun
cö= go d'fgua desteaqui,nâo tinhn.Abelha,quando chegavaassim
meiœdia vrul nâo Iodia tmballur mais.M nrimbondo.Tinlu um
mom uito que elestratava bico-de-ouro,o talmom uito ahnofadinha,

asasasdeleéassim arrupinrln.Teveum diaeum guei(Ave-O ria,
cheiadegraçal)mgueiAlrnnferidabmvaaquino umbigo,outm no

jöelho,foiduropm samr.
A dda na M a
Teve um ano queeu planteitomate,quando tévaquase no tempo da
colheita,faltavaImq20 diaspl.
acomeçarm adumr,eu acho quefoino

dia29dejlmhoàe1970,deu1ImnchuvadepeA ,masnâofoipedn'nha,
nâo.Em gmnde.assim.NâoficouIlmnfplhad:tomate;denuboutudo,
tudo.Nâodeupm aproveitarnada.Enfim ,eu achoquequem plantaas
coisas,pm loderacedaruma colheita % a,e o preço G m é muito
diffcil,né? Isto acontece decada 3,4 anos,uma vez.Nâo é direto,
porque se fosse direto,tY o mundo tiva bem,né? Pode verque as
.

pe= gstueftinal'Wavxmqmelhom,outros,nb sei...pa- 10,l5.20

' anosname-qmnsitm çâo.erem lmq10% quevaipracidade,'lnq,...mais
oumenos50% nem gnnlm,nem perdeellnq40% vaicaindopm baixo,
né?Nâoaguentatocar.

O Nestetmbalho,aexp- qn
-oesm ntlnea(1afaladosinformnnu folmpe uzidax1naltelw - .Procummœ

am= a- li- ltlistiemmato- txshMqc-efondticœ qœ eolntedeHx notxre e onluçH

:4 .

U niso,solldariedade

Hojeninguém querajudarninguém mais,nâo.Olhe,asformigassso
pequeninas.masasenhom podeassuntâ.No ltigardelas,quandoelas

juntatudo,quandoéoutm dia,t:iumanlmadetenu.Quem ca= gou?
Téfeito,né? Senâo tiverIlmndemao,éduro.

Reform a agrérla
A RefonnaAgdriadentrodopafstem queestoumrouporbem oupor
mal,porque foideixada porDeus.Eu sou velho quentmcafuinuma
escola,maseutenhoadministlw âo(1a(1aporDeus.Sôcon-rtao pafs
na situaçso que eStSatmvésdeumaRefonna Agsriaporqueafvem
barrigacheia,vem alegria.Ondetem banigavazia,tem discördia,tem
desespero.Vocês m dem gravar,porque se eu morrer,ficam estas
palavms.O pafssô vaiatmvésde uma Refom m Agrériaem gerale
adm inistm çâo'
odo'mundptmbalha com amornoque éseue faz
. Ait
produzir.

Politica agricola

Lembm bem,maisumavez,com dornocolw âoqueeuvoupedir.(...)
PedirproPresidentedaRepûblicasedescobreumaleiqueeuachoque

estalei...éumalei...judéia,comodizem,daJudéia;deporcorreçâo
monetirianohömem doèampo,um homem quenëomerece...Quando
um:homem colhe-oqu
'ee1ecolhenalavoum queogovemodeuaterm
edeu dinheiro do bancù e ele pegou e vendeu edesviou -vendepra

outrott;certo.Estehomem precisaserpunido,serjudiado,masem
um homem queàindanâocolheu(porqueaamnlm vevedoquetece)
eprotestarele,euachoqueéumainjustkadentrodopafs.Nâomedeu
tempo deapanhàro algodâoeom ilhoemeprotestamm.Venditmtor,
vendimsquina', vendiumadebulhadeim de milho.Levou meu nome

noforum.(...)Om,Senhor,um pobredaenxadapede90dias,nâodâ.
Eadfvidadopafs,Cristo(...)Sefoq.
qeauim,donaMaria,euachoque
em pra teruma Ieipm tomaro pafsprapagaradivida extema.Ser;
possfvelqueo Banco do Bmsil,sendp obando dodinheiro danaçâo,

mejudia?...Eu queria pediraDeusquememandassefalarcom o
PresidentedaReptîblica.
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A ligaçio com a natu- .n

Outm coisaqueeumelembrei(embom nâoédaminhaconh)mnseu
Iembrodetantasaudade!Aindaestasemanaeuiasubindoaqui(quea
senhom memrdoefalarassim,masécoisaquetodomundofaz)euia
pegar!1m cavalo que o rapaz capou pramim,monteino cavalo e ia

subindoaquipl.
acimaeencontrei-nestaem dehoje!-(euachoque
nâo podiao INCILA deixaristo,maso INCRA tnmY m eu nâoculpo

ele,équem vendeu)ialevandollmntom (1 dificil,donaMaria,tanta

saudadeque eu tenhol)detmsdezmetrosdeipêejatobâ.tlndao
homem quecompmufalou:agenter<wl
rrcistoe??ltroeadepinga.j
Oh,gente!Nâo podia vender...Nâo podia deixaraconteceraquilo.
tinhn queficaraquimesmo.
'

Um balanço devlda

Envelhecitmbalhando.IstoaquifuieuqueajudeiabrinEuacabeimeus
diasde vida que a senhora vê,eu nâo posso assinaruma carta,um

cheque,a%im,tremendo de tmbalhar Eujéfuinosmédicos,meu
peuoalaquiédeprova.Elesfalou:-Eletmbalhoudemaks,fraqueou
osnervosdem garascoisas,de carregarascoisas.Nâo é porque eu
em bebedordepinga,queeu nunca fuihomem disso.Entâo,a gente

agmdeceediz:-Tébom.R t:omuitobom,técerto-Eujévivibastante,
né?Jâtmbalheidemais.Quevocêquerqueeu#;fazer?Eutenhodia
que eu fico acordado assim ...toda vida, penso bem ...aquilo da

orientaçso...docaminho...daverdade...Eagente(voufalardepreqqn
pm nâointerromm r),àsvezeseuatéficopenqnndonaqueletempoque
eueram oço,que.eu tmbalhava dentro do mato,roçando,dem lbando
aqueles terrenos,pr
ecisadever-aquilo tudo verde...Entâo a gente
'

acordaeficapensandoassim:-Massim Jea/lor/rébom...tdona.Até
sueibastante.

(Retirouolençodo bolsoeenxugouaslâgrimas).
No mom ento em que eu transcrevo ou relato estes depoim entosjsou

acompanhada pelo'som de suas vozes.2 como se eu os estivesse ouvindo,
novam ente,face-a-face.Cada xlm a delasm e diz algllm a coisa;cada um a delas
espelhaum a M stôria de vida.Sem elhantes,sem dtivida,porquem arcadaspelos
m esmosinfortuniosquecercam avidadolavmdorisem elhantes,também ,porque
nelaseàtâo presente.sasm esm assingelasalegrias.

z6

Tmm ento queoleitordestetrabalho tenhnquesecontentarcom oslim ites
dos àignos m ortos da escrita. N ada poderé expressar a eloqiiência dos
depoim entos feitos à viva voz.Interpretaçâo algum a podeh tm duzira em oçâo
contida no apelo do velho Lourenço que seviu obrigado a vendero tratore até
= ovelhasdo terreiro pam saldntasdfvidas cone fdascom o Banco do Bm sil:
Procum.dona M aria,ploctu'
a,pelo amorde Deus,quem que vocês
esturln, mnndatlmnpessoadecomm tência,mnndasenhorPresidente
daRepéblicaymu e = secredho,= homem debHloquetem tanto
homem em Brasiliaquepassanotelevil o,mandaveroquetôfazendo
aqui!De onde vem esh lei? Eu queria perguntrpm senhom e pro

Presidente,ondeachamm estaleidej<oeconw
eçsomonetdriaemcimn'
detun pobredaroça?

Ou,entâo,afalaimpertubével,resignada,doSr.Massao(cujaxhist6l'iadevidaé
xlmahistôriadeperdascom alavoxlm),todae1aexpressanumamesmaentonaçâo
de voz,com o se os fatosem- dos,tivv qem todosa m esmn conotaçâo:a morte,
asperdas ou a alegriadeum a boa lembrança com acompm de I1m tmtor.
Através destes depoim entos, perpassados de riqueza, de detalhes
singulares,de em oçâo -espelha-se nâo s6 a histtd a da Pritnavera,com suas

conquistaseperdas.f:acomlmidadecamponesaqueprojetanestestelatossuas
lutaseopressöes,jtmtamente com seusvaloreseaspimçöes.Osvaloresque
orientnm sua conduta,quenorteiam seucotidiano perm anecem hnutâveisdiante
das vicissitudes da vida,porque se encon% m ennizadosem seu ser:o nm oêao

trabalho,asolidariedade,acrençaem Deus,ahonestidade,osendodejustiça.
Dafo fato de ençontranno: nela (cultura)uma continuidade
impressionante,uma sobrevivência de fom ms çssenciais, sob
tmnmfonm çöesdesuperficie,que nâo atingem o cemesenâo quando

airvorej;foiderrubadaeocaipim deixoudeoser(Cu dido,1964).
Indivfduo,'m em öria, histöria:três pontos delim itando um im enso e
com plexo triângulo.
. .
.

.

Nâo se justificasse este projeto poisua relevância,no senttdo de
contribuirpal.
aapreservaçâodamemöriacampones@,estariajustisçadopelos
vfnculosafetivosquenosunem ao homem docampo.hyestiganbooi
w aldeste
,

1972#erp pesquisas que sem pre dem andam m tmbalho de campo e,pprtanto,
contatos pennanentes e,porvezes,prolongadoscom o nosso caipira,tom ando
suafala com om atéria-prim npap p nossp trabalho,ao término de nossacarreim
.

.

acadêmica(esteprojetosedestinaàlivre-docência),omfnlmoquepoderfamos

'T
#w

'

fazerseria em preendê-lo com o d buto a esta categoria m arginalizada de nossa
sx iedade,com quem tantoaprendemoseaindatemosaaprender.
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D O D ESAA A RO A O O T M SM O A PQEND D O
AROLDO RODRIGUES
UniversidadetM /lla Filllo e UniversidadeFederaldo Rio deJaneiro

Um dos problem aspsicolôgicos quem ais tem capturado a atençâo dos
eSPeCialistas nas flltim as décadas do século XX é,sem dtîvida, o alarmante
aum ento do nt
îmero depesypasem estadode depressâo.Como diz Seligm an
.

.

' ..
.

,

.

. .

estamos em meio a uma epidemia de depressso que,atiavés do
suicfdio,tem como conseqiiência aperda de tantasvidasquantasas
ceifadas pela epidem ia da AIDS, porém ainda mais diftlndida.
Depresssosevera,

continua Seligm an,

édezvezesmaisprevalentehojedoqueh:
icinqiientaanosatris.Ela
assalta as mulheres duas vezes mais que os homens e,atualmente,
atingeaspeàsoasumadécadamaiscedoem suasvidasdoqueo fazia

nagemçâoanterior(Seligman,1991,p.10).
N um estudo realizado nosEstgdosUnidosnadécAda de70,o qualscou

conhecidocomooestudotcA (epidemiologicalcatchmentarealsverificou-se
quequando asm ulheresda geraçâo da IGuerraM undialtinham 30anos,apenas
3% delas tinham tido uma depressso forte;entretanto,asm ulheresda época da
guerra daKorea,quando atingiram 30 anos,60% delastinham estado seriam ente

deprimidas(dadosencontradosem Seligman,1991)..

Dentreasvériasformasdeterapiautilizadashojeem dia,héumaque
tem conseguido resultados espetaculares na cura da depressào.Refiro-m e à

terapiacognitiva(porex.:Seligman,1975,1991;Beck,1976),segundoaquala
m udançano estilo atribuicipnale nospensam entosqueaspessoastêm diante do
fracasso, da derrota, da perda e do desam paro tem com o conseqtiência a
dim inuiçso de intensidade, otl mesmo a completa elim inaçâo,dos sintom as
penososqueacompanham o estado depressivo.O sucesso destàform ade terapia
no tm tam ento da depressâo e do pânico tem sido nottivel,confonne testem tmho

recentedeBeck (1991).
Provavelm ente a contribtliçâo m ais importante para o entendim ento da
eficécia da terapia cognitiva no tratam ento dos estados depressivos foi a

apresentada porSeligman (1975),ao descrevero fenômeno dedesalnparo ou
impotêndaaprendida l/dtlrat?#heplessnesst.
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O conceitodedesampam (learnedhelplessnessjesuasconseqltênd%
Cerca de 25 anosatrâs,Seligman realizou experim entos com cachomos
que o levaram aconstataro fenôm eno porele designado learned helplessness,o
qpal traduzim os em português por desalnparo ou impotência aprendida.
Experim entos subseqtientes realizados com ratos,e m ais tarde com seres

humanos,corroboramm aexistênciadofenômeno.Vejamos,aseguir,em que
consiste o fenôm eno de im potênciaaprendidaou desamparo.
Intim eros estudos têm dem onstmdo repetidam ente que tanto anim ais
com osereshum anossâocapazesdeexibiro fenômenodeim potênciaaprendida.
O paradigm a experim entalseguido em estudos sobre este fenôm eno prevê a

criaçâo de trêsgrupos,doisexperimentaisetu'
n decontrole.Ossujeitosdos
gruposexperimentaissâosubmetidosaum estfmuloincômodo(porex.:choque,

barulho)enum dessesgnlposossujeitosexercem controlesobreoesthnulo,isto
é,podem tom ar m edidas que neutralizem o desconforto prodtlzido;no outro

grupoexperimental,ossujeitosnâotêm controle,istoé,nadaqueelespossam
fazerser;capazde intelw m pero desconforto a queforam subm etidos.O grupo
de controle n5o é subm etido a nenhum desconforto.O que tais experim entos

mostram deformaclam econsistenteéqueamaioriadossujeitosdogrupoque
nâo dispöe de controle sobre o estfm ulo nocivo pennanece im passfvel,sem
esboçar qualquer tentativa de soluçâo do problem a.O oposto se verifica nos

outrosdoisgrupos.Ficaassim demonstradoqueossujeitosdogruposem controle
da situaçâo aprendem que n5o adianta tentar escapar do desconforto.A isto
Seligm an cham a learned helplessness,significando um a impotência aprendida
.
num a situaçâo deausência totaldecontrole.
.'
.
t ' ,.
.

Estaexperiênciadeimpotência,dedesamparo,deresignaiâofrentea
um a advemidade é com um nas pessoas deprim idas.As pessoas deprim idas
m ostyam total passividade diante dos problem às que as afligem e nâo se
consideram capazesdeafastaracausadessesproblem as.O fenôm enodelearned
helplessness,conseqlientem ente,parece estarna base dosestadostlepressivos.
A divulgaçso do fenôm eno de learned helplessness suscitou trem endo
im pacto nas hastes do behaviorism o skinneriaho. Contrariando o zeitgeist,
Seligm an ousava afirmarque algo poderia seraprendido sem reforçam ento de

umaresposta.DizSeligman(1991):

.

Pensamos que a noçso behaviorista de que tudo.se resume a
recompensasepuniçöesquefortalecem associaçöesétotalmentesem
sentido.Consideremosaexplicaçsobelzavioristab
llaraofatodeum mto
pressionaruma barra pam obtercomida'
.quando o rato qtlçrecebetl
cqmida por pressionaruma ban'
a continua a preuionar a barm,é

3%
.

.

;
j
i
J ..
:
1.
porqueaasjociaçâoentrepressionaraban'
aeacomidafoipreviamente
fortalecida pela recompenm.Ou a explicaçâo behaviorista para o
tmbalho humano:um ser humano tmbalha memmente porque a
'
respostadeirtmàalharfoij;fortalecidaporrecompensa,enâodévido
aqualquerexpeçtativaderecompenKn.A vidamental(lapessoaou do
,
imto oun5o èxisteoun5o desempenlm qualquerpapelçausal'navisso
.

.

'

.

démtmdobehaviorista.Em contmste,nösacreditamosqueo;eventos
mentaissâocausais:omtoesperaque.aopressionûraban'
a,eleobteh

$jqmida;oserhllmanoesperaqueirtrabalharresultaH em.reçeber

:

.

salo o.Acham osque amaioriadoscomportamentosvoluntirioàsâo

N.otivadojpelokuenösespemmosquetaiscomportamentpssuscitem.

.

'
Com relaçâo a learned hel
plessness, Stevee eu acreditamosque os
cachorrosestavam 1édeitadosinertesporqueelesaprenderam quenada
.
que eles pudessem fazer adiantaria e que, conseqiientemente,
espemvam que nenhuma açâo sua importaria no futuro.Uma vez

formadaestaexpectativa,elesnâomaisseengajavam em nenhuma
'açâo. (p.25).

îf
t
.

*

Para demonstrar o m aior cabim ento de sua explicaça
uo em relaçâo à
explicaçâo behaviotista,Seligm an e SteveM aierconduziram oexperim ento que
aseguirresum im os.
'
'
O atgtlmento behaviorista era o de que os cachorros, Ao sentarem
confonnados,aprendiam quetalcom portam entofaziacom queo choqueparasse.
Em outm spalavras,o que,seligm an eseusassociadoscham avâin de'desam paro
ou impotência aprendida,e que consistia no fato de os cachorros sentarem use
conform adoscom a situaçâosobre aqualnâo tinlmm controle,nadam aiseraque
o aprendiéado de tlm a tesposta - a de sentatem -se conform adog : a qual era
recom pensadapela cessaçâo do choque.Para destruiresteàrguinentù,Seligm an
,

eseualunoSteveM aierplanejaram 1Im experimentonoqualoscachonosemm
tecom pensados com a cessaçâo do choque toda vez qtlq se sentavam
confonnados.Um outro grupo de anim ais,em parelhados com os do prim eiro
grupo,tinham seus choques interrom pidos toda vez que o animaldo prim eiro
grupo m al festavaaquele com portam ento;nâo havia,entretanto,neste segundo
grupo experim ental, nenhum a contingênçia entré um determ inado
compo> m ento do anim al e a cessaçëo do choque.Sendo ajsim ,no ptim eiro
çâo, de vez que
gO PO,OSanim ais percebiam que tinham controle sobre a situa'
toda vez que sentavam .o choque em interrom pido; os do segundo gnlpo,
.

entretanto,nâo tinham ta1controle.Quando submetidos à segunda parte dos
experim eptos cléssicos sobre este tem a,os anim ais do grupo que possufa a
senspçào de controle nào m ostrou sinais de desamparo ou.ilnpotência;isto sô
t
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ocon'
eu com osanimaisdo segtmdo grupo,aquelescujo comportamento na

prim eim fase nâo lhes perm itia adquirira sensaçâo de controle.Estes anim ais,
conseqiientem ente,logo cessavam suas tentativas de escapar do choque,pois
aprendiam,atravésdesuasexpechtivas,quenada quefizessem seriacapazde
fazercessaro esthnulo incôm odo.
Ficou assim definitivam ente dem onstrada a superioridade da
intem retaçâo cognitivista sobte a behaviorista,para o fenôm eno verificado nos
experim entossobre impotênciaaprendida.
A genem lizaçëoparaacontecim entosdavidarealcom sereshumanosfoi
fâcildeserfeita.Situaçöesdepobrezaextrema,depessoaspertencentesagrupos
disctim inados pela sociedade,de cidadâos que vivem em regim es totalitérios,
etc.,todosexperim entnm asensaçëodetotalfaltadecontrolesobresuastentativas
de livrar-se das dificuldades que lhes sâo criadas pelaspessoas poderosas que
lhes tirnm a sensaçâo de controle.Os estudos com hllm anos éonfinnaram os

achàdos com animais.Seligman entusiasmou-se com a possibilidade de o
fenôm eno de learned helplessness estarna base dasm anifestaçöesdepressivas,

confirmando afirmaçâo anteriorde Beck (1967) de que a depressâo em um
disttîrbio cognitivo.Aceitando crfticas posteriores de Abraluson e de Teasdale,
Seligman refotmulou seu modelo original de im potêncr:i
a aprendida,
.
'1
(
inspirando-se nascontribuiçöes da teoria da atribuiçâo.
'
.

j>. ' .

A aformulaçiodolpodeloinicialdedesamparo(learneàhelplessness)
.

t?

.

. .

ri.

,# Dois fatores foram responsâveispelarefonimlaçâo dateorià;um foiam
ostrabalhosdeBernardW einersobredim ensöescausais;oö'
utro foiaverificaçâo
de que,conform e as propriedades da causa ou das causas à'que os eventos
,

aversivosincontroléveissàoatribufdos,aspessoasexibirsooun5oapassiviklde
suscitada pelaim potência aprendida;Assim ,se aincèntrolabilidade dasituaçâo

avelivaéatribufdaafatoresintenlos,istoé,amnadeficiênciadapröptiapesjoa
que os experim enta e nâo a caracterfsticas extqrnas da prôpria situaçâo, a

depressâo queseseguirâacarretarédiminukâodaatlto-estima.Ademais,gea

causado evento incontrolâvelé estdvel,isto é,possuicaracterfsticajduradoura.
en5o ocasionaisepassageim s,om odelopredizqueadepressâo queaelasesegue
sers tnmbém dlln doura.Finalm ente,se os evento:avemivosincontroléveissëo
atribufdosa um a causaque afetavâriossetoresdaatividade da pessùa,isto é,se
a catksapossuia dim ensâo deglobabilidade,genem lizando-se avâriassituaçöes,
enâo àespecificidadedaqùelasituaçâoem particulàr,a depressâo queseseguil
tertiacaracterfsticadeserabrangente.O novo m odelo afinna,pois,que learned
helplessnesssesegueaum aexperiênciaavemivasobreaqualnâo tem oscontrole;
vaim aisalém do que isso,todavia,explom ndo aspropriedadesda causaa que é
.
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atribufda a incontrolabilidade. Os piores casos de depressâo se seguirâo a

atribuiçöesinterhas,estiveiseglobais,ouseja,quandoapessoaatribuiasia
causadaadvemidadeeJulgaserestacauspdumdoum eabrangente.Tornou-se
patente,no m odelo refonnulado,a importância da atribuiçâo feita diante da

experiência'dedesamparo,o quelevou Seligman eseusassociados(Abramqon
ecol.,1980)afalarem deestiloatribltkionalou estiloexplicativo.Verificamm
que as pessoas que m aisresistiam àscorlseqiiências psicolôgicasdo fenôm eno

delearnedllelplessness,ouseja,aosestadosdepressivos,eram aquelascujoestilo
explicativo para asadversidadesque encontravam era otim ijta en;o pessim ista.
Pessoas com estilo explicativo pessim ista teageni'à adversidade
incontrolévelresponsabilizando-seporsuaincapacidadedecontrolarasituaçâo,

achandoqueasituaçâojamaispoderéseralteradaeconsidemndoqueelavai
generalizar-se para outras situaçöes igualm ente.Jé as pessoas com estilo
atribuicionalotim ista,questionam sua responsabilidade na situaçâo, procuram
vê-lacomo tem porériae l'
iio adlnhem quee1asegeneraliza/ a outrassituaçöes.
Um exemplo m ostrarâ a diferença dereaçâo :1advem idade suscitadapelosdois
estilos atribuicionais m encionados.considerem os tlm estudante que fracassa
num a prova de m atem ética.Stla reaçëo,caso e1e tenha aprendido um estilo
attibuicional pessim ista, serâ m ais ou m enos assiln: eu sou m esm o pouco

inteligente,issojamaissemodificaréeafetaréomeurendimentoem qtlalquer
atividadeacadêm ica.J:ium outro,com estilo explicativo otim ista, poderâreagir
assim :esse professor tam bém tem um pouco de ctllpa, pois explica m ale dé
provasm uito diffceis;na prôxim avezeu vou m eesforçarm aise vou pedirpara
queele explique m elhoram atériae afeu vou m esairm elhor, ta1com o acontece
em outras disciplinas que nâo m atemstica.Segundo o m odelo refonnulado do
desam paro aprendido,o primeiro estudante teré sua auto-estim a severam ente

prejtldieada,stladepressâo peloeventodesagràdsvelseréduradouraeafetaré
todaasuaatividadeacadêmicaijâosegundoestudante,embom experimenteum
m a1estarnaturalpelo instlcesso,deverâ recuperar-serapidam ente da depressso
por e1e causada e niio teré seu desem penho em outras atividades acadêm icas
afetado.
.
y
Para detectar o estilo atribuicional das pessoas, Seligm an e seus
associadosdesenvolveram dois instrtlmentos-,um deles foidenom inado CAVA
.

(Conteht Analysis for Verbatim Explanations),técnica que consiste em
analisaras explicaçöes fom ecidaspelaspessoaspara eventos adversos de suas

vidas.Doisjufzesdevidamentetreinadosanalisam ocontetîdodestasexplicaçöes
eatribuem um valornumérico quedevetmduziro quanto aspessoasairibuem
intenmlidade,estabilidade e globalidade às causas de tais eventos adversos

(Seligman,19
,91).Um outromeiodedetectaroestiloatribuicionaldaspessoasé
atravésdaaplicaçàodoQuestionârio(1eEstiloAtribuicional(Petersonecol.,

1982) onde vârias situaçöes de fracasso e de sucesso.sâo apresèntadas aos
respondentes,que sâo solicitadosa apresentarum acausa para taiseventos.Em
seguida, fazem -se perguntas destinadas a determ inar a iùtertmlidade, a
estabilidade ea globalidade da causaindicada.Dispöe-se,pois,'
de instrumentos
vilidose fidedignos destinadosa determ inaro estilo atribuicidnaldaspessoas,
osquais,de acrodo com ograu deintem alidade,deestabilidadee deglobalidade
atribufdosàscausas desucesso edefracasso,pennitirlo a definiçâo deta1estilo
jLL
.
como pessim ista ou com o otim ista.
.

Conseqiiênciaspsicolôgicas,flsiolögicasecom portam entaisdp
, vstilos
11R
atribuicionais
'
Seligm an e seus associados dem onstm mm que um estilo atribuicional
otimista fazcom queas pessoastenham m aissucesso acadêm ico e no tm balho,
m aissatide,vivam m aistem po,tenham m aissucejsonose
sportese na polfticae'
j'
.

sejam menospropensosaestadosgravesdedepressâo.

Em tecente publicaçào,Seligman (1991)apresenta um aconside/vel
quantidade de exem plosconfirm adoresdarelaçso causalp eneionadano ûltim o
parkigtafo.Com efeito,estudantes,atletas,vendedoresdesegurosepoliticostêm .,
m aissucesso quandoapresentam um estilo atribtlicionalotim istado queaqueles
que possuem um estilo atribuicional pessim ista. Além disso,
um estudo
4
longitudinalconduzidocom um atunnadegraduadosdaUniversidndedeHarvard
de cinqûenta anos atrâs revelou,através da utilizaçso da técnica CAVE,que
aquelesque tinlmm estilo atribuicionalpessim istaparesentaram m aiorfndice de
problem asde saflde,e o fndicede m ortalidadefoim aiorentreeles
do queentre
t '
osotim istas.
.
Se existe,de fato,estarelaçâo entre estilo atribuicionaledesem penho e
entre estilo atribuicional.e saflde,confortainos saber que ta1 form a de fazer
atribuiçöesparasucessosefracassosém utével,cabendogranderesponsabilidade
àspéssoassignificativasnoprocessodesocializaçâodascrianças,principalm ente
.

.

ospais,naestruturaçâodeum ououtrotipodeestiloatribuicional.Ajrende-se,
pois,um ou otltro tipo deestilo atribuicionale,tlm a vez estabelecido um tipo de
estilo, ele pode ser m udado através de tempia. Seligman propöe a terapia
cognitivadéBeckcom o instrum entopoderosoparaalterarulnestiloatribuicional
pessim ista.
Form asde otim bm o

M asseré que tlm estilo atribtlicionalotim ista s6 apresenta vantàgens?
N 5o haver:i ocasiöes em que um otim ism' o exagerado poder; levar a
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.m .
coh/
seq'ilênciasdesagm dâveis?Nâoseréopessl
lstam ajsreajjstaquéootim ista?

VejnmoscomoSeligmanrespondeaestasperguntaàpat'
a,em seguida,finalizar
compatandoootimismoapmgoadoporelecom ootimismofpgôllftp(Rodrigues,

1984)ecom oqueRomero(1990)chamadeesperançartzNsïvâ.
Pal.
a Seligman(1991),tomar-se11m otimistaconsistesimplesmenteem
.'
.:

$
.
'

.

aprenderum conjunto deprincfpiosacerca de como falarconsigo
mesmodiantedeum acontecimentodesagmdével(p.207).
:h
.

.4Sendo assim , o queesteinvestigadorrecom enda nâo équese ténl
zâgum aatitude
qtilzzista pem nte a vida detlm a m aneim indiscrim inada e itrealista, m asapenas
quesetenhaum adetermlnadaformadelidarcom osacontecim entosque,quando
nâo vistos de fonna otim ista,conduzem à im pot
ência)'apr
endida.Em outras
œ
:.- wk
.

palayras,oqtimismoapregoadoporSeligman(1991)nadkmaiséqueumafonna
deneutralizaras conseqiiências da hnpotênciaaprendida.Para caracterizaresta

kisâo restritivade otimismo,Seligman utiliza aexpressâo otimislnoJlexlvelr
t,;.ehcp:,jime
ndaquee1esejausadonosseguintescontextos:
'
!
.
. . .

quando nos ençontram os num a situaçâo em que desem penho

-

:!x-.h

(acadêmicci,ptofissional,despottivo,etc-)éo fatotdominante;
-

quandoestamospreocupadoscom amaneim pelaqualnôsnossentimos
'

petantetlm à alpeaça de depressâo,perda de entusiasm o,etc.;
-

%
qq
'
*%'
andonossasatîdeestéemjogo;
,

-

''ando querem oslidetare inspitaroutraspessoas.
qu

I'
Jl
ioutrassituaçöes,taiscomo quando planejamoscoisalarriscadas,
qtiàffdoaconsèlhamosoutraspessoascujofutpronàoémuitopromissor,etc.,em
que tlm a atitude realista ém ais aconselhévelque um apostura otim ista.

-T5
'
qr
ty; Resultadoexpostoqueootim ismodvfendidoporSelig
'ina
' nnadamaisé
queum,estiloatribuicionalotitnista,ousçja,tlma.formadeencayara'
adversidade
.

.

.

'

car
eri4ada pprllm a procura de evitar que selnm feitas atribuiçöes intem as,
1 gct
f'x
.

.

...

estâvl
eiseglobaispat'
aestamesmaadversidade.Pottantoootimismopreconizado
porSeligmnn diferedootimismo izl
gp lzodeqpefalamosaoverificarque,entre
brasileiros,exisie uma tendência a espél'
arque as coisas melhorem,mesmo
quandonâohérazöeslögicasquelustifiquem talexpectativa(Rodrigues,1984;
no.*
p
kre.l
imismofncd
f/ seassemelhaao qe-ueRomero(199
nou
(o)
<.O ot
-< al
; 0)denomi
..
.'

.

e.
ire/àaj'l passiva,a qualconsiste em esperar que algum a coisa àconteça no

fuiuro sem qué a pessoa tome asprovidênciasnecessérias'pa'
v que ta1coisa
ocon'
a.Pessoasqueapresentam estetipodeespemnçaaclmM queseusdeselos
sel o realizados por intervçnçâo divina ou de outrasèntidades poderosas,nâo
vendo acontingênciaentreo quefazem e oquelhespoderépcofrer. Jéaspessoas
.

que apreéçtntam èsperança ativa sâo aquèlasque çontAm corrkaocorrênciade
t.

.
.. '
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algono futuràmasquetambém tomam ospassosnecessériospara''tom armais
provàvelaoconênciadoqueespernm . .
'
Com isso chegnm os,ao térm ino do quegostaria de tran'
'
sm itir-lhesnesta
palestra. Vim os o percurso trilhado por M artin Seligm an, partindù da
identificaçâo do fenômino de desespçraiwa,ou desamparo'ou'impotência

aprendida,poreledenominadoem inglêslearnedhelplessnessip
'araem seguida
atribuiraestefenômenoaprincipalresponsabilldadepelose'
stadosdepressivps,
evoluindo depois para a identificaçâo do tipo de estilo attibuicionalou estilo
explicativo utilizado pelaspessoasquando se defrontnm com situaçöes de falta

decontrole da adveaidade everificando queatribuköe,sintenms,estéveise
'
globais,diante destas m esm as situaçöes,sâo responséveis por conseqiiencias'
vérias,taiscom o estadosde depressâo acentuados,insucesso navidaacadêm ica,

notmbalho?nosesportes,napolfticaeaténasaude.Finahnentexjclarecemoso
conceitodeodmismonexlvelutilizadoporSeligman,oq*ue.
.istinaue
ootlmlsmp
Td
Wk'.
pore1e recomendado do odmistno ingênuo de que fàtamos alhures e do que
Romero denominaesperançapassiva.Apesardequetanto oot
mismo fzlF nlfo
4i
..

.

com o a esperança Ffzswiva, aparentem ente com uns em sùciedades pouco
desenvolvidas,possam serentendidoscom ofonnasadaptativasdeenfrentarm na

realidade advema,tais constructos nâo dispöem da força e/ergizadora que,
conform edem onstrado repetidam enteporseligm aneseusassociadosyseverifica
num estilo ptribuicionalotimista.Se hé,pois,ttm arecom endaçâq prética que aq
f

.

considemçoesquelhesapresenteiensejam,estaseriaaseguinte:>
.'

;&

diante da percepçso de falta de controle frente a uma adveaidade,
lancem os m 5o de um otim ismo flexivel, buscando um estilo

atribuicionalquensonosleveaatribuköesintemas,estéveisç
obais;
6;.gl
evitemo
s,todavia,um uso exaa
erado de otilnismo
inz
êntlo e de
..!..
%--'
.
'**' sl!::.

qèv.

çjp
lve
.''.
pn
y ç
l
a passiva,pois estasatitudes',ainda'q**ue dp
ho
ssnm ttomaras'
adkérsidadestempomriamentemaistoleHveis;n5oconduz.em alongo
.
j?.
,.y
POZO.aComportamentosProdutivos.
'
..

. .

/

'
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A criança eo conheclm ento 1:a questâo da aprendizagem
-

O conhecim ento e a criança

(CarolinaM .Bori) NIT
-

Aprendera ensinaré aprender para ensinar

(ElizabethTunes)
-

A criança ensina

(M arisaRamosBatbieri)
-

A ciência na escola e a criança

(IsaiasPessotti)NIT
A criança e o conheclm ento II:a questso do desepvolvlm ento
-

A propulsio para o desenvolvim ento

(ZéliaM .M .Biasoli-Alves)

-Relaçöesobjetaisare'iivasecognitivas
(M .BernadeteA.C.Assis)
-

A fronteira entre o péblico e o prlvado:a construçio (1e um saber
social

(YvesdelaTaille)
-

M odelo de socializaçso freudiano x m odelo de socializaçso das
cam adaspopulares

(AnaM ariaNicolaccidaCosta)N1T
A criançae o conheclm ento 111:a questso da escola
-

O conhecim ento na vida diéria do estudantetrabalhador

(CileneR.S.L.Chakmr)
-

A criança insiste

(CéliaR Carvalho)
-

..

Gênerosde saberesdadosem escola de 1*grau

(AldaJunqueiraM arin)

Contrlbuköesaumapsicologlasoclaldoautorltarismo
.

-

.

<

Autoritarlsmoéviolêncta

(EdaT.o.Tassam),
yJlT,
-

A questso da ideoloei
m ''A Personalidade Autoritéria''
';;:
'''a e

tImyCarone)
-

.

.

.

:
t.
è

..

Autorltarism o e crise institucionalno Brasil

(SalvadorA.M .Sandoval)NIT

!

'

Psicologia socialdo autorltarlsm o:questlonam entoseperspectivas

(LouiseA.Lhullier)

Condköes favorévris à expressâo da inteligência e da produçso
intelectual
-

Cultura e desenvolvim ento da inteligência

(AnaltîciaD.Schliemnnn)
-

Piagete sua genialidade

-

O papel de fatores genéticos no desenvolvim ento de diferenças
individuais em inteligência

(LinodeM acedo)
(CesarAdes)
-

O santecedentesdo talento e da produçio intelectual

(EuniceM .L.SorianodeAlencar)
Ansiedade,m em 6ria e atençso

M èèanlsm osbiolôgicpsda ansiedade

(Frederico 0.Graefg '
'

-

M ecanlsm osneuraisda consolidaçâo da m em 4ria

(lVanlzquietdd)

C

Ansiedade,estressensico em em ôrla

(M irciaChaves)
-

z
Ansledadee atençao
em hum anos

(LuizGawvszewski).

Com portam ento prô-social:questsesfilogenéticase ontogenéticas
-

-

Questöesconceituais
(AnnM ariaAhneidaCarvalho)
Questöesslogenlticas
(VeraSflviaR.Bussab)

-

O ntogênese e prom oçio do com portam ento prô-social

-

Em patia entre crianças

(AngelaUchoaBranco)
(M .FenmndaBastoseAllysonM .Carvalho)
O psicôlogo e a saûde da populaçio
-

Procedimentos para atuaçio pslcol6gica Junto a populaçöes
atendidasem unidadesbâsicasde saflde

(RosalinaC.Silva)N1T
-

A representaçso de sal
ide-doença com o m ediaçso de com portam entosderisco na hipertensâo essencial

(M aryJaneSpink)
-

Desconhecim ento com o fator de rlsco para doenças nsicas entre
adolescentes

(RicardoGorayeb)
-

Analysis of national m ortality data to set priorities for behavloral
research and intervention to lm provethe nations'health

(C.DavidJenldns)NIT
Pesqulsa atualsobre controle de estim ulo:aplicaçöesà alfabetizaçso
-

Pesquisa atualsobre controlede estim ul:

llfllioCesarC.deRose)
-

Anélise funcional de relaçöes verbais no diagôjtico de trocas de
fonem as

(AlcioneG.Brasolotto)NIT
-

Investigaçso de variâveisno controle por unidadesverbaism inim as
através do paradigm a de equivalência

(M .M arthaH.D*oliveiraeM ariaAmeliaM atos)

-

Nom eaçâo de estim ulosvisuaisatravés de escolha de acordo com o
m odêlo porexclltsso e porseleçtïq

(CristianaFerrari)
Linguagem com o açâo
-

O estudo (1a gênese da form ulaçso de problem asde pesquisa

(ElizabethTunes)
-

Anélisefuncionaldo com portam ento verbal

(Lfgia M .C.M .M achado)
-

Construçso de conhecim ento em situaçâo de ensino-aprendizagem

(LfviaM athiasSimào)
-

Açso reiexiva na produçâo escrita

(M .CecfliaRafaeldeGöes)
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APRENDER AENSINAR : APRENDERPARAENSINAR
ELIZABETH TUNES
Unîversidadede Brasllia
A leigenéticageraldodesenvolvim entocultum ldeVygotskypostulaque
todas as funçöes m entais superiores aparecem , prim eiro, no plano
interpsicol6gico - sâo aprendidas - e, depois,no intrapsicolôgico - sâo
desenvolvidas.Assim ,éna esferadosprocessosde aprendizagem que podem os
encontrar os germ es ou rudim entos da transiçào do funcionam ento
interpsicolôgico para o intrapsicolôgico.
.
.

SegundoVygotsky(1*984),énocursodasrelaçöesinterpessoaisquese
dâo os processos de aprendizagem das funçöes psfquicas superiores.Estes
proçessos, antecedendo o desenvolvim ento, forçam -no, criando o que ele
denom ina de zona proxim al de desenvolvim ento. A zona proxim al de
desenvolvim ento define-sepeladiferença entreo desenvolvim ento real-que diz

respeito ao qtle o indivfduo jé.é capaz de realizarde modo autônomo '
ou
'

independente - e o'desenvolvim ento potencial - que abmnge aquilo que o

indivf
duo é capaz de fazercom ajuda.Em restlmo,podemo.s dizerque a!.
'

aprendizagem cria o desenvolvim ento potencial e, com a exclusâo do
desenvolvim ento réal, definem -se aquelas funçöes psicolôgicas que estso
tf
f
.
pr6xim as de se desenvolverem .
. .

Elltretanto,conform e aponta W ertsch (1985), a transiçâo do
funcionamentointerpsicol6gicoparaointrapsicolôgiconëosedâdemodolinelr,
com umamudançaclaraestibitadofuncionnmentosocialparaoindividtml.Pélù

contririo,noprocessodeaquisiçâodeumaatividade,acadamudançanoplaqo
.

ilzterpsicolôgico corresponde outm no intmpsicolögico, de ta1 m odo que o
'

processodetranskâosecaracterizacomodinâmicoeem espiral. z
Paraestudartaltrinsiçào,W ertsch (1985)realizou algunsestudosque,
basicam ente,estruturam -se do segùintem odo:num adetenninadasituaçâo,uma

criança,ajudadaporum adulto,deveconstruirum objeto (acôpia),deacordo
com tun outro (o modelo),utilizando-se de peçûs que estâo empilhadas ou
m isturadas.Da parte do adulto,as açöes orientam -se pam um a determ inada

finalidade cujospassosestratégicossâo interdependentese podem serassim
restlm idos:
: lk
.consultaro m odelo paradetenninaraidentidadeelocalilaç:o decada
'

..

'

pej'a,Porvez;
V

k

2.escolher,na pilha,apeçaidentificada;
3.colosarapeçaescolhidanacôpia.

, .
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Esteé o modo como 6 adulto DEFINE A SITUACAO ou representa/
desneosobjetoseeventoscontidosnamesma.Entretanto,dapartedacriança,
'a sifimçâl nâo é tçprqsentada,necessarinmente,dessa fonna.Confonne diz
We
e clz(19à5) ,' '
#' 'tv
.
'

.

''

num certosentido.oadultoeacriançaestâonamesmasituaçâoporquq

os me
smos evVentls e objetos concretos estâo perceptualmente
4:
,0.
ycessfveisaambos.Porém,em outrosentido,elesn5oseencontmm
namesmnsituac
*:
o ap'omu
'.' ep
so dermem esseseventoseobjetoslda
..

.

'

.

Jnesmamaneira (p:159)

(
4
633. ..
.

y.

;;

y

.

.
:
z
3.y
.

necessar
iam7;.ente.
.
gj
f
'

.' .

)(z.N'

se
adulto e criança definem a situaçâo de m odo distinto,com o podem
''

e
fntmremconiunicaçâoefetiva?ou,em outroste= osycomooadyltù,interag'inào
'
'

'

èomv'
àcriahçàpode atuarna zonadedesenvolvimento proxhm l, promovehdd;
V'
Z.g.<'
aprendizagev ?Paratr
a
t
a
r
de
s
t
a
qu
e
s
t
âo
,
We
>
c
h
(
1
98
5)
l
a
nç
a
mà
o
do
c
o
nc
e
i
t
o
'
;
''
'

.

.

.

4eintersubj4tividadeta1comopropostoporRommetveit(1974).Se
î
3
ï
:
'
$
' doeste
gun
autor,n
qx
,istem estados de intersubjetividade quando os intèilocutores
compakill)am algum aspectodesuasdefiniçöesdasituaçâo.Ousejaynoproctsso

.

v

.

de intemc
'so,busca-se/.
iranscénderosmtmdos privadosdos p'artic'ipantes e a'
*
qu
âo >serfeita ésob quecondiçöesduaspessoas,envolvidaslltlm diâlogo,
.fe
. yt
,
..

podem transcenderseus diferentesm tmdosprivados.

ConformeapontaWerf
sch (1985),identificando-seospontosem quelu4

acordoenjreactiançaep adulto,noquqdiztespeito àdefinkëodasituaçào,
torna-se possivelreconhecerosmomentosdeintemubjetividadçna zöi
xm
l .de
desenvolvim ento proxim al.Com seus estudos,e1e identificou quatro nfveis de
.

illtersubjetividade.ou de transk:o do flmcionnmento interpsicolôgi
(.co par
.
'
+ito
itdrapsicolögico:
l.A situaçso é definida de m odo m uito diferénte pelo adulto e pela

criapça.Nestecaso,acomunicaçâoémuitodiffcil;nâoocorreintemubjetividade
aeercadaatsoquesedirigeaum detelminadoflm,Jéqueadulto.ecriançanâo
compartilllam pontos fundamentais quanto à representaçâo dos objetos
'

.

envolvidos;
..
,
2
, .4..
kik
. N a defi
niçâo da situaçâog adulto e ctiança com'pàrt
ilha
1a
-a
.

compreensâodeaspectosbésicosdosobjetosmnsestatilthnaainda'n'âoentende
anaturezadançâo dirigida ao fim.Assim,a criançanâö faz V'inferências
necessériaspara interpretarasfalasreguladorasdo adulto a ela dirigidasi
3. Na definiçâo da situaçâo,muitos aspectos sâo com partilhados
u
s .. A
crialkça faz as inferências necessâriag para ehtender as açöes reguladoràs do
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.

.

. yc

adulto-elatentainferiroucompreenderadeftnkâodasituaçsodadapetofàultd.
Nestecaso,acriançarealizasuasaçöesexclusivamenteno jlano interpskoBgico, sendo queo adulto guia,orientaa criança;
Qr;'
4.A criança assum e toda a tesponsabilidade de realizara açâo dirigida
.

aofiln.Podeocon'
erfalaegocêntricadllmnteoulogoapôsatranskëopam p,
.
plano intrapsicolögico,isto é,aparece a forma AUTO -QEGULAD ORA DA

ACAO.Adultoecriançacompartilhnm a
'spectosfundnmentaisda
# definkâoda
sittpçgo:h:
iumaquasetotalintersubjetividade.
k 'â
,
'

''

Essesresultadosmostrnm queacriançapodeparticipar,'nmùainteraçâo,

com m odos bem diferentes de funcionnm ento intem sicolôgico os quais irëo
.

refleiir-se em diferentes modos de ftmcionamento intmpsicolögico.O que je

concluiéiuequanto maioro grau decompartilhaçâo,miiof'o grau d,
transferênciapal'
a o plano intrapsicolögico e que;quanto m aisse consegue fazer

jtpto,maissepodefazlisozinho.Natranskâodoftmcionnmentöinterpsicg;

'

lögico parao intmpsicolôgico, a criatwa apropria-sede form ascultteaisde açao,
c .,

ilzfer
dosobreomtmdo-privadodoadulto,a'-partirdoeem relaç&
oaoconteyt
p
''hz
''''
f
,j;.:;.
.
'
.

.

çr
iiquea interaçâo ocone.
'A
'j)
.
' Em seus estudos, W ert
sch (1985)analisou,ftmdamentalmente,o papel
..

pediadordoadultonoprocessodeaquiskâo,pelacriança,detlmayçâoprética.
Esta anélise pode também sert'
ltilpara a esfera do que costum am os cham ar'dé''
ensinoforinaldoconhecimentoaindaqueesteapresenteoutrosdesafios.O ensipp
fonnaldo conhecimento,especialm ente o das ciências,sendo estasventendidas
no seu sentido m aisamplo,m querdo professortun H balho analftico de gmnde

complexijadejâque,pam ele,asituaçâosedefinenâo em tefmosdeobjetos
concietosque seafigumm perceptfveisasimesmo eao aluno:trlkta-'
sedeum
cqli echnehto que etwolve CONCEITOS os quais,poisua jf6piia natureza,
rxigem aoperaçâo deftmçöespsicolôgicas(como,porexemplo,apbstraçâoea
:èfkraligaçâo)queaindan:oexistem,paraacriança,noplanoih'tùpsicolögico.'
'

.

M uitoqdosconceitoscientffico!nâosematerializam em objetosouaçöes
concretas, perceptualm ente acessfveis. Assim sendo, os professores,

hlt
pitivamente,agind.onosentidodegarantirum mfnlmodeintemt
lbjeiivid
ade
l .
'.'
.' j
nasuainteraçâocom o aluno,costumam concretizâ-los.Paratanto;utilizam-se
devsriostecti di,dentreosquaisdestacnm-seasanalogiasque,quandonâosâo
.

bem -elabom das. desviam a atençëo do aluno pam aspectos irrelevantes do

conceito.Empobrecido,oconceitopassaaserrepresentadocomoonomedeLma
cJfâ'
a e nâo com o parte de um sistem a de relaçöes lôgicas e,por isso m èsh o.
deixfdeexigirdoaltmoum determlnadonfveldeabsœaçâo,impedindoquenele

se desenvolva formasmaisavançadasde pensamento.Ao >erkproxinydo,
forjadnmentè,domundoconcreto,oconceitoédestitufdodpnfveldemediàçâo
àemi
6tica queo particulariza dentro do conhecimento.O resultado é adistorçâo
)
'

.

do conhecimento eo desenvolvim ento,no aluno,de nfveispouco avançadosde
fpnc
ionam ento cog11itivo.
' '
'
Aê ê
'
Para evitar esse estado de coisas,o professorprecisaria identificar as
funçöespsicolôgicasenvolvidasnopadicularco% ecim ento ouconceitoquequer
ensinar e,com vistas a atuarna zona de desenvolvim ento proxilnaldo aluno,
'

.

definirfonnasdemediaçëoquepermitam ajustescontfnuosnasuainteraçiocom
ele.Nessesajustes,o professordeve cuidarpara quenào hajadistorçâo do
conhecim ento e,porisso,precisa teramplo domfl o do quepretendeensinar.
M as,osctusosdeform açâodoprofessornâo opreparam pam estatarefa.
Colnprova-o o simples fato de separarem o ensino do contet'
ldo especifico do
ensino do m étodo de ensinar.Entretanto,aprender o conceito de âtom o pal'a
resolkerum problem adequfm ica,porexem plo,édiferentedeaprenderom esm o

:

gonc
.eitopam ensinâ-lo:sâoduasaçsescom diferentesfinalidadesqueimplicam,
...

%.

porsuavez,diferentesdefiniçöes de situaçâo edistintasoperaçöesanalfticas.
No exercfcio daprofissâo,algunsprofessoresacabam porperceberque
hJ
-proàlemasquandoseseparacontetidodemétododeensinar, em bora,m uitas

Vezesyl'éocqnsigam encontraroscaminhosparasoluciolù-lo.Num projetoqu'-e
estam osdesenvolvendo,no qualprestam os assessoria aprofessoresdequfm ica'
do epsinom édio,tun delestrouxe-nosa seguintesquestâo:o quedevo fazerpam

ensinarqufmicaanonnalistasdemodoqueelasestejam preparadasparaensinar
quimwi
caa clianç
as de pr
im eira à quar
tasérie?
-e'
t
D ada a relevância da questso,com eçam osa procuraraltenmtivas para
discutircom o professor.Destasdiscussöessurgiu aidéiadecom eçarp
'elaestm tégiadom aterialdidéticoparaenfrentaro problem a.Assim ,estam os!no m om ento
-j
.
,.
:elabom ndom aterialdidético,especificam enteparao ensino dequhnicaanor
w,
m alistas,pqpalvaisertestado pelo prôprioprofessorquenostrouyeo problelna.
Este m aterialé tlm conlunto de experiênciasqufm icas.A descriçâo de''
cadaexperiência ocorre em doisnfveis eé antecedida deum tratam ento te6rico
acercados conceitosnela envolvidos.N um nfvel,esboçam osorientaçöesparg o
ensino que o professordo ensinom édio vaim inistraràsnormalistas.Num outto,
sso dadas oyientaçöesàs norm alistas para ensinarem às crianças de
prim eim à:
t
'

.'

'
.

.:

quarta série.Além disto,esta descriçâo é segtlida de uma anslise (que ainda
estlkmospreparando)defunçöespsicolögicasqueosconceitoscontidosem cada

experiência requerem .Ou sela,a norm alista vaiaprenderqufm ica para resolver

pr8blemas de qufmica (primeiro nfvel) e vaiaprender qufmica para ensinar
qufmica (segundonfvel).
.
Esta'éumaaltem ativaqueespemm ospossavirateralgum acontribtliçâo
para aform açâo deprofessores,nam edidaem quenelan:o estâo dissociadosos
trêsN'p'leme
rktp:bésicosdasituaçâo pedag6gica:o professor,o collllecim ento e o
altlno. ' .L'f
v
,
.
.r.
.

.

.

!

I
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A CQTANCA ENSW A
M
ISA RAM OS BARBIERI
Universîdade deJJ/ Paulo,RibeiraoPreto '
*
'

è
>'

O tem a do simpösio d crîança e o conhedmento nom eia a criança em

primeiro lugar,escolhn que indicao desejo de invertero que acpntece n!
Academia,ohdeoconhecimento vem sempreantes.Parainverlplynâosôizo
discllmom asim préticadocente,épreciso queainvestigaçâoarespé
'itodarelaçâo
(la
cr
i
ança
com
o
conheci
m
ent
o
envol
va
t
odo
o
pr
oc
ess
o
de
ens
i
noaprendizagem
.11
,
!
'' '

. .

Paqjcola.;.:Xscriançasestâoindoàsescolasem idadescadavezmenoreseestudosjk!'!;.
lùteceùtestratnm daconstrtlçëodeconhecimentoem criançasdecreche.Objetode
èstudosdçéspecialistasdediferentesâreasdosaber,acriançatem tidocuidados
..

v'.

.

defasadoà em relaçâo às teorias da aprendizagem e provaveltpçlzte ao seu
potehcialpara aprender.
j. . .
yy .
,
A criança ensina -é o tftulo da palestra -e este fato precisa serincluidp
.

no
progmmapreparadoparacrianças,nasituaçâoensino-aprendiza;Mem qu
enjti'#
'
' -*é*
.*'

.

-

e

e-

.***

pontânea.Existe um progrnm a dirigido,proposto, para que a'
re
'ulna
' sitùac:p
.
' fes
.
.
.

'crialkaaprq
eénessepr
gr
maque
acrianç
ur*preendealgu
ezes,se
#:ùd
.. a,
-- o
--' n
*as
v ma
.>sv
-

.

--*B
... .

elà nâo sutpfeende é porque nâo lhe é peM itido surpreender,ou porconta do

prgfessorquenâoestépreparado,ouporcontadaescola,quenâoéadequadaà:
.
:
P'rèppraçâo
d:.professoredoaluno,porfuncionarfreqiientem enteem condiçöçs
J
advelsas.O cuidado que se tem com o aluno é tun cuidado sempre invepo,

inferiok'
distoriidoem relaçâoàcriança.
.' . '
.

#'

MF

.

.

;,s, .,.
J>

icitaro movimento das crialwas,registrando osmomentos mais
K?jy? txpl

stijn
'7i
ficatiy'os1dos'euprocessodeaprenderaindaéum caminhoque,traçadopor
..
z

pöùc',,o
tudiôsok,nâo .jtem alcançado as crianças nas escolas. Nas escolas
,.s es

ëu
:ta

. '

.

despontam asformasdecuidardascriançasepercebe-seo quanto:podistantesn
:
.
inkémastalvez-doseudesenvolvimento,possibilidadesenecesjidades.
-

. .
em professores, pesquisadores e até altm os que com eçam m a
) Exi
.:. .. st
(.

.

egi/ra:Zhiovhnentùqueacriançatem em relaçâoaoconhecimento,masiep

hâo éusual.Seiabeao professordacriançaregistraroqueacontecequando''a
cri
nt
emanif
estadiantedoconhecimentoquee1eapresenta,énecessérioque
v
q'as
1a
!
eleaprendaess'
àm etodoloaiacom outrosprofessoresedeixedesersozinhonqssa
' .'

..

t

1 '
'
*
-r '
ï
atefa,pùi
qu.equandoe1ec
omeçaaensin-*a'ré,decertaforma,quandoelecgmka

aé
realmenie a aprender.Fazer isso sozinho significa nega? a pröpria escôl'
J
#
'
l
h
m
e
m
c
l
a
s
s
e
preciso qùe a ppssoas traba e
ises,
, grupos, fazendo anâl
.

'

tpestio..na
ndp,registm ndo,cliticando,enftm ,fazendo do ensino :11:1cam po de
.
7.-.
ingestigyçLad
educacional.Isso nâo acontece em geral nas escolas, m as hé
'

.
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.

è.zi'

7
'- 7
,
i
.

pmfessoreséhsiâandoecriançasaprendendo-afonnacomoelesensnam eelas
aprendem nâo estéclaranem explicitada,nâo éform alm enteregistm da.
O professor,diferentem ente do especialista,tmbalha com seus altmos..

preprm aulas,evidenciaaprendizagem,mas,no entanto,nâo chegaa elabom:
suas observaçöes de form a a organizar atividades pröprias de tlm processo
edgçacionalinvestigativo;nâodirfam osplanosouprogram as,poisseriaexagero,

conqideradas as condiçöes de trabalho nas escolas.Raramente.regisb'
a
observaçöessobreseusalunosecom freqiiênciamanifestadtîvicfia
'sobreogrg
w
ï
Jk* !
'
-'

.

deconcordânciadoseutrabalhodeprofessorcom ateoriaquepasjo2u
aacreditaf..
.
Até assum e a tarefa de conseguircorresponderàs expectatiyascriadaspam qul
relacione o tm balho ao desem penho dosaltmos,na aceitaçâo d:qqçseensfzlà
'

a

quando alguee
m aprende.

Seré que os professores precisariam conhecer aà teorias dq

aSpren
dizagem?Conseguem osespecialistasresponderàsconsta
p
tesindagaçtès'''
.
'.gY
.y '
sobreqpyendigagem nas escolas?

. '

% '1'DasanâlisesfeitasnoLaboratôrio deEnsinodeCiências(LEC),pelas
prôpriascaractetfsticasm etodolôgicasdoprol.eto,verificnm -seduasconstataçöesjy
s'
bésicas:1)sje, ppra o especialista,é diffcilconhecera prética edtèacionalnas
'

k

e
scolas,par;oprofessorestaprâticaéinsuficientee2)aspesqulsyj,com forte
t
endênciaparaaaplicaçâp dasteoriasdaaprendizagem ,nâotêm comprolni:,gko(tqjy
.

.

de
apreentlero dinam ism o dasescolas,m asacabnm criando um im a'
ginério.'pps
.
4
24-21
.
profes
soresdesorientados.Também verificnmosque a escola tem pm saberque
.
o

.

.,.
se movhnenta em .direçâo ao acadêmico e vice-veaa,formn,lzctl 11m esja
çt.o/.tq
.

,

m etodolôgicoqty metecereconhecimentocomoéreadeestudos.Contaminados
porecldkâodeidéias,osgruposdeespecialistaseprofessoreskonferem cop a:
e

licenciatura (teorias da aprendizagem)o traba1ho que desenvollem.Co'l'
ri''
cam cterfsticasdeinvestigaçâo,o trabalho extraclasseem laboratôrio,bibliofeca,
incluindo conversas,osregistrose suaanilise,gradativamente ganham a rotina
dosgrupos,
com
presençade alunos.
.z
,
.

.

Kt
t documentacâ
o das formas de exp
ressöes verbaism
'gréficos e
j!''
.
i'r
klw
''.
yeprçsentaçsescorpomisdascriançasestâopresenteselementosbésicospam a
'

ofganizaçâo de atividades de aprendizagem que nâo podem escapar a

aobiçrvldoresatentqs.Também podem serponhmdasascondköés'em ques8
.

realizam as atividades e os tecllmos envolvidos.No LEC,onde os program as

estàovoltadosparaaeducaçâoem Ciências,ascrianças,mesmoasdecrecjjy.
,.
tendem a com entar tam anhos, form as, cores e relaçöes, especiahnente :è.j

tempohaiseespaciais,deprocedência,semprecom preocupaçöe-sdalzistörif.''
As crianças nos sum reendem .lnKistem nas questöes/sobrè o tem po,

surgem perguntpscomo:M asfaztempoqueG/Jal
n,QualidoJ
'oiglïetiraram4.
issol.Essebichoainda Wve'
?,Tem PCJfJdo quelz?,1iguala elelUmaDcrianç:de
;

.
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seis anos, ao ver um a fêm ea de escorpiâo e seus filhotes, e ao ouvir a

pôs-graduandadizerqueosfilhotesnâopodem descerdodöràodam;eporque
senâo ela oscom e,observa:...o queeles ctulle/llquando eles G JJ'
O nas ctu/t?.
<
#a plJé?Elescrescellt'
;
.
Em umavisitaàFEBEM ,aprofessoram andou ascriançascantarem um a

musiquinhasobreofeijâoquenascenoalgodâocom égua.Um meninodisse:...
oc/llfc/llzbrotaepl'cimadaplesu nacfzm da??lfp7lf7??lle!E ltifora,pt)llorta.o
.

Seltsalvadôrplanta a seplep/ena terra.A'
tib tem a/go#Jo!
f.
,
Ollmndo operfildo solo deRibeirâoPreto,organizado em um atelha,as
criapçasanalisam çdepoisperguntam :...mast
zlft/attu metroseles cavaralnpqra
.

.

teressepeë/?
Sào petguntasque dëo idéia dosconflitosentre o conhecim ento que as
crianças têm e o conhecim ento passado pelo professor.Essas pe
rguntas s;o
'''
.'
im portantfssil as m as nem sem pre percebem os,por estarm os voltados para,
:
.o
.

..

.

teör$
i
co,paraojâestabelecido.
!q;

%
'O laboratôrio, o trabalho extraclasse, oferecendo condi
çöes de
atendim ento à criança,com o m aterialvariado e apropriado,presença de adultos

prepamdos e disponfveisjunto a programas especialmente elaborados,tlni
m ostrado a.possibilidade de antecipaçào do conhecim ento, e de um a
apreùdizaxjgem que certam ente acelera o desenvolvim ento. '
'
'

.

..

$

,
'

; .

.

.
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APROPIJLSXO PARAO DESENVOLW MENTO
ZéLIA M .M .BIASOLIAI.
VES
UniversidadedeS'
JO Paulo,Ribeirso Preto
A frase #'
d criança tcsocializada ao ple.
wao tempo eplqlte socializa o

adulto''tmduzavisâoatualdequeoprocessoàedesenvolvimentodohomem
ocorre ao longo de toda a vida;traduz tam bém a visâo de que som os todos
interdependentese queaevoluçâosefazatravésdetlm m ovim ento bi-direcional
's das tarefas que propöe, e é
-O adulto ensina as geraçöes m nis novas,atravé
ensinado porelasa com o levara efeito um a educaçso adequada. '
Indoalém ,om odeloqueconceituaoindividuocolnoprodutordopröprio
'

desenvolvimento trazàtonatodaabuscadeuma individualidade(identidade)
dentro do processo de socializaçâo e cqnsequentemente a propulsâo pal'a a

alteraçlo de padröesculturais,àsvezes seculannente estabelecidos tBelsky e
Tolan).Asshn,seporum ladooindividuodasgeraçöesmaisnovasévistocomo
recebendo m uita influência '
do am biente, assim ilando valores, atitudes e
cum prindo tarefas,poroutro,ao agir,e1e condicionaerecoM trôio que orodeia,

e modifica o pröprio ambiente (intem o x externo)através de suas reaçöes,
necessidades e dasparticularidadesdo seu desenvolvim ento -e porinfluenciar
quem o influencia a criança pode ser'descrita com o produtora do séu
desenvolvim ento.
.
' '

Mas;nem sempreseconceituoucriançae'suarelaçëocom oambiente
dandoênfaseàspotencialidadesquee1atraz-quesedirigem pam um arealizaçâo
-

equeteriam acapacidadedefazê-laparticipantedasuaprôpriaconstruçâocomo

lIm organism qbio-psico-social,dentro de um processo de
evoluçâo contfnua do
.'
.

nasclmentoàmorte.

-'

.

.

Assim é que segundo Clarke e Stewart,as crianças pelo seu status
dependente,n'âo sâo as otiginadom j de suas prôprias açöes, existindo m uitas
vezes,portrisdelas,um indivfduo adulto que direciona o seu desenvolvim ento,
tendoo controleam bientall1m efeitom uitoacentuado nadeterm inaçâodocah ter

edascompet1nciasdascriançaseatédoseudesempeizhoem tarefasqueavaliam
*

t
nfvelintelecttlal.
Essapostura,sem dflvida,podeserdefinida com ounidirecional,porque
coloca a criahça com o'm uito passivano recebim ento de influências am bientais;
ao m esm o tempo queconceitua o adulto como imutâvel.
.

O Simpösio Criança e Conhecimento 1,a questâo da aprendizagem,
tropxe um a fala,da Profa.M arisaBarbieri,que desdeo seu tftulo,define muito
beln um anoy: postura:zl criança ezllfaa.
.

:

.

:

Se

Quando o pesquisador procura se distanciar do m odelo m ais
xmidirecionale delineia outl'asform asdeinterpretarosdadosque seustm balhos

(e dos çompanheiros de lealapresentnm,11m quadro muito divemo passa a

existir,mudandoaspempectivaseasperjtmtasparanovosprojetosquevêem a
altem ratéo enfoquequeppdeserdado àatuaçëo prética voltada pam o ensino e
para a clfnica. A criança passiva na m âo do ambiente incute-lhe a brutal
resm nsabilidade por tudo o que venha a acontecercom ela,tanto do ponto de
yistacognitivo,quanto do afetivo;a criançavish com o com pondo uma linlm de
deà
'envolvim ento - particular, individual - fruto de um a propulsâo filo e

autogenéticamenteestabelecidabem como.
dascondköesqueo ambientelhe

proporciona, traz à tona a idéia de que a constlw âo é co-participada e o
pres
suposto de
que existe um m ovimento constante. em duas direçöes que
'!
.
--

ocksionatrocasealteraçöesnosdoislados.
4

.

:

i

'
;

y

O dei'envolvi'
m ento pconteceriasegundoum processo pam doxal,porque
..

'

t

depelndetiadepté-requisitosem oposkâoaoseuobjetivofinal,assim:
''

,

: 1.Pqta que o individuo se construa é necessério que e1e tenha sido
construfdo.
î-j, 2
. Pnt
n chegarà percepçâo da pr6pria identidade com o énica,plena de

k
!
I

idiossincrasiasoindivfduo!kpa
soupelomomentodaidentidadeforjadaatravés
''.
$ s
daàogrupodepares. '

j
I

'

'
.

.

)'
.
.

'

'

3.A construçâo do eu acontece ao m esm o tempo e 'por
que se form a a
>'

visjodooutm comodiferentedesi,tendoiniciado oprocesso em m''
eioàshubiose
j,

* ,T

coin a figuram atem a.
J
4. Pnn tonpr-se independente a criança precisa que sua dependência

inicialtenhnstdoatendida(satisfeita).
'

5.Parasercapaz de desenvolversentim entosdeafeto frente àspessoas

.

o indivfduo necessita ter recebido (pot parte dos adultos significantes)
dei
thonstraçâodequee1eeraquerido, am ado...E osexem plosvâo porafafom ...

: Sempre attavés de contraposköes o desenvolvhnento na infMcia e
adol
escênciafar-se-iaseguindodoiscaminhosinterdependentrs
:
-

.

.

-

Da dependência à independência.
''
Do controle essencialmenteextem o ao atito-controle..

.

.

.

O filltotedo humano nascee vaipermanecerpo
'ru1n bom tempocomo

àependented@sadultosedesuaespéciequedyversoproveràeleascondköes
pal'asuasobrevivência.Gm dativnmentee1eteré hnpulsionado airprescindldo
'

dei
sas figlxens,desfazendo'a simbiose que o ligava àmâe (em especial)eaos
).
popcos expressando um a necessidade de autonomia,o que concretizarâ sua

prlineiraimagem deum eu sepamdodosoutros.O sucesso nessaempreitadao
leka um pouco m ais adiante e a busca de iniciativa aparece trazendo consigo a

lsâopq
fultraèassar a.s
Prlpu
oposta
mediatas do a.mbi.ent
e (ainda que,no
. pr
.s i
i4%
. J!,:.. .' L.<,
.
...

.

.

.

j
I
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fundo,por ele condicionada), que vâo se direcionar para a conquista de

habilidadesacadêmicasesociaisUéent;onafaseescolar-dos6aos12anos)e

j

seencen'am com o abandonodexlm ahnagem infantildesim eslpo eaconstruçâo
deum anova identidade.
.
Perm eando, perm itindo e contendo essa evoluçâo o am biente
iniciahnente controla de fprm a quase hltegl'
ala rotina de vida da criança,os
estfmulosaquee1aé subm etida,oseucompo> m ento;mas,aopassaraelatodas

1

essasregrasdo dia a dia,e1e possibilita que seja adquirida primeiro tlmà

I

disposiçâo pap ficarde acordo com seus socializadores;depois o cognitivo dâ

I

'

as condköespara que as normasestejam presentes atmvés da imagem do
socializadorqueasemiteem rflm aidentificaçâofazcom quesejam introjetadas
eassim iladas,com pondoumaco- ciênciam om ln dim entarqueil agom exercer

opapeldecontroladoradasaçöes-diz-sequeosujeitotorna-seintemamente
contrplado oppossuidordeauto-controle,queapartirdessabaseptimeha terâ
um conteudo que,em contato constante com o social (restrito ou amplo)
'.

j

1
I

'

processaré,pela cqnfrontaçâo, alteraçöes e reconstruçöes dessa m esm a

consciência,i-àaptando-aàsnovasnecessidadeseinformaçöes.
Enfaticnm eptç se poderia entâo dizer que pensar o desenvolvimento
.'

humanohojeel
;rem .buscadenovasperguntaspam aspesquisasnaéreaede
. s,
..

outras form as de interpretar os seus dados exigiria um com prom isso do
pesquisadorde levara efeito o seu trabalho tendo com o base um a abordagem
interdisdplinarque lhe perm ite visualizaro hom em em trocascontfnuas com o
seucqntextosôcio-hiptörico-cultllml,sendoporeleconstrufdogaom esmo tempo

.

!

!
i
;
!

temodelando-pacadainstantepelastlaaçëo.

l

especificidadq de suaséreps de atuaçâo -o psicôlogo,o social,o cultllal,o

i
!

Profulsâopal'
aodesenvolvimento?Sim.
-O ilt'
àiv
'fduqcomoptodutordeseuprôpriodesenvo1vimento?Também.
O modelo subjacente pennite que os pesquisadores mantenham
-

!
'
y
I

histôrico-masocokhecimentoconstrufdoéintegrazo.
.
'

.

,

''

.J

'

.

'

.

.

*

.

$
i
j
j

.

'
.

.

.

'

.
. ..

.

.

.

,,.
.

.

.

.

I

j

.

l

'
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.

.
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RELK OES OBJETM Sm TW ASE COGNITW AS
M ARIA BERNADETE A.CONTARTDE ASSIS
Universidadede S'
JoPaulo,Ribeirâb Preto

O desenvolvilnentodaafetividadeeodesenvolvimentodacognksotem
1tlgarem tlln Cam po Com tlln,que é O Campo relacional,em que htia interaçâo

Sujeito-objeto.Neàtecontexto,a afetividadedizfespeito ao investimento de
energia psfquica (cohstrutiva e/ou dèstrutiva)que o Sujeito faz no Objeto,
enqtmntoacogniçsorefere-seaoconltecimenioqueoSujeitoretira(abstrai)do
Objeto,apartirdesuaaçâo.Aolongododesenvolvimento,ainteraçâoS-O vai
possibilitando a construçâo dosobjetosintemos,afetivosecoglûtivos.
v

1.O objetodoafeto
a)f:construfdonainteraçâoS-O;
b)Esta constnwso se dé com base em umabistôria de amore ôdio,
gratificaçâo e frustraçâo,prazeredesprazer;

c)Estaconstruçâoéregidapelasleisdoinconscienteafetivo (descritas
porFreudespecialluentenaInterpretaçâodeSonhos);
d) Fatores endôgenos (constitucionais,pré-concepçâo,herança
filogenética,mftica)efatoresexögenos(caracterfsticasprôpriasdo ambientee

dosobjetosqueohabitam)entmm em jogqnestacpnstnlçào;
e)O objetoconstrufdonainteraçâopertenceaomundointemoeneste
lugardetenniparénovgsconstruçöesenovasrelaçöesdeobjeto.Naturalmente,
estasnovasrelpçöesLterip papelim portante em futurasinteraçöes,reabrihdo-se
a questâo da interaçao porfontesendôgenase exôgenas.

2.O objetodacognkâo
a)é construfdonainteraçâos-o;
.
b)Estaconstrtwâosefazcom baseem IlmaMstöriadeaçöeseoperaçöes

sobreoobjetoquetem detenninadosaitibutosreferentesacor,fonna,tamanho,
textura)Peso,m assa,volum e,etc.;

'

c)Estaconstruçâoéregidaporleisdo inconscientecognitivo (descritas
porPiagetnaTeoriadaEquilibraçâo);
d) Fatores endôgenos (abstraçâo reflexiva) e exögena (abstraçâo

empfrica) entram em jogo nesta construçëo.As estruturas assimilativas
aconiodam-seàsiaracterfsticasdosobjetoseassim setransfommm,pennitindo
novasassim ilaçöes;

53

e)O obletoconstrtlfdonainteraçâopassaaserfonteintemadenovas
construçöes,reelabom çöesç tm nsform açöes.

'.

.

3.Obletodoafetoxobleto(1acognkio
Estas duas histôrias de constnwâo acim a descritas v5o constituir

estruturas(umaredecomplexaderelaçöesobjetais)afetivasecognitivas.Ocorre
noentantoum fatopamdoxalmentetâosimplesetâocomplicadoc oobjetodo
afetoéomesmoobjetodecognkâo,ouseja,oobjetosobreoqualinvestimos
nosso àm ore nosso ödio é o mesm o sobre o qualinvestim osnossa capacidade
deabstm irecriarleisl'
ôgicas.Tmtam -sededuasfonnasdeabordagem
' aoobl-eto,
ou doistiposde relaçöes,com leisprôprias,masnamedidaem qùe ambas'se

aplicam aoobjeto,h:iquesçpensarelhumaihtegraçëoeutreelas,ouseja,uma
leimaiorquerejaambososcôdigosdee'
tka.
'
.

'

Estes dois conluntos de leis podem se estruturar em ?; configum çöes
diferentes:podem discordar,concordar,totalou parcialm ente,se anularem ,se
com pensarem ,etc.A m eu vernâo procedea questâo de dom fnio ou submissâo
deum poroutro,proquenâo se tmtam deforçasopostas,m assim com binadasde
diferentes form as.Am bas sào necessérias para nossa sobrevivência e am bas

operam sempreem conjunto,aindaqueumapareçasobrepujaraoutra.Pode-se
dizerqueoafetomobilizaabuscadoobjeto(0desejo)eacogniç:oefetuaesta
'

busca.Se a m obilizaçâo for interusa dem ais,poderâ prela,udicar a efetivaçàö da
busca,na m edida em qtle desencadeia ansiedade a um nfvel que interfere
negativam ente na atikaçâo das funçöes eg6icas utilizadas na constrtwâo do

conhecimento.Se,poroutro lado,nâo houvermobilizaçâo (desejo),haveré
desinteresse pelo conhecimento.Desteponto devista,a cogniçso é vista com o
um instrum ento cohstrufdo pelo ego para buscarm eiojadeqtlados de satisfaçâo

de desejos.Trata-se de Jlma possibilidade para se pensar as relatöes
afeto-cogniçâp.

'

A FRONTEM ENTRE O PG LICO EO PRW ADO:A

CONSTRUG ODEUM SABERSOCIAL
YVES DE LA TAILLE
Universianae deJJo Paulo,JJO Paulo

Entendem osporxaheraocf/laquelereferenteàsproduçöeshum anastais
com o linguagem , norm as de conduta, de troca,etc.D entro desta categoria
elegem os11m tema:a fronteh'a entre o ptiblico e o privado.Talfronteim sepam
dois dom fnios da atividade hum ana,dom fnios estes que podem ser analisados

sob vériosgspectos.Porexqmplo,o aspecto econôlnico (empresasprivadasou
pflblicas);o aspecto polftico (as ingerências do estado na vida privada dos
cidadöes);o aspecto de usose costumes(o quefazerem lugarpflblico,o que
somentesefazem lugarespyivadoscomo olar),etc.
A fronteh'
a entre o ptîblico e o privado varia muito de sociedade para
sociedade,degrupopam grppo,deépocapara época.Algum asculturastêm ,por
exem plo,tlm anonnatizaçâo relativam ente clam de quecondutascondizem com
o espaço pti
blico e de que outrassom e
'ntesâo autorizadasem espaçosprivados.
'1t
Outrascultumsnâo têm normastâo bem definidas.M as,adespeito dam àiorou
m enorclarezadessasnornp l,areferid:fronteira sempreexiste,com o o atestam

estudos histöricos e antropolôgicos.E1a é,porconseguinte,um objeto de
conhechnento,e neste sentido,podem osnos debruçarsob as fases e processos
de construçâo destena criança.
H' é;
)
. o m enos três m zöes que testemunlmm a favor da hnpoM ncia
t
:
pel
teörica e prética do tem a em tela.A prim eiradelasdizrespeito à pröpria época
em quevivem os:afronteiraa quenosreferim osé alvo degrandedebate.Algtms
denunciam ulp ptocesso de privatizaçao do espaço pliblico -notadnm ente no
Brasil-quesetraduzpelaapropriaçâo deespaçosquedeveriam pertenceratodos
'

'

..

.

(ruas,pyfques,etc.)porindivfduosoupequenosgrupps.Aquiestéem jogop
conceito:
'
àecidadaniaque,pasuadefinkâogeral,prevêumacomposkëo do
respeito'àdiferençaéàldiyidualidade(pùrtànto,($privado)conibsdevei'espal'a
com asodiedade(portanto,opflblico).Aindanamesmalinhadeanélise,autores
apontam pra'o decllnio do hotnem ptiblico, m ostrando que as relaçöes
inter-individpaisesâo cada vez maisbaseadasnasidiosincrasiàsde cada um do

quesdbreo'desempenho depapeisquem dem mudardependendodolugar,do
interlocutor,etl
c.-fatoque,ppm Sermet,levaàtiraniadafa/fplftftlzg eàdissoluçâo
dastelaçöessociais.

'

Ulpasegundamzâodarelevânciadotemadizrespeitoàquestâodojufzo
moral.Defâto?anonnatizaç/odascondutasem tomodafronteim entreopflblico
.

qù'.

... . ..

ç
'
d

.
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eo privado frequentementetraduz-seporleis(no Direito,fala-seem Direito à
Intim idadeouPrivacidade)e/ouporregmsmorais.Po> nto,pode-seemiquecer

osconhecimqntospsicolögicosquejâpossufmossobreodesenvolvimentodo
jufzomomlahalisandoagênesedaconsciênciaepHticadasregmsatinentesà
.

*:

sepnn çâoentreopflblico eoprivado.Acrescentadpmosaindaque,nesseestudo,
encontm r-se-âo as questöes da honra,do respeito de .
W tnesm o, da imagem
pessoal,da humiliaçâb que,embom pouco evocadasnos estudos psicolôgicos

sobre moral(que,em gemltratnm do senthnento de culpa),parecem-nos de
relevM cia essencialpara compreendero desenvolvim ento m oral.
A terceira e tiltima razâo diz respeito à construçâo do Eu e da

pemonalidade.A fronteirasociolckicaentreoprivadoeoptiblicocorrespondea
fronteim psicblôgicaentreo Eueo Outro.Com psesabe,aprogressivasupem çâo
do adualismo é solidéria dos desenvolvhnentos cognitivo e afetivo. Om , é

coerentepensarqu,osejatambém dodesenvolvimentomoral,notadamenteno
quetangeàsr4grasque,justamente,visam balizarosdiversosespaçosquepodem
'

serocupad
'ospekoptiblicoepekoprivado.Estam ospensandoaquiessencialm ente
ntlma quesâo espedfica:as normnsque baliznm osdireitose deveresatinentes

aoJalar-sobreaiou calar-sobre-si.à jlzstamenteestadimerkuo particularda
questâokopublicoedoprivqdoqueestnmospesquisando,dando-lheonomede
aconrrllçlbdafronteiraplom/daintilnidade.
.
Vamosnosdeterx1m poucomaissobreadefinkâo destafronteira tft)
intimidade.Como dissemps,estamos pesquisando o desenvolvimento das
concepçôesinfantisarespeitodofalar-de-sioudocalar-sobre-si.Valedizerque
estamosm xquisandocomo,em diferentesidades,acriançaconcebe o que,no

que tang'
e'a inform açöes sobre si prôpria (condutas, sentim entos ou

pensnméntoslk'podeounëorevelar,oquetem direitoounâodenëorevelar.
Nossasprifneimscoletasdedadosincidimmsobreaquestâodaconsssëo
dodeluo (delaTailleeoutios,1991).AlrmKmotivosexplicnm ta1opçâo.Em
Prhneiro Iugar,existe llm n ponnatizaçâo da confissâo:quem com ete um delito
deve confessar o fato,pottanto,assum'ira responsabilidade.Além do m ais,o
ensino da prética da
confiss:o éttadiçëo nanossa educaçào m oral,religiosaou
'
laica.Em segtm do lugar,a consssâo do delito dell
.m l
.ta o lugardafronteim entre

optîblicqeoprivado.Asvezes,adelimitaçâoéclara:seA le-souB,B tem direito
desaber'
quefoiA pautordpdelito;eseA lesoualgum patrimônioptiblico (ou

seja,pertencenteaI1m grupo),ogrupotem direitodesaberquefoiAoautor.Nos
doiscaso ,portanto
',A tem rodeverdeconfessar(l1
m deverdefalar-de-si).Em
outroscasos;a fronteim entre o péblico e o privado é m ais diffcildese traçada.
Porexem plo,t
'
se A lesou B,Feré que A tem o deverde confessarseu ato a C,se

' C nâo fdiksado nem diretanem hzdiretamente?Outro exemplo dizrespeito à
divemasf
onnasdeaptoridade:se A lesou B,terl A o deverde confessarseu ato
' 'v
'
'

' )-'.
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aC,llmnpessoacolocadaem poskâohlemrquicasuperioraA (paisem relaçâo
acriança,professorem relaçâoaaluno,etc.)?Em terceirolugar,éprecisoatentar
pam o fato de que,ao confessarum delito,o confessantenâo fala apenasdetlm
determ inado ato,m astambém esobretudo,desuaIndole:quem roubou ésuspeito
de ser lad/ o,quem m entiu de ser m entiroso.A im agem pesspal esté,por
conseguinte,diretam ente im plicada no ato da confissâo,fato que tom a essa
pH tica bastante dolorida pam o confessante.Além do m ais,e decorrentem ente,
a confissâo pode aparecer,nâo apenas com o reconhecim ento da autotia de tlm

delito,mastambém comopromessadenâofeincidência,promessadeconversao
lllOraj. .:

'

.

'

. .. . .

'

.
'

i

.

.

Nossapesquisavisajustamenteverificarsepodemosidehtificartuna
evoluçâonessesjufzose,em aidentificando,analisarquaissâoseuspassos.
Vamos comentar dtlas pesquisas.A primeirajé foialvo de uma
comunicaçâonaXX ReuniâoAnualdePsicologiadeRibeirâoPreto(delaTaille
eoutros,1990)epublicadaem 1991narevistaPsicologia:Teoria ePesquisa
(delaTailleeoutros,1991).A segundaestéem fasefinaldecoletadedados,mas

jédispomosdetodososdadosdossujeitosde6a12anos.
1.No
ssaprimeim pesquisacoM istiuem verificarolugardaconfissâona
'
Memrquiadevaloresmoraisdecriançasdeta 14 anos.Paraisto,entevistamos

50sujeitossobreoseguintedilema.'
llaviadoismeninos,osdoisdesobedeceram
à m âe:o ptim eiro quebfou um vaso caro e confessou o ocorrido,o segundo

quebrouum copobarato,masnâoconfessou.Qualomaisculpadoeporquê?A

cadasujeito,tàmbém submetemosocléssicodilemadePiagetqueopöeum delito
gravedo ponto devista m aterialm ascom etido sem intençâo,a outro,de m enor

porte,mascometidocom intençâo.Estabelece-sequeosujeitoestéem fasede
realisnto plorc/se julgar pelos efeitos materiais do delito,e nâo.pela
intpncionalidadedogutor. .

.

'

:

Noààosresultadosforam clarfsyimt
js:todosossujeitostùe,nodilemade
Piagét,optal'
am pelo danolnaterialcomocritério dejufzo,também o fizeram
qualidoestpyaem jogoaausênciaoupresençadeconfissâo.De5a8anos,tai:
casosrepresentam a m aiotia.A partirde 9 anos,o dano m aterialpraticam ente

desaparececomocritério absoluto,passandoa valerapreyençaou ausênciade
confissâo.Note-sequea'escolharealistadossujeitosmenoresnâosignificaque
desconsidërem 'a confissâo como 'necessidade m oral.Perguntadôs a respeito,
todosafinnaram suanecessidade.A té8anosdeidade,predom inaum aexplicaçâo
realista:porexemplo,se nâo confessar,leva castigo.Na faixa dos 9,'10 anos,

predominaum outrotipodeekplicaçâo,jâbaseadanaidéiaderekponsabilidade:
senâocollfessar,outrolevgrwiaculpaeoserâ(jennaheceaindaaidéiadeque
todo delito serâ necessariaknente castigado).Finalmente,a partirde 11anos,

predom iliam os argwnentos baseadosnaconfiançâm titua.Todavia,o fato de as
jJ

.'
ks

.

'

.

'

(

q

sg

criançasmenorespatltearem seujulgamentosobreotamanhododanomatàrial

E

tendeam ostm rque,em fasederealism om om l,aconfissâo aindanâocomparece
com o elem ento forte no seu universo m oral. Com o hipötese provisôria,

r
E
i

deduzimosqueafronteiralnoraldafa/fplf#/tfetambém devesermuitotênueaté
os9,10 anosde idade.Dito deoutm form a,o univemo da intim idade,entendido
com o poderfalarou nâo falar-de-si,deve serpouco norm atizado.
2.A segunda pesquisa tende a confirmar esta hipôtese.Entrevistam os

i

.

su-j
eitosde6a12anos(10paracadafaixaetéria)arespeitodaseguintehistôria.

Um m enino roubouum aviâo deum am igo,m as,arrependido,resolveudevolver,
sö quesem lhe dizernada:colocou o aviâo no lugarsem aindafalar.Analisam os

essencialmente dois pontos:1)foicerto o que e1e faz? Se a resposta fosse

!

afitmativacom oargumentodequee1edevolveuoobjetoroubado,perguntamos
seosujeitoachavacertoojeitocomotinhadevolvido;2)eledeveriacontarpara
m aisalguém ? outrosam igos? pais?

i

Em tpdas as idades,a grande maioria dos sujeitos dizem que o

i

protagonista da histöria deveria terconfessàdo.Todavia,o dado interessante é

'

que,de6a10anos,amaioriadossujeitosparecenâoprestaratençâodechofre

:

à ausência de confissâo:aclmm que o protagonista fezcerto porque devolveu o
aviâo.Somente apôs o entrevistador ter solicitado claram ente um a posiçâo a

i
!

respeitodoydflodeeledevolverqueelesdizem quedeviaterconfessado.Somente
a partirde 11 anos,ta1avaliaçâo começa a ocorrerespontâneam ente,e m esm o

assim,com umafreqiiênciaaindapoucosignificativa.(poressarazâoresolvemos

'

continuarapesquisacom sujeitosde13a15anosparaverseaumentaontknero

@

derespostasqueespontânealnenteseteferem àausênciadeconfissâol.Taisdados

l

levam a refowara idéia segtlndo aquala confissâo nâo é elem ento essencialdo
universo de criançaspequemas.
A segunda parte das entrevistas nos deu um dado bastante im portante

!
i

para o tema da intimidade.Em todas as idades,os sujeitos acham que o

.k

protagonista iiâo devetia falar pam outros am igos!Até 10 anos de idade,o
argum ento dizdiretam enterespeito à im agem pessoal:nào sedevecontarporque
osoutrosvâo falarm al,n5ovâo quererm aisseram igos,etc.Som enteapartirde

:

11anos,metadedossujeitosapresentam um argumentonormativo:e1en5odeve
falarporque osoutroseles ?lJo têm ?1t?#a a ver,porque é coisa J'
J dos dois,etc.
Valedizerquehaveriadesdecedovnmfronteiraafetivadafa#plf#tl#e, ousejao

!

sentim ento dequesedeveresguardaralgum asinform açöesarespeito desi;m as

i

talnecessidadesomentetolnaumafonnanonnativa (portanto,umafronteira
morallapartirde10anose1nmédia.Quantoaospais,amaioriadossujeitosde

i
1
.

todas as idades acha que se deve a eles confessar.Até 10 anos,predom ina o
argum entb heterônomo:ospaisdevem tudosaber;em seguidacom eçaadom inar
um argtupento novo:ébom fal
arporqueelesvâo darconselhos.A entrevistaque
'

I

'

'
(
i
.
j,kt
.

.
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I
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estamosfazendo com sujeitosmaioresdevelo nospermitirverificarseesta
tendência se m antêm ou se, a partir de certa idade,os pais tnm bém sel o
nonnativam enteexclufdosdaspessoasa quem se deve confessar.
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O tem a abordado é dem asiado am plo e ultrapassa reflexöes isoladas.
Optam os, entâo, por partir de alguns dados empfricos e, sem pretender

genemlizé-losnem esgotaroproblema,orientar-nosporduasquestöes:1)O que

fazoalunodeIQgmuemsuavidadiéria?2)Quaissâosuascondköesintelectuàis
e escolares?:,
6.
1.Em levantam ento da populaçâo de 1234 alunos de 10 a 15 anos

(perfodo diumo)dasescolasdeperêeria deRibeirâoPreto,constatnmosque
9,5% trab
alhavamfInvestigamosavida diériadellmanmostra aleatôria de60
Z
desses allmos,todos do sexo masculino:30 trabalhadores (grupo T) e 30
nâo-trabplhadores(ND (Chakur,1987).Aoparticiparmosdetun estudo decaso
(VV.AA.
',1988)deumaescoladebairrodeAramquam,igualmentesobreavida
diériade254 altmos(ambosossexos)de5:a 8:séries,com idade,
sde 11a21
anos,encphtmm osum a proporçâo bem m aiordeestudantesquetm balhnm :20%
no dium o e 90,5% no notum o.
'
As duas am ostras revelaram m uito em com um . Verificam os, por
exemplo,que am aioriado grupo T:exérceocupaçâo quenâo exigequalificaçâo

especfllcp(engpxate,officebody,babé);começaatrabalharporvoltade11-12
anos,masylglmKiniciam-qe no trabalho bem maiscedo (7-8anos);cumpre
jomadasenianalem tomo de 30 (ditx o)ou 40horas(notumo),masmuitos
traballmm 48 hpras ou m aip e,predom inantem ente,6 ou 7 dias na sem ana;e
.

recebèylepôjdé1/2salâriolnfnimo-rendimentoquediminuiproporcionàhnente
àidàde.Ii
q
jI
!
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'
. '
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3
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,
'
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M aioqgnlposT eNT parecem diferirapenasquantoao fatortmbalho.
o tempo livye,keambos(lazeredeveres)époucodivemifi
cado,com atividades
repetitivaselemnovidades,emquedomhmanistir7% Asatividadesdettabalho
dogrupor
tBoma
isvariaday,m asdesarticuladas,apoiadasno observévelecom
?
#
.

.

procedim entosrfgidos.
5 2. E1
n pesquisacom 95altmos(6a 12 anos)de 1:e2%sériesdeescolas

pflblicasdeAraraquam lchakur,1981),conshtamosquequàse90% nâotinham

adqui/doopecaköesdeclasstficaçâo(teoricamenteatingidasem tornode8anos).
Noestudojâcitado(1987)com osgruposTeNTtya8lsériesl,amaioriatnmbém
nâo-ultrapassou aéopemçöçsdeClassificaçâo e Conservaçâo de Quantidades

FfsicasanfvelCon
creto.Apenas2,doq60sujeitos,conseguiram opemranivel
4xetri
'

.'

..

.

g:

Fonnal,embom amaioriajéestivesseem idadeadequadapam tanto.Nâohouve
diferençaentre osgrupos.
Se essesdadossâo representativos,nosso aluno encontra-se,entâo,em
atm so dem aisou m enos4 anosnaaquisiçâo dasoperaçöpsde Classificaçâo ede
2 anos no dom fnio dasConservaçöes.
Hé atmso também na escolaridade,m ascom certadiferença:55% estâo
atrasadosnaescola,tom ando-se arelaçâo idade-seriaçâo;dentre estes,am aioria

é do grupo T (66,7%),que também,com maiorfreqiiência,sofre reprovaçâo
escolare interrupçâo nosesttldos.

Conclusöes.Dadaasemelhançaçntre2gruposcujadistinçâo bâsica

reside no fatortrabalho,é im provâvelqueasatividadesocupacionaisfavoreçam
o desenvolvim ento cognitivo.M as é certo que constituem -se em obstéculo à
escolarizaçâo regular.
A starefas realizadas no trabalho sâo bastante pobrese desarticuladas,
sendo desnecesséria a compreensâo pam a sua execuçâo.E sabem os que,na
escola,é frequenteo apeloàm em ôria,àverbalizaçâo sem sentidoeàreproduçâo
m ecânica.A situaçâo deisolam ento,im ediatez eautolnatism o de reaçöesparece
repetir-se no tem po livro -do aluno T ou NT.Aliâs,n5o é um tem po tâo livre
.

assim,jâqueocupadocom deveresecom comunicaçöesanestesiantes(iaTM
Apesardisso,o lazerédeilnportânciacnlcialnavidadoalunoX servindo,no
m fnim o,para tepor as energias consum idas no trabalho.Em çontrapartida,o
dever escolaré altam ente subvalorizado,além de constituir-se,na verdade,em
ntaislf?p trabalho.
A situaçso dosalunosdo notum o é aindam aisgm ve.A gmndem aioria,
sendo trabalhadora,convive continuam ente com o fracasso escolar, vivendo
.

escola e tmbalho sob condköes adversas.Masraramente essesaltlnossâo
conscientes de que m aiorgmu de escolaridade nâo significa,necessariamente,
m elhorescondiçöesde vidapara o trabplhador.Nâosignificanem m esm om aior

domfnio do pröprio trabalho,jé que a escola nâo fornece o necessârio
conhecim ento prâtico,nem o tipo de trabalho realizado exige contet'
ldo escolar
elaborado.
.
Em sum a,assituaçöesde escola,trabalho e tem po livre se aproxim am
de vérips m odos:pso frequente de instrum entos figurativos do conhecim ento,
automatislnoseausênciadeperturbaçöesptopfciasàreorganizaçâodasestrutum s

dognitivas.X vidadiâriarevela-se,pois,debaixaqualidade,quandoosujeitose
ocupa com atividades que em botam a consciência e deixa de realizar as que
Poderiam prpm overseu desenyolvimento.
,
Nesse sentido,o conhecim ento parece tervalorm enorna vida do aluno

traballmdor-sejaporn5o ll1eserfltilàsobrevivênciaimediata,ou porqtleseu
sentido se m esclp à experiência de fracasso escolar,ou porser,enfiln,passado

61

sob m oldes doutrinérios e m pssificantes, sendo a e
rv a via principal,m as
certam ente nâo aflnica.
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'

Um dosobjetivosdesteSimpösioéreconheceraséondköesparaquea
relaçâocriançaeconhechnentosejaestabelecidaeatendidanasituaçâoescolar.
A criança,objeto daaçâoeducativanaescola,nafamflia,nacomunldadeem
geml,comoserçm desenvolyimento,étambém sujeitodessaaçâo-coitdkâo
nem sempre percebida.é comllm prescrever-se -nos manuais e mlmos de
form açâp pedagögica - que a atividade didâtica no processo de

ensino/aprendizagem devainiciar-seapartirdoqueacriançasabe.Noentanto,
quanto e quando se tem investigado a respeito do conhecilnento tfa criançal
Conhecem os a criança que esté na èscola? Existe uma criança? O que hé de

comllm entreàtodasas crianças?Como se déo relacionnmento criança/escola
tendo o m ofessorcomo mediaçâo e arelaçâo criança/professorm ediadapela
escola? Sâo questöes que precisam ter resposhs a partir de investigaçâo se
quisennosensinarrespeitando a ciência da criança e pennitindo que a criança

constnm um cozhecimento.
O trabalho no Laboratörio de Ensino de Ciências, no contexto dos

projetosCondköesparaoensinodeCiências(PADCT/CAPES,1984-1989)e
Form açso continuada do professor (BID/USP,1990-1991)tem evidenciado
queacriançaestâm uito em penbndaem descobrir,em aprender,em construirum
conhecim ènto sem pre que encontre condiçöes que favoreçam essa busca. Nas
atividades extraclasses,fora da rotina escolar,tem sido m ais fscilcom binar

condköes favorâveisfugindo da totina e dos impedimentos estruturais e
burocréticosdà escola.,

Quandoseestudaochamadorendimentoescolarum dosdadosquemais
cham a atençâo sâo aselevadastaxasdeevasâo erepetênciaque lu'im aisde trinta
anos camcterizam a escola brasileira.Essa situaçâo tem sido quase sem pre

classificada''como fracasso escolar. Estudos e pesquisas recentes têm
dem onsth,doqueotermoquemelhordescreveofracassoéreahnenteexpulsëo.
Expulsào pbrque incide de form a quase sistem ética sobre alunosoriundos das
classes sociais ditas m ais desfavorecidas. O exam e dos dados referentes à

idade/séri:
ee.colarrevelaquenafaixaetériade14anos,idadeidealparaotérmino
dpmcoladl'f
'
.19gxmu
. , apenas 14,5% dascriançaseadolescentesmatticuladosno
12gmu apresenhm adequaçâo entreidadee sériefreqûentada (Brasil,FIBGE,
PNAD,1988).Essafaltadeadequaçâoéem geral'
conseqûênciadereprovaçöes
ou deVm ntriculasapössucessivasdesistências.NoEstadodeSâo Paulo,em 1988,
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do totalde'mntriculadosno 12gmu,na rede'estadual,apenas 66,36% foram
aprovadœ .Retidos m ravaliaçâo fom m 15,30% ,evadidos 10,33% ;retidos por
freqiiência0,56% etmnsferidos7,45%.DofinaldoCicloBâsico,quereéne1:e
2:séries,paraa3:série,houvexlmnaprovaçâode55,79%,eda@ pam a7%série,

j
!
I

1

60,66% (SEADE,SP,1991).

Esyasdadosjéevidencinm umaexpulsâomuitograndedealunosem cada
série.Se analisannos os dados de acordo com as séries e os tum os,dium o e
notua o,verem osquem uitasvezesaevasâo ém aiorno notum om asarepetência

émenorcom relaçâo'aodiurno,eaevasâoéaltfssima(18%)nas'sériemostrando
quea escolarizaçâo bésica obrigatôria de8 anosaindanâo existe no Bm sil.Nâo
estâo disponfveis dados sobre a evasâo:depois de quanto tem po,em m édia,o
alunodesistetotalm entedeestudar?voltaasem atricular?ém aisfreqiientem ente

candidato acumossupletivosou acurso tegularnotum o?Qualarelaçâoentre
ntimero e evasöes,repetências ematrfculas em escolas péblicas/particulares?
quandoépossfvelfalardedesistênciacom otealabandono dosestudosnaescola?
Dadaaineyistênciadetun cadastroescolarondeseregistreavidaescolardecada

aluno,éimpossivelumaanéliseexatasejadadesistênciasejadainsistênciaem
continuarestudandp.Potém ,quando se visitam escolaspara estudaro acesso à
escola ou convem arcom os professoressobre o desempenho dosalunos,o que
se percebe é que o aluno reprovado e o altmo desistente voltam a se m atricular
no ano subseqiiente, dem onstm ndo tuna insistência em estudar.Além dessa

indicaçâoempfrica, osfndicesdeinadequaçâoentreidade/sériesâoargumentos

!
1

;

l
j

queprovam queacriança,oaluno,insisteem estudar,em aprendereem continuar
os éstudos.
.
O que produz essa situaçâo de desistência,expulsâo,kolta tepetida à

I

escola?O alunoretomaàescolaporimposkâosocial(quem estudatelnofuturo

:

naplJo),pam gamntir1Im empregomelhor,pelainteriorizaçâo da ideologiada
necessîdqde do diploma como passaporte pam melhoressalârios e melhores

t

oportunid'adesxrupaci
onais?
.

,

.

.'

l
itqqem produzessasituaçâo?Hévuriashipôteses,todaàelasenvolvendo

maisdp 4peaaprôpriaescola.Umadelasé arespeito do prôprio projeto de
Educaçâo do Estado que tem H nsform ado a escola em entidade assistencial,
esvaziando-a do saberna medida em que descuida da fonnaçâo do professore

dascondk'
öesdeàpiendizagem (salériodosprofissionaisdaeducaçâoscondkôes
ffsicaseambientaisdosprédiosescolares,excessodentknerodealunosporsala

deaulaifmm enhçâodoperfodoGcolarem kês,quatro,atécincotumosletivos).
A escola como tempo/espaço para socializaçâo do saber necessirio para a
constnwâo da cidàdania e da democracia, exige form açâo continuada do

professoyem um trabalhocoletivojuntocom osdemaisprofissionaisdaeducaçâo
eespecidliptas'dajdiferentesleasdeconhecimento.
(r zw
N.C. '

X
.

;

'

j.'

O utra Izipötese,relacionada a anterior,é que nâo se tem dado atençâo

suscienteàcapacidadeeaodesejodeaprenderdacriança.Nem sempreseouve
dizer que a criança goste de estudar, porque se exige,na escola zlm estudo
freqiientemente repetitivo,restritivo,sistem atizado,m as o aprender é criativo,
construtivo.N o tmbalho com crianças,altmosou nâo,noLEC,tem sido possfvel
perceberque a criança gosta de aprenderegem lm ente procura o conhecim ento
através de atividadesextraclasses,queultrapassam a salade aula.Essapromlen
m ostra a disponibilidade para aprender,a insistência no conhecer,que a escola
nâo tem conseguido aproveitar e que pode ser o acesso ao conhecim ento
sistem atizado,queé um a dascam cterfsticas da instituiçâo escola.
:
t
ii
k) .
.
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GQNEROSE SABERES ''DADOS''EM ESCOLA DE 1*GRAU
ALDA JUNQUEM > RW
UNESP -CampusdeAraraquara

Noconjtmtodastarefasquecompöem otrabalhodocèntepam efetivar
o processo educativo escolar,destaca-se aquio conhecim ento,ossaberes,pois
com pöem parteim portantenopapeldaescola:representam aparceladossaberes
söcio-culttlraisacumuladosèsistematizadospam serem cuidadospelailutituiçâo
ascolar.Esta pareceu ser tuna pempectiva interessante a ser apresentada no

conjlmtodestesimpôsio.O foco,portanto,éasaladeaula,osprocessosquenela
ocorrem .A situaçso didética foiobservada e analisada sob diferentes aspectos
am estudo decaso realizado no ano de 1989,em escola de 12grau na cidadede
Am m quam ,Sâopaulo.O problem adelim itadopam estudo eraodaconfigxlençëo,
anâlisee interpretaçâo dediferenteselementosdotrabalho docente,buscando-se

as significados (M arin, 1990).Parte dos dados obtidos nesse estudo foi
selecionado pam seraquiapresentado,porperm itirauxflio pam a com preensâo
dasrelaçöesentre osalunose ossaberesselecionadoseveiculadosnaescolapôr
m eio das préticas efetivadas na sala de aula.Penso que tal com preensâo é
necessériapelofatodeestarem semprepreséntesnosnossosdebateseducacionais
asquestöe-sri'elativasaoprocessodedem ocratizaçâodaescola.Estespont
os,
aqui
'''
.
apresentados,estâo intim amente relacionados a ta1probleliaâtica poridentificaè
algunsm ecanism os,intem osàsaladeaula,deacesso nëo igualitério'aossaberes
e à qualidade insatisfatôria de tais saberes.Tais pempectivas criticas estâo

assentadashum princfpioquevenhodefendendohéanosycàdavezmaisafirmado,
dequeéporm eiodoestudodo trabalhodocenteescolarqueserâpossfvelreverter
o qtmdro queveln sedelineando na educaçâo brasileim hâ décadas,assim com o
o quadro que se apresentou ao final deste estudo.A abordagem qtlalitativa
orientou a coleta das informaçöes,realizada porm eio de tegistro cumivo,bem
como orientou aanélisedosdadosicontudonâoseperdeudevistaasquantidades,
devez que em m uitos pontosfoipossfvelidentificara extensâo dosm esm os.A
partir da obtençâo das inform açöçs,gmdativas leitum s e aprofundam entos de
anélise levaram à organizaçâo de categorias configurando alguns gêneros de
saberes yeiculados cotidianamente na escola de'19 grau. O conhecim ento
organizado com o qualascriançastomam contato naescola,foiorganizado neste

estujo em quatro sub-conjuntosou categoriaé,espalhando ojgênerosdesse
conhecimento,desdej;afinnando-sequefoiselecionado diferenciadamentes
poishouve valorizaçâo dealgllnqtiposde saberesem detrim ento de outrùs.

'

.

.

A prim eim categbria de saberse refere aos conhecim entos com umente

identificada: como ''a m atéria'
'por professores,alunos,especialistas em
Educaçâoepaikdealtmos.Trata-sedasmatériasescolares,também identiscados
m rconteùdgsna literatum pedagôgica.Sâo (osconfelfdoa)reptesentantes,na
escola,dosconhecimçntoselabom dossocialehistoricnmentenoquedizrespeito
às ciências, às artes, às técnicas, à literatllm .Enfim ,representam os vérios

componentm da cultura,univemahnente reconhecidos como iais:Histöria,
Geogmsa,Mytrjpjtica,Desenho,EducaçâoArtfstica,entreoutros.Aobviedade,
no entanto,cötdeça a diminuir quando se analisa mais profundamente tais
componentes.N2â
mbi
todetaismatérias(todaselas),desdeassériesiniciaisaté
$.
ç
asfinais-esteéoutrodado extensivo quedâadhnensâodoproblem a-ossaberes

prioritiri:seconstantesforam ostöpicoseasspntos,gênerosqueconfiguram as
generalidàdes e superficialidades.Tais gêneros qualificam negativam ente a.<
matêrîaqïpgis balp liznm ,desvalorizam tais saberes.Estivemm excluidos os

sabetesdfspùres,bçm comoostemaspal'adebateeêeflexko;nem mesmofomm
inclufdospasmattkiasdeaulaostemaspolêmicosoumomentosospresentesem
outtosn
em bitosdarealidadecotidiana,taiscom oacidentesnqclearesouacidentes

eco/dpfcoà entye outros.Estâp inclufdos nessa categoria assuntos como:

radiciaçso çpotenciaçaona51série;calcularaolna.salg bricasouformaçso

histôrica do:
.capi
'talislno na 8:série;tabuadaa no ciclo Bésico II, ou,ainda,

.célulasna 7:sérié'
.
'iaisassuntos,ououtms,sâodadospelosprofessoresaos
algnosdçkfonna
fmgmentada,desarticulada,descontextualizadam ente em todos
à
os sentidok:nâo se ligam ao conhecimento que o aluno tm z, nâo se ligam entre

.i.Junto 1
cEqm osasstmtos,ainda,vaiaconcepçâo dequeestâoprontos,sempre
foram depsa-t
forma.Porexcluirem o debate,aansliseeacrfticataissaberesem
..

poucodiferem bossaberesingênuos,dosensocomtlm apreendidosacriticamente
pelo aluqpdo p:restarem expostosa circunKtânciasnâo planejadas da vida
'
. ..

cotidiana-. ?
j;
j
)()
( ..
+o
;

.

'
F?A segunda categoria de saber compreende o sub-conjunto de
conhecim entùsrelativosao saberadquirirosassuntosou tôpicos. Tratam -sedas

fonnasde ttabalho pedagögico ptevistaseselecionadaspelosprofessorespara
setem exe
cutà'das pelos alunos.Também no âmbito deste saber apreender,
i.
veriscou-se predom fnio de algum as m odalidades,.
èonstituindo um padrâo de
atuaçâopprpartedoalunado.Asform asm aisconstantem enteselecionadaspelos
professotes para qpe o aluno aprendesse a se apropriardosassuntosou töpicos
dados fom
, m.
mos exe
.rcicios -presentes :m todos os com ponentes cuniculares
diariam ente -,trabalhos,questionérios,leitum s e cöpias da lousa e do livro,

utefasedeveiesre>lizadosem casadefonnarepetitiva,com osm esm ospadröes
daqueles1eyeqK.yu'ja
dgsem s
aladeaula.Ta'isatividadeseram executadasmediante
'.. ;''.
'
.
.

Gf'
s:'''

. '

'

regrasestabelecidas pelosprofessores;em m compulsôrias,m ecânicas,foM nis,
desprovidas de qualquer outro significado que nâo fosse o de c''m prir os
princfpios da repetiçâo m assificada.Ainda que possam os pensar que lx'i,1m

conjunto*èeAquiska snecessériasaoaluno,detalfonnaquepossadarresm stas
im ediatas ou apresentar condutas nâo titubeantes em circlmqtâncias variadas,
com oporexem plo,odomfniodashbuadasem M atem éticaouescreverum afrase
.

.

#em prepl
ksa'
k'yeflètir para a colocaçâo de sujeito èom predicado e seus
..

, ;.(.,

com plem entos,cipredom fnio deatividadesapontadasse encenu em jim esm o,

sem outyas experiências mais significativas.Dessa forma o èxercfcio do
'

conhecH entosedéapenaspormeiodeatividadesm ecânicaseexperiênciasno

:

sentido de fonnar habilidades de baixo nfvel intelectual,em detrim ento de
aquisiçöes
de conheci
m entos m ediante problem as ou experiências de
''
z
:,

1
'
j

.

.

aprendizagem deihaiselevadonfvel,comosetodaequalquermatérîa pudesse
ç

'x4

SeêexeêcltadaPel
os'tmesmosm eios.
r.! .
.

.

'

'

.

'

O terceiroàub-conjtmtodeconhecimentosidehtificadodentreosdados
pelaescolafoiorelativoaossigti6cadospresentesnr lorzzltzgpelasquaisos
professoresFgzlllfztl??laâïflfagtibdidâtica.hscondköesem queocorrernm o
ptocesso deda/e'recebernaescolaestudadasâo indicadotesextremamente

2

,

i

j

,

'

im portantespara a com preensâo doprocesso dediferenciaçâo opem cionalizadè

pelaescola,apesàfàojargâoconshnteedametasempreapregoadadasclasse,
s

ï

hom ogêneas;. Para exem plificar os dados encaixados nesta categoria, foi
selecionaddapenasum exem plodeclassesdosegtmdosegm ento do 12gmu,qual

!

seja,aorgallizaçio'
dàscriançasnasclassesde5:à8:sérieheformaaconsgtlmr
aturlnadafrenteeaturma doJt,1#o.Ta1configumçâo podeseranalisadae

y
;

intelw etada sob kériasperspectivas;aqui,contudo,éressaltada arelaçâo com o

E

conhecimentQo.Osdafrenteeosdofundosâodiferenciadosnessarelaçâ:pois,
naconceptâùdosprofessores,osprhneirossâoosquetwren#elaenquantoosdo
Stndo?;J/ e.
stâb/1:,?1:aleollla ??1/JtWJ....Em funçàodetalcategorizaçâodo

j

acompanlmdospelosaltmosdofundonllm processodediferenciaçëocrescente

I

e circular.A interpretaçâo pam iais eventos observados e a de que com tais
atuaçöesosprofessores nào sö veicularnm osasstm tose tôpicosacom panhndos
d

I
i
i

vigentesem np
Fa
sociedade,poisopemcionalizamm (em roupagem didéticana
:Jv
-e''
.
'
/
saladeaulà),proèessosdepossasconstantessituaçöessociaisem quehéaqueles

'

.

.

'

. .

,

.

alunadoo saberédistribuido diferenciadnm entenointeriordasaladeaula.H avia
acréscimo de informaçâo ou exercfcios para os melhores nem sem pre

efonnasde
' aprendê-losmaspermitinm aosaltmosaaquiskâodeoutrosgêneros
de saberes,ou seja,conhecerpadröes de organizaçâo,aceitaçâo e rejekâo
.

1i.
.

'

'
i

j
i
j

indivfduos aceitos e incentivados e outros desprezados e marginalizados,

mediantexzso decritérios,nem sempreexplfcitos,pam julgareclassificaras
pessoas,com valoresaceitose nâo questionados.
A essas t4ês categorias acrescenta-se um a flltim a que classifica os

processoscoplfffvo.
&presentesnoconjunto.Tmta-sedospadrôesdepensamento,
form agdefocaliz
'arosconhecim entos,peMpectivasteôricasaceitasnaelaboraçâo
desse conhecim ento pelos estudiosos. Os asstm tos ou tôpicos dados pelos
professores,as foM as de adquirf-lospelosalunos e os padrôesde organizaçâo

com seussignificados#ooselementosmaisvistkeisdeprocessosmentaisque
'

ossusteniam .Asanélisesdasatividadespropostaserealizadasnosexercfcios,
aqsim cbnio das questöes aprçsentadas e tespondidas nos questiohérios

pennitil'
am identificarprocessosmecânicpsdetransmissâoerecçpçâocomojé
apontado,onde se exigiu m em orizaçâo de fatos, de noçöes genéricast Os
enunciados m'ais com uns estivernm ao redorde questöes e o'tdens'da kéguinte
natureza:o que,quais,declfe.
'
'
Os processos de pensam ento eràm passivos, nâo questionadores,
receptivos,nâo criativos,constituindo tlm padrâo unificador do conhecim ento
explfcito nas diferenciaçöes im plfcitas.Tal padrâo uhificador ainda pode ser
intetpretado pela indiferenciaçâo epistem olôgica das vérias m atérias, pois se

exigiadoalunooexercfciodosconhecimentosvariados(histôricosymateméticos,
biolôgicos,geogréficos)pormeio das mesmas atividades,como se nenhuma
especificidadehouvesse em cada litatéria.O predom fnio neste caso foio dedar

juntocom amatériaumavisâofactual,inexistindoafocalizaçâodascondiçöes
em queLaisfatosocoaeram,sem apyesençadoestabelecimentoderelaçöesou
quaisqueroutrosnfveisdecom plexidade,deelabom çâo do pensam ento.
' Sintetizando penso que seria im portante retom ar q idéia de que os
assuntos genéricos,asexperiênciasm ecânicas ereflexasde aprendere elabom r
o conhechnento, as fonnas discrim inadoras de organizaçâo dos alunos e os
professoresrèstritosdeconhecimento sào ossaberesdadospela escola,porm eio
deseus profesjores,àscrianças.O quadro delinado é sintético eretom ado pam
telacionâ-locom oexem plificadordequaisosm ecanismosutilizadospelaescola
para operacionalizar um m odelo de educaçâo antidenïocrâticas tanto pela
'

diferenciaçâo na distribuiçâo dos saberesocasionando ao altmado acèsso nâo
igualitério aosconhecim entosbésicosbem com opelaqualidadeinsatisfatöriade
tais sabeye..
.

;,
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A QW STAO DAD EOLOGIAEM A GPERSONM D ADE
AW O RITIIHA''
m AY CARONE

Universidade de S'
Jo Paulo,SJ/ Paulo
Tivem os a oportunidade de m ostm r,num outro tmbalho apresentado
nestaRezmiâo M ualdePsicologia,com o oconceito deideologiafoidefinidoem
A personalidadeA utoritérla,obra publicadanosEUA em 1950,deautoriade
Th.W .Adorno,Else F.Orunswike N.R.Sanford,além deoutroscolaboradores,
taiscom o Betty Aroù,M ariaH.Levinson eW illiam M orrow.
.

Sem dflvidahouvenessaobl'aumaredefinkâo do conceitomarxista

clâssico deideologia atravésdeum referencialfreudo-marxista,com vistasa dar

contadosfatoressubjetivosoudafunçâodaideologianaeconomiapsfquicado
sujeito,sem desconsidemçâo dafunçâo socialdodiscllmo ideolôgico ou das
supetestrutum s ideolôgicasna m anutençâo das relaçöes sociais de dom inaçâo.
Além disso,os autores tentam m opem cionalizaressa categoria psicossocialna
form a de Escalas de tnensuraçâo de valores,ctenças e atitudes,tais com o as
Escalas de Etnocentrism o, A nti-sem itism o e C onservadorism o
Polftico-Econôm ico.A cham ada Escala deFascism o,elaborada posteriorm ente
aessas,nâo erapropriam enteum a escalaparam e- urarsistem asideolôgicos.A
sùa funçâo em a de penetmr nas tendênciai tmlf-& plocrtkfct?a impllcitas dos

sujeitos,asquaisservem desuporteàsrepresentaçöesideolögicas.
Realizei em 1985 (os detalhamentos desta pesquisa,realizada em
Berkeley,podem serencontradosno livroTeoria Critica e Psicologia Social:o
im pacto do Instituto de Pesquisa Socialna Investigaçâo Psicossocial,Sào

Paulo,EDUC,1987),sob a orientaçâo do Professor DoutorM artin Jay,no
Departaménto de Histôria da Universidade da Califörnia (Befkeleyl;um

levantamentoeanélisecrfticadaproduçâocientffica,josterioràpublicaçâode
A Persbnalidade A utorltâria,:calcada nesse m odelo de investigàçâo

Psicossocialsobr
'e tyautoritarismo.Com surpresa descobrio enornie impacto
dessa pesquisa atmvés de um sem -ntknero de publicaçöes sobre o tem a do
autoritarismo,nasdécadasde 50 e60.
N oentanto,essesestudossubseqûentesn5o trouxeram profundidade ao
conhecim ento do substrato psfquico e histôrico do autoritarism o, m as
substituim m gm dativnm ente esse problem a por temas gem is e abstmtos,sem
qualquerinteresse polftico definido.O grande pam doxo dessa produçâo exte- a
e contfnua dlltnnte duasdécadasdepesquisa é o de quehouve tlm abandono do

7:

tem n e da teoria psicnqqocialde A Personalldade Autoritârla, a partir dela e
sobreela!U m exem plobem desnidodessatendênciaem ocultaro autoritarism o
enquanto queslo politica e psicossocialé a obm de Rokeach,The Open and

ClosedM lnd (1960).Diz,àpâgina9:
Ourgoal,in otherwordm.isto conceiveofauthoritarianism in an a
hiaoricalw/y so tlmtitwillbe equally applicable to a1lstagesof
histoly and to altemative fornw of authoritarianism within a given
lzistorkalstage

(0grifo émeu).
A questâo estudadaem A personalidadeAutoritérlaerao autoritarism o
com o tendênciaao fascism o -um fenôm eno histôrico esocialderelevância pam
qualquerestudioso dosm ovim entospolfticoq apôsa instalaçâo do IIIReich na
A lem nnhn.

A suposkâobésicadospesquisadoresdeBerkeleyel'aquetendências

faycistasexistinm de form a Iatente nacultun ena psique do povo americano, a

despeito da força dasinstituköesdemocréticas.Nào sepodia nega:queas
atividades da Ku-Klux-Klan,do m acarthism o e do segregacionism o feroz em

a1gtms Estados Xmeticapos,estavam a indicar tendências antidemochticas
implfcitas nessa cultura.Em m uito fécilse oppr aos m ovim entos e govem os

fascistasdaEuropajmaisdiffcilem enfrentar,pelaviacientfficaepolftica, x1m
fascism o potencialam ericano.A Personalidade Autoritérla foi, sçl'
n dûvida,
um nobm desagp déyelediffcildeserdigerida,porquetom ou o fascism o,na sua

face,m icolögica,o fascismo latentedaspessoas (enâo,o deEstado)em algo
'

m nnlfçsto,sensfvel,m erksurévelnospontosdeumaescala.Nâofoi,portanto,sem
um forte m otivo ideolôgico que,em 1955,a escpla deFascism o foisubstituida
por xlm a escala de Personalidade, sem preocupaçâo em m edir tendências
anti-dem ocH ticas.A tendênciadospesquisadoresfoi,m anifestam ente,adecriar
instnlm entos nëo-ideolôgkos pal'
a m edir o autoritarismo em gerql, sem 11m
propösito definido do ponto de vista poli
tico.Pum dilukâo da questëo do
autoritarism o -nâo houveprogressp,em relaçâo aosestudosdeA personalidade
Autoritéria m asregressâo eocultamento do fascism o latente ou autoritarism o.
.
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PSICOLOGIASOCX DO AW ORITARISK O:
QUESTIONA= NTOS,PERSPECTW AS
LOUB E A.LHULLIER
Universirlnzle FederaldeSanta Catarina

O autoritarism o é, sem dtivida algum a, um a tem a recorrente nas

preocupaçöesdoscientistassociais.No entanto,acontribukâo daPsicologia

Social à sua com preensâo tem sido pequena, em relaçâo às dimensöes do
problem a em divemos m om entosde nossa histöria recente.Este texto tem por

objetivointtoduzirxlmaquestâoftmdnmentalpam apesquisaeareflexâoteörica
nesse cam m :a pröpria definiçâo deautoritarism o.

Adomoecol.(1965)desenvolvemm,nadécadade50,aquelaqueveio
a ser a principal referência das pesquisas nessa érea: A Personalidade

Autoritârla.O grupodepesquisadoresestudou,principalmente,arelaçâoentre
ideologia (fascista) e pemonalidade (autoritéria),a partir de um enfoque
freudo-marxista.No processo,asconclusöes da pesquisa sobre a pemonalidade

do indivfduopotendaltnehtefaacista,muitocentradanassuascamcterfsticas
etnocêntricas,fomm genemlizadas pam a pemonalidade autoritéria em gerdl.
Portanto,o autoritarism o se define,nestapem pectiva,principalm ente,apartirdo
em ocentrism o ou,m aisespecificnm ente,do fascism o.

Rokeach (1960)criticou essaidentificaçâo que,segundo ele,reduziao
fenôm eno a apenasuma desuasm anifestaçöes,negligenciàndo,porexemplo,a
existência do autoritarisnio de esquerda.Buscando supel'
ar essa dificuldade,
desenvolveu um a teoria que,enfatizando a dim ensâo cognitiva do psiquism o,

propöeipeoautöritatismo;döpbntodevista''
psicolôgico,tem avercom aforma
com oapessoadefendesuasidéiasenâo com o contetidodasm esm as.Em outm s

palavras,seria uma quesâo de estrutura cognitiva mais aberta (= menos

autoritéria)ounuksfechada(-maisautoritéria),nâotendorelàçâonecessâria
com a ideologiadefendidapelo indivfduo.A partirdeum acomplexaelabom çâo

dessaidéiaM cial,elaboroua D calaD (deDogmatismo),em substitukâoà
Escala F (deFascismo),deAdorno ecol.,com aqualptetendeu medir,sem o
viésda anterior,o autoritatism o.Ficaclaro,entâo que,para ele,autoritarism o e
dogm atism o seidentificavnm .
''

Vérios autores (Simons e Berkowitz, 1969;Hanson, 1984, 1989)
discutem essa pretensâo de Rokeach, obtendo resultàdos contraditörios. De
qualquerm aneim ,tanto aEscalaD quantoaF continunm sendo usadas,innto em

suasformasoriginais,comomodificadas(p.ex.Lamen,1990).
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Umaoutl'alinhndepesquisasfoidesenvolvidaapartirdadefinkâode
autoritarismopropqstaporRay(1980p,b),qtlalseja...odesejodefplplraprt/rfl
vontade sobre outros.Seu principalfoco de interesse era o estudo das telaçöes

entreautoritarismo,opreconceitomciale osconflitosintergruposnaAfricado
Sul.Apesardediversossenses G hullier,1991),acrescentamm uma dimensâo
importante à definiçâo de autoritarismo,preocupaçâo centraldestetexto.
Avançando nesse sentido,é necessârio estabelecer que, no sentido

psicolôgico,o autoritarismo éumaideologia,jéqueconstituium sistemade
valoresyopiniöeseatitudes,caracterizadopelospesquisadorescom petpocêntrico

(Adomo ecol.,1965)edoamitico (Rokeach,1960).M asé,ainda,aexpressâo
cotwreta dessa ideologia na açâo,no comportam ento ipdividuple coletivo.Isto
é,o autoritério nâo se caracteriza apenas por um a certa m aneim de pem ar

@echadaj,masagenosentidodéconformarpmundgàçuapempectiva,através
da hnposiçâo daprôpriavontadeà dosoutros,sem pre que tem oportunidade.

Essaoportunidadeestédiretamenterelaçionadaàposkâodoindivfduo

ou grupo na#struturadepoderdetlm adadaorganizaçâosocial,algo quetem sido
negligenciado noseytudos sobre >utoritarism o.A ideologia autorilria sustenta,
no plano das idéias, a distribuiçâo desiguald e poder,através do recurso a
.

arplmentosbaseadosnoprincfpiodeautoridade.Em textosanteriores(Lhullier,
1991),abordou-sea questâo dasrelaçöesentreautgridadeeautoritarismo com
m ais proftmdidade.A quiserâ qpenqs introduzida a idéia de que a aceitaçâo

implfclta daquele princfpio possibilita a perpetuaçso da desigualdade na

distribukâodepoder,num funcionamentosocialperversoqueseauto-alimenta
ereproduz,damicroesfep dasrelaçöesconjugaisefamiliaresaoâmbitoinstitucionalem acro-polftico deumam aneirageral.e
rodossom osensinadosaobedecer,
a considerarlçgftim o qtle avontadede outro seim ponha sobrea noysa.Desde o
infcig,conyivem oscom areptessâoeacoerçâo,instrtunentosaserviçodaautoridade,1ia nianutençâo das estrutteasde poder.M ais ainda,quem nosintroduz a
essa educaçëo para a obediência sâo as m esm as pessoas que nos puprem ag
condiçöes necessârias à sobrevivência,que nos proporcionam os cuidados
bâsicosessencipisaofilhotedoshumanos,e,com freqiiência,nosconvencem de

quetodasascoisasdesagmdéveise/oucruéisaquenossubmetem ssoparanosso
prôprio :epl.A partirdaf,todo contato com o m undosocialreitera taleducaçâo.
Um a psicologig social do autoritarism o nâo pode ignorar esses

elementos,quesecontrapöém aosuposto(ideolögico)deumanaturalidadedas
basespsicolögicasdofenômeno.X buscadeinvariantesproftlndamenteinternos

denunciaacrençanumanaturezahumanaqueextrapolaq e bitojosubstmto
concreto do ftmcionam ento dosproçessospsicolôgicos elem entares para tentar.
sem sucesso,explicaraquilo que hâ de propriam ente hllmano no psiquism o,e

queé,portanto,variivelsocialehistörica(Sève,1978).

.

73

Poroutrolado,énecessériocom preenderqueaaceitaçâo danaturalidade
das basespsicolögicas do autoritatism o pelo senso com um esté relacionada ao
fato de que tem os um a cultum estrutum da sobre o princfpio de autoridade,de
m nneiratâo profundamente anuigada queresulta quase im possfvelacreditarem
outras form as de convivência social, a nâp ser no recurso subvemivo ao
im aginârio,no plano da utopia,naexplosâo criativa daarte.
Narealidade,oqueesténabasedoproblem aequeprecisaM serretom ado

portlmapsicologiasocialdoautoritarismoé,justamente,aquesâodaautoridade.
A educaçâo pam a obediência,a legitim idade
da imJposiçâo da vontade de llnq
'
.

(poucos)sobreadeoutros(muitos)perpassatodoosistemasocial.O limiteentre

autoridadeeautoritarismoéobjetodecontfnuadiscussâoporqueéimpossivelde
estabelecer objetivamente.Os critérios serâo sempre subjetivos ou
intelsubjetivos.Autoritarismoéum nomeparaosabusosdaautoridadeequem
dizessenom esâoosqueestâosubmetidosae1aeacontestam ynasualexithnidade

ounosmeiosqueutiliza.A autoridadejamaissedefinecomoautoritéria...
kereëncias
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CONCLUO ES> M SDO SIMO SIO ''CONTRD UW OESA
Y

PSICOLOGG SOCM

DO AW OU AQIRM O ''

LOUB E A.LHULLIER

UpiversirlnrleFederal& SantaCatarina

Em primeirolugar,énecesso oesclarecerqueconclussessnaistalvez
nâosejaotermomaisadequadoparadesignare.
st:nota,jéqueoShnpôsioaque
sereferenâotinhacomoobjetivoconcluir,mas,aocontrério,abrirperspectivas
no que serefere à constzw âo deum apsicologiasocialdo autoritarism o,apartir
daplllnlidadedasparticipaçöesprevistas.
Essaplllm lidadeesteve contemplada,aliés,pela aptesentaçio deapenas

doistrabalhos(doisparticipantesnâocompateceenm)quesediferenciamm pelo

quadM referencialteörico,metodolögico eempfrico.A primeim contribukëo
consistiu na abordagem freudo-marxista de Adom o e o chnm ndo grupo de
Berkeley,referência ftmdam entalem qualquerestudo sobre autoritarismo,que
hwestigou,basicnm ente, as relaçöes entre ideologia fascista e pemonalidade
autorilria,entrepessoasidentificadaspelospesquisadorescom opotencialm ente

Jrcfrtzs,
.A segundaheoduziuumnplopostadeconsttw ëodeumnp'sicologia
socialdo autoritarismo fundamentada na anélise crftica êlo conhecimento
acum ulado nesse campo - l cluindo o trabalho de Adom o -, na concepçâo
sôcio-histöricadeform açâodopsiquismo em lm npesquisapm icipantereferente

ao autoritarismo na esquerda.Esta ptoposta incluiu uma redefinkâo do
autoritarismo como objeto dapsicologiasocial,o queprovocou perglmtase
comentérios de divemos participantes,principalm ente porque contesta a crença

nanaturalidadedasbasespsicolögicasdofenômeno,proflmdamenteenrnizada
nosenso-comum.Asquestöescolocadasporalgunsdospresentessujérem que
adiscussâosbbreoinatoeoadquirido,sobreonaturaleolocfalaindae,
stémuito
presente entre ospsicölogos.
'
Além de perguntas que visaval esclarecer dfwidas a respeito dos
referenciaisteöricosdasduasapresentaçöes,fomm form uladasvâriasoutm sque
denotavnm o hzteresse àcerca da dim ensâo empfrica da questâo:as divemas
leihlm spossfveisdo exercfcio daautoridadee do autotitarism o no cotidiano das
pessoas.A lém disso,assinalou-se,em vo as intervençöes dos participantes, a
tentativa de eshbelecerron/dxteôricas entre asduaspempectivasapresentadas

a Autoresnâo referidos pelas expositoms (p.ex.:Foucalt,M ax Weber).Essas
hztervetw&; sfomm particuln= ente emiquecedorasdo debate,jéquederam
bportlmldadeaoestabelecim ento deconexöesentrw deum lado,oquefoiexposto

I

.

l

15

'

eqtieem,pam amaioria,bastantenovo,e,deoutro,aquiloquejéem conhecido,
idéiascom asquaisaspessoasjâestavem mnisfnmiliarizadnq.

(

Portanto,talveznâo constituaexcessivapretensâoconcluirestanotacom

oregiskodequeoSimpôsiocumpriuseusobjetivos:recolocaroautorito smo
comoobjetodeconhecimentoeintervençâodapsicologiasocial,eesthnularq

'
è

interessepelapesquisae a reflexâo teöricasobreo tem aentreospsicôlogos.
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CULTURAE DESENVOLVM NTO DA INTELIGANCIA
ANM X CIA DIAS SCIEX MANN
UniversidadeFederaldePernabnbuco

.

.% Psi
com etria tem concebido a inteligência com o um dom que
acompanhn o indivfduo desdeo nascim ento eque sem anifestade forma estâvel,
independentem ente da natureza da tarefa,do contexto em que é aplicada e da

experiência anteriordo sujeito avaliado.Aqsim,desde que nâo houvesse
interferência de fatores m otivacionais ou afetivos,alguém classificado com o

possuidordealtoQIcom basenosresultadosem zlm testedeinteligênciadeveria
se sairbem nosexam esescolares e tersucesso assegurado navida prética. Esta
posiçâo, apesar de contestada por m uitos, ainda é bastante aceita com
conseqûênciasaplicadasm uitasvezesdanosasparaosindivfduosou gruposque
apresentam resultados baixos nos testes padronizados de inteligência.Nesta
apresentaçâo, procum rem os dem onstrar a inadequaçâo desta concepçâo de

inteligênciapropohdoque,aocontrâriodaposkâodefendidapelaPsicometria,
o desem penho detlm indivfduo em tarefasqueexigem raciocfnio ou inteligência
dependedassuasexperiênciasanterioresem uma dadacultum em anifesta-sede
fonnasdiferentesem diferentescontextos.
Vâtiostiposdeevidênciaspöem em questâo aconcepçâodeinteligência
com oum acapacidadegeralqueacompanhaoindivfduodum ntesuavida.Estudos
sobre diferentes tipos de habilidades cognitivas com grupos de crianças ou
adultosque tradicionahnente sesaem m alem testesdeinteligênciadem onstram ,
entreessesindivfduos,um a compreensâo Bgica compatfvelcom altosnfveisde

inteligênciaem tarefasquefazem partedesuaculturaedesuaexperiência(ver,
porexemplo,Labov,1970;GayeCole,1967)Serpell1979).CecieLiker(1986),
coM tataram queosucessodeprosssionaisadultosem tarefaspréticasqueexigem
m ciocfnio nâo esté correlacionado com seus nfveis de inteligência quando
aferidos através de testespadronizadosde inteligência.Vérios estudossobre as

relaçöesentreinteligênciaeescolarizaçâo (verasextensasdiscussöespor'ceci,
1990,eporCarraher,1989,eosdadosdeSchliemanneSimöes(1989)mostmm
com o os resultados em testes de Inteligência sâo claram ente afetados pela

experiência escolar.Finalmente,estudos por n5s desenvolvidos (Carraher,
Carrahere Schliem ann,1982,1985,1987,19889M agalhâes,1990;Schliem amz

e M agalhâes, 1990)revelam como,em contextos diferentes,as habilidades
cogl tivasde individuossem anifestam deform asdiferentes.

Carraher,Carrahere Schliemamz(1982,1985,1988)constataram que,
dependendo do contexto em que problemas de aritm ética sâo apresentados, o

nfvelde desem penho de crianças vendedoras com pouca escolarizaçâo m uda
dmmaticamente:98.2% deacertosem situaçâonaturaldecompraevendacontm
73,7% em problemas verbais e 36,8% na resoluçâo de opem çöes aritméticas

descontextualidas.Em estudoposteriorCarraher,CarrahereSchliemann(1987,
1988)demonsH m queo contrasteentre o baixo desempenho dascriançasem
ptoblem as escolares e seu alto rendim ento em problem as de m esm a
com plexidade,m asrelacionados a situaçöes da vida real,deve-se à escolhn do
procedim ento de resoluçâo: para os problem as escolares sâo escolhidos
procedhnentos escritos escolares,nem sem pre com preendidos pela criança,
enquanto para os problem as relacionados a situaçöes reais sâo utilizados
procedim entos orais de cslculo m ental, aprendidos fora da escola, com

compreensâo.O hnpactodestaescolhasobreodesempenhodossujeitospodeser
avaliado atmvésda Tabela 1,onde se vê,pam ostrêstipos de contexto,que os
procedim entosorais levam a um a proporçâo m aiorde acertos,em compam çâo
com osprocedim entosescritos.
'
Tabela 1-Percentagem derespostascorretasporcontexto eprocedimento no estudo de

Carmher,CarmhereSchliemarm (1987,1988).
Contexto

Procedimento

'

0ra1
Escrito

'
Vendasimulada

Problemaverbal,

66
'42

67
39

Computaçâo
'.

75
37

M agalhâes (1990; ver também Schliem ann e M agalhâes, 1990,e
Sçhliemann e Carraher,no prelo,para uma anâlise de parte desses dados),
dem onstra claram ente com o contextos que envolvem expectativas sociais

divemasdeterminam aestratégiadesoluçâoadotadapelosujeitoquerésolveo
problem a.M agalhses solicitou a 60 cozinheiras,que faziam parte de um curso
dealfabetizaçâo deadultos,queresolvessem problem asdeproporcionalidadeem
trêstiposdiferentesdecontextos:o contexto da cozinha,o contexto decompm e
vendadem ercadoriaseum terceirocontexto,desconhecidopam elasydeförm ulas

demedicamentos.Naprimeil'
afasedoestudoossujeitosforam aleatoriamente
divididosem trêsgrupos ecadagrupo resolveu problem asem tun tipo diferente
de contexto.Como mostm m os resultadosna Tabela 2,para a prim eira tarefa
resolvida porcada grupo;apesardosproblemas incluirem as m esm aà relaçöes
nllm éricas,o desem penho dost:ê.sgruposapresentou grande v'
ariaçâo.O grupo
.

'
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'

Hgricuet
.recebera inicialm ente.problem as que'se referiam aos preços de
t
m ercadorias,aptesentou 91;2% detespostascoaetaspam osproblem ns.O grupo
1,.avaliadoresplvendo problemnsdeteceitasdecozinha,obteveapenas 18,1%
dekrespostas'l
.corretas?e'ïoï'
grupo 'lllkl-tèstado em problem as no contexto
desconhecidodeB= ulasderemédioéapresentou 8,1% derespostascorretas.
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Os problem as apresentados tinham a mesma estrutura de relaçöes
prom rcionais e envolvim osm esm osntkneros.No entanto,o rendim elito nok
diferentescontextosfoim arcadam ente diferente e,no '
caso dos gruposIeI1, as
diferençaspodem serexplicadaspelostiposdeexpectativassociaisque existem

noscontextosnaturaisem queessesproblemasstlréem.A escollm deum déntre

osvérioscnminhospossiveisdependetantodaexperiênciaanteriordosujeito
com ocontetidoetipodeproblem a,com odaadequaçâodoprocedim ento escolhido em ta% osdas expectativasptöprias do contexto em que o problem aocon'
e.
Um problem atdotipoPatafazerum bolo.com 3c/l/clrr defarinha:4tri
go,JJ/
.

necessdrioscincoovos;quantosovosserâbnecesqâriosparafazeromesmotipo
deboloseforem ltff/iwzYzlc9chlcarasdefarinha?tem comosoluçâoesperada,
no contexto escolar,tlm atespostaexataobtidaapôsarealizaçâo deum asérie de
operaçöes aritm éticas. O m esm o problem a, no contexto das atividades da
'

,

coz
inha,podesers.atisfatorim enteresolvidoaumentando-seTgrada(j'
vamèjjteo
e
nllmerodeovosatéqueamassadobolopareçateraconsistênciaadequada.Outjo

m oblem n com o Para comprar3 bombonsaJo itecessârios5 cruzeiros;quantos
cruzqirosaJo necissdriospara comprar.g :o/allt/??aF,em xlmasituaçâo'realde

compm,qualquerquësejaaeytmtégiadesoluçâoadotada,ê
exigellmnresposta
exata enâo um nrespostaaproximada,com o éo caso para asreceitasnacozinha.
..

'. .

:Atribuir-seapoucafreqiiênciaderespostascorretasdosgruposIeIlIa

um aincapacidadedecom preenderrelaçöesptoporcionaisseriax1m erro,tm!avez
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que,em outrocontexto.ogrupoII,foemndoporsujeitosdemesmonfvelsöcio
econôm ico e m esm o nfvel de experiência escolar,foi capaz de utilizar com
precisâo o m ciocfnio proporcional.M as,poder-se-ia argnm entar,o que estes

sujeitossabem fazeré aplicarprocedimentosespecfscos a cada tun destes
contextosye o sendo capazesdeabs% iro queexistedecomum entreostrêstipos
de ptoblem nK,abstmçâo esta que seria a caractedstica principaldaquilo que se

chnmninteligência.Estaposkâo levariaà llipôtese dequeosprècedimentos
utilizadospnenresolverproblem nsrelativosapteçosdem ercadoriasnâo serinm
tm nsfedveisparaaresoluçâodosproblem u relativosareceitasou aförm ulasde
rem édios.Pam analisaraoconfncia ou nâo detransferênciaentre os diferentes

contextosMngalhâes(1990)apresentou acadatlm dostrêsgruposexaminados

.

novosproblem asqueincluiam exatam enteasm esm asrelaçöesentreosnflm eros

mnqqueseaplicavnm acontextosdiferentes.M sim,ossujeitosdogrupo1,que

'

havinm recebido problem ns no contexto de receitas recebem m em seguida
problem ns referentes a pteços,seguidos por nova apresentaçâo de problem ns
referentesareceita e,finalmente,problem asreferentesaförm ulasderem édios.
Pam controlarpossfveisefeitosdeordem ,ao grupo II,queM cialm enteresolvem
problemasreferentesapreços,fom m apresnhdosproblem asreferentesareceitas
e,em seguida,problemas referentes a B rm ulas de rem édios.Finalm ente,ao
grupo HI,apôs os problem assobre fônnulas de rem édios,fomm apresentados
problem as referentes a preços, seguidos da reapresentaçâo de problem as
refetentesaB rm ulasderem édio e,porfmz,problem assobrereceitasdecozinha.
Osresultadosda Tabela 2 m ostrnm um sensfvelaum ento no ntknero de
respostascorretasaos problem assobre receitasquando esteseram apresentados
apôs os problemns que se referiam a compm s.No caso dos problem as sobre
'B nnulasderemédio,o aumento no ntknero derespostasconetassom entesedé
apösaapresentaçâo,em seqiiência,dosproblem assobrepreçosedosproblemas '
sobre receitas.

Este conjunto de resultados mostm como a nâo consideraçâo dos
aspectos contextuais na resoluçâo dd problem as pode levar à avaliaçëo

inadequadadacompetênciaàosulkeitoou,em outaspalavms,desuainteligência.
M nsnâobastaapenas,com o setem sugeridoem algunscasos,escolherproblem as

com conteudosconhecidosdosujeitopam gamntirumaanslijejustaeadequqda
de suas capacidades
'.: nece
'ssério,também,coniecer quais as eàtratégias e
soluç-qsociahnenteaceihsnoscontextosnatlltnisdequeosujeitoparticipa,
.

pam que umn respostam enoselabom danâo venhna serinterpretadacom o 1lm%

hzcapacidadedosujeitopnn compreenderaestnmlm doproblemaepnl'nutilizar
estratégiasde soluçëom aissoûsticadas.
A necessidade de revisâo das concepçöes de, inteligência diantè das

evidênciasemphicashojedisponfveisteinorigio dovériaspropostasdeteorias

8:

de inteligência que consideram tanto aspectos biolôgicos com o aspectos
contextuais e de experiência do individuo.Um a dasopçöeséa teoriatriérquica

deinteligênciadeStembetg(1985)aqualpropöequetrêsdiferentescomponentes
seriam responséveis pelo pensam ento inteligente: os m etacom ponentes, os

componentesdedesempenhoeoscomponèntesdeaquiskâodoconhecimeùto.
Outra,é a teoria bio-ecolögica de inteligência,proposta porCeci(1990),que
concebe que existiria nâo apenas llm a,m as m ûltiplas inteligências,as quais,

embom recebendocontribukâodefatorejblolôgicos,seatualizam em contextos
eépecificos,a partirda experiência do individuo nestes contextos.Os estudos
em pfricosdisponfveis até agora em vérias âreâs do conhechnènto parecem dar
suporte a vérios aspectos dessas duas teorias, mas novos estudos sëo ainda

necessâriosparadeterminarqualteoriaéamaisadequadaàdesctkâodoqueé
ede com o sedesenvolve a inteligência.
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PIAG ET E SUA GEU ATD ADE
Lm O DE M ACED O
Universirlnaede5'
Jo Paulo,JJO Paulo

ColksultandoquatrodicionM os,sendo doisdepsicologia(Piéron,1966
e W arren,1966) e dois lexicais (Robert,1985 e Ferreh'
a, 1986),tetirei,das
divelsas acepçöesapresenhdaspntno term o gênio,algum asdelas-comxm Kem
todosele,s-que considem teiaqui,napempectivado caso Piaget.
Gênio refere-se aum a

1)faculdadesuperiordeinvençâooucriaçâodequalquerclasse,oude
execuçâo em alguma form a especial, com o m tisica, pintum ou

mntemn-ticas(W arren,1966,p.152);
2)vocabulériodalinguagem comtlm,empregadopam qualificarllmn
pecqoa que em detenninado mmo de atividade intelectual,apresente
capacidadecriadom,inventiva,decahterexcepcionalmenteelevado,

destacando-adamnrgem de variabilidadenormal(Piéron,1966,p.
197);
3)altfssimogmu,ou
'omaisalto,decapacicladementalcriadom,em
qualquersentido(Ferreim,1986,p.845);
4)atitudesuperiordoespfritoquetomaalguém capazdecriaçöes,de
invençöesqueparecem extmordinérias(Robert,1985,p.488).
M inha crença é quePiaget,porsua obrae pelo modo com o a produziu,

m erece pertencera este segmento especialde pessoas (osgênios)-nmadase
odiadas - a quem devem os muito do q'ue pensam os,estudam os e ousam os
transm itir a nossos alunos; pessoas que m odelam m odos de organizar,

compreenderejustificar-aideles-nossasvidasdepessoasnadageniais.Attibuir
aPiagetestaqualificaçâoéinteressanteporque,deim ediato,colocaum problem a
érucialà suateoria:em condiçöesiguais,segundo ele,todosnöstedam osacesso

aumaestrublm superior-ade1lm pensarhipotéticodedutivo(InhelderePiaget,
1955).Em outraspalavras,Piagetconcentrou-senoproblemadeexplicaroôtimo

quequalquerum,em condköesiguais,poderiachegarnojogodavida.Ou,pam

dizer de outro m odo,hzteressou-se pela lzistöria da produçâo das çategorias da
m zâo ou dosesquem asdeaçâo quetêm valoradaptativo pam todos.Om ,ogênio
- e Pi
ageto em -fazm nisdoque isso!
A genialidade de Piagetserâ aquianalisada em flm çâo dos seguintes

aspectosdesuavida,pensnmentoeobm:(1)o caréterprecoceeapaixonadode
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suabusçapeloconhecimento;(2)seu reconhecimento eadmiraçâo pelosqueo

m ssuinm (ouseja,seusmestres,osgmndesautores,ascriançaseanatureza);(3)
sualidemnçaintelectualecapacidadepam' reunirpessoasecondköespam sua
obm;(4)capacidadedemnnteraconstruçâodesuasteotiasatualizadascom os
tem as,polêmicasou soluçöescientfficasdeseutem pobem com oo deterpodido

(genialmente) em alglmq casos ser um visiondrio;(5) a simplicidade e a
fectmdidadedesuashwestigaçöes;(6)oconstantediélogo-abertoefmnco-com

osteöricosouposköesmnisimportantes,queseoplmhnm (em xlmnpempectiva
epistemolögica)aoseu esa blmlismoconstrutivista;(7)suaerudiçëo,oestatuto
interdisciplinarde suasteoriase dosmodosde suaproduçâo;(8)a coerência
hztetnn,abm ngência e potência do gm nde sistem a teôrico criado por ele;e,

snalmente,(9)suasposköessobreacriaçâoeosmétodosqueelediziausarpam
realizé-la.
l.precocidadeepaixio pelocènhecim ento.pam acam ctedzaçâoda /

töpico,creiosersuficienterecorreràautobiogmfla dePiaget(1966)e lembmr
que entre sete e dez anos interessou-se pela m ecânica,pâssaros,fösseis e

cnmtéceosmntinhos,além deterptojosto,porescrito,oautovap,11m automövel
dotado detlm m otora vapor.E queaosdezou onzeanos,observandoum pardal
parcialm ente albino em um parque pflblico,publicou tun artigo de tuna péginn
em um periödico de histôrianablnldeNeuchatel.
.
2.R econheclm ento eadm iraçëo pelosm estres,criançase natureza.

PaulGodet,diretordoM useu deHistôriaNatural,queintroduziu Piaget(ainda
com quatorze anos)no estudo sistemâ
.tico da M alacologia;Claparéde,que o
convidou pnl.
no Tnqtituto Jean JacquesRousseau,em Genebra,e todososoutros

(vivosoumortos)quee1emenciona(cf.Piagèt,1966)comohnportantesem sua

carreira,sâotestemlmhodestereconhechnento.Criançasenaturezaentram aqui

j

talvezbastem asseguintesco- idemçöes:(a)amaiorpartedesuavastaobra(em
tom odesetentalivros)éumaconstnwâo coletiva,daqualparticipam,porlivro,
aproximadamente dez colabomdores;(b)alguns delesacompanhamm-no por
muitos e muitos anos;(c) seu tmbalho de pesquisa foi sempre financiado

i

(Ftmdaçâo Rockefeller,Fundo NacionalSuko de Pesquisa Cientffica);(d)a

:

com o aquelas que possuem o saber e daf term os que sistem âtica e
consistentemente recorrermos a elas para a construçâo de um conhecimento
cientffico.
3. Liderança intelectual.Para lem bm r esta camcterfstica de Piaget,

criaçio,etri1955,do Centro Intem acionalde Epistem ologia,em Genebra,com
aparticipaçâoanualoubio ualdepesquisadoresdedicadosaoestudodellm tem a

comxlm etendoposk&sàsvezesdivergeniesdasdePiaget;(e)osdivemospostos
acadênzicosque ocupoy,tendo sido -o que émuito mro,paranâo francêsesprofecqorcatedm-tico,e,b.ù
trehj1
952 e 1963,naUnivemidade de Sorbonne;(9 as
' '$j
.
..

!
k
1
i
I

.
'

funçöes que desempenhou na Unesco;(g) a homenagem que lhe fizeram os
EstadosUnidos.
.
4.Construçâo teôrica.A leitura da autobiografia de Piagete a de sua

obra(aindaquefeitadeformasuperficialeincompleta)indicarinm-nosoquanto

elepermaneceu fielao seu projeto deadolescente (constnliruma teoria da
equilibraçâo pam explicarastrocasadaptativasotganismo xmeio).Aomesmo
tempo,tinha sempre - como comenta,por exemplo,Papert (1990) -uma
preocupaçâo de mantersuaepistem ologiagenétic'aatualizada com asteoriasem

voga(porexemplo,no campodaM atemética).Pode-seousardizer,além disso,

quesuasidéiassobreregulaçâo,porexemplo,antecipoumuitodoques6hojeé
considem do nasteoriasda inform ética.
5. Sim plicidade, fecundidade teôrico-m etodolôgica e 6. Diélogo
.

abertoyfranco,com asteorlasrlvais.é impressiohahtequePiagettenhasempre
utilizado situaçöes experimentais simples (ainda que muito criativas e
pertinentes)evalorizado o çontrolemûtuo,isto é,apesquisacomparativa em
diferentes culturas e contextos.Ressalte-se,além disso,o diélogo constante e
polêm ico com as grandescotrentesepistemolôgicas,em especialo positivism o
B gico.
7. Erudiçso, interdisciplinaridade e 8. Coerência, abrangência e

potênciadosistemateôricodePiaget.AindaquePiagetsejacriticadopotser
um leitorum tanto apressado,preferindo a escrita sistem ética à leitura,quem
querque leiasuaobrahaverédeconcordarqueeleconhecia oscléssicose estava
atualizado com as teoriase autoresm ais importantesdosassuntosque escrevia.
N estestennos,rem etereio leitorsim plesmenteparaam onum entalobra,Logique

etconnaissance scientiique (1967),que eledirigiu eescreveu muitaspartes.
Quantoao valorquee1eatribufaàinterdisciplinaridadecreiobastaraleitteado
segul te:
A experiência decisivaque vivinestate
lltimadécada,essencialmente
em nosso Centro de Epistemologia Genética,convenceu-me, ao
contHrio,daneceuidadedasinvestigaçöesinterdisciplinaresedesua
fecundidadepam asoluçâodosproblemasespecfficaeautênticamente

psicolögicos(Piaget,1966,pég.40).
9.A criaçso e o com o Piagetfazia para realizé-la.Parae1e o trabalho

de constrtlçâo pelo sujeito,em suas trocas com o meio,das estnltums da
inteligência era essenciahnente criativo.E os prim eirosdezoito m esesseriam
.

o

perfodomaiscriativodenossavida!Quantoaoseumétododecrfaçâo,respondeu
aBringuier(1977)queadotavatrêsmétodos:(1)nâolernadaespecfficosobreo
tema que estava inves
tiga
ndo,(2)fazer,tanto quanto possfvel,o méximo de
:
-;i,

leitllmspamlelase(3)tersempreumacabeçadeturco,ouseja,defenderllma
idéia (nâ0 sö apoiadaem pesquisasölida econstante)tendo como interlocutor
11m autorou teoria rival,queno caso dele era o positivism o B gico.
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CéSAR ADES
Universidadedes'JOPqulo.5'
JOPaulo
DeLorenz,foraasidéias,ùosrestam im agensquesetom amm cléssicas:
Loêenz deitado na grnm a,enquantp. tlm gqtlso bica em seus cabelos;Lorenz
.

seguidoporpatinhosensleirados,acabeçadeEorenzemergindo dasuperffcie
calm n do lago,ladeada porduas aves.Estas hnagens nos tocnm gelo sçnso de
proxlm idade,quasedefam iliaridade,que instaurnm,entreo hom em eo anim al,
um '
senso que nossaatualçonsciência ecolôgica tendea referendar.
M as Lorenz nâo representa apenas um nmlgo dos ahim ais.Junto com
Tinbergen ecom outrosnatllm listas,elerecuperouzlmnpempectivapam oestudo

do comportamento cujAs mfzes èemonfnm a Darwin e que hoje demonstm
hzegâvelpujança;foi,naexpressâodeNietszche,um criadordepalàvras:padlo
Sxo de açâo,esthnulo signo,energia especiffca de açâo,m ecanism o liberador
inato,etc.sâo term os que ainda influenciam a m aneira com o entendem os o
com portam en'to anim al. A etologia deve seu im pacto ao esquem a teôrico que
fom eceu tlm a nova estrutum ordenadora,e um instrum entalpam a anélise dos
fenôm enosdo instinto.Desdem uitosabia-sequefilhotesdegaivotabicnm o bico
dam âeou do pai,duranteaalhne
ntaçâoim aso sentido dabicada.setom ou outro,
A
a partirdaanéliseetolögica.
.

-*

.

A atribukâoteöricadesignificadoaoseventosétâoautométicaquenâo
nosdam os conta de seu caréterdeconstnxâo,shnplesmente vem osos eventos
destam aneim .O cientistacriativo percorrep cnm inho invemo:despeo dado das
interprehçöescorrentespara inaugurarnova peicepçâo.

O quetomaespecialmentehlteressanteaanélisedatrajetöriadeLorenz
com o cientista criativo é que e1e prôprio tenha-sepreocupado tanto com om odo
m ais produtivo de adquirir conhecim ento. Pempectiva reflexiva e atuaçâo
cientffica constituem ,para ele,partes da m esm a proposta;o conhecim ento da
realidade exterfm nâo pode serconcebido independentemente dos m ecanism os
cognitivosatm vé,sdosquaiséobtido.Ao invésdetom ar,como von Uexkull,os
viéses cognitivos de'cada espécie e de cada individuo com o prova da

subjetividade do saber,Lorenzentende queaanélisectfticada cognkâo éa
gam ntiade xIm sabervélido.
Lorenzgostava dé usarm etéfoh s,o pensam ento poranalogia em um a 1
das m nnifestaçöes de sua criatividade.Com parou o conhechnento do realà
.

'

imagem queum espelhodédosobjetossituadosdiantedele.Paraoidealista,s6'
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existe a parte R lletida;o realista ingênuo nem tem consciência do espelho;é

precisocontudo,supemndoambasasposköes,olharoespelhopeloseuavesso,
isto é,m la parte que nâo reflete,descobrindo sua estrutllm e avaliando m elhor
com o captaa hzfotmxçâo.
Dois aspectos deste avesso do espelho na criaçâo cientfsca sel o aqui

focalizados:(1)aligaçâoafetivaeidentificaçâodocientistacom seuobjetode
estudo;(2)omodo intuitivo decaptaçâodasestrtmlms.
Aspectos estéticos e ltidicos.Tudo com eça com intensa curiosidade,e
com a alegriade envolver-se na beleza ena ftm cionalidade do fenôm eno vivo.
O dom (Ia observaçâo é...insepadveldellmnsensibilidade intenu à
belezadoservivo.O quenosa% i,éaharmoniainerenteatudooque
viveeseriaacientfficoemem om entirosonegi-lo.

Identlllcaçio.O contato conthmo estabelece tlm vl culo de identificaçâo entreo observadoreo anhnal.Nâosett'atadesim plesm entettansferirpara
avespa,o ganso ou o leâo,aspectosdapsicologiahum nnn m as,ao conH rio,de
asslm ilar o m odo de atuaçâo destes anl
'm ais,respeitando sua especificidade.
Segundo Lorenz, impolïa criar um relacionam ento com anim ais enquanto
indivfduos,m ediantefotmnçâo deapego e uso dossinaisde com lm icaçâo.
11é m aisdo que isso,contudo:lu'ia form açâo deum m odelo do anim al,

em queestejam representadosseusviesespetceptuais,suaspropensöesaagir
desteou daquelem odo,seu relacionnm ento com congêneres,aintegraçëo deseu
com portamento ao habîtat.Este m odelo confere sentido a cada observaç:o,
rem etando-aao necessâio contexto holfstico,e agecom o gem dorde hipôteses.
U m a suspensëo da lntençio interpx tativa.
Somente aobservaçâo direta,isentadequalqueridéiapë-concebida,
é capazderevelarao cientistaonovoeo inespemdo.

Esta aflm u çâo -pam doxal,porparte de um fazedorde teorias com o Lorenz m erece serglosada.No m om ento de olhar'paraa natureza, énecessério fazerde
conta quenada se sabe a tespeito dela,a flm de deixarprioridade aosaspectos
dantesnegligenciadosepe= itirquetenlmm vezreestrutumçöesintem retativas.
Pex epçio gestéltica.No ii cio,aconsciênciasedeixa assoberbarpela
m ultiplicidadedeaspectosquee1acapta,edosquaise1anâo atingea organizaçâo

essencial.:nestasituaçâoqueépostaafuncionaroqueLorenzchnmapercepçâo

esdltica,um procvqoqjy semsnifestaprevinmenteaousoekplfcitodaBgica
.

!...k.

.. ,

.

'

.

e dos procedim entos racionais e que,a partirdo fmgmene io,visa alcançara
constn
-ncia e acoerência.
Nem todososselzspassossâo explfcitos,a percepçâo gestéltica procede
porcontaprôpria,deixando apenasquesuasconclusöesalcancem aconsciência.
.

Quem quisçrprimeiroquantificaretraçarcurvaseusarderacionalidadepoderé
perderdevistaa form a prim ordial.
Tm ta-se de um m ecanism o natural,tanto no ser htlm ano com o nos
anlm ais,selecionado pelo seu valoradàptativo'
,isto é,pela sua capacidade em
m ediarentre organism o e nm biente de fonna eficiente.Nâo é a percepçâo que
cria as cam cterfsticas do m undo,como u ntianam ente estnm os acostllm ados a
pensar,m assâo estasque a m odelaram ,ao longo da evoluçâo.O que im portaà
abelhn,nâo é saber quala realidade que se esconde at/s do fenôm eno da luz,

mas sim,poderreconheceruma flor,sejam quais forem as condköes de
illlm inaçâo.
Com o ftmciona apercepçâo gestéltica? Elabora-se pelo acfaimlo de tlm
nflm erom uitp grandede indfcios,àsvezesde forma errâticae lenta,levando em
conta inflm eras interrelaçöes e delas extraindo a regularidade inerente.Tem o

jeito de uma computaçâo complexa,restituiaos objetos sua exterioridade,
constância e estrutum e pennite que sirvam de base para os desempenhos
importantes.
Um dia,dem isde um longo pedodo de acflmulo insconsciente de
dados,a gestaltque foiprocumda surge af,muitasvezes de forma
completamenteinespemdaecomoumarevelaçâo,embom seimpondo
com ototalm enteconvincente.
'

A surpresa é essencial,a gestaltse im pöe com o se viesse de fora,com o tlm a

verdadeira irkspiraçâo,acompanhnda de experiênciasubjetiva tfpicaEntâb.tr

assil?l!

'
'
A percepçâo gestéltica, em bora intuitiva, é anéloga aos processos

racionais (é raciontofa,na expressâo de E.Bnmqwik).Os fenômenosde
constânciaperceptual,ouasavaliaçöessociaisshnples-comojulgarquexlmn
folha branca continua bmnca,apesarda diminukâo da intensidade da 1uz
nm biente,ou atribuir,a partirdé sua expressâo faciale do contexto'ém que se

encontra,um certoestadosubjetivoaumapessoaconhecida-representam setls

nfveis m ais rudim entares.M as e1a tem valor especialna tam fa com plexa de
criaçâodeum aM p6tesecientfsca.Lorénzserefereàsdescobe> s,i
feihsao longo

das décadas (a percepçâo gestéltica nâo é l'ma sinecteal) por von Frisch:
com unicaçâopeladançaentreabellms,orientaçâo apartirdoplanodepolarizaçâo
da luz etc.
'.

89

Especializada em descobtirprincfpios inerentes,a percepçâo geslltica
pode cairna a> adilha de sua prôpria eficiência.Prem ida pela necessidade de

alcançarkunfechamentoconceitual,e1apodedesprezarou atéfalsificardados
sensoriaisdem nneim a dar-lhesum a aparênciacomprobatôria,podeprivilegiar
o simplese elegante,quando o feio e complexo seria correto.A evidênciaquase

metafisicadequesereveste,jlmtoàconsciência,atornn,umavezco-titufda,
diffcildeendireitar.Sente-se que Lorenz aconsidem como um instinto especial,
capazdeseaplicarasituaçöesam bientaisdasm aisvariadas,com argtk iaepoder
de integmçâo,m as,asshn m esm o,tlm instinto.
.

A m ensagem essencial. A visâo que Lorenz tinha da descoberta

cientffica se ajusta às suas teoriassobreo comportamento animale,muito
provavelm ente,ao tipo de pessoa e de cientista que era.Podem os questioné-la

em divemosaspectos,duviàar,porexemplo,quesejatâomarcadaadivisâoentre
oplanointuitivoeoplano intencionaldadescoberta,ouqueapercepçâogestéltica
sel
-a 11m processo unilrio.Perm anece um a m ensagem im portante,que é a de

prestigiar os modos diretos (e talvez muito antigosl) através dos quais
conhecem os a nös m esm os e aos outros anim ais,com o base de exploraçâo e
descoberta e com o referência necessâria na collstruçâo de uma ciência do
comportam ento.
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OSANTECEDENTESDO TALENTO EDAPRODUCXO
PG ELECTUAL
EUNICE M .L.SORIANO DE ALEN CAR
Universidadede sre l7fc

U m aanélisedosfatoresquecontribuem pam um aproduçâodealtonfvel,
com o aapresentadaporm uitoscientistak'eartistas,sugereahnportânciatantode
fatores do pröprio indivfduo,com o de outros mais relacionados ao contexto
söcio-cultum l, incluindo aqui variéveis do am biente fnm iliar e educacional.
D entre as variéveis m ais relevgntes a nivel individual, salienta-se um a
com binaçâo de habilidades
', im aginaçâo crftica, atitude de otim ism o com
comgem pam con'
er riscos,a par de alglm q traços de pelsonalidade, com o
iniciativae independência.Tnmbém decrucialhnpoM nciasâo ascamcterfsticas
m otiva'
cionais do indivfduo levàndo-o a um a busca apaixonada pelo
conhechnento,com intensos sentim entos de pmzer e satisfaçâo na atividade
desenvolvida.Outros pré-requisitos importantes que podem serapontados sâo
umaauto-confiançasuficienteparaacreditarquen5o seestéperdendo tempocom
o trabalho desenvolvido e liberdadesuficientede outmsresponsabilidadesde ta1
fonna que se tenha o tem po necessârio disponfvel.
O intenso envolvim ento na atividade de interesse foi exnm inado por

autoresdiveaos,comoFayga(1991),SmimoveLeontiev(1960),Vemon(1984),
Hayes(1981),entremuitosoutros,querealizamm tlmaanélisedaproduçâo de
artistasecientistasquesedestacarnm porsuaproduçâo.Hayescitacom oexemplo
HerbertSim on,queganhou o Prêm io Nobelde Economiaequepassou cercade
100 horas porsem ana dum nte anos,desenvolvendo o trabalho que o levou a
receber esse prêm io.Hayes lem bfa ainda que a m édia de homs de trabalho de '
pesquisadores de algllmas univemidades am ericanas é de m ais de 60 hom s .
sem anais, estando m uito além do ntim ero exigido pelas suas respectivas

institukôes.

.

O intenso petfodo de preparaçâo exigido para llm a produçâo m ais
significativa nas âreas cientifica e artfstica é ilusttado porSm im ov e Leontiev

(1960) que citam ,eùtre muitos outros,Tolstoi,que utilizou uma enorme
quantidadededocllm entosparaescreverG uerra ePaz eRepin,autordo quadro
A Batalha da Balxa U cr:nia, e que estudou tâo profundamente os dados
histöricosdaqueleevento,quesum reendiaatodososhistoriadoresearqueölogos

porseusconhecimentosjrofundos.

.

Com relaçâo àscam ctedsticasdo nmbientesöcio-cultllrnl,observam -se '
diferenças entre sociedades na extensâo em que traços de pemonalidade que
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favorecem a produçâo criativa sâo cultivados e em que opolitm idades s:o
oferecirlnq pna o desenvolvim ento das habilidades e potencialidades de cada
indivfduo.Observa-se quevaloresdiveaosptedom inam em sociedadesdivemas
com relaçâo à inovaçâo e ao estfm ulo ao talento criativo.A extensâo em que as

contribuköescriativassâobem aceitasevalorizadas,bem comoaexistênciade .
condk-mqueestimulem ainovaçâo,aexplomçâodeidéiaseacriaçâofnmbém
têm variado em distintassociedades.
As forçassociaisque afetnm o desenvolvim ento e expressâo do talento

edaproduçâosuperiorfomm examinadasporHayes(1981),especiahnenteno
que diz tespeito ao tm tnmento que se dé a hom ens e mulheres na sociedade
ocidental,tendo o segtmdo grupo m uito menos oportlmidade e incentivo pam
desenvolveresedestacarporum aproduçâo m aissignificativa.Asforçassociais

jé opeenm desde o inlcio da vida do indivfduo,ampliando ou limitando as
possibilidadesdecrescim entoeexpressâo,m odelando osinteressesdoindivfduo
desdeosprim eirosallis,deteM inando ogmu deconfiançaquedesenvolvem em
sipröprios pam opem rem éreas divemas.Observa-se ainda que,m uitasvezes,
as exigências im postas pela sociedade sâo de tal extensâo que tom nm as
circunstânciaspm ticnm ente impossfveispam uma produçâo dealto nfvel.
Com relaçâoaocontexto fam iliareeducacional,observa-se,em estudos

realizadossobre osantecedentesda produçâo intelectual/criativa,queum dos
aspectos m ais destacados diz respeito às camcterfsticas do ambiente onde o
indivfduo viveu os seus prim eiros anos de infância bem com o os traços de
pemonalidade afcultivados.Dem odo gem l,tem sido observado na infância de

indivfduosquedernm contribuköessubstantivas,um ntknerosignificativo de
paisqueencomjnm aexplomçâointelectual,quedemonstmm aprovaçâopelas
realizaçöesedesem penho do filho,querespondem com prazeraspergtmtasdas

.

crianças,apftWeitàndoassuasexpressöesdeinteresseparadirecioné-laspam

1

novasaprendizagense explom çöes.
Um dosestudosm aisconhecidosnestaâreafoidesenvolvido porBloom

(1985),com llmanmostrade120pessoasquedemonstmvam excelênciaem três
éreasdivemas:aartfstica,representadaporpianishseescultores;a psicom otolw
peloscam peöesolfm picosdè desportosdivemose aéreacognitiva,representada

pormatemâticosecientistas.Atravésdeentrevistascom estessujeitoseseus
familiares,Bloom constatou,em nflm ero substancial,apresençadetun alto grau

i

deenvolvimentodosujeitocom asuaâreadeinteressedesdeumaidadeprecoce
(usualmenteantesdos12anos),apardeumaintensaparticipaçâodospaisno
sentido de dar o apoio e encomjamento ao desenvolvimento do talento e

I
!
1
l
i

habilidadesespecfûcas.Nestesentido,mesmonoperfodoentre3 e7anos,estes

I

I
.

i
i
I

!

9:

suleitosjâemm encomjadospelospaisadesenvolveratividadesexplomtörias
relacionadas 5 sua ârea de interesse.osquais reforçavnm e estim ulavam todo o
esforço e em penho dacriança.
Estes sâo alpmK dos fatores que podem afetar e contribuir pam xlma
produçâo m arc= te por parte do individuo.H â muhos outros que nâo fornm ,
entretanto, aqui destàcados e que mèrecem tam bém uma atençâo,como as
cam cterfsticas do am biente de tmbalho e o grau de esthnulo é incentivo af
existente aum a produçâo superior.Refletirsobre estes fatores econtribuirpam
a prom oçâo de algllnq deles certamente é de responsabilidade de todos nös,
cientistase estudiososdo com portamento hum ano.
'
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Gm ndepartedo conhecim ento atualsobreasbasesneum isdaansiedade
deriva da experim entaçâo realizada em anim nisde labom törio.Ospressupostos
que fundam entnm esta abordagem sâo os de que a ansiedade é um a emoçëo
relacionada com o m edo e este tem origem na adaptaçâo evolutiva e ameaças
constantesdo meio ambiente.Asshn,o cérebtodosm am fferosfilogeneticam ente
relacionados com o hom em contem sistem as neurais que program am
compo> m entosdedefesa.
A topogm fiadessescomportam entosvariadeespécie paraespécie,m as
de11m m odo gem lelesseresumem nasestratégiasbésicasdeficarhnövel,tenso
e atento ou fugir, nmeaçar e lutar.Portanto,se conseguirm os identificar os
sistem asnellmisquecomandam essasreaçöesdedefesa descobrirem osasm fzes
biolôgicasda a- iedadehum ana.
Nessa investigaçâo,asdrogasansiolfticastêm sido um instnlm ento tîtil,
poiselaspodem seradm inistradastanto noanim alexperim entalcom o no serhum ano,servindo assim deponteentre observaçöesclfnicaseresultadosdelabom tôrio.D essem odo,pennitem validarmodelosanim aisdeansiedadeetestarllipôtesesque estendem ao hom em conclusöesderivadasdaexperhnentaçâo anim al.
Os resultados de tais pesquisas im plicam determ inadas estruturas
pertencentesaosistem alimbiconaelabomçâo daansiedade.hsm aisimportantes
constituem o cham ado sistema de inibiçâo com portamental,representado pelo
septo-hipocam po,relacionado com o circuito de Papez - giro cfngulo,c6rtex
entorrinal,hipocampo,corpo m nm ilar do hopotélam o,nticleo anteroventraldo
ëlnm o,voltando ao giro cingulo -,o cörtex prefrontaldorso-laterale ainervaçâo

serotoùérgicaenoradrenjl'gicaprovenientedotroncocerebral.
Ao sistem a de inibiçâo comportam entalsoma-se o cham ado sistem a
cerebral aversivo, que com anda com portam entos do tipo luta ou fuga,
êepresentado pelasubstânciacinzentacentm ldom esencéfalo,M pollam om edial
e parte da am fgdala,sendo modulado pelo côrtex prefrontalm edial-orbital.A
estim ulaçâo elétrica dessas estrutllm s,além de desencadear comportam entos
defensivos, produz alteraçöes neurovegetativas intensas. Tam bém induz
sensaçöesdem edo intenso em pacientesneurocinîrgicosem otivanegativam ente
a aprendizagem em animaisde labom tôrio,sendo portanto avemiva.
O funcionam ento de todos esses sistemas neuronais é m odulado pelo

neuro% nsmissorâcidognma-aminobutfrico(OABA),cujasaçöesinibitôriassâo
4
#.

am plificadas pelos ansiolfticos benzodiazepfnicos. A possibilidade de
benzodiazepH cosendögenosexercerem x1m papelreguladordaansiedade, bem
com o da m em öria,é discutido porIvan hquierdo em outro ndlgo destesAnnis.
'
Tnm bém têm contribufdo pntn o conhecim ento do subs% to nem'alda
nnqiedadeobservaç- -qclfnicasrealizadasem pacientescom focosepilépticosou
lesöescirclmKcritasdeestrublmslhnbicas,bem comoevidênciascolhidasatm vés
da esthnulaçâo elétrica ou da lesâo do cérebro de pacientesacordados, duennte
operaçöesneurocie gicas.Osdadosassim obtidosem sereshllmanosdestacam
o papel desem penhado pelo côrtex prefrontal,pelo giro cingulo e pelo polo
tem pom lna ansiedade.
Esta flltim a regi:o foium bém im plicada na ansiedade antecipat6ria
experim ental pfovocada em voluntérios sadios, bem com o na ansiedade
patolögicaqueseverillca nadesordem do pânico,graças ao uso de tzm a técnica
de reconstruçâo de hnagens corpom isporcom putador associada a m edidas do

estado ftmcionaldediferentesregiöesdo céreàro,atomografiaporemissâode
pôsitrons.M étodos nâo invasivos com o este estâo sendo cada vez m ais

aperfekoados e despertam justificada espemnça de que o conhecimento do
subsœato neut'alda ansiedade htlm ana avancem pidam ente.
R efeë ncims
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Entre 1986 e 1990,vérios laboratôrios demonstram m a presença no
cérebro de benzodiazepinas, inclusive diazepam . Estas se encontram em
vesiculassinapticasenâo provem dosm edicam entos.
N osso laboratörio dem onstrou que vârias situaçöes de treino

comportamental(habituaçâo a um ambiente novo, esquiva inibitöria,etc.)
libenm benzodiazepionqem vériosnticleoscerebmis(sepblm medial,nm igdala,
hip'ocnmpo),em relaçâo com o gmu de ansiedadeou estresseinerente a cada

tatefa.A microinjeçâo de flumazenil,antagonista das benzodiazepinas,
im ediatam ente apös o treino, nessas estnltun s, facilita a consolidaçâo da
m em 6riadastarefasconw pondentes.
A sbenzodiazepinasagem sobre um sftioespecfscodentrodo com plexo
'receptor tipo d ao neurotransm issor inibitörio,écido gam a-am ino butirico

(GABA).DecidimosinvestigararelaçâoentreosreceptoresGABA-A eoutros
(glummatergicostipoNM DA,colinérgicosmuscarfnicos,betanoradrenérgicos),
nas estrutums cerebmis m encionadas,na consolidaçâo da m em ôria.Pam isto,

microipjetamosagonistase antagonistas,conhecidosdessesneurorreceptores
(glutnmatoeA135paraosreceptoresNM DA;oxotremorinaeescopolaminapam
osmuscadnicos;nom drenalinaetim olo,paraosbetanom drenérgicos;m uscim ol

e picrotoxina,'pam osGARA-A)logo àpöso treino em habituaçâo eesquiva
inibitöria. Os resultados revelaram que, no septum m edial, am igdala e
hipocnmpo,os receptores NM DA e m uscarfnicos facilifnm a consolidaçâo;os
GABAérgicos a inibem ;e osbeta nomdrenérgicos m odulnm os anteriores.Na
esquiva inibitöria,astrêsestruttlrasoperam de form apam lelae nâo reduntante.
Na habituaçëo,sö participao hipocampo.
Osresultados concordam com observaçöesna literatum sobre o tipo ou
componentedem em öriaquecadaum adessasregiöescerebm isregulademaneim
prepondem nte:aspectosale> nteseaveaivos,aam igdala;m em öriadetm balho,
o septum ;m emôrias espaciaise olfatôrias,o hipocnmpo.N a esquiva entmm em
O Tmbalhonolizadocom am iodaFAPERGS.FINEPeCr q,BrasilyeCOM CET eFundacionAntomhas.

Argenthla.em cola% raçâocom J.
II.Medim ,D.Jentqnlilxsky.C.Wolflnan(BuenosAi= l.C.daCtulha.
M.B.
C.Feneim eR.Rœat(PortoAlegrel.

M

jogoostrêstiposoucomponentes;nahabituaçâo,predoml
-nnquaseexclusivam enteo flltim o.
D adosprelim inaressugerem queaslntesedosdivemoscom ponentesda
m em ôria é realizada no cörtex pamllipocampal,onde as três estruturas citadas
convergem ,eondeforam descrita:lesöescam cterfstièasnadoençadeAlzhehner.

$
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F-stfm ulosem ocionais ou o estresse induzem altem çöesna libem çëo de
honnônios dos lobosanteriore posteriorda hipöfise,incluindo a libem çâo de

vasopressinneocitocina(Selye,1980).A hipötesedequehonnôniosperiféricos
tenhnm um papelem estabelecer m em 6rias vfvidas que,devido a tun sinal
produtorde estresse ou livemdorde horm ônios,em geralseguem eventos que
serâoposterionnentebem lem brados,porém m uitasm em ôriassâo fonnadassem

que ocorra qualquer estresse prévio (Squire, 1987).O papel de sistemas
modulatörios(hormôniosdamedula adrenaleACTH)nestesaprendizadosdo.
dia-a-dia ainda nâo estâo bem claros.Nossas habilidades em evocar eventos
prévios nâo dependem sem pre de que estes eventos tenham produzido
conseqiiênciasautonôm icasclna q.
Existem evidências em m tosque a administm çâo detlm antagonistade

receptor benzodiazepfnico central (flumazenil) ou um agonista inverso
(B-carbolina)administmdospré-treino enâopös-treino facilitam aretençâode
uma hrefa de esquiva inibitöria,e que os agonistas centrais (clonazepam e
diazepam apresentam efeitos opostos.Estes resultados sugerem que exista um
m ecanism o agonish benzodiazepfnico endögeno envolvido na m odulaçâo da
aquisiçâo destes com portam entos atuando a nfvel de receptores centrais

(Izquierdo,Pereim eM edina,noptelo).Também foipostuladoqueestasdrogas
e o m ecanismo m odulatôrio endôgeno que seus efeitossugerem ,afetam apenas

aaquiskâo de comportamentosqueenvolvem ou oco- m em situaçöesque
envolvam oudemandem llmnboapercepçâodeestresseou ansiedade.Quantoa
sistem as m odulatôrios de m em öria,é sabido que um aprendizado novo,uma
experiêncianovaéseguidapelalibem çâodeB-endorfinacerebm lquemarca este
aprendizado novo, podendo ser utilizado com o um a dica de evocaçâo. A

exjoskâopré-testedetlmaexperiêncianovamelhom odesempenhonosteste,s
deretençâo (ChaveseIzquierdo,1986,Chavesecol.,1988).Em humanos,pelo
m enos,foidem onstmdo que se utilizam ostuna novidadepouco ale> ntee um a

experiêncianëonovam asmuitoale> nte,m otivante(Izquierdo,1987)apenasa
primeira provocao efeito facilitadorsobrea evocaçâo em testes de m em ôria.

Com oobjetivodegraduaronfveldeansiedadeassociadaàexposkâoa
um a experiência nova,desenvolveu-se o experim ento que segue.Neste estudo,
além de m edidas das alteraçöes do hum or associadas à novidade, tam bém
observou-se quais .os efeitos
de um a situaçâo ansiogênica,'provocada
.:
.

i
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expeHmentahnente,sobreaevocaçâodememôriaremotaem sujeitosvoltmtérios
norm ais.Dem onstrou-se,através de escalas de m edida a alteraçâo do hum or e

outras m edidas fisiolögicas (freqiiência cardfaca e pressâo arterial) e
com parou-se os efeitos das duas situaçöes sobrè a evocaçâo em testes de
m em öria.Fom m utilizados51voltmtâriossadios,22m ulherese31hom ens,com
idadevariando de 20 a 30 anos.Foenm avaliadosem dois diasconsecutivos:no

dia 1,respondinm a dois testesde mem6ria temota (facesfamosas e eventos
hnpodnntes)(ChaveseIzquierdo,19869Chavesecol.,1988)aflm deestabelecer

suascondköesbasaispam estetipodememöriaetnmbém recebiam instruçöes
de como preenchera Escala V sualAnnlôgica do Hllmor(VAM S)(Zuardie

Katniol,1981).Paramedirtraços e eshdosde condköessubjetivas fomm
utilizadas as seguintès escalas de auto-avaliaçâo:Escala V sualAtmlôgica do

Humor(VAM S),kwenëriodeAnsiedade:TraçoeEstado(IDATETeE)eEscala

deSintomasSométicos(Guima/esecol.,1989).Nodia2,ossujeitosfonm
aleatoriam ente alocados em dois grupos:no pm'meiro os voluntérios seriam

submetidosgumnsituaçâo nnqiogênica(testedesimulaçâo defalaem pflblico)
(Graeff e col., 1985) e no segundo grupo,a uma experiência nova.Os
procedim entos oconiam seguindo um m esm o protocolo,com o preenchim ento
dasescalas,m edidasfisiolôgicas,etc.Apôsrespondiam novam ente aostestesde
m em öria.O grupo controlecom pareciaao labom törio nosdoisdias,apenaspam
responderaostestesem edidasdepressâo arteriale freqiiênciacardfaca.
Observou-se11m efeitofacilitatôriodaexperiêncianovasobreaevocaçâo

nostestesdememöriano dia2,enquanto queogrupoexpostoàsituaçio de
nnKiedadenëoapresentoum odificaçâonosseusescores,asshncom ooscontrola .

A anâlise estatfstica foifeitk com o teste de Dtmcan pnm mtîltiplas médias,
utilizando-se um lim ite de.confiança de 95% . Observaram -se diferenças

significativasnoFatorAnsiedadedoVAM S,noIDATE E (estado),naescalade
SintomnsSométicose nasmedidasdefreqiiênciacardfaca (P < 0,05).Nâo se
observou diferença no IDATE T ttraçolentre osdois grupos,bem como nas
m edirlnq de pressëo artedal.A situaçâo de sim ulaçào de fala em pûblico foi '
efetivnm ente ansiogênica, porém nâo apresentou efeito sobre os escores de
evocaçâo nos testes de m em ôria rem ota, quando apresentada num m odelo

pré-teste.* vélido suporqueIlmasituaçâo ansiogênicapossaapresentarefeitos
sobreoprocesso deinfonnaçâoseutilizadaem esquem aspréou pôs-treino, com o

observado'em anlmaisdelabomtörio (Izquierdo,Pereim eMedina;noprelo).
Tnm bém pode-se supor que xlma situaçâo de sim ulaçâo.de fala em publico
constitup-senum aespéciedesituaçâonovaqueativasqeosm esm osm ecanism os
m odulatôrios de outm s experiências novas,que seriam antagonizados por Ilm
outro m ecaniàm o inibitörio ativado pelo estresse hzérente à situaçâo, sendo o
resultado do som atörio dos efeitos,provavelm ente,nulo.

i
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Fopam denom inados sistem as m oduladores aqueles envolvidos nos

fenômekosde facilitaçëo ou prejufzo da memôria,osquais sâo sensfveisa
tmtnmentos comm - mentais e/ou farmncolôgicos aplicados pe -treino e/ou
pré-teste.A teoria da dependência de estado m stula qtle xlm n infotnuçâo
adquhidaem x1m determ inndo contexto neuro-hum omlseH m elhorevocadase,
no petfodo daevocaçâo,o contexto netlro-hllm oralforsem elhanteao queexistia

q
!

nomomentodaaquisiçâodainformaçâo.Estfmulosambientaisqueprovocnm

j

K nm arcy 1984).O est
resseinduzaltemçöescardio-vasculares,mehbölicase
,

1
,
!
1

um desequilfbrio biolögico sâo conhecidos com o estressores,enquanto que a
smo aessesestressoresfoidefinidacomo estresse (Dlmn e
resposta do organi

imtmolögicas,além dem odificaçöesnaatividadeneuronalecomportam ental.O

exercfcioffsicoénmafoM npeculiardeestresse,ondesëonecessériosajttstes
em pmticamentetodosossistemasdoorganismo.Essesajustessâoregulados

i

I
j

i
1

basicam ente pelo sistem a nervoso e endôcrino. Por conseguinte,sistem as

honnonaiseneuro-humomissâoaltemdosem decorrênciadoestzessedoesforço

!

m uscular,tanto anfvelperiféricocom o anfvelcentral.Col cidentem ente,m uitos
dessessistem asconstituem ossistem asm oduladores de m em 6ria.D esh form a,

j
i

oobjetivodesteestudofoiverificarseasaltemçöeshdrmonaiseneuro-hllmomis

1

causadas pelo exercfcio fisico eram capazes de influenciar a m odulaçâo da
memôria remota,tecente e imediata.Fol'
am utilizados dois protocolos de

I

'

exercfcioffsicoem cicloergômetro,opnmeiroeraum exercfciosubméximo

1

m em ôria rem ota serem aplicados. No entnto,nâo foi observada qualquer

!
$

diferença significativa no desempenho dos testes.O mesmo foifeito com o
segtmdoprotocolo.Também iloseobservouqualqueraltemçâonosresultados.
Sugere-sequeasalteraçöesneuro-humorais/honnonaiscausadaspelo exercfcio

1
i
k

ffsicoem cicloergômetro,sejae1esubméximoprolongado ouintensodeclldn

I

duraçâo,nâo sâo capazes de influenciar na evocaçâo da m em öria rem ota.
Veriscou-se tnmbém um apossfvelinfluência de um exercfcio ffsico intenso em

j

cicloergômetro(segtmdoprotocolo)sobrememôriarecente.Com autilizaçâodo

I
1

exercfcio nosperfodospôs-treino eprê-teste,criou-seum asituaçâo hormonalè
neurp-hum oral peculiar,pois prokavelm ente às substâncias liberadas pelo
exercfcio se adicionamm aquelas libemdas pelos processos m oduladores da

i
1

prolongado(60minutos)eosegundo,zlm exercfcio inte- odecurtadumçëo (5
m inutos).O primeito protocolo foiutilizado 10 minutos antes dés testesde

.

memöria no m omento do armazenamento/consolidaçâo (pös-treino) e da
evocaçâo (pré-teste),o que,porsua vez,deve terlevado a uma situaçëo de
dependência de estado.Sugere-se que a dependência de estado criada pelo

exercfcioffsicoésemelhanteàquelacriadaportratnmentoscomportamentaise/ou
fannacolôgicosestudadaem anim aisdeexperimentaçâo.M alisou-seinm bém a

inluência deum exerdcio fisicointensodecurtadumçâo (segundoprotocolo)

!
1

10:

sobfe a inem ôria hnediata.O exercfcio era realizado imediatnm ente antes de
serem aplicados três tiposde testes de memôria imediata.Nâo foiobservada
qualqueraltem çâo no desem penho dessestestes.Essesresultadosapontnm pam
um a prepondeëncia do contexto cognitivo no perfodo hnediatam ente apôs a
aquisiçâo da inform açâo, sobre um a possivel alteraçâo do contexto
netuw humorale horm onalcausadapelaatividadeffsica.
Refeë ncias
O nves,M .L.F.,eIzquierdo,1.(1986)Previousexposuretoanpvelexperienceenhnncesmemory
perfonm nceintwosimplememorytestsinhumnnn.Braz J Me#.Biol.Rea 1% 211-2l9.
M nves,M .
L.E;Bizzi,J.;Palm'
ln*
l,A.
L.,ehquierdq'1.(1988)Naltrexoneblockstheenlmncing
efectofnovelexperiencesin hnmnnn.Neuropp chologla,2<,491-494.

nnnn,A.J.,ermmnrey.N.R.(1984)Neurochemicalresm nsesinstress:Relationshipsbetween
the ho othalnm'
lc-pituitav -a& eM l and catecholnmlne system s. Em :L.L. Iversen, S.D.

lversen,eS.H.Snyder(Orgs.).Handbookofpgchopharmacology-l8.New York:Plenum1 .455-515.
Gmeff,F.G.;Zuardi.A.
W .;Giglio,I.S.,L'
lmxFilho,E.,eKarniol,I.G.(1986)Effectofmetersolkne
in hllmnn nnxlety.Psychopharmacology,334-338.
Gu*
lmnm-es,ES.;Kohea C.L.;Gus,G.;Fillmnnn,H.S.;Vecino,M .C.A.;Paoli,C.L.;Ribeiro,

A!M .S.;Teixeim,C.C.,eWnnmncher,L.A.(1989)Simplesimulatedpublicspeakingtestfor
evaluating nnxiolytic drugs.Bran .
â M ed.Biol.& .
$'
.22,175-179.

hquierdo,1.(1987)Theeffectofan expostlreto novelandnon-novelvideotapedmaterialon
' retrievalintwomemorytests.Neuropsychologîa,25(6),995-998. .
Selye,H.(1980).Sel
ye:guîdetostressresearch.VanNosfmndReinholdCo.,New York
Zuardi,A.W ..eKamiol,I.
G.(1981)D tudo tnnKculturaldeumaescaladeauto-avaliaçâopam

estadossubjetivos.JornalBrasileirodePsiqui
atria,131,403-406.

101

ANSW DADEEATENG OEM HIM ANOS
LIHZ GAW RYSZEW SKI
Universidade FederalF/uzafnezlae

Em 1890,W illiam Jam es escreveu no seu livro The Principles of

Psycholor aseguintedefinkâodeatençâovisualseletiva:
It(attention)isthetakingpossessionbythemind,inclearandvivid
form,ofoneoutofwhatseemsseveralsimultaneou possibleobjects
ortrainsofthought.Fœ alization,concentmtion ofconsciotlsnessare
ofitsessence.Itimplieswithdmwalfrom somethingsin orderto deal
effectively withothers.

Desde entâo,m uitos estudos foram dedicados a verificar com o a
orientaçâo da atençâo para vérios atributos dos estfm ulos m odificam o
desempenho humano.Porexemplo,um apessoapode orientara suaatençâopam

umamodalidadesensorial(Posner,1978),pal.
atlmaposkâodoespaço(Posner,
1978,1980)ou para itenspertencendo atunadeterminadacategoriasemântica
(Posner,1978,1975).Em todosestescasos,observou-sequeainformaçâopam
a quala atençâo tinha sido dirigida era processada m ais eficientem ente do qùe
llm a infonnaçâo nâo-esperada.
Curiosnm ente,tlm dos pam digm as que m ais tem copd bufdo para a
com preensëo dos m ecanism os neurais da atençâo en'volve um a tarefa

extremamente simples (Posner, 1978, 1980).Neste'paradigma,a pessoa é

instrufdaafixarum ponto,ofientarasuaatençâoparaumaposkëoindicadasem
m overosolhoseresponder,pressionandoumateclaom aism pidam entepossivel,

quandotlm estfmploocorrersejanaposiçâoindicada,sejaem llmaposkâono
hemicampooposto.Além disso,em algunstestesaindicaçâoéneutra,ouseja,
indica que o estfm ulo ocorreré com a m esm a probabilidade em 11m ou outro
hemicam po.Os resultados m ostramm que a orientaçâo da atençâo para um a

poskâo facilih a detecçâo deestfmulosocorrendonestaposiçâoelentificaa
resposta m anuala esthnulos ocorrendo no hem icam po contm lateral.Assim ,os

temposdereaç:o (TR)apôsumainfonnaçio cormh s:omaisripidosdoqueos
'
I'R apösum ainformaçëo neutm eestessâom aisrépidosdo'que osTR apôsum a

infonnaçëo incorreh.SegundoPosner(1978,1980),estadiferençaentreosTR
obtidosapösum ainformaçâo incon'
eh euma infonnaçâo con'
etacorrespondeao

temponecessériopam reorientaraatençâodeumaposkâopam aoutm.

é:z

O em prego do pm digma de Posner para o estudo da atençâo visual
seletiva tem possibilitado porum lado,correlacionarascam ctedsticastempom is
e espaciaisda atençâo em primatashum anosenâo-hum anoscom a atividade de
neurônios localizados em vérias regiöes cerebm is e,por outro lado,verificar
com o lesr
nwqdestasregi- qcerebm isafetnm a orientaçâo daatençâo nohomem .
Assim ,com base em resultados obtidos em pacientes,Posnere colabom dores

(1984)proptzse-m queareorientaçâodaatençâoparaumaposkâonâo-atendida
éxlmnoperaçâomentalco> titufdapor3componentesdise tos:(a)libetaçâoda
aten
'çâo; (b) deslocamento da atençâo e (c) captura do estfmulo.Estes
comm nentessëoafetadosporlesöesdocörtexparietal(Posner,1982,1984),de
regiöes do mesencéfalo (Posner, 1982) ou do pulvinar (Rafal, 1987),
respectivnm ente.
Todavia, é im portante ressaltar que m esm o em pessoas nonnais a
reorientaçëo daatençiono espaço tridim ensionalpode apresentarasshnetriasao
longo de certas dim ensöes.Assim ,porexem plo,a reorientaçâo da atençâo de
.

umnposkâomaisprôximnpam umaposkâomaisafastadaémaislentadoque
a reorientaçâo da atençâo do espaço distante para o espaço pröxim o

(Gawryszewjki, 1987).Da mesma forma,a reorientaçâo da atençâo do
hem icam podireitopal'
aohem icam poesquerdo ém aislentadoqueareorientaçâo

no sentidp hwerso (Dascola, 19889Gawryszewski, 1987).Estes resultados

parecem indicarllmamaiordificuldadenaliberaçâodaatençâodeumaposkâo
m aisàdireitapataum am aisàesquerda.Dadosprelim inaresnonosso laboratôrio
sugerem que a ansiedade ppde allm entar esta assim etria na reorientaçëo da
atençâo ao longo dadim ensâo horizontal.
Poroutro lado,yesultadosobtidosem pacientesesquizofrênicosm ostmm

um padrëoinvemoaodescritpanterionnente(Posner,1988).Ouseja,opaciente
esquizofêênicp m osira um n m aior dificuldade em reorientar a sua atençâo do
hem icam po esquerdo pam p hem icam po direito,o que tem sido correlacionado
com achadospatolôgicosenvolvendo o hem isfério esquerdo.
Em resvlm o,o estudo da atençâo vism lseletivaem pregando técnicasde
cronom etria m ental tem perm itido identificar os com ponentes cognitivos
relacionadoscom aorientaçâo daatençâo ecolelacionarestescomponentescom
regiöes cerebm isdistintas.
.
,
.
d
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COW ORTAM ENTO PO -SOCIAL:QW SO ESCONCEITUM S
AN A M .A .CARVALHO (*)
Unîversidadede JJo Paulo,JJO Paulo

Com portam entos prö-sociais definem -se com o atos e atitudes de
conseqiiências positivas a nfvel social:aproxim açâo e colaboraçâo entre
indivfduos,auxflio e solidariedade.Assim definida,essa categoriapode sertitil
m lm sentido descritivo,m as nâo teôrico ou analftico, por duas lim itaçöes
pe cipais.A prim eira,m etodolögica,éo critério pelo qualse avaliam osefeitos

sobreo receptorcomo positivosounegativos.
Nâo se trata de um critério de ftmçâo,o t'
inico que poderia darsentido
teôrico aessadistinçâo,esim deum critério relativamentefrouxo devalorizaçâo

socialdecertasaçöes/atitudes:ajudar,oferecer,protegersâopositivos,enquanto
recusar,impedir,agredir sâo negativos.Embora essa distinçâo seja
aparentementeöbviaaum nfvelsuperficial(pelomenosem nossacultum),nâo

se sustenta conceitualmente:seja em termos de conseqiiências no
desenvolvimentoindividual,oudeadaptaçâonosentidonmplo,açöesdeajuda,
proteçâo etc. podem ser negativas, enquanto açöes agonfsticas podem ser
positivas para o receptor.O conceito de social,em categorias com o prô-social
ou anti-social,é valom tivo,e nâo teôrico ou em pfrico -dafo viés culturaldo
critério.
A segunda lim itaçâo é que a definiçâo se'baseia no efeito do
com podnm ento sobre o receptorda açâo.A anélise do com portamento requer
m odelos sobre o emissor.Deve-se determ inarporque as pessoas fazem o que
fazem -no caso,seosm otivosdo com portam entoprö-socialsâointrfnsecam ente

prô-sociais -ou seja,se acategoriaé sustentévelcomo categoria de anâlise
(Krebs,1983).

.

Sem ter se detido na quesâo das bases m otivacionais da categoria,a
pesquisa sobre com portam ento prö-social concentrou-se nas condiçöes
necessârias para a sua instalaçao. Esta tendência m anifesta um m odelo

nâo-explicitado sobte odesenvolvhnentohtlmano,queKrebs(1983)chnmade
m odelo dopecado original:ascriançassâo vistascom oessencialmenteegofstas,
agressivas e nm om is,sendo tarefa dos agentes socializadores treiné-las em
com portam entos socialm ente adequados. Essa idéia de com portam ento

prô-socialcomoaquisiçsojp
dapeloprocessodesocializaçâosubjazallmn
Jjr
;.:omovi
.
..

(*)P- uisadom doCr q.
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dasdireç- qcamcterfsticasdapesquisanaârea:abuscadecondköescognitivas
necessâiaspam suainstalaçâo,tais. comosup
emç
âodoeg
ocentrismonosentido
-

piagetiano,e capacidade de assum lrpapéis.O equivoco desse tipo depergtm ta,
queconduziuem gem laresultadospoucoconsistentesypodeserevidenciado com
um exemplo sim ples:a criançaquevêam âe chom ndo,elheofereceseuutsinho
depellicia,e.st:sendosimultanenm enteegocêntricaeprö-social.O egocentrism o,
conceito cognitivo,nâo dé conta dosaspectos m otivacionaisnegligenciados na
conceituaçâo dacategoria.
A anélisedellm aoutra direçâotfpicadepesquisaindica,no entanto,que
o conceito de com portam ento prtssocial de fato contém l1m pressuposto

!
i
I

!
j
l
;

motivacionalnâo-investigado:pdequeoverrlndeirocomportamentoprö-social
seriamotivadoporaltruîsmo, sô se camcterizando quando voluntârio e sem

1
i
j

expectativa de recompensa m mnco e M ettel,1984).Decon'
e dafa busca de

'

relaçâo com desenvolvim entom om l,baseadanahipötesede quea regulaçâopor

princfpios(autonom ia),enâo porevitw âo de conseqiiênciasnegativas ou por

busca de reciprocidade (heteronomia)camcterizariao verrlndeiro comjortamentoprô-social.Comoadefmkâosebaseia'
nosefeitosdocomportamento,no
entanto,ahipöteseseesvaziaetowu-senâotestével:dependendodomotivb da

açâoprö-social,amoralpodeserautônomaouheterônoma(porexemplo,ajudar
podesermotivado poradquirirpodersobreooutro).A pergtmtamotivacionalé
portantorecorrenie;acompreensâodocomportamentoprö-socialrequerquee1a

sejafocalizada.
O conceito de altrufsm o pode sertotnado com o ponto de partida neésa

direçâo.O altrufsmoem sentidoestrito(beneficiarooutroem prejufzopröprio)
colocaum aqueslo ftmdam ental,queseréo focodaapresentaçào Meguinte deste

simpösio (Questöes filogenéticas):poderia a seleçâo naturalfavorecer
comportamentos/motivaçöesaltrufstas?Quaisaspossfveisfmwöesdessetipode

comportamentopara o emissorîEstasquestöesevolucionâriasefuncionais

j

devem serdistinguidasdas questöescausais e ontogenéticaa que vinham sendo
focalizadasacim a,m asestâo ao m esm otem pointim am enterelacionadasaestas.

Seexisteevidênciadebasebtol6gicaparaoaltrufsmo,coloca-seaquestâodesua
natureza,ouseja,dosmecanismosmotivacionais,perceptuais,ou outros,que
explicnm sua oconfncia,o que abre o cnminho para a conceituaçâo teörica do
com portam ento prö-social.Se nâo existe essa evidência,deve-se descartar o
conceito de altrufsm o? O u seria este inteiram ente cultural, contrariando
tendênciasbiolögicasegofstas,como implicaomodelo dopecadoorigihc/?
A resposta a estas questöes envolve tanto reflexâo com o trabalho

empfrico.A partirdealgumaevidênciajédisponfvel(LordeloeCarvalho,em

preparaçâo;Btlssab, 1991;Carvalho eBastos,no prelo),sugere-se,a tftulo de

i

hipötese de trabalho,que seja heuristicamente tîtilsubstituiro conceito de

l

I

1:6

com podnm ehto prö-socialporduaskategorias,causaleftmcionalm entedistintas,

baseadasnasseguintessuposkn
-e.
q:1)Compodnmentostlsuahnenteagrupados
sob os rôtulos de nurturance e empatia (cuidarfikicamente,oferecer afeto/
consolo/distraçâo,etc.)KStaHaIIZsubjacentesamecanismoscompreensiveisno
contexto de evoluçâo da m aternagém . Através do processo seletivo de

preservaçâodegenescompartilhadosm ussab,1991),evoluH m mecanismosde
responsividade epeletividade perceptualque restlltmm na em issâo desse tipo de

comportam ento em relaçâo a certasconfiguraçöesde estfmulos(porexemplo,

shmisinfantis,oudeaflkâo/necessidade);2)Compo> mentosdecompartilhamento/coopemçâo/ajuda,corresponderiam amecanismosqueevolufrnm através
bealtrufsmoredproco(expectativadereciprocidadelynâoenvolvendomotivaçâo
altrufstica em qentido estrito.
R efeë nclas
Banco,A.U.A.,eM ettel,'
ERL.(1984)Comportazw ntopl-social:um estudocom pré-escolares.
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E (nopalolEmpatiaentrecrialwas.
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COY ORTAM EW O PR6-SOCX :QW SO ES
C OGENO CAS
VERA SD W A RAAD BUSSAB
UniversianHedeJJo Paulo,JJo Paulo

No comportam ento prô-socialm ais tfpico,um indivfduo,ativam ente,
favorece outro, por exem plo, ptotegendo-o de perigos ou fom ecendo-lhe

recutsos.Aoagirassim,oemissorficaprejudicadopoisgastaenergia,seexpöe .
am rigosou seprivaderec> os.Divemasquestöespodem serlevantadasquanto
à evoluçâo deste fenôineno.
Em prhneiro lugar,é preciso registrar que osnnl
'm ais também exibem

compodnmentoscompatfveiscom estadefinkâo.Assim,em caso deataque,

.

babuhosm nchoszole nm -se à freùte do bando,am eaçnm o predpdore s:o os

ûltimosabateiem rétiradà.Anotâodarwinianaoriginaldomecanismodeseleçâo
natnalapontaqueindivfduosmaisaptostêm maiorprobabilidadedesobreviver
e de deixardescendência.Desde que esta aptidâo tenha algum a base genética,

tenderéascarnosdescendentes.Ajrimeiravista,estanoçâodeixapoucoespaço
pam o altrufsmo.Como pode a seleçâo atuar favorecendo a entissâo dl 11m

comportamentoqueprejudicaoindivfduoemissor?

' ''

A presença indiscutfvel de altrufsm o cria,em relaçâo ao princfpio da'

seleçâo,tun aparente pamkoxo,cuja soluçâo parece começara sedelinear,
quandoseconsidem ovaloradaptativodavidaem gnzpojaraoindividuo.Dessa,
duasoutrasnoç& sparecem viabilizarabadebiolôgicapm oaltrufsm o:aseleçâo
deparentese o altrufsm o recfproco. '
.
.

Aseleçâodeparenteséhojçinfluente,provavelmenteporquehannoniza

oaltrufsinocom ù princfpio daseleçâo(Holrman,1981).O conceito centraléo

daapti#tfoinclusiva,oajustamentogenéticodoindivfduoémedidonâosôpela
sua sobrevivência e reprodùçâo,m as fnmbém pela de filhos e parentes qu,,
partilhem seus genes.Isto dé uma safda pam os genes altrufstas e condena ù
egoism o extrem o: é m uito provével que a seleçâù de parentes tenhn sido'

hnPortantenaorigem doaltruismo.Contudo,parecequeeste,além deserapenas
1:m dosm ecanism osem açâo,atuadem odocom plexo:bastalembm rque,einbom

aajudaentreparentessejaintensa,nâoérestringidaporparentesco.Estemo elo
m osœaqueaseleçâo nablm lfavoreceoaltrufsm o,m esm oentrenâoparentes,por

cam a dem ssfveisbeneffciosa longo pmzo pam o emissor.Hoffmnn (1981)

apresentaoseguinteexemplo:Aencontm B,cujavidàe'stéem perko.Seocusto
provéyelde A salvarB form enordo que o ganho de B e houverprobabilidade

deinvemâo depapéisno futmo,Trivem (1983)mose ,matematicnmente,que
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indivfduos que fazem a tentativa de salvar o outro estâo m ais aptos pam
sobreviverdo queoutrosqueenfrentem o perigo sozinhos.

A gmndeimpoM nciadasintelw öesrecfprocasem todasascultllnseo

fortesistemaemocionalsubjacenteaosrelacionnmentos,sugerem quedllmntea
nossahistöria evolucioH riarecente -cercade5lnilhöesdeanos-tenlm ocorrido
forte seleçâo natuo lde açöes altnzfstasm étuas. Rotinel
'mmente,ajudnmosUnK

aosoutros.Socorremos doentes,pessoasem perigo ejovens;partilhamos

alimentos,instrum entoseconhecimento.A divergênciahom inidaparece tersido
conduzidaporum am urlnnçpecolögicaradical-com afortereduçâodasflorestas,
11m grupo ancestml foi levado a explom r o am biente das savanas, e se viu
repentlnnm enteexposto anovosdesafios:aum entodavulnerabilidadeàpredaçâo
e m niordificuldade naobtençâo de rem lmos.O exam e do registro fössilsugere
que este novo m eio favoreceu a cooperaçâo do grupo,via culblrn,o que seria
pressâo seletivaadicionalà cooperaçâo.
Ao contrastannos as caracterfsticas hum anas com as dos dem ais
pllm ntas,verificnm ospeculiaridades,associadas> llm a nova ordem prô-social,
o que pode ser reconhecido m esm o nas m udanças anatom o-fisiolögicas. O
homem apresentou 11m notével mlmento de estatura, longevidade e volum e

cerebml.Embom estesfndicessejnm dependentesttm dooutro (Passinghnm,
1982),podem sernotada:especificidades.Temosum cérebro trêsvezesmaior
do queo esperado paraum prim ah do nosso tam anho:o que pareceterligaçöes

öbviascom acultlln.Nossa longevidadeaumentou:uma fasefoiencurtada (a
gestaçâo),outm estendida (a infância);outra ainda inventada (a menopausa
feminlnn,queparecetersido selecionadaporgamntirmaiorcuidado daprole).
A nfvel psicolögico, estas tendências aparecem de m odo acentuado. Os
com poliam entos parentais e os padröes filiais de apego ficnm m ais fortes:os
hom ens passnm a participarda criaçâo dascrianças.Ocorreu intensificaçâo do

comportamentosexual(receptividadeestendidaalém doperfodofértil,orgasmo
fem inino,vfnculosafetivos fortes,aparentem ente selecionadospor aum entara

coesâo dopar)(Fisher,1983).Aumentaacooperaçâoentreossexoseentreos
indivfduos,paraalém do parentesco.O altruismo recfproco foiim portantee asua

evoluçâogerouemoçöe,spam regular'
areciprocidade,e11m certosensodejustka
que deve terevolu
'fdo mesmo aniesdo advento da linguagem (Trivets,1983).
Nonnas culturaisde reciprocidade evolufrnm apartirde leisnaturais (Krebs,
1983).
Convém notarque o valorde sobrevivência do altrufsm o nâo estânasua
causaçâo:vfnculos afetivos foram selecionados em funçâo disso m as nâo se
desenvolvem por causa disso.Por exem plo,o desenvolvim ento do apego

mâe-bebê,cuja funçâo é proteçâo de predadores e satisfaçâo de outras
necessidade,
spdmérips,nâp se déporcausa destasftmçöes(Bowlby,1983).O
!

g'
!

'

ztp

afeto propicia o altrufsm o;na situaçâo hum ana tfpica o grupo de afeto incluio

fnmiliare isto deve terestado subjacente à seleçâo de parentes.Porém,a
vinculaçâo nâo decorrediretmm entedeparentesco -requerce> strocassociais;

mudançasrecentesno viverhllmano alteramm a composkâo dosgruposde
vlculo-Talvezovlculoe osejanecessâiopam oaltrufsmo:aempatia(resm sta
afetivavicériaaooutro)podesermediadorpoderoso(Hoffman,1981)eparece
estarnabasedashzteraçöes.M esm o osrecém-nascidos apresentam indicadores

deempatiam tencial.Porexemplo,igualaçöesdeexpressöesfaciais(Papousek

ePapousek 1984).A seleçâo naturalamasobreprodutosflnais:aoselecionara
soluçâo cultllm lhom inida diante do novo desafio ambiental,trouxe consigo a
coopem çâo possfvele allm entadapelosvfnculosafetivose empâticos.
Refeë nclas
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UNTOGO SEEPROMOG O DO COG ORTAMEM 'O
PO -SOCIAL
ANGELAUCHôABRANCO
UniversvnHede Brasaia

A existência de série,s questöes relativas à conceitua'#o do termo
pM -àocialnâo devedesestimularo esfötçodeinelhofcompreenderosprocessos
envolvidos na origem ,desenvolvim ento e significado das açöes hllm anas que

parecem terporobjetivobençûciaroutroldivfduo,muitasv'ezesem detrimento
do pMprio sujeito da açâo.A categoriaprô-socialseinsere na dimensâo da
m oralidade hllm ana: relaciona-se, assim , com significados culturalm ente
ad bufdos e im plicana heterogeneidade m otivacionalreferida pela Profa.Ana.
Dafserprecisohwestigaroaprocessos,enâoopfocesso,quedâo origem àsaçöes
queparecem estarregularlnqpélasneèessidadeseinteressesdooutrosocial.
O excessivo descaso eh dividualism o dasociedadeem quevivem ostem
discultado a pHtica da coopem çâo e da responsabilidade socialnecessérias à

melhodada qualidadedevidado gnzpo.Coloca-sea quesêo:seH jossfvel
identificarosprincipais fatores detewnlnu tes dos impulsosm otivacionais que

conduzem a açöes realizadascom o outro e a açöesrealizadaspelo outro?*
realista proporsugegtöesno sentido deprom overcomportam entosprö-'
sociais?

Acreditnmosqueshn,nâoapartirde'lmnperspectivainjênuamasnocontexto
de toda llm n ordem detransfonnaçöessociaisabsolutnm ente necessérias.

Considemremoscomodefmkâoprovisôriadober oprô-socialasaçöes
voltptâriasquetem porobjetivobeneficiarumaoutrapessoa,incluindo
'açöes
quetnmbém produzem beneffciosexternosparaoemissor(càso dacooperaçâo
e dareciprocidade).O altrulsmo seriaasubcategori:onjeocomportamento é
movidopormotivaçöesintrG ecasderivadasdajratificaçâoempâtica,valores
pessoaisy'auto-conceito etc. A controvérsia acadêm ica oscila entre os que
sublinham a ausência de correlaçöes significativas entre os vérios
com portam entos,coerente com a idéia da heterogeneidade m otivacional, e

aqueles quejùlgam demonstrar uma certa consistênciaprô-social na
ssen, 11 9).Exi
peaonalicladedea1gl'lmnsm ssoas(Eisenberg e M u'
stem muitos

resultados cone ditörios decorrentesda confusâo conceituale da plum lidade e

disculdadesmetodolögicas.Existe,porém,llm conjlmtodedadosrelativnmente
consistentes acerca de alglml fatores que parecem estar sistematicam ente
êelacionadosam nnlfestaçöesconsideradas#rl-aocfafx.
Em primeiro plano estâopàv'
alores,nonna:eexpectativascultum iseas
p/ tiçqssociaisdafdecotrentes.A M tropologiatevelaçomo diferentesculturas
,

.
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.
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cultivnm valore,
s diferentesquevâo dapromoçâo da solidariedadee coopemçâo

(p.ex.osfndiosHopidoM zona,EUA)aoestfmuloàcompetkâoeàblzsca
agressiva dos interesses individuais (p.ex.a tribo Ik Uganda).Sâo vérios os
exem plos, m as é preciso que se realizem estudos etnogréficos e
m icro-etnogrzscos para desvendar os m ecanism os culturais concretos através
dosquaisse dé a socializaçâo segtmdo ospadröesvalorizadospelo grupo.

4
'

Gmves e Gmves (1983)estudamm oslmbitahtes (la ilha de Aitutaki
(Polhzésia)visu do avaliarosefeitosdaocidentalizaçâo em seu estilo devida.

2
I
1

freezer,ospesçadoresnâomaisdividinm ospeixesquepescavnm,guardando-os

I
1

Certos achados sâo m uito significativos.Por exemplo,apôs a introduçâo do

!
p

pm si;apôsapresençadobarcoam otor,aspescariascooperativascedem m lugar

j

àpescariaindividualetc.Dadosinteressantesquantoàscidadeseescolas:a)as

i

crianças da cidade, vivendo em fam flias m enores Jé nâo participavnm de
kdades dom ésticas e apresentavam m enos com portam entos
responsabill

.

pB-sociais do que as outras crianças;b) nas escolas houve xlma correlaçâo

I
1

I

significativa entre tem po de freqiiência e com petiçâo. Detalhe curioso:os
professores fonm a categoria profissionalque se revelou m aiscom petitiva do
que qualqueroutrm
.

!
!
1

Inumerosestudosapontnm azonanzmlcomocontextomaispmpfcio à
cooperaçâo,em comparaçâo com a zona urbana.Talvez isto ocorra em

1
I
j

conseqûênciaafatotescomofamfliasmaiores,maiorpadicipaçâoconjuntadas
criançasnasatividadeseconômicasdafamflia,implicandoem maioratribukâo

1
i
j

de respohsabilidade socialà criança.Assim ,todo o sistem a de valores que se

I

constfôiem torno dessa atividades parece sereficente em promover a
hztemalizaçâodaresponsabilidadesocialedisposkâopam coopemr(lxex.os

i

j
i
!

kibbutzim em Israel).A cultum representa,portanto,o principal vetor de

;

socializaçâo da criança.
.
E asdiferençasindividuaisdentrodeum m esm ogrupo?Existem crianças

'
!

prô-sociais' Quais as suas caracterfsticas? Como se dâo as primeiras

i

m anifestaçöesdeatosdesta natureza?

(

.

Nâo setem dèmonstradodiferençasdesexooudeclassesocjajaa,yms
fotmn sistemâtica.Quanto à idade,aflrma-se que ocon'
e um axlmento com o
passardosanos,porém du% quest- qprecisam serlevantadas:a)oaumentoda

j
!
;

capacidadedeper
cex
âoeintem'œ retaç
âo dasdeixassituacionaisedacom pet
ência
œ
H
'
1,
.
'

I
1

.

''

gemldacriança;eb)aocoe nciademanifestaçöesrrl-aocfag compatfveiscom
cadaetapado desenvolvimentoihfantil.Criançasnoprim eiro ano devidareagem
a sinaisdedesconfodo apresentadospgroutm pessoa;aos 12 m esesagitam -see
'
prestnm esm cialatençâo;aos 18 se aproxl
m nm e confortam apessoa tocando-a

etceaœ 24mesesofemcem objetos,emitem verbalizaçn
rwm,demonstnm afeto,
etc.(Radke-Yarrow e 7-.hnn-Waxler,1984).Rheingold e Emery (1984)em
,

.

'
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'
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tmbalho com 36 ciianças (18-30 mesesl,verificamm que 2/3 demonstmam
çuidado e afeto positivo enquanto que 1/6 exibiram atos de agressâo.
Zahan-W axlerecol.(1979)constatnenm quecriançasentre15e30mesesaginm
prô-sdcialmenteem 1/3dosepisôdiosem quépresenciavnm alguém em situaçëo
dedesconforto (stressj.
M nshaveH um traço prô-socialconsistente? W riaspesquisas sugerem
estam ssibilidàde,revelando fndicessignificativosdecorrelaçâoentrediferentes

medidnqaplicadasàsmesmascrianças(EisenbergeM ussen,1989).M asépreciso

distinjuirentre compoe mento espontâneo e requisitado.Tudo indica que
pertencem a difetentes classes m otivacionais: as iniciativas prö-sociais
relacionnndo-se com a com petênciasocial,elevadaauto'-esthna eassertividade,
enquanto quèasim plesrespostaaopedido dooutroseassociaànâoassertividade
eao m enorstatusdentto do grupo.Este éIIm dado im portante,poisdesm istifica

aidéiadeserapessoaprô-socialapessoaboazinlm,conformada,sempreabrindo
m âo de seusdheitos.Pelo contrl io,segurança e autonom ia compöem o perfil
das pessoas verdadeirnm ente prô-sociais, em contraste com os indivfduos
obedientesou socialm ente conform ados.

'

Na fnmflia,principalagentede socializaçâo,precisamos consideraro
pad/ o totalde cuidado quetm duzna prética osvaloreseexpectativas do grupo
fam iliar.Vériospesquisadorestêm revelado osefeitosda exposiçâo a m odelose

daaprovaçâosocialnapromoçâodeatoscomodar,repartirouajudar.Istosedé
princip'
ahnentequando om odelo expressaafetopositivo oudem onstm estarfeliz

em poderajudaralguém.Outrosestudosrevelam aocorrênciadellmaimitaçâo
nëo-itnediata entre crialwaspequenasdo comportam ento da m âe e a existência

deumaêelaçâo significativaentrecarinho/afetividadeefinneza/cobrantapor
parte dospais.Ballmrind (1971),porexemplo,demoM trou que criançasmais
prö-sociaisviviam em fnmfliascaracterizadaspeloexerdcio#aautoridade,em
contm ste com fam fliaspennissivasou autoritârias. '
'
Tudo indica que o processo de identificaçâo com o pai ou a m âe
..

-

.

'

'

.

desempenlm tun papelcentral.Talsuposkâoésugeridaporcorrelaçöescom
attachlnentseguro e est
udossobreherôisda11Guerm,revelandoquèelesemm
.

profundnmenteligadosaseuspais,queporsuavezpossufnm convicçöeseagiam
ptö-soéialmente.Quanto a técnicasdisciplinares,existe evidência do valorda

induçâd (explicaçöessobre co-eqiiênciasdaaçâo sobre o o'ubo).Punköes,.
nmeaçaseproibköestêm e/eitonegativosobreatösprö-sociais.Outrosestudos
deinonstram efeitos de exortaçöes verbais,m as é preciso saber que os dados

hzdicn
'm'iùeascriançasseguem inaisokueo
'sadultosfazem do'
queoqueeles
,...

.

.

.. .

.

'

dizem . ' ' ' 1
'
'
Nas escolas,ocoae a àtuaçâo doscll- culos ocultos,canalizando-se a

socializaçâo dascriançasno sentido dasexpectativascultumis(Branco,1989).

z13

Pesquis% quecom pam m aestrutllm dasatividadesem saladeaula-cooperativas,
com petitivas e individualistas apontam resultados favoréveis à coopem çâo
quanto ao desem penho acadêm ico,atitudes,e interaçöes prö-sociais.N osEU A
existem doisprogm m asexperim entais elabomdosparaprom overa em patia e o
desenvolvim ento prö-social dos alunos que tem se demonstrado bastante
eficientes.
O grtlpo de am igos e a televisâo sâo fontes de influência im po> ntes,
havendo estudos naturalfsticos e experimentais que apöinm esta afinnaçâo.
Progn masdeTv tornnm -seespecialm enteescazesquandoascriançasdiscutem

evivenciam oseucontetido(role-play).
M uito precisa ser investigado e discutido spbre a ontogênese e a
prom oçâo do com portam ento prô-social.A abordagem co-construtivista sugere
m elhorestudarosprocessosde canalizaçâoculturalqueatuam viaintem alizaçâo

dos valores etc.Façamoshoje uma teflexâo sobre asregms e valoresque
conduzem nossas pröprias relaçöes com aspessoas.Depois entâo avaliem osa
relevânciaou nâo de investigarosprocessosquecontribuem para desenvolvera
responsabilidadesocial,a empatia ea coopem çâo.
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Estudos naturalfsticos do comportam ento em pético entre crianças
pequenas podem oferecer uma dim ensâo concreta para a com preensâo da
natureza do com portam ento prô-socialhtm mno.O mero aparechnento destes
padröes em crianças pequenasJ
Y levanh a questâo da sua hnportância pam a
espécie.O exnm e das ocasiöes de ocorrência sugere osm ecanism os causaia -

motivacionaissubjacenteàe pe> itealgumasespeculaçöesftmcionais.Desse
m odo, pata compor o contexto em que estâo sendo discutidas questöes
filogenéticas e conceituais do com portam ento prô-social, vam os apresentar
trabalhos que investigamm este comportam ento,entrecrianças,em doisnfveis:
o prim eiro,o com portam ento em pético geraleosegundo,m aisespecificam ente,
o com portam ento de cuidado.

1)Compodamentoempéticoealtruistaem crianças
A em paria é coM iderada um construto que m edeia comportam entos
prô-sociais.Refere-se à resposta de tlm a pessoa ao estado afetivo de outm .O

fenômeno da empatia têm sido investigado basicnmente sob doisaspectos:a)
cognitivo,seacriançacompreendecomoaoutrasesente;b)afetivo,seacriança
ente-sedam esnp mnneim com o aoutra.O presenteestudovisaa ilw estigarum
terceiro componente,o m otivacional.Este nos leva a perguntarse a em patia,
cognitivaou afetivnm enteexperienciada,levaa criançaafazeralgo.Realiznm os

1xm estudonablnlisticocom oobjetivodeexnml
'narasocasiöesparaaoconfncia
de comportam entos empâticos,em situaçöescotidianasno contexto da relaçâo

criança-criança.Ossujeitosfohm 10meninose10meninas,de5-6anos,que
ftequentavam uma creche ptiblica,ligada a tlm a lmivem idade em Sâo Paulo.
U tilizou-se o m étodo de observaçâo focal.Fol'
am feitas 10 observaçöes de 15

minutos com cada criança,registrando-se:correspondênda de afeto,de
atividades, dividir brinquedo, com entârio reassegurador, dar conselho, dar

brinquedo,comportamentodeajtida.Ascategoriasmaisfrequentçsfornm asduas
prim eiras.Osm eninosexibil'am com freqiiênciasignificativnm entem niorqueas

meninascorrespondênèiadea/fvfzdzzz?e(testedeM alm-W ithtney,U =23,p<0,05)

eestasexibimm com fteqûêhciamaiorqueosmeninoscorrespondênciadeafeto
(U = 1,0,p<0,05).Esteresultadoécompatfvelcom oobtidoportaordelo(1986).

1ls

Podeserconflrmndaaconlectteadashnilaridadesexualentreagentee
alvo da hzteraçâo com o facilitador de comportam ento empético.As m eninnq
apresentam m m aior freqiiência de com po% m entos em péticos com m eninas

(72*)do quequando interagiam com meninos(27%)e osmeninosexibimm
com po> m entos empéticos com m aior freqiiência quando interagimm com

m eninos (77%) do que dom meninas (23%).Os resultados realizados sobre
intem çâo entreparessugerem desdemuito cedo apresençadecapacidadescom o
a de discrim inar as caracterlsticas dos parceiros sociais e de adequar o
com portam ento a essas cam cterfsticas.D em onstram um a capacidade m ais
ptecoce do que se supöem pam reconhecera m mpectiva do outro.

2)Comportamentodecuidadoentm crlanças
Sabe-se que crianças pequenas exibem em telaçâo a outm s,atos que
m im etiznm o com portam ento adulto de cuidado e proteçâo.Estes padröes
apatecem no 22ano de vida,pelo m enos,m esm o em sociedadesque nâo usnm
crianças com o agentes de cuidado.Isto coloca questöes interessantes quanto à
filogênesee aontogênesedo padm-o.A ocorrênciaprecoce sugerepredisposiçâo
natum lpam o m esm o.Seria esta m ediada pela experiência inicialdo indivfduo
como alvo de cuidados?D taria mnissob o controledassituaçöesevocadomsde
cuidados?Confinnam -seassugestöesdediferençassexuais?A queestasestarinm
relacionadas?
No presente estudo investigou-se,inicialmente,duasfaixas etârias:2 a
2,5 anos;3,5 a 4 anos,com criançasintem a:naFEBEM -M inasOem is.Estas

crianças sâo sujeitos especiais para o.tema,pa medida em que tiveram
experiênciasfam iliarestnmcadaserecebem cuidadoinstitucional.poroutrolado,
i
estâo expostas a divemos parceiros e possivehnente,a sl
tuaçöes evocadoras do
pada-o.Pretende-se,depois,com pah -las a crianças com outras experiências.

Fomm realizadas2sessöesde15minutoscadaparacadasujeito,pelométodode
sujeito focal.Fomm levanhdas asseguintes categor
'ias:cuidarfisicamente,
defender,ensinar,ajudat,contato ffsico,entreter,oferecerobjetos,conduzir;
considerou-setam bém brincarde cuidare cuidarbrincando.
Os resultado sugerem presença significativa dos padröes entre as

crianças.Ascategotiasmaisfrequentesforam:conhto ffsico (25%),conduzir

(16*)eoferecerobjeto(13%).hsmqninnsobservadasfomm agentesdocuidar
mais frequentemente que os meninos (31% x 5%)e também mais alvos de

cuidadosdoqueestes(61% x20%).Houvefnmbém diferençasnasdistribuköes
decategoriasdecuidadoem ftmçâo d:sexo,com patfveiscom asencon% dasna
litem tun .Osresultadosindicno m em sfntese,queascriançasde sexofem inino,
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de2,5 anos,alvosdecuidado,fomm asqueapresentamm m aiorfreqiiência deste
EPO decom portnm ento.

é interessante observarqueaexperiênciafamiliartruncadaem vl
krtude

da institucionalizaçâo,nâo impediu aocorrência do com portam ento de cqidado

entre estas crianças.A exposkâo a divemos parceiros,possivelmente em
situaçöesevocadom sdecuidado,ceham entecontribuipam am anifestaçâo deste
comportam ento, que nâo deixa de ter I1m caH ter adaptativo neste tipo de
nmbiente.O valordesobrevivênciaque o com portam ento de cuidado teriaentre
este tipo de'criança,confonne observam m Freud e Dann,necessita,pam sua

consnnaçâo,dexlm estudocomparativocom outrogrupodecrianças,sujeitos
criadosnum afnm flia imclear,seplnm ente apegados aseuspais.
Refeë ncia
M rdelo,E.(l986)ColnportamentodeculdadoentrecriançtzmDissertaçâodeMestrado.sâopaulo:
UnivemidadedeSâo Paulo.
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AREPRESENTAG O DASAO E/DOENCACOMO G DIK AO
DO COG ORTAM ENTO DE RISCO NAO ERTENSAO
ARTERIAT,ESSENCIAL .
M ARY JAc PARIS SPW K

PontFdaUniversidadeCatôlicadeJJ/Paulo

O objetivodestetrabalhoétefletirsobreautilizaçâodoconceitoderisco

naérea da satide tom ando,com o ponto de partida,osdadoslevanhdosem um a
pesquisa, ainda em andam ento, sobre a H ipertensâo A rterial Essencial. A

Hipertensâofoiescolllidacomoobjetodeestudoporrazöesvariadas.Tmta-se,
antes de m ais nada,de um problem a muito comllm ,acom etendo hom ens e

mulheres, jovens e idosos de todas as camadas da populaçâo.Segundo
estim ativasdaOrganizaçâo M tmdialdeSatidecercade20m ilhöesde bm sileiros
sâo hipertensos,em bom apenas dois nzilhöes sabem disto e fazem tratam ento

correto(M iziara,lggll.Trata-seytambém,detlmadoençanebulosapoisem cerca
de 90% dos casos a causa da hipertensâo nâo é conhecida; casos estes
denom inadosnaliteratum m édica daH ipertensâoA rterialEssencialouprim éria.
Nos 10% restantes a Hipertensâo,denom inada entso com o Secundâria, é
resultado de outm spatologiasou do uso de substânciasqufm icascomo a pilula
anticoncepcional.M as,a doença é nebulosa hm bém por ser frequentem ente

assintomâtica.2apenasnosestsgiosmaisavançados,quandojéseobservadanos
aootganism o,quesutgem ossintom asclsssicos:tontura,dordecabeçaycansaço,

pontos escuros na vista.Sintomas estes cuja presença nâo é exclusiva à
Hipertensâo estando também associadosa outmspatologias.
A lém destaspeculiaridadesaH ipertensâo A rterialEssencialtem ,ainda,
um interesse m uito especial para a Psicologia por estar tâo intim am ente
relacionada a com portam entos socialm ente definidos.Os cham ados fatores de
risco da H ipertensâo sâo, essencialm ente, produtos culturais: o constuno
excessivo desal,o fum o,o estresse emocional,a obesidade,a faltade atividade

ffsica.Sô escapadestalistaahemnçagenéticacujainfluênciaéamplamente
com provada embom seus m ecanism os de transm issâo nâo tenham sido ainda

elucidados.O forte componente ambiental/comportamentalé comprovado
sobretudoporestudostranscultllm isondeseconstata aexistência de populaçöes

imtmes à Hipertensâo.é o caso dos habitantes das regiöes monhnhosas da
Am éricaLatinaedosEsquimös.Imunidadeestaqueparecesercondicionadaaos
hébitos de vida locais sendo suscetivel, portanto, às m udanças sociais
engendmdas,porexem plo,pelam igraçâo pam regiöesm aisdesenvolvidas.

,1g

Sendo os fatores de risco cultteahnente determ lnados a Hipertensâo

AderialD sencialtotrm-seobjeto de interesse pam aPsicologia também em
fnnçâo dotrafnm entoquese hnpöe.A llipertensâoquandoessencialou prim éria
nâo tem c'len,m as pode ser controlada.Controle este que é efetuado em parte
attavés de m edicnm entos m ns que depende tnmbém da adoçâo dç m edidas
prosléticasenvolvendo trêselem entos:o controledoestresse,ocontroledadieta

visando reduçâo depeso e diminukâo daingestâo desa1e aintroduçâo da

atividade ffsica na rotina diéria. Assim sendo,um a vez diagnosticada a
I'
lipel'tensâo e trafnndo-se de xlm problema recorrente,o indivfdpo portadorda
pressâo alta passa a ser o m ais hnportante instrum ento de controle de seu
problem a: cabe a ele tom nr corretnm ente o m edicnm ento, quando este for
prescrito e im plem entar as m edidas profilâticas ao nfvel do com portam ento.
Considerando,entâo,os efeitos colaterais dos m edicnmentos em quesâo,as

dificuldadesimplfcitasnamodificaçâo de hébitosde vidajé enmizadose a
com plexidade do controle do estresse énossa contestaçâo que a Psicologia tem

umacontribukâopossfveleimprescindfvelnestaârea.
A revisâobibliogréficafeitaparaapesquisaqueorasedesenvolverevela

11m conjlmtohnportantedeobrasdedicadasàquestâodaprevençâoprimâriada
Hipertensâo;adotando-seaquiaconceituaçâodaOrganizaçâo M tmdialdeSatîde

(1983)deprevençâoprhnâriavistacomoum conjtmtodemedidasorientadasa
dim inuira incidência de enfe= idadesna populaçâo,reduzindo o risco de que

estasvenham aocorrer.Revela,tnmbém,um conjtmtoaindamaisvisfveldçobras
dedicadas à prevençâo secundâria à qualse incorporam os vérios aspectos do

tratam ento tais como a eficiência/eficécia dps divemos medicamentos e a
continuidade do tratam ento potparte do paciente.Estas leitums evidenciam a
existênciadedoiscenériospossfveispam acontextualizaçâodorisco.O prim eiro
cenério é o da Prevençâo Sistem ética do Risco;cenério este que envolve um a
dupla em preitada:de um lado,requer a identificaçâo dos fatores de risco de
apaêecim ento da llipertensâo crônica.Inserem -se atp ios estudos que visam
desvendara tram a causaldas m flltiplas variâveis,incluindo aqui,do ponto de
vista da psicologia,'a busca de caracterfsticas intm -psfquicas - tais com o a
pemonalidade Tipo A,a ansiedade e a depressâo.De outro lado,este cenl io
envolveaidentificaçâodapopulaçâo em risco atmvésdeprogmm aspreventivos

dem ediçâo de pressâo no localde trabalho ou em outros contextos.2 este o
cenério tradicionalda SatidePtîblica.Talcenériotem com o principalhnplicaçâo
socia1 o rotulam ento de determ in'ados segm entos da populaçâo com
conseqiiênciasparasuainserçâosocial.O hnpacto dorotulnm entoédiscutido em

umapesquisa recenterealizadaporIrvineesettscolegas(1989)na qualfonm
com pna dos trêsgrupos distintos:normotensos,M pertensosque desconheciam
ter preqsâo alta e hlpertensos ptevinm ente diagnosticados. Utilizando um

1z:

conjunto deindicadoM decamctedsticasdepemonalidade,Irvinee col.nâo
fomm capazes de identiscar uma pemonalidade M pertensa especffica m ns
detectaa m diferenças importantes no grupo de hipertensos avisados que t)s
distinguia dos dem ais hipertensos e dos norm otensos. Os hipertensos
previamente totulados apresentam m escores bem m ais altos nas escalas de
neuroticism o,dennqiedadeedehzdicadoresdecom portam entotipoA.concluem
estes autores que muitas das caracterfsticas de pemonalidade associadas à
Hipertensâo poderiam ser resultantes do rotulam ento,sendo,desta fofm a,11m
fenômeno m aisabenngente relacionado à ansiedade decorrente do estardoente.

é este totplamento que,na pempectiva simbôlica desenvolvida porFea nndo
u févreem seulivroo M edicamentocomoM em adoriasim bôlica(1991),1eva
o autorareferir-se ao hipertenso com o deficiente qufm lco.Dizo autor:
como o deficiente fisico que nâo consegue andarsem o atlxflio de
muletas,o deficientequl
emico nâoconseguemanterapressâo norm al
sem o atlxilio de m edicamento anti-hipertensivo.O medicamento

anti-hipertensivoé,porhnto,oequivalentequfmicodessasmuletas.2,
conR quentemente,um sfmbolo ambfguo:porum lado,representaa

satide,poroutrolado,adoença(p.98).
M as,a quesâo centralnestavisâo derisco équeo cenério deprevençâo
prl
-mériainaugllm um novo m odelo devigilância.M odelo quenâo tem m aispor
requisito o contato direto com as populaçöes vigiadas - a nâo ser,no caso
especifico da Hipertensâo,pela interm ediaçâo do técnico que m ede a pressâo.
Requisito este que nosm odelosanteriores,tâo bem cam cterizadosporFoucault

em VigiarePunireno OlhodoPoder,emm elementoscentmisdosktema.O
que verificamos,no atualm odelo, é uma m udança ainda im perceptfvel na
epistétne quando a noçâo de pessoa passa a dar lugar à noçâo de populaçöes

estatlsticas,necesso nmenteabstmtas.Nestemodelo,citando Castel(1987,p.
130).
a colabomçâo das profi
söesmédico-psicolögicasàsnovaspolfticas
.L

pmventivaspamtnpeladestnliçâodeseuobjeto.Noquee1acolabom
com Ilmn polfticadegest;o preventiva,aparticipaçëo do phtico se
reduz allmnsimplesavaliaçâo abstmt:assinalarosfatoresderisco.
Em suma,procede corpo xIm agente administmtivo que contituiI1m
bancodedados.

O segtmdocenârio,em marcadaoposkâo,focalizaosindivfduosem sua
singularidade procurando entender risco nëo apenas com o resultante 'de

â2:

comportamentos e/ou estados orgânicos,m as também como universos
sim bôlicosque slzstentam e orienfnm a açâo no mundo social.Deste ponto de
vistaaH ipertensâoem ergecom oum adoença frafçoefrc;com o lzm adoençaque,
senâo forœatada,podelevarao enfartoouà apoplexia;quepodem atarou deixar
lesöesH evemfveis.M as,setratadaecontroladatm nsform a-seem estadonormal.

A doençaétrakoeil'a,portanto,em doissentidos:em primeirolugarporqueo
cop o se acostllm a com a pressâo alta de m odo que hé muitos hipertensos
asshztom éticos,quando o risco im plfcito da doença fica na surdina.Em segtmdo

lugar,porque,tmm vezcontrolada,adoençadeixadeexistirnoplanosubjetivo.
2 fâcil,entâo,esquecer as medidas ptofilâticas.O risco,neste sentido,seH
interpretado de form a diferente dependendo da representaçâo da hipertensâo

comodoençaoucomoum meroproblema.Asentrevistascom doisdossujeitos
da pesquisa que esté sendo desenvolvida ilustm m bem esta diferença.D ona
Joana,porexem plo,é um a hipertensa de longa data que relata um rosârio de
sintom as queatm palham bastantesua vida.Diz ela:
eu queria que...sei1:...eu queria nâo terdoença,serumn pessoa
normal.
'

Ela vive com sua caixinlm de rem édiose pauta ashoras do dia pela ingestâo de
diferentesm edicam entosvisandocontrolaraH ipertensâo.JéparaoseuJoâo,um
hipertenso assintom ético,a doença tem pouco contorno.Face a isso é fécil
com preender porque o seu Joâo abandona a prevençâo uma vez controlado o
problem atem porariam ente.Seu Joâohaviasido diagnosticado hipertenso lh4seis
anos ae s,ocasiâo em que tom ou m edicam entos,perdeu peso e dim inuiu a
ingestâo de sal.Controlada a pressâo entretanto o controle dosfatores de risco
foiaospoucossendo abandonados.M aso problem anâo desapareceu tendosido
novam entedetectadoem um check-up recente.Naverdade,com oapontaLefévre

(1991)ospacientesassintométicosnâotemum oblketodecontrolejéqueapressâo
nâo se tradtlzem sintom as.D izLefévre,

neste caso o controlenâo lhe pertence,quem est; controlando (a
hipertenqn
-oenâoohipertenso)éomédico,doqualopacienteémera
extenu-o: quem leva à boca diariamente o comprimido é apenas
aparentementeamâodopaciente.Narealidade estamâo éa mâo do

médico,queopacienteintemalizou(p.104).

Jéquandoopacientetem sintomas,comonocasodedonaJoana,eletem objeto
pröpriodecontroleeestâmaisaptoasersujeitodocontroledesuadoença.O
m edicam ento,nestescasos,assum eoutra dim ensâo.
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Asshn,vista da pempectiva m ais gem lda SatidePtîblica,a Hipedensâo
é um problem a que tem queserenfrentado atm vésde m edidas coletivas.Ca%
aquia adoçâo do Cenério da Prevençâo Sistemn-tica dos Riscose a atuaçâo em
trêsplanosdistintos:Primeiro,nafonuulaçâodeprogram asdedetecçào precoce
aexem plo doscheck-upspam executivosou daatuaçâo dosmédicosandarilhos
que se postam em pontos estm tégicos da cidade e m edem a pressâo dos
tm nseuntes.Em segundo lugar,através do desenvolvhnento de cam panhas de
educaçâo visando inform areconscientizaro ptiblico attavésdaexplicitaçâo dos
fatoresderiscoedasrespectivasm edidasdecontrole.O artigopublicadonaFolha

.

desâopauloem agostode1991(M iziara,1991)eofolhetim dan m coK Ftmdo

de Aperfekoamento ePesquisa em Cardiologia da Sociedade Bmsileim de
Cardiologia constituem exemplosde atuaçâo neste sentido.Em terceiro lugar,

atravésdaconscientizaçâosobreanecessidadedemelhomrascondköessociais,
visto que a hipertensâo tem alta prevalência entre as cam ndas mais pobres da
populaçâo;assim com o o esforço continuado dem elhoriadaatençëo à satide de
m odoqueestessegmentosdapopulaçâopossam também usufruirdosprogram as
dedetecçâo preçoce e de conscientizaçâo dosriscos.

E
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Entretanto,oobjetivocentraldestepaperéapontarqueoproblemanâo

,

pode ser situado apenas ao nfvel da Saéde Ptiblica, dado que as soluçöes

heterônomas,decorrentesdestapempectiva,jamaispoderâodarcontadedois
complicadores.1) Nâo existe,de fato,uma cura para a Hipertensào Arterial
Essencial.D o ponto devistam édico hé apenas apossibilidadedecontrole.Este
controle, na perspect
iva m édica, é exercido principalm ente através de
/
m edicam entos.M as a gam a de m edicamentos existente é nmpla e complexa e

sujeitaadoisproblemas:osefeitoscolatemiseanecessidadedeassiduidadepor
parte do paciente. Isto im plica em estabelecer um nfvel ötim o na relaçâo
médico-paciente que possibilitey'de um lado,encontrar o remédio certo e a
dosagem convtadem odo anâo incapacitaropacientesubmergindo-oem efeitos
colatem isadvelsos.E que pennita,de outro lado,aconscientizaçâo do paciente

sobreanecessidadedetomaroremédiodeformaregulareparatoda avida.2)
.
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Os fatoresde risco na Hipertensâo Essencialenvolvem controle autônom o por

partedopaciente.O consumoexcessivodesal,ofumo,oestresseemocional,a

i

obesidade,afaltadeexercfcio,todoselesconsidem dosfatoresderisco,im plicam

2

em profundasmodificaçöesdehâbitosenmizadosnavidasocialefamiliar.* a

(

churrascada que nâo se pode m airir;a sardinha frita na bmsa que nëo se pode
m aiscom er;osrestaumntesque nâo levam em consideraçâoa dietaespecial...A

1
.

vontadeeadisposkâoparaalterartaishâbitosdependeréinclusivedapercepçâo
doriscodeum problemacujasmanifestaçöesconcretasficam frequentemente
mascaradaspelo medicamento.Ouseja,dependeré,em essência,daforça da

i
y
,

oposiçâo sim bôlica entre satide e doença, entre a vida e a m orte ou,m ais
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precisamente,daauto-defmkâodopacientecomosendoessencialmentedoente
ou essencialm ente saudâvel.As m edidas de controle na érea da autonom ia

implicam,portanto,nacompreensâo que setem dadoença.Compreensio e&ta
queinclui,m asfnm bém extrapola,a arena da m em inform açâo.
Do pontodevistadatransm issâo dainfonnaçâodepanm o-noscom duas
ordensdeproblem as.Deum ladoyom ecanismo dapressâosanglifneaécom plexo
.

e de diffcilvisualizaçâo.: diffcilpara don: Joana,dona de casa de pouca
instlw âo;m asédiffcil,tnmbém ,pam seu Joâo,executivo denfvelxm ivemitério.
D eoutro lado,asituaçâù deconsulta,especiahnente parapacientesdascam adas
m pulares,nâo induz a xlm a relaçâo ptopfcia à troca de infonnaçâo.O que se
encona com llm enteéatotalisençâodom édico consulentequanto àtmnsm issâo
de hzform sçöes.D ona Joana,porexem plo,circulou porintkneros m édicosem
clflzicasparticulares,no H .C.e no pröprio Instituto do Comçâo dtlrante quatro

anose sô naconsultamaisrecente,jâsob oscuidadosdo médico que esté
colabom ndo nesta pesquisa,lhe explicamm do que se tm taa pressâo alta.
M as, partindo da abordagem psicossocial, e m ais precisam ente da
psicologia do conhechnento,é importantelembm rquepeM amento e linguagem
sâo prenhes de significados e estes extrapolam a esfem das inform açöes.Os
significadosdependem apenasparciau entedaclarezadainform açâotm nsm itida
assim com o dependem apenas parcialm ente dos m ecanism os cognitivos de
processam ento de inform açâo.O sentido é sociahnente im putado e sô pode ser

apreendido sereferidoàssuascondiçöesdeproduçào.t nossacontestaçâo que
o significado atribufdo aestacuriosadoença,queéaom esm otem poum adoença
e um a am eaçade doença,irâsustentartanto o com portam ento do hipertenso no
contzéledesuapressâo sangiifneaquanto asuaform a deconvivercom a doença.
Talpempectivaabreum outro cnm inho para aatuaçâo do psicôlogo nasatideda
populaçâo:nâo m aiscom o um m ero identificadorde fatoresderisco e defm idor

degm posdeaaollla/l
eacos-expressâointroduzidaporcastel(1987)pam designar

oconjuntodeindividuosvocacionadospam umavigilânciaespecialquepodeh
desem bocarem um H tam ento especial-m ascom om ediadornaexplicitaçâo dos
significados do risco.
Esta fonna de inserçâo poderé ser operacionalizada tanto através de
pesquisas que am pliem nossa compreensâo dos universos simbôlicos que
sustentam a relaçâo com a saflde e a doença,eom o através de técnicas de

intervençâovariadascomo afonnaçâo degruposdeapoio (OM S,1985),o uso

detécnica'sderelaxamento(BennetteCarroll,1990)oudobiofeedback.
Refeë ncias
Castel,R.(1987)z4zestsodosrlscos.RiodeJaneiro:FmnciscoM ves.
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DESCONHECM

NTO COM O FATOR DE RISCO PARA

DOENCAVFiSJCASENTREADOLESCENTES
RICARDO GOM YEB

Universidadede&JqPaulo.RibeirëoPreto
As doenças ffsicas constituem -se em um cam po de atuaçâo e pesquisa
importante pam psicölogos.Dam esm afonna,o tm balho nestg ârea éimportante
pam a satide dapopulaçâo.Neste texto efetuarem osum a apresentaçâo de dados
de como se desenvolve o trabalho do psicôlogo nesta érea,e procllenrem os
dem onstrarqueestetm balho poderesultarem beneffciospal.
a asatidedanaçâo.
A satuaçöesna érea dasatidepodem sedarem trêsdiferentesnfveisde
atençâo.A atençâo terciéria,hospitalar,sofisticada,trabalhabasicamente com a

reabilitaçâodedoençasjéoconidas,tentandoimpedirtlmamaiordeteriomçâo
da qualidade de vida e consequentem ente impedira morte.Os tmbalhos nesta
érea deatuaçâo estâo em geralm uito ligadosà érea deatelxâo sectm dâria,onde

doençasjéinstaladaspassam portratamentospal.areduziroestadodemorbidade
dosindivfduosemelhomrsuaqualidadedevida.A éreadeatençâopriméria(que
éem gemlynasaçöesprétiéas,inapropriadalnentedesvinculadadasoutraséreas),
% balha com a prevençâo da ocorrência dedoenças,tentaim pedirquealteraçöes

doequilibriosatide/doençaoconum equedoençasseinstalem.
Quero enfatizar aquia ârea de promoçâo de satide,que lida com o

indivfduonormal,sem doenças,equetentaatmvésdeinterventöesnoschamados
fatofespsicossociais,com o hébitoseaspectoscultum is,nielhorara qualidadede
vida dosindivfduosdo nfvelonde esté para um nfvelm elhor.Além dosfatores

genéticos,constitucionais e influência de agentes patogênjcos extemos,
destacam-se como muito impokantespara aocorrência de doenças fisicas,os
chnmadosfatorespsicossociais.Aspectosdocom portamentodosindivfduos,seu
conhecim ento sobreform asdecontraçâo ou prevençâode doençasesuaatitude
pemnte doençassâo fundam entaispal'aa ocorrênciaou prevençâo destas.
Ntlm pafsem precériascondiçöesfinanceimscom ooBm sil,éim portante

queseestejaalertaqueosinvestimentojem satidenostrêsnfveisdeatençâosào
diferentes,eproduzem resultadosqualitativa e quantitativam ente diferentes.Os

investimentosfinanceirosem reabilitaçâo(nfvelterciériodeatençâo)têm queser
m uito grandes,porcausadasexigênciasde equipam entos,prédiose pessoalque
sâo elevadas e sofisticadas.Estes investim entos,em geml,pretendem levar as
condiçöes de saflde de péssima pam ruim ,op de ruim para m édia.A tingem ,

frequentemente,um ntknero reduzido depacientes,cujascondiçöesdesatide
chegaram a tlm nfvel crftico de deteyioraçâp.N a atuaçâo curativa,ao nfvel

'

d

zas

sectmdério,também égmndeoinvestimentodedinheiroparalevarascondköes
de satide de nzim pam m édia e dem édia pam boa.Tmta-se um nflm ero m aior,

mnq ainda pequeno,de indivfduos da populaçâo.Quando se faz prevençâo,
(atençâo priméria)gasta-semenosdinheiro eprocum-selevarascondiçöesde
safldedapopulaçâodem édiaparaboa.Com aprolifemçâo dospostoselm idades
bésicas de saflde atinge-se um a parcela m aior da populaçâo. Nas açr
-m q de
promoçâodesatide,promlm -seelevarascondiçöesdesaûdedapopulaçâodeboa
pam ötim n.Eshsaçöesdevem atingirtoda apopulaçâo.Hâum arelaçâo invema
entre gastosnecessériosenfveisdesat'
ldequeseatinge.Vê-se assim quequanto

.

pioracondkâodesatide,maissofisticadasse/oasexigênciasdeequipamento,
pessoalem aterial,e consequentem entem aioresosgastos.Osresultados,apesar
de im portantes na vida de cada indivfduo,atingem um ntknero m enor de
indivfduos,nem sem pre testabelecem plenam ente situaçöes ötim as ou boas de

satîdemastentam recuperé-la'
de nfveispéssimosouruins.Quando setrabalha

com um indivfduojéem condköesmédiasouboasdesaflde,asexigênciasde

.

equipamentoem aterialsâo m fnim as,eosgastosconsequentem entem enores.Os
resultadosporém ,além depromoverem ascondiçöesdesafldeparaboa eôtim a,
seguram ente im pedirâo que nfveis de deterioraçâo de satide ocorram
precocemente,eparaum m aiorntknero deindivfduos.Assim ,vê-seque aform a
de ptom overas lelhores condiçöes de satide é tam bém aquela que envolve/
m enosgastoseque atingih o m aiornlknero posàivelde indivfduos,m elhorando
sua qualidade de vida.
Prom overasatidesignificabasicam enteatuarsobreconhecimentos,atitudese com portam entosdaspessoasparareduzirseusfatoresderisco.O estudo
deconhecim entos,atitudesecom portam entoséâreadeestudoafetaapsicôlogos.

Vejamosalgunsexemplosdeestudosrealizadosequepodem contribuirpam uma
intervençâo positiva jtmto à populaçâo.Uma érea onde se deve analisara
oportlmidade da açâo do psicôlogo é a de conhecim ento de assuntos sexuais e
formas de transmissâo de AIDS.Justifica-se:isto porque,segundo dados do

M inistériodaSaflde(1990)eavaliaçöesdealgunsautoresnaliteratum héorisco

deumaepidemiadeAIDSentreadolescentes.Xdolescéntesconstituem-senuma
populaçëo especialparaseestudare tentarentendercomportam entos,crençase

atitudesem relaçâoatloençasporvâriosmotivos:oganhomaiorem anosdevida
que sè obtém ,o fato desta faixa de idade sero infcio de definiçâo de padröes
com portamentais que pioyavelm ente perdum/ o por longos perfpdos de suas

vidas,afacilidadedeacessoaesh populaçâonoambienteescolar,eporquesendo
o infcio de suas vidas adultas sào m aij provéveis de experim entarem

comportamentosnovos,esetornarem portantosujeitosamaioresriscos.

Kilboum e anplisandp dadqsepidem iolögicosamericanosm ostm queno
grupodeidadede 15a24anos,A1DS ocupouo lozlugarentreascausasprincipais

:
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I
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de m orte em 1984,equeem 1987 tom ou-sea 62principalcausa de m ortenesta
faixa de idade.Sua ptevisâo é que estatendência deva continuar.Afinnnahzda

queosdadosdavigilânciaepiderniolögicasubstimam aposkâodainfecçâopor
H IV com o causa de m ode porque os regise s sâo limitados a doenças que
satisfaçnm rfgidos critérios e m rque os relatos de m ode pela vigilância sâo
incompletos.Hein levanta a questâo:a pröximn onda da epidem ia do W nm da
im uno desciênciahllm ananâoseH entreosadolescentes?Usaèom oargum entos
as diferenças entre adolescentes e adultos que sâo:m ais casos de AD S em
adolescentes sâo adquiridos por transm issâo heterosexual; um a m aior
porcentagem de pacientes adolescentes sâo assintom âticos; um a m aior
porcentagem de pacientes sâo negros ou latinos;hâ diferenças cognitivas que
afefnm o processam ento de inform açöes,entre ou% s.
Um adasform asdeconhecermelhotascam cterfsticasdecomportam ento
de adolescentes, pam nortear os futuros processos educacionais, é com a
utilizaçâo de questionn'tios de com portamentos,crenças e atitudessobre AIDS.
Um estudo foirealizado em um a populaçâo de adolescentes de lkibeirâo Preto

(Gorayeb, 1990),
*com o uso de questionério, investigando seu grau de
-

'

conhechnento,suas atitudes e seus comportam entos nesta ârea.A anâlise dos
dados nos pe= ite identificarpontos necçssériosde atuaçâo do psicôlogo pam

promovetsaûdçnapopulaçâo.Nestapesquisa,houveum conjuntodequestöes
'

.

.

.
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'
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paraavaliarespecificam enteo grau deconhecim ento sobreAID S.Evidenciou-se

queossujeitosdemonstmm um altogmudeconhecimentodealgllmnsformnsde
teansm issâo,com o:tm nsfusâo sangiifnea,agulhas de seyinga e existência de
m ûltiplos parceiros sexuais.Porém ,hâ 1Im grande desconhecim ento de algllnq
com m rtam entosderisco importantes.Desconhecem querelaçsessexuaisanais

aulnentam a co ace#econtrairAIDS.(34,4% dossujeitos),e43,8% ignpmm
que o vlrus da AIDS pode estar presente no llquido vaginal. Tam bém ,

evidencia-sequeumaaltaporcentagem'
dossujeitos(62,6%)ignomm queexiste
tmnsmissâo de Am S porsexo oral.Estes deiconhecimentössâo maiores em
mulheresdo 4ueem homens.
y

.

'

.

A gmndemaiodadossujeitos(95,4*)àfinnaniquejostariam depaber
mais sobre sexo e doenças sexualmente tlnsnussfveis.Também em gmnde

nv'
lmel'
o(92,3%)oszujeitosdiscoêdam quea'sstmtèssexuaissâomuitofortespam
serem discutidoscom adolescentes.Discordam queyD Séxlmadoènçaquesô
àtingehomossexuais(91,9% dùskujeitos');90,2% discordam'guenâohénadaque
Possam os fazer para ptevenir A IDS è 89,2% 'discorda> que hé m uito
sensacionalismo arespeito deM D S e quelzâô deverfam os nospreocuparmuito

com oassunto.Chamaaatençâoofatoqùe7,7% acham qu8AIDSé11m castigo
deDeùse27,6% respondem NtïoJefpataestaafirmaçâo.'

'
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A experiência sexualdosadol> centes da nm ostm pode seranalisada a

,

partirdas questöes onde os sujeitos deviam respondem se nëo tiveram
experiênciasexuala/tlopresenteeporquetGrum A);setiveram experiência
sexual,lllagnëopenetraçëovaginal,eporque(GrupoB).

Asjustificativasmnisfrequentementeapresentadaspam nâo tértido
mniote.sexperiênciassexuaissâo:osujeitotem medodedoençmssexualmente
tmnsmissiveisemedodegravidez,faltadeoportunidadeeofato dejulgar-se
muitoJovem.A mniordiscrepânciaentreosdoisgruposesténaaltenmtivaque
indicaqueospaisnâopetmitem.Ossujeitosmenosexperientesafinnnm,em

,

m aior ntknero,eshrsob o conttole das tegras fnm iliares.A explicaçâo m enos

i

citadafoio controle religioso,queesté presenteparasomente 16,5% dos

l

sexual.Tanto entreossujeitosquenâotiveram nenhumaexperiênciasexual,
como entre ossujeitos que tiveram alguma experiência sexual,mas nâo
penetraçâovaginal,nota-sequeoprincipalmotivopeloqualjustificnm suafalta

i
i
I

sujeitosafirmamm termedodeengmvidarasiouàParceim.
As respotas apiesentadas pelos sujeitos com experiência sexual,

!
j
i

descrevendo suaPrética sexualm ostm m que estessâo cuidadososna escolha de
parceira sexual,ukam preservativos sem pre que nëo conhecem sua parceim ,e
receiam doençassexualm ente transm issfveis,especiahnente a A ID S.Estessâo

1
1
i
)

comportamentoseemoçöesqueajudam aevitaroriscodecontraçâodedoenças
sexualmentetmnsmissfveis.Todavia,héquesesalientarque27,2% dossujeitos
com experiência sexualindicam quejé mantiveram relaçâo anal,um

j
E
(
1

Quandoseanalisam ospadröesdecomportamentosexualdescritospelos

1

sujeitosquetêm experiênciasexualcom penetmçëovaginal,noh-sequeomedo

i

indivfduossem experiênciaepam 10,7% doshldivfduoscom algllm nexperiência

deexperiênciasexualéporquetêm medodedoençassexuahnentetm nsm issfveis,
especiahnente M DS.Este motivo esteve presente em cerca de 80,0% dos
questionérios,e ém aiorentrç indivfduosde m enorrenda.Em segundo lugar,os

com portamento derisco decontrairM D S.

deAm S eoutm sdoença:sexuahnepte transm issfveistambém estépresente em
89
.

.

1% dossujeitos.Héttm padlodecomportamentosem riscoparaagmnde
maioriadossujeitosativossexualmente,com cautelanaescollm dosparceiros
,

.

em 88,0% doscasosetlsodepçeseçvativosemprequenJoconhece:ep,oparceiro
em 77,9% dos casos.Todavia,hé que se considerar,também ,que existe um a
msrgem iinportantepa'm intervençâoeducativa,poisse''percebeque 12,0% dos

;
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sujeitosnâosâocautelososnaescolhadopatceiros
'exuale22,3% dossujeitos
sexualmente ativos nâo tlsa preservativo,mesmo'quando nâo conhece bem 'o

I

paiceiro.
,
Hâ, tam bém , um a informaçâo m uito im portante a considerar,nos
,

compolumentossexuaisquepssujeitosdescrevem,pois27,2% dossujeitosque
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jétivemm relaçâosexualcom penetmçâovaginalafinnam quejémantivemm
relaçào anal.Este com m rtam ento predom ina em hom ens.Isto coloca m ais de
um quarto da populaçâo sexuahnenteativaem riscodecontm çâo deAIDS,visto
seresta a m aiseficiente fornu de tmnsm issâo da doença,considemndo-se a via
sexual.
'
Ainda analisando-se a experiênciasexual,observa-seque am aiorparte

.

dosqujeitosnâo tevenenhllm parceirosexualno passado enâo tem nenhllm
parceiro sexual no presente.Predom inam ,entre os inexperientes,mulheres,

indivfduosmaisjovens,religiososeindivfduosipenâotrabalham.éinteressante
notarqueosdadosm ostmm um aum ento donémero deindivfduosque afirm am
nâo ternenlm m parceiro sexualno presente,com pam ndo com o passado,o que

'

pode sighificaruma reduçâo ou restriçâo nasatividadessexuaisda populaçâo
estudada.Isto fica m ais evidenciado quando se percebe que existe um aum ento

dontknerodesujeitosquetêm somentetun parceiroequedhninuiontknerode
sujeitosqueafirmam terdoisoumaisparceirossexuais,comparandoopassado
com o presente.Considerando-sequeo dado colhido sobreo passado éum dado
querevelaexperiênciasacum uladasem todoo passado do indivfduo,eodadodo
presente éum dado no m omento,seria natumlque os dadosdo passado fossem

I

maiores que os do presente.Seria também deseespemrque quem jéteve
experiência sexualno passado tenham aisfacilidadespam terparceirossexuais
no presente.M as,o que ocorre,é o contrério do esperado,pois o nflm ero de
indivfduosquerelatanâo ternenhum parceiro sçxualallmentado passado para o
presente,bem como aum enta o ntimero de indivfduos com um sô parceiro e
diminuio ntim ero de indivfduoscom m aisde um parceiro.
.
Assim ,pode-se considerarque osm edosdecontraçâo deAm S e outras

,

doenças sexualmente transmissfveisestejnm levando tun maiorn/lmero de

k

adolescentes a evitar terparceiros sexuais ou a restringir-se à z1m sô parceiro
sexual. Isto pode significar um a reduçâo de um com portam ento de risco

'

importante, que é a multiplicidadedeparceiros.Se considerarmosqueestes
sujeitos,em suamaioria,nâosabem comoasdoençassexuaissetransmitemynem

i

como controlarfecundaçâo,ou as formasprincipaisde transniissâo dé AIDS,

I

Podemosconcluirqueestemedoébastantejustificével,poiàeleéalimentado
pelo desconhecimento do assunto.A consistência com queossujeitosdesh

!
1
j

.
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pesquisa,experientes ou nâo sexuahnente,relatatam o m edo da AIDS com o

fonnadejustificarseucomportamentosexual,e'odadodereduçâodaatividade
sexuale reduçâ: do ntknero de parceiros,permitem esta concluàâo.Crençase
atitudesem relaçâo àAIDS sâo im portantesparadeterm inarpHticaspreventivas.
D eve-se avaliar,tam bém ,o quepossa significartamanha associaçâo detem ores
e am eaçasno infcio davida sexualdeum apessoa,paraa plena'realizaçâo sexual
na sua vida adulta.Seria importante que,na elaboraçâo de progmm as para

!
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1nfommrosjovenssobreoscomportamentosderiscopam acontraçâodeM DS

1
!

eou% sdœ nçassexuaV entetm - m issfveisynâoseenfatiu ssem aspempectivas
.çâo pel
deplm l
apH ticasexual. Bm ndtdestacaqueenfatizarom edoe-osaspect
negativos,nllm processo de educaçâo sexualpam prevenirdoençassexualm ente
tm nsm issfveis,nâo vaicolaborar para controlar a epidem ia de AIDS,com o
m ostraa experiênciacom outm sdoençassexualm entettansm issfveis.
Nllm a questâo aberta do questionério,os estudantes pudemm escrever
livrem ehte,em linhnspontilhadascolocadasapösaquestâo,oum esm o em vemde folhas,sua resposta à pergunta Por que você ccàa que a plaforparte tft?ç

I
2
i
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pessoas??J/cuidadaprk riasaûde,ZIJ/agindodel/plalnaneirapreventivapara

:

I

l

evitar contrair #oezlç/ap A grande m aioria dos estudantes respondeu,e as
respostas fomm classiscadas em sete categorias.Fom m efetuadas discussöes
.

exaustivasparachegara 100,0% deconcordânciadetrêsjufzesquantoallmn
determinadaclassificaçâo.M categoriasesuasdefinköesfomm: .
1.FaltadeM o/fvcçtib:Fatotescom o:problem asfam iliares,em ocionais,
etc.,interfetindo na m otivaçâo do indivfduo para inform ar-se,cuidarde sie da
sua saéde,desesperança,sentim ento de que nâo hé nada que se possa fazer,
ausência de percepçâo de sentido na vida.O indivfduo nâo procum cuidar da
satide,buscandodesculpascom ofaltadetempoyvergonhaem edodeiraom édico
e tomar remédios,pot'achar m ais fécilrem ediar do que se preocupar com a

i

I

prevençâo,porpreguka,desleixo,irresponsabilidade.
2.Faltadefl#'
or/llcçdb:O indivfduonëotem informaçâoarespeitodas
doençasporque nâo foiinfonnado,ou ainda tem infom pçöes erradas sobre as
doenças.
.
3.Sentimento deFalm ImunidadekO indivfduo nâo acreditanA doença
e na possibilidade de contm f-la;acredita que com seu parceiro nâo hâ riscos;
acreditanum a proteçâo m âgica,divina,ou que é imune,invulnerâvel.
4.Prazer plafor que a preocupaçâb collla #tM?1çw:A busca de prazer
im pedindo ou interferindo na preocupaçâo em prevenir doenças,tanto nas
relaçöessexuais,quanto no uso de drogas.
b

5.QuestsesFinancetras,O indivfduonâoconseguecuidardasatidepor
falta de dinheiro,tanto para consultas am édicose compm de remédios,quanto
paraterum aalim entaçâo adeqpadaouobterinformaçöesarespeito doqueébom
ou nâo.
6.Assistência M tWfc/:O indivfduo nâo cuida da saflde por falta de
recua osm édicos,pela inexistência de serviços.
Osresultadosm ostram queastrêsprincipaiscategoriasdetespostassào:

FaltadeM otivaçâo(58,1%),Fa1tadeInformaçöes(43,5%)eSentimentodeFalsa
hnunidade (21,8%).Estes dados mostram que hé um espaço para realizar a

educaçâosexualdosjovens,aserocupadopelaescola,paiseprofissionaisdas

I
i
'

i
..
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l easdesafldeeeducaçâo,quenâoestésehdo devidam enteaptoveitado.A grande

mnloriadossujeitosjulgaquef?.
&tnelhoresmaneiraspara informareeducar
adolescentes e adultosjovens < respeito de assuntos delicados ctvao sexo e
#rogt?.<serinm aulasna escola (80,9%),palesH scom profissionais(74,2%)e
convemascom ospais(70,6%).Nesteespaçoaserocupadoporprofissionaisde
saéde e educaçâo,os adolescentes desta pesquisa indicaram que os contetidos

quegosfnm'am de aprendermaisarespeito sâosexo eAIDS (71,5%)edoenças
vendrer (58,9*).M ulheresgostariam deaprendermaissobreabortoesexoe

afetividade.Indivfduosmaisjovensgostariam eaprendermaissobrepaquerae
namoroeindivfduosmaisvelhossobresexoeafetividade.
A inda,ao atmlisarsituaçöesespecificasquelevariam àperdadocontrole
'

compolumentaldtmanteumainteraçâosexual,amaioriadossujeitosconcorda
que q uso de drogas ou bebidas alce licas levaria as pessoas a nâo serem
cautelosasna escolha do parceiro sexual,a esquecerde colocarpreservativo ea
.1m aum ento de possibilidade de relaçâo sexualanal.Concorda,também ,que
pessoascom problem as em ocionaise com grande excitaçâo sexualnâo têm um
controle apropriado sobre seu com portam ento sexual,praticando com portam entosinseguros.Estassâo opiniöesem itidaspredominantem enteporhomens.

Annlisandodeumamaneiraconjtmtaosdadosdenfveldeconhecimento
eatitudesem relaçâo àfecundaçâo,doençassexuahnentetm psm issfveiseAIDS,

evidencia-se que existe x1m desconhecimento muito grande,indesejâvele
perigosodopontodevistaderiscoparagravidezprecoceldesejâvel,contraçâo
de doenças sexualm ente transm issfveis, entre elas AID S, por parte dos
adolescentes pesquisados.N ota-se,tam bém ,certa atitude m fstica ou de dtivida

em relaçâoàAIDS.Osjovensdestapesqpisatambém nosinfompm queseriam
susceptfveisaprogmm aseducaqionaisdesçnvolvidosnasescolasporprofessores
e profissionais de satide.Estas infonhaçöes devqm fazer parte de um sistem a

educacionalplanejadoparasuprirestabdeficiêhcias.
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PESQUISAATUALSOBRE CONTROLE DE ESTIM IH,O:
APLICACOESiALFABETC K AOI
q

JULIO C.DE ROSEUniversirlnHe Federaldes'
Jo Carlos

A pempectiva de aplicaçâo do conhecimento psicolögico à soluçâo de
problem ashumanosfoi,de infcio,um dosasm ctosm aisatraentesda Ann'lisedo
Comm e m ento.Apesardnqcdticasqueestaabordagem tem recebido,éinegével

a sua contribukâo para a obtençâo de resultadospHticos no manejp do
com portamento.
Esta pempectiva de um n tecnologia comportamental,que aœaiu tantos
adeptosentusiastasdaAnn'lisedoCom portam ento,tem sido tnmbém um dosseus

Gancosmaisvuhzehveis.Mnnejandoatecnologiacompoe mentalàsvezescom

fascfniocom paHvelàdacriançapossuidom deum brinquedonovoybehavioristas
hwadiram escolas,hospitais psiquiétricos,refotmntörios,etc.,com inabalével
detewnl
'naçâo de conttolato com portamento munidosde suasfchase confeitos
dechocolate.pam m uitos,ahnagem datecnologiacomportam entalfoim anchada

portrabalhosemprçgandoabusivamentepunkâo,oumesmoreforçopositivo,
com afinalidadedetomaraspessoasdöcelsebem comportadas.Osintkneros
tmbalhosrealizados com competência cientffica,com objetivosrelevantese
respeitando os m ais Hgotosos padröes éticos, tendem , nesse caso, a ser
desconsidem dos.
'
A M odiûcaçâo de Coinportam ento adquiriu um a hnagem negativa até
m esm oentrem uitosdosquesededicam àpesquisacom po- enhl:e fca.Estes
parecem tersere/ giadonoa tudodequ% tö% i- œ peiàsdamais- m oà ligaçâo

com asstmtoshumanos.Osartiffciosemptegadosparalidarco1 estasquestöes
absœatas tom aram -se,elm pB prios,o foco de hw estigaçâo,de m odo que a

ciênciapassouainventarseuprôpl'ioobjeto.
Isto resultou num perfodo de estagnaçâo,ou m esm o retocesso,que a
ciênciae atecnologiadocom portam ento sôrecentem ente com eçam m asuperar.

j Expresseinostetexto,com'rdatlvamentom ucaautxenmtm.ophu- bastantem SSI-LSealxlusàcdticae

dir le o.O toxtotem oobletivodoserpmvocativo,emboraoautoreslxwrequoaprovxaçâoliosela
'

gmtuita,mnqcontribuaparatlmnmflexâoxbreosdesafiosquenfw.
qnn'nu dem squisaeldhnta,noatual

momento,pal'
acov lidarn '
contribukâoàxluçâodepmblomnKcientfficœ ep/ticœ .

a X lsistadeIm pi= doCr q.Pam aeh% raçâodestetextooautorcontou.tame m com auxl*liodaFAPESP

nfunem 91/*76-7).
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Acredito queesta recuperaçâo recenteda pesquisa comportnm entalapoia-se na
re-zmiâo dapesquisabésica com o interpxqenaaplicaçâo aproblem ashllm anos.
O interesse aplicado desta poderosa pesquisa bâsica nâo reside,no entanto,na

ofez desoluçöesprontasou receitas,a serem empregadasmecanicamente.O
queapesquisacomportam entalvem produzindo,em vezdisso,él1m instrum ental
analitico,a serem pregado na investigaçâo dosproblem asaplicados.

Esteshnpôsiotem oobjetivodemostraracontribukâoqueumadestas
linlms de pesquisa oferece para o tm tam ento de um a questâo prem ente,nâo sô
'pam sociedades ditas em desenvolvhnento,m as tam bém para as naçöes do
cham ado prim eiro m undo: a questâo da alfabetizaçâo.Esperam os m ostm t
tnm bém queapteocupaçâoçom pm blem asconcretospodeconduziratun esforço
depesquisarealizadocom controlerigorosodevariéveiseresultandoem avanço
do conhechnentp bâsico sobre processoscom portnm entais.
Outro ponto que querem osenfatizaréa im poM nciadaconcentmçâo de
esforços porpesquisadores independentes na busça de soluçöespara problem as
cientfficosou prâticos.Estou atualmenteconvencido deque,em noFso pafs,sô é
possfvelhaver progresso verdadeiro em um campo cientifico se co- eguinnos
form artlm ntknero spficientementegmnde d'
e pesquisadorescapazesderealizar
um esforço sustentado de pesquisa que se concentre sobre determ inados
problem ns.Som ente desta m aneim ,creio eu,poderem ossubstituira dispersâo
pela acum ulaçâo de resultados,de talm aneim que ostrabalhos produzidospor
pesquisadores ou grupo. independentes se reforcem e tam bém se questionem
m utuam ente,levando a avançosem direçöesdefinidas.
H é atuahnente tlm ntîm ero razoévelde pesquisadores em Anslise do
Com portam ento no Brasil,m asosseusesforços sào tâo dispemosque,de certo
m odo,qualquer um deles pode ser considemdo o lider do seu cam po.Esta
liderança éilusôriaporque,privadosdo intercâl bio deinform açöesou decrftica
construtiva,os pesquisadorescorrem I1m grande tisco de ficarem à m argem da
evoluçâo do conhecim ento em sua prôpria érea.Esta dispemëo parece serum à
tendência recente.De fato,a histöria da Anâlise do Com portamento no Bm sil
fom ece vé'
riosexemplos dem onstm ndo inequivocamente a im portância de um a
concentraçâo de esforços sustentados.A pesquisa sobre quantificaçâo da leido

efeitoéIlm dessesexemplos,eapesquisarealizadanoBrasilestéaonivelda
produçâo intem acionalnesta érea.O utm érea em que a produçâo brasileira em
Annelise do Com portam ento chegou a ficarem péde igualdade com aproduçâo
internacional, ou m esm o a ultrapassé-la, foi a pesquisa sobre ensino
.

individuàlizado.O conjuntodetesesedemaistrabalhosproduzidosnestaârea
ilustram perfeitam ente o que m encionei acim a com o um a acum ulaçâo de
resultados levando a avançosem direçöes definidas.
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Ao organiza= os este sim pösio,esm mm os que ele um bém constitua
um a dem onstraçâo, ainda que bem m ais m odesta,do valor de uma soma de

!
i
j

esforços.Ostrabalhosapresentados,queenfocam um problemacomllm,fomm

I

realizados por estudantes de pös-graduaçâo em duas instituiçöes e

I

supervisionadosportrêsorientadoresdiferentes.O sgruposde pesquisaem cada

t

tem se esforçado porcom partilharum acertam edidadeseusesforçosou efetuar
'lm intercâm bio de infonnaçöese de crftica construtiva.Hâ requisitospara que
esse esforço compartilhado possa ser empreendido. é necessério oferecer e

l
!

,

institukâotmbalham independentemente.Noentanto,oyientadoreseestudantes

!

aceitaracriticacomozlmncontribukâoymasémaisnecessérioaindaestatpronto

'

a reconhecero valordo trabalhp do colega,e cadapesquisadordeve sustentara
intem çâo sem tem erque outro lhe faça sombm .A contribuiçâo trazida poresta

l

interaçâo reflete-se,em graus variados,nas pesquisas apresentadas neste

1

simpôsio.
.
A érea de controlede estlmulo,em que se enquadmm estestrabalhos,é
um a das que m ais progrediu recentem ente no âm bito da pesquisa
com portam ental.Este progresso vem ocorrendo em três direçöes:aum entando
nosso co% ecim ento a respeito deprocessoscomportam entais,identificando os

I

processos bésicos subjacentes a comportamentos humanos complexos,e

!

indivfduosseguem nodesempehhodedetenninadasatividades.M aisdoqueisso,

i

é descobrirosprocessos atmvésdosquais estaspistasguiam o de-sempenho de

I

atividadescomplexas.O indivfduo podebasear-seem pistasfalsas(etalvezaté
acidentahnentechegaratun desempenhocorreto),oupodebasear-senaspistas

i
!

desenvolvendoprocedimentospam estabelecero controlede estfmulo complexo
que resultanosdesempenhosm aisavançadoscognitivam ente.
A expressâo controle de estlmulo é um termo técnico,e qualquerrelato
de pesquisa nesta éreaesta/ provavehuente recheado de tenuostécnicosque o
tonmrâo impenetrévelaosnâoiniciados.M asépossfvelcom unicaro significado
dasdescobertassobrecontroledeestfmulo,usando expressöesm aisacessfveis.
Analisar o controle de estim ulo é, na verdade,identiscar as pistas que os

relevantesm asintelw eté-lasequivocadam ente.A contribuiç:odeum aanélisede
controle de estfm ulo pam o ensino de atividades com plexas esté,em prim eiro
lugar,na descobeha de quaispistas precisam serseguidas para o desem penho
adequado da atividade.Em seguida,é necessârio descobrirasm aneiras de fazer
com que o aprendiz nâo se prenda a pistas H elevantes,m as identisque e
intem reteadequadamenteaspistasrelevantes.Osprocedim entosparaestabelecer
controle de esthnulo sâo estasm aneim s de conduziro aprendiz à identificaçâo
daspistasrelevantese àsua con'etaintelw etaçâo.

Esta bteve descriçâo usa termosreferentes a muitas dasScçöes

explanatôrias que um a ànâlise com portam ental se propöe a erradicar. 1i,

l
t
'
1
!
j
i
I
i
:

i
!
1

I
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ce> m ente ela nâo descreve as descobe> s da pesquisa sobre controle de

estfmulo,apenas identifica os objetivos desta pesquisa,mostmndo o seu
significado em tennos de conhechnento bâsico e aplicado.M ns é hnportante,
penso eu,o esforço detentarcomunicarestesigniscado,e m esm o osrep ltados

dapesquisa,nxlmnlinguagem quenâosejaacessfvelsomenteaosiniciados.
Estacomlmlcaçâodemaioralcancenâosubstituiadescrkâotécnica.
& tesimpösiofoipl=ejadocom oobjetivodequeascomxmicaçöesdescrevam
com .precisâo os m étodos empregados, os resultados obtidos e o que eles
acrescenfnm ao nosso conhecim ento.M as espernm os que os resultados destas
llesquisastom em -se tnm bém acessfveisa xlmn audiência m aisgem l,que hzclua
pesquisadores de oufm q pempectivas teöricas, educadores em geral,e m ais
especiscam ente todosaquelesque lidam com problem asde alfabetizaçâo.
,

*

Q

'

y

j
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STIGAG ODEVARIA ISNO CONTROLEPOX

UND ADESVERBAISM I
'NIM ARATRAW SDO PAQADIGM ADE
EQUIVM XNCIA

MARTAMARTIIAéOBNER-D'OLIVEIRVOe
M ARIA A O LIA M ATOSIO
Universidade deSJo Paulo,&Jo Paulo

Emborasejaaleitum um problemnmultideteM inadö,tem-seprocllodo
ressaltaros dete- lnnntes intm -escolares,fatores sobre os quais os eduèadores
podem atuardiretam ente.Umn das im plicaçôesdesse enfoqueé a realizaçâo de
pesquisasna buscade11m m aiorconhecim entodo processo de
'alfabetizaçâp qué
possa gem r,porsua vez,um e'
nsino m nis eficaz.Nfwqo estudo se insel'e nesse
contexto:um a pesquisa btisica sobre leitllm,com interesseng aplicaçâo.O que
realizam osfoiybasicnm ente,ensinaraleitllendealgllmaspalam sacriançasbem

jovens,verificarselmvia a tmnsferênciadeleitura pam novaspalavmsnâo
ensinadasdiretamenteeanalisarodesempenhodossujeitospam identificannos
a queaspectosdosestfm ulosascriançasatentavnm quando estavnm dirante das
Palavmsqueselecionnm oscom o estfm ulos.
Um a parte do cam inho escolhido foi o m odelo de discrim inaçâo
condicional,pelascamcterfsticassim ilaresdasrelaçöesenvolvidasnassituaçöes
de leitum e de discrim inaçâo condicional.Entretanto,saber1errequerm ais do

queestabelecerdiscriminaç- tcondicionais.Estasespecificam umndefinkâo
deprocedimentodasrelaçöesentreJsthnulos:seA 1enâoBl.Ne'ssarelaçâonâo
esté suposta um a equivalência entre A le B I.Pode serapenas xlm a cadeia de
esthnulose respostas.Saberlerrequerque aspalam sim pressas,porexem plo,
as flglla s e os nom es orais a elas conespondentes tom em'-se equivalentes,
intercam biâveis, com o em um a definiçâo.N esse sentido, o m odelo de

disctiminaçâo condicionalpul.
o eshnplesnâo gnnntiriaque ahabilidadenele

geradafossealeitllen,assim concebida.SidmaneTailby?com oobjetivo de
distinguir relàçöes m eram ente condicionais de relaçöes de equivalência,
recorremm ao conceito m atem ético de equivalência,propondo a realizaçâè de
testesadicionaisnom odelodediscrim inaçâocondicional.Osteste.ssâoderivados
'

dastrê,s pmpriedadesdesnidomsda eqtlivalência,'ou seja,a refexividade,
PlBouistam squisadoradoce q.

:3:

sim etria e A nsitividade.A incorporaçâo dessestestes cam cteriza o pam digm a
experim entalcléssico de equivalência,empregadono presente estudo.

O objetivodonossotrabalhofoiveriscarsecriançasde4a5anosde
idade, nâo alfabetizadas poderiam ,através do paradigm a de equivalência,
dem onstraraformaçâo deequivalênciaentrepalavrasim pressas,figtll'
nsenom es
om isa elascorrespondentes e,também ,ficarsob controle deunidadesm enores

dessaspalavms,ou seja,letrase/ousflabas.Paraaobtençâodaemergênciada
equivalência,oensinodeduasrelaçöescondicionaisfoinecessério:opaream ento

i

denomesdeobjetosditosomlmente,com asflgumscolespondentes(treinoAB)
eopareamentodessesnomescom aspalavrasimpressascorrespondentes(treino
AC).A equivalência entre osestfmulosseria verificada atmvés dos testesdo
pareamento BC (figuras como modelo e palavms impressas como escolha)e
vice-vema (CB),denominado teste simultâneo desilnetria e trtpz&f/ivftftztfe,e .
testes de feflexividade entre os estfmulos (Teste BB e CC).Os estfmulos
escolhidosfornm trêspalavm simpressas-BOCA -BOLA eBOTA,asfigurase

nomesomiscorrespondentes.Oscritériospal'
aessaseleçâo foram:1)terem o

mesmo nu'merodesflabas;2)serem diferentesentresidemodo afacilitara
identificaçâo docontrolepelallnidademfnimae3)referirem-seaobjetosdo

j

cotidiano. Os estfm ulos em m apresentados em tentativas, sem pre com um
estfm ulo m odelù etrêsestim ulosde escolha.

.

Paraaverificaçâodaaquiskâodocontroleporunidadesmfnimas,um
segundoionjuntodepalavmsfoiapresentado,compostoporrecombinaçöesde
sflabaseletra'
sdoconjuntoanterior.Aspalavrasforam BM -A,CABO eLATA.
O teste foirealizado através dos paream entos B*C 'e C'B':onde B*fom m os '
novos desenhos correspondentes às novas palavms e C*as novas palavras
.

impressas.Quatro criançasaprenderam aselecion
arosdesenhoseaspalavras
.
'

im pressas,diante do nom e orgldito pelo experlm entàdor,com tlm m fnim o de
erros,em treinosondecadarespostacorretaerareforçada.D em onstmram ,ainda,
sem treino e sem reforçam ento, o pareamento de figuras com as palavm s

impressas e vice-vema (Testes BC e CB) com 100% de acertos.Ao sçrem

'

solicitados aselecionarastrêsnovaspalavm sdiantedosrespectivosdesenhose

!

vice-vep-p,doissujeitoslemm todasaspalavms,um leuduaseoutro'leuuma.
Isto indicou um controle por unidades verbais m fl
'
zim as, porém parcial. Os
'

resultados foram apresentaàos sob a forma de matrizes de respostas,que

pennitiram analisarafontedecontroledasrespostasdossujeitos,indicadapelo
numero devezesquetlinsujeitoescolhiacad.aaltemativa,diaptedelIm dado
modelo.Amatrizpermitiutambém calcularapreferênciadosujeitoporum dado

'

estfm ulo,revelando-nos'que altas porcentagens de escolha nâo significavam ,
necessariam ente, a aquisiçâo de um a relaçâo funcional, m as, às veges,

:

subprodutosdeumapreferênciadosujeitoporum dadoestfmulo.
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Nllm segtmdoestudo,com oobjetivodeobterum axlmentonocontrole

porunidadesm fnl
-mns,outrosprocedhnentosfom m testados.Trêscrianças,de4
a5anos,fornm submetidasaoprocedimentoanterior,acrescidodeum treinoA*B '
e teste B'B'e C *C'.Contudo,essesprocedim entosnâo resultamm em m elhom

nostestesB*C eC'B.Doissujeitosfomm submetidosa:Im treinoA*C e,apôs
testesbem sucedidosem B'C'eC'B'foram testadoscom um terceiroconjunto
depalavms,derivadasdasanteriores(COLA,LOBO eTOCO,notesteB'*C''e

C*'B*').Um sujeito apresentou 100% de acertos e o outro melhorou
sensivehnenteseudesempenho.O terceirosujeitofoisubmetidoa11m treinoAC
com anagmm a,mas os resulh dos nos testes B 'C'e C'B'nâo apresentam m

melhoms.ApösotreinoA'c'osujeitoatingiu100% deacertosnostestesB''C**
e C''B'* Esses resultados sugerinm -nos que llm a ampliaçâo no ntîm ero de

palavrasaprendidas(detrêsparaseis)econseqiientevariaçâoecombinaçâode

suaslmidadesmfnimasételevantepam aaquiskâodo controleporlmidades
verbaism fnim as.

Estamos iniciando novos estudos,com o objetivo de isolar outms
valiéveisnoesclarecimentodoprocessodeaquiskâodocontroleporxmidades
mfnimas.2possfvel,porexemplo,quenâosejaoaumentodorepert6l'ioem sio
fator responsévelpela obtençâo do controle porunidades m fnim as,m as sim a
m aior variaçâo entre as prim eims palavras aprendidas ou o conhechnento de
sflabas isoladas.O que ocorreria se ensinâssem os aspalavms BALA,CABO e
LATA prim eiram ente? E se ensinéssem os sflabas com significado,
prim eim m ente? Enfim ,sâo vérias as possibilidades de estudo que tem os pela
frente.Asvantagensque vemosem continuarnossosestudosnessem odelo sâo
m uitas,dentre elas o tempo de aprendizagem dashabilidades de linha de base,
queésmw eendente:em quatrohoras,criançaspré-escolaresaprenderam aleittma
com com preensâo elem entar e com tlm m fnim o de erros. A lém disso, a
apresentaçâo dos esthnulos em tentativas e a anélise do desempenho via as
m atrizesderespostaspermitem -nossempreverificarasfontesdecontrolesobre

asrespostasdossujeitos,realizando,acadamomento,umaverdadeiraanâliseda
trfplicecontingência.

'
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APREO IZAGEM DENOG AG ODEESTI
V 1T,OSW SUM S
ATRAW SDE6SCOLHADEACORDO COM OM ODELOPOR
'/ENCLUSAO''#:POR ''SELW AO''
'

,

cpl.
q'i-IANA FERRARI
Univèrsian'leFederaldeJJ/ Carlos
Um aspecto im podnnte envolvido naaprendizagem deleiblm ,refere-se

âaquiskâodellmarelaçâoentreum estfmuloauditivo(e.g.palavm falada)e11m
estimulo visual (e.g.palavra escrita).Uma relaçâo desse tipo pode ser
estabelecida,no contexto de procedim entosde em parelham ento porescolha de

acordo Fom ùmodelo(matching-to-qatnple),mediantesituaçn
-pqdecontrolede
estfmulos baseadas tanto em telaç&s positivas -resposta controlada pelots)
estfmulots)decompamçâo defmidots)comocorretots)-quantonegativàsentte
estfmulos - (resposta controlada pelots) estfmulols) definidols) com o
incorretots).
'

Sex1m estfmulodeconmarhâofamiliar(quejâtenhnsidorelacionadoa
11m modelo)éexibidojuntamentecom 1lm estfmulodecomparaçâonovo (que
nâotenbnsidorelacionadoa11m modelo)comoaltemntivadeescolha,sujeitos
hum anostipicam enteselecionam o novoestfmulodecom pam çâoquandoonovo
m odelo éapresentado.A respostadeescolha nestecaso écontroladaporS-, isto

é,ossujeitosrespondem sobcontroledaaltemntivaqueéitlcorretanapresença

do m odelp atual, aparenteinente exc'luindo-a e selecionando a altem ativa
disponfvel.
Quandoossujeitosrespondem porexclusâo,elesusualmenteaprendem
novasrelaçöesdeenipprelhnm ento rapide enteenaausênciadeerros. E ainda,
.

quando osmodelosslo nomes ditados orahnent: e o sujeito é ensinado a
relacioné-lo.àestfmulosvisuaiscorrespondentes,eletambélizsetomacapazde

nomeé-los,sçm queestedesempenhosejadiretnmenteensinado.

Este trabalho é o relato de 111n estudo que foiconduzido para avaliara
eficécia do procedimento de exc/r lb na aprendizagem de novms relaçöes de

empatelhsmentoentteesthnulosauditivosevisuaisenaaquiskiodanomeaçëo,
quando compam do aoutro procedhnento,que nâo produz controle porrelaçöes
negativasentreesthnulos(esteprocedimentofoidenominndoescolhade.acordo

com omodeloporseleçëôj.

Ossujeitosdesteestudofomm criançasdoséxomasculino,com idàdes
entre8 e 11anos,equetlnhnm lzistôriadefmcassonaaquiskëo deleibltn.
hicialmente,ossujeitosaprendemm trê,srelaç&,sde empatelhamento entre
nomes arbiturios,que eenm ditadosomhnente,e figllaqarbithrias(linhn de

'

i
(
:39

2

)

base).Subsequentemente o procedimento de exclusâo foiinte uzido pam

y

ensinntdoisconjtmtos,cadaqualenvolvendo quatro relaç--qnome/sgura.O
Procedimentodeseleçëofoiusadopam ensinntdoisconjtmtosadicionaisde
estfmulos,envolvendo fnmbém quatro relaçöes nome/fig= .A ordem das
condkn
-eqdetrehzofoibalanceadaentreossujeitos,erelaçr
-wqensinadasatravés
dopmcedimentodeexclusâopat.
atun gnzpo desujeitosfomm ensinadaspor

!
@
i
i
i
i
,

seleçëo para outro grupo. Em tentativas de exclusâo, três estfmulos de

i

compmçâotlalI
'n11ndebase(altemativasenvol
vendorelaçr
w.
qaprendidas)eom

j

apresentadosjtmtamentecom xlm estfmulodecompamçâodoconjtmtoqueestiva
sendo treinado e o nom e conw pondentea este tiltim o era ditado.Tentativasde
cone ledenovidade fom m intercaladas sem ialeatoriam ente com tentativas de

i
1

I
!

.

'

exclusâo. Nestas tentativas, um a configuraçâo sim ilar de estfm ulos de
compalw âo em apresentadae o nom ede11m estfmulo dal1
'n%n de baseé queem
apresentado com o m odelo. A s tentativas de controle de novidade fom m
introduzidas desta fo- n com o ptopôsito de se prevenir a possibilidade de
controle pela novidade.Dito de outt.
a fonna,na ausência de tais tentativas o

;
i

;
j
i

s
ujeitom deriarealizarescolhnqcorretas,jâqueem tentativasdeexclusâoonovo
é sem pre o correto

'

sçm precisar atentar pam o m odelo que estava sendo
apresentado.Em tentativas de seleçâo os quatro estfm ulos de com pamçâo do
,

!
r
'

conjunto,cujasrelaçöesestavam porserem treinadas,emm apresentadoseo

j

nom e correspondente a um destes estfmulos era ditadù com o m odelo.D este
m odo, aalternativadefi
nidacomo correta(S+)naprese'nçadecadamodelo se
tom aafontem aisprovéveldecontrole.Elh apenasum dosdoispassosdetreirio
porseleçëo o experimentadorfom ecia liasprimeirastentativaà com cada novo

)
1
j
l
i

estfmulo,umafonnadeprompt,queconsistia,porexemllo,em indicarpam o
sujeitoaaltemativaquecorrespondiaaomodeloditado.Aofinaldasessâode
treino decidacondkâo,testesforam coliduzidospam veriscarseoswsujeitos
haviam aprendido asrelaçöesde emjarelhamento,bem cpmo a npmearos
estfm ulos visuais Osresult
radosmostraram queossujeitoscometemm menos

1

.

.

en'
osem respostasde'escolha enom eaçào quando asrelaçöesenvolvidasfon m
.

ensinadasporexclusâo.O desempenhodossujeitosem relaçâoaosconjtmtos

!
(
4
i
l

1
j

1

;

ensinadosporseleçâofoiinferior,m esm onassessöesdetreinocom prompt.Essas

!

diferençasnâopodem serexplicadaspelaordem dascondköesdetreino ou
mesmopeladificuldadedasrelaçöesnome-fig= envolvirlnqem cadaconjunto.

1
i

Coùclui-se que,na populaçâo estudada,o treino porexclusâo resulta em m aior
ace cia no desem penho de disctim inaçâo e nom eaçâo.Este desem penho pode

!
!

seratribufdoàinexistênciadeen'osrp condkâodeexclusâo,quetornnriamais
provâvela aprendizagem da'relaçâo desejada,ao minlmlzaro controle por

1
1

'

tfm ulosH elevantes.
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.

.
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.
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O ESTUDO DAG;NESEDAFOQMITT,AG O DX PROBLEM ADE
a sotqsx
ELU ARETH TUNES
Universidadede Brasllia

Vygotkyidentiscaduasdim ens- qparaaconsciênciahum ana:aafetiva
e a intelectualetom acom o um ntarefadasmaisimportantespara apsicologia a

busca da unidade dialética entre estas duas dimensöes (W ertsch, 1985).

Baseando-seem dadoseinterpretatöesdeLewineoutrosquee1epröprioobteve
em experimentosdeinterrupçâodetarefas(Vygotskh,1987b),'e1eidentiica,no
quehngeàdim ensâo afetivadaconsciência,duasdinn
-micas:umalivre,contfnua,

mùvele mutévele outra lenta,inerte e estével.No que diz respeito ao plano
intelectualdaconsciêncialkllmana,Vygotsky,LuriaeLeontiev (1988)definem,
entreoutras,doistiposbésicosdeatividadeshllm anasgerais:asqueseconstituem
de tarefasteöricasou de pensam ento e asque envolvem astarefas co- trutivas
ph ticas.O prim eiro tipo de atividade diz respeito a form as bastante com plexas
detarefasatravésdasquaiso hom em ultrapassaoslim itesdapercepçâo sensorial
imediata do mimdo exterior,elabom e analisa relaçöesentre coisas,formula

conceitos,tececonclusöes.Jéaatividadepréticacorrespohkeàquelastarefasem
que predom inam os dados sensfveis da situaçâo im ediata. Cada tlm a das
dinâmicas afetivas m encionadas é pröpria de um a atividade hllm ana geral,

segundoVygoiky (1987b).A dinâmica lenta,inerte,estâvelliga-seàatividade
ph ticaealikreym övelefnutâvelàdepensam ento.A xmidadedialéticaentreafeto
e intelecto dé-se m lm m ovimento conthtuo entre atividade pH tica,com sua
dinâm ica lentae estével,e atividade de pensam ento,com suadinâm icaflekfvel.

Nessemovhnento,identificam-setrêsmomentos:1)atmnsfonnaçâodadinâmica
de uma situaçâo concreta em dinâmica de pensamento (conversâo);2) o
desenvolvim ento e desvendam ento de processos dinâm icos do prôprio

pensnmentoem um campodesentido(açâorefratada);3)reduçâodasdinâmicas
depensamento,suarevemâoàsdinn
-micasdeaçâoconcreta(inversâo).
O m ovim ento entre atividade prâtica e de pensam ento é, assim ,
basicam ente, de conversâo e inversâo de dinâm icas e dele patticipa,

necessariamente,alinguagem (apalavm),jâqueesteprocessoguardarelaçöes
tanto com a atividade prética quanto com a depensam ento.

Como a palavra (linguagem) relaciona-se com a atividade de
pensnm ento? Esta é uma questâo detalhadnmente tratada porVygotsky em seu

livroPensamentoeLinguagem (1j87a).Resumidamente,podemosdizerquea
linguagem ou a palavra tem duas funçöes que a ligam , solidam ente,

ao
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pensnmento,asaber:adarepresentaçâo mnterialea do significado(conceito).
Nasuaftmçâoderepresentaçâom aterial,apalavm indica,gem em nôs,aim agem

dosobjetostporexemplo,oempregodapalam papelpal'aindicaroobjetosobre
o qualescrevo,no momento).Essa funçâo da linguagem permite-nosevocar

objetosecoisasaqueconw pondem,inclusive,quandoestesestâoausentes(por
exem plo,posso evocar,agora,estando em Ribeirâo Preto,a im agem da cidade

deBmsllia).A outm ftmçâodapalavm -adosignificado-fazcom queelasirva
ao pensamento de m odo ainda bem m ais com plexo:é a que permite que atos
puenmentedepensnm ento taiscom oageneralizaçâoeaabstraçâo corporizem -se,

encamem-senapalavm.Ouseja,nestasuaftmçâo,aIinguagem n:m produznem
expressao pensnmento:elamediatiza o pensamento.é como dizer:Eurerl:o
atravésdapalavra (ou co/?lapalavra).E1atem,asshn,ftmçâosimilaràdex1m
instnzm ento.A linguagem liga-setam bém àsatividadesconstrutivasprâticas.No
infcio da vida de uma criança,as açöesph ticas sâo inteirnm ente determ inadas
pordados sensfveis im ediatos dasituaçâo ea fala servepam denom inara açâo
concluida.Ntlm m om ento seguinte,alinguagem passaa sersim ultâneaà açâo e,

depois,antecede-aeparticipaativamentenoseuplanejnmento.Assim,apartir
deum determ l
'nado mom ento,alinguagem assum eo cah terde instnzm ento que

auxiliaaorientaçâonasituaçâoeoplanejamentodasaçöes.Porligar-seaambas
asatividades e,setom ada em sim esm a com o uma atividade.tom n-se possfvel,
atmvésdasaçöesdiscursivasou da fala,acessaro m ovim ento quese dâentre as
atividades pH ticase asdepensam ento e,porconseguinte,captara convemâo e
invemâo dasdins
am icasafetivas.

* sob esta ôtica que estamos tentando realizar uma descriçâo do
stlrgim ento e formaçâo de llm a das atividades especfficas que caracterizam o
fazerpesquisa,asaber,afonnulaçâodoproblem adepesquisa.Procuram osfazer
um a anélise compam tiva deste ptocesso em alunos de pös-gm duaçâo,com o
intuito deverificarem quemedida ascirmlnKtânciasdasatividadesquerealizam ,
.

sejam profissionais du acadêmicas,participam como determinantes
psicogenéticosda fonnulaçâo do problema de pesquisa.Pam a coleta de dados
constituiratm sedoisgrupos.O prim eirogrupo,com o qualacoletaestâaindaem
andnm ento,é formado porquatro altmosdo cumo de graduaçâo em psicologia e

osegtmdo,com oqualjéseconcluiuacoleta,compunha-sededoismestmndos
daâreadeensinodequhnica.O procedim entoadotadoé,em linhasgerais,shnilar

ao descrito em Ttmes(1981)econsisteem realizarsessöesdegrupo,nasquais
um dos participantes expöe seus interesses de pesquisa,enquanto os dem ais
ouvem e dirigem -lhe queste s.Em nm bos os grupos,além dos estudantes de
graduaçâo ou m estrandos, é com um estarem presentes de três a quatro
profp-cqores-m squisadores com quem os participantes têm um a convivência
acadêm ica m aispröxim a.Osalunosde'gmduaçâo solicitaram aparticipaçâo no

14;

estudoporiniciativaprôpriaijéosmese ndostivemm suaparticipaçâodefmida
atendendoàsugesâodeseuorientador.Todasassessöessâogmvadas,transcritas
e nnnlisadas.O resultado da anéliseé reapresentado em sessc
nvqposteriores.
Aplicamosàsverbali4açöesdoissistem asdeclassesdecontetidoverbal,
a saber:
q

CLASSES CONFIGURADORASDO PROBLEM A DE PESQUISA Estas constituem um sistem a de classes de contetido verbalque se apresentam
logicam ente interrelacionadas,cm cterizando oquesedenom lnndeproblem ade
pesquisa.Fazem partedeste sistem a asseguintesclasses:
CLA SSE A - Referências a fatos com o indicadores de problem a de

pesquisa.Nestaclassefoam inclufdasasfalasdopndicipante,cujocontetîdofaz
referênciaafatose/ou situaçöesobservadasouexperienciadasporeleequelhe
chnmnam aatençâo,dando-lhecondköeseorientando-onaformulaçâodellmn
pergunta.
CLA SSE B - Indagaçöes sobre fatos,adm itindo-se que possam ser
explicados. Aqui, foram arroladas as verbalizaçöes que descrevem um a
indagaçâopropostapelo participanteeque,possivelm ente,foisuscitadaporfatos
.

ou situatf
vqqueelevivenciou.

CLASSE C -Referênciasasuposköespara explicarosfatos.Neste
agmpamento,incluem-sefalasnasquaissëofeitasreferênciasoudescrköesde
variéveis,condköesouhipôtesesquepodem serlevadasem contaaosebuscar
responderàpergtmtafeiia,segtmdoomododepensardoparticipante.'

CLA SSE D -Referênciasa fonnas atravésdasquais é possfvelestudar

osfatos.lnqerem-seaquiasverbalizaçöesnasquaishéreferênciasoudescrkâo
detéticasym étodosouprocedimentosquepoderinm serem pregadoscom oformas
desehw estigararesposta para aperguntafeita.

CLASSESCIRCUNSTANCIAIS AO PROBLEMA DE PESQUISA Estasconstituem tlm sistem a de classesde contetido verbalqueinfonnam sobre
o contexto em que,na visâo do pm icipatzte,e -se a construçâo do problem a de

pesquisa.Elasapontnm,propriamentefalando,ascondköesconcretascom as
quaisligam -se,de algum m odo,açöesdepensam ento do participante,segtm do
suapempediva.Observou-se,até o mom ento,aocorrência dasseguintesclasses

(considemndo-s:todososparticipantesdoestudo):

'

CLASSE E - Referências a camcterfsticas do pröprio repertôrio em

relaçâoàscondköesatuaisdedesempenho.
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CLA SSE F - Referências às pröprias crenças, valofes, opiniöes,

expectativasepreferênciaspessoais,acadêmicase/ouprosssionais.

CLASSE G -Referênciasacondiçöespropiciadasporxlmninstitukâo
pna realizaçâo deatividadesacadêmicase/ouproflssionais.
.
CLASSE H -Referências a atividades acadênzicas e/ou proflssionais
êealizadnq.
CLASSE 1 - Referências a atividades em realizaçâo, visando a
form ulaçâo do problema de pesquisa.

Com panndo-se os dadosdaprimeim sessâo do participante do grupo I

(PGIIcom osdoparticipantedogrupo11(PGII),verificamosqueocorrem mais
verbalizaçöes,patanm bos,nasclassesconiglln dorasdo problem ndepesquisa,

doquenascirclmmtânciais(respectivamente,68,57porcentoe25,72porcento,
pam PGIe53,73porcentoe40,50porcento,pam PGII),embom aamplitudeda

diferençasejamaiorpam PGI.Além disto,asvetbalizaç-qdePGIdisttibuem-se
nlxm mimeromenordeclasses(A,B,C,F,G,H eObs)doquePGH (A,B,C,D,

F,G,H,IeObs);opad/odedistribukâoétnmbém bastantediferentedex1m
m dicipantepara oue :afreqiiênciarelativade falasdePGI,nasclassesB,C e
F é bem m aiorque de PGH,ocorrendo o invemo com asclassesG eH .
A diferençadepequenaamplitudeentreafreqiiênciarelativadefalasnas
classes config= doras do problem a e a dasclasses cirmmKl ndas,no caso de
PGII,podesignificarque,pam esteparticipante,no exerdcio inicialdaatividade
de fom m lar problem a de pesquisa,predom ina a dinn
-m ica prôpria da atividade
ph tica.Defato,no seu discumo evidencia-sequesuasaçöesorientnm -se pam os
altmosdequem éprofessore pam a elaboyaçâo da dissertaçâo dem estm do -qpe
sâom basfmalidadesextem am entedadas.Observa-sellm m ovim entono sentido

desintonizardoisobjetosdeaçâopréticacomofinalidadede'lmnfmicaaçâo:
importaaesteparticipanteasoluçâoHpidadosproblemasdeaprendizagem de
seus altmos,ao m esm o temm em que esta soluçâo possa constituir-se com o
dissettaçâo de m estrado.Cohtudo,este movim ento é direto:e1e nâo contém a
convemâo da dinn
am ica lenta e estévelna dinn
-m icam ôvele flexfvele,assim ,o

altmo (ou osseusproblemasdeaprendizagem)nâoseafigunm aindacomoum

objetodenatuêezaconceitual.

JâPGItem suas açöes dirigidasa um fenôm eno que,desde o infcio da

atividade,constitui-secomoobjetoconceitualyoquepodesigiûcaropredomfnio
(la dinn
-m lca flexfveldo pensnm ento.Valedizerquea nâo ocoe nciadefalasna

classeD,quedizrespeitoaprôcedimentos(e,portanto,soluçöes)étun indfcio

que fortalece esta intelwetaçâo.Entretanto,isto nP querdizerque este
Pndicipantejétenlu domfnio-istoé,intewmlizouasaçôes-sobreaatividadebe
fommlarproblemadepesqtlisa,aBmtodetonseguirfnnRfonuarum objetode

.
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açâophticaem objetodepesquisa.2possfvelsuporqueomovimentoveriscado
com PGIInâo ocon'a pam PGIdevido às pB prias circunstâncias em que este
wuliza a atividade:nâo hé qualquerexigência cunicular fownnlpara que ele
desenvolva atividade de pesquisa e,tampouco,e1e esté envolvido em açöes
prollssionais-ph ticas,dedicando-se exclusivnm ente aos estudos no cumo de
gm duaçâo.
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Gostaria,na m lnhn fala,de tentarcam cterizara proposta(Ia linguagem
com o açâo como tlm passo intermediM oentreumn proposta cognitivistaeum n

pmpostabehaviorista.Paraisso,voureverum poucoadefmkëodalinguagem
com o açâo,nafllenlm ente chnm nndo a atençâo pam aqueles m ntos que vou

explorardepois.Nâo quero dizerquç sejam ospontosmaisimpo> ntesda
defmkâomasapenasquesâoaquelesqueservem maisameupropôsito.
O ptim eiro m nto que m e chm n a atençâo é o tenno linguagem .A

Pdncfpio,linguagem comoJCJ/mepateceumacon% dkâo em termos.Seé
açâo,enâo setratadecompodnm ento,noca4ocom portamento verbal.M as,nâo.

M cNeill(1985)nâousanem umn vezo termoeompottnmento:é aM guagem

quelheinteressa.Entendotmlm ucomelhoraposkâo-ouachoqueentendoquando leio que o tenno serefereà linguagem em seu asm cto de desem penho,
casoem que e1aé,enâo,um ato.Linguagem éalgoqueapenasossereshum anos

POSSUém etem vo osaspectos,um dosquaiséllmsaçâo.Eniuantoaçâd,a
linguagem temscomoseuspmdutosfmais,objetosdelinguagem.Enquantoaçâè,
alinguajem édinn
-mlcaeétratadacomopartedaatividadepsicolôaicaindividual.
'

'

' . .

. ..-'''

''' '

. '''''

'

Asaçöesdelinguagem .comoouW saçöes,fazem amediaçâoentreo esthnulo

eaconmlmnçâo.Sâopartedaatividademaiornaqualapessoaestâengajada,
dentro da qualsâo usadascom o fenam entapsicolögica.Considem ralinguagem
com o fe- m enta é consideh -la atuando no ambiente,idéia que a referência a
consllm nçâo fortalece.A consllm'nçâo éo novo estado decoisasproduzido pela
açâo de linguagem .Considem -se que a açâo se estende em duas direçöes.Na
dia çëo extem a,e1a se dirigeao estfm ulo e a:novo estado de coisasquem wnite
aconsum nçâo.Na direçëo interna,estâ o prograina da açâo quètem avercùm a
invéstigaçâo e o cbntrole.N o asm cto extem o,a linguagem é llm n açâo coi o
qualqueroutra açlo ffsica coàcreta,com o andar.Héuma equivalênci:funcional
extenZaeneeelas,nam edidaelilqueambas-aaçâo deEnguagem ea açâoffsic:
concreti -intewêm ent/ ù estfhmlo eaconsllmnçâo.F-q.
qaequivplênciainduz
*

.

'

.

'

.

'

nmnë uivalênciaestrutnpal1n+> .lntemnmenie,xlmnaçâoéxlmnsfntesebe
elementos ao longo bo tempo.Os elementos,no caso da linguagem,sâo
'

'

pensamentos e o princfpio da shtese é dado pela exigência da açao. Essa

exigênciasio:pennmentosd'e'mnnlpulaçâù ou movimento.Osestfmulosea
.

.

..

'

.
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consum açâo produzem xlm a série de m ovim entos -pensnm entos de - que sâo

i

sintetizadosintem amenteem lf?aJ ûnicaaçlosuave(M cNeill,1985,p.261).A

i

imagem internn daaçâo -quetem a vercom o propôsito daaçâo dalinguagem dete> inaa seleçâo depensnm entos.

I

Asseg'lm-se,assim,de que haja continuidade,tanto interna quato
extea nm ente.em tennosdefunçâo eestrublm ,entreaaçâodelinguagem eaçâo
concreta.A concepçëo seaplicahm bém a atosdefalaquesëo argllm entaçâo ou
apresentaçâo de idéia: em vez de se controlarem os m ovimentos de outm s
pessoas,chega-se a um a conclusâo:conceitos ou significados sâo m ostm dos
através de açöes virtuais. Neste caso,os pensnmentos intem os de açâo sâo
m etaföricos.Pnen trabalhnrcom a linguagem concebida com o açâo,procede-se
à anâlise,considem ndo-seque a unidade é aqueleponto além do quala açâo se
perderia se a anélise prosseguisse.A xlnidade deve ser m ais complexa que a

palavm,queseriaumelementonacomposkâodaaçâodelinguagem.Aspalavnq,
enquanto elementos,serinm armnjadas de acordo com o significado,com a
l
-m ngem global-sintéticada açâo pretendida.Porém ,nâo se trata deum controle

pelo significado:ofalante...a#e#e modo apropriado d situaçao e todo o
WgzlWcado/tiestânesteato(McNeill,1985,p.268).

.

Pnl.n m im ,estas sâo as camcterfsticas m ais m arcantes da proposta da
linguagem com o açâo.Estas cam cteristicas tocam dois lados:de tlm lado,se
.

aproximam detlmaposkâobehavioristaealingùagem quedefinem quasepode
sersubm etida a anélise ftmcional;de outro lado,sâo claram ente cognitivistas.
Gostaria dem arcaro queconsidero cognitivista e o que considero behaviorista
e,entâo,pensarseépossivell1m contfnuo ecomo apropostadalinguagem com o
açâo se coloca nele.Cnacterizaro que é cognitivistaé,pam m im ,a partem ais
diffcil,um avezquenâo é,absolutam ente,minhaopçâo detrabalho.Com certeza,

minlu relaçâodeaspeitùsseréincompleta,mnssuficiente,achoparadefinirum
dosextrem os do suposto contfnuo que depoisvou discutir.Estou considerando

cognitivistaaposkâoquesupöeumaftmçâoouprocesso,intemo,mediandoa
telaçâocomportamento-nmbiénte.Nâoestoufazendoqualquersuposkâoquanto
ànaturezadessaftmçâo,paraevitarareferênciaao mental.Estousupondo apenas
queaintermediaçâoexisteeqpetem ftmçëodedetenninaçâodo com portam ento
tesultante.Oosto dam aneim com oEngehnalm catacteriza estçprocesso intem o
quando defineo relato verbal:o relato serçfere aoevento fenom enolögico queé

gerado pelapercepçâoextema (Engelmnnn,1985).Nâoseise elepretendiase
classificarcom o cognitivistaçom essaaflt'
m nçëo m asapalavm fenom enol6gico
serve bem ao m eu propösito. A idéia de fulxâo e processo aparece m uito
clam mente nos textosde Vygotsky.Camcterizando a fala,e1e diz que a criança

resolvesuastarefasphticascom aajudadafalaquandoamnnipulaçâodiretaé
substitufdaportlm processopsicolögicocomplexo,queenvolveafala(Vygotsky,
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1987).A nu âo Sca maisclara pam m im quando considemda em relaçâo ao
desenvolvim ento.Nesteprocesso,afalainicialmenteacom panlm a açâo edepois
passa a precedê-la.
Neueinstante,afaladirige,detenninaedominaoctusodaaçâp;surge

aflmçâoplanejadom dafala,além dafunçâoj;existentedalinguagem
derefletiromundoexterior(Vygotsky,1984,p.31).
.

'

.

O uso da palavm (signo)é xlmn funçâo psicolôgica superiore mostra que o
desenvplvim ento é um a m udança de opemçöe.
s psicolôgicas na qualftmçöes
intelw ssoaissetoa nm intmpessoaise,quando seintea nlizam ,
s5o incorporadas em um novo sistema com suas pröprias leis

tv gotsky,1984,p.65).
Para m hn,a afltmaçâo de um processo cognitivo interveniente entre o

compoe mento e o nmbiente camcteriza a poskâo cognitivista como llma
poskâoestrutllalistaynaacepçâoqueSkinner(1974/1982)déaotenno.Segundo
esta acepçâo, im agina-se que o com portam ento revele um a estrutura ou
otganizaçâo m as,porsuavez,ele é explicado porta1estrutura ou organizaçâo.
No caso prototfpico aquevenhom ereferindo,aposiçâo deVygotsky,aestnm lm
é estudada basicam ente em funçâo da idade e de estm tégias para soluçâo de
problem a. As estrutums sâo tkeis na m edida que pennitem a previsâo de

comportamentosaindanâoocorridos.M as,poioutrolado,asestruturasnâonos
dizem porque os com portamentos ocorrem ,na m edida que nâo permitem a

identificaçâo decausas(manipuléveis).No nosso caso,continunmossem saber

porquesurgeafunçâoplanejadom dafala,istoé,porquesetransformaafmwâo
da fala;continunm os tnm bém sem saber como esta ftmçâo se diferencia do
comportam ento que a re'vela e qualé a exata naturezadarelaçâo entre a ftm çëo

cognitivaeocomportamento.Nâovouprosseguiralém doquejédissesobrea
poskâocognitivista(mesmoporquenâosaberiadizermuitomaisdoquejédisse).
Mesmoacrfticaqueapyesenteitem apenasointuito,compjâdisse,demarcar
um dosextremosdocontfnuocujaexistênciaqueroexnminar.
Esteé,pois,opontocognitivistadomeucontfnuosuposto.Vejamosqual
seriao exœem o behaviorista. .
Para m im ,as camcterfsticas m ais im portante,s deste ponto seriam a
anâliseftmcional:analisa-sea relaçâo entreo com portam ento e'asvariâveisdas
quaise1e é funçâo;e o fato de que estasvariéveisdasquaiso com portam ento é
ftmçâo,as variéveis independentes,esâo fom do individuo que se com porta,

contidas em seu ambiente imediato ou.em sua histöria passada (Skilmer
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1953/1967).AlgllnqoutM asm ctosHo impodnntes,ainda,pam cm cterizaro
enfoque bèhaviorista.Em ptim eim lugar,a ênfase sobre o com portamento do

indivfduo(nocaso,falanteeouvintel:nâoseusam conceitosestatfsticosbaseados
em dadosdegnzm .Em segundo lugar,embom cadainstânciadecomportam ento
deum organism odevaserdesdritaom aiscompletnm entepossfvelyapreocupaçâo

écom umndadaclassedecompo- mento,ouseja,com comm dnmehtosque
m osttem ce> spropdedadesselecionadas.Nâo hâ valG veis hzdependentes que

sejam especfscasdannn'liseftmcionaldocomportamentoverbal,parachegarao
nossom nto.O compodnmentoverbaiéocompoe mentorefotçadoatravésda
m ediaçâo deou% sN oase qualquerm ovim ento capazdeafetaroutm pessoa

lodeserverbal(Ski1mer,1957).Quandosubmetemosocomportamento vetbal
aum a anélisefuncional,podem osexplicarsuascam cterfsticasdinn
am icasdeptro
dom esm o referencialdo cohzpo> mentohllm nnocom oum todo.Tam bém como
os outros com portamentos de um h divfduo,o verbalé,em gem l,o efeito de
m tiltiplas causas.Aqui,o com portam ento do ouvhlte é impom nte e deve ser
analisado enquanto fornecessério pam explicaro com podnmento do falante.

Shztetizandoam skâo,
considemdosjuntos,os comportamentos do ouvinte e do falante
cèmpöem aquilo quepodeserchnmado1lm epiO dioverbaltotal.Nâo

lh4coisaalgumaemtalepisödioquesejamaisdoqueocompo> mento
combinadodedoisoumaisindividuos.Nadaentergenaunidadesocial

(Skinner,1957,p.2).
Finalm ente,11m ponto im portante:a relaçâo entre o pensam ento e o

comportamento verbal.Qualquertelaçâo quepossahaverentreosdoiséuma
relaçâo deefeito com efeito.Estarelaçâo podem esm o serfltil:conhecendo llm ,
posso prevero outro.M nK e1a padece de um problem a bésico que é o de nâo
pe> itiradescobertadakariâveldaqùalambos,openjam entoeafala,sâoftmçâo

tskinner,1953/1967).Porque,para encermro ponto,de acordo com Skinner
(1957)o homem N nm o / êsimplesmente ohomem secomportando (p.452).
Pensar,porianto,éapenasum comm rtamento,manifestoouencoberto.
Nâo éum processo misteriosoresponsévelm locomportnmento,mas
o pröprio comm e mento,em trv!n acomplexidade demlnqrelaç& s
controladoras,tantocom respeitoaohomem quesecomm rtaquanto

aoambienteem queelevive(Skinner.1957,p.449).

O quetem aposkâocognitivistaavercom abehaviorista?Em plincfpio,
eudiriaquenada.V'
lstoquecadaxlmnpartedesuposkàesdiferentes,seriadiffcil

14>

encone telem entœ com lmqsigniscativosentte elas.Clnmm ente,as diferentes

suBlskr
-wqserefexm à(hgexistênciadealgoentreoambienteearesposta:o
cognitivista supöe um processo, um a funçâo interm ediando a relaçâo
am biente-compoe m ento; o behaviorista nâo supöe coisa algumn além da
existência de um hzdivfduo que é px duto de xlm n histôria e de llm n dotaçâo
genética.Em fxmçâo disso,o G haviorista nnnlisa a relaçâo flmcionalentre o

comm dnmento evariéveisindependentesambientais (m rexemplo,a relaçâo
entreafreqBênciademnndoseapresençadedeteM inadapessoa);ocognitivista
nnnlisa a relaçâo entre o com m e m ento e asvalG veisintervenientesrlnqquais

é funçâo (por exemplo,a relaçâo entre o pensamento e a linguagem).Se
behavioristasecognitivistas11a(1atêm derelevante em comum ,segue-sequenâo

éX ssfvel11m conthmoentreeles.Nào.Pormaispm doxalquepreça,achoque
é m ssfvel,se nâo 11m contfnuo,m lo m enosum cnm inlutdeum m nto ao oue .
Falar de conthmo m e parece complicado.Nesse sentido,nâo concordo com a

posiçâo de Engelmann (1979) de que behavioristas e cognitivistas (ç
fenomenologistas)seteferem aalgoqueestdporfr& docomportamento(p.26).
Acho que o que cada 11m vê m r tm'q do compolu m ento é essencialmente

diferente:ocognitivistafazasuposkâoslosôfica(nâ0testével)daexisënciade
um p= essocognitivoportrzsdocomportamento;obehaviotistafazasuposkâo
metodolôgica(tesëvel)daexistênciadeclassesdecomportamento.
Elztâo,nâo héconthmo,m nqhéum cnm inhnrdeum m nto aooutro.Pam
m lm ,este cnm inhntse R fere ao fato de que,em cada abordagem ,podem haver
ênfases sem elhantes em determ inados aspectos das relaçôes
comm rtam ento-am bienteestudadas.Estasênfasessem elhantesaproximam um a

poskâodaoutra,sem quecadaumapercasuaespecificidade.Nâoseiseestou
m e fazendo entendei,talvez eu possa caracterizar m elhor m eu ponto.
Conceitualm ente,acho que a proposta da linguagem com o açâo é x1m desses
m ovim entos de aproxim açâo.A proposta,para m im ,é clamm ente cognitivista
nos seguintes pontos:a linguagem ,embom açâo,tem vérios aspectos,x1m dos

quais é o desempenho (compare-se com o despojamento da noçâo de
comm e mentoverbal);asuposkâodequeéumaaçâoquq,comooua saçöes,
m edeiaentre oesthnulo eaconsumaçâo;aprôprianoçâo deconstlmaçâo,que

su& xIm paM o(itztençâo?)em relaçâoaoqualsejulgaaconseqiiênciadaaçâo;
asu- kâo dequealinguagem seestendeem direçâo externaeinternaea
cm cterizaçâo do intem o como um programa que tem a ver com instigaçâo e
cOntx le.

Clnmmentecognitivistaem suassuposköes,apmpostadelinguagem
cpm o açâo tem alglm q aspectos que,m e parece,aproxim am -na da m aneim de
œabalhntde um behaviorista.Estesaspectos seriam ,porexem plo,a ênfase em

obletosdelinguagem comoprodutosdexlmaaçëo;aconsnmnçâocomollma

.

zs:

atuaçâo no am biente;a equivalência estrutllm l e funciohal entre a açâo de
linguagem e outmsaçöesconcretas,anoçâo designificado enquanto contido no
ato e nâo controlando o ato
um falantenâo m nu em umaidéia e,enêo,encontm umxsentença
queaesprv qe;e1eagedeIlmnfornu queéapropriadaàsituaçâoetodo

oafga#letdo/tfestanesteato(McNeill,1984,p.269;grifomeu);
Finalm ente,hé a ênfase sobrç a anélise como m aneira de estudar a açào de
linguagem .Todas estascam cterfsticassâo tlm cam inharna direçâo da m aneh.
a

detrabalhardex1m behaviorista,embom vinçuladasasuposköescognitivistas.
Com o boa behaviorista,eu traduziria este cnm inhardizendo que setrata de11m
cognitivistasecom portando com o x1m behaviorista.E,como o com po> mento é

omeuobjetodeanélise,istomeparecemuitoimportante.Talvezsejaestaaformn

pelaqpalpossam osconstruirum apsicologiaxmificada.Sez1m nâm ero cada vez
m aior de pesquisadores com eçar a se comportar de form as parecidas,talvez
m ssnm os atingir xlm a m assa crftica de sem elhnnças em lugar de diferenças.

Entâo,asposköesdeondepartiram ospesquisadorespoderiam serabandonadas
sem m aioresperdasesofrim entos.Istoyparam im ycam cterizao cam inhardeum a
idéia a outm .
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ACONSTRUG ODECONM CM NTO EM SITUK OESDE
ENSN O-APRENDIZAGEM

LIVIA M ATHIASSIM AO
Universidade de SJo Paulo,S'
J/ Paulo
O papel que as intelw - q sociais professor-aluno desem penhnm na
constlw âodéconhechnento vem sendo alvo decrescenteinteresseporparte dos
proflssionaisepesquisadoresqueseocupnm dequestöesrelativasaosprocessos
de ensino-aprendizagem .E,dada a natureza da relaçâo professor-allm o,pelo
m enos nos m oldes usuais do ensino escolar form al, as interaçses verbais
assxlm em papel prepondenmte nas seqiiências intemtivas,em % m a relaçâo

professor-alunonâosereduzaaelas.Davisecolabs.(1989)alelum pam ofato
de que o term o interaçëo socialvem ganhando destaque no discumo da érea,
sendo entendido com o um a estratégia privilegiada para prom oçâo e
aprhnonm ente do processo deconstnlçëo deconhecimento,sem contudo haver
consensosobreporqueasinteraçöessociaissâovalorizadas.Com oconseqiiência,
o tennovem sendo utilizado dem odo genérico,sem conttibuirparaaelucidaçâo
dequaisinteraçöe.sseriam titeiscom oprom otomsdeconstlw âodeconhecim ento

(p.50).Fasta preocupaçâo,da qualcompartilhamos,indica a necessidade de
fazennos tentativas teörico-m etodolôgicas m ais sistem âticas e aprofundadas
tentando compreender com b as intem çöes verbais professor-aluno contribuem
pam oprocesso deconstnwâodeconhecim ento.CasoconH rio,pam escaparm os
do apelo' abusivo ao papelque as interaçöes desempenham no processo de

constnxâodeconhecimento,estaremosincorrendonoerrooposto,qualseja,o
de superestim ar a atividade individual do aluno, correndo o risco de nâo
chegannosa compreender,em sua totalintegridade,o que se passa em sala de

aula.Coll(1985)fazconsideraçöesimportantesaesserespeito.Seglmdo ele,
o protagdrlismo atribuido à atividade (individual)do altmo como

elementdzèizavedaaprendizagem ejcolarfoiamitideacompanhadode
nmn tendência a considelur o proceq.
qn de conhecimento como Ilm
fenômenofundnmentallnenteindividual,fruto exclusivodaintemçâo

entre o sujeito e o objeto de conhecimento e relativamente
imm rmu velàinquênciadeoufrnKpessoas.

Segundocolle osôistoH oprœ edecom oyaocontrério,hém zöesparasepensar
que a interaçâo com o professorfaz com que a atividade do aluno venlm a ser
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auto-es% tnm nteetènhndete= lnndoimpactosobreaaprendizagem escolar.Isto
supöe,aindasegtmdo ele, '
deslrm ro centro de inte-q.
qe daatividade auto-estnlhlmntepara os
processos de interaçâo professor-aluno que a desencadeiam e a

pmmovem (1985,p.61),
Finahnente,o autoraponta para o fato dequeseaceiinm œ e,
st% colocaç-.
q,lx'i
que se3ntcontadedlmqtaref:tsessenciaispam a com preensâo dosptocessosde
constlw âo de conhecimento que se dâo
em situaç-qde ensino-aprendizagem .
*
.

o

A pnmeh.
aœ efaé adeident6carospcdrle.
<eseqj.
jp cfr inter'
ativasque
favorecem aolzlfixfêzlooprocessodecor/rlfçtibdeconhecimentoeasegtmdaé
a de m ostrar os m ecanislnos precisos mediante os quais a fnlercçlb

professor-alunoincidesobreaJ/fvfzfzzz?eauto-estruturantedoaluno(1985,p.63,
gtifonosso).

ConformesalientouDuran(1987),asrelaçMqprofessor-altmoenvoivem
dependência e interdependência, ao longo do tem po, de
coinpodnmentos que afefnm e sâo afetados.porgcande ntknero de
varifveisprivadnqde cada11m dosintegrantesdamlaçâo,bem como

devariéveiscontextuaisdiveM q(p.77).,
Nestam edida,paradescreyennosecompreendennosprocessosdeconsttw âode
conhecimento que ,se dâo dtln nte interaçöes professor-allmo,seH relevante
identificarm os inteydependências,com portam entais que resultam em

modificaçöescognitivaseyice-velsa.Oujeja,ppraçompreendennosoprocesso
deconstruçëodeconhedmentoqueöcorreem situaçöe.sdeem inoaprendizpgçm ,

precisamosindagarsobrequaisaçöesverbaisdoprofessoredoaltmoajetnm ul
processo e com o isto se dâ. Estam ps cham ando aqui.de construçao de
conhedmento a 11m processo resultante do diâlogo entre pm fessor e altmo a

respeitodexlm tema,demodoque,aolongodotempo,sobcondkr
nw.
qdapràpria
intemçâo,asinfonnaçöes que ambostêm sobre o 11m vâo se m odiscando,se
tm nsfotm nndo.E esfnm osclmmnndo de açâ'
o verbalà verbalizaçâp tom ada em

seucaHterdeaçâosocial,envolvendoportantointencionalidade:planejamento
visando um flm .porIme. dç quem a pm tica.N as intem çr
nvq soçiais as açr
-wq

verbaisdosinterlocutoressâoreciproco enteorientadas(W eber,194*
4;Pamons
e Shils,1951;Ctnnnch e colabs.,1985).Como ilustraçâp de llmn tentativade
com preendercbm o açöesdo professorcola% m riam no processo de construçâo

de conheciinento temos o trabalho de Oaolini(19,
88).A autom partiu da
suposiçâo de que em 'interaçöes Adulto-crianç>, algum as estratégias

,s3

comlmlcativas do adulto pe em afetar positivnm ente o pahillmt do foco de
convemaeatm cadeinfo- nçr
nvAsobreotem acom acriança.A autom identiscou

um conjunto de categorias de discurso da professora subdividido em
conlribuiçöesdaprofessoranonlveldeprocedimento,reguladomsdainteraçâo,
taiscom convidarparafalar,cM zzlaraJlençlo,pedirpararepetiroquedisse,
econtribuiçöesdaprofessoraparaèdesenvolvimentodeum ll#fco#aconversa,
quediriginm odesenvolvimentodotemaem discllcqâo,taiscomoasrmaçsesque
introduzem oureintroduzem um tôpico,questöesqueintroduzem fa/orzzl/çlea
novas,explfcaçloçelacionnrlnaofoco#a#averbalizaçëoanterior#acrîança.
Identificou tnmbém categoriasdediscursozM.
tcrianças,hiem rquizadasseglm do
suarelevM ciapam o desenvolvim ento do tem aem discussâo,taiscom o chamar

cfeaçlodoprofessor (nenhumarelevância),repetirver:a/fzaçle.
<anteriores
(baixa relevância),solicitar explicaçào (alta relevância).Tomando estas
categorias,a autom fez entâo um n anélise de probabilidadesH nsacionais pam
seqiiências de dois eventos, obtçndo-se tesultados tais com o o de que

contribuîçses da professora que integram novr informaçöes aofoco da
ver:clfm çloprecedente#a criança.
eJb ti
picamente.
&egldfzfw.
c(JJ% doser ol.
)
por contribuiçöes z?zz.
<crianças de alta e mêdia relevdnda (p.352).Embom
Omolini(1988)nâo discuta seusresultadosnesses tennos,pe- amosquesua
ptincipal contribuiçâo se refere ao fato de oferecer indicaçöes sobre
interdependências m tituas entre pspectos cognitivos e com portam entais da
interaçâo verbal, que estariam atuando no processo de construçâo de
conhecimento m relaestudàdo.Isto porque,no elenco de categoriasdedisc= o
da ptofessom ,tém osaçr
nv.
q verbaisque visam explfcitnm ente dirigira atividade

doaltmo,denominadaspelaautom decontribuîçöes#aprofessoranonlvelde
proceditnento, revelando a tlhnensâo com portam ental da interaçâo e açöes
vetbais que visnm explfcitnm ente o contetido da convema,denom inndas pela

autom decontribuiçses#Jprofessoraparaodesenvolvitnentodeum tk ico#a
conversa,que revelam a dimensâo cognitiva da intem çâo.M alogam ente nnq
categorias de disc= o dos altmos tem os tnmbém açr
-wq verbais que visnm

explfcitnmentedirigiraativid:ldedaprofessom (chamara/ençtib#Jprofessoraj
e açr
nv.
q verbais que visam explicitamente o contetido da cènvema (solkitar
ex#lfcaçlolyrevelandocadaulnadasdimensöes.Apartirdafaautom tentaabarcar
ainterdependênciaentreasdhnensöescom portamentalecogl tivana fateraçlb,
aœav8 daanâlisesequencialdaconvema,em tennosdaocorrênciadascategorias
: . ..
identillcadnm.
.
.
?
'

.
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Exnmitmndorapidamenteestesasm ctosdotrabalhodeOmolini(1988),
quedamos criar pportunidade pam salientar o fato de que,nas intem çöes

pmfessor-altmo,cadafaladoprofessoredoaluno#umaJçloverbalquepode

j

,

tocar #f?lle?z$Je.
& comportamentais e cognitivas.Nesta m edida,penso que para

I
I

1

tenintmos compreender com o as interaçne
-q verbais professor-altm o atuam na

construçâodeconhecimento,deverfamoàcnminharnosentidodeidentificar:1)
asdimensöescomportamentalecognitivanasfalasobservadas;2)como essas
dimensne
--qestarinm sefazendopresentesdumnteaconvelsae3)comoestariam
atuando no processo de construçâo de conhecimento.Pam tanto,penso que o

prim eiro passo seriaexnm innrasfalasdo professoredoalunoconsidemndoque,

quandoalguém falaalgo,essealguémjéestépmticando,vlualmente,açöesem
relaçâo ao tem a do diélogo e em relaçâo ao interlocutor.O segtmdo passo seria
considem rque estes aspectos das açöes,porestarem intim am ente relacionados

entresi,openm conjtmtnmentenoprocessodeconstzw âodeconhecimento.Os

filösofos da linguagem ,da escola de Oxford,fazem colocaça s interessanteqa

esterespeito.Austin (1962),porexemplo,dizquexlmapessoa,aoentmciarllmn
fmse,realizatrêsatossimultâneos:aexpressâo deum conteûdo (ato locutörio),
atentativadetransfotm nçâo dasrelaçöescom seu interlocutor,realizadaatravés

doempregodenormassociais(atoilocutörio)eum atocujasconseqiiênciassobre
o interlocutor vâo além das implicaçöes explfcitas do que foi falado (ato
perlocutôrio).
No caso de intem çöesprofessor-altmo,entâo,asaçöesdo professoredo

altmoserinm atosque:1)expl.
v qnriam tzm contefldo(damatéria,porexemplo);

2)natentativadetransformararelaçâoem algumadireçâodesejada,atmvésde
regrasvigentestm interaçâo,sendoqueasaçöesdoprofessor(oudoaluno)podem
ter conseqiiências nâo tenciolmdas porum deles sobre o outto.Tom em os,por
exemplo,o seguintetrecho dediélogo,extrafdodedadosbrutosdeum apesquisa
que com eçam osadesenvolver:

P:O queé algarism o?
A :Nâo Sei.

P:Algarismoéamesmacoisaque...?(silêncio).
P:Comoéquechamaisso?(apontandopal'
aonflmeroquatroescritoem um
Papell
A:Quatro.
P:Nâo énflmero?

A:*.
P:Algarism o é am esm a coisaquentimero.
Se tom nrm os xlm a fala deste trecho, por exemplo a fala O que d

algaristnoz podemosreconhecerafa orientaçâoda falapam x1m contefldoda
mntéria (?llare?llJJ2a,algarismosj,que seria llma dimensâo cognitiva daaçâo
verbalim asestafalaseriafaladanatentativadefazercom queoaltmo entmciasse

llmpdefinkâo,contandocom llmnregm segundoaquale1edeveresponderàs

i

ë

zss

m rguntasdo professor(dimenqn
-ocompo> mentaldaaçâoverbal).Porflm,lu4
que selevarem contaa possibilidade do pm fessorterfeito a perguntam rachar
necpcqgrio,naquele m om ento do diélogo,que o aluno tenha a oportunidade de

.

enunciaraqueladesnkâo.O aluno,porém,podeaclmrqueoprofessorestâlhe
fazendoaquelaperguntam rquequerptmf-lo seelenâosouberresponder(aqui
mepareceestarem presentesambasasdhnens- -ql.Acreditoqueestapemm ctiva
daslosolladalinguagem nösauxiliaacnm inhnrno sentido deidentiscannosnas
falasconcretasasdimensöescom po> m entaisecognitivasdequevimosfalando.

Entetanto seria preciso darum '
passo adiante,tentando,como jédissemos,
identiscarcom o estasdimensc
nv-qse fazem presentes e com o suapresençaatua
no processo deconstlw âo deconhecimento.

Brossard (1989)propseconceberaconstruçâodeconhecimentocomo

ocorrendodentrodetrêssituaçn
-eq,cujascamcterfsticaspropiciam aocorrência
doptocesso.Héem primeirolugaroqueelechnmadesituaçseshbko-sociais,
quesâoconstituldaspeloquejéexisteffsicaesocialmente,precedendoqualquer
iniciativa dosatores;e,
st% situaçe sffsico-sociais,porque otganizadasdiante de

cedoslins,colocam àdisposkâodosatorescednqmodalidade.sdeaçâoqueeles
devem desem penhnrpm agir esca> ente.Podem os dizer que açöes verbais
seriam em parte reguladas pela situaçâo ffsico-socialnam edida em que açöes
consonantes com ela, por estarem baseadas em tegras sociais vigentes,
opèrtunizariam outras açöes relevantes para o processo de constlw âo de
conhecim ento.Em nosso exemplo,o professor pergtmtaria ao aluno O que tl

algarismoz natentativaqueoaltm:enuncieumadefinkâo;contando com a
.

regra de queo aluno deve responderapergunhsdo professor.Nesta medidacol o aponta Brossard - os pal metros da situaçâo ffsico-socialnâo intervêm

diretamentenastomadasdetlecisâodosatores,emboi certascondutassejam
m ais provéveis em determ inadas situaçöes ffsico-sociais que em outm s.Em
segundolugar, 1u4a situaçao comunîcativa,que é concebida porBrossard com o

1
.
!

estandonointeriordassituaçöesffsico-sociais.2 nasituaçâocomunicativaque

1

oadultointroduzacriançanollnl
'velsodaculturacomotodoenosub-tmivemo

I

sign@carparaosoutrososobjetivosdesuasaçöes,demodoqueelainfonnaao
.outrosuasintençöesantesdetercondköesderepresenté-lasparasimesma.Pam

I
I
2

Brossard,dum nte o diélogo o adulto vaiintroduzindo significanteslingûfsticos

E

pam acriança+rimeiraspalavrasj,ondeassituaçöesvâosedescontextualizando

1

I
'

e se diferentiando cadavezm ais.A criançasetornn entëo capaz de evocarcom

j

oadultotodoum conjuntodesigniscaçöesdestacadasdasituaçâoffsico-social

I

dalinguagem . Na situaçâo comlml
'cativa acriançasevênasituaçâodeterque

l
;

im ediata.: no intetior da situaçâo comunicativa que se constrôem as
representaçöes.Podem osdizerque o ca/tercom lmicativo inerente à intelw âo
pm picia açöes verbais em que professor e aluno enlmciam proposiçöes que

1
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info> nm m uh.nm ente quer sobre o conteudo da m aténa
k , quer sob- seus

pme itœ a M m ito dasaçrxscognitivasdo oue .Em texeim lugarhéa
aituaçao discursiva.queétotalmenteconstnzfdapelosatores,queefetuam t1.0c%
- encialm enteporpv edim entosdisc= ivos,estando osenunciados dasfalas
relativam ente descontextualizados da situaçâo ffsico-social im ediata: as
signiscaç- setom nm o tem ado disc= o eoshzterlocutoresefebmm operaçöes
nos tem nm,tais como esta% lecim ento de novas relaçœ entre'eventos.M ém
disso,(= interlx utorestnm bém realiynm aç&,sentx si,a respeito do tem a,tais

como perguntar,explicitar,argumentar.Este talvez.seja o aspecto mais
pm em l
'nente quando sepensa no processo de constzw âo de conhecim ento que
ocorre na situaçâo de ensino-apandizagem .Tm ta-se,entretanto,de delinear
quais asopem çöes em efeito a cada m om ento do processd e ainda qualé,m ais

explfcifnmente,opam lconjlmtodasdimensœ cognitivaecomm e mentaldas
açöes nas situaçöes comunicativa e disc> iva.2 nesta direçâo que esfnmpesquisando no m om ento.
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AçAo REFLEXIVANAPRODUCAU ESCRITA
M ARTA CECILIA RAFAEI.DE GUES
Universidade D ltl#xa/dec/??l#f=
A aprendizagem da escrita deve servistanâo apenas com o dom fnio de

um modo de representaçâo de signiscados (no seu carzter alfabético),mnI
fnmbém com oxIm m ododeinterlocuçëo autor-leitor,oquerequernm olharsobre
alinguagem enqlunto açëo etkvolvidano 1ere escrever.
Apesarde diferenças,héllmn sem elhança fundamentalentre a escritae

afala:ambasenvolvem intemçâo.Confo= edizGeraldi(1991,p.137),pat.
aa
produçâp de um texto,escrito ou oml,épreciso que:
.

. '

. .

.e

a)setenbnoquedizec .
b)R tenlu Almnrazâoparadizeroquesetem adizeq
c)setenbnpam quem dizeroque> tem adizeq
d)olxutorseconstituacomohl.enquantosujeitoquedizoquediz
pam quem diz(ou,naimagem wittgensteiniana,sejanm jogadorno
J0g0);
e)seescolham asestmtégiaspam malizar(a),(b),(c)e(d).

2 aindaGemldi(1991)queafiwnn:
aconstiw âodellm textosed;m rom lw r
nv.
qdixulsivascom asquais,

utilizandœsedeumalfnguaqueéllmnsistematizaçâoabelta(ouseja,
relativamente indeterminada),o locutorfaz umaproposta de
eolllrreezlalbaseuinterlocutor(p.194).
.
mteressa-me,em especial,essaidéiadeum locutorquefazzïmnproposta
de coplrreepatlb ao interlx utor.E interessa-m e exam inar a em ergência dessa
capacidadeem tennosevolutivos,na faixa dosanosiniciaisde escolarizaçâo.
H é vârias diferenças entre a organizaçâo de enunciados no disc> o
escrito eno disc> o oral.A situaçëo deploduçâo diferenosdoiscasos,sendo a
presença im ediataou nëo do interlocutoro elem ento que tm zessasdistinçr
nv.
q.A
R presentaçâom entaldo leitor,apré-figllmçâo do interlocutor,no caso daescrita,

traz a neeess
idade demaiorexm nn-o gnmnticaltLuria,198
7)e,ao mesmo
.
'
tempo,m > ltemenorredtmdlnciaemaiorcpndeM açâoem relaçâöàfalatchafe,
1982).Nâoénecessliolistaraquidiferençasentreosdoismodosdeinteraçâo,
mas 6 importante lembmr que a linguakem escrita envolve nma relaçâo

1%

autor-leitor,cujodomfnl
'opelosujeitoaprendizprecisasermnisprofundamente
hwestigado.

Pna olhntessarelaçâo,vouconsidemrespeciscamenteaconstitukâo

doescritor.Suatarefanâotratamemmente deregisa rafala.2 verdadequea
pm duçâo inicialdeentmciadosescritosesté muito pröxim n daquela presentena

fala(nAqim comohémuitasmarcasdafotmndefalaMnIestratégiasempregadnq
no registro).Entretanto,a pB pria situaçâo de produçâo vaifazendo com que
ocorm xlm ndiferenciaçâo para axlm ento da com llnlcabilidade do texto.
Esse processo de diferenciaçâo,que nâo esté ainda bem camcterizado

pelapesquisa,envolvex1m Jogodeaçöesdelinguagem esobrealinguagem.Hé,
de'1m lado,a entmciaçâo de conhecim entos,a escolha tem n-ticae a construçâo
de llm a pempectiva do escritor.O texto revela e gem representaçöes,provoca a
ativaçâo de elem entosde x1m sistem a de referências,deum xm ivemo conceitual.

O escritorvaisefazendo sujeito de11m dizer,vaiconstruindo seu discumo,
'

.

. .
emprestando,assl
m llandozapropriando-sedéentmciadosdeoutrùsecriandoseus

i

)

enunciados.Hâ,deouttolado,1lm movimentodeobjetivaçâo,naconsidemçâo
de 11m leitora quem se faz unlaproposta de copzl
preel tib e deum propösito de
intem çâo que precisa seratendido.Enfim ,hé um a dim ensâo com unicativa que

precisaserabrangida.Issolevaa1lm examedosentmciadossendoproduzidos,a
opemçöessobrealinguagem.Quandooleitoréobjetivado,otextoéobjetivado
étomadocomoobjetodgaçâodoescritor.
-

Essesdoism ovim entos de açâo -comunicativa ereflexiva -lem bm m a

distinçâoqueVygolky(1984)propôsentreaftmçâocomunicativaeaindividual
da fala.Na relaçâo entre essàs funçöes,da fala pam o'outro (comlmlcativa)
em erge xlma fala autorientada,com papelorganizadore reguladordas prôprias

açöes(individual).

.

.

h teressada nas açöes de linguagem e sobre a linguagem na escritayno
aumento dacom lmicabilidadeedareflexibidade,suaem ergênciaeconsolidaçâo,

realizeium conjtmtodeestudossobreaproduçâodetextoseascondköe,sdessa
produçâo em crianç
'asda 11etapa do ensino de 12gm u.'
.
M eu interesse,nesses estudos,estaka nas estratégias empregadas pela

criança no planejamento.e anélise do prôprio texto.Realizeientrevistas
individuais,avaliando o que a criança podia fazer autonom nm ente e com a

introduçâodeajudas.Fomm examinadastarefasdeplanejamentoprévio(antes
da elaboraçâo do texto propriamente dito),de explicitaçâo de enunciados
(obscuros,incompletos ou com ambiguidade ieferencial)e de elabomçâo de
esquem ntemâtico dotextoproduzido.Nessassituaçöes,èonstateiqueascrianças

pequenas,aoopemrem sem ajuda,tendiam apensarotextoenâosobreotexto.
Isto é,tendiam a apresentar açöes de linguagem e nâo sobre a linguagem.
Entretanto,com amediaçâo doadulto(nocaso,aentrevistadom),começavam a

:

I

:59
'

è

q

aparecer,em especialnos sujeitos mais velhos,estratégias reflexivas
m dim entares.Das situaç- q estudadas,destaco alglmq resultados que ilustmm

1
l

essastendências,frenteàssolicitaç-qdeplanejamentoprévioedeelabomçâo

j

deesquem a tee tico.

!

Frenteàtarefadeplanejamentoprévio,acriançadiziaoinfciodotexto
em suaentmciaçâodesdobmda,demodoqueotexto-planofuncionavaapenas
como rasmmho do texto 5> 1.Com a insistência eajudada entrevistadom,

1
i
I
I

algllm nqcriançaschegavam afazerum planonaformadelistadepalavm s,aqual
nâoserefetiaapontostem âticosm assim ao desdobm m ento do texto.Tm tava-se
de palam s que a criança destacava dos enunciados desdobrados, m antendo,
assim ,a ftmçâo de m smmho.Na elabom çâo do texto final,aspalavm s da lista

I
1
i
!

'

.

inm sendoinclufdasjénosjrimeirosenunciados.

'

Paraque em ergisse algo com o um texto-plano,queserefelisse a partes
do texto fm al,ou a um dizersobre o texto,a entrevistadom passou a escrevero
plano registnndo pontosa partirda elaboraçâo oraldo texto pelacriança.Pam
que se chegasse a x1m prim eiro distanciam ento do texto,foientâo necessl ia a
oferta de m odelo. O texto-plano assim constitufdo era quase sem pre
integm lmenteincolw rado pela criançanaconstruçâo do texto'fnal.

i

'

.

j

!

Outrasituaçâo quepodesermencionadapam ilustmradisposkâo da
criançaeoefeitodeajudasmaaçâosobrealinguagem dizrespeitoàanélisedo

I

texto produzido para o reconhecim ento de sua organizaçâo globaltem ética.A
tarefaeradeelaboraçâode esquema tem âtico do texto.O cum prim ento de todos
os passos dessa tarefa m ostrou-se diffcil pam as crianças.Elas teriam que
identiscaras pades do texto e cam cterizartematicam ente cada parte.Observei

!

queaidentificaçâodepartesel'
aresolvidam lossujeitosmaisnovoscom critérios

'

bem simples-com baseno ntim ero delinhas,sentençasou paM gm fos.Po> nto,

!

em efetuadacom basenaconfiguraçàogréfica.Entretanto,entreossujeitosmais
velhosapareciam recortesquejéimplicavam critério temético.Considernndo
essesdados,asolicitaçâodeesquemafoifeitacom 11m conjuntodeajudas.O
textodacriançaem previamentedivididoem partesetlm pontotemâticoerajé

i
l
!

!

!

m arcado na folha de esquem a.A criança deveria,entâo,completaro esquem a.

Com esseprocedimento,embom criantasmaisnovastendessem aproduzirmais

,
1

parzfmses das partes, vérias das crianças m ais velhas conseguimm elabom r

Bmtosnafonnadesfncrese (formulaçâo abreviadada partefocalizada)ou de
camcterizaçâo temética propriamente dita (formulaçöes sintéticas da parte
focalizada).Nessatarefa,portanto,ocorreu um deslocamento,pelafacilitaçâo

1

i

tmzida pelo m odelo,da parâfrase para a cam cterizaçâo tem ética.Isso significa

xlmnpassagem dodizerotextopam odizersobreotexto,deaçâodelinguagem
pam açëo sobre a linguagem .

I

'

1
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Pareceu-me que o fnnrlnm entalna em ergência dessas es% tégiasfoia

Presençamediadom dex1m lvp- entl tedoleitor(queBydeseroparceim,o
pm fessor,ou ou% m ssoa).O professor se posta frequentemente como um
tepresentantedalfnguaescrita,queseorientasobretudoporcdtériosortog/ llcos

em talglmqpam-m etrosdavariedadelingufsticadom'
lnnnte.porém,e osedise

aœuparolugarefetivodel1m leitorquehzterpreta,fazsentidodeum conjtmto
de enunciados. Considerandp essa caracteHstica de pra icas pedagôgicas
e dicionais,realizmm osestudossobre a pttvluçâo e tevisâo de texto em sala de
aula,num œabalho deorientaçâo para o professor,focplizando areiexividade e
acomuniçabilidade daproduçâodascriançasaolongo deatividadesescolaresde

mtlna.Folpossfvelconstatarque,criandocondköespat'aqueoutos(crianças
ou adultos)possam mediara relaçâo do escritorcom ù leitor,o aluno'tende a
produzirum textom aiscomtmicéveletorna-sem aispropensoaefetuaropem çöes
sobre suaPröpria linguagem .
'
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PARTICIPK O ESEM G SASREDONDAS
IN SCRTTAS NA XfTRE
O
PSIC O L O G IA
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Psicoterapia eclassesocial
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extensso da prética institucional

(InêsM arini)
Term os,definiçöese controleverbal
-

R egras:estim ulos discrim inativoscondicionais

(M ariaAmeliaM atos)
-

Aspectos verbais e nio-verbais no controle do com portam ento por
regras

-
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C riança portadora detrissom ia do 22
(M arleneA.O.C.Arnoldi,M .Cecilia S.V eira,ValterC.Rodrigues
.

eM .AuguétaJorge)

'

Teorla em Psicologia
-

Conceitosem Psicologia

(IsaiasPessotti)
-

O lugar da teoria em Psicologia

-

Baseste6ricasdaPsicologia

(CesarAdes)

(ArnoEngelmalm)
-

A crise deteoria em Psicologia

(LûciaE.S.Prado)

Cognkioeinteligênciaartillcial
-

-

Questöespsicolôgicasnocampodainteligênclaartillcial
(DavidCarraher)
Algunsm odelos para caracterizaçëo da aprendizagem de m équina

(Rosa M ariaViccari)
-

Epistem ologia G enétlca e inteligência artiscial

lLéaC.Fagundes)
-

Inteligência artisclal:perspectivasdentro da inform ética

(GentilJ.LucenaFilho)
Psicologia e Fenom enologia
-

Psicologia Fenom enolôgica?

-

A opçâo fenom enolôgica

(IsaiasPessotti)

(LflciaE.S.Prado)
-

Fenom enologiae Psicologia

(CarlosAlbertoR.M oura)
-

Sobrea psicologia fenom enolögica em pirica

(JoséA.D.Abib)
Inform étlca em Educaçso Especial
-

A criança com necessidadesespeciais:desciências etalentos

(LéaC.Fagundes)NIT

-

7
'

Inform ética aplicada à educaçâo especial

(Ferrmndoc.capovilla)
-

Adolescentescom paralisia cerebrale o com putador

tIrisE.T.CostaeLéaC.Fagundes)
-

Com putador: x curso auxiliar na avaliaçâo psicopedagôgica em
paralisia cem bral

(M .LticiaGaspatGarcia)NIT
Um enfoque m ultldisciplinardo envelhecil ento
-

N o asilo:um a noçio de atividade

-

A deficiêncla auditiva do idoso esua com unicaçso

(Elizabeth F.M ercadante)
.

(TerezaL.B.Signorini)
-

Aposentadoria eidentidade

(M .GraçajS.Leal)
-

O atendim ento pslcoterépico em grupo a idosos

(Ruth G.C.Lopes)
Técnicas de èxam e psicolôgico: contribuiçöes à m edicina
psicossom ética
-

Estudo psicolôgico com pacientesIaringectom izados

(AnnaElisaMA.Guntert)
-

O psicodiagnôsiicodeRorschachnoestudodaobesidade
(GuiomarPapadeM oraes)

-

O teste de Rorschach em paclentescom fllcera péptica

(M .CristinadeLolo)
-

Doençaarterialcoronéria:contrlbuksesdoRorschach
(M iriam Abduch)

.
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M con uTr Eu ARcAR6 '
Universvnzlp deJJb Paulo,JJ'
O Paulo

A assistêndapsicolôgica,enoH bitomaisamplodetodaa1e,adasatide
m ental,estâ se vole do 1= 1s e m ais,nnIultimnmdécadas,para açr- de m aior

abnngência socialevisando o comunitàrio (Kelly etal.,1977).Isso sedeve,
ftm dnm entalm ente,ànecessidadede se pM tarm elhoratendim ento àscnm nrlnm .
debaH xnA e m pulaçâo,po u qm b aa isëncia% dicioM lH oéac- fvel
nem ,m uitasvezes,adequada.Tem -sebuscado o desenvolvimento deesœatégias
m nlmdivem iscadnq,am plas enexfveis,enfx ando o cam m socialenâo apennm
o indivfduo.Nesse sentido,enfatiza-se a ahmçào prevenuva,as intervenç- -q

m lfticmseostrabalhosenvolvendovariéveisecolôgicas(Hemch;1968),além da
intew ençâo m ultidisciplinnte a gtilizaçâo depm proflssionais.
A lém disso, tem sido ressaltado que para se conseguir esse
desenvolvim ento é necessério m squisa,ligada à avaliaçâo das estratégias de
intervençâo,a t1m m aior conhecimento das classes sx iais assistidas e dos

distebiosqueaptesenfam (Wolconetal.,1982),G m como x1m emiquecimento
dafonnaçâodosprosssionais,paraquepossam atuaradequarlnm entedentio rlnq
novaspropostas.
'
EmborademnneH maislentayeem menoracala,- e/O ecionnmento
.

fnmbém vem ocorrenàonoBrasil.Também aquiIode-seencon- nmnsériede
pm gam nq de intew ençâo com tmitn'ria,atuaçâo m ultidisciplinnt e assistêncla
institucionalapopulaçôesdebaixarenda.l1éaindavâriostrabalhospreocupados
em am pliar a formaçâo do pm fissional,out= voltados para a avaliaçâo de
estratégias altenmtikas de atuaçâo,bem com o os que visain o anm ento dos

conhecimentossobx asclassessociaismaiscarentes(ArcaroeMejias,1990).
Além do m ais,tendo em vistaqueasunivem idadesconstituem-se,no Bmsil,nos
principais cenkos de pesquisa e formaçâo prosssional,seu papelvem sendo

bastantediscutido,eme m elasestejam aindalongedexlmnpahicipaçâomuito
signiscativanesseprocesso.

.

Ta1Rdirecionnmentotnm- m atingiuaX llticadogovemoteferenteà
'

.
satide m ental, que sofreu a influência de nw r
k
xx.
q m ais m Glea nm da m iquiatna

comunitéria norte-americana (Vaissman,1989).Passou-se aadotarxlmnvisâo
m ultifacetada dos disttirbios emocionais, enfatia ndo-se fatoM fnm ilin- e
sôcio-culturais, além dos individuais. Isto levou à defesa do atendim ento
eke -hospitalar,buscando-sep- ervaro vhwulo do paciente com séu am biente
se io-fnm iliar.Tam u m levou a se enfatizara pm lxlsta de *
que o atendlm ento

deveriasertealizado porequipem ultiprofissional,ekitando ousopredom inante
de fn
-tm ncos,com o fownn de lirlnt colh (>s pm blem nq dos pacientes em seus

diferentesnfveis(INAM PS,1983)..
E com o Sca apsicotehpia nessecontexto?
Nâom uito bem ,eu tem o,setom adacom o tecumo bésico deassistência.
N llm m om ento em que se percebe,e com basinnte clareza,a gm nde lim itaçào,
em tennos deam plitude deatuaçâo e de entendim ento,de abordagensvoltadas
predom innntemente para o individual,am icotem piaparece estarassociada,em
ftm %âo de suas origens burguesas,a xlmn visâo por demais individualista e
im pregnada dosvaloresda classesx ialque a concebeu.Fique bem entendido,
nâo sou 1Im advelsério dapsicotem pia.Sou m icotçmpêuta,.gosto dem eu offcio
em e dedidoaele.Tam bém souclientedepsicotempiahévo osanos.Entretnnto
é preciso reconhecer suas lim itaçöes.Nâo m e parece que o cam inho niais
adequado paeaa am pliaçâodaassistênciapsicolögica,defom m aabmngerm aior

parceladam pulaçâoeclassessociaisdiferenciadas,sejaaœavésdapsicoterapia,
em bom possa passar tnmbém porela.I1é trabalhos m uito bons nesse sentido,

como porexemplo o de Figueiredo e Schivinger(1981),quetêm mose do a
possibilidade deallmentare divemificarosreculsosda psicotempia,tom ando-a

maisadequadaapopulaçöesdife/entesdasquelhedemm origem.Além disso,jé
tivea experiênciapessoaldeatenderpessoasdepopulaçâo debaixa renda quese
adaptavam m uito bem a ela,m esmo em seus m oldes tm dicionais. M as a
psicotem piaém uito limitada.Exigiriam uito tempo exlm aquantidadedem âode
obra impossivelde seconsegtlir,além de um gmnde esforço de adaptaçâo,pam
ser 11m m étodo de assistência relevante em term os sociais m ais am plos.Se o

objetivoéatenderàsociedadecomo11m todo,émelhorquenosvoltemosmais
para estratégias abrangentes e m ultifacetadas, com o as que m encionei na

introduçâodestetrabalho.Nesseâmbito,deixemosqueapsicotempiasejaapenas
11m m étodo auxiliar,a ser utilizadù em algumas circllnKtâncias e associado a
outros procedim entos.Nâo ilzsistamos nela com o um procedimento bisico de
atendhnento,ta1qualnossafaltadecriatividade tem noslevado afazer.
Para falarsobre o atendim ento a classes sociais divemas,que é o que o
temn proposto pam est: tm balho m e sugere, prefiro pensar na assistência
psicolôgica em term os m ais am plos.No que toca estritam ente à psicotempià,
creio serm nisprodutivo H balhar-secom asclasseseconôm icasm aiselevadas.
Refeë nciu
Arcaro.N.
T.,eMejias,N.R (190)A evoluçëodaassistlnciamicolögicaeem satidemental:do
individualparaocomunitM o.Paicologia:porl ePesquîsa,6(3),251-266.
.

Figueipdo,M.C.,eSchivinger,A.A.(1981)Fastratégiasdeatendimentopsicolögico-institucional
aumnpopulaçâocarente.ArquivosSrr flefroa& Psicologia,JJ(3),46-57.
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'grazaa de

i

p
1
l

I

I

reorientaçso#anMistênciapaiquidtrica.M nnuscritonâopublicado.

Kelly,J.G.,Snowdew L.R.,eMtusoz,R.
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%desatidemental.Jornnl
BrasilelrodePsiquiatria,J8(3),129-132.
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O M CIONAG W ODOSX CLEOSDEA SDW NCG
PSICOSSOCX

ptclo DE CASTRO ALVES
SecretariadefffgfeaeeSalide,Santoi

O NécleodeAtençâoPsic- ocialdaZonaNow- te(N.A.P.S.1)éumn

institukâopublica,mnntidapelaSecretnu'adeo gieneeSatidedeSantos,apale
da interveniâo municipalna Casade Satide Anchieta (maio de 1989),por
evidência de mausœatose supetlotaçâo constatados a pnttl
'tde um relatôrio do

ERSA-52,datadodejulhode1988.Com doisanosdeftmcionnmento(setembro
de 1991),seprolxse a dntcobee la pam pacientesm icöticose po> dores de
neuroses gm ves,ém em ergência e trafnm ento;Ftmciona de podnqabertas e 24
horasm rdia,
Contacom d'lnmequipesm ultidisciplinarescom postasporum Psicölogo,
'1m Psiquiaka, um a Enfetm eira, xlm a Assistente Social e um a Terapeuta
Ocupacionalm requipeque se revezam em dois plant- .
q diériosde seis hom s
cada.Por plantâo confnm os ainda com seis Auxiliares de Enfennagem .N o
m dM onohx oflmcionacom oenfennariacom trêsleitosm nxculinosetrê,sleitos

femininos;além detrê,sAuxiliaresdeplantâo(tendocomoretaguarda11m Pronto
Socotto Psiquiédco M unicipal).Compleinm aequipedoisAgentesde Saflde,
dois funèionédos adm inistrativog, três cozinheitos e doze Estagiérios das

seguinteséreas:Psicologia,Servko Social,TempiaOcupacionaleEducaçâo
Ffsica.

Ao entrarno circuito Psiquiétrico no seu ponto cdtico (atendimento
elergencial),defrontamo-nos com o dilema Uso #a Força-contençëo x
Cozzl
#reeaçlo-Wncxbçlb, tem os com o procedim ento rem ovê-lo

(tJ'
mm -n'amente)pataum localmuitopröxlmoàsuatesidência(éum servko
tegionalizado, atendendo a 'xm a populaçâo de aproxim adam ente 125000

habitantes),respeitando todososseusdireitos(àintegridadeffsica,àsaude eà
.1m atendimentodigno),queléoo prende,nâo o estigmatiza esim,investena
(re-lconstruçâodesuacidadallia.
' O processo é Psicodil,n
am lco.Cadatécnico éreferênciade 25 pacientes.
em m édia,independente da patologiaou dedivisöesTécnico-Acadêm icas.Cabe

aotécnicœreferênciaplanejareexecutartodoprojetodeacompnnhnmentojtmto
ao paciente e a sua fnm flia.Os contratos estabelecidos sâo constantem ente
m odificados,de acordo com asnecessidadesdecadacaso im plicando nâo sô no
tem po de m tmnnência do usuo o na lm idade,m asfnm bém de quaisatividades

pal ciparâ,seurelacionnmentofnmlliar(mantemosatendimentoàsfamfliasnâo
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sô na unidade,m nq fnm u m em visitas dom icilin- feitas tanto m 1œ t& nic-

como pelos auxiliares,agentes e estagiérios);seu relacionamento com a
comunidade (vizl
'n1A- ,fnmllin- indiretos,retom o ao mercado pe utivo);e
fundnmentahnenteasuavaloria çâom ssoal(envolvendodesdecuidadoscom a

hkienepessoal-cBnicos-comofnmbém escolhnmm ssoaismaiscondizene
com asaspimçH dedesenvolvimentpdpldivfdpo).
O hwestimentù égrandeeo retùm onem sempreéim ediato,> lom enos

em relaçâoàpatologia,llmnvezque- ins% mentossëoosmesmos(psicotempia,
medicaçâo,atiddadesx upacionais,etc.);mnIéevidentenôrelacionnmento do
lxmxn'rio com o m tmdo a sua volta. Um % tnm ento hxlmnnlzado' 1 '+*
1e
'
consta te,rllm lnuiconsidemvelmenteasmnnlfestaçôescdticaseoseu'iemm de
.

'

.

l>eM nnência(trêsaclcodiu déa/nçâoh/o l,emmééal.A> dedifexnça
eSH no envolvim ento detécnicœ e paciene dene deum n convivênciasadia e

cotldiana.A institukâo nâo se limlta a+penas ,x
os seus recumos (
fsicœ e
> l
'*f
hllmnnosl;ampliando-sennmnrededesolidntledadeextensaquevisaapopria
comlmidade,D PIiM IIO-Seairavésdesta.
'

'-.

.

'

,

Foiapate dasatividadesexte-nq(m dlmtofom doseuingtéh/ utico),
que 1m uitos cB.nicos pudemm
demons- que
sua cx nicidade nâo :m tâo
'*'
''''
irrevèmfvelqxmnto osdiagnösticos-trafnm entos% dicionaisinsistem el afm nar.
Foia partirde dois anœ de constantesrétmi- do grum defnm lliares,
.

,

'

'

.

queSeCtiQuaAssociaçâoFmncoRotelli,com objetivosdefome'ntarphticas
altem ativas em Saude M ental; gatantir os direitos civis dos usuârios e,
.

plincipalmente demonstzir que a organizaçzao civilem tomo de uma causa
.

.

concreh e equestlöpar,rehwindicar,Kscalizar,pm cipandpçfqtivamentedo
gerenciaD3ento'daInstitukâo.osmaioresbenellciériossâoa suiedàde civil:'
comoum todp,eacèinùnidkdeem particul..
.
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Astrêsgrandesfestascom im itériaso:ganizadaspelo NAPS nâo seripm

possiveisàesetçm M lizadassem apahkipaçâoefetivadacomunidade,dmde
a organizaçâo do èvento.Inveqtir em elide signific: busqar fownnm)pa
o
. ra .
desenvol
vime.nto 111+> 1do
inZvfduo,e
desuacomu
nidade;pY
piciandomeios
u
.
.
k, u
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. ,
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,

PaI'
àtalapndltdesuapröpriaorganizaçào.Um asocledadesaudâvellutiporseus
direitos, aprende a conviver cpm seus contlitos.resolve suas cpntràdke,
l va e donoco- e- ocome e: o.ux e uM ç.âoquevi
u aeom.unida
dçdeve
,
'
'
*
.
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estaraptaasav rchegr napopulaçâo aœav& desm snç
c- idades.
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PROGQAM A BEIJA-R OR:M OBD IZK AO COM UM TA'kïA

PG

TRTAGEM DOO CK IAR ERECICLAGEM DERESY UOS
s6lzm os
'

JOSALUIZ CRW ELAW IDEABREU
Universirleae Federalde Santa Catarina

O destinodosrejeitosdomésticoséum dosmaisgmvesproblemasatuais.
Em quase todas as cidades braqileiras seu destino é um m ero acumulo
incontrolado,sendo m m saquelu em que enconH -setm tam ento apropriado.As
soluç=.
qconvelicionaistêm -serevestido decah terapenastécnico,espem ndo-se
dam pulaçâo nadaalém de colocarseu lixo à porta dashabitaçöes.Contudo os

rejeitostomnm-se'
perigososeincômodosapenaspelomodocomoaspessoasse
comm dmm em relaçâoaeles.M istumrositensdosrejeitostmnqforma-osem
lixo e produz a insalubridade conhecida.Esforços no sentido de que fnm flias e
autoridades alterem seu compo> m ento pemnte o problem a e dar destino

especffico aos variadositens,impedindo o prejufzo aosrec= osnaturais,
revestem -se de m aiorracionàlidadesecompam dosaosmétodosconvencionais.
A busca do bem -estar hum ano através da anélise, avaliaçâo e
aperfeiçoam ento do sistem a em queaspessoasvivem e a necessidade de que a

Psicologiaestejavoltadatambém àprevençâodedoençasorgânicas,nâoapenas
de doenças me'
ntais tem sido defendida por autorçs como Albee (1968),

Mntn
'azzo(1978),Andery(1984),Botomé(1980)eMejias(198k),entreoutros.
De acotdo co1 m uitosdessesàutores,aPsicologiadevevoltar-seàprom oçâo da

participaçâopopularnasdelibemçöes,nastomadasdedecisâo,noplanejnmento
enaexectkâorlnmpolfticasrelativasamsslmtosqueafefnm avidacoletiva.No
Bmsil,tndnvia,hé pouca ingerência da populaçâo sobredecisöesquea afetam e
isso constitue-se em entrake a iniciativas dessetipo.
l'
Iécoletadelixbem todoo mllnicfpioearededeesgotosestépresente
em quase tM n a éreaurbana.O destino fmaldo lixo e o tratam ento dosesgdtos
doniiciliares,entretanto,estâo entre osm aioresproblemasda cidade.Em quase
todososbairtose'
,'m esm o,nas localidadesdistantesda cidade hé organizaçöes
que congregam m omdores.Fantre elas podem ser observadas associaç& s de
m oradores, conselhos com lm itérios, m ovhnentos religiosos e oua s.Essas

otganizaçöessâodegrandeimm M nciapal'
aoProgenmnBeija-Florjéqueé
attavésdelasqueérealizadaaaproxim açâoàcomlm ldade.Deum ponto-de-vista

estritnmentepsicolögico,oProgmmnBeija-Floréum conjuntodecontingências
otganizadnqdemodoaproduzircomportamentoscompatfveiscom osobjetivos
do progama nos membros da equipe iécnica,nos diretoresdas entidades

l

17:

!

comunitM as,nœ empregados da pmpresa a disposkâo do Progmmn,nx
momdores,enoscompmdoresderejeitosrecicléveis.Em 1Im primeiroesforço,

:
i
!

o progam xbusca levara equim técnica responsévelporsuaexecuçâo a agirde
m odo a altemr o com po> mento dos m embros de entidades comtmitérias

i

existentesnnqéêeasondeo progtnmn serâ desenvolvido.As condk- que

I
!

determ inam o com portam ento desses técnicos sâo, principalm ente, a
px ocupaçâo profissional no que toca à qualidade de vida com unilria e as
exigências de desem penho m rpa> da em presa.Fwssestécnicos estabelecem as

j

condkc
nv.
qquedete- lnnm ocomportamentodosdiretoresdaentidadecomuni-

!

tn'ria no progam n as quais sâo,plincipalmente,infonneàsobre a problemética
do lixoesobreasvantagensecolôgicasefmanceims(latriagem eaproveitnm ente

I

'

do
s resfduos,bem como sobre a repe
tcussâo j
tmto à pop
ulaç
âo.Sob tais
- .

!

lnfluênciasessesdiretoressâo levadosaesfotçar-senosentido degnenntirque (=

empregadoscolx adosàdism skâodoprogomncomm rtem-sedemodocompatfvelcom osobjetivoseaprxuataltemrocompolumentodacoletividade.
Paracadaconjtmtode1% casas,oprogamatem necessitadodequatro.
.

.

'

em pregados. O compo- m ento deles é dete- lnndo por esclarecim entos a
respeito da problem âtica do lixo e das camcterfsticas do pm gram a,bem com o

orientaç-qarespeitodoscomm > mentosrequeridos(dirkiroœator,coletar(=
rejeitos,falaraosmomdoressobreaqualidadedatriagem,valorizaratriagem
sem pre que ela estiver sob as especificaçöes estabelecidas, arm azenar e

semanalmentevenderosrejeitoscùmercializéveisereceberoproduto dessa
venda).Geralm ente o desempenho é desenvolvido medi
ante treinamento.
.
Conseguida a adesâo dos m embros da entidade èèm unitgna,passa-se à etapa
subsequenteem quesëorealizàdasdiscur ö- com m omdoresdecadam a.N% sas
retmiöe,s sâo colocadas condiç-'.
q pam altetar seu com m > m ento.Entre elas

estëo informaç&,s sobre a problemâtica do lixo,as vaniàgens ecolôgicas e

!

l

,

!

financeim s da triagem e do aproveitamento dos diferentes itens e sobre a

possibilidadedeaquiskâodeliortaliçasdeekcelentequalidadeapreçosmôdicoé.
Pm produzircompo> mentosapmpriadosàsnovascondk& sporpartedos
'

m om doyes parece serhnportante,tnmbém ,a presença regular dos coletores à
portadnqresidênciase asafitmaç-qdestesarespeito do m érito dmspessoasem
ttiar o lixo.Fom ecim ento adicionalde m odelos comm rtam entaise sugestöes;

como referênciasao modo de semate aM nzenaro;rejeitosdâo lugarao
desenvolvhnento doscom portam entosrequeridos.A observaçâo da m elhoriana

qualidadeambiental,aaquiskâo devegetaisabaixocustoeaconvemâodos
recm sosobtidoscom a venda dosprodutosdo progm m aem m elhoHasno bairro

sâooselementosimpo> ntespat'
aquehiscomportamentossejam mantidos.
Conseguida a atençâo dos m oradores da érea onde o progmm a seré

desenvolvido,éptovidenciadaainstalaçâodeum pequenode/ sitoparaositens

!

comexiaEzéveisye ho> come e aedellmnM ueM ne->po e - fo= açâo
do m aterialorgH co em fei lizaant
e.œ te
nenostêm sido em pM tadospam as
.
'
.

entidades comunie as poi pe culn- ou instituk- .Posterionnente,as
endx da comY e asa à% le em conte com em p- qdesucaà que,ae fe
..
m lo fom ecim ento regulxt de m aterialdevidnm ente trkmdo,pn- m- a adqul
nt
sem nnnH ente e itensM icléveis.O M ultado daveada tevelïepara,a entidade
COXG G Y. :
'
V
*
'

O Prpgrama Beija-Flo:foirealizado em duas etapas:uma fase

expetim ental em que foam testados vo os p- edim entos para atingir os

objetivosprom stos.E umnsegunda,naqualasaç* passm m aoâmbitoda
em plw apliblicam tm icipalcitada,dem isdafonnaçâo deequipeinterdiscipllnnt
e obtençâo do flnnnciam ento.A fase exm rim entalenvolveu llm n favela,um
bahw declassem édia-baixaetwl.
qediffcioslocalizadosem Ie,
anobredacidade,
totalivlmdo 980 cnm m e 110 apndnm entœ .Os porcenfalnl
'm m fnim osde adesâo

otivetm m rvoltados60 m rcento.Houvecasosem que- rejeitosfonm
Z ado M totn& dee u biàçœ e,nolnnldomgise ,M 3y semana,aadesâo
andavaentre 72 e 87 porcento.Osdad- exm rim entaisevidencina m aindaque,
na m edida em que o tem m passou,os potcentuais de resfduos m istum dos
francam ente dim inuiam . Na segunda fase, de implantaçâo, verificou-se
crescim ento daseparaçâo dositensorgânicose,tnm bém ,um npequenaelevaçâo
dps porcentuais do m aterial inorgânico. O m aterial encam inhado paêa a
reciclagem industrialestevesem preacimade21porcento,atingindo4oporcento
em zodassem nnnsem quehouvem onitoa m ento.O m aterialorgânicoydestinado
à com postagem nas cqm unidades esteve entre 26 e 42 por cento no m esm o

pedodo.O materialnâo-ttiado,ousejaaquelequecontinuouasertmnKportado
pam o aten'
o de lixo da cidade,esteve na piordashix teses (no perfodo
compaendidoentteait)'ea21 semnnns)porvoltade47porcento.Osmelhores
fndices dessem atedal,d= nte aproxim ndnm ente20 sem anas,estiveam abaixo
dos 25 porcento.
.
:
Atualm ente, proga m n se faz presente em dez locais ocupados por

fnmflias de classes média-baixa tbain'
osl e m bres (morros).Essa atuaçâo,
entretanto,tem encon% do dificuldadesparaconsegùirdesem penho à alttea dos
restlltadœ observados na fase experim ental.Tais disculdades precem resultar
daambiguidadequem m aacondutadasautoridadesmtmicipaiscom relaçâo ao
santumepto de lixo,de ceho desintea e daadm inistraçâo m unicipalno que se

xfereamod- nâo-convencipnaisdetmfnmentodessa rejeitose,tnmum,da
inexistênciadetreinnm entoperiM icopm osm embrosdaequipedeimplantaçâo.
Pewnnnèce,fm alm ente,a im m dl
lnciadeserem feitosm aioresinvestim entosem

pesquisasanfveldaN ptllaçâoeaM mitodesuasimplicaçöessejaanfveldas
inse ciasdee ete/oudasrepercussöessobrequalidadedevidaeambiental.
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ASREPERCUSO ESESPACTATSDO < DO
ROBERTO GONCALVESDA SILVA
UniversidadeFederaldesanta Catarina
Nam lnhainfância,atpa'q'dasgradesviviam oscondenados. Nösycrianças,

bdncévnmoslivremente,dispuinndonzaiypraçaseterren- baldios;preenchendo
de vida os espaços da cidade com um a cotidiana e intensa vitalidade. O

signillcadodedomfnioptiblicoel.
axlmnrealidadepal'atodos.seessaruafosse
?zlfn/la... nâo era llm a hipötese. Era fato presente nas respostas prontas às
tentativasde cerce>m ento ao seu livrouso:-A ruaépflblica!Ribeiu oPreto,nos
anos50,oferecia llm aboa qualidade de vidaaosseushabitantes.
Na infânciadosm elzsslhos,nosanos70 em SâoPaulo,aia'qdasgm des
viviam am igos condenados sem processo, enquanto o milagre hrr pefm
aum entava o mim ero de m omdores na rua;restringindo a experiência pûblica
destagem çâo.Suasbe cadeim sdesenvolviam -senosespaçosprivadosdacasa,
doplay-grotmddoediffcio,nacasadosamigos,quasesempresobreavigilância
dos adultos. Sua experiência nos espaços ptiblicos restringia-se aos fins de
sem ana,aosespaçosdeconsum o e lazer,sem pretuteladosporadultos.A escola
constituia seu fm lco territörio cotidiano,entulhado pornorm ase regulam entos.
Buscando resgatar a experiência de m inha infância,e estim ulado pelo
m ovim ento das experiências alternntivas,tive a oporttmidade de realizar um

.

projetodeeducaçâopelaarte,num barracâodaperiferiadeSâoPaulo.Brincando,
nosfm sdesem ana,com criançasdobain'
o do lkioPequeno,sem lim ite de idade,
paspnm osinvoltmfnriamenteaaœaf-lasm aisdoqueo catecism odonzinical,dnndo
m argem a xlm n dentincia:que aliciévam os quadros para o terrorismo.Isto pôs
flm àiniciativa.
'
Desde os anos 80,considem ndo que as escolas constituem o fllthno

teM töriopûblicoàdisposkâodasnossascrianças.conioépossfvelainiciaçâo
no exercfcio da cidadania,atentando-se para o fato de que este se constituina
essênciadavidapflblica?
As situaçöes anteriores ilusttnm o processo de m udança que vem
ocoaendo nas cidades brasileiras, no que diz respeito aos seus nm bientes
construfdos.Ta1qualom olm co esuaconcha,aperm anenteinteraçâoentreavida

doshomenseanatureza (sem delaexcluiiolegado construfdo pelasgeraç&.s
anteriores),ao longo do tempo,os espaços,os homens e seus pensamentos
diferencinm -se. Aos que se ocupam da qualidade de vida, é irresponsével
estudé-ladescontextualizada,oum elhor,desambientalizada.Nestesentido,m ais

déquexlmnnoçâo abstrata,1!m ldicequantificével,um sentimentosubjetivo,

i

1
I

I
1;s

qualidade de vida signillca a hllmnnizwâo do homem enquanto es# cie:sua

condkâodecriarcultlla.
Do m eu m nto devista,e m rdeverde offcio,aprendiaprestaratençâo
nos llmltes que perfazem a descontinuidade entre o ptîblico e o pdvado - as
arquitetllmq-e decompreendê-losnosseussigniscadossœ ialm enteinstitufdos,
avidanasnossascidadesvaimal.A dlnn
-m lca social,expressando-seatm vésdos
ho
me
ns
vâ
o
e
s
t
a
be
l
e
c
e
ndoentreavidaptîblicaeavidaprivada,
pm cessœ queos

i
i
1
;

aoapartheidg-losereduzf-losàcondkâodeconsllmidore.sdaindtkstriaculblml,

j

considemçâo:aque tem porbaseavidaprivadaeaquetomaporreferênciaa

1

vida ptiblica e a dinn
-m ica social.A prim eira,por fundnt-se na realizaçâo
individual,lim ita-seaqllnntificaçöes.Nestesentido,arealidadeéconstitufdapela

'

tem tm zido com o conseqiiências a m orte da vida ptiblicà e a privatizaçâo dos
espaçosanterionnehtepore1aocupados.
Com respeito à qualidade de vida, duas pempectivas se abrem à

oposkâoentreosmortosdefomeeosmohosdemedo.Eamelhoria'
daqualidade
de vida signiûca a m lnlmlzaçâo do sentimento de m edo.A que defendo,e que
pretendo subm eter .à discuss
âo, considera 'ftmdam ental'a recuperaçâo dos
. .

pm cessosdecomunlcaçëo prlmnriosentreoshomens,rompendo o mono# lio
exercido pela mldia que, através da ampliscaçâo do m êdo propiciado pela
divulgaçâo pe= anente da violência,isola-nosaplisionandm nos.A visibilidade
desta nw dança é perceptfvel a qualquer olhar que constata a detedom çâo
crescente davida esua desllm anizaçâo.
Dada a com plexidade que signisca arecuperaçâo daqualidade devida

1
j

'

I

'
4

.

'

p

urbana,tanto o equacionamento acadêmico H dicional quanto as soluçöes

j

técnicas especializadastêm se mostmdo inôcuas.Muitostêm proposto o

I

% tamentointerdisciplinarpataoenfrentamentodeproblemasabmngentescomo
este.Entretanto,pam evitaralnbiguidades,julgonecessérioprecisarquenâose

i
!

tmtadexlmnnovadisciplina,ésim um esforçodesfntesebaseadonacoopemçào

i

e solidariedade de pessoas que aprendemm a vero mtmdo de diferentes pontos
de vista ftmdados no desenvolvhnento de seus conhechnentos parciais,sem
excluirosdem aisatores do dmm aurbano.
Assim estariamosrecupemndo aroda e com e1a o sonho de Se esta rua
voJftzçwea sernossa...
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A psicologia am biental pode ser definida com o o estudo do

inté- lacionnmentoenkecomjo- mentoeambiente,tantoambienteconstrufdo
q'mnto ambientenah,tnl(Fisher,BelleBaum,198t).Namedida èm quetodo
comm dnmentohumanoacoliteceem intehçâocom oambiente,oquediferencia
'

éstan-' ndèoutràsérèasdàpzicologiasâo,ùotadnmente,
'oemban'meùtonkteotia
.

daGestali;estmtégiasdem squisainterdisciplinnremultimetodolôgicae,ainda,

umnpost- tdeJesqiiisaeaçâo,be.,atentativadetesolverproblemaspréticos
e,aomesmo temm ,cond buirparaoavalwodatloria.

Conio outias cidadm planejadnq,Bmsfliaprovoca reaçöesextremnq.

,

Goerdeler(1988)citaNiemeyerqueaflM ouque '
euesperoqueBmsfliamJatlmncidbdedemsàoasfelizes1.64),
' '

.

.

'

'

'

masconcluiu que'està utopia dectetnzln nâo deu certo.No planejamento da
cidade,os elem entosdo desenho urbanom cional,habitar,e balhar,tecreaçâo e

ciiculatâofonm s
lev'
adosenpcoùta,ena tahio,FichèreAiayabaastmnm que
. . ,...
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kalo'rizandé as àoluçH originais e'critérios fonm is,nâo fomm
.'

..

.

ekigidosestudoseconôl
nicos,gioo ficosou sociolögicos(1982,p.
3&
*@'#''
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cole
çâùestà4uequalqueicddcodaèidadeassiniriaembaiko.
. b
'î'

5 'm dependentementedal st'ltnm ssoal,nâolxekdtividade quea çidade

.

oferece gm nde potencial para estudok dos teinas do cânon da psicologia

ambientat'x tftulodeexemplo'
,seauimoàaomatiizaçâodaGiford (1987),mn%
bstemnmmencionadosconstituem apenasumnamostra.Quanto aosprocessos
hldividuais com o percepçâo e avaliaçâo do am biente,Bm sflia m M ite estudœ

exempln- desde m rcem ëo visualeestética (K'ohlsdorf,1985),mapeamento
G g/dvoeodephçâoM ciA deyàavanaçâo& qm lidadedevida(Giinther,1991,
nâo publicado).O tlma m monalidade e ambiente incluiquestöes sobre as
co cterfsticas do Canrlnngo e do Brasiliense,m udnnçay de compodnm ento
ntes de vatiaçH sazonaiw ou estatégias para lidarcom um am biente
;;ïè,).;Lse
t
or
i
zado
e est
ruhla do pa/a tesolverosafazçres.Pam o estudo dos processoà
ï
.
'
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sx iais(f.e.,espaçopessoal,tenitorialidade,aglomemçâo,privacidade)existem
intim em sllv ibilidadesdee tudono Distrito Fedem l.A pM pria visâo do espaço

(Fen'
eim ,1985),colocandoatividadesegrupossociaisem setoresdiferentes;a

questâo do espaço ptiblico,sejanosblocosJn<sum rqlzarlaq,sejanasâe.as
comerciais;aquestâodatenitorialidadenasbrigasdegruposdejovénsmomndo

.

em quarlaqdiferene ;ou o sensodeprivacidadeentrem omdoresdoscham adœ
setores habitadonais fzl
dfvf#l/cg,habitacionaia individuais gelzlfêmzfzz.
c, ou de

habitaçëo conjugada.Quanto aos temas agrupados na categoria processos
sœ ietais(f.e.,comunidade,ambientesespecffkoscomotrabalho,viagem,lazer,

planejamento de ambientesapmptiados,epromoçâo ambiental/ecolôgica),a
cidade igualm ente ofetece m uitas om rtuttidadp.
q para ensino,N quisa,e até

extensâo.Relembmndo os elementos do desenho urbano mcional (habitar,
œabalhnt,recreaçâoetmnsm rtelsugerem-seestudoscomosensodecomtmidade
nas superquadms, adequadaçâo da habitaçâo para faixas etérias tais com o

cdatwas,jovens,oua- entad-,avaliaçc
-xx.doacessoàlocaisdeprestaçâode
servkosàpopulaçâo,bem comoavaliaçâodosambienfesde% balhoeprestaçâo
de servkos à m pulaçâo,e,ainda,avaliaçâo das opo-midadesde lazer.A
localizaçâo geoghfica e clim âtica da iidade,implica num a série de desasos
ecolôgicos:porexemplo,oslongm periodos4em chuvacom asuanecessidade
de conservaçâo de égua e do verde,ou o consum o e consçrvaçâo de energia
',

tmzidadelonge.O pMptioplanejamentourbanocom muitoespaçoeéreasverde,s
implicaem desasosnoque diz respeito atransporte ou m anutençâo.Concluindo
esta pade do trabalho,resta apenas reitemr que a lista de tem as a serem
N quisados,e que podem servircom o exem plos pam o ensino de psicologia

ambiental,émuitoextenso.

A tentativadetraçarapossibilidadede ensino exemplarem m icblogia
m biental,utilizando a cidadede Bm sflia provoca,no m fnim o,duas perguntas:

1

a)outracidadesenâoBrasfliaserviriacomoexemplo?b)outm lugar,senâollmn
cidadeserviriacom oexemplo?A resposta,pam ambasasperguntas,obviam ente,
ésim.
.
.

Porserumacidadeplanejadaecontrovema,Bmsfliatem provocado,em
pm porçâo àsua idade,m aisliterattmado quem uitasoutrascidades hnportantes,
tahto do Brasil,quantodo m tmdo.A*qim ,paraum ctuso dem icologiaambiental
oferecido na cidade deBm sflia,nada m aisnatm'
aldo que aproveitàro pr6prio
am biente.O lx- ncialda pm lmsta é,ene tanto,aproveie o seu am biente, nâo
adotando,a priori,N tutade hom enagem ou crftica.
& ta tiltim a asnrmçâo im plica que nâo apennm qualquer cidade Bxle
servir com o pm biente a ser estudado exem plarm ente, m as ambientes m ais
testritosIe em servirpara estaGnalidade,taiscomo bai= s,ou até locaism ais
circunscritos com o :Im cam pus univem itsrio, um hospital, 11m shopping.

l

z;g

Entretanto,qua to m nis complexo o am biente exemplar,m nis desasos pam
atividadesdeensino e m squisa. '
Non scholae..sed vitae discim os afirm aram os rom anos; criar a
m ssibilidadedegenem lizaré atarefa essencialdequalquerensino.Utilizando o
.

.

'

.

'

.

.

.

.

prôprionmbientecomoobjetoexemplarce- menteencu> adistânciaentrea
saladeaulaearealidadeextra-classeaserdefrontadanofutuhxM aisimpodnnte,
entreênnto,équeam ensagem essencialdapsicologiaam biental,i.e.,apempectiva

ecolögica,sejaH nsmitidademaneim inequfvoca,mos% ndoarelaçâorecfproca
vntre indivfduo e m eio am biente. ..

.

.

.

Rvfeë ncl% :..
Ferreim,I.C.B.(1985)OpM pxe decbe açâoeape uç:odoapaço> e m lifanodeB- flia.
Em.
A.Pavisni(Org.).Braallia:Weologl erealiHnae.SâoPaulo:Pë etoEditoresAssoc. .
Ficher,S.,eAcayaba,MI
M .(1982)Arquitetura modqrnabrasilelra.SâoPaulo:ProjetoD ito.

Acw .
;

'.

.!

.

'

'

.

.

.

.

Fisher,1.
b.,Bell,RA.?eBalm A.(1984)EnvironmentalPaweâology.2:edkëo.New York:Holt,
Rlnclud andW '
m storu

.

Gisbrd,R.(1987)Envlronmentalpgcholoky:Principlesaitdpracdce.Boston:AllynandBacon.
G- Meler,C.DJ(1988)Dieverordneteutopiè.Geo-special:Srfufliell,46-47.

Kolisdorf,M.E.(1985)AslmngensdeBmdflia.Em A.Paviani(()rg).Brasllia:îdeologiae
,. reallHnHo.SâoPaulo:PmjetoEditoresAmoc. '
.
'
'. ' .

,..

,

'

.

'

:

179
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O programa deO tide do M tmicfpio de Aramquam,do kualpahicipei

durantoe os anos de 1983/88,foi èstruturado em cima de inveqtigaçöes
'

prelim lnates sobre questryesbésicasda éreade satide e educaçâo do M unicfpio.

A fommlaçâodèsseprojetonâosedeveuà'
pressâooudemandaespecfficapor
palïedam pulaçâo dirigidaàadministm çâoIocal.Fica,dessem odo,tlmaquesâo

4ueéadesaberoporquedaprioridadedetunapolfticasocialespecfficajaraas
âreasdesaudeeeducaçâoquandoconstatavaanâoexistênciadereclamopopular
nesse sentido.
Em linlu sgem is o plano px tendia m udaro perfilde saflde e educaçâo
existente na cidade, o qual privilegiava o atendim ento m édico hospitalar e
educacional localizado nas éreas centm is.N ossa postulaçâo el.a a descen% lizaçâo desseatendim ento,com a instalaçâo de centrosdesatidee educaçâo nas
ireasperiféricase carentes.

O projetoestrutllendoeimplantadosedeveuàdisposkëodeum grupo
de tmbalho form ado porprofissionais nas éreas de satide e educaçâo,em sua
m aioria ligados à UNESP - Cam pus de A mm quam ,contando com a vontade
politica da adm inistraçâo m unicipalda época.A cbnstituiçâo desse grupo de
œabalho foifeita de form a am pla com espfrito do m aior libem lism o,sendo
convidadosinicialmente todos ossetoresda nossasociedadepara asdiscussöe.
prelim inares.Apösessasdisclzssöesaform açâo do grupo responsévelaconteceu
da fonna m ais natllml:ficou quem realm ente se interessou e a com issâo final
form ada dessa forma,a m ais democrstica possfvel,veio m ostmr o cam inho

cottetoenatllMlselzovejnmos:
a)Nâo apresentou espfrito corpomtivista.
b)Nâohouveinterferênciaspolfticasnegativas.
c)Nâohaviaentteaspessoasqueparticipamm dacomissâo,ligaçöesou
intereésesque nâo fosâem com lm itârios.
Suaform açào inicialcontava com doiseducadores,doism icôlogos,tlm
médico clfnico,doism édicossanitarfstas,um assistente social,um qufm ico,11m
bioqufm ica e xlm representantem unicipal.
.

Nllmnprimeim etapa,nossoprojetobaseou nadescene lizaçâo,com
enfm uepara aâ ea da ptevençâo nasatide m atem o-infantil.

zx

Fomm xlecioMde œ pmsssioMisc s'o mctiva é- q,ae conctuso
pflblico.Fom m iniciadasasconstruç- dosCeùtr- de Saûde nosbairrosm ais

necessitadosdacidade,a# slevantamentedessasnecessidadespelacomislo,

y

contando com o auxflio dospm fessorese altmosdo Ctuso de Ciências Sociais
do Cam pus de Araraqum -U NESP.Enflm tM asas necessidades,prioridades
foa m exaustivam ente discutidaspam sua N teriorimplantaçào.
No fnalda gesâo da adm inistraçâo localno ano de 1988,estavam
conclufdos sete postosm riféricos em pleno funcionam ento com as respectivas
éreasldeyatideeeducaçâo estruturadas
.0 fatpmarcanteçinéditodono
ssoprojeto
'
.
foia associaçâo entre satide e eduçaçâo,associaçâo essa que a nosso verfoide
eitrèm a im po>-ncia.O yfpçplo saude e educaçâo saiu da discussâo entre os
mem brosdacomissâp,epm issofoiim portanteapresençad:pessoascom visâo
.

,

abmng
'enteemultidtsciplinar.Queroressaltaraimm rtânciadatx sp-campus
de Araraquaea na elgbomçâo e execussâo do projeto.Essa colabomçâo foi
flmdam ental, bem com o o am io polftico dos setore.s m tm icipale estadual(Ia
éPoca.

'

.

:

.

.

' .

.

.

.
,

'

.

'

.

'

.

.
.

. . .

.

.
'

i

.

.

.

'

y '

.

'

.

.
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'

j
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ATENG O PQN A'RTANAAREADE SAG EMENTAL:
INTERVENC/ESEM CENTROSDE SAD E
M ARI.ENE AR G .C.ARNOLDI
D URLEIDE C.CAV ICCHIA
UNESP -CampusdeAraraquara

Em 1983/% pndicipam- de grum s de traballzos que tinlmm como
finalidade propor program as de Educaçâo e Satide pata o M unicfpio de

Amraquara.Fomm estaG lecidososseguintesprincfpios:a)adescen% lizaçâo
doatendimento;b)adoçâo domodelo preventivode atuaçâo com atendimento
prioritério pam ()spHmeiM anœ devidae c)a atuaçâomultidisciplinarcomo
hnprescindfvele, com o decorrência,a luta pela implantaçâo de xlm a Equim

TécnicaM ultidisciplinsrparadarsupoheaosservkosdeEducaçâoeSatide.A
apresentaçâo dos Pm gmm as de Educaçâo e Satide ao M lmicfpio teve com o
desdobm mento acriaçâo fonualdaCom issâo M tmicipaldeSatidee do Conselho

M unicipaldeEducaçâoeCultllo (1984/1985).

PahicipandodaComissâoedoConselho,elaboramosum Projetode
Intervençâo chamado Diagn6stico e Intervençio no desenvolvlm ento de

criançasnosprimeirosanosdevida.Esteprojeto previaa implantaçâode
servkosem um Centm deEducaçâoeRecreaçâoeem tunCentrodeSatide,Fite
relato aptesenhh ostmbalhosdesenvolvidosno CentrodeSatide.A propostade
intervençâonoCentrodeSatidepreviuautilizaçâodeplticasquetivessem com o

metasaprevençâoprimériaeaprevençâosectmdéria(AjtlriaguenueMarcelli,
1986).O projetoDlagnôstlcoeintervençëo indixtanodesenvolvlmentode
crlançssnosprimeirosanosdevida,tevetrêsfases:1')ProjetodeAtuaçâocujo
objetivoem aprestaçaodosservkosdesatidementalàcomunidade;29Projeto
dePesquisa cujoobjetivo foiestudr eteshrinstnzmentos eestratégiasque
viabilizassem aprestaçâodessesservkosàcomlmldade;e,31)Intervençöesque
'

'

m wnitiram a apm priaçâo daph tica pelaPrefeitlla .

A 11fase,tevecomoobjetivoofetecerservkoscomo:a)avaliaçâodo

desenvolvim ento de crianças de0 à 3 anos com as preocupaç- q contidas pela

prevençâosectmdM a(Ajuriaguen.
aeMarcelli,1986)enaploBlstadeavaliaçâo
de Knobloch,Gesselle Amatruda (1987)e Bam nrd e Ericb on (1978) e b)
orientaçâo para as m âes,coln os resultadœ de avaliaçâo da criança, com a

pmpostateöricadeW inolcott(1979)ecom asmetasdeumapréticapreventiva

pdmgria(AjteiagueaaeMarcelli,1986).

1%

OsdadosobtidoàdA nte11m ano de tmbalho hoslevou à éonèlusâo de

quem squisaspréviasepam necessâiasparaquea
'implantaçâodosservkosse
to- nxqe llm n realidade.
Entn mos entâo em um n segtmda fase do tmbalho:a fase da pesquisa.

FasteH balhotevedoisobjetivospEtseguidok'
pe doissubprojetosdistintos:a)
Avaliaçâododesenvolvimentodacriança,cujoobjetivofoiodeelabomretestar
em Roteiro deAvaliaçâo do desenvolvimentodecriançasdezetoàtrê.sanos;b)
Progtnm n de Educaçâo de Pais;ambos para serem implantados em Centros de
Saflde do M lm icfpio....' ..
. , .' . ' :t . . . ' ' ' .'

O subprojetoateveduaslinhnsmestms:1)aavaliaçâodeveriaserhpidà
pam m ssibilitar o seu uso em Cçntros de Satide e servk como lvoposta d:
hztervençâo preventivasectmdâria,e,2)a mesma criançpdçveria serayaliada
vâriasesucessivasvezes(BatrmrdeEriçkson,.1978).T ,
, g
.
.

.

o. .= roteiro de
'''
avaliaçâo foielabom do prevendo-se com portam entos por
,
l eas de desenvolvim ento e em faixas de idades.As idades previstas pam a
'

.

.

' .

'

.

'

.

..

'

'

.

avaliaçào pelo'roteiro fomm asmesmasutilizàdaspam àavaliaçâomédica.O
subp
oj
ev
as gmndes verientes det,pr
âo:a)com o aspecto
r*r
*e
't
'o b t
. e du
e-' eocupa
-- ç
motivàcionaldasmâeàeb)com a linélygem utilkadapélaseduçadorasversus
-

.

... Mœ-'

'

''

.. -'

..

'

' .

.

a linguagem dasm âes.Fomm usadosfilm e.
sem video-cassete,decurta'dllm çâo,
em sessöès de grupo cohzos pàij.Os tem asdas sessöes epam rçlacionados ao
desenvolvimènto infantil, esthnulaçâo da criança, brinquedo e à prética dé
educaçâoinfantil.Baseando-senosresultadosdessapesquisa,aPrefeiturainiciou

aimplantaçâodoatendimentoem SalideVental,em seusCentrosdeSatide.
Concom itaptem ente,partiçipam ostda ConferênciaM unicipalde Salide,
erçalizam oscpnçtuso paracontm taçâoetreinam ento depsicölogoparaœabalhar
em Centrosde Satidedo M tmicipio de Aearaquam . .
Rere/ nclas
.
.
l
.
'
Ajuriaguerm,J.,eM arcelli,D.(1986)Manualdepskopatologia frl
/q?llfl.PortpA1
e:Artes
. egr
'

.

.

'

.

. .

.

M édicas

J'.

.

'

.

Bnrnxrd,K.E.,eErickson,K.L.(1978)Comoedl/carcrlzlçY comproblema de*senvolvlmento.
.

.

PortoAlem ,Globo.

.

.

'

'
.

. '

.

Knobloch,H.;Pnnnmnnlc,M .D.Gessel,eAmatrude(1987)Dlaznôaticosdo desenvolvimento

neuropsicolh ko no lactentee na criançapequena:4)normaleopatolh lco.Sâo Paulo:
'

.

Atèneu.
.

'

.

'

''

'

'

.

.

.

.

W innlcott,D.M .(1979)zlcrlançaeoaeRmundo.5:FxLRiodeJaneiro:T>bnrEd.
.

'
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ATENG OPRN IRIANAV EADEEDUCAN O

INTERVENX ESEM CEm OSDE EDUCK AO E
pscpsw xo
D URLEIDE CARVALHO CAW CCH IA
M ARI.ENE AR G.C.ARN OLDI
UNESP -CampusdeAraraquara

A integraçâo entre pesquisa e pH tica institucional,é'fx alizada neste

retatopeladescrkâodaimplementaçâodeum servkodeatendimentoacrianças
pequenasem CentmsdeEducaçâoe Recreaçâo (CàR)M unicipais,a partirde
1983.A intervençâpnaéreaeducàcionaliniciou-seapartirdanos'saparticipaçio
em grùm sdetrabalhopam àssessomraPrefeitteadeAiamquaianaorjanizaçâo
de pm gm m as pah a n'- social,com preendendo satide,educaçâo,px m oçâù
socialecultum ,no pefiodo de 83 a 88.
'
O Primeiro m om ento de intervençâo compreendep a organizw âo e
coordenaçâo de um grupo de H balho,composto porpessoas intereàsadas em

discutiros problemaseduèacionaisdo mtmictpio:diretores,professores,pais,
ptofissionais ligados à educlçâo e outras pessoas da com tmidade.Esse grppo

orgA zouediscutiuèom acomunidabemaispröxima,em teuniöesrealizadas
nosCERS,propostispat.aresponderàsquestöeslevpptadas.Asptopbqiàsdemm

origem aum progmmadeEducaçâopam oMtmicfjiodeAramquara(1983-GD ,
apaitirdoqualfornm elabomdosprojetospayaasreadeeduçaçâodömunicfpio.
Pm darsustentaçâo àrealizaçâodo progmma
foicriado.
em i9:3
,o
i
' '
'7 ''
'
Conselho M tm icipal de Educaçâo,éom a pprticipaçâo de'yepresentanim das
P colns (CEKs),dos'
pliw e dq es
'pecialistas
'em educa'çâo dacom'unidadq.Foi
'

''

'

*

''''''

,

#nmbém pB'
jostaeajBvadaacontrataçâ:de'Imaequipétécliicapafàaéreâde
educaçâo,compostaporpsicölogoseeducadôres-cooèdehàdorpedajôjièoe
orientadoreducacional-que,sob aorientaçâo do Conselho,pudesse coordennt
a hnplantaçâo do progmm a.

A conthmidadedesseprojetoexigiuoplanejm entoeexecuçâodellmn
pesquisà sob a forma de pesquisa-açâo,integrada num conjunto de açn
rwq
envolvendo,tam bém,a érea desaflde.Rqqapesquisacontou com a colaboraçâo
de representante da equipe técnica de educaçâo da Prefeitum ,dos educadores

M m nsâveispelo atendimento direto dnqcrianças(diretom eeducadoms)ede

bolsistasdeaperfeiçoamentodaUNESR Com oobjetivoprincipaldeelabomre
im plantarxlm n proposta pam o desenvolvimento dnIcrianças dosbercériosnos
CERS,apesquisafoidesenvolvidacom 80 criançasde0 a 3 anos,no petfodd de
88-89
'

A integmçâo en% as açnp
- -q propostas m la pesquisa e as atividades
realizadas na prâtica diéria dos CERI foignmntida,nxlm primeim nfvel,pela

palcipaçëodaequim técnicadeeducaçâonopmjetodesenvolvido dtmantea
pesquisaepelasreuni-.
qconsGnte.sentreacoordenaçâodoprojetoeaspessoas
M m nsâveis pela educaçâo no m unicfpio:diretorese educadores,m embros da
equipe técnica,dirigentesdaéreaeducacional,além dosrepresentantespoliticos
- pr
efeito,assessoreseverçadoreà-edosresponséveispelo desenvolvim entodas

açr
nw.
qnaéreadesaflde,em estreitaligaçâocom asaçr
-wqdesenvolvidasnoprojeto
de educaçëo.
Ospm cedim entosempregadosna elaboraçâo ehnplantaçâo daproposta
para > educaçâo das crianças ehfatizah m a tom ada de consciência, pelas
'

educado- ,d: seu pape1e sua responsabilidade nesse jroc
'esso.O projeto
comppendètlduasetapasprincipais-diagnôstico efuo àhieptcssteöticosna
.

'.

'

'

elabolw âo do progamn;e implantaçâo do progiamaproposto:plano de açâo,

cdaçâodecondk- eaç- .
qhèéeso asà% planhçâo.Ae odiagnösticofomm

'

pm gmm adaseefetivadasaçöesvisando am odificaçâo do am biente estim uladpr
dacreche- compreendendoo espaço ffsicoespcial-edasatitudesdasberçarias(*)

notvbalhocom ascrianças.
Os principais resultados da hnplantaçâo do progm m a,aparecem nos
depoim entùs d>s educadom s e nos com m rtamentos das crianças,registrados

anteseapôsaexecuçâodoprojeto.Nos'comportamentosdascrianças,oprincipal
ilidiéadordasinudantasem direçâoànielhofiadas'
condk- estimuladomsdo
seu desenyolvim ento,foio aumento signiscativo dasinteraçöescom o ambiente

em esm cial,cofn asopt/ascriantas-observadoçm situaçöesderùtinacohm a
alimentaçâo,o baliho e'o'brinquedo.Pam as berçaristas,a implantaçâo do
progfamapareceteroferlcido maissegunnçahàrealizgçâodesùasatividades,
-

com acompreensâodos4upapeldeeducadom!eaaquiskâodecompetências
IVCP-SSéIG S a/ desempenlm desse Papej.cMmo #jkymyu u'
m j delas>em Seil

dçjohnepto:Joiutntrabalhoquedeucerto...
.

.

' ''

P1As educadorasda cv he = m rk
d vois mlo atendimento das crlançasde 0 a 3 anos sâo denoml
'
nndas
Dlw rlal
thhmfletindoallatumzadaprolostaquocrioue.
q.
e serviçonaPmfeitum.apartirdaém,
adesatide.

:8S

RELK OESENTRE CENTROSDE EDUCK AO E RECREK AO
EAUM VERSD ADE:EXTENSAODAJW TICA
W SW W CIONAL

lN2SMARTNI
Departatnento deD fllcaçlo deAraraquara

Este relato refere-se aum m odelo derelaçâo entre ap/tica institucional

eaUnivemidade,abordadopelaôticadahstitukâo.Tmta-sedaintegmçâoentre
oDepa> mentoàeEducaçâodaPfefeib'n doMunicfpiodeAvraquara,através
de suaEquim de Apoio Técnico,e a tm Esp-Araraquara.
A RedeM unicipaldeEnsino Pré-& colaratendecercade 6.500crianças

em 21 CER,distzibufdos em toda a cidade (centro e periferia):quatro deles
atendem am nas crianças de 3 a 6 anos,em N dodo parcial;e os 17 resfnntes

atendem criançasde0a 6anos,em perfodo integmle/ouparcial.& tetmbalho
foiiniciado em três CER que atendem criançasde 0 a 6 anose ocupou-se das
crianças de 0 a 3 anos, atendidas nos bercârios em perfodo integral.
Posteriormente,foiimplantado nosdem aisCER.

ODepartamentodeEducaçâojépossufaum ProgramadeEducaçâopam

o M unicfpio, elabom do por grupos de tm balho comp'
ostos por diretptes e
professoresdos CERSe assessores da Prefeitum .Posteriorm ente,foisubm etido
à aprecipçâo de elem entos da com unidade,interessados na elaboraçâo deste
proga m a.Enquaùto psicôlogadaEquipeTécnica,iniciam os,pela leitum crftica
do Program ade Educaçâo,que nospareceu m uito adequa'
do em suas intenç-q
teöricas.Paralela'
m ente,ene m os enicontato com a pesquisa que vinha sendo
realizada nos berçéripj, sob a coordenaçâo de professoyes da U NESPAiaraquam.As,
intenç-.
-.qdapesqujsaujfoém nos'p
''are
'c'
efaiilcoinpatfveis'aos
.

.

objetikoédoDepartamento,umavez4ueesiavam em'sintoniacot2n.'a.jropos
ta
;;
.

contida no referido Progmm a.

, .

.

A sardejulgprfni adequadas,as#ropostasteöricaseascondk&s

ffsic'as, matèriaisehumahasdoscER (be'rç
riosbem equipados,umaberçaristà
''é
.

'

.

paracadagrupodecincocrianças,étc.)nâohaviaaapropriaçâodestascondkr
nwq
m laphticacotidiana.Depàramo-nos,com llmnvarisvelimportante:aquestâo
das relaç-q interm ssoais.Fatores da dinn
-mica intelw ssoal (medos,culpas,
.

'

oésciência,imm tência,indesniçâodepa#is,decompetênciaelimtiesdecada
funçâo) interferiam e detenninavam desnitivamente a dissociaçâo entre a
px lxlsta teörica ea pHtica cotidiana.
;
..
Cuidam os, entâo, da com preensâo da dinâm ica das relaçöes
interpessoais, visando x1m relacionam ento '
dialético..tm nsparente e sincem ,

1:6

baseado flo prhwfpio bésico de que todos osindivfduos enkolvidosno processo
educacional, independentem ente de sua funçâo, têm um potencial de

conhecimentoadquiridoatravésdeeqtudosteöricose/oudaphticadiéria,eque
esteconhecimentoéimpodlmtecomoteseouanti-iesepam sechegaràconclusâo
sobrequalaç:ophticaépossfveldentrodoreferencialte6dco em foco.A relaçâo
dialética foirealizadanos véri- nfveis:
,
,
1.Entre a Universidade e o Departamento de â'
A caçlb buscam os llm
equilfbrio em l'
elaçâo ao saber,dim inuldo o preconceito dequeaU nivemidade
é detentom detodo conhecimento e que esse éinquestionével.

2.Entre kEquipe F/cafca eosJltnc/olllrfo.
sdo CER tmbalhnmoso
equilfbrio ente o conhecim ento técnico e adquirido péla atuaçâo ph tica diéria,

ehtendendonmboscomoimm rtantes.

:

.

'

3.Cùm asberçabistah trabalhnmosadl
'mlnukâodosmedoseconflitos
pessoaisepmfissionais.Iniciamospeladesnkâodeseupapelcomoeducadoras,
tendosidoimpo> nteacompreensâodequeelasnâosâonem poderiam desejar
serm âessubstitutas,um nvezque o vfnculo m âe-filho éfmico e espedfico e que
a dina
am ica fam iliarédiferente da dinâm icaescolar.A mbastêm sua funçâo ese
com plementam . Tm balhnm os a queàtâo da afetividade, tendo com o meta a

comjreenqn
-o das oscilaçöes afetivase nosdetivemosna discussâo sobre o
significado do nm or.O tenno am ornem sem pre e'ra bem definido e passava a

conftmdir-secom manipulaçâo,superproteç:o,competkâoeàsvezesatécom
hllm l
'lhaçâo edestruiçâo dapotencialidadedo outro.Foienten'
dido queestetipo
de afeto nâo se hannonizava com noàsa proposta teôrica. '
''
.
Poroutro lado,trabalham osaansiedadedecorrentedaculpagem dapelo
fato de a m aioria das berçaristas serm âe e trabalhar fom ,necessitando deixar
seusfilhos aoscuidadosdeotltros,enquanto elascuidavnm de criançasque nâp

eram assuas.Foirelevanteadiminukâodessaculpaeadescobertadequenâo
seyia necesyârio economizar afeto durante o trabalho,para dedlcé-lo,
,

posteriom zentç à slza fam flia,pois além dos vfnculos serem diferenteq,o afeto
brota nas relaç- interpessoais esm ntâneas e sincem s e cresce concom itantem ente ao aum ento'da espontaneidade.
.

4.Notocpnteàt'
elaçâodasberçaristqscotnti.
<qriantas,tpbalhou-se,
princijalléùte,nasistematizaçlodoconhecimentoaresm itpdaesm cificidade
do desénvolvimentodacrianç:em cad:falqa-etéria.'

.

Colicluindè,obselw mosqpeao % balhalinosasrelaçöesintçmessoais
nosaspectos citados,obtivem e um a'
m bientè'dç œabalho m niscalm o, ondeas
rotinas fbram reorganizadas e desenv
'olvid>s seguùdo o refetencial teörico
Pl.
oPOsto.
'
.
.
.
'
Podem os aflrm arquerealizam osxlm tm balho'
m ultiprosssional, onde o

envolvimentoeaintegraçëodetodososelementokeotes
'peitoacadaInstitukâo,
a cada flm çâo e suacom m tênciafoisalientado epmticado,tendo cèm o m etallm

objetivocomllm:ageducaçâodacriançapequena. ' ,:.

..

'
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REGQAR COM O ESTIM TH,OS DISCRM NATW OS
CONDICIONM S
.

.

.

.,.

,

M ARIA AM ELIA M ATOS
UniversidadedeJJo Paulo,â'
J/ Pattlo
'

.

'

.

'

'

..

M inlm preocupatâo ftmdnmentalaquié com a clarificaçâo do tenuo
regrah qualseu statusconceitualem M âlisedo Comportam ento?
O com portam ento nëo verbal altera o am biente ffsico direta e
'

m ecanicnm enteportmv ferlnciadeenergia.Asptopriedadesdocomportamento
nâo verbalse relacionam de m odo sim ples com os efeitos que produz.Seus
parâmetrossâo bastante conhecidosatravésde iném eroséstùdoscom hum anos
e anim ais.Por outro lado,o comportam ento verbalaltera o am biénte apenas

hzdiretamente(seu efeitodiretoésobreaspessoas),suaaçëoésocial.Osefeitos
queproduzsâo m ediadospelaaçâo deoptraspessoas,esuacom plexidadeteflete
este fato.Até mesmo pnen sua em issâo ele desnecessita de suportes am bientais

(possodesèrevercomosedirigel1m can.
osem queum estejapresente),oque
tom a possivelfonnasm aiselabom das evariadasde intetaçâo com o ambiente.
O compodam ento verbalextende litemlm ente os poderes sensoriais do falante

que,além defazer(comportamentomotor),podefalarsobrefazer;eextende
fnmbém ospoderessensoriaisdoouvinte,quépassaareagiraocomportamento
verbpldofalante,enâosomeniea'coisas,objetoseeventosconcretosepresxntes
)

.

.

nö aqui e agora. A través do com portam ento verbal outra classe de
comportam entos pode emergir, aqùela de com portam entos controlados por
regm s.Isto é,'aquela de com portam en'tos controlados porsua intemçâo social

codificada (instruçöes ou regras) que se dirige a um ambiente ao'qual o

ouvinte/sujeitoàinda'nâofoiexposto.Estécontatocötnofuturoyarecèindicar
que coinportam entoscontroladosporregrasterialh o condâo deburlarprocessos
de m odelagem e consequenciaçâo.Além disso,esta codifièaçâo indica qùe o
com portam ento controlado por regras'se'àsFenta em proéedim entbs.de
'

àculturatâù.B.F.Skinnerem s'uaautobiografia(1983,pg.284)dizi
'

'

Aevotuç:odocdmportamentdverbaltomoupossivelafonnulaçsode
regms,e portanto,aèmergênciadohom em comoanirfmlmcional.
.

.

'

.

;

Existem classesdecomportamentoverbal(comotatos,ecdicos,etc.)aos
quais o ouvinte reage com o a estfm ploà discrim inativos Fhnples,isto é,com o

mesmo status de objetos/eventosantecedentes que controlam uma relaçâo
resposta-cohseqûência diretainenté.Vas,existem forhmstte comportamento

1::
'

verbalque atunm altemndo repertöriosjé i-taladospor.histöriaspassadas,
altem ndo aprobabilidadedecom pprtam entpsevocadosporoutm scontingências,

istoé,altemndoopemntesdiscriminativosjéadquiridos(ex:aocruzarcom um
descönhecido na rua eu o ignoro,a m enoqque ele m e peça o autögm fo;ou até

fujo dele,se ouviralguém gritando ladrdon.Em VerbalBehavlor (1957),
Skimlercolocaquemandospodem ftmcionarcomopeàidosecomoconselhos
ou advertências.Com opedidos,flmcionariam com o discrim inativosverbaisque

qualiûcam arespostadoouvhzte(M e#Jot2lz:#0);comocpnselhosfuncionariam
'

comoestfmulosespeciaisquealteràriam repertôriosjéestabelecidos(dochegar
aruaX,vireadireitaedirqa-seacasaamarela).Obvinmente,istoéinsuûcieùte,
,1m mandosemprealtetarepertôriosexistentes:MeJJaltem areiaçâodoouvinte
com oqueilo,mudanjoaprobabiliàadedeseuqompprtaiento,porexemplo,de
comeroqueijo.Apalavm chaveaquiérepertôriosco??l#texostruaX,direta,casa,
cornm arela,e,clpto,andar,virar,pamr),na ausência de contato realcom os

estlmulos(seoquei
jonâoestiverpresentee
'udçvocompletarmeupedidocom
conselhossobrecomoeondeencontré-lo).
A prim eira vez que Sldlmerusa a palavm regra é em 1966 e nâo hâ
referênciasam andos:
,
...

.

regm éum estfmuloqueespecificacontingências.k.éuntobjetodo

ambient
e,
'
.

'

.

'.
t

.

'
' '

.

,

'
.

.

.

,

.

e spa ênfase naquele momento era mais para objeto do ambiente,que pam
espec@carcopffnge cftu (mesmoporqueem 1966aexpressâocontingêlldaem
usad: referindo-se à relaçâo R-SR,reforçando a su/osiçâo de que Slcilmer
pensavaem estfmuloshiscriminativossimplrs).
'
'
Regrasde fato sâo eventos especiaisdo gm biente,sâo yerbalizaçöesdo

falantenasquaiseledescrevesuasexperiênciaspassadas(cirmmqtâncias,atose
conseqiiências),suasexpechtivas(genemlizaçöes),e acena com elaspara1lm
,

opvinte com que'
m deve partilharalgllm as cam cterfsticas dessas expçriênciase
expectativas. Regras nâo sao sim plesm ente parte de contingências, sâo
verbalizaçöesde alguém sobre èstascontingências,m astam bém nâo sâo apenps
estfm ulos verbais.Eu posso tersido expostaa certascontingênciasque passam
acontrolarm eu comportam entom as,sô apartirdo m om ento queeu asverbalizo,
para m im ou para outrém ,e estas verbalizaçöes passam a substituirulteriores

exposköesaaquelascontingências,elastomnm.regras,Sçregrasfossem parte
de contingências sim ples,entâo as propriedades do com portam ento controlado
por regras e m odelado por consequências serinm as m esm as,e a evidência

empfricaindicao contrlrio (Lowe,1979). '
No capftulo 14 de VerbalBehavior,.ao discutirascam cterfsticas e os

efeitosdosestl ulosverbais,Skinnerabordaexpliciiamenteo comportamento

o

I

!
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i

do ouvintesob controle deregms.Quando eu dissertrês,/?1#e!,estafmsenâo

l

tem qualquerefeito imediato sobreo ouvinte,porém altem seu com poA m ento
subsequente com relaçâo à palavm três.quando dita pelo falante.Ande é 1xm

i

mando;sob controledetrês,queéum discriminativo;Qttando eu disseréxlm
estfm ulo que altel.a a funçëo do discrhninativo.Skinnerdenom ina taism nndos,
m andoscondicionais,poiso comportam ento m andado écolocado sob controle
de esthnulos discrim inativos futuros,virtuais. Incidentalmente, ele faz essa

mesmnaM liseaotrahrdetatoscolnpostos.Ojantarestâservido,é11m tatoque,
devidoa umahistöriapassada todaespecial,atuacomo um mando (umaoutm
anlltriâdiriaQltandoeutocaracopl
rtzfp/laojantarestarâservido,oqueequivale
a minha mâe'dizendo Qttando eu c/ltwla?ivenha para a ??;:.
= ).Campainlm
tocandoejantarservidosâotatos,colocadosmlmarelaçâodecondicionalidade
pelo autoclitico Quando.A frase toda é tIm mando que altel.
a a relaçâo dos
eventostatadoscom oscom podnmentosdeverTv,iràcasadonm igoyou irlavar
a m âo antes de ir para a m esa.Regras sâo pois verbalizaçöes extrem am ente
com plexas que podem incluirm andos,tatos e autoclfticos;e que especificam

condköes,desempenhoseconseqiiências(implfcitamenteounâo,adependerda
histöriapassadadosparticipantes).
A funçâo daregra é facilitaratransferênciade controle déestfm ulosde '

umasituaçâoSD1paraumaSD2.Namedidaquerejrasreordenam repertôrios
passados gemndo novos comportam entos ou novas relaçöes de dependência,

regms podem ser considemdas como tun quadro aùtoclitico (relembrando:
quadro auticlitico é um com portam ento verbal secundârio, que altera o

comportamentodoouvinteem relaçâo aostemasprhnsrios,Vaughan,1987).E,

'

provavelm ente,é deste m odo que regms funcionam :à m aneim de estlmltlos
tpflcrfplfnt//fvo.
<condicionais,estabelecendo novasrelaçöesde equivalência por

!

controlecontextual,rearmnjando repertôriosjâinstaladosecolocando-ossob
novos controles.Cllmm ing e Benrman em sua obl.
a clâssica sobre tnatching

(1965) denominavam estfm ulos condicionais aqueles que selecionando

zpf-<crflafatlçtqew
s.
,ffa/ltwlumastnçdoflzsfrllcftvml.NoestudodeBush,Sidmane
de Rose (1989)repertörios sâo rearranjados e reordenadossob controle de
estfmuloscondicionaisdesegundaordem,eosdiferentessubconjuntosrefletem '
as regras contextuais.Nestesentido,regraspodem serpensadascom o parte de
contingências,m as contingênciaa de segunda or#e?ll,e que sö pode/ o ser
adequadam ente estudadase entendidasdentro denovos conèeitos,taiscom o os

propostosporsidman(lg86l,dellnl
'dadesexteM asdeanélisedocomportamento,
nestecaso com ,pelo m enos,cinco tenuos.

Sô para finalizar,nâo acredito que regras sejam operaçöes
estabelecedoras (M ichael, 1982):regras nâo tem funçâo motivacional,nëo
altem m a escécia de reforçadores,e nâo selecionam respostas e sim relaçöes

19a

(em bora,tal como operaçöes estabelecedoras,alterem a probabilidade
m om entânea de certas respostas, alterem a fulwâù de .outros esthnulos, e

dependnm dahistöriapassadadecadaum).
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ASPECTOSVERBM SE NXO VERBAISNO CONTROLE DO
COM PORTW

NTO POR REGRAS

LlcllavAlzTwbEcAsrrRö MalkcoxoEsM acHxoo
UniversidadedeJJ/ Paulo,SJ/ Paulo
Eu gostaria de pensar um pouco sobre a histôria do com portam ento
govem ado po'rregmsnaAnéliseExplrimentaldo Comportamento,comoponto

deinfciodaminhnfala.Tplvezsejaapenasumafugapam oconhecido,masme
parecequeomeuproblemaestâ1énasoiigens.

A coisa toda cometou,quando em 1966,Skinnerpublicou um artigo
sobresoluçâodeproblem as.Embom àptimeiravistaoproblema,soluçëoeregm
nâo pareçam ter m uito em com tun,Skinner m ostra que a soluçâo para 11m

problemaéo comportamento pré-corrente (pré-atual)quepermiteaocorrência

docomportamentoimpedidodeocon'er(queéoproblema).Um conjtmto de
comportam entospré-correntessedestaca entretodosporquepodesetransm itido

depessoaparapessoa,passandoafazerpartedetunacultum.Esteconjunto,
Skinnercham ou de regrase cam cterizop com o constitufdo porcom portamento
verbal.

O comportamento governaào por regras tem um conjunto de
cam cterfsticasespecfscas,que o distinguem do comportam ento controlado por
contingências.Basicamente,
.

.

.

.

.

.

,

asregms(sâo)derivadasdascontingênciasnaformadeinjunçöesou
descri.çöes que especi
ficam ' ocasiöes,respostas e conseqiiências
.
,

(Skilmer,1984,p.589).

Asregrassâoobjetivasedurt
iveise
sâoestfmulosverbaismnisoumenospermanentes(idem).
:

,

'

.

Ao jongo deste texto de 1966,Skinner'enumera vantagens e
&.
w t)?;?a,
> ?l.
< do govem o do comportqm ento por regm s,em complraçâo ao
,

x

comportamentomo(1eladopelascontingênyias.Achoqueum bom resumo desta

comparaçioesténotechodoqualjâciteiumafmse.Ageraçâodeumaregl'aexige
nm sistemaque estabelececontingênciasde reforçamento,sejae1eparte do
nmbiente natural,llma peça de equipamento (como as usadas na pesquisa
opemnte)ouumacomunidadeverbal.Eétessistemaseasregmsqueestabelecem
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sëoobjetivos-nosentidodenâoserem pessoaiscomooèomportamentodeuma
pessoa-edlluveis-em oposkâoainstânciasdécomportamentoquesâo
efêmeroseindividuaistskinner,1984,p.589).
Claram ente,o dono da idéia com portam ento govem ado porregh s esté
estabelecendo estasregmscom o verbaisem ais,com o produtosdeum acultura.
Este é11m prim eh'
o ponto da m inhacadeiaderaciocfnio.
Tam bém clam m ente,o fato de serverbalnâo garante qualquerstatus
.

.

funciona
, làregra.perbalpodeserum comportamento,tun S+ouum S-.O que
seria a regm ? Nâo me parece muito claro no texto de Sldlmer,e este é o m eu
ponto.Em vérios m om entos,Skinner fala de esthnulos discrim inativos,xlm a

funçâoqueagentejâconhecemzoavelmentebem em AnâlisèExperimentaldo
Comportnmenio.Porexemplo,héum subtftulonoOperantAnalysisofProblem
Solvingqueé,exatamente,aconstruçsoded&/le
/lilfltu discrilninativostsltilmer,
1984,p.584).M as,analisando osexemplosqueaparecem ,nâo ficaassim tâo
claro e parèce sernecessériaum aoutrafunçâo paradescrevero papeldaregta.
Na expressso nlaçâ'
s èerplel/lt?a sâb doces,por exemplo,a palavm
vermelho identifica uma propriedade do estfmulo discriminativo

lskinner,1984,p.584).

Claro:vennelhoéapropriedadedoestfmulomaçâem presençàdaqualcomera
maçâser;reforçado.E aexpressâo?f:tun SD também?Outem outrafunçâo?
N âovou dizersim ou nâoyE sobreissoqueaM ariaAm éliavaifalar,com

maisproprieda'dedoqueeu.(1pèntoquequeroenfatizaré:t!Vgm tem queser
considem da sob o seu aspecto formalesob seu aspec'to funcional. Fonnalmente,
aregl'aé verbal.
A cho que, ao longo do desenvolvim ento da pesquisa sobre
com portamentogovem adoporregras,enfatizou-sesobretudoseuaspectofonnal.

Talvez,aênfasetenhnsidoda'dapelotrabalhodeLowe(1979),queidentifica,na
prstica,aregracom autoinstruçâo.A identificaçâo foiperfeita.Além deperm itir

a reconciliaçâo do
. desemjenho de sujeitos humànos em esquemas de
,.

..

reförçam entocom o desem penho deanim ais,identificarregracom autoinjtnwâo
abria um a linda pempectiva de trabalho
' em p'
sicoterapia comportàm ental
y
englobavaotmbalhdclinièonapesquisabésica,quel sabeagentenem precisava
do iniciantebehaviorism o cognitivista.:' ' : ' ''
'
M as...m arcava,ao m esm o tempo,aregm com o verbal,sem especificar
qua1 era a funçâo da autoinstruçâo ou da regra em sua relaçâo coni o
,

.

.

..

.

,93

comportam ento.E,asshn,afastavadesnitivam ente,apesquisadocom po> m ento govettmdo porregrasdosanim ais.Ou qualiscava aregra com o um apropriedadedo com portam ento hllm ano.
Isso é gm ve?Eu acho que sim .Parece-m e xlm a decisâo arbitrzria a de
que n;o hé com portam ento govem ado porregms em anim ais.E e1a m e parece
arbiM ria potquefoitomadaantesquese soubesseexatam ente qualem a flmçâo
desem penhnda pela regm no controledo com po> mento.
Essaexclusâorepresentaaindallmnperdapotencialm aior.Elapodeesœ
deflnlndo as fronteims do fenôm eno antes que se saiba exatam ente qualé o
fenôm eno quevaiserdelim itado.M aisou mehoscom o eu construirosmurosda
m lnhncasa anteéde saberondeé o terreno e qualéo seu hm anho.De qualquer
forma,acho que a direçâo do m ovimento deve ser antes de incl
uirdo que de
.
excluiriexcluirvem depois,quandoareferênciaparaaexclusâolâestaelabom da.

!
!

!

'

Nessesentido,achoexemplarotextoem queCataniae Cem ztti(1986)
discutem propriedadesnâo verbaisdo com pottamento verbal.Todo o tem po,ao
longo do texto,os autores têm o cuidado de dizerquenâo estâo insinuando que
o pombo é capaz de com portam entovetbal.M as,claram ente,elesestâo fazendo
oqueestoureclamandoaqui:deixandodeladoofom mleenfatizandoofuncional.
Também na direçâo da inclusâo,eu tenho 11m dado de um experhnento
que estou conduzindo com a bolsish de Iniciaçâo Cientffica,Claudia M iranda.
Tmta-se de um experim ento com pombos,subm etidosaum esquem aencadeado
F117IFITO 17R.Cada com ponente deFIésinalizado porum a cordiferente de
luzno discode resposta.A corérepetidadepois,no com ponenteFR.
A taxa de resposta em cada com ponentede FIfoirelativizadapela taxa
no terceiro com ponente,dem odoqueo terceiro com ponenteaparece com o valor

1.0eosoutroscomofatoresde1.0.O dadobonitoéodosujeito16,condkâo 1,
em queseobseivaqueataxaderespostanosegundocomponente,cujoestfmulo

j

g
!
E

i
.
J

i

estava presente tnm bém no FR,é m aior que a taxa no tçrceiro componente,
invertendo dadoscléssicosde esquem aencadeado.

Claroqueescolhiopomboeacondkâo;claroquenâovoudkerqueo
pom bo esté seguindo um a regtà. O que eu vou dizer? Vou descrever o

comportamento do meu sujeito dizendo quea corassociadaaoFR adquiriu
controlesobreocomportamentodosujeitoeelesecomportaem b''
lsobcontrole

'

da contingênciaem 0 .Sô.
Sô? Porqueeu sou tâè parcim oniosa em se % tando do com portam ento

'
q

domeupombo?Sefosseum sujeitohllmano,eunâodiriaqueeleestariaseguindo
aregm:Em presençadevermellto,e?llflamuitasresposttis,rt)
pf#t7??l:?1/:?Entâo,

lu'
idoisperkosenvolvidos:ouestamosabusandodousoderegmsnaexplicaçëo

,
1

!

I
1

i

:
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do com portamento hum ano ou estam os usando m uito pouco as regras com o
explicaçâo parao com portamento anl
'mal.'
A questâo,m eparece,équeestam osnosdeixandocontrolarpelo aspecto
form aldaregm com oesthnulo produzidopelo comportam entoverbal.E estamos
usandp o tem zo sem sabero que ele significa em tennos de qualé a sua fulwâo
no controle do com portam ento..
. .
.

'

Refeë nclas

t

. .

,

Cafnnia,A.C.#ecerutti,D.. (lg8o.somenon-verbalpppehiespfverbalbehavionEmT.n ompson

#M.D.Zeiler(Orgs.)Anal
yslaandintearationolveru llfnfls'
.Hillsdale,N.J.:Erlbaum- '
Lower,C.2 (1979)Determinnntsofhumnnom mntbehavior.Em M.D.a ilereR Harzen(Orgs.)
Reinforcementandtheoaanizationofbehavior.Chichester:Jolm W iley.
Sldnner,B.F.(1984)Anoperantnnnlysisofproblem solvinp rleBehavioralandBrainSciencea
7(4),583-591. '
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QUADROSRELACIONM R QUADROSAW OCLM COS
MANIPULATW OSE CLASSESDE EQUWM XNCIA
.

'

.

b'ElkNe

.

.

'

.

..

o césu CAPOVm LA

UniversldadedeS'J/ Paulo,S'
J/ Paltlo

O com portam ento govenmdoporregmsesté sob controlesim ullneo de
contingências naturais e sociais.M prim eiras dizem respeito aùs efeitos.do
éompoytamento iùstrufdo no ambiente natural,m ais preçisamente às

conseqûências para o compoi mento de seguir instruçëo que encontmm'-se
pmgamndasdiretamentenomeionatumlsem ahitennediaçâo do instrutor.As
segmzdasdizem respeito ao efeito docomportam rntoinstrufdo àobre o ambiente

socialcomposto pelù instrtztùr e'
/ou pela comunidade verbaltestemunha da
iàstiuçâo,maisptecisamenteàsconseqiiênciaspam o compo> mentodeseguir

instruçâoquesâomejiadaspeloinstrutorè/oupora
' que
*lacomlml
.dade.Enquanto
o com podnm ento m odelado porcontingênciasé sensfvelàssuasconseqiiências
natlla is e a m udançasnascontingências que asprogtam am ,o com portam ento
govem ado por regras tende a ser m enos sensfvel àquelas conseqiiências e

mudançasnascontingências,jéqueconseqiiênciassociaispodem exercerefeito
concoaente sobre ele.

Hayes e Hayes (1989) propöem dréstica revisâo conieitual do
com portamento verbalno contexto da anâlise do com portam ento.Em vez da

definkâo tmdicionaltskinner,1957),genericamentè sociale centiada ùo'
com po> mento do om dor,isto é,com portam ento verbalcom o comportam ento

doomdorcujaconseqiiência émediadapelo do ouvinte,'elespr'
opöein uina
desnkâocentradanainteraçâolingiifsticaomdor-buvinte,istoé,compo% meùio
verbalcomocomportamentodefalarco??lsign6cadoeolfvfrcom ctvarre'
e'MJO.
A noç
'âo dè que certosproces
'sos dfnglkfç/fctu bdsicos JJ/ com uits a orador e

ouvinte,'que no progmma originalhavia'sido explicitamente rejeitada por
Skinneré explicitam ente abm çada porH ayeseH ayes.
Para entender a nova definiçëo m ais claram ente é necessério
com preender a noçâo de quadrosrelacionais.Eles sâo definidos pelos autores

como sendo tiposespecfficosderesponderrelacionalarbithriam enieaplicével
que m ostram as qualidades de implicaçâo m fltua,implicaçâo com binatöria,e

transferênciadefulwöes.Implicaçëomfltuaécoinoasimetria(seA relaciona-se
èom B,entâoB relaciona-secom A),c
'om adiferençaqueatelaçâo nâoprecisa
ser necessariamente de coordenaçâo podendo ser hm bém ,por exem plo,de

oposkâo.Implicaçâocombinatöriaé'comotmnsitividadesöqùeébidirecionale
menosprecisaquèa implicaçëo simples.Aisim,meslùo conhecendo arelaçâo

'
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que existe entre A e B e a que existe entre B e C,isto nada m e diz acerca das
relaçöes entm A,e C ou de C e A .Porexem plo,sabçrque A é diferenteàeB e
.

queb édiferentedeC IUCIam edizacercadarelaçâoentreA eC oudaentreC
eA .A tm nsferênciadefunçöesentrem em brosdeclassesrelacionaissedâsem pre
em funçso do quadro envolvido.Porexem plo,se A tem atributospositivos e o

quadroentreA eB édeoposkâo,BpassaH ateratribuiosnegativos.
Quadrosrelacionais nâo sâo baseadosem treino nâo-relacionaldireto
com base nas caraçterfsticas fonnais dos eventos, m as sim na M störia de
,

responderrelpcionalarbie riamenteaplkâvelrel4vanteaucasconsxuajs.yu
quadr
os de coordenaçâo,oposiçâo,distinçâo,e comparaç
âo.A *prôp
ria
;.
œ'
*
equl
valênciadeqstfmulosnestee:nfoqueéum..ti''po.espe.cffic.*o.dec
lassere'l
acion
al
construfda com base imm quadro decoordenaçâo.Assim ,o conceito de quadro
.

.

rèlacionaté centraljâ que: 1) para que um ouvinte maduro medie a:
conseqiiênciaspàraooradore1edeveresponderaosprodutosdafalaem tev os
'

c

'

.

'

.

das ielaçöes aplicéveisarbitmriamente que tais produtosmantêm com outros

eventos;eque2)pam quetlm oradormadurosejaentendidoporum ouvinte,
altemndo agsim o comportamentp desséouvinte,eledeve aprendera produzk
estfm ulos que participam em quadros relacionais caracterfsticos para a
comuliidpdeèientffica.Regtapodeserdefinidaagop como1Im estfmulo verbal
que estabelece funçöes controladoms pap certos eventos am bientais devido à

ariiculaçâo viaquadrosrelacionaisentreesseseventosambientaiseaspalavras
quecom pöem aregyg.Deveficarclaroporqueaexistênciadeum acom pnalidade

lingiifstica (ou dç convençöes'shnbôlicas arbit/rias)entre oradore ouvinteé
necessériaàintel'açjo verbal. .
'

Classesdeequivalênciaou,m aisam plam ente,classesrelacionaispodem

sçr fruto nâo'apenas de ayranjos de contingências op procedimentos de
ài
qcrimi
naçâpcondicionalcomptnmbém dequadrosautoc
lfticos'manipulativos,
1.
'. '
'
. '

.

.

.

'

.

ou fôrmulas verbais sintética: (porexemplo,operadoreslögicos)que opemm

sobrerepçrtöriosjéestabelecidostmnsformando-osapartirporexemplo'das
propriedadesrecombinatöriasinerentesàsuaestrgtura.Vaughan(1989)odefine
coD:o

comportamento verbalsecundirio,queattem o comportamento do
ouvintqcom respe
to)aoste
mM. osinclui
o.
* i
.nnospr
*' i
'
.dosnouuadr
'*
.
'

:

.,
.

.

.

.

A noçâode'autocliticframefoiintroduzida'
porSkinner(1957,p.124-125)no
sçntido deinstruçâoverbaldo tipoquandpvocdtw vfr---,vocêreceberâ- ,psada
Pam eàtabelecer novas funçöes de estfmulo?cortando:assim caminho entre
contingências e xconom izando o tempo que seria de outto m odo dispendido na
.

,

exppskâodireiaàjconting
'lncias.Taisquadrosautoclfticos,sobfonuaderegras

z9;

gemrlnqpelopBptiosujeitooudeinstruçöesadml
'nistradaspeloexperimentàdor
exetcem px fundos e H pidos efeitos de res'truturaçâo sobre vastas porçöes do

Dpettöriodesujeitosverbais.Apmticidadedesseempregoeam tênciadeseus
efeitosdevem serm otivadomso suficientepara queanalistasdo com portam ento
ponhnm -se a analisarm ais atentam ente seus princfpips de operaçâo de m odo a
fazeruso dela em éreasde engenlmria do comportam ento taiscom o tecnologia
ins% cional.Em nosso Labomtörio de Processos Com plexos na U SP tem os
traballmdo na geraçso de program as aplicativos que buscam precisnm ente

nnnlisaraconttibukâodessesquadrosautpclfticos,sobaformadeopemdores
Bgicos,àformaçâodeclassesrelacionaisquesubjacem àshipôtesesfonnuladas
1ossujeitosapartirdeobservaçëodepadröesregulares.
'
R efeë ncias
f
,
Hayes,S.C.,eHayes,L.J.(1989)Theverbalactionpfthelistene'
rasabuisforrule-govemnnce.
Em s.C.Hayes(Orp)Ruleqovernedbe
'pltwfor;coanition,condngendes,and frlrlfclforla/
.

.

'

control.New York Plenum Press.

Sklnner,B.E (1957)Wrbalbeltavîor.NewYorkAppleton-centurrcmhs.
Vaughxn,M .(1989)Rule-govemeàbehaviorinbehaviornnnlysis:A theoreticalandexperimen
'tal
history.Em S.C.Hayes e L.J.Hayes (Orgs.) Rule-aoverned behavlor:coanltlon.
coltdnaendes.and instructlonalcontrol.New York:Plenum Press.
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Considem ndo o hom em com o sersocial,o estudo dosproéessossociais
ultrapassaum atînicaéreade CiênciasHtm mnas'
,necessitando'do conhecim ènto

hiultidisciplinarpaiaàcoinpreelisâo dosproblemn's.Assim,paraseèstabelecer

um diagnôstico das funçöes alteradas é bésico;'
que a abordaj'
em 'tia fase

diagnöstico e de intervençâo seja feita porequipemultidisciplinar,cada um
.

.

$

contribuindo com conhecim entos especfficos da sua srea.Equipç é um grupb
hllm nno % balhando com ddeM inados conhecim entos,que se com tlnl
'ca num a

açâo social.A açâodaequipecoaespondedefot'mnobjedva,àexeéuçâode
situaçöes concretas, a partir das estrutums e proiessos pelos quais os seres
hum anosform nm supsintençoes
2 significativas
' . A equipete1 nacomunl
.c'
açâo'o

elementofup'damenta
'1desuaaiâo.Istoé,atrocaoutransferênciademensagem,
quercomcliente,quercomomeipambiente.M caracterfsticasmpltidiscipiinaro

sâo asqueestabelecem adinâm ica funcionaldaequipe.M ultidisciplinarporque
osconhechnentosdeprofissionaiscom diferentesformaçöessëonecessériospam

acompreensâodosdistebios.Pam atingiressesobjetivos,aequipelançamâo
devétiosinstrumentos,sendoquenoconjuntodasatividadesdesenvolvidaspela
EquipeTécnicado CEAO oAssistenteSocialindividuahnenteounaequipeinicia
ahztervençâo-A dinn
-m '
lcado atendim entosedéapartirdezlm arotinadetrabalho.
N o prim eiro m om ento o Serviço Socialse retîne com os prosssionais com a
fnalidade deselecionaroscasos,tendoem vistapriorizarosquerealm ente,serâo
atendidose aquelesaserem encnm lnhadospam outrosrecumosda com unidade.
Em seguida,realizamosEntrevistas de Triagem e Anamnese quando o Serviço

Socialiniciaasuaprsticajuntoàfamflia.Posterionnenteaessaentrevista,o
ServkoSocialretîne-secom oprofissionalqueatenderéocasoparapassagem
dosdadoscolhidosduranteaintervençâojuntoaocaso.A partirdaf,oServko
Socialinterpreta aos paisou responséveisasnorm as intenms do CEAO,no que
se refere à freqtiência da criança,participaçâo e interesse dos pais quanto ao
atendim ento que a criança receberâ.Com o prosseguim ento do atendim ento,o

ServkoSocialacompanhnocasojuntoafamilia,equipetécnicaecomlmidade,
através de entrevistas, relm löes, contatos,encam inham entos e visitas,ainda
padicipa de encam inham entos extem ose encerm m ento de caso.Os casoscom
im possibilidade de receberatendim ento no CEAO sâo infonnados e,dentro do
possfvelsâo encam inhados a outros profissionaisda com unidade apösconsulta

'

(

E

199

E

!

'
,

aesseseaospröpriosinteressados-o atendim entotnm bém podeserinterrom pido
quando houvero desinteresse fnm *lliarem relaçâo ao m esm o,excesso de faltas,
e outrosm otivos,tudo confonneasnonnasestabelecidaspelo CEA O.Oscasos
sâo encenudosdeacordocom adetenninaçâo doprôprioprosssionalresponsével

.

j
i
!
'

peloatendhnentodactiança.O Seryjç
'o Socialtomaconhecimentoatravésdo

i

prôprio profissionalregistmndo esqe dado em docxlmento do prontuério.Em
alglm qcasosparticipado ence- m ento,atravésde reuniâo com o profissionale
paisou responséveispela criança.

1

Frentea essarealidade,o Servko Socialse
'propöecadavezmaisa
sistematizar a sua prética aprim orando o processo de intervençëo no trinôm io
fnmflia,equipetécnicae com unidade.
.
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A maioriadasmalfo= nçöescongênitasdacabeçaedöpesdoçoteinsua
origem nasaltem çöesqueocorrem duranteatm nsfonnaçâodosarcosbmnquiais.
A Sfndrom ede Goldenhnrou Oculoauticulovertebralseconstituium a shzdrom e
m alform ativa congênita, heterogênea, esporâdica, com etiologia nâo clara,

afetandoprincipalmenteasregiöesdacabeçaedopescoço(Salinas,1980).Nas
descriçöes sâo relatadas, a presença de derm ôide epibulbar, apêndices
pré-atuiculares,hipoplasiadem andibula,rostoasshnétrico,anom aliasvertebm is

epode-se acompanharde cardiopatiacongênita (Bustamentee cols.,1989).A
freqûência de ocorrência é estim ada em 1.300 à 1.500,sendo quehlium abaixa

predomlnância(3:2)pelosexomasculino(Jones,1988).

A maiorparte dossujeitosafetadostem inteligêncianormal,sendoa
deficiênciam entalm aiscomllm naassociaçâo com am icrofitalm ia,sendo quea

stlrdeideveriaserH tadadesdecedo (Jones,1988).
Outros estudos têm ressaltado que o tratam ento pam esta sfndrom e é
predom inantem ente cinîrgico,e que os problemas m entais,quando aparecem ,

sâo tâo severos,que nâo sâo suscetfveisde uma reabilitaçâo exitosa (Salinas,
.jqgj).
Relato do Ct).
s'
o:um m ei no de nove anos e nove m eses de idade foi
encam lnhndo ao CEAO pal'a um a Avaliaçâo Psicolögica.Antesdeseratendido,
passou por atendim ento com oftahnologista e Pediatra que diagnosticamm :
Sfndrom e de G oldenhar, alteraçöes craneo-faciais e dificuldades

auditivas/visuais/falaedeaprendizagem.
A histöria do caso evidenciou que acriança sem preseapresentou m uito
chorona,tinhakr problemana orelha,babavabastante,com disculdadeescolar
ecllmavaa 2:etapa do Ciclo Bâsico.

AtendimentosrealizadosviaC& O:oservkosocialrealizouatriagem,
anam nese,encnm inhnm entosintem ose extem ose acom panham ento fam iliar;o
psic
'ölogo realizou entrevistas com ospais,encam inlmmento a fonoaudiöloga,
observaçâo da criança em situaçâo de brinquedo eaplicaçâo de testes.Durantea
avaliaçâo,acriançaobtevebonsresultadosnaéreacognitivaeboaprontidâo pam

ztu

aprendizagem escolar; fonoaudiôlogo êealizou a'avalia'
çâo. Foi realizado
encam inlmm ento pnm o otoninolaringologista que diagnosticou perda auditiva
devidoahipoacusiadeconduçëo,sendoencam inhndoviaCEAO ao Hospitaldas
ClfnicasdeRibeil oPreto pam confinnaçâo dediagnösticoe tom adade decisâo.
Depossedetodososresultados,ficou evidenteque adisculdadeescolar
estava em funçâo dadeficiência auditiva enâo m ental.
Refeë ncias
Busfnmnnte,L.N.
R,Gue> ,l.M,1w%%%q>'
I,E.R.,eE'baid,M.(1989)SfndmmedeGoldenhanrelato
de cinco casos em associaçâo com malformnçöes cardfacas.Arquivos Srr l/efm l de

Cardioloala,5J(5),287-290.
Joneg,K.L.(1988)5n12th:
$recognlzablepatternsolltumanntaformatlon.HladelfiaiSaundem.

Sallnns.C.E (1980)Genêtîcacraneofacialtnew YorkOrganiza/oPnnnmericnnndeSaidee
Organizaçâo M undialde Satide.

Salinsq.S.(1981)SfndromedeGoldenhsm Revi
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A m icrocefalia é carâcterizada'por um a' 'di
m in'uiç
âo do perfm etro
''
'P
'

,

''''

'

'

cefâlico?quepodeserobservadalogoapösonasçhnento,tendoorkeingeriética
ou't>d
rida
Aj
iàg
lerm,1903;Og'rlin,19909Baraitsqr,1990).Noscasos
/' qu
''' i
. .(
'uf
'''t
nienossevekosaM crocefaliasöédetectadaapösalgunsmesesdevida.A fotmn
.

'

.

'

'

.
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'

'
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.

'

'

'

'

.
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a

é bem cam cterfstica:fw nt: pequena,regiâo occipitalachatada easfaceslatem is

ascendendoem acliveatéov
'értice,cujoaspectoépontiagudo.Asmicrocefalias
im plicnm em deficiênciam entalcom gm u variével,evoluçâo neuropsicom otom

lenta e atraso no desenvolvim ento da linguagem (Lefèvre, 1983).O
com portam ento costum a ser anonnal,evidenciando-se crianças irritadiças,

inquietasedestruidoms,ouentâoapsticas.SegundoLefèvre(1983),cercadeum
tetço doscasosdesenvolve crisesconvulsivas.
Relato do CJx :a criança esté atualm ente com sete anosdeidade,sexo

masculino,primeirofilhodepaisjovens,nâoconsangiifneos,cujamâeapresenta
quadro decrisesconvulsivas,foim diografadasnoprim eiro trim estredegravidez

apösum acidentetraumktico ocasionando ameaçade abortamento.Nahistôria
familiarniohéantecedentesdemicrocefaliaedeficiênciamental.Segundorelato
da m âe.o parto ocoaeu apös o nono m ês gestacional,parto cinîrgico e que a
criançanasceu em boascondiçöes.A criançaapresentou logo no terceiro m êsde
vida crises convulsivas de repetiçâo, tendo iniciado um tratam ento com
anti-convulsivantes no quarto m ês. A presentou um déficit no seu
desenvolvim ento neutopsicom otor.Depois de passar por atendim ento m édico,
neurolögico,fsiotem pêutico etem piaocupacional,acriançafoiencam inlmdaao
CEA O,aosquattoanosdeidade,paraxlm navaliaçâofonoaudiolögicacom queixa
principalde disculdadesem linguagem .
Atendilttentosrealizadosvia CFM 0 :O serviçosocialrealizou atriagem ,
entêevista deanam nese,encnm inlmm entosintem ose extem os.O fonoaudiôlogo
realizou avaliaçâo da com lmicaçâo oral,ànlvelfonético -fonolôgico esintâtico
sem ântico,bem com o dcss orgâos participantes do sistem a m otororal.Como
resultados apresentou dificuldades especfficas na linguagem om l a nfvel de
em issâo erecepçâoexlm ahipotôniageneralizada dosorgâosdafala.Apresentou
tnm bém dificuldades no relacionam ento com pessoas,a atençâo reduzida, nâo

z(B

frequentando escola devido a disculdadesno controle deesffnctere a presença
de crisesconvulsivmscontroladasIlorm edicnm ento.

Em conjunto,Fonoaudiologiale Seryiçp Socialcoordenaram os
encam inham entos em N eurologia, Otorrinolaringplogiay.com o tam bém em
Psicologia.
.
O diagnöstico neurolôgico do Departam ento de N europsiquiatria e
Psicologia M édica do Hospitaldas Clfnicas de Itibei/ o Preto refere-se caso
portadorde M icrocefalia com retardo do desenvolvim ento neuropsicom otorde
causanâoesclarecida.Conform eo diagnöstico,o caso vem sendo acompanhndo
no CEAO pelo Serviço Social,em Fonoaudiologia e Psiçologia. Tam bém
encontra-se em acom panlmmento neurolôgico no H ospital das Clfnicas dq
lkibeirâo Preto,culào H tam entom edicam entoso foisuspenso.
,
O caso tem m ostrado boa evoluçâo. Tornou-se independente nas
atividades,pdquiriu contrqle de esffncter,relaciona-sç bçm com as pessoas,
com lm lca
'-sebem atravésdafalaenâoapresentacrisesconvulsivas.Estsfnm bém
frequentando classe especial.Considem m os que estes resultados sâo devido a
participaçâo decadaproflssionalno diagnöstico ena intervençâo,integm ndo-se
o œabalho em um a atuaçâo m ultidisciplinar.
.

.

.

.
. .
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A TrissoM a do 22 é considem da llm a aben'
açâo ciom ossôm ica tna ,

estimnndo-se sua ocoaência na espécie'hllmnna na proporçâo de 1/30.000 à

1/50.000nascimentos,
'eaté1978alitemblm médicaconheciaapenas29casos
(Weltereral.,1978).Considemndolaraia,Emnnueletal.(1976)e Hsu etal.
(1971) afirmam que a Trissomia do 22 pode ser diagnosticada quando é
'

enc
'onttado um ctom ossom o extrado grupo G , èin pacientessem cam cterfsticas
clfnicas da Sfndrom e de Down.Poroutro lado,e com o parte de tuna gm nde

polêmica,tem sido discutidaaexistênciadaTrissomia22completa(Petemen et
al.,1987)eapossibilidadedaexistênciàdaTrissotniado22inèompletaou em
mosaicismo (Schinzel, 1981).A literatura nos indica que essa sfndrome
apresenta-se,tnmbém,com altemçöesfenotfpicas(Gorlin,1990;Schlnzel,1981;
Penchaszadeh eCoco,1975eHsuecol.,1971).
.
'
. . '

De um a'm aneira geral, os indivfduos portadores desta sfndrom e
apresentam dism orfogeneses oro-craneo-faciais com retardam ento no
creschnentoffsicoenodesenvolvimentolental.Entreasdismorfogenesesmais
frequentes estâo a m icrocefalia,hipogonadism o,defonnaçöes oculares e do
pavillm-o auditivo,m ictognatiae filtetm longo.
R dlato do Ctu o: um 'm enino com 11 anos de idade> classe

söcio-econômicaalta,produtodegestaçâodeum casaljovem (mâe33anosepai
38anos),cujahistöriaobstétricaégeàta7pal.
a3,eportantoapresehtouquatro
abortos anteriores.Tinha duas irmâs vivas (22 e 13 anos) com bom
desenvolvimento neuro-psico-motor.Nasceu com baixo peso (2.670 gr.),
ausência do pavilhâo edo conduto auditivoesquerdo,ecom altem çöesnasais.A '
criança havia se submetido a quatro cim rgiasporm otivos estéticosim portantes
eum acirurgianostestfculos.A osseism esesdeidadeteveum aparada cardfaca
fcando em estado decom apor 15 horas.Possuidesvio na espinha.M tesde ser
atendido no CEAO , tinha passado por atendim ento psicoterâpico e

fonoaudiolögico;fom analisaboporgeneticistaseendocrinologistaeftequentava

.

classe especial.

AtenditnentosrealizadosviaCFMO:oservkosocialrealizouatriagem,

annm nese,encnm lnham entosintem ose extem ose acompanham ento fam iliar;o

a:s

psicölogo realizou seqqöesdeobservaçëo em situaçâo lfldica,aplicou o teste de

Raven(fonnatabuleiroecadem o)eotesteM etropolitanodeProntidâo.Em todas
essas avaliaçöes a criança obteve resultados m uito baixos e apresentou
comportam entosestereotipados.
.
Um exam egenético indicava11m cromossom o extra no grupo G.Todos
osdadosacim a levam m a11m encam inhnm ento para o m édico quehwestigou as
m nnlfestaçöes clH cas camcterfsticas da sfndrom e de D own.N âo confirm ado
esta sldrom e,m édico e psicölogo decidh'
am por repetiro exnm e genético.O

endocrinologista que acompanhava seu crescimento ffsico (avaliaçâo do
hormônio de crescimento normal) solicitou também a repetiçâo do exnme

genético.Psicölogo eassistentesocialtrabalhnmm juntospam conseguirque
fosse realizado esse novo exnm e.O caso foitnm bém encam inlmdo pal'a llm a
avaliaçâo fonoaudiolôgica querecon'
eu a xlm navaliaçâo foniatra.
De posse de todososresultadose porm eio de xlm abusca na litemtura,
m édico,psicölogo e geneticistafecharnm o diagnöstico:Trissom ia do 22.
R efeë ndas
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H=l,LYE,Shapiro.L.R.,Jertner,M.,Lieber,E.,ellimchhorn,K.(1971)Trissomy22:Aclinical
entity.TheJollrlmlofpediatrîcs,79(1),12-'l9.
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Este texto é llm a introduçâo ao tem a:R oria e??lPsicologla.
Conhècer é representàr. As rèpresentaçöes sâo, de algum m odo,
conceptos,conceitos.A ciência éfeita deconceitos.A psicologia'
,see enquanto

conhechhentocientffico,é11m sistemadeconceitos.M asPsicologiaincluinotöes
divemas:incluioconceitode'libido,odeforçadohdbito,odeequilibraçao,o
dedesciêndainental,oderespostaouodèfortnaçaoreatika,odeprojeçâbeo
detaxa derespostas.A meralistakem dessesconceitos(aqui,térmos)mostm o
caosque sedesigna èom o Psicologia.Todos osconceitoscitadossâo legftim os,

vélidos? Entre taxa de resposta.
t e libido qual é o (mais) vélidù? Entre

equilibraçaoeforçadohdbito,qualéomaispreciso?Entredesciêncîa??le?1/a/
eproleçëo,qualéom nisfidedigno?
As reàpostas a essas questöes sâo il possfveis.O que dem onstm que
estainos hum esiâgio pré-cientifico,se por Psicologià entendermos todos os

conceitos(ecombinaçöesdeconceitos)acimateferidos.
'

.

.

A validade cientffica de llm' concèitù é a sua verificabilidade ptiblica.
Resulta d! posqibilidade,que sua fonnulaçâo oferece,de outios pejqpisadores
ou interessadosnoproblemaverificarem quantoe'lerepresentafiehneiitealgum

objeto,eventooprel@çâofactualentreobjetose/ouçyqntos.Abrirmâo desse
critério devalidade éabsolverairresponsabilidade intelectual.Força do htibito,
reWçlôlcfa d extinçëo ou libido representnm relaçöesentreeventos.M asrelaçöes

cujas possibilidadek de verificaçâo péblica variam na l'
azâo direta de sua
dimensâoespeculativaouseusurplus-nîeaning.Bntzetatêntesks,diga-sequeéksa
consideraçâoentendeaPsicologiacom ociênciaindutiva.Pam quem entendeque
o cbniportam ento pode serexplièàdobu colnpreendido atravésde ptoposiçöes,

cujo significado se ftmda em outras proposiçöes,5ca o ônusde garantira
xlnivocidadeeavalidadedasproposköesprime'ims.Ousuanaturezaaxiomâtica.
Se pois, a induçâo em psicologia é um a passagem de conceitos
descritivosdo nfvelempfrico a conceitos lôgicosou teöricos que osintegrem o
problem a deve ser refonnulado:é natureza dos eventos em que se baseia o

conceitoderesistênciatiextinçëo,odelibidoouodeforçadoJIJII/Jt),équevaria.
M astodossâoderivadosdeeventospbsea ados.Entâo avalidade ézlma questâo

dedescrkâoacumdadoseventoscobertospeloconceito.Om essadescrkâoé
innto m ais acum da quanto m ais'oseventossâo passfkeisdeobservaçâo pflblica,
isentadeviésinterpretativo.Nâo éprecisom uitaleitlltn'
paranotarqueresistência

;

'

;:7

a extinçdo,força do /IJNJ/ e libido,nos yérios textos çm que aparecem,
apresentam gratlscrescentes(dexlmaaoutm)deambiguidade,deyariabilidade

(
l
j

edegenemlidadee,po> nto,grausdecrescentes(demnaaoutm)devalidade,

g

jéqueaveriscabilidadeptiblicapressup& tmivoçidade,pelolenos.

j

'

Frustraçno,pressao a barra sâo eventos,se dirâ.E se pode/ dizer o

j

mesmodepassagem donlveldasorerlje .
sconcretasd.
<operaçöesfqrmais.Sâo

!

eventos.M ns o grau de observabilidadeé divemosde um a outro.O que nâo
im plica, necessariam ente, graps diferentes de verificabilidpde. Sö que a

I
1
I

verificaçâorequeropemçöesdivemasemcadacaso.Bastaterolhospamvetiscar

!

se x1m rato aperta xlm a alavanca.Pam verifiçarse ocorreu um a frustm çâo nâo

I

.

.

.

bastaenxergar:éprecisote?adquiridoeadotadoalgunsconceitos(divemosdo
conceito de fnmtraçâo).Para verificarseocorreu uma ylauagellldo nlyel#aa
'

operaçöesconcretasaorlnqf
. ormais,tnmbém.E nesset'
llthnocasodiferentes

categorias de eventos menores com ponentes, e conceitos integm dores deles,
deverëo fundnm entaravetificaçâo do evento.
,
Tem os poi: eventos 'com diferentes graus de factualidade. O u de
abstraçëo.Logo,devemosdistinguira verificabilidadq m emm ente emphica e a
vetiscabilidade lögica ou,m elhor,devem os distinguiros copceitos dçscritivos
deeventosobservéveiseosquedesignnm eventosqueconstituem processosnâo
.

.

.

1
I

$

i

p
j

!

passfveisdedescrkâoempfrica,oquenâp énenhtum desroberta.Massenote

E

O queestéem causaaquiéseeventoefatosâoequivalentes.A resposta

j

queaquiseestétm hndodeconceitosquedesignam eventos,enâoosinterpretnm .
nâo éfécil,acim adonlvelretörico.M asaquestâo m ostm oquaptoé
onal
, convenci
o conceito de evento.E com o toda convençâo hnplicaarbftrio,quanto m aisum

conceito designa.maisque propriedades observévek de objetqs..mgis a

I

publicidade de seu significado e,pois,de sua verificabilidade pttblica fica

;

com prom
. etida. E, o que .pode ser deletério, tonm-se opcional,.na prética

.

cientfltca.Embom nâonoAvelepistemolôgico.
.

,

,.

.

.

, .

.

nâoénovidade,nenhwnaciênciaoperacom fatos:
issp é priyilégio da natureza.A ciêqcia lida com representaçöes de fatqs (Mu
.

.

pmbém
)N ayerdade,et
.

.

ev'
enios),com da'dos.(Umacuriosidadenahistôriadadiênciaéqu'eaiuiloque
osuleito hwestigadoiou cognoscenteelaboraoufaz nâosechamafactovksso
dados.E oquee1enâofazmaslheédado,sâoosseusfatos,nâodados).A pressâo
à ban'a é 1lm evento factual,tlm fato.h paàsagem do zlfve/operatôrio concreto

aonlveloperatôriofortnalé11m acontechnento,um eventoqueimplicamuitos
fatos(outroseventos),muitasrelaçöes(lôgicas)estabelecidasentreeles.: entâo
x1m evento relacional,cujo conceito terâ verificabilidade pûblica atravésde
reduçâodessasrelaçöesàsdescrköesempfricasdoseventosbésicos.Nocasoda
pressâoàbarm nenhuma (?)reduçâoérequerida.S5onfveisdeverificabilidade
empfrica. (Diga-se en panantque o conceito piagetano mencionado é

l

perfeifnmentetedutfvelaopemçöesedescrilöesempfricas:afatosobservados,
nâoapenasobservéveis).

O nlvelprim eiro e crucialdeverificabilidade éo nfvelem pfrico.O nfvel
em que se descreve o observado.Incluidois tipos de conceitos:os nom es de

objetoé(criança.livro,igua,alavanca,pmnchanle
lmero3,cubosdeKoch,teste
deRaven,labirintoem X etc.)oudeaçöesobservadas(pressëoàbarm,desenhnr
llmnérvoreybl- ychofb,respost ermda).Tobosessescohceitossâodiretaménté
tedutfveis a operaçöesem pfricas capazesde produziroseventos designadosou

veriscarsuaocorrência.Pntnalém'doseventostualquercönceitoéxlm cbùstrtito,
mesmoosnomesdeles(definköesnominais).
Descrekeréconstr'
uir,exjlicàréconstruif.Héçonstnitosouconstruçöes
no nfveldemanipulaçâo,nonfveldedescrkâoenonfveldeexplanaçëodos
eVe11tOS.

'

':

'

N o prim eiro nfvel de construçöes èolocam -se as que designam
propriedades do evento e ashipötesesde trabalho:sâp designativasde relaçöes
suspeitadas entre operaçöes manipulativas e propriedadesdo evento.N o relato
ulterior, esses construtos aparecem referidos sob o titulo de Problem a e

Proiediméntos(M étodo).

.

'

'

'

No segtm do nfvel,das coùstruçöe,s descritivas,estâo representaçöes
sim bölicas,m atem éticasou verbaisdosprèdutos da'sm ànipulaçöesexçcutadas.
Os term os que descrevem esses produtos podem ser referentes a opem çöes

(defmkâoopèmcional),analögicas,empretadosdeoùtro campöcientffico ou
totalmenteinventados.Asleisempfricasest;onesG nfve1.
'
No'
nfvelexplanatôrioestâdosconceitosquevulkarmenteséidentificam
com a teoria.Sâo conceitosconstrufdosou construtos,que expressam relaçöes
entte eventose leisem pfticag.Taissâo à teoria da frustm çâo -agress o,ateo a
pavlovianadaaprendizagem ,ateoriapiagetianado desenvolvim ento intelectual.

Masateotiacomeçamuitoantes,colovimos,desdeameradescrkâo
doseventoseèperaçöes.Designaroudefinirvariékeisoufonnularlimahipôtese
jâéconstruçâoteôrica,teoria.Dizerquenâohéconhecimentocientffico sem
conceitosédizerqueniolu4ciência,nelh experimentaçâù,nem observaçâo'
sem
teOrja.

lt

.

' '
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O LUGAR DA TEOG

EM PSICOLOGG

ctsu ADEs
UniversidadedeSJoPaulo,JJ/ Paulo
O ffsico W em erH eisenberg contaterpautado suasprim eims pesquisas
na firm e crençade que
ao penetmrmos num campo novo, somente devemos introduzir
quantidadesquePoRqnm serdiretamenteobservadas.

Esteprincfpio,e1eacredihvatersidoseguido porEinstein ao elaborarateoriada

relatividade.Quando,maistarde,questionouEinsteinarespeito,esteretrucou:
Fasta pode tersido m inha filosofia,mns,assim mesmo,e1a n5o faz
sentido.Nunca é possfvel restringir-se,numa teoria, apenas a

quantidades observéveis.2 a teoria que decide o que pode ser
observado(Heisenberg,1989,p.10).
Tentareiargum entar,do mesmom odo,queateoriaéessencialpam aconstituiçâo
de llm a ciência psicolôgica.A teoria ganhou m au renom e,na Psicologia,com o
protagonista de entidades nâo existentes,como m aneira de buscarexplicaçöes
nllm plano alheio ao plano concreto,com o fonte de m etéfom s enganadoras.
Teorizarsçria,além disso,um am aneira depor-se asalvo da m futaçâo.Utna vez

formulada,escreverecentementeWatkins(1990),
llmn teoriatem vfriassalvaguardas.Em primeiro lugar,nâo atmirâ
muita crftica porpartedeoutrospesquisadores,ocupadoscom suas
pröpriasteorias.Em segundolugar,sehouvercrftica.quasesemprese
dih queocrfticonàoentendeu direitoapropostaeateoriacontinuad
intacta.Finalmente,nas ramsocasiöes em que a crftica m arcartun

ponto,mudançasmfnimnqserâoefetuadas(p.328).
Acusa-se a teoria de afastaro pesquisadorda investigaçâo diretaem seu cnm po
deatuaçâo.
Estas crfticas,e outras, servem de argum entos pam sustentar llm a

pempectiva dicotômica:de um lado,o conhechnento perceptual direto (ou
diretamente decorrente do perceptual),avesso à inferência,seguro e de fécil
compm vaçâo;deoutro,noçöespostas,porassim dizer,em acréscim o aosdados,

;1Q

capazes de im por-lhe um a estrutuen alhèia,coe tituindo desvio ao invés de
desvendam ento. O progresso epistem olögico dependeria de acantonat-se

srmementenaprimeim altemativa.Estaposkâo,aparentementesimples,foi
proposta vérias vezes,no decorrerdeste contfnuo ensaio-e-erro que é a histôria
da Psicologia,sem nunca conseguir vingar,em sua vemâo dogm ética.Cabe
pergtmtar-se entâo se a dicotom ia da qualparte é sustentével,se,em ciência,é
possfvel evitar a inferlncia e a construçâo conceitual. Consideraçöes
epistem olögicase,principahnente,aobservaçâo decomo o cientistaprocedeem
sua atividade defazerciência,indicam claram ente que nâo,que a relaçâo entre
a obtençâo dedadose teorizaçâo é um arelaçâo em alça,xlm arelaçâo interativa,
o esquem a conceitualguiando o olhnrpam o que deve servisto,e a descoberta,
àsvezesinesperada,criando anecessidade dereformulaçâo teôrica.

Qualqueranélisequenâolevarem contaestedinamismodeinfluências
tecfprocasseté,no mH mo,ingêtma.Ztlriff(1986),que se propôs reconstruir
conceitualm ente o behaviorism o,apösentlm eraruma sériede m otivospam nâo
aceitaroscham adosconstructoshipotéticos,reconhecequenâo sâo logicamente
suspeitos e que a m nioria dasteoriasbehavioristasosincluem ,com o estfmulos
ou respostasim plfcitos,ou em outrasform as.Vou além disso:a t'
lnica m aneira
dexlm nciênciatom ar-sevetdadeiram enteempfricaédispordeum ateoriavélida.

Etimologicamente,teoriaprovém daspalavmsgregastheoria (Ilm olharpara),
theoro (ver)e tlleoros (observador).Teorizar,é re-fonnulara m aneim como
enxergam os as coisas.Exem plos m uitos poderiams er tomados para m ostrar
com o a inteçso teôrica se integra,na pesquisa psicol6gica,à exploraçëo dos
dados,com o inqtrum ento de descoberta,assim ilandp o reale acom odando-se a

ele(pal.
ausartunaimagem piagetiana,apropriadan'lm contextoepistemolögico
evolutivo/funcional,comoo do presenteartigo).
Dentre os papéis da teoria,em seus divem os nfveis de abm ngência,

destaco osseguintes:(1)Filtragem:a teoria propöe critérios para considemr
quais,dentre os m uitos eventos disponfveis,serâo passfveis de observaçâo e
estudo.Sâo recortes,nâo hnplicnm na existência de realidade estanques ou de
m undos-pröprios,11m apm cada teôrico ou para cada teoria.

(2)Ordenaçso ec/tzuWcaçlo:ateoriaestrublm ocampoao qualse
aplica,distinguindo,umasdasoutras,asclassésdeèventos;postulando nfvelde
abm ngênciae relaçöeshiert
irquicasdepertencera.

(3)Descobertadeinvariantes:ateoriapostularelaçöesinvariantesentre
eventos,que podem serquantitativasou qualitativas.

(4)Previsaokateoriapermiteenunciarproposksesacercadeeventos
ntmca dantesobservados.
.
A percepçâo hum ana desem penhnfunçöesanâlogasàsque atribuim osà
teoria:filtra,organiza,desvenda constâncias,cria expectativas.N âo se trata de

.

z11

coincidência:aadaptaçâo pressupöeque o organismo se oriente,em suasopç& s
com portam entais,apartirdeum atm nsfonnaçâodainfonnaçâohnediataeapartir
de processos de extrapolaçâo.Tanto na percepçâo com o na criaçâo da teoria,
visa-seorealeum aaçâosobreele,dentro deum quadrotem pom l-M asadaptaçâo

nâosignificaperfekâoabsoluta,aocontHrio,implicanapossibilidadedeerroe
decorreçâodeeco.A tepriae pcaaegaem si,porintitular-seteoria,llm agarantia
de que seré correta.Essenciais,portanto,sâo os m ecanism os atm vés do quais

llmn teoria se modificaré,intemnmente (atravésde sua pröpria aplicaçâo)ou
exterlumente(porcompetiçsocom teoriasaltemativas).
A anélise epistem olôgica tradicionaltem se im portado principahnente
com a adequaçâo dos termos que compöem a teoria,publicou-se m uito,em
Psicologia,acerca de opem cionism o,variéveis intervenientes vs.constructos
.

hipotéticos,etc.é necessério acrescentar à epistemologia do vocabulârio
psicolôgico um a epistem ologia sistêm ica,que sepreocupe pelascam cterfsticas
da teoria, ou de parte dela, enquanto sistema global de m anipulaçâo de
infonnaçâo.
Um prhneiro critério,pal'
a um sistem a teörico,é suacoerência interna;

11m segtmdocritérioyassociadoaoprimeiro,ograudeexplidtaçëoeforlttalizaçso
em quee-SH expresso.Staddon eBueno (1991)criticam dummenteosmodelos
teôricos inform aisque
.

cpnvencem principalmenteatrayésdepressupostosn5oexplicitadose
. at
ravésdailussodecompreenssocriadapelafamiliaridade.m mmente

permitem um ajuste indiscutfvelaos ados objetivos,nem podem
permitirqualquercompreensâoprofundadolpecanismpenvolvido(p.
9).
N em todasaséreasdapsicologias5opassfveisdeserem levadasao gm u m âxim o
deform alizaçâoqueéaexpressâo m atem âticadosm odeloste6ricos.U m terceiro

critério é o da abrangência (érea empfrica coberta),um quarto o do valor

inferencial,ouseja,dapossibilidadede,medianteaaplicaçâodereglasintemas
aosistema,gerarhipôteses.verificéveis.Faltam,naPsicologia,stronginferences,
ou seja,inferências cujascondköes de refutaçâo ou comprovaçâo estejam

prec1snmenteespecificadas.Teoriaspodem sertâodistantes,naformulaçâo,no
recorte do real, a ponto de inviabilizar qualquer teste com parativo. O
em preendim ento teôrico é certamente m aisexcitantes quando se pode,através
de testes em pfricos,obter argum entos a favor de um dentre vérios esquem as
conceituais conconentes.Um quinto critério tem m enosa veicom o caH terde

tigordosistemateôricodoquecom seuarrojoesuacapacidadedeconquista
empfrica.Trata-sedo valorheurlstko.Inlhm erosexemplosnahistôriadaciência

alz

dem onstm m como conceitos hipotéticos,postulados pam darconta de eventos
aparentem ente dfspares,atunm com o guias pam novas descobedas,levando,
inclusive,àconfirm açâo dascamcterfsticasquelhestinlmm sidoaœibufdas.Umn

niuàançanapempectivateöricaécapazdepropiciarexploraçöesnumanova
ecologia empfrica (Ades,1987).Um sexto critério é o da transponibilidade
interdisclplinar.Por muito tempo,temos sido prevenidos contra o uso de
conceitos mediadores (como os conceitos de estado ou de tmço),porserem
acréscim os ao observével, e por constiuirem um a hwasâo do dom icflio de

pesquisa reservado ao neurollsiôlogo (Watkins, 1990).As tendências m ais
m odea nsindicnm ,ao conH rio,serfrutffera enecessériaa transaçâo conceitual
entrepsicologia e neurofisiologia.
.

Conceitosrelativosaosistema nervoso concefnfa/servem deguiapam
aquelesque,porform açâo,têm acesso ao sistema nervoso real;tlm contato com
o quesesabearespeitodentk leos,tm tos,sinapseseneurotmnsm issores,deveria,
do m esm o m odo,inspirar o pensam ento de quem se preocupa por processos
psicolögicos bâsicos. Um a epistem ologia da trans-disciplinaridade deveh

apontarpam soluçöesquenâosejam nem reducionistas,nem sepnntistas,mas
integmdoras(Staddon e Bueno,1991).As crfticasàs teorias fmcasou cheap
theories sâo habilm ente usadas pelos que defendem um a abordagem de
empirism o m dical,com o crfticasàteoriaem geral.M asfazerteorianâo é ceder
à tentaçâo da m etâfom ,nem cair em redundância,nem m esm o perder-se em

palavrasaoinvésdeollmremedir.2 fazerusodanecessériatmnsformaçâodas
coisasconcretasem sistem asconceituais,dotadosderegm sintem aseconstrufdos
para serem essenciahnentefiéisaosdadosdequepretendem darconta.Ressaltar
a integraçâo do observar e do conceituar foia m ensagem bâsica do presente
artigo.
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BM ESTE6RICASDAPSICOLOGIA
ARNO ENGELM AN N
Universidadede SJo Pattlo,SJ/ Paulo

Psicologia,o estudo dapsychê,da alm a,mente,surgiu,ao que parece,
na obm de um hum anista déhnata M arcuàM arulus,que escteveu Psychologia
de ratlone anim ae hum anae ao redor de 1511 à 1518.Sô sabem os que e1e
escreveu a obra.N âo a conhecem os.M elanchton usou o te= o com o parte do

seusdismlmosacadêmicosnoséculoXW .2,todavia,com Christian vonW olff,
entre 1732 e 1734,que o tenno adquhiu um lugar dentro da filosofia.N a
Alem anha e na Fmnça do século XVIIIsurgim m divem as obm sdepskologia.
Entretanto, a psicologia era xlmn ciência através da qual os seres hllm nnos
estudavam assuaspB priasexperiências.
W lm dt é o iniciador oficialda psicologia com o ciência,capaz de se

sujeitara variâveis experimentais.Psicologia em,em boa parte,ciência da
coMciência.Mas,consciênciaem um objetodiferentedoestudodosoutros.A
ffsica,a qufmica,a biologia lidam com objetos que sâo tnediadospela
copacf:acia.Enttetanto,utilizaraprôpriaconsciênciacomoobjetodeestudoé
realizaro estudo daprôpria ciência fple/clfl.

Doutunexemplo.Nazoologiasomoscapazesdeverificgratrajetöria
das m oscas.Um observadorolha dumnte bastante tem po o vôo de inflm em s

moscasetraçaseuroteiro.Masoobservadorvêatrajetôriadestasmoscasdentro
desuapetcepçâo,percepçâoem quepercebecadamoscacomoum objetovivo,
de corpreta,fonnado de asas,com seispatas equevoam numa salaconhecida.

Verasmoscasvoandoépercebê-las,juntocom outmspercepçöes,comopartede
algo que apresentaum nticleo -o seu eu.

'

Entretanto,adivisâoqueWundtestabeleceuentreseusobjetosmediatos
e imediatos é correta? Todo serhum ano teria,entso,a sua parte im ediata - a

consciência-eobjetosdeestudodasoutrasciências?Eapresençadaconsciência
huediatasetiaxm lcnm entehllm anaouseapresentàriatam bém em outrosanim ais?
Todo ser hllm ano é capaz de saber algo sobre sua consciência.Sua
consciência é real.M ais do que isso,sua consciência é a ûnica coisa real.
Entretantoasou% spessoasnâopossuem corksciênciarar/ e!e do m esm o m odo

comoelaseapresentaasimesma.A consciênciadasoutraspessoaséilferidaa
partir de indicadores, principalm ente a partir de relatos verbais.A pröpria
consciênciaé dada -é im ediah.
Um erro deW undtfoinâo distinguirentre sua prôpria consciência e a

consciênciadecolabomdores.M asestafalhaem comtlm naépoca-eéatéhoje.
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Tudoqueéobleto.
deconhecimentocientfficoseapresentaaoindivfduo
na sua consciência imediata.M as a consciência im ediata,porsim esmo,nâo se

apresentariacomoobjetocientfficp.Reaûnnoxlmadistinçâoclaraentreasduas
form as de conhecim ento; a consciência im ediatg e a consciência mediata.A

primeim éprhzcipalmentedefilöspfos;asegtmda,depsicölogos.Estadivisëojâ
foifeita porTolm an em 1932.
Oueé a consciência ù?letffJJJ?

.

.

,

1)E1aédeu'nfn#fvlWlfoqpenah nâoàeoutrosindivfduos.
2)Além disso,e1aémomentdnea.Nâopossuomaisaconsciênciade11m

.

m om ento atrzs.Entretanto,a consciência im ediata nâo éum ponto m atem ético
entre o quefoieo quevem a ser.E1atem um aduraçâo.
.

3)Elantïoseespalhanumasubstâltciaftqndalnentadoracolqtqnte.Falar
em substância fundnmentadom constantejé érealizaruma inferência,como
acontece no caso dosqueachnm que éum aalm a.

('

4)E1atem movimento;nâoestéparada.O choqueentreofluirconstante
eo m odo daslfnguasocidentaisdarem ênfaseaosubstantivo fezcom queo ffsico
contem po/ neo David Bohm propugnasse uso principalde verbos e n:o de
substantivos.D ando atençâo à sua proposta,pagseia usar o verbo relativo à
consciência a nâo m aiso substantivo.Colmcientizaré o verbo.Entretanto,dado
a substantivaçâo pröpria dpnossalfngua,edeoutraçlfnguaysem elha'ntes,useio
verbo substantivo,cottscientizaçâb.Portanto,falo em conscientizaçâo im ediata.

!
I

j

Entretanto,os substantivos continuam sendo a base cto mundo inferido.Daf,
conserveio nom e de consciênciam ediata.

.

.

.

5)Ela,a conscientizaçâo hnediata,aparece como um todo,apesarde

constitufda departes.

,

: 6)Elaapresentaum euepîstetnolh icoou tranacedental,comodisse
K gnt,istoé,tlm eu dpqualnâo possuhnosconscientizaçâoperceptivg.M aso seu

épresente,potqueestéem ligaçâocom todasascoisas.xscoisasexistem somente
com o coisAspara o eu.M ps,e outro lado,o eu sô apareçe com p algo que tem
ligaçâo com as coisas.H usserlconcebeu a conscientizaçâo com posta de dois

polos:p poloeu oungesîs,eq pplodpcoisaounoelna.é aintencionalidade.

7)Elaéatinkacoisarqal.Elaestérealmentepresçnteaoindivfduo.Todo
o resto -e lem brem osqueo resto é assunto da ciência -é inferido.

8)Elaé a maneim com que lidamoscom os afazeresdiâriosdavida
comum,e1a é> maneiracom queperc:bemosa arte,e1a éamaneim com que

Perçebemosaciência.

f

.

i

I

A ciência,tam bém ,éconhecidapelaspessoasatm vésdaconscientizaçâo
im e
'diata.Entretanto, esseconhechnento,de acordo com (?meu ponto devistayé
hipotético, nâo certo.A s hipôteses variam com o gm u que atribuhnos ao
conhçcim ento. Eysa atribuiçâo 'vem daquilo que Cpurnot cham ou de
,

:

!

I
,js

:
:

pmbabilidadesubjetiva.A probabilidadesubjetivamudadepessoapam pessoa

'
,

emuda,m lm npessoa,com o tempo.Apesardisso,Coum otcrêque1h4nm avanço
do conhecim ento.Esse ceticism o acadêm ico foim ostrado pelaprimeim vez,na
slosofiacontem pol nea, porH llm e.

I

.

.

.

Quelugarfom ecerà psicologiacomo ciência?A psicologia,nem pam
W tmdtrestringia-se à conscientizaçâo imediata.CrendoW undtno paralelism o,

oestudosubjetivodaconscientizaçàoimediataapresenta,deoutrolado,oestudo
objetivodosistemanervosocene l.Além disso,propôsoestudoobjetivoda
'

psicologiadacriança ea psicologia dosanlmais.Apresentou em vâriosvolum es
apsicologiadospovosou W lkerpsychologie.Freudutilizavaaconsciênciacom o
Prim eira Parada pam estudar o inconsciente.O funcionalism o,a psicologia da
gestalt,o behaviotism o,todospropunham com o parteoucom otodaapsicologia,
fenôm enosnâo conscientes.
Entretanto,o fenôm eno daconsciênciapreocupava todosospsicôlogos.
h iciahnente,a psicologia foi,ou é,a ciência da alm a ou da m ente ou da
consciência.
V'
lm osquepata W undt,a consciência im ediata é o ponto que sepam a
psicologia das outras ciências m ais bâsicas. A venarius e M ach,

'

j
.
!
2
i
!

independentementeyjulgarnm,queapsicologiacomoasouœasciênciasutilizava

!

aconsciência m ediata.Sô que,nasoutm sciências,o observado nâo entrava em
considem çâo,ao pass'o que na psicologia entrava.Nesta atitude fom m seguidos
por Kulpe e por Titchener.M ax M eyer e Jolm W atson,tam bém de m aneim
independente,apresentarnm osfundam entos do behaviorism o.A psicologianâo
estuda aprôpria consciência,m asestudao outro.E o outro seriaconhecido pelo
seu com pottam ento.Tohnan,em aistardellull,hipotetizaram ,entreosestfm ulos
e as respostas,constructos hipotéticos.E Tohnan contava,entre os divemos
constructos ltipotéticos,o de consciência ou,no m eu m odo de entender,de
consciênciam ediata. .
Osbehavioristasm etodolögicos,como fomm cham adososque seguem
a orientaçâo de Tolm an e de Hull,dâo m aiorim portância ao com portam ento do
queaosconstruct.
oshipotéticos.Oscognitivistas,em parteseguidoresdeTohnan,
dâo m aiorim portância à parte inferida portrtis do com portam ento.Para m im ,
nm bososaspectosapresentam ,cadatlm ,seu m érito na com preensâo do anim al
como um todo.O com portam ento é fundam ental na compreensâo do que se
percebe no anim al.O constructo Mpotético é fundamentalna compreensâo no
que sebusca no anim al.Chnmeiestesaspectosde supev ciale deproftmdo.Os
aspectos superficiale profundo,entretanto,nâo seriam hnportantes apenas na
psicologia,m as em qualqueroutra ciência.Os aspectossuperficiaisbaseiam -se

,
,
.

:

i

em hipôtesescom probabilidadesubjetivaquaseméxima.Osaspectosprofundos
baseiam -seem hipötesescom probabilidade interm ediéria.

'
.

!
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D uas hipöteses fundamentnm ,a meu ver,a consciência m ediata. A

'

hlpôtesedoconhedmentofalaem conhecimentopröpriodoanimal,-hxlmnnoou
nâo-hllmano,verbalizado ou nâo verbalizado,-com consciência discreta ou

!
l

altemda.énecessârioquehajaestahipötesepa
'rafalar-seem consciênciamediata.
A hlpôtesefenontenolôgkapropöenosoutrossereshumanoseem mim mesmo

1
'

'

em situaçöes passadas,o m esm o que descrevo em m inha fenom enologia da

conscientizaçâoimediata.Aprobabilidadesubjetivadestahipôteseébem menor
do quea outra.Foiproposta,pelaprim eil'avez,porD onald Cnm pbellem 1967.

V stmtospsicolôgicossâo assuntosdo nfveldeorganismo dentroda

.

teoriageraldesistem as.O nfveldeorganism oanimalésuperioraonfveldeörgâo,
e inferiorao nlvelde grupo.Assuntosdo nfvelde organism o abordnm temasde
aprendizagem ,de percepçâo,dem otivaçâo,etc.Em vâriosanim ais,um a parte,
gem lm entepequena,éconsciênciamediata.Entretanto,o hnportanteéo nfvelde
organism o e nâo apenasllmn ciência queestuda seusproblemasparticulares.Hé

'
l
i

outrasdisciplinas,comoaetologiaeaantropologia,quetanibém investignm o
mesmonfvel.2nossaesperança,quenofuturoprôximo,hajaapenasespecialistas

I

no nfveldeorganismo enâoespecialistasno tipodefonnaçâo acadêm ica,isto é,
etôlogos,antropôlogos,psicôlogos.

l

.

,

.

.

.

'
.

.
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.
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ACRISEDATEORIAEM PSICOLOW
LCCIA E.S.PRADO
Universidade Federalde JJO Carlos
Téorifla da aprendizagem aJo necessâriasl,pergtm tava-se Skinner em
1950.Nso,respondia afoitnm ente,naquela ocasiâo.M uitosanosdepois,quando
escrevex1m dosseusm elhores livros,Contingências de R eforço,volta ath s e
confessa que,na verdade,sempre fez teoria.Confissâo desnecesséria,aliés.

Qualquerum podiaver,jsnaSkinnerbox,aincarnaçâbdesuateoria,comodiria
Bachelard.Entâo,porque esta profissâo de fé anti-teorética inicial,em perfeito
desacordo com o que fazia? Com o e1e m esm o sugere,isto se dava por dois
m otivos ou porduasobsessöes,relacionadas entre si.Em prim eiro lugar,um a
adesâo incondicionala uma concepçâo hum eana do conhecim ento cientffico,
onde relaçöes funcionais entre variéveis ou entre eventos contingentes e

observéveissubstituem aexplicaçâo calzsal(quesupöeuma êelaçâo intrfnseca

entrefenômenos,determinadaporalgum mecaismosubjacente,inaccessfvelà
observaçâo direta).Encontmmos exemplos deste estilo causalde explicaçâo
(recusado pela perspectiva humeana),no IRM de Lorenz,nas estruturas
cognitivas de Piaget, nas estruturas perceptuais isom örficas às neurais da
G estaltheorie,no aparelho psfquico deFreud,etc.Assim ,éa recusa dequalquer
especulaçâo sobre m ecanismos intem os que ele vai 1er na fam osa ftase de

Newton:Hypotheses non/zlgo.Fmsequeseencontm numapassagem onde
N ew ton dizque
tudo o que n5o é deduzido dos fenômenos deve ser chamado de
hipötese:ehipöteses,quermetafisicasouffsicasydequalidadesocultas
oumecânicasn5otêm lugarnafilosofiaexperimental.Nestafilosofia,
pmposiçöes particulares sâo inferidas dos fenômènos e em seguida

genemlizadasporinduçâo(Newton,1980,p.371).
Ta1recusa,no entanto,nâo impediu que os Principia se constitufssem com o
m odelodeTeoriaaxiom âticaou hlpotético-dedutiva.O que Skinnerqueriaevitar
a qualquercusto.Em segundo lugar,sua adesâo a uma concepçâo descritivista
na ciência:daaprendizagem sedizcom o ocon'e,o que édiretam ente observado
na taxaderesposta ou nö culnulative record,ensoporque ocorre ou quala sua
causa.Tm ço que o aproxim a decisivam entedo positivism'o deAugusto Com te.

Finahnente,em Contingênclasdekeforçoelèdescobreque,desdeo
infcio,havia proposto uma teoria da aprendizagem ou do com portam ento,
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independentem ente de sua adesâo à causalidadehum eana ou da sua recusa em
form ular constructos hipotéticos ou variâveis intervenientes. O conceito de
operante, definido pela trfplice contingência, de extinçio, de estfm ulo

discrlminativo,etc.,peM itinm afonnulaçâodegmnden/lmerodeproposköes
que,rem etendo llmns às outms,fom ecinm 11m sistem a coerente,em princfpio
capaz dedarcontaou deexplicaro com portam ento individual,social,verbal,etc.
N âo se tratava,por certo,de xlm a teoria fonnalizada,com o era exigida pelo
positivism o lôgico e com o foitentada porClark Hull,m asem llm nteoria.
0m ,o que a presença da teoria na obm de Sldnner,com o na de Piaget,
de Lewin,deKoffkn,etc.,perm ite?Pennitefazerciência,poisé gam ntiade que
alglm qdosseusrequisitosse/ opreenchidos.Pam enum erâ-los vou,aquiyfazer
tlm esforço no sentido de isolaritens que de fato decorrem unq dos outros,ou
m elhor,decon'
em necessariam ente do primeiro.
M sim ateoria petmite:

1) Objetividade.Jâ faleisobre isso,aqui,hé algum tempo atrés.
Resum indo:o discllmo cientffico devesertalque seus enunciadospossam tero
m esm o significado para diferentes indivfduos.Pam tanto,é preciso que seus

conceitossejam definidosem tennos de relaçöesentre fenômenos,relaçöes
propostasnointeriordeumateoriaoudetunconjuntodeprincfpiosexplicativos.
Desta fonna épossfvelsairdalinguagçm com llm e de suanaturalam biguidade

epistêmicaem direçâo daobjetividade.O quèpennitequeum cientistasaiba
exatnm ente do que o outro esté falando quando tennos técnicos ou conceitos
teöricoss5outilizados.

2) Acumulaçëo de conhecimentos,através de trabalho coletivo
possibilitado pela subordinaçâo decada11m a um a linguagem atodoscomllm .

3)Critériosracionaisdeorganfzaçtibeclassscaçëo,sem oque(como
ocon'ecom freqiiênciaem certaspesquisasdeetologiahumana)acategorizaçâo
dosdadosfazlem braraenciclopédiachinesacitadaem tlm textodeBorges,onde

os animais se dividem em:a) pertencentes ao imperador,b)
embalsamados,c)domesticados,d)leitöes,e)sereias,f)fabulosos,g)
câesem liberdade.h)inclufdosnapresente classificaçâo,i)quese
agitam comoloucosyj)inumehveis,k)desenhadoscpm pincelmpito
finodepelodecamelo,1)etcetera,m)queqcabam dequebrarabilha,
n)quedelongeparecem moscas(apudFoplcault,1981,p.5).

4)Novasdescobertas,o queéconhecido como uma dasfunçöesmais
im portantes da teoria:seu valor hçtpfstico.Ao conth rio do que afinnam os
defensores de uma atitude ateorética,a teoria funcionacom o 1Im holofote pam
iltlm iparrelaçöesdeoutraform aim petceptfveis.N âo funciona,com o pretendem ,
.

z1:

com oluzque obnubila oinvestigadoreo tom acego pam a positividadepum dos
dadospré-teöricos.
. .'
.. .

5) CritériosdeJ'
e/eçlb dosdadosde o/enwçtib.Toda observaçâo'é
necessarinm ente seletiva -caso contH rio,o que seria impensével,elareplicaria
o m undo.Om ,sem teoria,esta seleçâo é arbitrâria ou com nndada pelo estilo
conservadordo senso com um .

6)ddescobertadefatosanômalos,ouaquelesque,nâosendoexplicadok
pelateoriavigente,constituem m omentosdecisivosdoprogresso cientffico.Pois
a teoria,pam darconta deles,deveserrefoM ulada ou sertm tada com o tIm caso
particulardexlm n'teoriam nisam pla.
Diantede tudo isso,a perglm ta é inevitével:quaisasm zöesdesta onda
'

ateorética que invadiu aPsicolojianestasultimasdécadas?Jé comentei,pqui,
em outraocasiâo,algumasdasfaléciassobreasquaisrepotlsata1m al-entendido.

H asnâo
'poderiaidentificatasrazöesdestaa'titude,ii ensataaosolhosdoprôpriù
Com te, com onotaPhilipp Fm nk que o cita:

.

.

J

.

'r

Se,detunlado,todateoriapositivadevenecessariameniesebasearem
observaçöes, é igualmente claro de outro lado qu'e,pam realizar
observaçöes,nossas m entes precisam de algum a teoria.Se,po
contemplarosfenôm enos,nâoosvincularmosaalgunsprincfpiosyseH
impoksfvel combinar estas observaçöes isoladas e delas retirar
quaisquerconclusöes.Além disso,n:o serfamosmesmo capazesde
fixi-lasem nocqns mentes.Normahnente estesfatos penm neceriam

desapercebidossobnossosolhos(Fmnk 1957,p.4).
Sö tuna anélise histôrica bem docum entada,ou tuna aguda visâo do espritdo
nosso tem po,poderia nos dizeralgo a respeito desta fuga da teoria dentro da
Psicologia.D e qualquerforma,arrisco um palpite sobre o assunto:a recusa da
teoriadispensam uitasvezeso érduo tm balho do labomtôrio,bem com o o lento,
dem orado,diffcildom fniodeum alinguagem cadavezm aistécnicaesofisticada.
Nâofom m m aisou menosessasasrazöespelasquaisPetrarca,noRenascim ento,
se dedica à desconstruçâo da grande sfntese aristotélica? Pelo m enos é o que
as14'
naKoyréno seguintetexto:

Poucohnportaquealögicaescolésticasejasutil;poucoimportaquea
filosofiadeAristötelessejaprofunda.Petmrcanâo quermaissaber
delas,porque n5o as compreende,porque est; farto delas,de sua
sutilezaedesuaprofundidadeyésobretudodesuatecnicidade-petmrca
- ee
useidequantasreselvaséprecisocercarestaafinnàçâoum pouco
brutal-Petmrca,e o hllmanismo inteiro,nâo éem grandemedidaa

z2a

revolta do simplesbom senso?nëo no sentido de bona llle?1.
<,m nq,

antes,nodesenso-comum?(Koy1A 1973,p.19).

Qualquersemelhnnçacom boapartedaproduçâocient@cadaPsicologiaatual
é,com certeza,m em coincidência.
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QW SO ESPSICOO GICASNO CAG O DAINTELIGQNCIA
ARTM CIAL
D AVD W ILLIAM CARRAIIER
UniversitlnzleFederaldePernambuco

h Inteligência Artificial,considem da com freqiiência com o sendo um a'
sub-freadaH form ética,narealidadeéum cam po interdisciplinarenvolkendo as
disciplinas de Psicologia,filosofia,Lingiifstica,entre outm s.A principalm eta
pH tica collsiste em produzir progmm as computacionais capazes de reali4ar

atividadesUogarxadrez,diagnosticardoenças,provarteoremasdegeometria,
resolverequaçöesdiferenciais,interpretardados espectogrzscos)que exigem
hzteligênciaquando realizadasporsereshllm nnos.Possuitam bém m etasteöricas
ou conceituaisrelacionadas com a natureza da inteligência e do conhecim ento
que asszlm em llm n im portância ftmdam entalno cam po.Independentem ente da
controvém ia sobre a possibilidade de serem construfdas m âquinas inteligentes

(verCan-aher,no prelo)a aproximaçâo de especialistas da Infom ùtiva e da
Psicologia(particularmenteapsicologiaCognitiva)podeserfrutffera,nâoapenas
parao cam po daInfonnstiva,m astam bém pal.
ao campo da Psicologia.A seguir
tentareifundam entarestaidéia.
'
H ; poucos anos atrés, um livro-tpxto sobre interaçöes entre
computadoresesereshumanosestimavaem 50% apartedoprogmmareferente

àinterfacecom ousuério;hojeestacifraestariaem tonm de80%.Istosignifica
queumnboaparte do esforço daequipedeproduçëo desoftware estéhoje
dedicadaàquestâodafacilidadedeusodoprograma,dopontodevistadousuério.
Este fato sublinha a hnportância de existirem especialistas nas equipes de
produçâo capazes de avaliar com o os usuérios entendem ou nâo o software e

comoorgnnlzam seuconhecimento,oque,porsuavez,reakaacontribuiçâoem'
potencial do Psicölogo na produçâo de qualquer softw are. Entretanto, a
contribuiçâo principaldo psicôlogo na érea especffica deInteligência Artificial

éalgodiferentedaquestëodeuser-friendliness(facilidadedeuso).O papeldo
psicölogo na Inteligência Artificialconsiste em especificaras condiçöes ideais

desejéveispam queoprognmasedesempenhedeformnmaisflexfveleadaptada,
contosetivessef/lle/fgôlcft).Estascondköesideaisn5odevem serconfundidas
com asregmsdeinfetênciadeum sistemaespecialista,dotipoSE (existem cerlr

drcunstândas)ENTXO (conclua ouJljw X).Uma lista de regmsa serem
cegam ente seguidas pela m iquina pode refletir e corporificara inteligência e
experiência de dezenas de especialistas.Entretanto a excecuçâo cega da lista
incorreem en'
osquando circunstânciasn:ousuaissâo encontm das.Um chefede
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cozinha precisa saber'
adaptai-se a tmza cozinhi com utensflios novos.Um
entreyistadorprecisa discenzirquando as inform açöes dadas pelo entrevistado
s5o dignas de confiança ou nâo e se o individuo compreendeu a pergunta
colocada.Um médico precisa observar um acideptado e decidir qùàis dos
sintom asrequerem atençâo im ediata.
O papeldo psicölogo nâo consiste necessariamente em dizercomo o
bl
ema
deve ser tesolvido do ponto de vista da progenm açâo, m as,shn,em
Pro
indicar as necessidades e opçöes conceituais disponfveis. M uitas vezes esta

contribukâoçonsistirâem elaborar,comoadvogadododiabo,argumentosconH
aidéiadequellm certoptograma(ouqualquerprograma)possuiinteligência.hs
crfticas de Neisser (1991) podem ser interpretadas neste sentido.Neisser
argzlm enta que,apesar do sucesso de certos progm mas em resolverproblem as
outrom consideradog com o podendo sertratados apenaspor seres inteligentes,
existem um problem a fundam ental:
Embom todosestesprogmmasrealizem astarefascom êxito, nenhum

delessabeoqueestâfazendo.A méquhzaquejogaxadrezn5osabe
queestfjogandoxadrez;aliGs,nem sabeoqueéxadrez.M YCIN nâo
compreende que suas respostas conceme!n doenças humanas;nem
sabeoqueéum serhumano,nem umadoençahum ana. Essessistemas
armazenam infonuaçöes e produzem respostas dependentes de

informaçöesmassem qualquercompreeneoautêntica(p.5).
Neisserm ostm de fotm a clara que o problem a nâo se resolve annaze-

nandofrasescomoEusou1//?1computadorexadreztllf?lUop/dezpessoasjogado
ctxllJ2 peças a1/,?1tabuleiro na m emöria do com putador.Pal'a que estas frases
tenlmm sentido,argumenh Neisser,seria necessério que o computadortivesse
experiência econhecim entossobreom undo empfrico obtidosporinteraçâo nele
ecom ele.Istorequeteriaapresençadeestrutum sextrem am entecom plexasm uito

lpaisavançadasdoquequalquerprogmmaatéhojedesenvolvido.Neisse?(1991)
tksaa teoriadepercepçëo de J.J.Gibsonparaesboçaralgllmasdascaracteristicas
estruturais que um programa inteligente teria que possuir para realm ente
perceber,obterinfonnaçöessobreo mundo attavésdaexperiência perceptuale,
po> nto,tercondiçöesm v m aspam desenvolverconhecimentosfundam entados
.

naexperiêilcia.A anélisedeNeisser,evidentemente.apontaparaum projetode
pesquisaam bicioso epossfvehnentenâo realizévelaprazo médio. M aj,questöes
de opem cionalizaçâo à parte,e1e m ostra que osestudosempfricose teöricosda

Pskologiatêm reveladocompetênciasintelectuaish'lmanas(comoaorientaçâo
perceptual)que têm sido desconsiderado pelosespecialistasda Informéticana
produçso deseusprogrnm asditos inteligentes.
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Em sum a, a Psicologia poderâ esclarecer quais sâo as estruturas

cognitivas necessérias para que osconhecimentossejam ftmdnmentados na
experiência.Progmm as de pesquisa m esm o longe de atingir este estado ideal
pode/o beneficiar dos diveaos modelos encontm dos na Psicologia para a
representaçâo dosprocessoscognitivos-o m ciocfnio,am em öria,aform açâo de
conceitos,etc.

Seriaincorreto deixaraimpressâoqueaPsicologiajétenharesolvido
estase outms questöes bâsicassobrea natureza do conhecimento hllm ano.Nâo
lh4 consenso entre os psicôlogossobre os conceitos ftmdam entais.O que é nm
conceito? Com o a m em ôria é organizada? A inteligência artificial fom ece à
Psicologia tlm foro interdisciplinar e contextos novos para reflexâo sobre a
organizaçëo e uso dos processos cognitivos.A riqueza do debate ficou clam

quando Searle (1990) apresentou seu argumento contra a possibilidade da
hzteligência artificial.O argxlmento de Searle.(1990) sobre a sala chinesa
baseia-se naanalogia entre o serhum ano e o com putador.Searlenâo conhece a
lfngua chinesa m as acredita que seria possfvelaparentarum certo dom fnio do
chinêssealguém lhe apresentasseum livro com instruçöes,na lfnguam atem ade
Searle,sobre como responder a perguntas formuladas em clzinês.Searle iria
seguirasinFtruçöescegam ente,devolvendo cadeiasdeideogram aschinesesem
tesposta as perguntas escritas em chinês sem ter qualqtler noçâo de seu
significado.
.

As reaçöes às criticas de Searle (1990) fomm divemas e acirradas,
algum as tâo provocadom s quanto o prôprio argum ento de Searle.Pylyshyn

(1980,em Gardner,1985)argumenta,porexemplo,com certaironia:.
Suponhn queseascelasdeseu cérebrofossem substitufdas,umapor
uma,porcircuitos integmdos e progmmadosde fornu a mantera
fupçso deentpdarsafdadedadosidênticaàunidadesubstitufda,você
certamenteiriacontinuarfalandocomo você ofazagom apenascom .
adiferençadequesuafalan5oteriamaisqualquersignificado.O que
nös,como observadores tratariam como palavms s'
eriam pam você
apenasrufdosquepscircuitosfizel'
am vocêemitir. .

No fundo,tanto a posiçâo de Searle (1990) quanto a resposta de
Phylyshyn(1980)revelam diferençasdeopiniâosobrequestöesepistemolôgicas
ftm dnm entais.Pnpa Searle,a inteligência e a intencionalidade sâo propriedades

apenas de tun ser biolôgico (e possfvelmente de seres com uma natureza
imaterial).Este m nto de divergênciaé apenasum dentre osmuitos que têm
surgido nestedçbateeem outros.A lgum asdasquestöespsicolögicasquesurgem
na h teligênciaA rtificialsâo asseguintes:
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1)O mciocfnio(humnliooun:o)consistedeproposköessimbôlicasque

sëoorganizadascomoxxmnBgicaformal?épossfvelhaverinferênciassem haver
proposiçöes? Que outras formas de representaçâo do conhecimento sâo
posslveis?: possfvelsimularrepresentaçöesdosesquemaspsicolôgicos?
2) Como o conhechnento intuitivo pode e deve seriepresentado (na
Psicologia e na lnteligência Artificial)? Como é possfvelsaberalgo sem ter
consciênciaexplfcitadesteconhecim ento?Com oo conhecim entopodesurgirda
açëo?

3)Como agemlizaçâo eatransferênciapodem serrepresentadasnum
sistemaffsico?O quedeterminaseum esquema(ouscriptouframç)serâutilizado

I

em inslnciasdivemas?

4)Comorepresentaroprocessamentopamlelo deinform açöes?
.

A o lidar com questöes desta natureza, a Inteligência Artificial têm
desenvolvido técnicaseconceitosqueagoracom eçam aenriquecera Psicologia.
Por exemplo,os conceitos de encapsulaçâo,inheritance e polim ov sm o - da

progtnmaçâoorientadoaobjetos-oferecem metéfomsnovaspal.
arepresehhro
conhecim ento hum ano.A encapsulaçâo é um a cam cterfstica de progrnm as de

:

computaçâo organizadosem mödulosconhecidoscomo objetos.Cadaobjeto
possuixlmainterfaceatmvésdaqualinteragecom outtosobjetospormeioda
tmnsmisssoerecepçâodemensagens.A interfaceéoladopûblicodeum objeto.
Cadaobjetopossuitambém um ladointernoemecanismospröprios,chamados
m étodos,pararealizartarefas,um a vezque ordenssâo recebidas.M ascom o um

objetorealizatunatarefaénormahnentenâodisponfvelparaaverificaçàodos
demaisobjetos.A encapsulaçâotem sidoum dosconceitosftmdamentaisnum
debaterecentesobreasrelaçöesentreacognkâoeapercepçâo.Fodor(1984)
argum entaqueexisteum aform adeconhecim entoquevem dapercepçâo direta,
sem a interpretaçâo por ftm çöes intelectuais superiores.Ele ftmdam enta seu
argum ento em parte na idéia de que certos processos perceptuais sâo
împenetrdveis porprocessos cognitivos.E1e afirm a,por exem plo,que m esm o
tendo estudado sobre a ilusâo M iller-Lyer,nâo deixam os de tera ilusëo,o que

ocotredeformaautomâtica.Churchland(1988)respondemostrandoqueailusâo

deMiller-Lyertem queserapreendidaedependedeexperiênciacom objetos

'

m ultifacetados com o um a sala, em que os ângulos dos vértices revelam
infonnaçöes importantessobre a distância de um areta enirelaçâo a outras.Em
outras palavm s,mesmo a percepçâo de ilusöes implica necessariam ente em
inferências.A q'*uestâotom aaserseessasinferênciassâodealtonlveloudebaixo

nlvel.

.

.

.

h dependentem ehte de quem ganhou no debate,o exemplo serve pam
ilustrarcom o um conceitoem prestadodaInfonnéticapodepropiciarferm m entas
conceituaispam representarquestöessobteo conhecim entohum ano.N o caso, a

1

i

I

j

I
!
j

t

I

I

zas

consciênciadeixa deserx1m fenôm eno totalmentevago em etaffsico,passando a
ser tratado em te= os de que infotm nçöes e propriedades acessfvqis a que
xm ldadesdeprocessnm ento.
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ALGUNSM ODELOSPARACARACV RIZACAODA
APRENDIZAGEM DEM AQY A
ROSA M AQIA VICCARI
Universidade Federaldo Rio Grande do Sul

N este texto sâo levantadas questöes relativas a aprendizagem de
m fquhm.

t sabidoqueosmétodosmaisconhecidosdeserealizaraprendizagem
em méquina sâo inspiradosnosprocessosdeaprendizagem hmnana (induçâo,
u alogia,deduçâo....).Noentnnto,existem controvérsias(diferentescorrentes)
arespeitodeseafomm efetiva(modelocompuhcional)decomoacontecem estes
processosna m âquina é igualou diferentedahum ano.
Na m iquina existem fonnalismosde representaçâo de coA ecim ento e
existem procedim entos de controle que im pöem , por exem plo, ordem de
realizaçâo das inferencias.Autores defendem que estes processos acontecem
também no ser hllm ano.No entanto,existem outros aspectos,levantados por
pesquisadoresda ârea,porexemplo:am em ôriado serhllm ano éassociativa,nos
com putadores este com portam ento deve ser sim ulado;o m ciocfnio hum ano é

pamlelo,o raciocH o mecânico (no geral)é seqûencial.Ainda,autorescomo
Elson-cook (1988) afirmam que os lodelos de aprendizagem melhot

formalizadosatéhojeresultam dalitemblensobreaaprendizagem mecânicaesâo
aplicéveisatlm dom fnio particular,pois,sâom uito sim plesenâo têm nadaa ver
com aaprehdizagem hum ana.M as,parap contexto destedebate,aquestâobésica
é:

1)Existem reahnentediferençasentreomciocfniohumanoeomciocfnio
m ecânico?

2)Nestamesmalinhn deraciocfnio,quando falamosem representaçâo
do conhechnento podem oslevantarquestöescom o:

3) Quais os principios filosôficos (ontolôgicos) e psicol6gicos
(Behaviorism o,Cognitivismo,...) em que os modelos de representaçâo do
conhechnento existentesestâo baseados?

4)Quaisseriam osmaisadequadosparacadaproblema?
5)A buscadeum modelocomputacionaldaaprendizagem humanaéo
m elhor cam inho para representar o conhecim ento que seré utilizado pela
m iquina?

é hnportantelevantarestasquestöespoisquando seabordaosTl'sum
dosagentesquedeveserm odelado eo agentealuno,quetem xlmafonnahum ana
de raciocinar,o outro agenteé o Tutor,quetem 11m m ciocfnio m ecânico.

az;

Cabe ainda ressaltar,que o objetivo desta proposta esë limitado à
aprendizagem sim bölica.
Assim ,passarem os a apresentar algllm as classificaçöes feitas,pata a
aprendizagem de m équina,porautoresda érea.
.

.

.

Carbpnelletal.(1i83)Apresentaaseguinteclassificaçâo:pordomfhlo
daaplicaçâo eporrepresentaçâo do conhecim ento adquirido pelo aprendiz.Este
m odelo.engloba dois agentes:o ptofessor e o aprendiz.N o caso particular da
aprendizagem por observaçâo é descobe> , o professor é substitufdo pelo
nmbiente.A aprendizagem é sem pre incremental,feitaatravés de genem lizaçëo
a

(exemplospositiv:s)epm icularizaçâo(exemplosnegativos).
M ichalsky (1987)apresentaduasnovasdimensöespam acamcterizaçâo
da aprendizagem de méquina:o? paradigmas de pesquisa (simb6licos e
nâo-simbölicos) e a orientaçâo da aprendizagem (busca por um modelo
computacionaldaaprendizagem hllmnna versusestudosorientados atarefas).
'

.

Ainda, M ichalsky propöe a seguinte classificaçâp: implantaçëo, deduçâo,
analogia e induçâo.A analogia é definida com o o resultado de deduçöes e
induçöes.p aprendizagem ipdùtivapodeserfeita atravésdeexemplosou através
da observaçâo edescoberta.
,

Carbonell e Langlely (1987) afirmam que existem duas classes de
m étodpsdeaprendizagem :num éricoseshnbölicos.A classeshnbôlicappde ser
decomposta em tarefasde categorizaçâo etarefas dedom fnio,podendo ocorrer
em cadaum aastécnicasdeaprendizagem porqxem plos,porbusçahierérquica,

porobservaçâo,etc.Ainda,Carbonell (1988)propöe a existência de quatro
pamdigmasdeaprendizagem indutiva,analftica(queincluideduçâoeanalogia),
genética econexioë sta.

.

PartljdgeePaapdiscutem apossibilidadedeenquadmraaprendizagem

demsquina em dpasgmnàesabordagens:conexionista esimbôlica.Em 4eu
estudo,os autoresprùpöem vériassubdivisöes(aprendi
zagem porajustamento,
.

pornovasregras,porheurfsticas,po?gèpemlizaçâo,porparticularizaçâo,etc.).
Com basenestasclassificaçöespodrm ospensarasatitudesdeaprendizagem dosagentesinteligentes eos lim itesda vida artificialdosprogmm as.
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:'D ifefentes dhnensöes assllm e o problema da Cogniçâo em relaçâo à
tecnolögià da Intéligêniia Artificial.Um n delas é '
a dem nnda crescente de

col ecim entos sobre o funcionamento cognitivo do homem por parte da
engenhntiaem IA.UmaoutraserefereespecificamenteàéaplicatöeàdeIA.Na
prim eim aparecem com o resultadosrevisöesde teoriasexistentesem psicologia,
com éua cönw pondente teshgem , o que copduziu aestudosde problem assobre
a percepçâo de padröes visuais,a representaçâo de conhecim ento,m em öria,
retençâo e evocaçëo,processam ento de linguagem natural, m ecanism os
cognitivos, m odelos m entais, entre outros. Na segunda, aparecem com o
principais resultados a geraçâo de sistem as especialistas largam ènte aplicâveis

em diferentes âreas sejam tecnolôgicas ou cientfficas.Em seqûência ao
desenvolvimento dos recumos usados para os sistemas especialistas (expert
ayAe?ll.
&),11m novo produtocomeçaaserdesenvolvimento:o tutorinteligente,

quecontinuaademandarconhecimentos#sicolôgicosparapoderoferecertlma
intemçâocadavezmàtsinteligentecom ousuérioque,nestecaso,seriaotutomdo.
O grandeprojetoqueem 1980sedefiniapam osanos90el'
aconstruir
um sistem n capazde aprendercom seu ptöprio funcionamento.Estudossobre a
percepçâo hlm mna,diferentes abordagens Bgicas, modelos fonnais sobre a
representaçâo do conhecim ento,linguagensartificiaisespecfficas,arquiteturade
hardware, engenharia de softw are, em convergência, vêm apresentando
resultados surpreendentès. Estudos sobre psicologia cognitiva integrando a
ciênda da cognfçtib,co> o tam bém sobreneurologiae psicolingiifsticaseacrescentnm a h is esforços.Com unicaçâo intem tiva,realidade virtual,assim com o
recumosdehiperm fdiasâodesenvolvidosmpidnm enteymodificando opanom m a
restrito dosam bientes em que com eçou a serdesenvolvida a tecnologia de IA.
.

Entretanto,novasquestöessâoimanentes.A medidaqueum problemaémelhor
especiscado,novosproblem assâo form uladosem tom o à gm nde questâo:tlm a

méquinapodeajrender?Masoquesabemossoàrecomooholem aprende?A
m iquina pode lidar com dados,com infonnaçöes,com conhecim entos,com

crençàs?Quandoimplemçntamôsum kistehm artificialoqueestamosshnulando?
a razâo hum ana? os processos de aprender do homem ? seus m ecanism o
cognitivos?Osestudosquerealizam osnù LEC buscnm
' xlmaoutm dim ensâoque

,

çonsiste em bpscarcomoa tecnologiapoderesgataro hllmanismo.Em que os
desenvolvhnentosem IA pode/ oapoiareincrem entarodespertardaconsciência

zz:

do hom em ,m elhomndo seu auto-conhecim ento assim com o o conhecim ento
sobre o mtmdo em quevive?
.

Qualquerm squinaconstrufdapelohomem éum todolmificadofo- ndo
por componentes separéveis e claram ente definidos.Essa possibilidade de
sepna çâo intdnqeca em partes ldividuais cam cteriza nâo som ente a estrubxm

do,todo,ousuantorfologia,mnqtnmbém seuftmcionamento,oussiologîaiJé

ossistem nsnatllmism nntêm suadinâm icadiretamentel
'nncessivelaoobservador.
Apresentam -secom o totalidadessô indiretam enteanaliséveis.Assim acessamos
abasedeconhecim entosdeum apesgopatravésdecom portam entosverbais.M ns
é m uito restrito este acesso pam que possam os analisarcomo e1a se constitui,
com oe1aftmciona,desdeam emöriadosneurôniosatéayepresentaçâoim agética.
Enquanto nas dim ensöes anteriores o conhecimento sobre o hom em é
requerido para im plem entar sigtem as artificiais que funcionem com
cam cterfsticassem elhantesàinteligênciahllmanae,até,am onitomrsuainstrtwâo
eseu desenvolvhnento,sistemasqueem ulem o pensam ento do hom em pode/ o,

nllmnnovadimensâo,servirnâosôparaospesquisadoresdaciênciadacognkâo,
comoparaopröprioqujeitoempreendertpnprocessodeabstmçâoreflexivaedé
meta-cognkâo.Escolhemosaepistemologiagenéticacomobaseteöricaporque
ela apresenta um a ênfase K anti>na sobre as estruturas m entais auto organizadomse astm nsform açöescognitivaseporque estuda ascom plexidades

subjacentes a fenômenos psicolôgicos cotidianos (Boden,1887).Piaget

estabeleceu 11m linlta evottttiva,no quediztespeito à capacidade de conhecer,
que parte de trocas concretas entre organism o e m eio pam culminarcom trocas

simbölicasdo pensamento fo= nl.Grize(1990)afinnaque,antesdereferirao
mciocfnio que se m anifesta sobrefonnasm aiselaboradas,que convçrgem pam
adem onstraçâoeocâlculono sentidolögico,em epistem ologiagenéticabusca-se

compreendera1go doraciocfiota1comosepmticatodo odiaeacaàainstante.
Tais raciocfnioq sâo ocasionais, isto é, eles sâo funçâo da situaçâo e dos

indivfduos.Assim Grize(1990)sublinhatrêsaspectosprincipaisnosmciocfnios
Com ll13Ke reais: .: .
-

.

,

..

,

.

sâoraciocfniosprâticos,cujaconclusëo deveconduzirauma açâo,

revelnm uma certasnalidade;
- of
undam entalnelesnâo é akerdade,m asa eficécia;
.:
- t
em necessariam ente um certo aspeçto argum entativo,pois sâo
dirigidosaalguém .
,
.

Acreditamosquenm cönjuntodetécnicasparainvestigaroquesepassa
namentehtlmanaestésendogemdopelaciênciadacognkâoem funçâodos
desenvolvimeptosem IA,poisatualmenteppde-setestarcomplexasteoriassobre
com o as pessoas entendem a infonnaçâo natllml.Poi butro lad: tlm a.téoria
Poderosa,que apresente m odçlos form aisconsistentessobreo ftm'cionàm ento e

E

l
j

o desenvolvim entodainteligêncianahlenlpodetantosebenesciardetaistécnicas

comoajudarareilné-lasereelaboh-las.Nocasodenossaescolha,hâsuficiente
acervo de modeloi explicativos getados em situaçöes expetimentais e
fonnalizados logicam ente na:psicologia cognitiva de Piaget para que se

expedmenteimplementaçöescomputaciona
'is.Oobjetivodetaishnplementaçöes
pode se constituir tanto em axlm ento de conhecim ento nesta ârea quanto em

produçëodenmbientesqueajudemporum ladoamelhomradefinkâoeoestudo
dosproblem asexistentes.epèroutro aprom overodesenvolvim entodaspessoas
e de seu processo de aprendizagem ede tom ada de consciência.

NessaorientaçâopodemosinterpretarosestudosdeHarada(1991)em
fulwâo de um Colnputer df#e# Design ICM X inteligente que'integmria e
.

adm inistraria todas as inform açöes relevantes relacionadas ao design do
processo.Os requisitos de ta1sistema de Banco de Conhechnentos pam CAD
Inteligenteconsistirinm em oferecersuporte direto pata representaçâo estrutllm l
e em possibilitar o refinam ento continuado da representaçâo pelo usuério.
Buscando nm pliarsistem asdeBD pam aplicaçöesem sistem nsdeconhecim ento,
sistem asdeinfonnaçâom ulthnfdia esistem asavançadosdeinterfacehum anaos
pesquisadorescitadosseem penharam em produzirsistem asde BD orientadosa

objetos,com suporteem hypercardspal'amaisHpidoacessonavegacional,em
substitukâpaossistemasderedehiehrquicasdageraçâoanterior.A concepçâo
deObjeto-mundoreal-comocoleçöesdeatributosquesâocamcterizadosem
propriedadesemétodos,em queaspropriedadesdenotnm aestruturadosobjetos
eosmétodosdenotnm asoperaçöessobreosobjetos,abreumapempectivapam
o questionam ento e areflexâo dosm odelosda teoria piagetinnn.

Por outro lado,estudos como a tentativa de W azlawick (1990) em
im plementar a B gica opem töria,com que Piaget modeliza as estrutllns da
inteligênciada criançaatéa idade de 11-12 anosaproxhnadam ente,em sistem as

artificiaisémaistuilargumentoparaapoiarnossaespectativadequesejam usados
sistemasdeIA epsicologiacognitivanàosôparaajudarofazerhumano,mas
sobretudo pam oferecerrecumosparaqueo hom em possarepresentare analisar
m inuciosam enteseu pröprio funcionam ento e deletolnarconsciênda.
Refeë ndas
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NestaintervençâoprocumreitessaltaraimportânciadaconjunçâoEno
tftuloConniçëoE InteligênciaArt@cialdestamesaredonda.Seriaessaligaçâo
equivalente à relaçâo (respectiva) existente entre semântica e sintaxe? Ou
coaespondentemente,entre m ente e cérebro? Por que têm sido tais elem entos

(semântica,sintaxe,mente,cérebro,...)via de regra,abordados/estudadospor
classesdistintasdeprofissionais/estudiosos,cadaqualmarcadapornfveiscada
vezmaisprofundos(aomesmotempoquere-stritos)deespecializaçâo?
Nâo sendo capazderesponderessasperguntas(apropösito exatamente
porconta da referida especializaçâo)pam todososelementoscitados(emais
particularmente,no que conceme àsnuancesrelativasao cérebro e à mente),
ater-m e-eia historiarum pouco a evoluçâo dos sistem as computacionais nos

flltimostrinta ahos,de onde espero poderex% ir/elucidar,ainda que de fotmn
suméria,as relaçöes entre sem n
antica e sintaxe de progm m as de com putador.
Dessa incùmâo'
,mostrarei que os estudos e desenvolvim entos realizados nos
camposdosreferidoselem entostêm sidobalizadosporpergtmtaspam digm âticas

quesintetizonafom zadeCOM O?eO Q&S2equeanovaquestâopamdigmâtica
que se prentmcia para aspesquisasem cmso e aseyem desepvolvidasneste flm

deséculo/milêniopassaaser#d#z4QUE?
.
Nesse novo patamar(do #dRâ QUET,se inserem,a meu ver,novas
relaçöes(outroraobscums)entresemânticaesintaxeeentrerepresentaçâoeuso

doconhecimento,cujoentendimentotendeaestabelecerum novodomfniode
atuaçâo.Nessedomfnio,denaturezatmnsdisciplinar(nosentidodequetmnscede
limites ou fronteiras disciplinares),as perguntas-chaves (em termos de
impoe ncia)deixam deserPodelt??lJ mdquinapettsar?ou equivalentemente,
Contituium #rograplrlde computadorparte doJlen.
suzzlezl/o coitsdente?.(no
sentidodeJolm Searle,em Isf/leBrain:
<M iltdaColnputer#rogra??l?),epassam

aserdotipoQlferelaçöesexistem entreplœzlelaelliz@lzi?;flp(noqual,seinserem,
comoîttstâncias,asrelaçöesentresemânticaesintaxe,ouentrementee'cérebro)
ou,ainda,Quala realnaturezado complexohomem-tnâquina?Para queaerve
este novo complexo?
,
.
A partirdessasperguntasptocllm reienâo,brevem ente,e em conclusâo,
situar a necessidade de um a abordagem interdisciplinar,m ai. sistêinlca o'
u

holfsticaàsquestöeshoje comllnqaoscnmposde estudos'da cogniçâo eda
inteligênciaartiscial.

'
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PSICOLOGIAFENOm NOL6GICA?
ISM AS PESSOW I
Universidade de â'
J/ Paulo,Rfk frlo Preto

A interrogaçâodo titulotem vâriossentidos:1)2 mesmosobreissoque
vemaamesaredonda?2): possfvelumaPsicologiaFenomenolögicà?3)Porque

sechnmaassim umacorrentedeidéiasem èsicologia?Söpossorespondercom
segurança à prim eira questâo: nossa fêl/enj'tib tccolocar etn discussëo a
Fw
Wco/ogfc Fenomenolôgica ouo queseapresenta coplessenolne.Trata-seentâo

de discutir,no mfnimo,umn explicaçâo do compohamento hllmano (em sua
conotaç:om aisampla),easeventuaisderivaçöesaplicativasdessaexplicaçëo.
O utros participantes da m esa poderâo discutir esses assuntos com um a
competência quem e falta.Cabe-m e apenasintroduziro assunto.
A Fenomenologiasurgiu com o resposta àquestâo epistem olögicasobre

apossibilidadedeconhecimentoverdadeiroseanaturezaflltimadosobjetosdo
conhecim ento é,dealgum modo,àlteradapelareflexâoracionalsobreelesepela
inclusâo deles em categorias pré-existentes ao seu com parecim ento na
consciêncià.
',
Um conhechnento imtmeaessasdistorçöesque com prom etem aciência
.

convencionalseriapossfvel?Seriapossfveloconhecimentodeobjetospuros,nâo
distorcidospelasfalâciasdaobservaçâoem pfrica,nem pelaelabomçâo m cional?

O projeto epistemolögico de Husserlfoiuma tentativa de responder
afi- ativamente.Ele adm ité um a forma a-empfrica de conhecimento que é um

pré-requisito para o conhecimento cientffico (note-se,entre parêntesis,como
convém ao tem a,que H usserlqueria legitim ara ciência,ao contMrio de alglmK

seusadeptosdedécadasrecentes).
Paraalém daspropriedadesempfricasùu categoriais(predicativas),o
.

objetotemllmaessênciaimutével,àmaneim dasidéiasplatônicas.Essaessência
podeserconhecidapelaintukâo,independentementedaexperiênciaedareflexâo

m cional.Nâosetratadeidéiasgemis,produzidasporqualquertiposdeinferência
ou combinnçâo no nfveldo raciocH olôgico.Essasessênciassâo osfenôm enos.
Um fenôm eno é ante-predicativo,pré-predicativo,pré-teflexivo ou irreflexivo e
ante-m cional.Porqueeletn nKcendeàscategoriasm cionaisqueo definiriam ,ele
é definido, com o o Deus dos plotinianos, pela negaçâo de atributos que

restringiriam asuatmnscendência(àexperiênc
iaqàpröpria.reflexâo racional).
;.
.

'

Assim ,o fenôm eno é o dado puro.

.

.

.

A inclusâo intencionalde um objeto na consciência,ou seja,o
conhecimentodofenômeno,implicadespbjé-lodosdadosdaexperiência,através

I
:
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!
I

da anslise fenom enolögicak Entâo, a evidência é um a form a geral da
intencionalidade ou consciência de algllm acoisa,enâo xlm critério deverdade.

E aexpetiênciaextetnn,objetiva,pedm detoquedaciência,éapenasllmn3nq
evidências especfficas dentre as imim ems evidências possfveis.Pois 1u4 fnntas
espécies de evidências ou experiêndas fenom enolôgicas,quantas espécies de

E

objetos.

E

'

'I'
êm o m esm o status epistem olögico e experiência ou evidência de

obletosreais,irreais,ideaisouimpossfveis.2 atranacendênciadoobjeto.(Pam
Meinong,épossfveloconhechnento(cientffico)atédeobjetosinexistentesou
impossfveis).E porqueétmnscendente,o objetonâoéinstitufdo pelo sujeito

1
l
i
I
!

cognoscente.JéBrentano distinguiaavalidezlôgicadopensnmento,dagênese

I

psicolôgicadele.A fenomenologiainsistenadistinçâoentreasleispsicolôgicas

1
l

e asda lögica.
Com o construirllm n ciência do com portam ento hum ano,inclufdos os
processos em ocionais e cognitivos, baseada no m odo fenom enolögico de
conhecer?N outzostçrm os:com o conhecercientiscam entesem categorizar,sem
refletirm cionalm ente sobre o dado?Com o acederaosfatosdeconsciência se o
relatoverbaldelesé,nomn-ximo,um texto construfdosegundoascategoriasda

I
l
:
!
;
i

linguagem?Héoutromodo decolocaro problema:seosfatosqueapsicologia

estuda forem conhecidos atm vés da anâlise fenomenolôgica e,assim ,despidos

i

I

!

das distorçöes da experiência objetiva e da reflexâo racional,teremos o
conhecimento fenomenolögico dos objetos da Psicologia,uma Psicologia .

!
,
j

fenomenolôgica.Sini.M as onde se registl'ah esse conhecimento ptlro,sem

1

distorçöes,nem m esmo as da verbalizaçâo? '
' '' .,
Chnm arPsicologiaFenom enolôgicaaoestudo de'
relatosdeum npessoa
sobre çiquesente é no m fnlm o ingênuo.M eu relato de que estou com fom e ou
do que sinto quando estou faminto pode estar tâo longe derrefletir m eu

I
I

conhecimentofenomenolôgicodoqueéafome?comoum telatomeuBbrealua.

I
i

Com o ficam entâoasdefi çöesdeem oçâo,aprendizagem ,m em ôriayaM iedade?
Com o explicaro com portamento? Com o construirleisqueexpressem relaçöes

I

ftmcionaisentrevariéveis?Qualo critériodevalidadeedegenemlidadedessas

4

leis,seoseventosasetempostosem relaçâofuncionalsâo,nasuaessência.

j

.

.

înefdveis?Seestemciocfnioestécorreto,asduaspossibilidadesdeumagenuina
PsicologiaFenom enolögicaconsistirinm em :redefiniro conhecimento cientfsco
ou redeflnir o campo da psiéologia? M eu lim itado conhecim ento da doutrina

fenomenolögicanâo mepewnitepassardasinter
iogaçöes.

A redesnkâodocnmpodaPsic'ologiaem termosfenomenolôgicosfoi
nmndascollmnsm estt'
asdaPsicologiadaFotmn,ou teoriadeGestalt.O conceito

demeiopsicolh ico,divemodomeiogeogHficoéllmafommlaçâodosfatosda
Psicologia,que% nscendeàsmemspropriedadeso'bjetivasdelese.em certa

l
7
(

I
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medida,àelabomçâomcioi ldessespredicados.O realéoquesepercebeesuas
fonnas sâo as form as em que é percebido.Nâo se coloca aquestâo de saberse
pem ebem osarealidadetalcom oelaé.Elaécom o apercebem os. E osgeshltistas
construiram um a sölida literatura experim ental para dem onstrar esses
ptessupostos,principalm ente noscnm posdapercepçâo edam em 6ria. Com o se
concilia uma concepçëo fenomenolôgica do comportamento e o emprego de
técnicas experim entais para analisâ-lo? 'N a pesquisa sobre percepçâo,
provavelm ente, nenlm m a outl'a escola em Psicologia, se dedicou tanto à

mnnl
'pulaçâo daspropriedadesffsicas,objetivasougeoghficasdosestfmulos
como a Gestalt.O tue se manipulava? O mtmdo geoghfico ou o mtmdo
comportamental?é possfvelmnnlpularomundofenomênico?Comoavaliaros
efeitos de taism a/ pulaçöes,sem privilegiara introspecçâo com o fohte, talvez

fmlca de dados? E como despojaro relato introspectivo das defonnaçöes
introduzidas pela categorizaçâo epela apreciaçâo racional? Ou, na verdade,os
gestaltistas entendem queo relato introspectivo,tinico acesso à percepçâo pllm
dos fenôm enos, vem eivado daquelas distorçöes, mas eles pusem m entre

parêntesisatarefadesubmetetorelatoàreduç:ofenomenolôgica(queconsistiria
em colocé-loentreparêntesis)?
Um a tentativa de aplicar a fenomenologia à psicoterapia é a cham ada

psicologiaexistencial,porvezesditafenomenolh ica.Elasedesnecomonâo
sendo11m método,nem xlmaescola,nem llmateoria.Rejeitaateoria,vistacomo
distorçâo do verdadeiro conhecim ento dos problemas do paciente, ao m odo das

distorçöes categoriais rejeitadaspela fenomenologia.E se coloca como
altemativa (metodolckica)a concepçâo freudianae,igualmente ao conceito
neo-behaviorista dapsicopatologia,representadopelabehaviortherapy. A teoria

freudianaérepudiadaporserdetennirlistaeporseuapegoaosdàdosobjetivos.
CarlRogem nâo tem m uitas dévidassobrea behaviortherapy,pois
...

ocaminhoparaoapérfekoamentoem psicotempia,destepontode

vista,éselecionarsabiamenteoselementosareforçar..:com vistasaos
comportamentospam osquaisqueremosmodelarnossosclientes.O
problema nâo difere, em espécie, da modelagem de Skinner do

comporfnmentodeseusm mbospam jogarem ping-pong... '
...

é llmaatitudeque incluetemascomo...desdequèninguém élivre,

é melhor que nös mnnipulemos o compodamento dos outros de
mnneim inteligente,pam o bem geml. .'

'

Obvinm ente, este trecho sim plista ditorce em m uitos aspectos a atitude da
behavîortherapy diantedaidentidadepessoaldo cliente.Rogep ilustm aatitude
corêeta:,

.

î

'
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Cheguei à conclllmn
-o de que sö quando consigo ser xlmn pessoa
tmnqparentemçntereal,eassim soum rcebidom locliente,pode/ ele
descobrir o que h; de realem sim esmo.v
Entâo mlnhn empatia e .
aceitaçâo podem !erefetivas...A ee nciadatempia...é11m encontm . . .
entredllnqreror noqualoterapêutaéabertaelivrementeelepf prio .
v

e evidencia * 0...quando e1e pode...com receptivii de entmrno
mundodaoutra

: que
De um lado h5 o enfoque estritnmenteobjetivo,nâo hllmnnfstico,
impessoal,baseado mcionalmentenoconhecimentodaaprendizagem
animal.Deoutro,héesteenfoque,t1m encontrohumnnfstico,pessoal,

no qualh;preocupaçâo com 1Im serexistente,e??ltraluformaçëo,
Wa#o aae:queexrerfpleala.

'

O quelu4defenom enolôgiconestapsicotem piaou psicologiaexistencial,
quereiteradam enteasrm asuavinculaçâocom afenom enologia?O interessepelo
m undofenom ênico do paciente?Ou,apresllm idaapreensëo fenom enolögica dos

problemas do cliente? Neste segtmdo caso,como fica a qzestâo da reduçâo
fenomenolögicaoueidética?Qualopapeldaintrospecçâodopacienteoudesua

verbalizaçâopam efeitodeum dkazn6sLîcofenotltenolôgicoouexistenciallOua
em patiadispensao diagnöstico? Ou a tempianâo necessita dediagn6stico?
Com essas questöes, penso haver introduzido a discussâo dessa
m esa-redonda.Tentei levantar questöes sobre duas accepçöes de Psicologia
Fenom enolôgica:como explicaçâodocomportamentooucom oaplicaçâoclfnica
da fenom enologia. Hé um a terceim funçâo dessa Psicologia. Um a funçëo

ilegftima:libertaropesquisadoreoclfnicodebuscarorkordométodoeorigor
da interpretaçâo te6rica,em nom edapreservaçâo delzm aihefévelverdade aset
atingidaporatitudes.Afinal,diriam alglmq,ateoriadistorcee o método violenta
a natureza.

é preciso fazeralgumas ressalvas nessa introduçâo ao tema:1)a
caracterizaçâo da fenomenologia,feita aqui,é elementar;2) iguahnente é
elem entar a apresentaçâo da Psicologia da Form n e a da'chnm ada Psicologia

Existencial;3) ascitaçöes de CarlRogem sâo de uma traduçâo de 1969,de
ExlstentialPsycholor queremziutrabalhosdeum congresso dedezanosantes.

t possfvelque,entâo,aBehaviorTherapyfossemaisparecidacom oretmtoque
delafazRogem;4)ainclusâo deRogem entre osrepresenfnntesdeuma visâo

fenomenolôgicaem psicotempiajustisca-seporvériosmotivos,inclusiveateses
quedefende,nocongressocitado;5)aidéiadeexistendalou deexistentenâoé

D6

exatam ente a m esm a no âm bito da fenom enologia e no da filosofia de
K ierkegaard,H eideggerou Sartre,autoresinvocadoscom freqûêncianosescritos
dos expoentes da Psicologia Existenciàl,com o Rollo M ay e PaulTillich,por

exemplo;6)atranscendênciadoobjetoremeteàquestâodoisomov smooudas
fotmnK a Frforfda sensibilidade.Uma hipötese nemw ssiolôgica é xlm n teoria
flosôscado conhechnento.

'

.

.

.

.

J''

.

'

'

D7
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A opçAo FENOwG NOL6GICA
L/CIA E.S.PRADO
Universldade Federalde&Jo Carlos
Emboranâo tâo agùda quanto a partirdosanos60,a crise na Psicologia
é antiga. Hé quem diga que vivem os em um perfodo pré-paradigtndtko,

utilizando omaisoumenosambfguoconceitodeKxlhn.Outros(principahnente
algxlmasfonnasdecognitivismo)secandidatam arepresentantesde um novo
pam digm a,eo fazem com o acordoexclusivo dosm em brosdoseupröpriogrupo
- o que,no m f
nlm o,contm diz o sentido deparadigma,segtmdo Kllhn.M nsque

estatia-oqueéctlrioso-deperfeitoacordocom osentidoquedéGmnger(1987)
aoconceitodeparadigma,equeoutilizapm descreveraproto-ciênciam edieval,
onde:
.
Coexistent...etsesuccèdent,desphyslquesetdesmécanlquesquine

délilnitentpasdelamêmefaçon leurobjet,ninesesoumettentaux
mêmesëglesgénémlesd*observation,ninefontttsaged'tm dutillage
mntérieletconceptuelunifonne,nimême ne m sentlesproblèmes

qp*ellespeuventavoirqn commtm dnnqdestermescompambles(p.
12).
'
''

tquaseimpossfvelabrirmëodestepamleloentreaffsicamedieval,com
a prolifem çâo de suasteotiaspam darconta do movhnento,e a Psicologia deste

tiltimo século.Aqui,osdiferentesparadigmas(naacepçâo deGranger)seriam
as diferentes escolas -asinflm em s fonnas de behaviorism o,a Gestaltheorie e

outras formas de cognitivismo,como a èsicologia genética,a anélise
com putaçionaldam ente,etc.-todaspreocu'padascom o com po> m ehto,ainda

quenâohajaqualquertim decènsensoquantoàsuadeflniçâoouquantoàsteorias
ou m odelos explicativos de que lançam m n
-o.Nâo se trata m esmo de teorias
altea ntivasou concorrentes,poisosdadosdeum nteorianâo podem falsiscaras

proposk-.
qdeoutra,vistoquensofalnm amesmalinguagem nem sereferem
aosm esm osfatos.
Dequalquerfonnayseaffsicam edievalsepreocupavacom om ovim ento,
aPsicologia,desdeo ftm doséculo passado,sepreocupa com o com portnm ento.

Hâmuitotempodeixoudesetciênciadosconteûdosdacoi cf:ncfl,embom este
fato possa ter sido obscurecido pela prioridade consegùida por W atson,que
batizou de behaviorislno sua adaptaçâo da reflexologia de Pavlov.Assim ,diz

Kofan(1935)nosPrinciplosdaPsicologiadaGestalt:

:38

Embom aPsicologiatenhasidocriadaéomociência(laconsciênciaou
damente,escolheremoso compoA mentocomonossapedraangular

(p.37).

'
.'
. '. .

.

. .

. ..
'

'

' . .

.

'

Nahln hnente,o com poe m ento afnâo é o comportamento m olecular
que tem seu pam digm a no arco reflexo,m as o comportam ento molar,um a
tptalidade significativa,.dqntro do cam po de forças que o determina. A
consciência,ou aeyperiência direta,nosesclarecesobreo m eio com portamental
e o com podnm ento fenom enal,isto é,sobre parte do campo psicolôgico,que,
este sim ,poderia explicaro com portamento real. ' .
.

A partirdesta vaga definkâo de compo> mento,como produto da
intemçâo do indivfduocom o seumeioextemoeintem o (C=f(P,A),nafônnula

de KurtLewin),é possfveldizermesmo que outro n:o é'o objeto da
M etapsicologia freudiana - llmn tenfativa de form ulaçâo de um a teoria geral,
aindaqueconscientementetateante,paradarcontadecomportam ento:-sintom as

histéricos,obsessivos,pamnôicos,sonhos,atosfalhos,piadas,etc.é claro queo'

cnmpodeforçasconflitantesafem jogonâocotréspondeaoelegidopelaGestalt
ou porLewin.M ns Freud nâo irâ recorrerm esm o a uma espécie de topologia,
com o afinna Laplanche,pnrn m elhor compreensâo de suas hipôteses,com o
'
Lewin o fgrzde foemn m aisrigorosa eexplfcita? . '
0m ,oresultadodaguen'
afriasustentadapelavigênciasim ultâneadestes
diferentes paradigmaa foi um actim ulo de crfticas às insuficiências
reciprocam ente identificadas e tun estado de perplexidade,de égarement,que,
aliado atlmarevoltado sensocomum eaum aepistem ologiaingênua,tem levado
a diferentestentatiyasdesupem çâo da crise.Embom histentativasou safdasse
m ultipliquem com o grem lins,trêsdelassëo particularm entenotôrias:acham ada
etologiahum ana,apesquisa-açâo eapsicologiafenom enolôgica.A strêstêm em
.
.

.

comum apreocupaçâocom ométodo(tfpicodasépocasdecrise,comodizKoyré)
e a ausência de teoria psicolôgica substantiva.Com o nâo hé tempo pam um a
anâlise detalhada da produçâo dita cientlfica que delasdecorre,sou obrigada a
serperfeitam entedogm éticaeim pertinente,rorom .M asacreditoterboasmzöes
pam aflem nrque:
.
.
.

,

,

1)O métodoeastécniçasdaEtologîa,quetâobonsresultadosobtivemm

na anélise das sociedades anl
'm ais,perdem toda sua força heprfstica quando
transplantadosparaoe.
studo degruposhllm anos.E que,no transplanteyperdeu-se
a teoria quesustentavao m étodo,porserinadequada ou insuficientepam o caso
do hom em ,e osresultadosconseguidossâp,no m fnim
'o,decepcionantes.
.

,

2)hpesquisa-Açso,pzopost porLewinnadécadade40,foiigualmente

dqsvirtuada na m edida m esmn em que se dessolidarizou,vom o agora acontece,
da teoria que a guiava.Indifetente aos fenôm enos psièowsociais presentes na
.

z3:

atuaçâo degruposque luinm porm udanças-e,portanto,também perigosa -,ela

éhojeconduzidaporllmnaMlisealgosimplöriadarealidade,insphzda,muitas
vezes,m lm m nrxismo vulgar.

.

3)A utilizaçâo abusiva do chamado métodoXn/zzlerlo/dgfco,que,
quandonâoestéaservkodealgumateoriapsicolögica,tem levado,ouax'mn
apoteose do senso-comllm ,que em nada esclarece o fenômeno estudado,ou a

llmninsensatatraduçâodalinguagem ordinériaemjargâoheideggeriano.
Nostrêscasosacimareferidos,houveum abandonodoobjetomesmo(Ia
Psicologia e llm n migraçâo,sem nada nos:olâw ou rlf?.&mâbs,respectivam ente
para a Biologia,a Polftica e a Filososa.Sâo três tentativas de destruiçâo da
Psicologia que m erecem llm a anslise m inuciosa de seus pressupostos, das

justiscativasapresentadase,principalmente,dosresultadosobtidos.
Porom ,detenhnm o-nos apenas11m pouco m ais na quesâo do m étodo

Jenomenolôgico,transformado em bandeira de reaçâo contra a psicologia
experim ental, frequentem ente e indevidam ente identificada com o
Behaviorism o.Deinfcio,épreciso distinguirtrêsm odalidadesdeaplicaçâo deste
vocâbulo na qualificaçâo do m étodo aserutilizado.
.
.
Em prhneiro lugar,o m étodo fenomenolôgico podeser,e foi,entendido

comoobsèrvaçâoedescrkâopreliminardofenômenoaserinvestigado.Tem,af,
11m ca/terpropedêutico,compartilhado com todasas ciências empfricas'
que
aindanâo atingimm um certogmu deformalizaçâo.é destadescriçâoou desta
observaçâo préviaque vâo surgiras Mpöteses explicativas,apôsa identificaçâo

dasvariéveisoudosfatoreseleitospelateoria.2 assim queKoffkn(1935)defme
fenotttenologia:
Pam nös,fenomenologiasignificaumadesclksoclaexperiênciadireta
quesejaamaisingênuaecompletapo%fvel(p.j4).
'
(Naturalmente,as palavras ingênua e completa,para qualificar qualquer

descrkâo,merecerinm,sôelas,umalongadiscussâoqueéprecisoeconomizar
aqui.)Dequalquerforma,Koffknsabequeestadescrkâoél
'nquficientepam dar
conta do com portam ento observado. Na realidade, diz K offka, a

ev#erillle/lltlfl/eaOIUerVJj'
J/devem andardeZZIJ/.
&dadas(p.84).Domesmo
modoM acLeod (1964)comenta:
A abordagem fenonienolögica em Psicologia provavelmente nos
levah à psicoffsica,à psicofisiologia,à psicologia social,talvez
mesmd-eeusugiroistocom gmndedesconfiança-aum sorlsticado

Behaviodsmo(p.55).

.

'

O queécertoéqueo m étodofenom enolôgico,assim entendidp,exigeum ateotia

psicolôgicadocompodnmento,sequiserexplicé-lodemaneim sijnificativa.

'

Em segtm do lugar,o m étodo fenom enolögico seria o m étodo utilizado

pam obtençâo dedadosdaep eriênciadiretadosujeito,isto é,dedadosna
prim eim pessoa,nâom aisapenasdêscrkâodaexperiênciadiret
adoobservador.
Dizem respeitoàpercepçâoqueosujeitotem desimesmonasituaçëoounoseu
meio compodnmental.E,pam osgestaltistas,a descrkâo do comportamento
.

fenom enalouconcreto,queteveLapartesdocom portam ento real.Asshn,apenas
umapista pllfffo valiosapara o nosso conhecim ento da conduta real,dizKoffkn

(1935,p.52).Nâosuficienteenem absolutamentenecess/iapam aPsicologia
enquanto ciênciado com portamento -casocontrério,nem Köhlerteria explicado
o compoe m ento inteligentedosptim atassuperiores,nem VonUexu ll,tâocaro
aos fenom enölogos,teria descrito o Utnwelt-o m tm do-pröprio -de abelhas e
ca> patos.
.
O1'
a,tais acepçöesdo m étodo fenom enolôgico elim lnam :

a)Qualquetvalorcognitivo atribufdo àempatia,misteriosa categoria
rom ântica proposta,no século passado,porV scheredepoisporLipps,paradar
conta,de H cio,da experiência estética.Tm nsportada pnt'
n a Psicologia com o
m odo de conhecitnento privilegiado é, no entender de alguns psicölogos

fenomenölogosatuais,aviarealdeacessodireto(nâoporhzferência)aomtmdo
privado do outro.O1.
a,o cfrculo vicioso afé evidente,pois o que é visto com o

meio de conhecimento jé.pressupöe a posse deste conhecimento.Aliâs,
frequentemente,,a empatia (Eins hlung)exigida é dqscrita mais com as
camcterfkicasdasimpatia (Mitgefihll-envolvimento afetivo,sofrercom o
sujeito,pnrtilhnrdesèusproblemns,etc.-oque,defato,nâofavorece,mas,antes,
constitui-seem barreim ou im pecilho ao conhechnento.Nâo époroutro m otivo
que a Psicanélise l
'nKiste na necessidade da anélise da contra-tm nsferência,isto
é,naidentiscaçâoecontroleconscientedequaisquerenvolvim entosafetivosque
o analistapossa viratercom o paciente.
'
'

b) Qualquerpossibilidade de um conhecimento cientffico que seja
desvinculadodeumateoriasubstantiva-istoé,deum sistemadeproposk&s
que tenhn a pretensâo de explicar1lm determinado domfnio de fatos.Tanto a

descrkâodaexperiênciadocientistaquantoadosujeitofomecem dadosaserem
submetidosàscategoiiasou aosconceitosdefinidos,em tennosderelaçöek,no
hzteriordeum a teoria.
.
'

c) Qualque:possibilidade de um conhecimento cientffico que se vê

dispensado da necessidade de Justificaçâo.racionalde suas ptoposiçöes.
Justificaçâo racional que diz respeito às vârias esttatégias argum entativas
.

mobilizadasparademonse ravalidadedesuasaflrmaçc
nv.
q.

Om,em oposkâo a estautilizaçâo do método fenomenolôgico -no
sentidotâosömenteàedescrkâodaexperiênéiadiêeta-comopropedêuticoao
estudo do com portam ento, algllnq pesquisadores têm proposto tun produto
(

'

.

i

i
I

'
.
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hfbrido, psico-slosôllco,inspim do na Fenom enologia,com o a safda pam as
disculdadesdaPsicologia.Carecendodequalquerteoriapsicolôgicasubstantiva,

estachamadapsicologiafeltolllenolôgîcafaz,ameuver,umagmndeconftlsâo
entre um projeto propriamente cientffico e o projeto fundacionalista da
Fenom enologia de H usserl ou a anâlise existencial ou herm enêutica de
H eidegger.
,
.
Com efeito,x1m prim eiro tlw o desta nova Psicologia é a pretensâo de

tlstuw r,dealgllm modo,o lguardaFilososa.é acreditarqueaatençâoàcritica
aque aPsicologiafoisubm etida,no que se refere aospressupostosontolögicos

que asustentam (porexemplo,acrfticadeM erleau-ponty em A Estruturado
Comportam ento,1942)possaedevatmnsformaropsicölogoem filôsofo.Om ,

comodizWaelhensnoPrefécioaollvrodeM .-ponty(1945)nâoeraobjetivodo
autortrauferirao cfdalfs'
rc o ellcrlrg/ das tarefas e responsabîlidades do
zlle?tFçfco(p.XT .Atarefadechegaraoûnicozllfc/eodesign@caçëoexistencial
queseexplkitaeplcadaperspectiva(cientsca)(p.XID ,etmnsformar,assim,
cada evento em necessério,visto que significativo - cabe ao filösofo,nâo ao
Psicölogo enquu to cientista.
Ta1 m al-entendido quanto às obrigaçöes e deveres do cientista se
expressa,igualm ente,nabuscadeeaaôlcfr com opassoinicialdapesquisaybusca
pam aqualparece nâo estardefonna algumainstrumentado.Dequalquerform a,
seria esta um a tarefa propriam ente cientifica? Com Poincaré,penso que nâo:a
ciêncianadadizsobreaverdadeiranaturezadascofaas.,m assobreasverdadeiras
relaçöesentre ascoisas.Continuando assim modesta,poderéserdegrandevalia

paraofilösofo.O seuerroeseusdeslisessaltam aosolhosjustamentequando,
inadvertidam ente ou nâo, esta linha de dem arcaçâo é ultrapâssada.A liâs,

M erleau-ponty, no Prefâcio da Fenomenologia da Percepç:o (1945) em
.

momentoalgum diz:oc&?1Jf.
$'ft)devefazerfs'
//oltaquilo,mas,antes,chamapam
o filôsofo ou aFilosofia todasastarefasque afsâo explicitadas.Ninguém espem

queaciênciareveleo nlistériodo ??1lf?l#/ qoJllfa/tlrf/ da zuztib (1945,p.XVI)
tarefa atribufda à Fenom enologia,ao filôsofo,felizmente.E,com certeza,esta
divisâo de trabalho deve serm antida.Caso contH rio,quem iria proporcionar,
com seusresultadosexperimentaisabundantes,osargumentos decisivosde que
M erleau-ponty lança m âo tanto pal.
a fazera crfticadasfilosofiassubentendidas
pelasteoriaspsicolögicasquanto para m elhorilllm inarsuasprôpriasteses?
Acredito que a Psicologia ditafenom enolôgica nada tem a oferecerque
sirva com o degmus pam 1Im acesso ao sentido flltim o da experiência humana.
Seusresultados,até onde pude ver,parecsm -me decepcionantes.Porexem plo,
nada m ais abstm to e gem ldo que os resultados de um estudo que se pretende

idiogrâfico (de idios,particular,singular,e, portanto,descriçâo de
acontecim entosou fatosparticulares-quenada tem avercom idea,ideog/sco,

j
j

i
l
I

a4z

ideognmn ou ideologia,confusâo quejâ encontreiem textosde psicologia
qualitativa),quandoojargâoheideggerianotomaolugardobom sensonafalta
de qualquerteoria.Ou entâo,quando a linguagem prdinéria do sujeito que
descrevedeteM inadaexperiênciaéM duzidaem termosditospskolh icos.Se
nâo sâo definidos no interiorde um a teoria,a que poderinm correspondertais

tennos,ouporqueseriam maisreveladoresqueostennosutilizadospelosujeito?
Em um a m esa-redonda é preciso ser breve. Dai o dogm atism o
incontoa n
-vel:hâfaltadeespaçooudetempo,nâosö pal'aadistinçâo denuances
com o paraa argum entaçëo necesséria -o que poderéserfeito em outm situaçâo
m enosrestritiva.
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A fenom enologia - diz Husserl - é antes de.tudo a retom ada e a
m dicalizaçâo do cartesianism o.E nôssabem osqueessa retom ada refere-se,em
prlm eiro lugar,ao idealde um a doutrinaquenâo parta de nenhzlm pressuposto.
Idealqueesténaorigem daprhneiradasM editaçöesdeDescartes,ondeadévida
m etödica proibe a flosofia de assum ir, no seu ponto de partiday.qualquer
conhechnento quesepossaadm itircom o Iltndadù utilizével.IdealqueDescartes
form ulam as,aosolhosdeH ussetl,nâosegueielm ente.Porquese éverdadeque
adflvidâ elim lna,do infciodaslosofia,qualquercontelido de conhecim ento,nâo
.

.

é menos.verdade que Descartespressupöe como dada llma certaforma do
conhechnento em geral:e1e pressupöe que o m odelo dam atem ética é o m odelo

dacientificidadeem geml,omodeloquedeveorientarapröpriaconstitukâoda
flosofia.
.
A fenom enologiaseh m aism dicalqueocartesianism oyeporissom esm o

e1a se desejarâ como uma disciplina absolutamente sem pressupostos.Sèm
pressuporqualquer resultado das ciências,sem pressupor qualquer m odelo de
cientificidade,sem pressupornem mesmo a validade da lôgica,e1a seH ,agora,
ocom eçooriginério.E seréessapretensâoqueHusserlexprim irâatravésdo lem a
segtmdo o qualo fenom enologia represéntaa volta d.
<coisas??le&?l= .Voltasàs

coisas m esmas é exprimir aquilo que é diretamente dado na i?;/I/#Jo,

independentementedequalquerposkâofijolöficaprévia,dequalquerhipötese
explicativa,de qualquer ciência constitufda.2 afastar a fenomenologia de
qualquerponto de vista.Porisso m esm o,se a fenom enologia sô pode serum a
disciplina descritiva é porque e1a se pensa éom o a anti-interpretaçao.Se e1a é

descrkâopuradoscontefldosdasubjetividade,éantesdetudoporsepensarcomo
disciplina livre de qualquerteoria.

'

,

.

' Por isso mesmo é'contestâvela oposiçâo,hoje corrente,entre
fenom enologia e positivism o.Porqùe o positivism o,ante-s de ser a apologia
caticatum l do m étodo das ciências natum is, designa em prim eito lugar.a

convicçâodequesepodefazerumadelimitaçtodefatosquesejaindependente
de qualquer interpretaçâo,exterior'a qualquerteoria,e por isso integralm ente
neutra.Ora,desdeldéiaslHusserlnâo
'deixah desublinharqueafenom enologia,
enquanto e1a é o oposto m esmo de qualquerponto de vista,enquanto ela é a
disciplina que se guia apenas pelo campo do dado intuitivo, enquanto e1a é
anterioratém esm oaopensamento queelabora essedado -esta fenom enologia,

z.u

diH ele,m erece o tftulo de autêntico positivismo.E,aqui,e1e tem m zâo:o
m sitivism o éantesdetudoacertezadequenössem prepoderem osterum acesso
aosfatostaiscoploelessëo,sem tingf-loscom ascoresdequalquerinterpretaçâo.

Om,frenteaesteprojetodeumadescriçsodavidasubjetiva quese
desejarianeutm e préviaem relaçâo aqualquermodeloteörico eaqualquer
filosofia, a realizaçâo da fenom enologia parece a prova eloquente da

impossibilidadedafenomenologia.Porqueaquiloquesedesejavatuùadescriçâo
neutra da paisagem daconsciênciana vetdade se revela com o.um a conatruçëo.
A voltaàs coîsaspleslzlr seréapenasum a interpretaçâo.

Quese tomecomo exemplo omodo comoo fenomenölogo#excrevea
estrubltn de .1m ato perceptivo.Com o se sabe,H usserl vai apresentar-nos a
percepçâo com o o!resultado do entrelaçam ento entre um contefldo opaco - a
sensaçâo -e um a apreensâo psfquica,um anoese que dâ sentido a esse material

sensfvel,originando-sedafaconsciênciaperceptiva de um objeto.Que essa
descriçëodapaisagem daco-ciênciasejamuitocontestével,aprôpriahistôria
do m ovim ento fenom enolögico incumbiu-se de dem onstrâ-lo. M ais ainda,
pode-se m strear,no interior da obta de Husserl,o m odelo teörico que esté na

origem dessasupostadescrkëo.Essemodeloestânaanélisedalinguagem que
o pröprioH usserldesenvolvem nosseusEstudosde 1894.A li,ao teorizarsobre
a diferença existente entre apreendertun arabesco e apreendê-lo cotno palavra,
Husserl notava que essa diferença,nâo radicando no contetido m aterial do
atabescoconsidem do,deviarem eter-nosa= //ora/ç/fcoquetransform ouypam
m im ,o m ero gm fism o em signo,om eroarabesco em palavm .0ra,éestem odelo
oriundo da anélise da linguagem que Husserltm nspöe pam o dom fnio dosatos

perceptivos,passandoadecodificé-loscomoresultantesdeum jogoentreuma
senyaçâoopacaetunatodedoaçâodesentido.Asupostadescrkâonaverdadeé
xlmainterpretaçâo.h volta fi.
scoisas??l:.
wlltu naverdadeseréaconstruçâb dessas
coisas.E com o toda construçâo que im agina nâo sé-lo,e1a nâo sô supöe um

modeloteöricocomodeixadejustificaralegitimidadedomodeloescolhido.A
descriçâopuraquesequeriaa-teôricajééteoria.E comoteoriaqueesquecede
sejustificar,elaéméteoria.
.
M asentâo,digam osqueaprim eirailusâo constitutivadafenom enologia
parece serexatam ente aquela que a defineenquanto m étodo.Nâo hé descriçâo
teoricam enteneutra,n5o hédom fnio defatosapreensfveisindependentem entede
llm n interpretaçâo.
E digamos tam bém que esta prim eim ilusâo da fenom enologia parece

calcar-seem umasegunda.Essasegundailusâoconsisteem tmtarasubjetividade
comoxim territöriodeobjetosqueseofereceriam aonossoolhnr,eaosquaisnös
terfnmosacessoporumaexperiênciaquenosdariaessesobjetosempessoa,como
umapaisagem anâlogaàquelaquenosoferecem osobjetosnaturais.Porqueseé

i
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verdade que H usserl sem pre procurou distinguir o dom fnio da nattuw a do

domfniodaconsciência,nâoémenosverdadequeessasubjetividadesemprefoi
vistapore1ecomoA'mnregiâodeobjetosqueespemvam anossadescrkso,11m
conjuntodepositividadesàsquaisnösterfamosacessoporaquelamttdançade
direçnodo olltarque,com o sesabe,em o modocomo elegostavadecam cterizar
areduçâo.DondearetöricafrequentedeH usserlaocriticarosautoresdopassado:

I
j

l
i

eleszlt7b viram a subjetividade....ComoseelaBsseumasenhorafamosaque
todostivessem aobrigaçâo deconhecer.Convicçâosemelhanteàdo teölogo que
fnm bém consideravaum a evidência a existência,em nôs,de um a alm a im ortal.

0m,asubl-etividadenâoé11m dado,nâoé11m tenitôrio,nâoéum conjuntode
positividades.Elaé tun conceito,xlm a signiscaçâo,ellm conceito que pode ser
construfdodem uitasm aneim s.JéparaDescartes,ondeH usserltodaviaseinspim ,
o Cogîtonâo designavaa revelaçâo dellmninterioridadepsicolôgicaatéentâo
desapercebida.

,
'

Om,énotévelqueMerleau-pontyfrisejustamenteessepontoem 11m
textoquepreparaatranskâodesuafasefenomenolôgicaparaumaoutradireçâo.

i
ë

Tmtandp,em PartoutetNullePart,dadescoberta da subjetividade,e1e nota

E

queasubjetividadenâoexistecomoum dado,antesdasfilosofias,exatamente
talcomoem seguidaelasviriam acompreendê-la.Essasubjetividadeantesde

r
:

sua fonnulaçâo explfcita nâo seria nada:e quando se fala em descobetm da

2

,

subletividade,nào se devepensarque e1aespemva osfilôsofosassim como a
Américaespemvaseusexplomdores.A subjetividadenâofoidescobertacomo
' sedescobreaAm érica:e1afoiconstrufdapelosfilösofos,econstrufdadedivem as
m aneiras.Aquinâo tratam os com o fatos,com positividades;aquitm tam os com
significaçöes.E,se em um a t'
lltim a concessâo,M erleau-ponty adm ite que o

E

pensnmentodosubjetivo,umavezintroduzidonafilosofia,éum pensamentoque
mso se deixam ais ignorar,elenâo deixarâ desublinharque essa pem istênciade
um asignificaçâo nâo deveserconfundidacom a solidez de um fato.

.
,
!

M sim ,duasilusöesparecem serconstitutivasdafenomenologia:12)a

ilusâoquemelevaatomarum conceitoconstrufdo-asubjetividade-porllm fato
positivo;22)ailusâoquemelevaaempreenderadesctkâodestesupostofato
comoumadescrkâosem conceito.Essasduasilusöessâocomplementares.E
elas parecem indicarque a fenom enologia é apenas uma m im gem intelectual.
Um am im gem quenâodeixa de tersem elhançascom aquelaque Kantdescobria
na origem m esm a da m etaffsica cléssica:a propensâo a interpretaraquilo que é
apenasuma anélisé de conceitoscom o sendo,porsisô;um a legislaçâo sobre as
coisas.
.
.
.

'
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A psicologia fenomenolögiéa emplrka tem porobjeto de estudo a
descrkâo de fenômeimspsicolögicos'atmvésde1lm método deinvestigaçâo
emplrica. Esta psicolbgia pröcura'segùir as'orientatöes do m étodo
fenomeùolôgico.A psicologia fenomenolôgica tafnbém tematiza e descreve
fenôinenoà psicolôgicos atravéà do m étodo fenom énolögico. Sâù duas
psicologias, a psicologia fenom ènolög'ica e '
a psicologia fenom
' enolögica

etnplrica,que se valèm do mesmo lùétodo:o ,1lte #ofenomenolôgico.
Historicnmente,a psicologia fenomenolôgica aparece em primeiro lugar.é,
entâo,o caso de se perguntar:Qualé o lugarda psicologia fenomenolögica
emplrica'E estapergunta,éclaro,pressupöenecessariamenteestaoutra.Qualé

asuapossibilidade?O objetivodestetextofloéresponderaestasquestöes.
Tenta-se, tâo som ente,exam inar o sentido em que elas podem ser m elhor

compreendida'
s.Trata-se,portinto,em primeiro lugar,deexpor,brevemente,o

métodofenomenolôgico,bem comodéfazerum comentériosobreoprojetoda
psicologia'fenom enolögica.Trata-se,tam bém ,em segundo lugar,de expor o
m étodo de investigaçâo elnplrka dapsicologiafenom enolôgica èmplrica,para,
em seguida e finalm ente,exam inara possibilidade e o lugardesta psicologia.

O métodofenèmenolôgicocamcteriza-sepor'um éènjunto'deconceitos
edeprincfpioscujoentendimentoremetepam acompreensâodaprôpriafilososa
fenol enolôgica. Segundo M erleau-ponty (1945),o inketso tambélh é
verdadeiro,isto é,o entendim ento da filosofia fenomenolôgica rem ete para'a

compreensâo do método fenomenolôgico.'Escolhe-se,aqui,esta sejunda.
pempeciiva,ouseja,aborda-sediretamenteométodofenomenolôgico,esegue-se
M erleau-ponty para,em'largospassos,camcterizé-lo.O objetivo do método
fenomenolögicoédaracessoàdescrkâodefenômenosqudsâoekperienciados
diretamentenom tmdo davida(Lebenswelt).O mundo da vidaé omundo'das
coisàsmesmas.é o nitïndo daperceptâo diretàdascoisajfnesmas.2 omuiido
real,poisapercepçâonâo é ilusâo.Nâo setratadeinvestigaro realpam além da
percepçâoçoncebidacom oilusâo.Em verdade,söhéilusâoporquehéarealidade
dapercepçâo.O m undo davida épressuposto nâo sô naform açâodascategorias

objetivasedasexplicaçöescientfficascomotnmbém naatitudenatural,istoé,
nas crenças e certezas do senso com um referentes a existência de um m undo

objetivo.Consequenteminte,aciênci:eaatitudenaturalsâoderivadasdomtmdo
davida.O mtmdodayidapennaneceadormecido,irrefletido,emboraestejana

1
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origem daciênciaedaatitudenablml.é necessério,poitanto,suspender,istoé,
m rentreparêntesisporum instante,asatitudescientfficaenablml.Nâosee-SG
a negaraexlstência daciênciae dascrençasecertezasdo senso com um -Tm ta-se
de Ilm nm udançanadireçâo do olhnrquevisadespertarestem undo adorm ecido
eH efletido.queéo ponto departidadafonnaçâodasatitudescientfficaenatural.
O quesevisa é tem atizar,descreverecompreenderosfenôm enosdo m undo da
vidapntn,precisnm ente,entendermelhorasatitudescientfûca enatllm l.

Estamudançadedireçâodoolhardofenomenölogojésedéatmvésda
reduçsofenomenolôgica,isto é.existe afxlmn atitude que visa realizaras

E

opem çöesdesuspensâoindicadaspam porem ftmcionnm ento areduçëo eidética,

@

istoé,pal'a,aœavésdadescrkëodofenômeno,atingirsuaesssênciae,destemodo,

i

.

conceitué-lo e compreendê-lo.Contpdo,note-se bem ,o fenôm eno concebido
fenom enologicamente nâo tem o m esm o sentido do fenôm eno concebido pela

ciência.Deumnpempectivafenomenolôgica,o conceito de fenômeno sô se
compteende atravésda reduçâo fenom enolôgica.Do m esmo m odo,osconceitos

q
i
.

1

i

I

fenomenolögicosdedescrkâo,conceituaçâoecompreensâo dofenômenonâo

i
!

têm osm esm ossentidosquelhessâo atribufdospelaciência,e isto porque,com o
o conceito de fenôm eno, eles também sô ganlmm seu sentido fenom enolögico
por m eio da reduçâo fenom enolögica.A experiência direta de fenôm enos do
m lmdo da vida é intencional.Nâo se trata,porém ,da intencionalidade do ato,

!
i
4
1
I
!

isto é,da intencionalidade explfcita e reflexiva do peMamento objetivo.'A

!
'

intencionalidade que interessa à fenom epologia é a intencionalidade operante,

i

istoé,trata-semesmodaintencionalidadequeopem nomundodavida,ouda

j

hztencionalidadéim plfcitae irrefletidaque aparece na referênciadaconsciência
oudo com portnm entoaum fenôm enodom tmdo davida.E,poristom esm o,um a
intencionalidade que tnm bém sö se com preende pela reduçâo fenom enolôgica.
Asshn, descrever,conceituar e compreender tun fenôm eno é descrever um a
relaçâodeintencionalidadeopemnteentreaexperiênciadiretadeleeelemesm o.
Em sllm a,o m étodo fenomenolôgico visa tem atizar,descrever,conceituar e
compreenderaexperiência diretae intencionalde fenôm enosdo m lmdo da vida.

;
p

i
g
1
E
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i

O projeto da psicologia fenomenolôgica envolve uma reflexào
prelimlnardefenômenospsicolögicosevisaserllmaintroduçâoaI1m projetode
psicologiacientfica.Asdescrköesdosfenômenosdaemoçâoedaaprendizagem

j
j
1
i

real,tealizadasrespectivamenteporSartre(1939)eporM erleau-ponty (1942),

!

representam dois exem plos do m odo de funcionam ento da psicologia
fenom enolôgica.Contudo,a psicologia fenom enolôgica nâù prescinde de xlm a

l

'

certaphticapsicolôgicajâem mlmoquandoelarecoftaeselecionadatotalidade
do realtem aspsicolögicose os abordaatravé.s do m étodo fenomenolôgico.Por
exemplo,é conhecido o usb que Sartre e M erleau-ponty fazem da teoria e dos
experim entos da Psicologia da Gestalt em kuas descriçöes e conceituaçöes,

j
i
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D spectivam ente,dosfenôm enosdaem oçâoedaaprendizagem real.Seria,entâo,

ocasodesedizerqueexisteafapresençadellmnmeta-psicologiacujafunçâo
seriamediar11m espaçovazioentreapsicologiafenomenolögicaeoprojetode
llm a ciênciapsicolôgica?Responderafirm ativam ente a estaquesâo é criarllm n
situaçâopah doxal.Com efeito,seapsicologiafenom enolôgicapretendeserum a

introduçâo,um prolegômeno,porassim dizer,atlm projeto detunaciência

psicolôgica,com o é,entâo,que a ciência psicolögica;ou uma certa ciência

psicolögica,podeserchamadaadarseutestemunhojustamenteàsinvestigaçöes
da psicologia fenom enolögica?Estepmdoxo podeseratenuàdo se,em prim eiro
lugar,nega-seapresençadellm nm eta-psicologianasinvestigaçöesdapsicologia
fenomenolögica pam dizer que o que esta psicologia visa é precisam ente o

desenvolvimento de um projeto filosöfico,isto é,seu alvo é muito maiso
desdobram ento deuma filosofia fenom enolögica do quepropriamente o deum a
m eta-psicologia.Por exem plo,M erleau-ponty trata o fenômeno da percepçâo
tom ando com o referência a psicologia dagestalt.Porém ,isto é feito através de
um duplo m ovim ento de pensnm ento.Prim eiro,hé um a crfticà daPsicologia da
Gestalt,porexem plo,oprincfpio gestéltico do isom orfism o dasestrutul'asffsica,
Gsiolôgicaem ental,bem com o onaturalism bdestasestruturasem butidonaquele
princfpio,sâo descartados.Seglmdo, o fenôm eno da percepçâo recebe um a

interpretaçâo fenomenolögica-existencial.: apercepç:o interpretada fenomenolôgicam entequese tornacrfticaparaö desenvolvimentodoprôprio pensam ento fenom enolögico.Era preciso reinterpretarfenom enologicamentea percepçâo

para quee1ase tornasseo primado a pm irdoqualafilososafenomenolögica

pudessedesdobmr,justamenteeprecisamente,seupröpriomododepensar. .
Feito este çsclarecim ento, pode-se dizer, em segtmdo lugar, que a
psicologia fenom enolögica nëo deixa de avançar um certo tipo de
m eta-psicologia.Com efeito,nâo é possfvelnegarquefoiapsicologiadagestalt
que investigou sistem aticam entea estrutum dapercepçâo equea retom ada desta
.

psicologiapelapsicologiafeniomenolôjicasignificaoreconhechnentodeuma
certadireçâoparaaciênciapslcolögica,ouseja,deumacertameta-psicologiano
coraçâo m esm o dapsicologia fenom enolôgica.
.' :.
'.
Aquele pamdoxo do qualsefalava logo achnanâo sô parece atenuar-se
com o tam bém parece esvaziar-se.Trat -se mesm o édecom preenderosalvosda

psicologiafenomenolögica,istoé,'aquelesdequeelasejaumaintroduçâonâosö
ao projeto de uma psicologia cientffica,como também ao projeto,ou ao
desenvolv'
imentodoprojetodaprôpriafilososafenomenolögica.O paradoxoé
aPenasaparente.

.

f'

. . '.

'

Seria.possfvelagora,a :lm psicôlojo deorientatâo fenomenolögica,
interessadonodesenvolvimentodetunprojetodeciênciapsicolögicadeacordo
com.esta orientaçâo,partirda descrkâo e conceitpaçâo fenomenolögica da
.

i
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percepçâo einvestigé-la empfricamente (outrosexemplospoderiaser,ainda,a

descrkâoeconceituaçâo fenomenolôgicadaaprendizagem realedaemoçëo,
realizadas,respectivnmente,por M erleau-ponty e por Sartre).Em verdade,
tm ta-sedeum outroproblem no desaberseestaé llm npossibilidaderealou nâo.
O que se quermanterpresenteaquié apenasa questâo lögicada relaçâo entre a

psicologiafenomenolögicaeoprojetodellmaciênciapsicolögicadeacordocom

'

a pröpria orientaçâo fenom enolôgica.Dedica-se a psicologia fenom enolôgica
elnplrka aesteexam e?Nâo,e éistoo queserévisto agom atravésdeum abreve

exposkâodométodo deinvestigaçâo emplrica dapsicologiafenomenolögica

:

empl
kka.
A psicologia fenom enolôgica emplrica na velsâo desenvolvida por

i
1

,

Amedeo Giorgi (1970, 1986) é baseada em Merleau-ponty.O fenômeno
psicolögico bésico investigado porGiorgi(1975,1986)é a aprendizagem.O
m ltodo deinvestigaçâo emplrica desenvolvido porGiorgié baseado no m étodo
fenom enolögico.O m étodo de Giordiconsiste dequatro passos.

;
;

Primeiro:dproduçëodotextopelosujeito.Solicita-seaum sujeitoque

1

descreva xlm a experiência de aprendizagem que considera significativa: A

descriçâoporescritodestaexperiênciaéotextodosujeito.Estadescrkâonâoé
ainda fenomenolögica porque o sujeito nâo a faz através da reduçâo
fenom enolôgica.Na verdade,é um dos princfpios deste m étodo em pfrico nâo

fazerestetipodesolicitaçâoaosujeito.
..
segundo:f#ea/Wcaj'
tlbediscriminaçëo#tu unidadesa
Wgzl/ctàvr e
ntïo o
WglWca/fvtz<do texto.O psicölogo,de posse do texto,realiza,entâo,a
descriçâo fenom enolögica do fenôm eno,isto é,o psicölogo suspende,èoloca
entre parêntesis, todo o seu conhecim ento de teorias psicolôgicas sobre o
fenôm eno de aprendizagem .Além disso,o investigador procura identificar e
discrim inar as unidades significativas e n5o significativas do texto, com
referênciaao fenômeno,atm vés da reduçâo eidética.Em outrosteM os,através

davariaçâoimaginativaIivreêreefplrlgfnaffvevariation),e1einvestigaquaissâo
asunidadesdotextoquepoderiam serelim inadassem queporissoaconceituaçâo

ecompreensâodo fenômenopossam serprejudicadas.Estaésâo asunidades
contingentes e acidentais para a com preensâo do fenôm eno..As unidades

necessâriaseessenciaissâoàquelascujaelhninaçâoprejudicariamjustamentea
conceituaçâo ecom preensâo dofenôm eno.Conclufdo este M balho,o texto esté
inteimm ente identificado e discrim inado em unidades significativas e n:o
significativas.
.

Terceiro:d traltsformaçëo da Ifagàtlgepldo stqeito em lfagftlgepl
pskolôgka.Até agora,as unidades significativas e nâo signiscativas fom m
identiûcadas e discrim inadas preservando-se a linguagem do texto produzido

pelo sujeito.Tmta-se,pois,nestepasso,de tmnsfonnaresta linguagem em

25e

linguagem psicolôgica?O psicôlogoconthmasuahwestigaçâoatm vésdareduçâo
fenom enolôgica e, consequentem ente, e1e nâo utilizaré qualquer tipo de

linguagem psicolögica proveniente de teorias psicolögicas.Assim ,o que se
entende aquipor linguagem psicolôgica é,antes de tudo,o uso do vocabulério
m icolögico. Com efeito,o texto agom conteH expressöes e fmses com o as

seguintes:O sujeitopercebeu a relaçao que existia entre a e1 porént?;Jo se
comportou de acordo çol?lesta percepçao e conhecimento, ou o sujeito
comportou-setransforlnandoasituaçëo,p14.
:nëoformouum cozl/lecnaen?odela.
Quarto:d slntesedotextoeoconceitodeaprendizagem.Tmta-seagom
de,atm vés de um procedim ento slm ilar ao do seglm do passo, sintetizar as

lml
-dadesdo textojétrnnqformado em linguagem psicolôgica.Conclufdo este
trabalho,'hâ uma descrkâo e uma tentativa de conceituaro fenômeno de
aprendizagem.Porém,nenlmmaintelw etaçâopsicol6gicaéadiantada,sejae1a
de origem cognitiva, behaviorista, estrutum lista genética, ou de outro tipo
qualquer,com o a talnâo se flletnria um psicolôgo behaviorista,cognitivista,
estruturalista genético,ou de outro tipo qualquer,pal'
a as frases e expressöes
indicadas acim a. O psicôlogo de orientaçâo fenom enolögica continua sua
investigaçâo atmvésda reduçâo fenom enolögica.
Com o se vê, a psicologia fenom enolögica empfrica nâo parte da
,

descrkâoeconceituaçâo reaiizadaspelapsicologiafenomenolögica.Defato,
seussujeitosnâosâotâo ilustl
rescomoMerleau-pontyeSartre,nem tampouco
asdescrköesfeitasporaquelessujeitossëodescrköesdetipofenomenolögico.
Efetivamente,éopsicôlogoquem fazasdescrköesfenomenolôgicasapartirdo
materialquelheéfomecidoporseussujeitos.Surgem,entâo,algunsproblemas.
2 o prôximo pontoetnmbém ofinal.
'

A psicologia f#nom enolôgica emplrka é em pfrica além de

fenomenolögica.Istoestéclaro.Porém,elajéé,além disto,eiênciapsicolögica
de acordo com a pröpria orientaçâo fenom enolögica? Defende-se que ela o é.
Seri:necessârio,enâo,argum entarqualéestaconcepçâo deciência.Senâo o é,

ela pretende,entâo,serapenasum prolegômeno a tlm projeto de psicologia
cientffica,segundoum aorientaçâo fenom enolögica,tentando assum iro lguarde
um a psicologia fenom enolögica? Seria necessârio,entâo,dem onstmr que seus
resultados em pfricos dizem mais do que dizem os resultados da.psicologia
fenom enolôgica. Por exem plo, as conclusöes de G iorgi sobre o que é
aptendizagem avançam a conceituaçâo de M erleau-ponty sobre o que é
aprendizagem real? Trata-se,precisam ente,é de saber qualé o lugar de llm a
psicologia fenom eholögicaelnplrica.Além disto,trata-setam bém de saberqual
éapossibilidade de Ilma psicologiafenom enolögicaemplrica.Sobre este ponto
dois problem as serâo levantados.Prim eiro, linguagem nâo é vocabulârio.
Linguagem é sistem a;estrutum e,no caso de um a ciência;com o a psicologia,

'

zsâ

linguagem .éteoria.Istosigniscadizerqueum term o sö galihn'sentido se#eferido

àteoda.: sintomn'ticodaidentificaçâoqueGiorgifazdalinguagem psicolögica

com vocabulériopsicolögicoque,quandoselêotextodosujeito,tmnsfo= ado

em linguagem psicolôgica,a hzteligibilidade do texto nâo mlmenta sigllm cativam ente,se com pam docom a leitllendotexto antesdesh transformaçâo.Se,por
outro lado,o psicôlogo arrisca,por exemplo,Ilm a interpretaçâo cognitiva,a

intelkibilidadedotextoaumenta.Segtmdo,comoéqueadescriçâorealizadapelo
psicölogo fenom enôlogo em pfrico identifica unidades significativas e nëo
significativas referentes ao fenôm eno descrho? N;o se recorre a teorias
m icolôgicas pal'a orientar esta descriçâo.Porém ,adescrkâo é possfvelsem
teoria?Nâolu'isem prealgllm ateoria,aindaquecom um m fnim o defonnalizaçâo
.

edeexplicitaçâo,oferecendoorientaçöesectitériosparadescrkâo,identificaçâo,
discrim inaçâo e seleçâo de lmidades significativas e nâo sigi ficativas com

referênciaaum fenômeno?E mesmoquenëohajaqualquerteoriaorientandoa
descrkâodopsicôlogofenomenölogo,seH entâoquesuaexperiênciapessoaldo
fenômenonâolheservedeorientaçâoparaestadescrkâo?Seqstaexperiência
pessoalcontar,qualéo seu lugarem sua investigaçâoe com o éque e1a deveser
abordada?
Em sllm a,a psicologia fenomenolögicaenvlrica defronta-se com ,pelo

menos,o seguinteconjuntpdequestöesquesugerem anecessidadedealgllm
esclarecim ento.Prim eim ,oqueéqueestapsicologiaestâentendendoporciência
equaléa suaquestâo com a psicologia fenom enolögica? Segtmda,o queé,pam

ela,descrkâo fenomenolögicaemplrica e lingtpgem psicolögica?Sugere-se,
aqui,quearespostaaoprimeiroconjuntodequestöeséimportantepam areflexâo
acerca do lugar que esta psicologia pretende ocuparem relaçâo à psicologia

fenomenolôgicaeao projeto dellmaciênciapsicolôgica conformea pröpria
orientaçâofenomenolôgica.Sugere-se,ainda,quearespostaaosegundoconjunto
dequestöesdizrespeitoaoexnmedapossibilidadedeconstitukâo,justamente,
da psicologiafenom enolögica emplrica.
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Nosso progm m adepesquisasem anâliseexperim entalcomputadorizada

de aquiskâo deleitllm,dedistlbiosdeleitura,ededm cits'diferenciaisem
afasias gerou novos recuaos em term os de procedim entos, program as de
m icrocom putador PC e equipam ento pam a exploraçâo desses fenôm enos.O

objetivodessaexposkâoéapresentarsumarizadamenteessesnovosrecumos.
O paradigma subjacenteaosprocedimentoàipeempregamosé o de
escollm deacordocom omodelooudediscriminaçâocondicional.Neleosujeito
deve escolher dentre estfm ulos-alternativos condicionalm ente a um
estfmulo-m odelo apresentado.No procedim ento bésico um estfm ulo-m odelo é

apresentado isoladnmente.Um toque sobre este (resposta de observaçâo)faz
surgirem as altenmtivas de escolha. Um toque sobre um a das altem ativas

(respostadeescolha)fazsurgirnovoestfmulo-modelo.Hâtrêsvariantes:1)na
deescolhasim ultâneaarespostadeobservaçâo produzasaltenmtivasdeescolha,

sendoqueo estfmulo-modelopermanecepresenteenquantoaescolhaéfeita;2)
nadeescolhaH o-sim ultâneaarespostadeobservaçâoproduzodesaparecim ento

doestfmulo-modeloaomesm otempoqueapresentaasalternntivasdeescolha(a
escolhasedénaausênciado estfmulo-m odelo);e3)nadeescolhacom atmsoa
respostadeobservaçâoproduzo desaparecim entodoestfm ulo-m odelosendoque
as altenmtivas de escolha sâo apresentadas apenas tunidades de tem po depois
daquela respota de observaçâo.
O primeiro problemaaresolverfoicotno coletariespostaseM tidasna
teladocomputadoi.Paratantoconstrufm osum em uladordetelasensfvelaotbque
'

chamadodeTELATOSCA (Capovilla,1990).Eleconsisteem umateladeacrflico
supem osta ao m onitor e incrustada de m icroruptores conectados em circuito
pam lelo com algum as das teclas do teclado.Talsoluçâo de baixa tecnologia é
bam tae adm iravehnenteeficiente.O Joystick tam bém pode serem pregado com

proveito(CapovillaeOishi,lggoalynoentantoproblemascosblmam oconw com

sua calibmgem ao rodaro ao# em miquinascom diferentesvelocidadesde
processamento.Desenvolvemosem àeguidaosoftwareESCRIBA (Capovillae
Oishi,1990b)jaracriaçâoviatecladodepadröesgréficùscomplexoscom boa
defilàiçâo e baiyo consum o de m em öria para em prego com o estfm ulos

experimentais.Em velsöes subsequentes (Capovilla e Oishi, 1991a) ele foi

expandidoedotadodemenm deajudaquepenuitem aqualquer11m aprendera
usé-lo em poucos minutos.Desenvolvemos entâo o software M ESTRE
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(Cam villae Oishi,1991b)pam apresentarashnagensgeradasviaESCRm A,
coletarasrespostasviaTELATOSCA eJoystick,salvare im prim irdadoscom o
tiN deescolbne tem po de teaçâo.
.
Aom esm o temm ocene erecnolôgicopam aIlzform âticaem campinas
desenvolvia um protötipo de tela sensfvelao toque tM ammana, M am m ana,

'
i
k

Pereim,e Schreiner,1990).Adaptamosentâo à telaCTlxlmnnova vemëo de
M ES'
I'RE,desta feita com pletam ente reform ulado e adaptado ao usuârio com

dezenasde telase menusdeajuda (Capovillae Oishi,1991c).Gemmosem
seguida via ESCRD A um a biblioteca de 2000 padröes grâscos cham ada
BIBLOS paraem prégo naséreasdeleittlra,dislexia eafasiascontendo palavm s
e fm sesem letm scumivase defonnaem intensidadesecoresvariadas,além das

respectivasflgllens.Concluimosassim umxo/uwreaplicativocustomizâvelpam
im plem entaçëo do pam digma de discrim inaç:o condicional para escolhn de
identidade e nâo-identidade,sim ultânea,nâo-simultânea,e com atm so.Esse
sistem a foi inicialm ente testado com sucesso mlm estudo de form açâo de

conceitosem estudantesllnlvelsitérios(Capovilla,M acedo,Fuschini,Thiem,e
Jardim ,no ptelo).

l
q

,

D esenkolvem os entâo adaptaçöes do program a parp anâlise

experimentaldeaquisiçiodeleitum (noprelo),dediagnôsticodedistabiosde
leitum,bem como de diagnöstico diferencialdedescitsem compreensâo de

!

linguagem em afasias.O prim eim progm ma,M AsTER LElTY parainstruçâo
eexperim entaçâo,visa a instalaçâo de repertörio silébiéo recom binativo usando

'
;

procedimentosdeevocaçâoecôica,fonm letextual;nomeaçâoorabfadingine

i

out,exclusâo condicional,significado porsim etria,e recom binaçâo silébica.O
segundo progmm a,M ASTER DISTURRIO DE LEITUM ,foidesenhado pam

i
i
,

diagnöstiço deinvemöes(espelhamento),rotaçöese trocasdeletmsisoladase

;

empalavms(envolvendoB/P,ClX DJllWV,S/Z),bemcomopamseutmtamento

1

via m odificaçâo gmdualde estfm ulos e exclusâo condicional.Ele foitestado

recentemente(Capovilla,MorettoniyFuscMlyseabra,TMemyéSantos,noprelo).

;

O terceiro progmma,M ASTER M WSIAS,é dedicado à anélise de descits

7

funçöescomo:1)associaçöessimbölicasentrequantidades,dfgitose palavms;

i
l

2)identificaçâo deobjetosedesuasfunçöes;3)compreensâo depalavmse

E
i

sentenças ouvidas e lidas de complexidade variével;4) linguagem seriada

I

automâtica(intraverbal);5)habilidadesaritméticas;compreensàodepreposköes

!
'

genealôgicas.

1
I

comportam entaisde input. outpute processam ento nosdivem ostiposde afasias
visando ao seu diagnôstico diferencial.Suas provas avaliam a preservaçâo de

detempoedelugar;6)habilidadesespaciaiseverbaisnaidentificaçâoderelaçöes

l
!
l

i

I

I
!
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ADOLESCENTES COM PARAT,ISIA CEREBRM ZE O USO D O
COM PW ADOR
IRIS ELISABE'
I'H TEO EL CO STA

L2A DA CRUZ FAGUNDES
Universidade Federaldo Rio Gm e e do sul
h tegrando a linhn de pesquisas realizadas nö Labom törio de Estudos

CognitivosdaUFRGS,procuramosinvestigarquecontribuköesum ambiente
infonnatizado pode oferecerpam o desenvolvim ento dos processos cognitivos

de sujeitos portadores de Paralisia Cerebral.Centramos nossa anélise na
formnçâo dosposst
keis a partir do enfoque da epistem ologia genética de Jean
Piaget.Em seus flltimos estudos,este autor,enfocou um problem a centraldo
construtivism o:o da produçâo denovidadesou criaçâo do que existe apenasem

estadovirtualdoposst
kelequeosujeitodeveatualizar.

'

Pna m elhorcom preensâo do tema esclarecem os que Piagetdistingue
trêstiposdesistem ascognitivoscomplem entaresnoserhum ano.Um éo sistem a
presentativo que engloba tanto conceitos quanto esquem as sensörio-m otores;
outroéosistem adeprocedim entosouprocedum lconstitufdo deaçöessucessivas
que servem de m eio pam alcançar um detenninado fim . Estas açöes sâo
regulaçöes que corrigem os procedim entose dependem ,portanto,deposslveis
em seu m ecanism o.Estes sistem ascognitivos,distintosm as com plementares,e
intem gem continuam ente.Com o sfntese destas interaçöes resultam ojsistem as
operatö ùs.

Porsuaslimitaçöesmotoms,ossujeitosparalisadoscèrebraismmmente
tem oportunidadedeescolherum projetoutilizandoummaterialàdisposkâopam
construiralgllmacoisaqueèonfereaessealgooestatutodeobjetopemonificado
em imagem (sistemapresentativo)erealizaroprojetoescolhidolantandomâo
deprocedhnentos(sistemaprocedllenl)emeiosparaalcançé-lo ou coaigf-lo.
Pam investigarseö com putadorpodeservircom o um à ferram ehta què

oporbmiza,aossujeitosportadoresdesevemslimitaçöesmotoras,desenvolver
atividadesqueditmm izem asintem çöesentreè sistem apresentativoeprocedural,
favorecendo seu desènvolvhnénto,im plantalhosum am bientede aprendizagem

foGojuntoaEscoladeIGmuhcompletodoCentrodeReabilitaçâodéPorto
A legre.

Acompanhamosseissujeitosquefrequentavam da1:a
'4:sériedoIgrau
com idades entre 14 e 23 anos.Sua atividadejunto ao computadorfoi
desenvolvida em sessöes individuais de 45 m inutos.duas vezes na sem ana em
hoe io cedido pelaescola.
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foi acom panhado por no m fnim o 50 sessöes. Todas fomm registm das em

ë

protocolosdescritivoscontendoGntoaatividadedeprogramaçsodossujeitos

(

quanto sua fala,as pergtm tase oscom entériosfeitos,expressöescorpom is e as
respostas ou com entérios do facilitador.Os protocolos que resultam m deste

l
i
I

acompanhamentocontém osdadosquesâooobjetodenossaanâlise.
Estetipodeestudopermitiuverificarcomoossujeitosagem diantedas
perturba'çöes que ocorrem quando existe x1m insucesso de um a assim ilaçâo e

acompanhar as complnsaçöes graduahnente utilizadas para neutralizar estas

Perturtaçöes;que tipo de invosslveis ou pseudo-necessîdades impedem a
realizaçâodeseusprojetosesuaevoluçâoparanovosposslveis.Observamosque
as compensaçöessô ocorreram na medida em que ossujeitosconseguimm
conservarseusobjetivoseprojetos,acreditandonapossibilidadedeêlito.hs
variaçöes e com pensaçöes tidas com o possfvei. foram inicialm ente produzidas
em fpnçâo dos yesultados precedentes, de dados extrfnsecos, evoluindo
gradualm ente para um estado onde os posst
keis resultavam de variaçöes

intrfnsecasdeduzidaspelosujeitoapartirdecomposköesinferenciais.
Esta evoluçâo foi lenta em alguns e envolveu grande ntim ero de
regulaçöese novascoordenaçöes.Acostllmadosaprogram asdereabilitaçâo que

incidem maissobreresultados (modo de articularaspalavras,formada letra,
posturas.memorizacâo docontet'
ldoescolar)quesobreprocessosdedescoberta,

os sujeitos,inicialmente mostraramrse pasqivos aguardando instruçöes ou
sugestöes.Osquejât
rabalhavam,na escola,com opemçöesqueenvolviam
.

m ultiplicaçöes,divisöes e fm çöes dem pnstramm dificuldade em aplicar estes

conhecimentosparasolucionarproblemas,surgidosnosprojetosporelescriados

e'queenvolvipm este tipo de operaçöes.
.
.
Ppr em pregannos o m étodo clfnico piagetiq
'no, com o m étodo de
investigaçâo,pudem os observarque grandç parte deles,no infcio do trabalho,
.

.

faziaaseguinteimplicaçâosignificpnte:serquestionado.
Wgzl#lccestarerradq.
Quatrosujeitos,porexemplo,noiniciodoH balhosempreapagavam ocomando
digitado eo substitqiam poroutro qualquerquando 4m m questionadosacercado
efeito docom ando sobre atela ou a tartarugatem endo o erro.Com o decorrerdo

trabalho,os pröprios sujeitos passaram a bgscargntecipar.os.efeitos dos
com andos e alguns chegatam a program ar diretam ente as configuraçöes

deseladasparadepoisvçrificarsehaviam/eltm#/cerlo.

,

'
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NOASK O:IM ANOG ODEATO ADE
ELISABETH FROHLICH M ERCADANTE

PolttêlciaUniversidadeCatôlicadeâ'
JoPaulo
O presenteestudo resultadeum apesquisa quee,
st: sendo realizada com

idosos,residentesem instituiçâoasilare11m deseusobjetoséanalisarcomoesses
sujeitossignificam oseradvo,anoçâodeatividade.
A m etodologia de pesquisa utilizada fundam enta-se basicam ente no
levantnm ento de histôrias de vida,atravésda realizaçâo de entrevistas abertas.
A utilizaçâo deentrevistasabertascom osinform anteshnplica,segtmdo Cardoso

(1986):
llmaespécie de volta ao significado em seu estado puro,ao discumo
real,que deve permitirdescobrirnovossentidosnâo previstospelas '

anélisesmncro-estrutllrnis...(p.201$
Nestasinvestigaçöeso pesquisadoré o m ediadorentre aanéliseea produçâo da
infonnaçâo,com o e1o necessério.Essasconsideraçöes sobre a im poM ncia das
entrevistas abertas rem etem ao estabelecim ento de um a nova relaçâo entre
pesquisadorepesquisado.A novarelaçëo funda-sepelo diélogo queseestabelece

entreossujeitos.2odiâlogoquecriaaspossibilidadesintemretativasdenlveis
diferentes, do pesquisador e do pesquisado, sem que isso im plique
necessatiam ente o reconhecim ento de um nfvelm ais ou m enos verdadeiro de

interpretaçâo.Dessaforma,o antigo objeto de estudo,hoje entendido como
sujeito,écapazdezlmninterpretaçâopröptia,consciente,coerenteeobjetivade
suapröpriasituaçâo.
'
A lém das entrevistas abertas individuais,fomm feitas discussöes,em
dezsessöes,com gruposconstitufdos,quevariava,dedezaquinzeidosos,sem pre
com um tema antecipadam enteproposto para seranalisado naquelasessâo.

é intrfnsecoaopröpriomecanismodaconstruçâodasidentidadessociais

queasmesmassejam construfdasapartirderelaçöescontmstivas.A existência
deum jogodecone stesnaformulaçâodasvériasidentidadessociais,aponta
pam oconjtmtodasmesmasformnndoum sistema,ecriandoumaestratégiade
diferenças.Partindo dessa concepçâo setem claraa idéia deque a identidadedo
eu é construfda pela oposiçâo à identidade do outro e,vice-vema.A identidade

do idoso se conströipela contraposkâo à identidade dejovem e,como
conseqiiência,setem também acontmposkëodasqualidades:atividade,força,
m em ôria, beleza, potência e produtividade com o caracterfsticas tfpicas e

2S8

gemhnente imputadas aosjovens e,as qualidadesopostas a estastilthnas,
presentes nosidosos.
.
Osvelhosconhecem asqualidadesque lhesâo hnputàdas,sabem com o,
a partir delas,eles sâo classificados,porém individuahnente nâo aceitam essa
classiscaçâo.Em ouH spalavm s,seporum ladoosidosospartillmm daideologia
gem lda sua sociedade sobre a velhice,por outro pessoalmente nâo s: incluem
nesse m odelo,m aso co% ecim ento da sua existência,im plica no acionnm ento
do m ecnnlsm o cam cterfstico da constzw âo da identidade socialde que o velho

nâo sou eu m as é o outro.Quando essem ecanismo é aciùnado as diferenças
pessoaissurgem e imediatam ente se contrapöem àcategoria genérica do velho.

Quando pensamos pesquisar a identidade de velho em 1!m local
especfficopam idosos,isto é,um asilo,acreditévamosqueosindivfduos4uelé

residissem aceitassem asuapröpriacondkâodevelhos.O queobservamos,no
asilo pesquisado, nâo foi xlm n outra concepçâo, de velho e velhice,m as a
existênciadamesm aqueim peraentreidososnâoasilados. D essaform a,também ,
no asilo o velho é sem pre o outro.Dem aneira m aisespecffica, o velho no asilo

éaquelesujeitoquenJopodelzllf.
scuîdardaprôpriavie .é naafirmaçsode
quewervelho implicaem nëopodercuidardaprôpria vida queanoçâo principal
deseralfvo em erge.

Cuidar da prôpria vida,e/ou nJo dependerdos cuidados dosoutros,
remeteaumaqualidadeindispensâvel.queossujeitosdevem possuirqueéa
lllçf#ez.Dessaforma,alémdascamcterfsticasjéapontadas,queosidososutilizam
pam contm porvelhosenâo-velhos,acam cterfsticaluddez,foiam nisfrequente,
e fortem ente afirmada pelos resideutes do asilo. A m aneh'
a enfética'com o a
qualidade lucidez foiapontada,revela que o que mais importa, em tiltim a
instância,éa lutaconstante,dosidosos;pal'
ampntl-la, pam continuarem ativos
o que implica,nâo sö o desempenho de atividades ffsicasm as, principaH ente
m entais.
Refeë ncia ,
.'
Cardœo,R.(1986)Aventumsde antropôlogos.em campo ou como escapardasnrnudimnqdo
método.Em z4aventuraantropolh ica.SâoPaulo:PazeTelrm . . ' '
.
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A audkâo,a linguagem'
,a motricidade omle a voz podem sofrçr
modificaçöes com o eiwelhecimento.O tenno prekbiacusia implica uma
deûciência audifiva causada porm udanças degenem tivas relacionadas com â

idade.Schukneccht'deûniupresbiaçusiacom oalteraçâoauditiva ocorridaapös
65 anosdeidadecom exclusâodeoutm càtzsa.
:Este trabàlho realizou doisesiudos para investigaras implicaçöesda
.

.

desciênciaauditivadosidososnacomxmlcaçâo.OsestutjosL.
omm jyjdepeudejkes
co1ilHm g'IIPOdiferentedesujeitos. '
O printeiro eàtudo teve coino objetîvo a coleta de inforniaçöes das
disculdades auditivas segtmdo o relato dé hom ens e m ulheres idosos sobre os
seguintesaspe
'ctos:>s situaçöesespecfficasem que a'
parecem e tipo dequeixas
relatadas com respeito ao interlocutor.Fol'
am estpdados 41'idosps,sendo 24

homense17mulheres,com idajeentre65e80anos.Foram selecionatjosdeyjm
grupo de 100 idososquenâo haviam sido avaliado.audiologicàm eùte equefre-

quentava'm oGrupodeConvivênciadaTerceim IdadedpSEjc/carmoquerefllie
aposentados.Fol'
ain considemdoàjortadoresdedeficiência'auditivaos'
idosos
querelatam m dificuldade naconvemaçâo.O instrum ento utilizado pam a entre-

vistafoi= roteiroadaptadodoquestioe doutilizadoporRoseA alletal.(1987).
'

Dos24 hom ensqùe*elatamm térdeficiênciaaùditiva,noverelatam m tèr

dificuldadenaconvemaçâoem grupo (37,5%)e 15relatnam terdisculdadejlià
convemaçâo com xlma sô pessoa e em grupo (62,5%).Das 17 mulheresque
relatam m terdeficiênciaauditiva,noverelatamm tçrdificuldade naconvelsaçâp
'

em grupo (53*)e oito telatamm terdificuldadena convemaçâo com tunasö

pesàoa eem grupo.Asqueixasrelatadasconirespeito ao lnterlècutorfomm:
algum as pessoas falam m uito baixo,algumas falam m uito depressa, outms
pessoas articulam m ale vhum o rosto ao falar,outtas referiram dicçâo ruim e
outms,ainda,falam allm ndistânciagmnde.

O JeglflWo estudo teve como objetivo descrevercomo o atendimento

fonoaudiolögico atravésde1lm conjuntodepHticasclfnicaspodereduziras
implicaçöesdadeficiênciaauditivadoidoso.Foram estudadosoitosujeitosentre
65 e 82 anosde idadeportadoresdedesciênciaauditivabilatem l.Realizamm -se
de quatro à dez atendim entosde uma hora e meia cada um .Apôs cada sessëo,
registrapam-se,paraposterioranélise,ospassosdosatendim entos.

;6g -

Procedhnentos de avaliaçâo de Ievantam ento das principais queixas
m ostrem que as dificuldade! cpm ççam a surgir quando se tonm diffcil
acom panlmra convema com doisou trêsamigos,ou quando existe algllm rufdo
no ambiente com o televisâo ligada.m tisica ou conversas pam lelas. Se a
inteligibilidade de fala esté comprom etida,o idoso sente-se embaraçado,reage
innpx ptladnm ente enâo querexpor-se ao ridiculo.Poucos velhostêm com gem
depediraosoutrospnn repetirem oquedissemm,explicandoqùetêm disculdade
auditiva.Gradatiynm ente,o idoso com eça a afastar-se de situaçöessociaisonde
pyecisamantercontatocom outraspessoas,comojantaresezfestas.Essam udança
eliz.uaquAlidadede yidapodedeprim l-lo levu do-o ao isolamento.
>
Ppm o idosp pm sssionalm ente ativo, a disculdade de coprm icaçâo
to- n-se crucial se o tipo de tm balho requerer um a compreensâo precisa da
inteligibilidade de fala.A desm otivaçâo para o % balho é inevitével. Hâ um
problemn,m qis série ainda em relaçâo aos interlocutores rudes incapazes de
entendero problema audi
.tivo. O auto-conceito.do idoso cpm deficiênciaauditl
;va
sofreré influência das reaçöes desfavoréveis e im pacientes das pessoas
dificultpndo a preservaçâo da auto-estim a.H averâ um a m odificaçâo nos
sentim entosem relaçâo a sim esm o e aosoutros.
O idoso deficiente auditivo desliga-se do'm undo nëo sô porque nâo
-

' .

.

.
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.

.

.

'

'

'

cpnsegue
' comunicar-se facihnente,masiam bém porque algumasou todas as
pistas auditivgs que pennitem m anter contato com o m undo nâo sâo m ais
percçbidas.Procedim entos de reabilitaçâo recom endados seriam :indicaçâo e
ada'
ptaçâo'dq aparelho de amplificaçâo sonom , tmbalho auditivo e de leitllm
labial.
,

Osresultadossugerimm queo conjuntodepréticasclinicasprovocou
altemçöes positivas no processo de com unicaçâo, principahnente quando a
defiçiência auditiva era o principalproblem ae interferianavidaderelaçâo.
Refeë ncia
,
R- nlmll,U..Pedemen.K.,eM oller,M .B.(1987)Sem>sessmentpfhearing problemsin an
''

.
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elderly populatiom ScandinavlanAudiology 16,21l-217.
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MAQIADASGRACASS.LEAL
UniversidadeFqderalFluminense

Tmta-se dextmxpesquisa exploratczakdelevantamento,objetivando
conhecerasm udançasffsicas,econôm icas,sociais e psicolögicas que ocorrem
com o indivfduo apösaaposentadorià.Pretende-se com estetrabalho iniciarum
m elhorconhechnento do aposentadobrasileiro.Pam estainvestigaçâoa am ostm
se com pöe de 100 m etalérgicos aposentados filiados à A ssociaçâo dos
Aposentados da Volb wagen do Bmsil.A anélise e discussâo dos resultados,
conduz a xlm pedildeste aposentado revelando cam cterfstiéasespecfficasdesta
Populaçâo estudada.
A cada passo do exnm e dosresultados desta am ose conllgllm -se 11m
quadro m uito interessante,àsvezessurpreendente,sugerindo quesetl'
ata de 1xm
gnipo especffico deaposentadosdentro darealidade bm sileh'
a.Em linlmsgem is,
osaspectospredominantesdogruporevelam queestaampstrasecompöede90%
de brasileiros,94% casados,68% paulistas e - contmriando uma possfvel
pré-concepçâosobreaorigem geoghficado opemriadopaulista -apenas 12%
sâo provei entesdonordeste.Possuindo llma escolaridaderelativam ente baixa .

.

.

85% com oprimeiro grau incompleto -umapossfvelconseqiiênciaéque 76%
trabalhnvam nalinlm deptoduçâo,quecom freqiiênciasecam cterizaporfunçöes
que exigem adestmm ento e experiência m ais do'que elevado nfvel nfvel de
instruçâo.
. ' .
'
A maiorpartedogrupo68*,aposentou-seentreos46e55anosdeidade

esecompöedeindivfbuoscujamaioria(57%)sesituaentre51e60anos.Ao
m esm p tem po,na opiniâo dos entrevistados a idade 'ideal de am sentadoria,
conforme58%,também énafaixadös46a55 anos.Observa-sequesetfatade
idade,
s bastante baixas,porém,daam ostm total,enquanto 53% aposentamm -se

por tempo de serviço (totalou incompleto),nada menos do que 39% se
aposentamm por motivos espedais, o que rem ete a questöés referentes às

condköesdetrabàlhodestaamostraespecfscaondeaocorrênqiadecondköes
insalubres,doenças prosssionais e acidentes de ttabalho é bastante frequente.
Destesentrevistados,25% se am sentamm nos tîltimos 5 anos,58% possuem
entre6e 10anosdeaposentadoriae17% somam maisde 10anos. .
;
Relembrando suas experiências profissionais,95% afirmàl'am que
gostavam doseutrabalhoe5% quegostavaltttttoderadatttentei
:.':.
Um dado interessante e Rveladoré que 71% do grupo sô pensou na
aposentadoria no ano em que esta ocorreu,enquanto que,restrospectivam ente,
.

26â

43% recomendnm,aköm,qùese
'devepen'
scre apôsentadoriadesdeoinfciodo
trabalho.D e qualquerm odo.68% szemm algltm a espécie de plano pam a sua
vidaapösesteevento,mnssö48% pgipam concretainenteno tocanteamedidas
efetivas pam viabilizarseus planos ou expectativas.A prepam çâo psicolögica
pn- essa m udança de vida consistiu sobretudo em convemas com as esposas

(58%)e esposase filhos (53%),embom 32% proc'lenssem tnmbém porlivre
H ciativainfom zaçr
-uxqsobreseusdireitosH balhistas. :
OssentH entoépredoM n ntesG é- adaaposdntadoriafomm dem odo
gem lpositivos,fato quesealtem àm edidadapassagem dotempo.Ossentim entos
.

mais marcantes foram liberdade (49%),alegria (44%),satisfaçâo por ter
terminado umnetapa (46%),tristeza pela sepamçëo dosnmigos (56*),alivio
(25*)embom semanifestassetnmbém asensaçâodesurpresa(25%),incerteza

(16%)evazio(i1%).

'

'.

Destesentrevistados(33%)infonnamm queestâoconcretizandooplano
devidafeitoparaaaposentadoriaoquefoifacilitadopelaacllmulatâodetectusos
fmanceiros(34*),epeloFGTS eacordostrabalhistas(47%),àlém doapoiodo

conjuge(31%).A maiortfWclf/z?zzz?eparaviabilizaressesplanos,invemnmente
apontapam ositensdificuldadeseconômicas(46%)efaltadepreparaçâo(15%),
sugerindoogmndesignificadpdadispolbilidàdedeieczlmosnesà etapadevida.
O valorm ensalde aposentadoria se estende desde o m fnim o de 10,1

OTNS (1%),atéomâxhnode48,9 OTNS (4%),com 51% recebendoentre23,9
e37,0OTNS.Observa-seainda,oqueéalgoinesperado,quenadamenosde61%
dosentrevistadospossueoutm srendasprovenientesdefontesdiveaas,inclusive
23% recebendoaluguéise43% exercendoocupaçöesremtmemdaspermanentes

oueventuais,quesomadosaos43%jécitadossugerem que74% dototal,estariam
participando do m ercado de trabalho m esm o apössua aposentadoria.Estedado
écoerentecom fatodeque75% afirmam quesuasituaçâollnanceirapiorouapös
a aposentadoria,enquanto 43% declararnm retirardinheiro da poupança pam
subsidiarseusproventosm ensais.Poristo 39% declam m que om otivo principal
pam continuar trabalhando é econônzico,embom 24% assegurem sentir-se
valorizadospelo trabalho com o m zâo para tanto.
' ,
'
N âo obstante a ocorrência de algum as respostas conflitivas, 78%
.

sentem-seprejaradopàraestafasedavida,inclusivecom 58% declarandq-se
capazes de resolversuas.dificuldades.Além disso,46% mantém vida social
recebendo e visifnndo vizinhos e 21% participam de associaçöes filantrôpicas
com o asilose orfanatos. . . ,.
, .
'
'
.'

O lazer,osamkoseaparticipaçâocomlmltlianâotivemm mudanças

significativas apôsa aposentadoria.Sômente a fam flia ocum u m aiorespaço na
vida daquçles que optaenm pornâo continuarcom algum tipo de trabalho,65%
participam maisnastarefasdacasae62% estâosatisfeitosem passarmaistempo

I

:
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!
pB ximosdaesposa,enquanto 60% tam bém estâo mnispröxim osdosfilhos.Por
outro lado relatam que afam fliae,st:m aissatisfeitacom estam aiorconvivência
em 55% dos casos,m ns m ofmm -se insegxlmq frente aos mspectos financeitos

(44%).
Apenas 18% pmticnm esm rtes,embom 60% declanm fazer algllma
atividade pam am nnutençâo da saflde,sendo caminhada o principalexercfcio.'

Tmta-sedeum grupo quegozadeboasatide (72*),sendopressâo alta(9*)a
causam aisfrequentededoença.Istopodeserexplicado portratar-sedexlm grt
zpo

defaixaetétiaaindabastantejovem.

.

Na utilizaçâo do tempo livre os itens que m erecem destaque sâo:'l*V

(90%),kisitarereceberparenteseamigos(78%),lerjoaniserevistas(73%),
ouvirmflsica(65%),realizatpequenosconsertos(60%),repouso(55%)eassistir

competköesesportivas(50*).

'

. : '

A principal m udança declamda pela nm ostt.
a foi a perda do poder
aquisitivo 82%,e38% gostarinm dediscutirmaisprofundnmenteesteasstmtoe
oferecersugestöespam equacionareste problem a.

Fastafoillmnprhneim leitllm dosresultadoscujoexnmedevesermnis
detalhado poisa riquezadosdadosm erece m elhorêeflexâo.
'
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O ATEND IM ENTO PSICO TER APEW ICO EM G RW O A D O SO S
RUTH GELEM TER D A COSTA LOPES

PontsciaUniversldadeCatôlicadeSJ/Paulo
' .

.

'

.

.

A necessidade desta prestaçâo de serviço foi detectada atm vés da
constataçâo do desamparo psicolögico que se encontm essa faixa etâria,através

dapesquisarealizadapela ONU,em 1986nù bàirro daLa/a,ém Sâo Paulo.O

projeto stlrgiu buscando supriraausênciade 11m servko e passou porxlma

reflexâo à respeito da atuaçâo do profissional-psicölogo. Em 89, infcio do
Prilheiro grupo terapêutico de idosos. Na clfnica escola CPAM P-PUC-SP,

destacava-se a carênciade profissionais einstituköes que oferecessem este
atendim ento.
A proposta de psicotem pia para essa faixa etéria increve-se dehtro da
idéia de que essaspessoasocupam papelrelevante no âmbito fam iliare social;
traté-lastepresenta o direito do indivfduousufruirdeum bem estarpessoale dos

seusdesdobmmentos a nfveldo seu cfrculo de convivência.é indicada pam
aquelesque tendo dificuldades dese inserirem seu am biente fam iliarou social
possam verificar o que os im pede de se sentirem pertinentes;pretende-se dar

condköespam osparticipantesexporem osseusconflitosecriarum climade
reflexâoconjuntaapartirdosconteudosmobilizadosnogrupo.
A tempia do grupo supre dois âmbitos de emergência:a) a nfvel
individual,héa solicitaçâo porsoluçöesacurto prazo porpartedestapopulaçâo.
A possibilidade de encontm rno outro aspectos particulares,acelem o processo
de reconhecim ento dasdificuldadespertinentesacadatun e osfatorescomunsa

esse momento da vida;b)a nfvelinstitucional,representa a possibilidade de
atendim ento detm zme
lm erom aiorde pessoas,fatorimportantesepensarm ossob

aöticadeprestaçâodeservkosàcomunidade.
Esteatendim ento visou abriraspempectivasdo indivfduo quantoàssuas
pröprias possibilidades e concom itantem ente à busca porm aneiras altem ativas
de se inserirsocialmente.Assim ,nllm prim eiro m omento,h5 que se ouvirafala

do paciente idoso pam junto com e1e desvelarassuasnecessidadese poder
averiguarpnde estâo aspossibilidadesdetom pim ento das am aaas.
N essesentido oindividuoousaverificarquaisnecessidadesnâotêm sido

atendidas,sedâodireitodereconhecê-lasesefortalecepam resgatare/ouexpor
no seumeioessesdesejosreprimidos.O idoso conquistando espaçossociais
conscientiza o am biente para a necessidade de encarar a qualidade do
envelhecim ento com o continuaçâo e conseqiiência de todo um m odo de vida
anterior.

a6s

Ao tmbalhnrcom osgrupospudedetectarquest& squesetipiscam nessa
faixa etéria m as dizem respeito a com o o indivfduo e o sociallidam m e lidam
com aspectoscom o decrepitudeffsica,m orte,m udançasem gem l,estereötipos.-.

Imm rtantesalientarqueo trabalhopsicolôgicojtmtoàTetceim Idade
deve estarlocalizado dento de um a visâo m aisam plaque seria a Gerontologia

Social.Prestarservkosaessafaixaetériaéalgorelativamentenovo,inclusivea
lzfvelmtmdialeportantonecessitaagilidadeeabertum paraincorpomrconstantes
reform ulaçöes.O terapeuta gerontölogo deve estarsensfvelà necessidade do
gruposöcio-cultllenlao qualtrataeadaptaratécnicaeaestm tégiadeatendim ento,
Pam adquirir tal presteza, deve m anter-se vinculado a N ticleos de Estudo
Interdisciplinaresquepossam fom ecer-lhesubsfdiosaresm ito deatividadespam
encam inham entosque se façam necessérios.
Chnm o a atençâo pam a carga de irreverência que esses indiyfduos

necessifnm paraosseusdesejospodçrem se tomar.ptîblicos,cone riandp os
esteBdpos sociais da velhice.Esse fato nâo é camcterfstica intrG eca do
indivfduoidosomnstalvezsejaarazâom laqualestegrupodedestinotantonos
inquieta,
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ESTUDO PSICOL6GICO COM PACTENW S

LARINGECTOM IZM N S
ANNA ELISA DE VD LEM OR AM ARAI.GONTERT

Pont6ciatzzlfverafgagecaiôticade.&loPaulo
A ladngectom iaéconsideradaum adasm utilaçöesm aistratunâticasque

umapessoapodesofrer,poisacan'
etaefeitospsicolôgicosmuitogroftmdos.Ela
atingea regiâo da cabeça epescw o queconstituifoco centmldaauto-hnagelh e
ondeseconcene m osprincipaisörgâosdapefcepçâo ecom'xmicaçâo epo- nto
decontato com o m tmdo ecom osoutros.A rem oçâo do esquele'
to cartilaginoso

da larinje,em decorrência de um tumor maligno,traz como principal
coliseqliênciaaperdadafalaalénideumnalteraçâonafunçâorespimtöria,que
àedèzlocado narizpam o H queostom a.
'

é naturalportanto que o pacien'
te enfrente sérias dificuldades de

adaptaçâo à nova circurmtância de vida,além daquelas com lmq aos doentesdè
câncer.A perdadavozimplicanaperda do principalm eio decom llnl
icaçâo entre
oshom ens,eoA queostomn,com aconcom itanteperdadafunçëonasal,acarreta
efeitosm uito significativosnaauto-im agem e no esquem acorpom l.
Um levantam ento da literatura revelou a pequena quantidade de
trabalhossobreesse asstmto,sendo quenâo foiencontm do nenhllm estudo que

utilizassetécnicasprojetivasparainvestigaçâodapemonalidade.
Com o intuito de obter inform açöes que pudessem enriquecer a
com preensâo desses pacientes e contribuir para a sua reabilitaçâo,realizam os
um a pesquisa com 14 pacientesprovenientesdo am bulatörio da EscolaPaulista
de M edicina e do lnKtituto da Laringe de Sâo Paulo, sendo sete de nfvel
söcio-econôm ico baixo esetedenlvels& io-econôm ico alto.
Pnen realizannosnossapesquisautiliznmosa ptovadeRomchach em nis
duasprovasnâo-verbais:oH .T.P.e otestedePfister.Ospacientesqueaindanâo

se comunlcavam satisfatoriamente (estavam todos em treinamento para a

aquiskâodefala%ofâgica)executanm oRomchachporescrito.

O s resultados m ais significativos dem onstram alteraçöes m uito
im portantes na im agem com oral.Esté am plam ente aceita a idéia de que nos

desenhossâoprojetadososaspectosdo mtmdointemodo indivfduo emuitas
hw estigaçöes comprovam que a imngem corporalé prol.etada nosde
'senhos. A
lm ngem corporaléconstrufdaaospoucos,apartirdasexperiênciasafetivas,éum
todo dinâm ico quepodeserm odificadoquando ocorrem altem çöesno corpo. Ao
obpervarm os os desenhos realizados pelos nossos pacientes constatam os
distorçöesna fonna,omissöese dem nissinaisdeconflito naregiâo da cabeça e
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pescoço,sendo ausência e deslocamentos de nariz e ainda m sllm s na boca e
pescoço asmaisfreqiientes.
' '.
' .'
..
.
N o Teste das Pizm ides Coloridas de Pfisterobservam os,entre vériok
aspectos,disculdadeouinabilidadeem expressr em oçöeseim pulsosdem aneim
adaptadaesocializada,ocorrendofreqûentementedisculdakesdecontàtosocial
.

'

I

(

eafasfnmentodomeionmbiente.Com relaçâoaesseasmcto,etambém vérios

j
j
I

outros,questionam ossobreo calterreativo ou estrututnldessascm cterfsticask
N âo lu'i dtividas de que a perda da voz

i
!

acarreta dificuldades de'èxpreskâö

i

emocionale contato social.Porém éjustoconsidemrque disculdadesdessa
ordem ,se pré-existentes,poderiam conduzir a compo> m entos abusivos tais
o consxlm o exagem do de élcoole tabaco ou ao uso inadequado da voz, que
sâo fatorespredisponentesao desenvolvim ento da doença.
Naprovade Roachach constatou-se xlm ntendênciaa observarom tm do
dem odo hnpessoal,prôprio de indivfduosque se privam do contato espontâneo
consigo m esm o ecom o am biente.N âo foiconstatadallm am enorsensibilidade
aos estfm ulos afetivos m as sim tlm bloqueio na m aneha de reagir a eles.D e
m nneira geral observou-se ainda interesse em estabelecer relacionam entos,
com

j

i

embom com dificuldadesnessesentidoeuma'disposkâodepressivadecaHter
reativo.
A prim eim reflexâö que surge a partir da anélise dos resultados diz
respeito às discrepâncias observadms entre as divemas técnicas. Tinlmmos a
intençëo de analisannos a pemonalidade sob divemosM gulose pem pectivas e
porisso empregam os vérios instnlmentos.Portanto,diferençasemm espem das.
N oentanto obtivem osdesenhosconicm cterfsticasbem m aispatolögicasdo que
asencon% das no Romchach e no Pfister.Provavelm ente os desenhosrevelem
m aisdiretam ente o im pacto gerado pela cirurgia.Poroutro lado, surge tnm bém
a pergtmta sobre a existência anterior ou posterior dos dados coletados. De
qualquer form a parece necessârio que pesquisas futun s procurem investigar
m elhorsobre osvâriosnfveisdealcancedenossosinstnzm entosdiagn6sticos.
Com relaçào à psicossom itica proptiam ente dita,nâo encontmm osem
nossospacientes,com amesmafreqûênciaeintensidade,aquele.straçostfpicos
dospacientes psicossom âticosexam inadosem outm spesquisas. Poroutro lado.
oasstm todocM ceredesuaetiologiaem aspectosem ocionaiséassuntopolêm ico
e atmente quepretendem oscontinuaraveriguando!
Apenas pal'
a dar um panoram a m uito geral sobre um levantam ento
'

i

l

teôrico arespeito daquestâo da voz do ponto devistapsicol6gico,exporemos
algum asdasm aisinteressantesidéiasencontm dassobre esse assunto. Em 1948
PaulM osesasrmo'
u o quanto a voze apeaonalidadeestâointhnam ente ligadas
dem onstrando queapalavm pelsonaqueoriginalm ente designavaa em bocadlla
da mâscara usada no teatro antigo, significa por onde o so?n passa. Em
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fonoaudiologiaestâdiftmdidaaidéia,em bom nem sem pretotahnenteaceita,que
a voz é llm n extensâo da pemonalidade e que a vocalizaçâo incorreta pode ter

orkem em problemaspsicolôgicos.Sabe-seporoutrohdo,queavocalizaçâo
abusiva pm voca inflnm açâo ou irritaçâo rlnqcordasvocaisque,se croniscadas,
podem originarlesöesorgânicas benignasou m aligemq.

Pnm finalizaréimportantesalientaroquantootlsodastécnicasprojetivas
pYPicinm nesse caso xlmn série de reflexr
-wqtue podem contribuirpnen a
reabilitaçâo do pacientelaringectomizado..
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O PSICODIAGNUSTICO DE RORSCHACH NO ESTUDO DA
OBESD ADE

GtqoM

PAPA DE M ORM S

UniyersidadedeJJo Paulo,Jflb Pau'lo
:. '

A obesidadeéconsidemdallmadesordim dometabolismohllmanoeum
dos m ais antigos distlbios que se tem docum entado na hiàtöria.Apesar da

prevalência durante séculos desta anormalidade,encontmda em diferenies
condiçöesam bientaisehébitosalim entares,nâo se tem uma claraelucidaçâo de
sua patogênese e de x1m m étodo tem pêutico de sucesso.Sabe-se,no entapto,&

ptejufzos,queoexcessodepesopodecausaràsaflde(him rtensâo,coronariopatia,
entreoutros).
Existem m uitosH balhospublicadosàrespeito do tem ae em diferentes

enfoques(fisiolögico,psicolôgico,social,genético)apontando asshn parasua
com plexidade.
No enfoque psicolôgico existem vârias hipöteses explicativas pam
entender a obesidade nâo resultante de com prom etim ento orgânico.Algum as
M pôteses enfocam m ais o ambiente socialdesem penlmndo papeldecisivo na
em ergência da obesidade.O m odelo psicodinâm ico considem o papeldo afeto
naalim entaçâo econsidem queaansiedadedecorrentedeconflitosinconscientes

seriaaliviada(mesmoquetempomriamente)pelocomerem excesso.Slochower

(1987) relata que nos obesos,possivelm ente,em épocas precoces do
desenvolvim ento,nâo pudem m experienciara em oçâo,que em m cortadaspelo
usoindiscrim inado daalim entaçâoydiscultandoadiferenciaçâodossinaisffsicos
dosestadosem ocionais.

hstécnicasprojetivastem trazidocontribuk&sabordandoosaspectos
em ocionaisassociadosaobesidade psicogênico.Ostmbalhos com a Técnica de
Romchach,realizadosnam aioriadelesfom doBmsil,nâo estabelecem um perfil
psicolôgico das pessoas obesas, m as apontam para evidentes dificuldades
em ocionais.
N llm estudo realizado no AmbulatôriodeNutrologiadoH C
-U SP,
aplicou-se a Técnica de Romchach em 26 m ulheres,na faixa etéria de 21 a 44
anos e nfvel söcio-econôm ico m édio-baixo,divididas em 2 grupos,um com

histôriadeobesidadedesdeaf/i
/lncfceoutrocom obesidadenoinlciodaW#a.
O estudo das principais variéveis do teste m ostxm que:nâo houve
diferençasm arcadasentreosdoisgnlpos,equeosresultadosfoenm parcialm ente
de encontro com os da litem tum ;as obesas apresentam m 11m funcionam ento
m enhlm arcadopelabaixapre utividadeytendênciaaglobalizaçâodosestfm ulos
.

:
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com cnm cterfsticasdesupqrlk ialidade,nâo envolvhnento,pllm ntentativaden:o
contatuarm aisproftmdnm ente com os afetose de buscaro controle em ocional,
sem , no entanto, conseguir totalm ente; a vivência afetiva é m arcada pela
im aturidade, labilidade e disculdade de elaboraçâo dos afetos,sugerindo a

presença de cov itosnâo resolvidose instaàilidade emocional;arepressâo,o

distancinmentoefecinmentosâoutilizadoscomotentativademanutençâodo
controle eaparenteadaptaçâo.
A evidência de disculdades emocionai
sppont
ados
nest
evstudo,assim
$
...
:.
,
,
como ou'tros tiabalhbs da lltèratu'ra,sugere a necessidade do tratamento
.

''

. .

.

..

psicolögiçqliateiapêpticadaobesidade.

..
.

m feëpclas
:
slxlmwer,J.(i987)n emyclkodlnnmlcofoùsity:Arevjew.t
'ay
'cltoa.nabticeayc
.Aologs,4(2),
'
.

145-159.
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OTESTEDXRORSCHACHEM PACV NTESCOM W CERA
Ptm qcA
M ARIA CRISTN A DE LOLLO
UniversidadedeJJo Paulo,&Jo Paulo

Este tm balho é fhlto de interesse em estudaros aspectos psicolôgicos
envolvidosnasdoençase o tema dat'
llcem péptica foiescolhido deacordo com

aspossibilidadesexistentesparaatingiresteobjetivo.Ahipöteseatuahnentemais
discptida quanto a com preensâo dos aspectos psicolôgicos envolvidos nas
doençaspsicossom n'ticaseentreelasaûlcetapepticaéadequefaltaaospacientes

psicossomsticosacapacidadedey'
tm/tlxftlr.EssaMpötese foihztroduzidaem
1963 porM arty e U lzan quando apresentarnm o conceito de Pettsee Ordm /ofre
e porSifneos e N em iah ao apresentarem o conceito de Alexithym ia,conceitos

quesereferem afaltadecapacidàdedefantasiar.Esàaslndromesetpmouo
centro dos estudos de psicossom ética e o teste de Rorschach tem sido

frequentementeutilizadonestesestudosquefelacionnm aausêltciadefantasiar
aum conjtmtodecamcterfsticaseniontmdas
'noRomchachdessespaciente.stàis
CO1n0iR,ANAT%,BAN%,K,TRICOARTADO>G%,tendênciaasrespostasC

eCF oudiminukâodasrespostascor,A%.Baseadonisto pietendeu-senesse
estudo aplicarù testede Romchach apacientes com tilcera péptica e apresentar
tesultados relativos as variéveis destacadas pelos estudoj de m ic6ksom éticà,

utilizandoanomenclatlln dosiste.mafrancês,com'javr.nndo-osedijcutindooseu
.

significado.

'

.

' ' ).. . .

..

A amos% foiconstitufdade17sujeitosdosexomasculihocom ldade
variando éntre24 e 50 anosselecionadoj entre os pacientescom fllcel.a péptica

do àervko de'gastroscopia do HC-FM-RP-USR Os stl
jeit6s que aceitavnm
participar eram submetidos a três fases realizadas consecutivamentei 1)
Entrevista;2)Aplicaçâo do Teste'
deRolchach;e3)AplicàçâodoTestem V z
FormaC -'apropriadopam avaliarainteligênèiàdapopuhçâôdàqualfaâparte
a nm ostta.O teste deinteligênciafoiaplicado com o xlm doscritériosna seleçâo

1aamos% poissöfomm inclufdojaquelessujeitösqttçobtinham percentilentre
d
5e75noINV -Foniml.Essecritériofoiutilizado'
comoobjetivodesetentar
evitara interferência de variaçöesda inteligência nosmsultados.

''

As respostas dos sujeitos ao Teste de Romchach fomm contadaà
utilizandoanomenclatllm f/ancesaconfonneprdpostaporombredaneeCanivet.
OsresultadosrelativosaosfatoM estudadoà foranièrgàhizados de acordo com

afreqiiênciadesujeitosqueobtivenm fndicesabaixo,dentfoeacimadointervalo
espeh do para adultos baseados nos trabalhos fh nceses,principaH ente de
.

z1z

'

Tmubenberg amaiorpartedossujeitostevexlmaprodutikidademenorque a

espem da,havendoxlm atendênciaaopredom fniodasrespostasG eem suam aioria
prhnirias.A respostaD tendeu aaparecerm enosfrequentem entequeo esperado,
enqm nto queo contlvlrio aconteceu com o Dd.

Quantoao'
I'lkIassim comonaförmulacomplementarhéumatendência
a extratensëo e a condnçâo.Naspmnchascoloridas ossujeitostendemm a
diml
'nuirsuaprodutividade.Metadedossujeitosapresnetamm um F% denttodo
llmite espemdo,a m nior pam dos demai? apyesentamm xIm F% rebaixado.
Notou setambëm llmatendênciadossujeitosdeapresentartunF+% abai
xodo
-

esperadp enquanto que com o A% e BAN% ocorreu o inveao.O n/lmero de
tespostasK fnm bém foiabaixo e arelaçâo entreK ek foiinvema do espem do,o
m esm o acontecendo com a relaçâo entrç FC e CF+C e entre I7E e EF+E.Os
resultadosappntaram aindax1m H% abaixodoespemdoembom arçlaçâoH eH d
tenlm sem antido na propotçâo espem da.A porcentagelp dafönuuladaangtistia
foiacim n daespem da.
.

i
I

.

,
f

Os sujeitos apresentaram uma+ produtividade pequena (R$) e

qualitativamentepobre(K,BAN%,A%,F %),com umatendênciaase apegar
aos aspectosöbviose evidentesdarealidade,aceitando ascoisas com o elas sâo

dadas,ouseatendoasmintkiasrestzihginctoocpntato(tipodeapreensâo).Uma
anilise m ais detalhada de sua afetividade nos revela im aturidade, falta de

estabilikade emocional,falta de evoluçëo afetiva,angflstia.Em virtude
pqssivehnente dessas lim itaçöes predom inam a labilidade,a im pulsividade,o
.
.
.z
egocent
rism o,a dificul
dadede adaptaçap,
a tendência ao retmim ento psfquico,
ap estrçitam çnto da peppnalidade,ao bloqueio,ao fonnalism o,ao pe- am ento
estereotipado e ao confotm ism o asregmse ao pensam ento da coletividade sem
questionam qntp e rçflexâo
pgm compreensâo ITRI,2%'förmula,3:förmula,F.
œ
angtkstia.BAN%,A %,F'%,F%).Valedestacarumaanâlisemaisdetalhadado
funçion
'am ento do pemsamentos sendo possfvel obsetvar um pensam ento
hnpreciso, emppbrecido, érido e tfgido,pouco adequado ao teal,que nâo é
eficienteppp controlarpsem oçöm .Suaadaptaçâp intel4ctualparece se darpelo
uso do pensam ento estereotipado, sem questionam ento e reflexâo para
.
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: M rçspoqtas. k encontm m-se di
dps:nçs
es protpcolos dado que
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conferecom acam cterfsticam al
sfrisadapelalitemtllm como tfpico aoRomchach
dos m icossom étiços,sugeripdo a pospibilidade da ausência #a capaddade de
'

Jfm/tufarcpnsiderada k
tfpica aos pacientes psicossomâticos.A apsência ou
dlmlnukâp dos.knestç.i
protoçolospodeseyamplamentediscutida.Elapode
sugedr(de acoydo cpm Tmpbepberg)praticamentea ausência da imaginaçâo
,

criadov:e dacol ciênciada vidaainterio?;afaltade?efleyâo epensam entoque
çstabilizam a yida interionnçnte e em conseqiiência a açâo no nmbiente.As
,

.

!
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M m shs k nâo se encontmm tâo ausentes com o as l'espostasK e sâo em sua

maioria Enn (mov.nnlmnl)indicando xlmn atitude afetiva infantil(captadore

instintiva).Sugerem também xlmnpresençadacapacidadedelaa/rlcrmnqem
seu nlvelm aispdm ltivo quetem m enoso sentido daconsciênciae m atizaçâo da
vida interiorque o K possui,parecendo pouco contribuirpam a elabom çâo do
m undo interior. Provavelm ente em funçâo disso hâ o uso m arcante de
m ecanism osm entaism akspritnitivoscom ö a cisâo,anegaçâo,o siolam ento dos
afetos,assim com o darepressâo.
Em conclusâo,é possfvelrelaciomee todos os aspectos descritos a 11m

I

fundonamento mentalprimitivo que se utiliza de suas defesasposslveis
objetivudo umn adaptaçâo até quase eficiente (Hé a fl1cem...).Os dados
encona dosnesta pesquisa estâo de acordo com q'lnqe trvlnq as cam cterfsticas
citadas pela literatut'a:R$,BAN% 1,K$,'IRICondndo,0% 1,tendência as
tes'p
ostasCE CF,A% 1,exceto qu
anto ao contetido ANAT q'.'*ue
nalitemt= se
'''
''
*'
'

j
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apHprialitemt= )sugee doqueesgespacientesulcemsosdemonstrm m essa

l

faltadeca#ccfdnz?edefantasîar.
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encona atupentadoeentreosnossossujeitosficoudentrosoespemdo.Essas
cm cterfsticasparecem esœ relaciolpdasaSldromedeAleqqthymia(confonne
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DOENCA ARTEQTAT,CORONA'QTA:CONTRD UW OESDO
RORSCH ACH
'
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H ciando gostaria de conceituara doença arterialcoronâria.De acordo

com Brannwald a doença arterialcoronéria é definida como iualquer

anonna
lidadenapareie d: coronâriaquepodeou nâ:lim itaro fluxo sahgiifneo,
k
levando adeficiência deaporte de oxigêliio nom iocârdio,estabelecendo'tuna
isquêm ia.A aterosclerose esté ha base do desenvolvim ènto da doença arterial
coronliria e depende de vâriosfatores de risco como:nlvelsérico de colesterol,
obesidade,lzipértensâo arterial,tabagism oèfatorespsicolögicos.A aterosclerose
éum tipoespecialdeespaçam entoeendurecimentodasartériasdegm ndeem édio
calibre e éresponsâvelpelaelevadaquantidadede ataques cardfacose de casos
de éariopatia'isquêm ica.A doença aderialcoronâria tem duas m anifestaçöes
clfnicas,a angina de peito e o infarto do m iocârdio.Estudos epidem iolögicos
mostmm quea doençaconstitui-senum graveproblemadeSatidePtîblica,sendo
aresponsévelpormaisde50% dosöbitosem indivfduoscom idadeacimade50
. . .

'

.

.

anosede25% entreadultosjovensnafaixade29a40anos,atingindopessoas
produtivase m ulheresem idade fértil.
Iniciahnente,a doença era estudada niais em seus aspectos clfnicos,

embom areferênciaaoaspectoemocionaljâtenhasidofeitohâaproximadamente
90 anosatrâs.O interessecrescenteporfatote:queptovocaram ou agm varam a
doença fez com que os pesquisadorescomeçassem aestudé-la também em seu
aspecto psicolögico.N adécada de50 houvellm agm ndepreocupaçâoe interesse
em definirum perfilpsicolôgico para as pessoasportadoms de doença arterial
coronâria,e os trabalhos que tivernm gm nde destaque fom m osde Friedm an e
Rosetm am .Esses autoresdefinirnm dois padröesde com portamento -d e B.O

padrâod seriaaquelecompostoporum complexoaçâo-emoçâo,cujosindivfduos
estariam engajadosnum estadocrônicoeexcessivodeH balhopam obterum
nllmero ilimitadodecoisasdeseumeioambientenum perfodocurto detempo.

M ostram traços de pemonalidade acentuados de agressividade,ambkâo e
com petiçio.sâo preocupadoscom pm zosetem sempte seu tem po todo ocupado
pelo tmbalho, sendo,tam bém ,m uito hnpacientes.As pessoas do tipo B,ao
conth rio,sâo relaxadas,nâo tem pressa esâo m enosagressivas,isto nâo exclui,
contudo, que possam estar interessadas em ser bem sucedidas, m as nâo

pemeguem seusobletivosvigorosamentecomoofazem osindivfduosdotipod.
M uitosestudosforam realizadosparasecorrelacionarpad/ odecom portam ento
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e doença arterial coroniria. A tendência tem sido estudar com ponentes
psiçolôgicos do padrâo de com portam ento tipo d, com o hostilidade,
agtessividadeerelacioné-loscom adoença.Outralinhadepesquisaéaqueestuda
ainlluência do estressena vida da pessoa.Existem definiçöesm aistm dicionais
a respeito do assunto,uma delas é a de Sazarus que dé ênfase aos aspectos
referentes à variabilidade de resposta individuala tmzm esm o estfm ulo e isto
.

'

j

devidoa camcterfsticasindividuaisdepersonalidade,avaliaçâo subjetiva dos

'

riscosenmbientesocial.Jeukinsqueé:lm pesquisadorquesedestacanaéreade
estudos da influência do estresse sobre o coraçâo,argllmenta que além de

j

alteraçöes fisiolögicas o estresse pode influenciar com portam entos
potenciahnente patogênicos como tabagism o,consum o de élcool,dieta,etc.,
sendo esses os principais fatores de risco para o desenvolvhnento da doença
arterialcoronéria.
'
Gostaria de salienh r que poucos fom m os H balhos que estudamm
pacientes coromariopatas sob 1Im referencialpsicodinâm ico,e a utilizaçâo de
.

.

tçstesprojetivosquetrarinm essetipodecompreensâotambém éescassa.A
maioriadostmbalhosutiliznm comotécnicapsicolögicaaentrevistaclfnica.M aw
sâo poucos ostrabalhosque procllrnm fazerum a ponteentre o psicolôgico e o
organo-corpom l.De m odo gem los trabalhosencontm dosna literatura falam do
aspecto psicolôgico esquecendo-se de fazer llm a ligaçâo com a m anifestaçâo
som ética da doença.Chiazzaqueestudou estespacientesdécontadessaligaçâo,
etem um adellniçâo interessantepam acoronariopatia.Deacordocom esseautor,
a coronariopatia representaria o processo pelo qualo com çâo,simbolicamente
estrangula-se com a finalidade de evitaro nascim ento deum afeto,cul
'a fonna,

!

j

;

ao configumr-seconstituiuma ignomia (algo quenâo tem nome,humilhaçâo,

gmndedesonra).Seaemoçâoé,nafonnageral,orubor,ainibkâo,nestamesma
form a,a situaçâo descritaacilna éa palidez,a anem iaou a isquêm ia.
Para Pastore, esses pacientes apresentariam conflitos arcaicos
relacionados com vivências precocesna relaçâo m âe-filho,que nâo podem ser
elaboradoseintegradospelo pensnm ento verbal.Essesconflitosarcaicosqtmndo
m obilizados,m asyainda,sem a possibilidade de elaboraçâo pelo pensam ento
verbal, seria descarrègados diretam ente sobre estruturas inferiores que
constituem o cérebro életm do eprim itivo dohom em equeelaboraa vidaafetiva
e ahannonia do funcionam ento neurovegetativo.Isto podetm zerconseqiiências

prejudiciaisao coraçâo,quejtiteriatlmapredisposkâo àdisfunçâoorgânica.
'

.

i

Portanto,ocoronariopataseriaaqueleindividuo quenâoconseguenem expréssar
em palavrasosseussentimentos,tendo estest'
lltim oscom o algo muito distantee
incom preensfvel.
,
Bem ,no interessede fazerum a ligaçâo entreo psfquico eo orgânico,ou
entre o sim bôlico e o corpoml,estudeiessespacientesa partirde dados obtidos
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em entrevista clfnica e o teste de Romchach.Para tanto,foram analisados e
estudados 40 testes e ena vistas de pacientes entre 30 e 50 anos,de am bosos
sexos etodosportadoresda doença.
A nnn'lisedosresultadosm ostraquearepressâo éom ecanism odedefesa
.

utilizadoàemodointenso.com istoestespacientesalém desedistanciarem do
m ùndo, se distanciam de si m esm o.Havendo esse distanciam ente,hâ xlm n
distorçâo da realidade,a representaçâo que essa pessoa faz da realidade nâo
conw ponde ao rea1,porque nâo se envolve com assituaç- ,em ftmçâo deste
distancinm ento.Esseuso intenso da repressâo nosleva apensarm lm ego m uito
pHm l
-tivo,poisarepressâo éo prhneirom ecanism o dedefesadesenvolvido m lo
aparelho psfquico.Esse sistem n egôico prim ltivo,faz com que essas pessoas
.

'

selnm poucotolemntçsàssituaçöesdefrustraçâoetensâo,tendoportanto,.1m
controle inadequado.Essesindivfduospassam do desconforto subjetivo pam
distl bios som éticos;nâo conseguem avaliar e de m odo critico seu papelno
m undo, suas dificuldades, ou m eqm o perceber sua angtistia diante de

detenuinadas situaçöes.Nâo percebem seusdesejos e emoçöes que estâo
contidos,envolvidosem antidosl conscientescom orec= osdefensivo,equanto
m ais intensa é a repressëo,m aisrestrita ;ca a estruttlm çâo da realidade.Esses
indivfduos tem dificuldade pam perceber o outro, nâo tem a percepçâo da

necessidadedoobjetodeamor,asN soasservem pam asatisfaçâoenâocomo
modelodeintrojeçâo.NotestedeRomchachdestespacientesobservnmosquase

que ausênciaderespostasde arem ovim ento,isto é,sâopessoasquenâo entm m
em contato com seusafetoseem oçöes,com suasfantasias,empobrecendo deste
m odo seu m tmdo intem o e sua vida hm ginativa.As respostas de m ovim ento e
cor,m ostn m com oapessoavivenciousuasexperiênciasefonnulouum ahistöria
devida,revelam o queo mtmdo percebido éreconhecido pelapessoacom o parte
de seu m undo inteG o.Nezsespacienteso que ocorre é a criaçâo de obslculos
de acesso ao estfm ulo afetivo cortanio afeto paranâo sentire,provavelmente,
,

adoecem pam nâodepfimir,nâoenœando em contato com seusdesejos,suas
vivências, enfim seu m undo interno. Pudem os constatar que sâo pessoas

ambiciosas,com ambkâo deproduçâo,masestaflcamaisnoltelectual.O
nflm ero derespostasdadasno Romchach é abaixo do que éespem do,refletindo
asshn,11m vazio associativo porque nâo têm no que pensar,pois seu m tm do
hztem o érestrito,com istolu'i:Im em pobrecim ento vivencial.Poristosâopessoas
que atuam m ais,fum ando,com endo,trabalhnndo excessivam ente.Depois do
aparechnento da doença essaspessoaspam m de fum ar,tmballmm m enos,tem
m aisvida de lazer,eisto elasrelatam com oum cuidado,m asé um cuidado com
o corpospois a nfvelde vivência afetiva continuam nâo entrando em contato.
Apenas passam de ,lm extremo a outro - atuando -nâo conseguem fazera
passagem do plano corpom lpara o simbölico -vivencial.

j

m

Gostaria de concluirdizendo que llm n 2nq coisas m ais m ntcantesdeste
tmbalho,além deentenderm elhorocoronariopata,foo m ossubsfdiosdadospelo
uso 3nqtécnicas-o teste eaentrevista -pam repensartodo o M balho queestava

desenvolvendocom estespacientes.Quel'
odizercom istoquetalvezatempiasô
venlm a reforçarm ais o estilo de funcionam ento destes pacientes,talvez,xlm

mododefazê-lossentireentmtem contatocom seumundointemo,sejaatravés
da pB pria vivência co> m l.
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PARTICIPK OESEM W ORKSHOPS INSCRITOS NA
X X IR EU M A O A N U A L D E PSIC O L O G IA

Transcrkioeanélisederegistroem video
-

Atividadeslûdicasem diferentessettings

-

Anélise qualitativa de interaçso entre crianças com o processo de
construçio m titua

(M srciaR.B.Rubiano)
(M .IsabelP.C.PedrosaeAnaM ariaA.Carvalho)
-

Expressöes faciais de recém -nascidos em resposta a estim ulos
gustativose olfativos

(NiélsyH.P.Bergamasco)
-

Transform açöeseconstruçöes do observador edosdadosna anâlise
(1e interaçöesm ie-bebê

(M .Conceiç:oLyra)
Ciclo deEstudosem Anâlise do Com portam ento IV:novosproblem as

enovassoluçöes
-

Trinta anosdematchingltzw:evoluçëonaquantiscaç:odaIeidoefeito

(Jo5oCliudioTodorov)
-

Um a anâlise funcionalda relaçâo professor-aluno

(M .StellaCotltinhoA.Gi1)
-

Som eobservations,with related data,on how to establish a scientitlc
understantling ofhum an behavior

(Peterflarzem)NIT
-

Aquisiçâo da linguagem eoestatuto docognitivoem Piagetyvigotsky
e Skinner

(CarolinaLampreia)
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OCORH NCIADEAO

ADESLO ICASE

COM PARTHUHADASFM DH EILENU SJD A NGJ
M ARCIA REGN A BONAG AM RA RUBIANO
UniversirlnrledeSJo Paulo, Rf& frloPreto
Partim osdo pressupostoqueenvolvhnento em atividadesespeciahnente
as lfldicas e as eom partilhadas com parceiros sâo im portantes para o
desenvolvimento.N a m edida em que a criança e o am biente constituem x1m

sistemainterdependente,énecessérioconhecerascondköesambientaisoudo
contexto im ediato que possam favorecer a ocotrência de interaçöes e
be cadeH s.
.
Neste sentido tem os investigado se éreas especfscas dentro de um
ambienteconstituem contextosou cenâriospam as intelw öes ebrincadeH sde
criançasentre2-3anos,quando em grupo duu ntesituaç- .qtotineim sna creche,
com o a chnm ndahom de atividade livre.

: No trabalho desenvolvido em creches (Rubiano, 1990;Chaguri,
Rubiano,Silva e RossettiFerreira, 1991),identificam os diferenças no
comportam ento de três tutmns de m atea nl,ao com pau tm os o que ocorria na

éreaem tomodolocalondeapajem pennaneciacom o queoconiaem éreas
dellm ltadasporpequenasestantesdem adeim ,dentro deum m esm o am biente.
A coleta foirealizada através de duas câm ams de video,fixadas em
paredesopostas,sem opemdorpresente.As câm ams focalizaram as éreasm ais
estrublmdasdo ambiente,i.é.,a irea em tom o do adulto e aséreascirclmqcritas

pormeiodeestantes.Estudosanteriores(Legendre,1986eCamposdeCarvalho,
1990)mostmm apteferênciadascriançasporpennanecerem nestaséreas.Fomm
gm vadas5 sessöescom 20 m inutosde duraçâo.
O uso de câmara sxa,sem opem dorpresente,colocada cerca de 1,8%
dealtum e a um a disëncia de 6 a 10m do foco tem a desvantagem da film agem
feita à distância sem uso de aproxim açâù.Porém este procedim ento tem a
vantag'em denâo exigirdo m squisadorarealizaçâoderecortes,dllmntea coleta.
A tom adadedecisâo sobreo compo> m ento decriançaspequenasécrfticaum a
vezqueacompieensâodoquefazem requeranéliseminuciosaimpossfveldeser
R alizada no m om ento dacoleta.
A gm vaçâo em video é am aneim m aiscompleta de que o pesquisador
dispöe no m om ento pam reproduziro compodnm entode um grupo de crianças.
A anâlise do video foifeita tom nndo porbase të s indicadoxs:localizaçâo das
crianças'
nnq diferentes éreas,asatividadesdesenvolvidas e o estado sG ialdas
crialzçaS.

a:z

O fato dos dados estarem registm dos em video perm itiu-nos llmn

desnkâodasvariéveisdependentes,queconsidemsseoprocessodeocorrência
dasmesmns.Assim,definimosatividade'comoconjuntodeaçöesouseqiiências
comportamentaisdexlm indivfduoem relaçâoaoutrots)ouaobjetots),inclusive
seu pröprio corpo,que se apresentam relaciongdasentre si.Considemm os quea
atividadeestavasendo com partilhadaquandoduasoum aispessoasenvolviam-se
na m esm n atividade e apresentavam orientaçâo m titua ou estavam em sintonia

umats)com ats)outmts).Além decompartilharatividades,ascriançaspodiam
realizâ-lassö oupermanecercomoespectadordaadvidadedeoutrots).
Pal'acom preenderoqueacriançafazeocom partilhardesuasatividades,
precisamos considemro processo de constlw âo da atividade no tm nscorre?do
tempp,bem com o a situaçâo contextualem que os com portamentos ocorrem ,
xlm a vez que para com preender o significado de comportam entos especfficos
dependem os de conhecer os com portam entos precedentes e subsequentes e
também seu contexto ffsico-social.
Determ inar se existe dependência ou interdependência entre as açöes
requerum a anélisem inucioqa além do conhecim ento do fluxo ou desenrolarda
sessâo dem odo a presenciartodo o tmnscorrerdas açöes e de seusresultados.
Porissogravaçâo em videoénecessâriaporpe= itirosrecllm osdecongelam ento,
revemo,câm aralentae Hpida,além de possibilitarvisöesdediferentesfocosno
caso de gm vaçâo sim ultânea com duas ou m aiscâm aras.
Ao tom arm os com o ponto de referência as atividades e nâo os
com portam entosem si,focalizam oso fenôm eno interativo de llm am aneil.
am ais
abm ngente, contextualizada, significativa.A lém de saberm os se as pessoas
.

interagem e com quem intemgem,entendero que fazem juntas auxilia a
com preensâo do tipo de relacionam ento existente.

A anéliFedecadasessâo(oirealizadaem duasetapas.Em um primeiro
momento,observévamos,trechoportrecho,oconjuntodecadaumadassessöes
com o objetivodelevantarasyériasseqûênciascomportamentaigvistascomo
relacionadas entre si,ou sejp,as vérias atividades em que as crianças se
engajavam.Cadaseqiiênciafoinomeadayedescritaemseusprincippiselementos,
um avez que seqûênciassem elhantesrecebiam ()m esm o rôtulo.
A lgum as seqiiências eram imediatam ente identificadas, com o por
.

exemplollmacriançajomaoobjetodamn
-odeoutm eestadirige-seclkorando
em direçâoàpajem (Tomarobjetodocolegapuscarpuxfliodapajem).Outms
seqiiênciasemm bem m enosöbviaserequeriam que buscéssçmosno continuum

comportamentalintra e intçr individualpistas tais como temas,objetivos,
resultadosdasaçöes,pgpétsassum!
'dos,atribuiçàodesignificadosporpartedos
com panheiros ou do adulto presente que pudçssem corroborara suposiçâo de
interdependência entre os com portam entos.Por exemplo:Renato entrega tlm

z:3

fmscopam Priscilaqueestéem pénobancodapajem ecorrepam umadistância
de 3 m etros em frente ao banco e ficaolhnndo Priscila com o fm sco.A pösum
tem po,corre 1éno banco,pegao fm sco dam enina,posiciona-seem sua frentee

lheatim ofrasco.Em seguidapegaofmscoenovamenteen'
tregauop'araPriscila;
distancia-se do banco e parece aguardar.Priscila atir'
a-lhe o frisco, Renato
desvia-se,ri,pega o frasco e novam ente entrega à Priscila sobre o banco e a

atividadecontinua(Brincadeim batequegamo).
N ofinaldestaetapa,tfnlmm osem m âos11m mapenmento dasatividades
ocorridasnasessëo.Apôslevantamentodasatividades,regisa m osacadam inuto
em que atividade cada criançaestava envolvidae seu estado social.Nesta etapa
havia refonnulaçâo e aprim om m ento do m apeam ento dasatividades.Usnm os a

nmostmgem por minuto,dado que em trabalho anterior tonnos,Rubiano e
RossettiFerreim,1988e 1989)constatamosquehavia umacertaequivalência
entre am ostm gens de 15,30 e 60 segtm dos.D umnte o registro,m antivem osa
seqiiênciatem pom ldosacontecim entosdentro'de cada sessâo,o que perm itiu a
construçâo de um Fluxo,que representa a seqiiência m inuto a m inuto do que
estava ocoaendo com cada criança.
O rllzxodasessâo,obtidocom oprocedim entodescrito,pe= itefocalizar
a organizaçâo socialdo grupo dllm nte cada sessâo e m esm o entre as sessöes.
Nesta anâlise,podem os tom ar com o referência o grupo todo, as parcerias
evidenciadasouascriançasindividualm ente,pam compreendennosodesenrolar
dasatividades,do estadosociale alocalizaçâo.

Tendoem vistanossoobjetivo,realizamosumaanélisequantitativapara

com pararm osa ocorrência de atividadesltidicase o com partilhardeatividades
nas diferentes âreas estrutumdas dentro de 'Im ambiente.Os dados peM item
tnmbém estudar o processo de organizaçâo social,uma vez que a seqiiência
tem poralfoim antida.
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ANV ISEQUM ,WAW ADAN ERAG O ENTRECRTANCAS
COM O PROCESSO DE CONSTRW AO M W UA

MARIAISABELP/bROSVO
UniversidadeFederaldePernatnbuco

ANAMAQTA CARVALHY )
Univèrsidadede@ oPaulo,sp

A dm itirqueo pm cessodeinteraçâo socialéum fatorquecontribuipam

odesenvolvimentodacriançaécompartilhardellmn idéiajâestabelecidana
psicologiado Desenvolvim ento,m uito em bom sereconheçnm m odosdiferentes
deseconceberesteprocesso e,conseqûentem ente,m odosdiferenciadosdetratar

aquestâo (cf.Carvalho ePedrosa,em prepamçâo).t desafiador,nesta érea de
estudos,proporprocedim entos de aH lise de dadosque possibilitem evidenciar
osm ece sm osp- essuaisenvolvidos.
Selecionando-se txm n das pempectivas de abordagem do problem a aquela que procllen estudar a interaçâo entre crianças com o 1lm processo de
constlw âo m tîtua -o quesepretende com este trabalho édiscutirllm n proposta

de anâlise de dados regisz dosem vfdeo,quando se observam criançasem
situaçâo de recreaçâo livre.Tm ta-se de xlmn anélise qualitativa de episôdios
intem tivos.
'
Episôdiointem tivoéaquiconcebidocom oum segmento deregistro onde
aparecem seqûências hztemtivas clam s e conspfcuàsou trechos do registro em
.

*

quesepodecirclmqcrever11m grum decriançasapartirdoa= njoquefotmam
e/ou da atividade que realizam.Rqtesrecortesconw pondem a xlma primeim
fownndeseleçâo dosdadosqueparecetitilpam pemeguiraesttutllm inteh cional
do grupo. .
'
A del'
lm '
làçâodoepisM iopv eserclam ,identiscando-seum fatoapartir

do qualsearticulaumaseqiiênciaintemtiva.Servekeexemplo llmaseqiiência
queteveinlcio quando xlm ndascriançasdescobriu um apito entreosbrinquedos
espalhados e o soprou fodemente provocahdo lIm m fdo diferente no nm biente.
M as,outm svezes,o episödio em erge de um a situaçâo onde vârioselem entos se
com b'
lnnm -com o xlm n palam ,1lm gesto,xlm riso,um brinquedo,etc.- e se
constituem em xlmn seqûência,xlmn brincadeim porexemplo.Inicialm ente,nëo
se reconhecem que esseselem entospedencem aum episo io ou dêem infcio a
ele. Seguindo-se o registro identifica-se a brincadeira, com um a certa
t*Y lsistado> q.
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conllgumçâo.Voltalseentâoaobservâ-lo,jrùcu/ando-séosele'
m entosquefomm
ndlculadosedesencadearam aquelabrincadeim .Nestecaso,àsvezes,nâosetem

condkâodedizerquandooepisödiocomeçou,esetoma,arbitmriamente,um
dadomomentopam seiniciaratmnscrkâoeanélise..
D a m esm a form a que o inlcio,o.térm ino do episödio pode acontecer
clam m ente ou exigir um a decisâo do pesquisador para determ inar o seu fim .
Pode-se citar, com o exem plo do prim eiro caso um a seqiiência que foi

interrompidapelapajem quandoposxlmacaixadebrinquedosno ch:o.Um
exemplo do segundo caso pode s:rilustm do com o pesquisadorinterrompendo

atranscrkâoeanâlisequando ofocodafihuagem foidesviadopam xlmadas
crialka?dogrupoqueseafastoucom 1lm dosbrinquedoseconstituiuumadfade
.

com uma putra criança.

Trarkscrkëo
'

.

.

'
.

'

'

O conthmo do registro recortado em episödiosm ostra-se,ainda,gmnde

demaispam anélise.é preciso entâo,realizar11m recorte intemo ao episödio,
dividindo-o em ntqm entàs,dem odo a pennitir,prim eiro,esquadrinlmrm elhoro

pröprio.
episôdio,alcançando-oem detalhesqueseperderiam ntunadescrkâo
maisglobal,e,segundo,traçaros arralqos quepodem refletira estrutum ou
organizaçâo do eàpaço intem cionalqueascriançasconstroem .
Oscritériospararecortaro episödioem m omentossâobastanteflexiveis.

Em algunscasossegue-se apistadosarranjosformadospelaidentidadedas
crianças que com pöem o grupo eni diferentes instantes;em outms palavras,

tecorta-yeummomentoquandoseplteraacomposkâosocialdogrupo.Emoutros
casos,tecortam-seosmomentosapartirdosarranjosformadospelaconfigumçâo
da seqiiência em curso.A qui sâo seguidas pistas tais como o conteûdo da
brincadeira,a distribuiçâo espacial,a m ovimentaçâo envolvida,etc.
.
Esp:propostaderecorteparatranscrevereahalisaro episödio baseia-se
naconcepçâo deintem çâo utilizadapelopesquisador.Neste trabalho aintemçâo
é cpnc'
ebida iom o um processo de influências recfprocas entre os parceiros.

Compatfvelcom eàtaçohcelkâo,Admite-sequepestrutupçâodemesarranjos

envolveprocesso: de regulaçâo entre ascfianças.
..
Oscritériospar:recortato episödio em m om çntos,porsçrem flexfveis,
.

exigem tomadasdedecisâo.Quandosesegueapistadaalteraçâodacomposiçâo
socialdo gwpo nâp existem pioblemas:a cadamodificaçâo,cofresponde 1:m
novo momento.M as,seguira outra pista,ada configuratâo da seqûência,JY
im plicaem algllm asdecisöes,com o,porexem plo,aabrangênciam aioroum enor

deum momento.Uniexemploservepam ilustraresséponto.Em umaanélisejâ
realizada pelos autores identifica-se um episödio que foicham ado de episôdio

28;

Hn.
qCarreirr :poder-se-iateco> rum sö m om ento no qualascriançasconiam
de um lado pam o outto da sala;poder-se-ia,entretanto,recortaresse m esm o
cohtkm o em vériosm om entos,delimitando-os pelas carreim s sucessivas,pam
um lado e pam o outro.
U maoutm disculdadepodeserdiscutida:algum asbrincadeim stem xlm n
conllgum çâoexplkitapam o adulto,com pistasvetbaisousinalizaçöesiguaisàs
que e1e usa.M as,às vezes,nâo acontece assim ,principalmente no caso das

:
i

criançasmenoresquemuitasvezesusam pistashpidas,ambfguasesutis:éum

i

.

olhnr,x1m riso,um gesto im itativo;o roteiro da brincadeim nâo é claro pam o
adulto.Estetem dificuldade de perceberde que esâo brincando,ou m esm o, se
estâobrincandojlmtos,compm ilhadamente. Chega-se até a dizerque a criança
m uito pequenatem llm nbrincadeim pam lelaenâo tunabrincadeim intem tiva,ta1
adificuldade desepercebera estrutllm da intem çâo.lsso disculta o recorte em
m om entos;nestes casoso recorteparece arbitrzrio.
O utra dificuldade se acrescenta quando se recorta o episôdio

ë
1

1
i
I

conjugando-se osdoiscritériospam delimitaçâo demomentos:o armnjo da
composkâosocialdo grupocom o armnjodaconfigllmçâodaseqûência.Por
exemplo,num registrojâanalisadoidentificou-seum episödioaquesechamou
deEm pilhando Cubos.A chegada esafda deum a criança do grupo,que tentava
se introduzir nas atividades das outm s crianças, m arcavam os lim ites dos
m om entos.N umacertaocasiàoaquelacriançasaiu,voltouesaiuoutravez,dentro
de 11m m esm o m om ento;é que,neste caso,preferiu-se nâo interromper um a
seqiiência intem tivaque aconteciacom outm strêscriançasdo grupo.
Em deconência destescomentériospode surgira seguinte pergtm ta:se
a pista da com posiçâo socialdo grupo ém aissim ples,porque entâo elanâo é a
fInica usada?
,
Responde-seessaquestâoapresentando-seduasrazöes:aprimeiraéque,

algumasvezes,oepisôdiotransconesem quesealtereacomposkâosocialdo
grupo e,apesar disso,a configum çâo da seqiiência se altem ,refletindo nova
m aneira de estruturaçâo do grupo.A segunda razâo é a m ais fundam ental:a
decisâo de recortaro episödio,em tais ou quais m om entos,depende do que se
quvrevidenciar,dospontosconsidem dosrelevantesparadiscussâo;dem odo que

recortaroepisödiodeum determinadojeitoajudaoudificultaakarosdados,e
ajudaoudificultaapresenté-losdemodolimisclaro.Ficaevidenteospropôsitos

j
i

dapesquisa e ainteraçëo dp observadorcom os fatosobservados.
Um exem plo pode ser m ais esclarecedor:no episôdio acim a referido,
Empilhando Cubos,chamou atençâo dos pesquisadores o fato de um a criança

I

chegarao grupo depoisdabrincadeim estarcomeçada:o grupojéempilhava
cubosoubrincavadecarrinlmseestesbrinquedosjâestavam divididosentreas
crianças presentes.A criança chegou e saiu vârias vezes do grupo e, a cada

ocasiâo,e1afaziaxlmncoisadiferente:llmnvez,pegouum objetodeum gatoto
e o entregou a ele;ouœa vez,dem zbou os cubos em pilhados porum a criança;
outm vez,chegoufalandoqualquercoisaquenâoseentendiaetc..Estesdiferentes
compodnm entosda criança parecetnm ,ao pesquisador,sero uso de diferentes

estratégiascom oobjetivùdeseintroduzirnogrupoparabrincartambém.Pam

discutirestapossibilidadepareceu interessu terecortaro episödio em m omentos

tomando-secomocritérioacomposkâosocialdogrupo,ouseja,assucessivas
idasda ctiança ao grum .Assim ,ressaltava-seo fato que se queria com entar.

é preciso sè chamar atençâo,desde logo,que o desenrolar das

tmnscrköespropiciaumamelhorapreensâodoespaçointeptivodascriançase,
entâo,vai-sealterando apröpriaprevisâodosrecortesem m omentos.Procede-se
da seguinte m aneim :vê-se o episödio vérias vezes e se anohm as partes que
compöem a brincadeH .Esse prim eiro passo assem elha-se à tarefa de contara
alguém de que as crianças brincam ,com o brincam e quem brinca,tendo-se em
vista os com ene ios subsequentes,onde se cham al atençâo para pontos de
discussâo.Aspartesanotadascorrespondem ,provisoriam ente,aosm om entosdo
episôdio e se tenta,tam bém provisoriamente;um a representaçâo grv ca pam

cadaxlmadelas.Começa-se,em seguida,atranscrkâo,momentopormomento,
e é nessa hom ,com os dehlhesanotados,percebendo-se a influência das açöes
decadacriança sobrea outra,ou sobre o grupo,queosm om entosseconfiglla m
m aisnitidam énte.Ao se perceber,m uitas vezes,que a estrutllmçâo do espaço
intemcionalregula o com po> m ento da criança que chega ao grupo,ou que

sugerealgxlm desdobmmeniodaseqiiência,avalia-seaconveniênciaounâo de
ajustaraprevisâoinicialderecortesdoepisôdioàquelenovodado.

Podé-se usardois tipos de tmnscrkâo do episödio,depenàendo do
aspecto da aH lisequesepretendeexplorar.

Um tipodeH nscrkâoprivilegiaumaseqiiênciadeintemçâoidentiscada

e descreve o com m rtam ento das outm s crianças que também estâo em cena,
ppenas se estiver diretnm ente relacionado àquela seqiiêncip.Com este tipo de

transcrkâoointeressemaioréseguiratmmaintemcionalespecfsca,procurando
identiscar o seu encadenm ento e desdobram ento.Um exemplo deste tipo de

tmnscrkâofoiutilizadopelosautoresaodescreverabrincàdeim com um apito,
onde aparecem outras criançasna cena,m asapenassâo m encionadasquando se
orientam para aquela brincadeim . '
'
A outra form a de transcrever o episödio proclltn incluir tanto as
seqûências intemcionais,quanto infonnar sobre todos os com po> m entos das
criançasque aparecem em cena.Neste segtmdo caso,o foco de atençâo é m ais
'

abmngente e é usado tndnsas vezesque sedeseja comentarasregulaçöes
recfprocas entre ascrianças presentesnum registrd,estando ou nâo envolvidas
diretam ente com um a seqiiência explicitada. Com esta segunda form a de
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fmemcrkâosem de,porexemplo,discutiroespaçointemcionaldecriançasem
brincadeim pamlela,ousepodediscutiraàiferenciaçàodecriançasem dfadesa
m 1* de11m grupo m aior.

.

O nfveldedetallmmentonaftnnmcrkâodoepisôdio,em seusdiferentes
momentos,enyolve fnmbém algumasdecisöeàque nem sempre sâo fâceisde

serem tomarlnq.Aregm queorientaafmnqcrkâoéaseguinte:ocompolumento

dascriançasdeveH sertmnqcritoem detalhesapenasseissoforesclarecedorpam
acom prpensâo do quesequerdem onstmr.Com basenestaregra,nâo sedescreve,
m rexem plo,a m stlla da cêiança em slmqm inticiasm orfolôgicas,se isto nâo é
o alvo de interesse do e balho.M ns se indica se a criança deblw ou-se sobre
outraym ovhnentou-sepam afrente,afastou-seyacx orou-se,pegoutalbrinquedo,
soltou-o,etc.,quando se quer infowrmr a conigua çâo que tem o grupo de
crianças,aatraçâo porxlm brinquedo,porxlmn bdncadeira,ou poroutm criança,
ou ainda,apossibilidadedehzdicarquea outra criançafezxlm naçâosem elhante,
com plem enhrou um a açâo que,aparentem ente,nada tenha a vercom o que a
outt.açez.
'
Na transcriçâo dos episôdios, acrescentam -se, às vezes, algum as
impressöesprovocadasnopesquisadorpelasaçöesdascrianças.Sem prequeisto

forfeitousnm-seiasesdotim :tfcotno.
&e,pareceque,callm aimpressâbde,
etc.,dem odo queo leitorécapazde diferenciartaiscom
' entérios.Pesquisadores

maisrigorososdom ntodevistametodolögicopodem nâoadmitirnatmnqcrkâo
dosdados,qualquerintelw etaçâodoqueestésendovistoououvido,criticando,
por conseguinte,estas sugestöes.M esm o assim ,essçs com entérios parecem

vélidos.Sàoobservaçöesque,acrescidasàdescrkëodasaç- qepostllms,dâo
um tom dasituaçâo,evitandoqueosdadossejam friamentedescritose,desse
modo,prejudiquem acompreensâodoepisôdio.Estaopçâodecorre,mnisxlms
vez,da concepçâo de que o regise e leitlltn dps dados sâo feitos de m odo
intem tivo com o pröptio pesquisador.
Anâlise

A anélise qualitativa dos dados tem infcio a partir do trabalho de

transcrkâodosepisôdios.Nestaœasiâoyoeewando-seoepisv iocomo= todo
pam recorté-lo em seusm om entoseobservando-se,tam bém ,detalhesdasaçöes
X sctio çaspam % M cm vê-lœ ,to salfnm pam opesquisadorosasm ctosaserem
analisados.
.
Existe sempre presente um am rglmta que orienta as observaç& s.E as
respostasque surgem sâo sem pre fom m ladas em termosdenovasquestöes:é o

ritmodeseusmovhnentos?O a- njodabdncadeim?O diélogoe culadoentm

elas? O recole de xlm n açâo da outra elevado ao status de um a proposta ao
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parceiroouaogrupo?Umaregm subjacenteàbrincadeim?Umaprevisâooullma
'

expectativa de criança? Etc.

Apôs a formulaçâo dessas respostas/questöes volta-se a observar o
episo io pm se assegum r de detalhes que pprecem relevantes. E sâo nessas
ocasi& s que,gem lmente,destacam -se aspectos de transform açöes do espaço

intemcional.Lembm-se,porexemplo,sefato anâlogojé ocorreu no grupo.
Recorre-se a episödios anteriorm ente observados e confrontam -se os seus
detalhes. Desta com paraçâo podem resultar certos indfcios sugestivos.
Buscam -se em outros recortes, pistas que apontem naquela direçâo das
transfonnaçöes observadase pergtmta-se o que asteria pm piciado.

Todosessesindfcios,perguntas,suposköes,respostasprovis6riassâo
anotados,indicando-se,tam bém ,'
asocorrências intemtivasa elesrelacionadas.

Revêem-seasformulaçöest4ôricassubjacentesatodasessaspreocupaçöese
reafirma-seounâoapertinênciadecontinuarseguindoàspistasjéselecionadas.

Tudo isso,natllm hnente,passa a orientara observaçâo de outrosepisödiosque
aindaseH o transcritos.
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O uso defilmagensem vfdeo têm sido uma fe= menta dé tmballko
extrem am ente im portante para m inha érea de atuàçâö '- desenvolvim ento
sensoriale'petceptual,com ênfase naontogênese da quim iorecepçâo.
A abordagem de utilizaçâo das expressöes faciais com o indicadores dè
paladare olfato,depende essencialm ente do tegistro em vfdeo pam posterior
anélise de m flltiplos aspectos relacionados de um a m aneira m ais ampla à

funcionalidadedessessistemnssensoriais(glzstaçâo eolfaçâo),asshn como às

questses qué subjazem a pesquisa que desenvolvo nesta érea referentesà
discrlm lnaçâo,preferências,m enslxtnçâo de diferençasindividuais,avaliaçâodo
tom hedônico e do valordecomzm icaçâo destessinaisfaciais.
O procedim ento deregistro consisteem filmarem vfdeo asrespostasde

recém-nascidos antes (em tepouso),dumnte e apös a apresentaçâo de cada
estfmulo(gustativoouolfativo).Sâo,portanto,filmagensdeepisödiosdefinidos
deaproxhnadnm ente 1m inuto pam cadasituaçâo.

Osmodosde Z balharestemnterialpara anélise sâo basicamente três

(dependendo do objetivo do estudo):levantamento de categorias,anélise
temporalda resposta e avaliaçâo porjufzes.Em todas as situaçöes os
observadoresnâosabem quatéoestfmulo apresentado.
1.Levantam ento de Categorias -onde os observadores % balham em
duplas,anotando todos os m ovim entos faciais que surgimm em resposta aos
diferentes estfmulos,pam elabomr um protocolo e chegara um a seleçâo dos
m ovhuentosfaciaism aisfrequentesquepennitaumaanélisecam cterizando llm n

resposta(oupad/oderesposta)pam cadaestfmulo.
2.M slise Tem pom lda Resposta -onde os observadores,fnm bém em
duplas,m edem a latência e adllençâo dasrespostas.
'
3.Avaliaçâo PorJuizes-quesâo treinadosou ingênuosdem ndendo da
questâo em estudo.
Porexem plo,pam a caracterizaçâodo tom hedônico dasrespostasdadas
pelos bebês,sâo utilizados avaliadores que recebem critérios definidos pam

O BouadePosqulsace q.
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clncqiscat as respostas a estfmulos considemdos agiadéveis,desagmdéveis,
neufww ou ausênciade l'
eaçâo ao estfm ulo. t . '., .

, .'

'

,

Pam estudaraquestâoàovalordecomuntcaçâodessessinaisfaciaissâo
utilizad- obsew ado- ingênuosquedevem classiscarateaçâodobebêem xlmn
u calade5 m ntosdem uito agmdévela muito desagm dével. Estesobservadores

come m amosimqdevériossegmentosdam pulaçâo:crianças,adolescentese
adultos (masculino e feminino)com e sem filhos.Neste caso,foifeita ''mn

montu em de clips de 30'.de M postasdosrecém-nascidosjé classiscados
anteriùmzentem rjufzestreinados.
,
Pam concluir, o registro em vfdeo pennite m ultiplas anélises das

lpspostasobtidk.efavorecedadqsprecisosedocumentados.
,
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O pontocentmldestaapresentaçâonateworkshop sobret/anscrkâo'e
anilise de dados em vfdeo diz respeitô à discussâo dé dois aspectos

inte> lacionados:1)afliaçâoprofundaexistenteentreaposkâoteôrico-epistbmolögicaassllmldapelopesquisadoreametodologiadeftnemcrkâoeanélisede
dadosadotada;lI)a quesêo da qualidadeversusquantidade.V sando discutir
w tesdoisasm ctosacl
'm n referidos p- umrem os iniciarM m ndendo a quatt'
o

quest- .qqueconsideenmosbésicas.Pam tatfaremosuso do nossotrabalhoque
explom asinteraç- qm àe-bebêao longo dospdmeim sm eses de vida dù bebê.

1)Quàlofenômenoestudadoequalaperguntaacercadestefenômeno?
2)Porqueaescolhaderegistrœ em vfdeo?

3)O dadoécompreendidocomoinde#ndentedoobservador-msquisadoroucomollmnconsttw âointerdem ndeùtequerelacionaaposkâoteôricoepistem olôgicado observador-- quisadoràanulisedo registro efetuado?

4)A transcrkâoeanéliàedosdadosaproximn'm atespostaàpera
tmta
W'

efetuadZ?

Respostasàsquestn 1 e2:

Estudandoasintem çöesmâe-bebêao longo dospnm
; eiros
' m esesdevida'
do bebê poderfam os dizer que existem duas petgtmtas intenplacionadas que
uiam o tmnscon'
erdosœabalhosefetuadosatéo presentem omento.
A pHmeim diz M m ito à com preensâo 3nq interaç- .
* que ocon'
em na
histöria da dfade com o um fenôm eno indissociâvel de transfonnaçâo e
constlw âo. Perguntam os entâo com o transcrever e analisar as interaçöes
mse-bebêconcebidàscomotransfoimaçöeseconstruçöesinterdependentes. '
A segtmda,procurahwestigaraquilo queem etgedasinteraç- qentreos
parceiros que concebem os com o uma mediaçâo construida,especiscam ente
social.Pretende-se detectar camcterfstièas desta m ediaçâo,elem entos que nos
m anltam rastrearaconsttw âo deum nnovaft- âo,que,duplicandooreal,tende
.

pam aconstitukâodosimM lico. '
P- indo dasm rguntas aclmn explicitadas faz-se necessl io esclarecer

alglmqpont- acercadaconcew âoadoùdanoestudo3nqintemç- qdiédicasno
infcio da vida do bebê:a) toma-se abjolutnmente imprescindivel explo-
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registros(longitudinaisi'b) as ielaçöes de'
.causalidade destè'm okimento de
transfonnaçâo e construçâo nâo sâo aquelas de um a causalidade linear,m as,

aquelas dast/ansfoemnçöese constlw n
-eqbidirecionaise interdependentes;c)
estâo envolvidosneste m ovimento de transformaçâo e constnwëo tanto am bos

ossuleitoscomoaint4mçâoçntreeles;.d)ajfadçéconcebitjacomoxlnl
.(jaae(u
nnnliseindissociével.
N aprim eim fase do nosso ptogram a depesquisa assumhnosdescrevere
analisarm om entosidentificadoscom o qualitativam entediferentesdosanteriores
e xpo#teriores, procprando,grelacionar as transform açöes e construçöes

identificadasàcompreensâododipamisinoexistentenaMstöriadadfade,puseja,
''

aos pm çespos de troca negoçiada entre os parceiros,cham ados de prpcessos
dialögicos. Torna-se evidente que o registro longitudinal em vfdep é

impiescindivel.Tpmeposcomo exemplo trêsmomentosdasinteraçöes/area

Jace'rejistradosao longo doscinco primeirosdevida dadfadeA.Podemos
observarqueasintemçöes
'faceafaceemergem,setransfonnam eseorganizam
'

..

.

construindo algllm acoisa entreospprceiros tanto em tennosdas caracteristicas
do que é trocado como em term os dos prôpriosparceiros que em çrgem como
aqueles que executaln #elerplfêl/#tz& açöes para o outro. Este processo de

tmnsformaçâoeconstnwâodasinteraçöeq/cceafaceresultoudetlmahistôria
de recörtes è difçrenciaçöesquè ocorrçm na atividade dialôgica.A histöria das
negociaçöes entre osparceiros exibe a construçâo de tm m atividade m ediadom
partilhada,especificam ente social,que é tam bém constitutiva de cada tlm dos
parceirosdiantedo outro.podem osobservartam bém queo queéconstrufdoentre

osparceirostendeinicialmenteallm tipodeorganizaçâocujastrocasnegociadas
ocorrem distendidas no tempo, m odificando-se, depois, para um tipo de
prganizaçâo que cham am osde abreviada.
.

.

.
!

'

Resposta à qùestâo3:
.- . .

'

.

.
.

..

..

.'

. '
. '

'

..

.

.'

end
emoso dado2çomp tam bém cons
. truido na. inter
'açôes entre o
'knt
&
'
'

,

...

.

.

' '

observador-pesquisadoreosregisttos.ljmemostunexçmploquçklustl'aeste
aspesto.A possibilidade dq ideptifiçpr.
asintemçöes/aceafacecomoevoluindo
de um a form a distendida pam aquel: abreyiada adyém de um processo de
.

t/anycrkâoeanéliseqtle,atmvésde.sucessivosretomosàsgravaçöes,pennitiu
que sucessivashipötesesfossem teshd>seretçstadasem relaçâo à com preensâo

doquçosregistiosnosmostravam.Destaforma,aidéiadequeumadasprincipais

camcierlsticasdostniboloéaquèladeduplicaroreal,abreviaùdo-o,aoladoda
concepçâo detque
a interaçâo
social é um 'fenôm eno de. transfonnaçöes e
œ'
e
.

.

.

.

.. .

.

.

constlw öes blkirecionaise interdependentçs,que pçon'
e ao longo do tempo,
pçrmltipidelitificai'
,airavésdesucessivasinteraçöesenireosregistrosefetuados

z9s

eo observador-pesquisadorquequestionaestem ovhnentodeabreviaçëo de''m n
orgnnlzaçâo intemcionalqueseapresentainicialm entedistendida.Nestadireçâo
osresultadosencontm dos sâo avaliadosà luz do seu valorheudstico,enquanto
contribuem para a compreensâo do fenôm eno abordado,suaspossibilidadesde
expnnKâo do conhecim ento na ârea,e,a longo prazo,suas possibilidades de
aplicaçâo vijando detectardiste biosprecocese orientarprocp-qqosterapêuticos
desdem om entosiniciaisdavida do bebê-

Resposta à questio4:
A respostaa estaquestâo.vaienvolveralgllm asconsideraçöesacerca da
quantidade versusqualidade.
'
Tom ando com o exem plo os resultados da prim eim fase do nosso

progmmadepesquisaeexemplilicandoapahirdasorganizaçöesfaceaface
podem os dizer que nos aproxim nmos das questöes que elegem os responder.
Promlenm os com preenderas construçöes identiscadasa partirdacom preensâo

dosprocessosdialögicosdenegociaçâoentreosparceiros,cujasœansformaçöes
efetuadas se evidenciam ao longo da llistôria da dfade.Tam bém identificam os
caracterfsticas dessas construçöes que sugerem atividades m ediadoras
construfdas pelos parceiros, fazendo vislum brar um cam inho para um a
duplicaçâo do real.Todavia,toda nossa descriçâo e anélise guarda um c'mho
exclusivnm ente qualitativo.
'
Tendoentâosidoidentiscadasalgllm ascaracterfsticasdasintem çöesque

compunham asorjanizaçöes//ceaface,aolongodoscincoprimeirosmesesde
vida do bebê,destacam os xlm elem ento presente nessas hztem çöes:as trocas
vocais.Iniciamos,entâo,um asegunda fase do nosso progm ma de pesquisa que
cham am os de Estudos da Prodllçtib Foccl do Bebê. Esta fase inclui xlma
verificaçâo quantitativa das m odificaçöes identificadas na produçâo vocaldo

bebê.'Promlm-serelacionaressasmodificaçöesaosseguintespaëmetros:a)às

camcterfsticasdasorganizaçöes//ceafaceedaquelasmse-objeto-bebêèb)aos
processosdialögicosutilizadospeladfade;c)aoutrostiposdetroc:presentesnas
intemçöes diédicas (exemplo sorrisos).Nesta direçâo a quantidade é tomada
enquanto faz discenzir,para o observador-pesquisador,cam cterfstlcas de um a

construtâodiédicacujaexplicaçâoouçompreensâosefazapartirdahistöriadys
transfonnaçöese construçr
-ux.
qdetectadasnadfade ao longo do tem po.A posiçâo
teôrica-epistem olögica assum ida considera a quantidade com o filiada à
qualidade. A s diferenças quantitativas detectadas ilustram parte das
transform açöes da dfade e das caracteristicas da m ediaçëo construfda. A

compreensâodoprocessodetransfonnaçâoeconstnwâocontinuaadependerde
um aanélise qualitativa esclarecedom .

'
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Tom em oscom oexem plo aproduçâovocaldobebêdua nteosprimeim esesde vida nasdfadesA e B.Nossosdadosexibem x1m uso m rcentuahnente
superior de sons semelhantes a vow i? em relaçâo ao uso de outros x ?1.:nnq

intemçöesfaceaface.Estepreferência porsonssemelhantesavoglf.<nâoé
encontmdanosmomentosnosquaisnâoocon'em hztemçöesfaceaface.& te
dado ksolado sugeêe que o bebê,nos prim eiros m eses de vida,difemncia as

inteiuçr
nvmfaceafacedaquelassituaçöesquenâoincluem hzteraçr
-wu
qfaceaface.
O dado longitudinal nos m tm ite acompnnhnr o desenrolar desta consttw âo.

TM nvia,éodadoqualitativolongitudO lquevaiapmxV r arespœh àpergunta
com o a zsc#e chena a esta cozlâTruçlo,ou m elhor,quais as cam cteristicas do
pm cesso de tm nsform açâo que possibilitna m esta construçâo.Podem os usar
ahzdadadosquantitativosprocllm ndodiscea l
'tafreqûênciarelativadediferentes
pm cessos dialögicos aplicados à produçâo vocal e,paliculannente,aos sou
semelhantea a vog/fâ'
.Todavia,podem ostnm bém discernit,ao longo dahistöria
da dfade,que a freqûência m denâo dem onstrarou detectarm om entos cm ciais

l
'

betransfonnaçâo.Nestesentido temosdeestareternamenteatentospal.
aque
outrosaspectosnâo discee veisa partirde diferençasquantitativas possam ser
identiscados.
Fhmlizando gostadam os de dizer algum ns palavms acerca do uso de
estaçöes de tratam ento de dados - wor
' h tations. Espemmos di
spormuito

i
k
j

nâo estamos trabalhando com a mesma apontaremos apenas algumas

I

PY ximamentedesteequipamentononossoLabomtöHo.Entretanto,porqueainda

cam cterfsticase,em seguida,11m exem plo desuaspossibilidadese limitaçöesou
m elhor,destacatem os com o a pröpria m âquina deve estarfiliada à concepçâo
teörico-epistem olögicado pesquisador.
A gm nde vantagem desse sistema computadorizado de anélise de
registros em vfdeo é a de combhmraveaatilidade das reproduçöes em vfdeo à
capacidade de n- azennm ento digital das ae lises çfetuadas.Disto resulta a

abertum deaxpivosconvspondentesaessasanâlisestporexemplo,aproduçâo
vocall.porestarocomputadorem sincroniacom ovclkasanslisesspbsequehtes
(porexemplo,asorganizaçöesintehcionais)sâoefetuadasnestearquivoqueas
situanotemporealnoqualocorrem oscompo> mentosdestacadospararegistro

j

I

'

'

q
j

subsequente.D esta fo- n,cresce em precisâo a anâlise sendo possfvel,por
exem plo, calculgr cam cterfstiéas dps obéervadores,em tenn- de atraso no
'

.

.

.

''

.

.

.

mgistm dascategoriasapalisaàas,etc.);agiliza-seoatabelecimentodeacordo
entre observadores,assim com o o pröprio tem po de anotaçâo que agom se faz
através da digitaçâo. Alélp disso, diferentes anélises estatfsticas podem ser
obtidasm pidam ente,assim com o compamçôesentre diferentesarquivos. Desta
fo- n,nâo apenaso processo de ae liseque esté sendo efetuado com o anéliseà
.

E

i

futt% s de novos ângulos ou aspectos sâo benesciarlnm e agilizadnq ae vés do
acesso ereproduçâo Hpidae escaz dosdados.
'
Tom em os com o exem plo o estabelecim ento de acordos entre
obsew adores pam ilustat xlm n 3nq lxssibilidades que a workstation peanlte
agilizarepmcisarmnqqueytM nviaym deseapresentarcomollmnl'
lmltaçâodeste

equipamentoseconsidemnnosaposkâoteörico-epistemolôgicadopesquisador.
O baixo acordo entre observadoM m dejusfnmente sero indicadorde que
naquele m omento os dados estâo exibindo um mom ento de extrema

tmnsfo- nçâo (W lsiner,comunicaçâo m ssoal).Paraavaliarta1hipötesetemos
de nos valer da aH lise qualitativa longitudinalnos m oldes inicialm ente aqui
exibidos. A possibilidade de que a workstation e os proga m ns utilizados
identiûquem e localizem estesm om entosde desacordo entre observadores nâo
nos é clm . Entretanto, existe a possibilidade de construir pm gmm as que
possibilitem aproxim ar as questöes ainda nâo abatcéveis pelos progmm as
disponfveis,utilizando o equipam ento que dispom os ou possibilidades de

expnoqâodomesmo.Trata-sedefaarusodaméqlllnn,sem,tzvlpvia,jnmnis.
subm eter-sea ela.
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CONCLUO ES> M SDOWORKSHOPTRANSCRIG O E
ANALISEDE FEGISTROFM G EO
ANAMARTAAt= m Acu vaLle
Universidade des'tib Paulo,5'
JoPaulo
O principalaspecto ressaltàdonàdiscussâo dasapresentaçöesfoio papel

determinante dosobjetivos especfficos de cada estudo sobre a escolha de
pm cedim entos e form as deptilizaçâo do registro em vfdeo.Um a cam cterfstica
deste tipo de registro que se salientou,atmvés do cona ste entre os trabalhos
apresenàdos,é a flexibilidade que ele possibilita em termosdos m om çntos de
tom ada de decissesm etodolögicasao longo do processo de coleta e anélise de

dados:dem ndendodosobjetivosedanaturezadoestudo,decisöespodem ser
tomadas previamente à coleta,durante este processo,e/ou no decorrer da
transcrkâoeanélise,alimentadaspelaintemçàodoobservadorcom osdados,
com o se exempliscana sfntesea seguir.

1)Quantoao registro.Trêsdostmbalhosutilizamm registro de fluxos
de eventoscom um m fnimo derecorte prévio;a seleçâo deunidadesde anélise
ocoaeu em x1m m om ento posteriorao tegistro.No trpbalhodeRubiano,o recorte
prévio édado pelo foco da câmem fixa:sâo film adostodososeventosocorridos
dentro desse foco.No trabalho de Lym ,o recorte prévio é dado pela dfade
m âe-filhofocalizadaem m om entosdeintemçâo;nodepedrosa,asdecisöessobre
o foco da câm era sâo tom adas ao longo do processo de registro, guiadas

principalmente pela configuraçâo espacial do grupo de crianças (sâo
privilegiadosgruposdecriançaspröximasentresi).Em contmste,notmbalhode
B ergam asco o evento a ser registrado é pré-definido, delim itado pelo
procedim ento experhnental.

2)Quantoaorecorte:2()/71/-:/registradoe?llunidadesdetml/fse.Apesar
das diferenças apontadas acim a,em todos os casos um prim eiro m om ento do
H balho com o registro envolve algllm gm u de rastream ento do m esm o pam a
identificaçâo de unidades significativas de apélise. Em Bergam asco e em
Rubiano,esse m om ento é exem plificado pelo procedim ento de categorizaçâo,
sendo que neste flltim o caso lu'iainda um a fase intennedisria de delim itaçâo de

episödiosqueserâo posteriormentecategorizados(atividades);nosdoisoutros
trabalhos, o m stream ento leva à seleçâo de trechos do registro pam anâlise

qualitativa:episôdios(Pedrosa)oumolnentosdetrtrla/orplcçtib (Lyra).Esses
vâriosrecortesexem plificam ainda diferentescritériosdeseleçâo,guiadospelos

objetivosde cada estudo.Em Bergamasco,o mstreamento de cadaepisödio
(pré-definido noregistro)éguiado pelasmudançasnamovimentaçâo facialdo

i
i

I
I
;9#

'

.

beu ;em Rubiano,pelo conteudo erelaça smfltuàs'entrepsaç-.
qdacriançaou
grupo de crianças;em Pedrosa,um critério sem elhante a este t'
lltim o é usado
altea ntivnm ente à configllm çâo espacialdo grupo pam selecionarunidades de

nnn-lise;eem Lym,étlmarelaçâoentredoismomentosdoregistro (arelaçâo de

transformaçaojqueorientaomstreamento.
.
'
3) Quanto aosprocedimentos de trar crfçlo e andlise.Em dois dos

tmbalhos(Bergnmasco eRubiano),oprocedimentodettnemcrkâoconsistena
identiscaçâo deocorrência e tabulaçâo defreqiiência de categorias desnidasna
fase anterior;outras m edidas além de freqiiência podem ser utilizadas dessa
m esm a fonna, com o na anâlise tem poral da resposta em Bergnm asqo. Em

con% ste,nostrabalhosdePedrosaedeLyranâohâpré-definkâodaanélise;os
trechos relevantes sâo,transcritos de acordo com pistassugeridas pela pröpria
'

'

anélise:nesse sentido,a copsti'
uçâo do procedhnento constituiuma parte da

anélise,realizando-seconjtmtamentecom esta. , .
. .
A diferençasubjacenteàutilizaçâodestesdoistiposdeprocedimentos
residenovamentenosobjetivosdecadaestudo:nosdoisprimeiros,pretende-se
apreender llm resultado que poke ser considerado c'
omo um produto:llmn
.

expressâo facial,uma atividade;enquanto nosoutrosdois,trata-se de apreender
as cam cterfsticas de um' processo.Es'ta m esm a diferença'é'exep plificada pel;
com paraçâo entre a 1:e a2:fasesdo progmm adepesquisadescritoem Lym :ao

destacarast.
iocasvocaiscomoum elementpdop'rocçsso,esteelementopoàese
'r
tm tado com o pm duto e o procedimento pam g a ser.
plustadp conw pondentem ente,adotando o m esm om odelo bâsico deBergamasco eRubiano. .
A com pamçëoentreosprocedimentosutilizqdosnçstesquatto tmbalhos,

portanto,ao mesmo tempo que indica divemas esimiégias possfveis pal'
aa
utilizaçâo de registros em vfdeo,m ostra,principahnentq,a fntimn relaçâo de

àependência entre os objètivbsespecfficos de cada estudo e p seleçâo ou
construçâo deprocedim entosadequadosderegistro,transcriçâo eanâlise.

Comoobservaçâofinal,caberegistmrquetodososH balhos'abordam o
fenôm eno a serestudado com o 11m dado a ser cpnstrufdo na interaçâo entre o

investigador(com squsprçssupostosteôricosesgusobjetivos)eofenômenoem
foco.
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JoAo clAuolo TODOROV
Universianaedeàraaflfa '
Qllnndé orge émospùdem escolherRm tidasveyesentrepelù menœ
duisfontesdifemntesderefowo apropbrçâo deescolha de xlmn detçM lnada

fohte'tendea ijualarajlpotçâo dereforçosobtidosdaquelafonte,seja no
ambientenatural(Baum,1974a),sejàem condfçöesexpetimentais(HeM Ktein,
1961:
' 1970;'Baum,1974b,1979).Esta relaçëo enire a distribuiçâo do
compodnmentoentrealternativaseadijtribukâodeestfmuiojrefoiçadoresfoi
.

pHm eho hwestigadam rHe= Ktein coin o uso da equaçâo:

C1/(C1+C2)- R1/(R1+R2)

'

(1)

onde C e R se referem a m edidas de freqiiência do com poe m ento e de suas
conseqiências,iesm ctivam ente,eoàntim eiosidentificam asfontesaltenmtivas
dè reforço.
iq
...' . '
. ' ''
..
.

',.

Noexpen'mentoorkinal(He= Ktein'
,'1961)pombosfomm usadoscomo
sujeitos.Nllmnsituaçâotfpica,doisdiscossâosituadosaproxhnadamenteàaltum
da cabeça do psssaro;Bicadnq nos disco'
s podem ser registradas e,quando
dete- inadopelo esquem adereforçoescoN dopeloexpellm entador,acionarum

comedoutoquecolocàalimentoàdisposkâodopomboporum pedododetempo
quetambém dependedoesquemaacoN dom lo- quisador.tpossfvelregis% r

fnmbém otempoqueosùjeitogastarespondendoem c'adaaltemativa(T1è,
1Q).
MpicamenteoàpéssaBsresm ndeniem umnalternativaporx1m curto perfodo,
mudRm Pm oOuirodiscoiluml
'nadoyresBmdem poroutrockrtopedodo,voltnm
a m udar de discd,etc.Podnnto, é possfvel inedir tnm bém' as resm stas de
m udança,ù nflm ero de yesm stasconsecutivaseo tem pogasto em um disco entre

l'
espostààdemudança.Aofom mlaraLlidaIgualaçâo(matchingl4wlHe= Ktein
(1970)ptopôsquètanjoasmedidasdetemm relativoquantodentknerorelativo
de respùstas igualam exatam ente o num ero de reforços obtidos em cada
altem ativa:

C1/(C1+C2)-T1/(T1+K )- R1/(R1+R2)

(2)

onde T se refex a tempo e os outetw sfm bolœ sâo os m esm os da Equaçâo 1.

Quando cadabicadadosujeito exmtimentalé séguidam laN sibilidadede

j

.

,

i

D1

(

acesso'ao alimento,aEqthxâo 1é su# rflua:a igualdadeentre œ tenn- é

i

e eme osevedscaram Msquudoopnecum se=ciaeadisdbuiçâodetemm
entreM m stasdemudançaM ediferirdadistribukâoderesm stasporincluir

i
!

dete-lnndamloesquemadereforçoconthmo;asigualdadesdaEquaçâo2

l

tem po gasto em oue q atividades na cn
-m n- exm Hm ental.O interesse gem do

ë

m lasEquaçœ 1e2es1 em suaaplicaçâoacondkœ deRforçointeM itente,
qlmndo o estfmulo R fowadoré aplw entado am naseventualmente e de acordo
com regrasesm ciscadasnoesquema dereforço.No expetimento deHeteemtein

i

(1961)cadadiscodeplâsticoestavaassociadoaum esquemadiferentedereforço
aintervalosvariéveis(Vl);umnteslmstaem Rfowadaam nasq'undopassados
tsegtmdos,em média,desde a flltim n apresentaçâo do estfmulo reforçador.Os

'

esquemasepam indem ndentesuindooutroesimultâneos.Nestascondk- ,o
exm rimentadorconkolaafreqûênciaméxim adereforçœ quelmdem serobtidœ

porsessâoexpetimental,mnqéocomm > mentodosujeitoquedetewnlnn,atéo
limiteda distribukâo progmmndam lo exm nmentador,qualaproporçâo de
reforçœ aserobtidam rmeiodeM postasem um deteM l
'nadodisco.Seosujeito
g,

'

A ponde em am nas um disço,todas as respostas e todos os refow os estâo
associados a esse disco,e a Leida lgualaçâo é consrm ada dem aneim öbvia:a
Equaçâo 1 nâo pode ser negada.Se um esquem a proga m n fnl.
q vezes 11u1s

!
1

reforçosque o outro eo sujeito distribuiigualmentesuasM postasentreas
altemativas,aLeidaIgualaçâoénegada:adistribukâodereslv tasnâoiguala
adisttibukâoderefowosobtidœ.
.
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pe
nde
ntem ente do ntknel.o de reforços obtidœ em cada esquem aé m ais frequente que

1
:

o bom senso nos levaria a prever, e œ orre por problem as especfscos do

I

procedimentoexperimental.Com m mboscomosujeitos,porexemplo,antesde

i

.

.

1

1
i

começar llm experimento é necessâio treinar os pâssaros a 1) com er no
comedouroe2)bicarosdiscos.usandoalimentocomoreforç
oealMu
matécnica
'''
''''''

I
!

de intervalo variévelosm m bostendem a altem arfrequentem ente de um disco
pam ooutroquandoasrespostasnâosâoreforçadas-aextinçâogem vadabilidade

I
j

no comportamento (Keller e.Schoenfeld, 1950).Ao invés de desempenhos

7

indem ndentese concoaentes,é gemdaxlm ncadeiasimples:bicadano disco da

j

esquerda,mudançapam o discodadireita,bicadanodiscodadireita,mudança

j

reforçador-aresm starefowadatendeaserRpetida.Hernutein (1961)foim ais

!
I

. ''

''

.

demodelagem daresposta.Notmnlmente,cadabicadaérefotçada(esquemade
forçoconthmo).Naprimeh'asessâoexperimentalcom esquemasconcorrentes

Para o disco da esquerda;a seqûência continua até a apresentaçâo do estfmulo

j

i
:

além ,trehmndo seus pom v na seqiiência acima descrita antes de iniciar o

1

experimento.Quando umacadeiadealtenùxöesse estabelece,osanl
-mnis

l

shnplesmentenâodiscriminam fontesaltem ativasderefowo.He= Ktein(1961)

!

'
'

j
j

.

xz

contom ou o problem a porelem esm o criado progm m nndo um atmso de reforço

pam respostas de altem açâo (COD,do inglês changeover delay)-nenhuma
respostapoderiaserrefowadaantesquesepassassem lyssegundosdesdeaflltim a
respostadealtem açâo:O COD foipensado porHenmstein com o um apenalidade
pam m udançasdeesquema eum am aneim desepam rno tem po respostasem um
esquem adereforçosobtidos em outro esquema. .
.
,
. '

Quandoum COD depelomenostrêssegundoséusado,oualgumaoutm
conseqûênciaderespostasdemudançaqueim peçaafornuçâodecadeiassimples

(cf.Todorov,1961a;Todorove Souza,19789Todorov,SantaellaeSanguinetti,
1982;Pliskof eFetteM nn,1981)Baum,1982;BoelenseKop,1983),aEquaçâo
1 tende a descrever bem a relaçâo entre comm rtam ento e conseqûências em
esquem as conconvntes de intervalo variével.Entree to,lzé na litem to llmn
quantidadem zoéveldedadosexperim entaispam osquaisaEquaçâo 1sem osttou

inadequada.Pal'
a M balharcom essesdados,Baum (1974b),extendendo llmn
propostaanteriortBatlm eRachlin,1969)propôsaequaçâo:

cl/cz-k(R1/R2)S

(3)

ou,'
na form alogadtm ica,

log (Cl/C2)a.logk +slog(R1/R2)

(3a)

onde o parâm etro k é um a m edida de viés,isto é,um a preferência por um a
altem ativa causada por variéveis outm s que nào freqiiência de reforços,e o
parâm etros é um a m edidada sensibilidade do com portam ento àdistribuiçâo de
êeforços entre as'altem ativas.N o experim ento original de H enmstein, por
exem plo,tanto k quanto s sâo aproxim adam ente 1,0:e a Equaçâo 3 se reduz à
Equaçâo 1.Porsuautilidade no estudo de desem penhosconcorrentesnosm ais
diferentesprocedim entos,a Equaçâo 3,que perm ite descrevertoda a gam a de
possfveis variaçöqs na sensibilidade do com portamentp a m udanças na

distribukâo dereforçosentre asaltertmtivaspassou aserconhecidacomo a
equaçâodaLeiGenemlizadadeIgualaçëo (Ba:Im,1974b;1979) .
Em suaform alogarftmica,aequaçâo genem lizada deigualaçâo sereduz
àequaçâo dareta:o expoehtenaEquaçâo3éoslopenaEquaçâo3a,eo intercepto
'

éo logaritmo dek(viés).Héigualaçâo quandooslopeé 1,0,com ou sem viés.
Quando hé viés,apesar de llma certé preferência porlresponder em 11m dos
e.quem as do parconcorretne,ainda haverâ igualaçâo sea razâo entrerespostas

forumafunçâo linear(com slope1,0)darazâoentrereforçosobtidos.
As Equaçöes 3 e 3a têm se mostrado exttem amente uteis quando
aplicadasadadosobtidosdevâriaso péciesanim ais,incluindoohom em :pom bos

x3

(eg.,He= Ktein,1961;1970),bovinos(M athewseTemple,1979);mtos(e.g.,
Todorov ecol.,1982),sereshllmnnos(eg.,Logue,Penazcorreal,Rodrigueze
Kabela,1986).O interesse gemdo m lo tmbalho inicialde He= qtein (19619
1970) levou a desenvolvimentos teôricos que aproxhrkaram ainda mais a
psicologia experimentale a biologia,no contexto da teoria da evoluçâo (cf.
Logue, 1988).Presume-se que organism os têm m elhores chances de
sobrevivência quando se comporhm de maneim a m axim lzar,ao longo de um
dete- lnado perfodo de tempo,a obtençâo de reforços poséfveis em llm a dada

situaçâo (Rachlin,Battalio,Kagele Green, 1981) Rachlin, 1987).Em
determ inadas condiçöes experim entais restritivas organism os podem nâo

conseguirmaximizarreforçoseaindaasshn igualardistribukâoderespostase
distribukâo de reforços obtidos (He= Ktein e Vaughan,19809Houston e
M cNnmnm ,1988).Como gemlmente a igualaçâo resultaem mnxlmizaçâo de

reforços,organismostendem aigualarasdistribuköesderespostasereforços
obtidosaltem andoentrefontesdereforço dem odoam anteriguaisastaxaslocais
de refotço:
;

.

RlJrl=RZT

' .

(4).

Portanto, a igualaçâo seria x1m m ecanismo simples, selecionpdo do nte a

evoluçâo,queresultaem maximizaçâodereforçosalongoptazo (Logue,1988;
Krebs,StephenseSutherland,1983).Anl
'maistenderiam aabandonarIlmafonte
d4reforçossem prequeauxaloèaldeobtençâoderefowosdim inuisseem relaçâo
a fontesaltem ntivas.
.

.

'

'

.:

.

.

.'

PmblemasnaevoluçâpdaEquaçioGeneralizad@deIgualaçso
è

Relaçöesfuncionaisentre comportamento e conseqiiência nâp ocorrem

no vécuo.A igualaçâo entre distribuköesde tespostase reforçospode ser
observada dadaà condiçöes experimentais adequadas.O conhecim ento dessas
cam cterfsticas de procedimento evoluiu através da anélise expedm ental do
.

.

compo> meptodeescolhatTodorov,l971b).
Conseqûênciasda m sposta dem udança
'

.

h

.

. ,

.

Shullè Pliskoff,(1967) investigamm o papelcrftico exercido pela
contingênciadeatrasodereforço(COD)paratespoktasdemudançauoinvestigar
o desemm nho em esquemasconcorrentesdéintervalovariâvelcolizdiferentes
dtuw öesdeCOD.A preferêùciàpelo esquemaprogmm andom aiordensidadede
reforço aum enta com aum entos na dllm çëo do COD mas, a partirde um certo

ponto,aumentosnoCOD tnmbém alteam adistribukâo dereforçosobtidos,
mnntendmseaigualdadeentredistribuke sderespostasedereforçosobtidos.
Sem COD ou com CODs de cxldn duraçâo a distribuiçâo de resm stas tende a

subigualar(undermatchjadistribukâodereforçosobtidos.Baum (1974)ede
V lliem (1977)argumentnm queisso aconteceporquetlm COD depelomenos

trêssegtmdosobrkaossujeitosapennanecerem m rpelomenostiêssegundos

.

M m ndendo em um esquem a alztesdem udarpam o outm ,m ssibilitando assim
o cone lediscrim lnntivo separado exercido m losesquem nxdo parconcoaente.
Sem COD oucom CODscurtosa freqûênciadealternânçiaém uito altaeosdois
o quem nq nâo sâo percebidos com o indem ndentes,m as sim como llm n tkzica
fonte de refow ospam um t'
inico opem nte com plexo -acadèiade ire voltar.
Se o papeldö COD é apenaso de dim inuirafreqiiênciade respostasde
mudança,oue sconseqûênciasqueproduzam essem esm oefeitodevem inmbém

:

facilitar o treino de discrim inaçâo entre os esquemas.Todorov (1971a)

demonstrou queapunkâodiretadasrespöstasdemudança,selajorchoques
elétricos de clldn duraçâo,seja pela hnposkâo de um timeout(suspensâo

'

discHmlnadadacontingênciadereforço-Todorov,1971b)produzem osmesmos

efeitosqueoCOD nataxaderespostasdemudançaenadistribukâodeRspostas

etem m enkeœ - quex s,sem afeœ adisd buiçâode- forçœ obtidos.To om v,

SantaellaeSanguinetti(1982)verilicnmm queaigualdadeentredistribuköesde
tespostaseaforçosle eocotrersemcoDesempunkëocontingentearespostas
demudança,desdequeooperandum pam mudançassejaclammentediferente
daquela usadosparaastespostasreforçadasde acordo com osesquem asdopar

conco> nte.PliskoF,CicemneeNelson,(1978)ePliskof eFettennan (1981)
usm m um pm cedim ento no quala murlnnça de esquem asocorria dem is de n

respostasno discödemudahça(Findley,1958).Com amzâo5xapam tesposta
demudança IFR CO)muito altapodeoconw sobreigualaçâo (overmatchihgj,
com apm porçâo det'
espostasnoesquem acom m aiordensidadedereforço m aior
queaproporçâo deteforçosobtidosnaqueleesquema -efeito também veriscado

com altasintelisidadesdepunkëopararespostasdemudançatTodorov,1971a;
1971b).EfeitosemelhnntefoiobservadoporBaum (1982)eIorR- lenseKop
(1983)quandoasrespostasem cadaesqùemaocorriam em locaisespacialmente

1

m aissepm dos.

1

Esseconjuntodeestudosfoiimm dnntepam resolver'lmnquotâoque
intrigavamuitospesquisadoreslTodorov,1974;1978).Seaigualaçâoresultade
um processo comm - enhlque ocon'e no= alm ente no ambiente nattmal,
expetim entosquepe uzem dadosquem ostm m oex- ntedaEquaçâo 3 m uito
diferentes de 1,0 devem ser vistos com o.desvios de um desem penho
cam ctetfstico.Poroutm lado,a Leida Igualaçâo nâo teria nenhum signiscado
.

GPeCia1seaigualdadeentreàistribuk- somentefosseobtidaem condke s

i

!
.

'

'

j

xs

exm rimentaismuitorestritas(PliskoffeFettenuan,1978;BoelenseKop,1983).

Osexperimentosacimarevistosmostraram,noseu conjunto,queaigualaçâo
podeserobtidacom ousem um COD,desdequeo procedim entoutilizadoresulte

em xlmn sepamçâo espaciale/ou tempomlde respostas na presença de 11m
esquem n ereforçosobtidosno outr: esquem a do parconcorrente.Apesarde ser

quaseum procedimentopadrâo,ousodoCODacarretasubprodutosindesejéveis
quando compamdo com outrosprocedimentospossfveis (Todorov e Ram irez,
1981;Todorov,1982).

Rleôrlaexperimentaldossuleitos
Um a das vantagens do tlso de anim ais.na psicologia experim entalé a

possibilidadedeconhechnentoecontrolesobreahistöriadevidadossujeitos
experim entais.Todorov,Oliveira-castro,Hannn,Bittencourtde Sé e Barreto

(1983)demonstmmm quepartedavariabilidadeencontmdanaliteratupasobreo
valor do expoente da Equaçâo 3 se deve ao uso de anim ais com experiência
anteriorem problem assem elhantes-Em alglmqpafsespom bossâocarosediffceis

deserem encontrados.ecostllmam serutilizadoscomosujeitosem sucessivos
experimentos.Quanto m aior a experiência dos pombos com esquemas
conconvntes,m enoro expoentequem ede asepsibilidade do com portam ento a

mudançasnadistribukâodereforçosehtreosesquemas;ospsssarosvâofcando
cada vez menos sensfveis.M esm o com animais experim entahnente ingênuos o
efeito da experiência se m anifesta quando o experim entadorprogm m a m uitas

condköesexperimentais.Nâohéinfonnaçöessobreefeitosemelhanteem outros
anim ais. Ratos vivem m enos, e seres hum anos'sâolm ais ariscos. O
experim entadorflca satisfeito quando consegue estudaro mesmo '
m to dum nte
doisanose o m esm o aluno lm ivemitârio pqrduassemanas.
Crltlriosde estabilidade
ok

N llm experimento tfpico com esquem as concorrentes de reforço de
intervalosvariéveisom esm opardeesquem aspennaneceem vigorem sucèssiva'
s
sessöes experim entais diérias até que o desem penho se estabilize na situaçâo.
.

Quando,porexemplo,oesquemadaesquerdaprogmmatrêsvezesmaisreforços

queoesquemadadireita,ossujeitoscostllmamdistribuirigualmenteasrespostas
entreosG quem asnoinfcio da prhneim sessâoexperim ental.Gm dualm ente,nas
prim eiras sessöes experim entais, a concentraçâo de respostas no disco dà
esquerdamlmenta.Considem -sequeaestabilidadedodesem penhofoialcançada
quando nâo hé m ais diferença sigi ficativa entré as distribuiçöes #elativas de
respostas em spmtöes consecutivas. Nâo h5,entretanto, consenso sobre qual

3:6

critério de èstabilidade deve'
ria sertomado coio padrâo.'A variabilidade dos
critérios explica'parte da.
'variabilidade encon% da no vàlor do expoente da

Equatâo 3.Todomvecol.(1983)demonstmmm queo valordoexpoentetende

asermaispröximodel,0quantomaiorforonlimerodes
'ess-.qporcondkâo
@.

expenm éntal.

'

.

'

.

'

.

Pmfeëncladciada:vla causadopelotipodeèsquema

Depoisdo trabalho deShullePliskol (1967),asptlmeimscrfticasao
traballm deHer qtein viem m depesquisadoresquehw estigaram o desem penho
concorrente usando esquem nq outzos que dois esquem as de intervalo variével.

Com esquem as concorrentes de mzâo fxa e intervalor variével(17R W ) o
desem penho cam cterfstico nâo pode seradeqm damente descrito pela Equaçâo
1.t gemdo x1m forte viés no rçsponder em favor do esquema FR, o que é
com preensfvel: em esquemns de razâo a freqiiência de teforços depende da
freqiiênciaderespostas;quanto m aisH pido o anim alresponde,m aioro nflm ero
de reforçosobtidos.Entretanto,apesardessa pteferência viciada pelo esquem a
de m zâo,a sensibilidade do comportam ento a m udanças na m zâo de reforços
obtidos entre os esquem as é a m esma encontmda em experim entos com dois
esquem asde intervalo variâvel.
'
Cam cteristlc% adequadasdepv edlm ento
.

.

.

'

A relaçâo entre disttibuiçâoderespostasou detem pogasto respondendo

em esquemasconcorrenteseadistribukâodereforiosobtidosdessesesquemas
é adequadam ente observada quando algum as catactetfsticas essenciais de
procedim ento e anélise de dadossâo seguidas.O procedim ento deve sertalque
gamnta o estabelecim ento de controle de estfm ulos de cada esquem a do p>r

concorrentesobrearespostaae1eassociada(Todorov..1971;Pliskoff,Cicerone
eNelson,1978;Baum ,1982;Todol'ovecol.,1982).Adiferençaentreosvalores

davariévelinàependenteem condköesexperimentaissucessivasdevesergmlïde
-

valores sem elhantes levnm a dificuldades no estabelecim ento do controle

discrim inativoepodem provocarviésem favordellmadasaltem ativas(Todorov,
1982).O critério deestabilidadedeyeserestrito eassegllmrsuscientemimero

desessöesporcondkâoexperimental(Todorovecol.,1983).
.

.

.

*.

'
.

Extensso da Equaçso 3 a outm sparn
-m etm sdo vstim ulo m fow ador

M agnltude.

'

..

,

.

' .

A transfom zaçâo logarifm iça da eqpaçâo da igualaçâo proporcionou a
possibilidadedoestudoexperimentaldealgttmasidéiassobreopppeldeoutros

parâz
m etêos do esthnulo reférçador.Por exemplo,Neuringer (1967) havia

.

3:7

pmm stol'mnextensâo daequaçâooriginaldeHernwtein(1961)parasituaçöes
nas quais tanto a freqiiência qllnnto a m agnitude dos estfm ulos reforçadores
altem ntivosvariam .M agnitudesendo adtlraçâo do acessp ao alim ento cadayez
quellm nrespostaéreforçada,Neuringerpropôsxlmnlhnplesregm m ultiplicativa

pam relacionaradistribuiçâoderespostasàdistribukâodosefeitoscombinados
defrecjiiênciaedlltnçâodoreforço:

'

C1/C2- RIAI/RZM
u

(4)

. .

4 '

,

onde A é a dlltnçâo do eFthnulo refprçador.Entretanto,Sclmeider (1973) :
Todorov(1973),independentemente,demonstmmm que,em situaçöesdeescolha
nasquaistantofreqûênciaquantoam agnitudedosestûnulosreforçadoresvarinm ,
afreqiiência ép ais im pottante que am agnitude:

1ogC1/C2.*logk +A 1og(R1/R2)+>A (Ai/A2)
.

:'..

!

(5)

,,

ondeossfm bolojsâo osm esm osdapequaça sapterioresesA é p expe nte que
,

meàeasensibilidaàedocomportamentoaalterpçöesnamagnitudedoreforço,
sejaem tennosdeduraçâodoacessoaoalimentoparapombos(Todprov,1973;
OscôseTodorov,1978;Todorov,HannaeBittencourtde Sâ,1984),sejaçm
tennosdontknerodepelotasdealimento,pararatos(Sc'hneider,1973).Nos'
três

experimentoscitados,oexppentedaEquaçâp5fat.afreqûênciaderefowo(sR)
foipröxhno de 1,0 e o expoentepara Fmgnitudeao redorde 0,5.
Atm so

Noambientenatural,nem sempreaconseqiiênciadeum compo?tamento
éimediataàemissâodaresposta.t comum quetùn certotempödecon.
aehtrea
respostareforçàdaeaapresentaçâodopsthnuloreforçador(atmsodereforço).A
histôriadaanâliseexperim enta1dosefeitosdealtem çöesnadgm çâo do atraso de

reforçoélongp(cf.Azzi,Fix,KellereRochaeSilva,1964).ChtmgeHetrtmtein
(1967)estudnmm os efeitosdevariaçöesnadteaçâo do atmso de reforço em
esquem as concoaentes de intervalo variévelè concluim m que o princfpio da

igualaçâoseajlicavatambém aosdadosdeseuexm rimento:
.

.

.

.

.

'

c1/c2-(1/1+D1)/(l/1+Dij'

(d)

ondeD é a dllençâo do atmso.

WillinmKeFantino(1978),entretanto,reanalisnnm osdadosdeChung
eHe% Ktein (1967)tlsandoouœaequaçâo:

.
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' .

.
'

' .

1ogC1/C2a=logk +sD log (D2/D1) . '' . ' '
.

'

.' .

.. .

J ''

' '1.

'

'

l' '.

(7)

'l .

ondeSD é a sensibilidadedo com portamento avariaçöesno atm so dereforço. A

reanélisedosdadoslziostrou queno experimento deChutigeHernutein(1967)
ovalordeaD naEquaçâo7 foidiferentepam atm soscurtose atmsosm aislongos
logo,SD nâo seria um a constante.Dificuldades lia aplicaçâo do princfpio da

igualaçâo pam atmso de refowo em esquemas concorrentesjâ haviam sido
apontadas anteriormente (e.#.,M cEween,1972;Squtres e Fantino,1971).
Entretanto, Logue e colaboradores têm publicado dados que m ostram a
aplicabilidade,para sitùaçöes ondefreqiiência, quàntidade(fnajnitude)eat
pso
dereforço sâo sistem aticamente va'
riadès,da eqttaçâo: '
.

.

'

.

log C1/C1,
>.logK + slklog (R1JR2)+PA 1og(Al/A2)+SD log(D2/D 1) (8)
A Equaçâo 8éaequaçâo genemlizadadaigualaçâopropostaporBaum (1974)
em suaformamaisampla.Quandoosesquemasaltemativosprogmmam reforços
de mesma duraçâo e atraso,a Ecjuaçâo 8 se reduz à Equaçào 3a.Quando as
freqiiênciase osatm sosdereforçosprogm m adospeloparconcorrentesâoiguais,

ela se reduz 11Equaçâo 6.Quando asmagnitudes'e freqiiências sâo iguais,a
Equaç:o 8 sereduz àEquaçào 7.'

' .'

'

RodriguezeLogue(1986)usamm outm varianteaomanipularosvalores
de duraçâo e atm so de reforço,m antendo constantes e iguaisas freqiiênciasde
reforços:

C1/C2= 1og k +sA log (A l/A2)+ sD log(D2/D1)

(9)

*

Vploresaoredorde0,5foram obtidospam M esD econfirm adosem experim ento
o eLogue,1988,Exp.2).
Posterior(Chavan'
,
Em sum a, aEquaçâo 8zaequaçâo geneml
izada.daigual
. tBatmz,
l
açâo
.

.

.

1974;1979;t983)tem se mostmdo adequada lhradescreveratelaçâo qntte o
'

.

''*'

' --'

'

'

'

'W'

'
' *
'

com portam ento de escolha e suas,coMeqii
ências.O princfpio subjacente à
Equaçâo 8 é o de que orgàniqm os,em situaçôesde escolha,sâo m aissensfveisa
yarigçöes
na freqiiência relativa
de refor
ços que a variaçöes em m agnitude
'
.
,
telativa ou atraso relativo - um princfpio incom patfvel com a teoria da
.

..

-

.

'

- '

.

. '

maximizaçâo da utilidadedoseconomistascléssicos (cf,Rachlin e col.,1981;
Logue,1988)Rachlin,Logue,GibboneFrankel,1986). .
O principio da x latividade naEquaçio da Igualaçâo

Todas as equaçöes até agol'
a apyesentaàas envolvem relaçöesentre
razöes. O pressuposto de que ocorre igualdade entr: m edidas relativas de

3:9

com m A m ento e deparâm etrosdo estfmulo reforçadornâo foiquestionado até

Dcentemente.He= qtein(1970)foiconvincentequantoàfreqiiênciaderefowo:
valoresabsolutosserinm iaelevantes.A m zâoentrerespostasigualaam zâo entre
nlhmel'
o dereforçospam quaisquervaloresabsolutos desses nl
'lmeros.
Litem hnentecentenasderelatosexperim entaistêm sido publicadosnos
éltim os trinta anos, todos direta ou indiretamente apoiando o princfpio da
relatividade.Recentem enteyentreànto,esseprincfpiotêm sido questionado,tanto
pam valores relativos de freqiiência quanto de m agnitude e atm so de reforçô

!
:

(Alsop e Elliffe, 1988;Alsop e Davison,1988;Davison, 1988;Davison e
Hogsden, 1984;Dtlnn,1990;Logue e Chavalw ,1987).Novos dados fomm

(

apresentadose experim entosanterioresfom m revistosnadefesadanoçâodeque
asensibilidade do comportam ento aparâm etrosrelativosdo estfm ulo reforçadùr
a
variacom m udançasnosvaloresabsolutosdessespanm
etros.Loguee Chavarro

E
1
g

(1987)estudamm o compo> mentodeseispombosem esquemasconcorrentes

i

ondeosvaloresrelativosdefreqûência,magnitudeeatmso dereforço fomm

)

m antidos constantes e seus valores absolutos foram m anipulados em três
experim entos.Osautoresconcluem queosdado'sdeseusexperim entosm ostm m
um a violaçâo do princfpio da relatividade para ostrês parâm etros do estfm ulo

:
l
i
j

l'
eforçador.Alsop e Elliffe (1988),Alsop eDavison (1988),Davison (1988)e
Dlmn (1990)afirmam que seusdadoscorroboram asobservaçöesdeLoguee
Chavarro (1987).
.
'
Quantoàfreqiiênciaemagnitudedereforçoyentretanto,osautoresacima

p
j
!
4

citados estâo equivocados. Subm etem os recentem ente dois artigos que
dem onstram que tais conclusöes decorrem de falhas nos procedim entos

!
k

experimentaisusados(Todorov,1991a;199lb).Loguee Chavarro (1987)nëo

!

levamm em consideraçâo desvios sisteméticosna freqiiência relativa obtida de

:
r

reforços.Quando essesdesvios sistemsticps sào corrigidos,a distribuiçâo de

i

respostas entre altem ativas se m antém cônstante para os diferenies valores
absolutos tanto de freqiiência quanto de m agnitude de reforço.Essa falha

1

fundamentalfoirepetidaporDavison (1988).
Quanto aos efeitos de valores absolutos do atraqo de reforço;as
conclusöesdeLogueeChavarronâosâonovas.Divemosexperim entosanteriores
m ostramm que o pressuposto da relatividade para àtm so de reforço nâo tem

fundamentoempfrico,sejaquandonâohéum requisitoderespostadumnteo
atraso,sejaquandooatrasoésubstitufdoporIlm esquemadereforçodeintervalo
ûxo (e.g.,Davison eTemple,1973;Dtmcan eFantino,1970;M cEween,1972;
W illiamseFantino,1978).Divemasequaçöestêm sidosugeridasparadescrever
o efeito do valor absoluto do atm so de reforço em situaçöes de escolha,m as

nenhllmadelasseaplicaiguahnentebem atodososdadosdisponfveis(cf.Killeen
eFantino,1990;LogueeChavan'
o,1987;Luco,1990;W illiamq,1988).Todorov

.

!
:

I

I
1

3ze

(1991c) argumenta que o problema talvez esteja localizado no viés do
experimentadonDesdeChungeHetnutein(1967)aques/otêm sidovistacomo
seenvolvesseum parâm etrodo estfm ulo reforçador.O utram ssibilidadeenvolve
um nvisâo m olarda situaçâo de escolha.Organism ospodem distribuiro tem po
entre alternativas de acordo com a distribuiçâo de ,
reforços entre essas

altemativas;mesmoquandooexperimentadorinterferecom essadistribukëoao
im m r diferentes perfodos de atm qo de reforço.'Denotando por tl o tem po

livrementegasto respondendo em umaaltemativae#'otempo hnpostopelg
contingência de atraso,o tempo totalgasto pelo sujeito experimentalnessa
altem ativa(D seh:
T - tl+ tf

(10)

Arelaçâoentteadistribukâodotemm totaleadistribukâodereforçosentreas
altem ativas 1e2 seria:

log (T1Jr2)=1ogk +slog (R1/R2)

(11)

que é a mesma Equaçâo 3a com uma nova dellniçâo de tempo aplicada a
esquemas concorrentes.encadeados.Todol'
ov (l991c) demonstm como essa
equaçâoéadequadapam descreverosdadostantodeLogueeChavarro (1987)
quantodeexperhnentosapterigres(e.g.,Davison,1983;FantinoeDavison,1983;
SquireseFantino,1971).Quandotantoadistribuiçâodereforçadoresprhnlios
quanto a de reforçadores condicionados é m anipulada,a equaçâo genem lizada
de igualaçâo pode serm odificada pam :

log (T1/T2)= logk +s1pg(R1JR2)+s9log(r1/r2)

(12)

onde r é a freqûência de reforçadores condicionados e s'é a sensibilidade do
i
.
com portam ento à distribul
çâo de ref
orçadores condicionados entre as
altea ntivas.
'
.

Px blem asatualsepm postas
As reanâlises dç dados eâperim entais clam m ente m os% m falhas em
relatos recentes de violaçöes do princfpio da relatividade de paë m etros do
estfm uloreforçadùrna leide igualaçâonoqueserefereàfreqiiênciaem agnitude
de reforço.A polêm ica apenas seré fmalm ente resolvida,entretanto,quando se
dem onstmr experhnentalm ente que as falhas de procedim ento apontadas nos

expeHmentosde Logue e Chavarro (1987),Davison (1988)e Alsop e Elliffe

3z1

tlg8o,porexemplo,m dem sercorrigirlnqepxqnqconxçöeslevarem aresultadœ
difeR ntese com patfveiscom o princfpio da telatividade.
.
No que se refere à Equaçâo 12,suaconcepçâo é inteim m ente nova.H é
vo asdezenas de exm rimentos publicados que precisnm serreanalisadospam
que se teste adequadnm ente a equaçâo.Além disso,e apesarda vasta litem bla ,

nâohéx1m expeHmentopublicadoquetenhapewnitidoa6ssujeitosexperimentais
desistir da espel.a pelo reforçador prim n'tio e voltar à situaçâo de escolha.
Nenlrlm n dasequaçöesaté agom apresentadasprevê essa possibilidade,mas a
Equaçâo 12 pode perfeiinm ente adequar-sea esse procedhnento.
.
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M V DEM CIONM DA=

M CâO PROR SSOR-M G OIW)

M A/TA s'rslu couerlNHo oE M .cA#rAu Gm
Universidade Federal#a Paraiba
Esteestudo descreveasrelaçr
nvqentreo desem penho deuma professom '
de prim eim série do Prim eiro Gp u e o desem penho dosseus altmos.dllm nte a
realizaçâo de um a rotina de sala de aula, com posta por seqûências

comjortamentaisshnpleseclldnqquecontêm sonsemovimentos,palavmsou
fmses e m ovimentos ou apenas m ovimentos.As relaçc
nv-q entre os repertôrios

compottamentaisdaprofessoraedosaltmosfomm estudadasairavésdaanâlise
flmcionaldestes desempenhos.Vale dizer que,neste caso,descrever relaçöes
im plica em estabelecer o tipo de controle que camcteriza a influência do
desempenho do professorsobre o dos altm ose vice-vema.
O problem anannnelisedasintemçöesprofessor-altmo pareceapresentarsequandosetêm um processo em quèasvariâveisanalisadasconfundem -secom
aquelasque indicariam o resultado da açâo dessas variéveis.O desem penho do
professorfaz parte do processo interativo pordete> inn'-lo e,simultaneam ente,
porserdele conseqûência.O desempenho do aluno tnmbém é,ao m esm o tempo,
parte do processo edo produto sendo estudados.Ambos,nesse caso,sâo pontos
de referência para descrever e explicar o processo ensino-aprendizagem em

cumo,paraavaliaraeficiênciadesseprocessoepam fonnularnovaspropostas
de hztervençâo nasituaçâo de ensino.
Neste M balho, portanto, procurou-se identificar a influência que o
desem penho de um a professom exercia sobre o desem penho dos alunos e

vice-vema.Considemndo que deveriam ocorrerajustnmentos recfprocos e
contfnuosnosrepertöriosdaprofessom edosaltmos,btlscou-se,além daprztica

% dicionaldetrabalharcom classesdedesempenho(esuafreqiiência),trabalhar

tnmbém com estadostmnsicionais.Pm tanto,asdellnköesdasclassesfomm
amplase/ouprovisionais,istoé,foram classesftmcionaisquemudavam àmedida
que suas funçöes,estabelecendo-se,ensejavam novas funçöes.Assim,a
necessidade de trab>lhar com fluxos de desempenho da pm fessor e do aluno
getou a necessidade de registrarem -seprodutosespecfscosdestesfluxos.Estes.
algum as vezes, seriam m udanças no am biente ffsico do outro m as, m ais
freqûentemente,serinm m udançasno pröprio repertôrio estudado vistas nâo sô

comoxlmaclasse,mascomoumasériedecomm rtamentosliteralmenteseriados.
to VeY omstmlidadepaltedaTm% doDoutoradoaprv ntadanoIPUSP.1991,lkmnciamentoCAPES/PICD.
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Um a das m aneiras:de estudar esse.
'intercâm bio entre repertörios
comportam entaisde professom e alunos seria atmvésde xlm a anélise funcional
destes desempenhos. Neste tipo de anâlise,a m elhor m aneim de se m edir
influência entre eventosé '
m edindo o efeito de xlm evento sobre o outro.Assim
sendo.os recortes ocorrem m naqueles m om entos em que produtosespecfscos
pudemm seridentilk adose,tantosquantosfom m necessâ iospam acompanhnr

os pontos de inflexp n: desemm nho.No fltlxo de desempenho dos alunos,
instânciasrecorrentesdesetiskesempenhos,posteriôresàsinstânciastecon-eptes
dosdesempenhosdaprofessora,fomm conjidçmdasprodutos.j;orouyrojaao,ym
flttxo de desem penho da professom ,instâncias recorrentesdeseu desem penho,
posteriores às ilistâncias recorrentes do desem penho dos alunos, foram
considem das produtos.Os limites desta recorrência apresentam m -se com o um

i

Proàlematantoemphicoquantoconceitual.
A coletadedadosfoirealizadad'Im nteasseteprim eirassemanasdeaula,
no infcio do prim eiro sem estre do ano letivo.A tm vés de videogravaçöes das
atividades realizadas na classe,foram obtidas aproxim adam ente 22 hom s de
registro,distribufdasem 21sessöes.
Osregistros fol'
am tm nscritos levando-se em conta as em issöesvocais

da professora e dos alunos e também parâm etros nâo verbais dos seus
desempenhos(localizaçâo,postura,locomoçâoydireçâodafaceegestosl.A partir

t

datmnscrkâodosdadosfoiselecionadapal'
aanâliseumadasrotingsdasalade
aula.A rotinaselecionadacamcterizava-sepelo fato dosalunosreproduzirem de

maneim fonnale/ou litemlmodelos sonoros e/ou gestuais apresentgdos pela
professom .Estetipo derotina passou a serdenom inado deseql'
iência,desdeque
elem entos que com punham os m odelos apresentavam um a certa ordem ,
regularidadeeperiodicidade.Foram yentâo,listadasedescritasasocorrênciasdas
seqiiências,cada ul'
na dasquaisdenom inou um vpisödio. .
Identificados os episôdios das seqiiências preencheu-se um protocolo.
Nest: protocolo foram descritososdqsem penhosdaprofessom e dosaluposnos
seguintes m om entos:dum nte as ocorrências da rotina e dumnte as situaçöes
im ediatam enteanterioreseposterioresa estasocorrências.Foiincluida,ainda,a
natureza dàs atiyidadeà desehvolvidas em classe nas situaçöes antçriores e
posteriores. .
A identiscaçâo dos diferentestipos ou classes de sçqiiências foifeita a

I
q

'

partirdosseguinteselementosquecompunham osmodelos:1)anaturezadosom
produzido;2)o intel alo simétriçp ou assimiitriço eptlp osdif#rentessonsou
movimentose3)oritmodestessonsoumovlmentos.
.

Fomm obtidas quatro classes ou tipos de seqiiências e,cada um a das
classesfoiorganizadaem subclassescorrespondentes:

'

,
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SEQO NCIARITMICADE SONSEMOVM NTOS(Sm )-Onde

apmfessoriaproduziasonstaiscomobatidasdepahna,batidascom asmâosou

:

com o lspis na m esa,batidas com a m âo em partes do pröprio com o,estalos
produzidoscom os dedos ou com a lfngua,intercaladosporpausas.Os alunos
deverinm reproduzir esses sons e as resm ctivas pausas;seis subclasses; 37
ocorrências.

:

SEQOZNCIA DE PAIAVRAS OU FRASES E M OVIM ENTOS
(Pb'
M l-A professom faàiagestose/oumovimentosrelativosàsdiferentespartes
-

do prôpriocorpo,aom esm otem poem queenimciavapalavmsou fmsesrelativas
àsrespectivaspartesdo corpo.Dum nteapausaqueseseguiaàem issâodegestos

e/ou movimentose palavmsou fmse,sos alunosdeveriam reproduzf-los;duas
subclasses;quatro oconências.
-

SEQOZNCIA DE INSTRUX ES E MOVIMENTOS (IM) -A

Professom dava instruçöes omis especificas para que os altmosapontassem ou
colocassem asm âosem determ inadaspartesdo com o indicadasom hnentepela
professora, ou que dissessem o nom e de partes do corpo apontadas pela
professom ;duassubclasses;dlmqocorrências.

SEQOZNCIA DE M OVIMENTOS (M ) -A professom executava

i

m ovim entos com as mâos,braçùs ou antebraçosenquanto os alunos deverialn
reproduzirosm ovhnentosapresentadospelaprofessorasem em itirqualquertipo

1

de som.Seqiiências de M ovimento (K ocorreram quatro vezes com m uitas

I
I

-

com binaçöes de 16 tiposdem ovhnento.
'

:

I

.

Aanâlisedasrelaçöesentreodesempenhodaprofessomeodesempenho

1
l

dosaltmos,privilegiando estasseqûências,se deuem duasetapas.Nestetexto,é

:
1

apresentadaaprilheim etapa,ondeprocurou-seestudarainterdependênciaentre

j

o desempenho daprofessom eodosalunosdonsiderandodadossobre:1)o tipo
deatividadedeclasse;2)otipodeseqiiênciaapresentadapelaprofessorae3)as

!

cam cterfsticasdo desem penhodosalunosnasatividadesde classe dasSituaçöes
AnteriorePosterioràsseqiiências.
..
Na anélise das Situaçöes Anteriores e Posteriores àsseqûênciasforam

estabelecidastrêsclassesquanto ao tipo deatividade:ORGANIZACAO DA
CLASSE (ORG):ENSINO-APRENDIZAGEM DE REQUISITOS PARA

:
1

LEITURA E ESCRITA (RE) e EN SIN O-APRENDIZAGEM D E
LEITURAJESCRITA (LE).
Quantoàanâlisedascaracterfsticasdodesempenhodosalunoslevou-se
em conta:a)suaparticipaçâonasatividadese,b)otipoderufdopresentenasala.

!

ParaanélisedaparticipaçâodosalunosnasSituaçöesAnterioreposterior

i

foram criadasduasclasses:1)cumprirtarefa-Indicandotueosalunosestavam

envolvidosna realizaçâo deum atarefaou prontospararealizarem um a tarefa e

dispersao-Indicandoqueosalunosnâoestavam voltadosparaosaspectosdo

I

1

!
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nm biente ffsico e social relevantes pam a execuçâo da fneefa.A anâlise da
participaçâo dosalunos,dllmnteasseqiiências,perm itiu identiscarqueo aluno:

1)cumpriaozllo#e/o;2)cumpriaparciallnenteozzlo#e/o;3)cumpriaumatarefa
cnrerforlllenrepropostapelaprofessorae,4)estavadisperso.
O tipo de bnnllho 'produzido m los altmos no desenvolvim ento das
atividades realizadas em classe foi classificado do seguinte m odo: Falas
Isoladas;Fa/t?.:em Unlssono;Burburinho;Gritaria;Riso e silêncio.
Os dados analisados indicam que o desem penho da pm fessom e dos
altmossâo m titua eflnnmente modulados. ..
Asrelaçöesentreaapresentaçâo dasseqiiênciaseanaturezadaatividade
declasse propostaatztese depoisdela,o tipo de participaçâo dosaltmose o tipo
de bam lho em sala indicnm xlm n relaçâo de dependência entre as açöes da
professom easdosaltm os.Estarelaçâoevidencia-senaanéliseyaom esm otempo,

dodesempenhodaprofessom aoapresentarasseqiiênciasedascondköesgemis
daclasse antese depois destasapresentaçöes.
.
.
H cialm ente,aftmcionalidadedasseqiiênciasaparecequando seanalisa
fnnto a freqiiênciade ocoaência dasseqiiênciase suarelaçâo com asatividades
de classe anterior/ eposteriores,quanto ao considerarrelaçöes de dependência
através de probabilidades condicionais,neste caso,de prim eim e de segtmda
ordem .
.
.

AsseqûênciasSM R comp& m 78,8% dosepisödios,seguidaporPFM e

M ,cadaumncom 8,5% efinalmenteporIM com 4,2*.Quantoàsatividadesde
classe,ORG apareceem 51,1% dasvezesenquantoatividadeantecedenteecai
pam 22,2% enquanto atividade subseqiiente à aptesentaçâo das seqiiências.
Atividades QE e LE m ostram 11m compo> m ento inverso, havendo m enor
ocorrência como atividade antecedente (34,9% e 14,9% respectivamente)

aumentando a freqiiência como atividade suàseqiiente (48,8% e 28,8%
respectivamente).
.

A anâlisedasrelaçöesentreostiposdeatividadeeasclassesdeseqiiência
indicaum a diferençanafreqiiênciade ocorrênciadasseqiiênciasdependendo do
tipo deatividadequeasantecedeue subseqiienciou.A orgnnizaçâo dosdadosem
form adeprobabilidadescondicionaisperm iteaanélisedeefeitosdecontexto na
determl
'naçâo da sucessâo de atividadese seqiiências.
:
' ' -'
Verifica-seqgeasatividadesORG ocasionam seqiiênciasSM R com llm a

altaprobabilidade(91,7%)eestas,porsuavez,ensejam igualmenteatividades
ORG eRE (40,9% cadallma).

.

.

AsatividadesQE parecem favorecerum am aiorvariedadede classesde
seqûênciayhntoporcoM tituirem -qeem ocasiâopam aocoaênciadosquatrotipos
de seqiiência,quantoporestasaparecerem com freqiiênciasrelativam entem enos
discrepantes entre si,ao conH rio do que se observa em relaçâo às atividades

1
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ORG e LE.Veriûca-seque asseqiiênciasPFM .IM e M ,diahtedeum aatividade

RR ocasionam preferencialmente atividades RE no caso de PFM (66,6%) e
exclusivnmentepam IM (100%),enquantoM favoreceprincipahnenteatividades
LE (66,6*).
.
As atividades LE constituem -se em opotbmidades pam a introduçâo

exclusivamente de seqliências SM lk (100%) e,neste caso,estas seqûências
ocasionnm predom innntementeatividadesfnmbém LE (57,2%)seguidasdeDN
(28J%)eORO (14,3%).
.

O conjtmto dosdados obtidospareceindicarque aapresentaçâo de
seqûênciasdependeria,ao m esm o tempo,do tipo de atividadeantecedente e do
tim de atividade subseqiiente. As seqiiências terinm ftmçryes especfscas no
ensino-aprendizagem de requisitos pm a leiblm e escrita e,shnultaneam ente,
ftmçr
-w-qm aisgerais,com o orgalzizaçâo da classe e a gamntia da orientaç:o dos

altmospam aprofessom.OsdoisconjM tosdefunçöescriariam condiçöespam
a apresentaçâo deatividadesm aiscomplexas eespeciscas.
A hlterdependência entre o desempenho da professom e aquele dos
alunos evidencia-se ainda na anélise da relaçâo entre as seqtiências e a

palicipaçâo/tipo de barulho produzido pelosaltmosnas atividades de classe,
anterioreseposterioresà apresenpçâo dasseqiiênciaspela professom .
O desempenho dosaltmosnas atividades de classe antecedente,se suas

mlaçöescom aintroduçâodeseqiiênciasm laprofessoramosH :a)aocorrência

de cumprirtarefa (61,8%)e dedispersno (38,25),ambassendo seguidas
predominantemente de SM R (78,8*);b) a predominância de burburlnho,
gritariaouriso(86,9%)sobreosdemaistiposdebarulhoem classe;c)otipode
barulho produzido pelosalunosparecendo exercerxlm controlediferencialsobre
otipodqseqiiênciaapresentadopqlaptofessora,namedidaem queburburinho,

grilacic eriso sâo seguidospredominantementeporseqiiênciasSM lk(90,2%),

enquantoosilênciopfalaafaolc#aleem lm/h
uozlo,jamaissâoseguidasdeSM K
podendoserseguidaspelasdemaisseqiiênciased)otipo debarulhoproduzido
pelos alunos parecendo exercer m aior controle sobre a apresentaçâo das
seqiiências pelaprofçssom do queo tipo de participaçâo dosalunos.
A com paraçâo do desempenho dos alunos,nas atividades anteripres e

posterioresàSMK mostta11m aumentodocumprlrtarefade64,8% pam 94,4%
e xlma reduçâo da dispersso,de 35,1% pam apenas 5,6%.Estas altemçöes
indicam l1m efeito poderoso das seqûências SM R no sentido de aum entar o

cumprîrtarefadiminuindoadispersso.A alteraç:oémaisacentuadaquantoao
efeitodasdemaisseqiiências,embdm essaanâlisedevalevarem contaon/lmero
reduzidodestasocorrências.M tesdePFM,cumprirtarefaedispersëoocorrinm
em igualpmpofçâo,posteriormente,ocorreapenascumprirtarefa.O mesmo
fenôm eno se mpete para IM e M .A direçâo das m udançasno desem penho d-

3za

alunos parece indicar a funcionalidpde das seqiiências apresentadas pela
pm feo om na obtençâo de desempenhos esperados na execuçâo das demais

atividades:acentuadadiminuiçâodedispersëoeoallméntodecumprirtarefa.
A influênciaespecfficadotipodeseqiiênciasobream udançado barulho
em classe indica que o efeito de SM R no sentido de reduzirgritaria e riso foi
m dical,pois fomm totahnente elim inados na atividade posterior e o efeito de
reduzir barburinho foi acentuado. Ocorria butburinho em 83,8% dos
antecedentesde SM K depoisdeSM R esse valorcaipam 8,3%.Em relaçâo a
PFM ,burburinlto ocorria em 75,0% dos antecedentes e passou a 25,0% dos
subseqiientes.Em relaçâo aM ,ayeduçâo foiabsoluta.Asseqiiênciasteriam ,pois,
o efeito de elim inargritaria e rlso e de reduzirdmsticamente o burburinllo na
classe.
'

Esteconjunto dedadosindicaaalteraçâodotipo departicipaçâodos
alunosnasatividadesanteriorese posterioresàapresentaçâo dasseqiiênciaspela
professom e am udançam dicaldo tipo de barulho nestasduassituaçöes.N estas

condköes,cumprirtarefa em silêncio,com falasisoladasou com falase??l
unlssono indicariaque osalunosestavam sob o controledeestfm ulosrelevantes
pam a execuçâo das tarefas propostaspela professom e isto,talvez pudesse ser
atribuido a um m esm o efeito das seqiiências: conduzir o aluno para o
cumprim ento de tarefa num am biente propfcio.Pode-se pensar,portanto,que as
seqiiências teriam o efeito de allm entara participaçâo dosalunos nasatividades
declasse e dim inuiro nfvelou m udara qualidade do rufdo.
O exam edasucessâo edaordem tem poraldeoconfncia dasseqiiências
m ostm que excqto portim a ùcorrência da seqiiência M no segtmdo episôdio e
um adeplN no280,asocorrênciasdeplN ,IM eM acontecem in im ediatamente
depois de seqiiências SM R. Os agrupam entos de seqiiências parecem
cam cterizar-àe assim ,pelo predom fnio de oconfncias'de SM R bem com o pela
suaposiçâoantecedenteàsdem aisseqûências.Além dessascamcteristicas,SM R
aparece desdea prim eim até asétim asemana de aùla.A m aiorconcentmçâo de
episödiosPlN ,lM eM aconteceunofinaldaprim eiraeinfciodasegundasemana

deaula,indicandoapossibilidadedequeestesejaoperfodocriticoparaestas
seqiiências.
. Resllm indo o quefoidito sobreo desem peùho dosalunosaj,tese depojs
dos episödios de seqiiência,os dados m ostm m que,de inodo geral,tanto as
seqiiências SM lk quanto as demais produzem m udança no desempenho'dos
alunos,fedirecionando-o no sentido de cum prirtàrefa em silêncio,com falas
isoladasou com falasem unfssomo.Isto refletiria asinfluênciasrecfprocasentre
o desem penho da profesàota e o do aluno.O desem m nho do aluno atuaria
. .

controlandoodesempenhodaprofessom em doissentidos:ensejandoaescolha
dasseqiiências que ela introduz e mantendo a escolha feita.Poroutro lado,as
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altemçöes no desempenho da professom (os diferentes tipos de seqiiências)
atuarinm no sentido de conseqiienciar o '
desem penho anterior dos altmos e
sinalizar os desempenhos subseqûentes.Finalmente,além das funçöes
especificas,dadas as cam cterfsticas de cada classe de seqiiência,a seqûência
SM ltteriatam bém xlm afunçâogem l,organizadom einte= ediadom ,facilitando
a introduçâo deoutrasseqûênciasede outrasatividades.
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Pont6ciaUniversidadeCatôlicadoRiodeJaneiro
A noçâo de deseiwolvim ento cognitivo envolve a idéia de m udanças
com portam entais com progresso.O m ,se quisennos prom overeste progresso,
dèvém osem prhneiro lugarnospergtmtaro queisto significa, dem aneiraapoder
im plem entar11m proga m ade açâo consistente.
Encontnm os,em termos de aplicaçâo,isto é,em term os de estratégias

pam apromoçâododesenvolvimento,duasposköesimportantesquesebaseiam
naabordagem behaviorista de Skimzerenateoriapiagetinnndodesenvolvim ento
cognitivo.M aisrecentemente,tem ganhndovigoraabordagem deVygotskyque,
pam m uitos,pareceresolverou sum rar
' algllnqim passesapresentadosm lasduas

ouitnqabordagens.A adoçâodexlmnou outm poskâo,paraaelabomçâo de
proga m as de prom oçâo do desenvolvimento,parece requerer,contudo,llm n
êeflexâo e qnélise do quevem a sero desenvolvimento cognitivo pam cadaxzm a

delas.Asshn,oqueserequeréllmndiscussâosobreasdiferentesposköesque
podem seradotadaspam definiro estatuto do cognitivo.

Em tennosdereflexâoteörica,aquestâodacognkâotem sidoabordada

de diferentes m aneiras por diferentes autores que partindo de interesses e
pressupostos diferentes chegam a concèm ne
-.
q opostas do estatuto do cognitivo.
Estespressupostos podem envolvertoda xlm a gam a de ênfase sobre o biolögico
e o social,assim com o sobrea impörtânciaou nào da linguagem na constituiçâo
do cognitivo.D onde tom nr-se necessério considem r tam bém a questâo m ais

especfficadalinguagem esuarelaçâocom acognkâo.
O objetivo deste trabalho é formularxlma anélise comparativa da
contdbukào dobiolôgicoedosocial,maisparticula= entedalinguagem,na
constitukâo do cognitivo em Piaget,Vygotsky e Skilmer.Inicialmente,seH
apresentada um a sflitese de cada enfoque abrangendo seus interesses,

pressupostoseobjetivosgerais,seumétododeinvestigaçâoesuaposkâoquanto

'à constituiçâo do cognitivo, de m aneim a tom ar saliente o que hé de m ais
flindnm entalem cada um a delas.Este seré o m nto de partida pam a anélise

compamtivaquedeveH salientaralgunsproblemasconceptuaisdecadaposkâo.
.

.

A constituksodocognitivoem Piaget,VygostkyeSkl
.nne
.r
Parthzdo '
de x1m intereq.
- na explicaçâo'biolögica do conhecimento e
tendo com o pressum stosbssicos que o conhecim ento envolve a integraçâo de
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i
i

elementosdomeioaestnltllmsjâpossufdasm losuleitoequeaBgicatem odgem
na oêganizaçâo esm ne ea das aç&s,o objetivo de Piagetpassou a sero
desenvolvim ento de llm n epistem ologia cientfsca que desse conta das leis
envolvidas no ptocesso de conhecim ento e que descrevesse as diferentes

estrublenqdoconhechnentoe iaget, 1966,1969,1970).

i

i
l

O interesse de Vygotsky era resolveracrise dam icologiaque se debatia

entreasposkr
-uxqbehavioristaeidealista,sem descndntoestudocientfscoda
consciência.'
Seuspressupostosenm que a consciência envolvia a estrutllm do
comm e m ento,sendo de im poM ncia capitalpam sua foM nçâo a atividade do
trabalho em aisespeciscam enteafala,o que lhe davaum n dim ensâo social.Seu

objetivo foicriarenâo xlmn nova abordagem para o estudo dosprocessos
psicolôgicos hum anos que seguisse llmn linhn m arxista e pe> ltisse tesolvçr

ptoblemasphticoscomoosdam icologiadaeducaçâo (Vygotsky,1979;Luria,
1979;W ertsch,1985)..
JéointeressedeSklnnerem desenvolverllm nciênciadocomportam ento.
Psdl
'ndo do pressuposto que o com portamento éordenado e dete= inado',isto é,
nâo-espontâneo,equeépossfvelestudaro organism ocomo 11m todosem recorrer
.

aexplicaç-.
qintenus,seuobjetivopassouaserarefonnulaçâodobehaviorismo,
elabom ndo uma ciência do comportam ento,parte dabiologia,que pe> itisse a

previsâoeocontroledocompoe mento tskinner,1938,1961,1970$

O quelu4demaismarcanteem cadaumadessasposkr
-vxm,quantoaesses
pontosdepartida equeiri direcionarassuasabordagens,parece sero seguinte:

ointeressenaexplicaçâobiolôgicadePiaget,oobjetivodeVygotskyem criar

um aabordagem cientfscaquedêconta daquilo queéespecfsco do serhllmano,

eoobjetivonaprevisâoecontroledocompoe mentoporpartedeSkinner.*isto
queit.
é cam cterizaro enfoquedado acadaum a dasdiferentesabordagens,assim

como o prôprio método a serutiligado.Pam Piaget(1970),ele deveenvolver
veriscaçöesexpen'm entaiscom m c= oàm icologia,quedescreveë osdiferentes
tipos de açöes nos difetentes niyeis de desenvolvim ento, e à B gica que

foM nlizaH estasaçrxxmedeiewninnh seunfvelevalidade-pam Vygoiky(1972),
e1e deve envolver a adoçâo de uma m icologia deteM inista cientfûca,m nm
nâo-reducionista, atmvés do conceito de m ediaçâo sim bôlica das funçöes

superiores,rejeitandoassim acamalidademecânicadapsicologiassiolögicaea
nâodete= inaçâodapsicologiaintencional.EnquantoparaSkinner(1961,1970),
o m étodo envolve a anslisedasrelaçöe,sexistentesentre est ulosnmbientaise
o com portamento.
' ,. ,'
'
M asantesdeprocederànnn'lisecom pam tiva pm priamentedita,tom n-se
necessl io sintetizara concea âo de cognitivo em cada uma dasabordagens.A

poskâodePiagetéclammentecognitivistajéquesuateoriaéumateoriado
desenvolvim ento cognitivo. Pam ele, o cognitivo envolve a constnwâo de

1

l
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estrutllasmentaisapadirdasintemçöe.
sdosujeitocom omeip.Essaconstruçâo
envolve diferentes estâgios que constituem 1lm desenvolvhnento univemale
.

necesslio.Istosignificaquebasicnmentetodosossujeitosconstroem asmesmas
estrutum s,ou passnm pelos mesmos estégios,na m esm a ordem de sucessâo,
independentem entedacultllen.O cam inho m rconido ésem pre om esm o. Isto se
deve ao m esm o ponto de partida - as estrutllmq dadasao nascim ento -e a um
fatorendôgeno de regulaçso,ou equilibmçâo, queenvolvedoispôlos:I1m pôlo

deadaptaçâoextean,m loqualosujeitointegm novoselementosdomeioasuas
estrub'as(Mssimilaçâo)e,simultanenmente,asajustaaessemeio(acomodaçâo),
eum pôlodeorganizaçâo internapelo qualdé-se arelaçâo entreaparteintegrada

1

eotodojépossufdo.& teprocessoprobabilfsticonosentidodeque,dadallma

dete> inada estrutllenexlm aperturbaçâo extem a,hâvlma regulaçâo quesetom n
a m aisprovévele que acab:conduzindo à estrutum seguinte. é oqueexplicaa
necessidade do desenvolvim ento.Em bom Piagetadm ita um papelpam cisocial

eecsenvol
d
onsldevhnent
reoinf
ciodatepresentaçâomentalum pontodeviradaimpo>nteno
o,o conceito centralde sua teoria é o conceito deequilibm çâo

j

stoé,1lm fatorendögenobiolôgico(1973,1977,1982a).

1

i

,

I

A poskâodeVygotskypodeounâoserconsideradacognitivistajéque
sedistinguepeladefesadaconstitukâoextema,emaisespeciscamentesocial

'

do cognitivo,entendido com o fupçöes m entais superiores, cam cterfsticas dos
seres hllm anos,e que se contrapöem às funçöes mentais elem entares também
encontmdas a nfvelanim al.Esta constituiçâo do cognitivo se dé a partir da
mediaçâo atm vés de signos,m ais especificamente da fala.Isto significa que o
que cam cteriza asfunçöesm entais e-specfficas dos sereshum anosé nâo a açâo
direta sobre o m eio mas um a açâo m ediada por signos, o que por sua vez

i

pressupöe umnmediaçâo social.M sim,embom o processo bésico seja l1m
processo associacionista,asleisqueregem o com portamentohllmano deixam de
serleisnatlln ispassando aserleissöcio-histôricas.O desenvolvim entoestéentâo
relpcionado a um a m odificaçâo na ftmçâo da fala que de com zmicativa passa a
serreguladom do com portam ento,m odificaçâoestadebrigem social.Isto ocone

inicialmenteanfvelextemoedepoisintemaliza-se.A criançapassaausarcom

1

relaçâo a e1a prôpria form asdeaçâo que outrosusam m com relaçâo a ela e que
ela usou com relaçâo aos outros.A partirdestasm udançasfuncionais,oéorrem
também mudançasestrutum is,destavezintenms,queenvolvem tlm ainterrelaçâo

l

entrediferentesfuncöesmentaiseconstituem um desenvolvimento(1984,1987).

X PosiçâodeSkinneréclaramenteanti-cognitivista, no sentido de nâo
adm itirapossibilidadedeum adetenninaçâo intem adocom portam ento. Embom
adm itindo tlm possfvelpapelpam os com portamentos e estfmulos intem os, ou
eventosprivados,sua origem deve serencontm dasem pre em relaçöespassadas
entre estfm ulos am bientais e respostas do organism o. Os processos ditos

i
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cognitivossâo na verdade procv q- comm dnm entais e todo com podnmento é
adquiridom lassuasconseqûênciasexteeems.Nestesentidoentâo adeterm inaçâo
é sem pre extea n.A com tmidadçverbale,portanto,o socialtêm x1m im pohante
papel no estabelecim ento de alguns comportam entos e estfm ulos privados.
Asshm aauto-observaçâoeoauto-conhecim ento,istoé,aconsciência,envolvem
.

aaquiskâoderespostasdescritivasdecondkn
-e.
qintemnsedopröpriocomportam ento.Tam bém xlm apade im portantedoscom portamentosencobertoséverbal.

E,Snalmente,ocompo> mentogovemado porregrasigualmente(1974).
Assfntesesapresentadasperm'
ltem apontaralgunsconceitosque podem
ser considem dos osm ais centm is de cada um dos três enfoques com telaçâo à

constitukâodocognitivo.Começandoporpiaget,osconceitosdesnidoresdesm
pojkâosâo:fatorendôgena,estrublmscognitivas,estégiosedesenvolvimento
necessério.Osprincipaisconceitosda poskâo de Vygotsky sâo:mediaçâo,
signos,intem çâo social. intem alizaçâo e desenvolvim ento. Finahnente, em
Skitmer,os principais conceitosno que diz respeito a esta anâlise do cognitivo
sâo:anti-cognitivism o,conseqiiências extenms,com unidade verbal,intemçâo
sociale com portam ento govem ndo porregms.
Com base nestes conceitos seré apresentada a seguir a anâlise
com parativa do papel do biolôgico e dö social - m ais particularm ente dà
linguagem - em Piaget,Vygotsky e Skinnerno que se refere à constituiçâo do
cognitivo.

O biolôglsoeosocialem Piaget,VygotskyeSklnner
A o encarar os processos cognitivos com o um prolongam ento de

processos biolögicos,Piaget (1973) passa a adm itir a capacidade de
auto-regulaçâobiolôgicacpmo eshndo também presenteanfvelcognitivo.é o
fatotendögeno de eqttilibfaçâo'que constitui,na verdade,o foco centm lde sua

teotia;seuprincipalconceito.t elequecamcterizasuasestrubll'njpassfveisde
transfonnaçâo que por sua vez constituem os estâgios e o desenvolvim ento
cognitivo.Em sttma,ée1equed5signiscadoaosdemaisprincipaisconceitosde
sua teoria.A origem do reculso a este conceito,porparte de Piaget,deve ser
encontm da na histôria de sua form açâo,assim como em sua visâo totalm ente
biolôgicadehomem .O quecam cterizao hum ano,pam Piaget,é biologicamente
determ inado,o que explica o papelsectmdério porele atribufdo ao fatorsocial.

Seriapossfvelquestionarquebaseobjetivatem Piagetpara invocartlm fato
endögeno de desenvolvimento,mas,portratar-se de um a visâo de hom em ,tal

posicionamentonâopareceseromaisadeqtladojâquenâosetratadeveriscar
ou refutar a existência deste fator. Antes disso,seria necessârio discutir a
possibilidade de outm svisöesdehnmem .
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Vygotqky (1929)e Skinner(1974)tnmbém adml
'tem aparticipaçâo do
biolögicoM co- tituiçâodocogi uvom nqe ocom ozlm fatordetenninantecom o

em Piaget.Tendoem vistaqueosujeitodacognkâoétnmbém um organismo
biolögico,eleestéevidentementell
'ml
'tadom rcamctedsticasdesuaespécie,isto
Gporcertasleisnatu-is.M astantoaabordagem devygoîky4uantoadeSkinner
PeM ltem queocognitivopossaapresentarIlm ngmndevariabilidadedepèndente
do social.
'

2 meciso diferenciaraquiosprocessosquelevam à constitukâo do
cognitivo e o resultado dessespxzessos.Piagetestâ interessado nâo apenasnos
fatoresfom udoresdo cognhivo m nmtnmbém no quehâdelml
'vemalnotesùltado

destafonnatâo.Seuinte- seéepistemolôgico.t porissoquee1eécapazde
abstrair,ou descndmt,as diferenças individuaistanto im psicogênesé quanto na

histöriadasciências(PiageteGarcia,1987).Essasdiferençasnâoointeressnm.
Por outro lado, Vygotsky e Skinner, além de estarem interessados na
um'versalidadedosprocessospsicolögicos,tnmbém estàocom prom etidoscom o

aspecto pmgmâtico de suateorizaçâo.Skilmer(1970,1971)pretendenëosö a
previsâo e o conttole cientfficosdo com podnm ento m astam bém apossibilidade
de tmnsform aro m tmdo noqualviveohom em m odificando seu com portam ento,
enquanto Vygotsky,além de terxlm n longaexperiência em psicologia aplicada,

inmbém esté interessado em produzirmudanças em sua sociedade (W ertsch,
1985).Ambosestâoportantopredominantementeinteressadosnoparticulareno
social.

SegtmdoVygotsky (1979),além dahemnçafilogenéticaèdosptincfpios
ontogenéticos que seguem leis naturais,o hom em passa a estar subordinado
tnmbém a leis sôcio-histöricas.A s ftmçöes mentais elem enhres seguem as

primeims enquanio as funçöes superiores as segtmdas.Da mesma maneil'a,
Skinner(1984)se refere ao filogenético e ao ontogenético e,inseridas neste

flltimo,contingênciasespeciaissociaisquecaracterizam ohomem.Ouseja,tanto
Pam Skinnerqùanto paraVygotsky éo socialqtle dete> inao quehâdehllm ano

nohomem.Poroutrolado,embom Pia'get(1982b)tnmbém adm itaaparticipaçâo

dosocialnaformaçâodocognitivo,suavisâoédiferentejâqueeletem x1m papel
apenas coadjuvante e nâo propriamente constituidorcomo em Vygotsky e
Skinner.Ouseja,pam Piaget(1983)ofatosocialpermlteapassagem pam 11m
estégio superiorde desezw olvim ento masa orientaçâo desse desenvolvim ento é
dada por um fator endôgeno e m rtanto lmivemal,enquanto pam Vygotsky e
Skinner a orientaçâo das m odificaçöes com po> m entais é dada extem a e

socialmente,sendoassim vatiével.2 estaadiferençabésica.
AtéaquiVygotsky eSkinnertêm sidoapresentadoscom otendoam esm a

poskâoqueéadaçonstituiçâoexteandocognitivo,aocontrâiodePiaget.Mas
épossfvelquehajaumndiferençaentreosdoisqueseriaaseguinte:Vytosky
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(1984)astnu que ao recon'
era estfmulosmediadores,o homem deixa deser
de/> l
'nndoporleisM tllm ispncu ndoaestarsubordinado aleissôcio-histöricas.
O quepode signiicaristo seosprocessosenvolvidosnam ediaçâo sâo processos

deassociaçâo?: precisol- bmracrfticafeitaaVygotkyporzinchenko(1984)
eoutrosautoressoviéticos,entreosquaisLeontiev eLuria(1968),queconsiste

em rejeitara diferenciaçâo entre funçöes elementares,naturais e ftmçöes
supetiores,cultxln is.O atgumentodestesautorespareceseam iarprincipalm ente

nacrfticaquefazem aosestudosdeformaçâodeconceitosdeVygotsky (1987)
que seguirinm xlm a orientaçâo idealfstica por nâo reconw em ao papel da

atividadenafonuaçâodocognitivo.Mnsserejeitannosestainterpretaçâo de
Vygotskyetomannosseusexemplosdeatribukâodesigniscadoaogestoeda
flmçâo indicativa cla palavm podem os ver de que m aneh.
a o signiûcado é
sociahnente dado com base nllm n atividade atual.Isto signiûca entâo que a
form açëo destafunçâo superiotsegu:leissociaise nâonablm is. .
No quediz respeito a Skinner,e1e nâo se refere a outro tipo de leis que

nâosejam asnablais.Ascontingênciasesm ciaissociaisseguem asmesmasleis
natllm is das contingências de reforçam ento que sâo vélidas para hllm nnos e

animais.Noentantoysetomarmos,também pam Skinnei(1957,1974),oexemplo
de estabelecim ento do significado, tam bém podem os concluir que e1> é

sociahnentedadojéquedemndedoreforçamentodadopelacomllnidadeverbal
e este podevariardecom lln'
ldadepara com unidade.
No entanto,seporum ladoVygotsky pareceestarmaispröxim o de llm a
visâosocialdehom em do queSkinnerdadasuatewninologia,poroutro e1çainda
é capaz de s: referir,no que diz tespeito à fonnaçâo de conceitos,a conceitos

propriamenteditos,oquenâoocon'
ecom Skinner.OusejayapesardeSklnnerter
um a visâo biolôgica de hom em ,sua form ulaçëo peem ite que se èonsidere que
para ele o homem segue leisnorm ativas.A form açâo de toùceitos depende de
contingênciasou norm aissociais,no quedizrespeito àvidadiâria.Nestesentido,

Vygotsky seaproximamaisdePiaget(198U)quetnmbém serefereaconceitos
verdadeirosque sô sâo atingidosapös:Im longo desenvolvim ento endögeno,ou

seja,dependemaisdonatllmldoquedonormativo.

'

A conclusëo aquesepode chegarapôsestadiscussâo équeparecehaver
certasconfusöesconceituaisnestesautoresquepoderinm seresclarecidascolh o
auxflio de um areflexâo filosôsca sobreo estabelecimento do signiscado,m ais
particula= ente o trabalho desenvolvido por W ittgenstein nas Investigaçses

Filosôlk as(1958).
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AS CATEGO RIASFOQM ATADE COM PORTA< NTO VERBAL
EM SKW NER
M ARTA Av c lA m Tos
UniversidadedeJJo Paulo,JJo Paulo

N esta parte de nosso cumo pretendem bs abordar essenciahnente o
m odélodeanéliseftmcionaldo com portam ento verbalpropostoporB.F.Skinizer

em suàobm VeèbalBehavior(1957).Estaobra,proftmdnmentecriticadaeaté

mesmotejeitadapelacomlmidadedeanalistascomportamentaisquandodesua
publicaçâo,é,nâo obstante,paradigm âticà.Elarepresentasim ultaneamenteum a
shztesedo modelo deseleçâo pelasconseqiiênciasesuam aisdbm ngentetentativa
de extmpolaçëo pam o estudo do comportam entohllmano.E representa aindao

mnisproftmdochoqueentreaposkâoektrutllenlista(compreenderofalado-seu
significado-apadirdexlmasinlxepré-existnte)eaftmcipnalista(compreender

optocessodeaquiskâodafala,osigniscadoédadopelaanâlisedascondkr
nwq
em queafalaocorre,asintaxeéadquiridanoprocessodeaquisiçâodafaia).
Coerentementecom suaimpoM ncia,éllmaobm quejâvinhn sendo
escrita desdea décadade 30,pam lelam enteaBehaviorofO rganism s.Obra po-

lêmica,interpretativanum momentoem quesebuscavam dadoseexperim'enios,

mnlçompieenàidadesdesuaprimeim divulgaçâo(sobafornu deaulaseconferênciasnadécadade40),gerouumasériedepesquisdsequivocadasentre66 e
76,para,nosanos80,serfinalm ente retom ada para estudos,anélisese debates.

Nestaobrapelaprimeim vezaconiingênciadetrêstermoséprpposta
clam m ente como unidade de anélisç do opemnte,e,tam bém pelaprim eim vez,
Skilmeranalisacontingências,nâo respostas.
Com portam entoverbalcom o com podam ento social

O comportam entoverbaléessencialmentedefinidopeloseuefeito sobre

o comportamentodooutroe,portanto.peloseu camterrelacional(nocaso,uma
relaçâo social).Pode-sedizerqueo comportamento verbalébasicamente uma
relaçâo entre o ambiente social,representado pelo outro, 6 ouvinte, e um
organism ovivo,o em itente.O ouvinte atuacomo um estim ulo discrim inativo na

presençadoqualverbalimx öesocon'èm (assim como também,provavelmente,
outras fonnas de com portam ento,que,no entanto,ocorrem tambêm em outros

nmbientes,aocontrériodoverbal).Estarelaçâoéporsuavezcontroladaporum

contexto socialmaisamplo,um qyadroautoclftico,noipalsëinsereumaparte
(lahistöriapassadadosdoisatores,aqualécompartilhadapornmbos(eondetêm
pam limpodante os om rantes discriminativos verbais).Estas verbalizaçöes,
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ahmndo agom çomo discdm '
lnntlvos paré o ouvinte,afefnm o com portam ento
deste.Rstesefeitossobreocom m dnm ento do ouvinteatunm seletivamentesobre
aquela classe de opem ptes verbais do em itente,'
l odificando-a. Com o se
depreende desta anélise,nâo existem elem entos tom grv cos na definiçâo do

compo> mento verbal,ele é hztemçâo pnen.Ao mencibnarmos o andar é
ineviuvela infnlqâo de elem entosnnntôm icose topogh scos,embom o critério

t!efmienteseja o efeito (deslœnmepto),pa'ra o qual,aliés,é necessério nm
substrato ffsico.Ao discutirmos ofalar é também inevitâve!o elemento
nnntjmico.topoarzllco,embom o efeitösnm sej:o.èrfticù.xoanajjsajooso
verbatizarcontudo,nâohéconstrkâo(edeveserevitadaaintnlqâo)dequalquer
toppjfafia/nnntomia;sôoefeitosobrepcomm - mentbdooutroimporta.Nesse
sentido diz-se que o'efeito do cpm m rtamento verbalsobre o ambiente ffsico é
indireto,m ediado pelo com podnmento do outro,sobl'
e o qual,entâo,tem z1m

efeitodireto(emboracontextualizadopelahistöriapassadacomum).
Com oexemplosdecom po> m entoverbaltem ososseguintesèpem ntes:

falar,escrever,gesticular,datilogmfar,comm rcom tipos,usarcödigos (como

Mome,oualinguagem '?ox#/rew,etc.)ouexpressöesfaciais.Comoexemplos
de comportamentos nâo-yerbais temos tanto nâo-operantes (roncar,chiar,
produzirsoizs em situaçâo de cansaço,stress,dor,enfado,com o Aaagh,Fuuu,

C/lfff, Ohj como operanted.Entre estes tiltimos tém os respostas abertas
.

.

.'

(cantarolar,assobiar,garatujar)e encobertas (visualizar,imaginar)que?por
acom panhntem'frequentem ente a elnissâo de verbais denom inndospensar,sâo

coz tmdidascom essaclasse.(*)
Ouando o comx e mento (verbalou nâo-verbal) de um emitente é
controlado por com portam entos sociais que incluem respostas verbais

especifkadomsdecontiùgências tm rexemplo,instruçöeà,conselhos,ordens,

etc.),?a1a1:
nos de com'portamento controlado porreglis.
'O cùmportamento
controlado porregras,eporianto porrespostasverbais(do outrùou do eu),nâo
é considemdo por Skinnerçom o um caso de com portamento verbàljem bora o

compodnmentodaquelequeemiteastegmsoseja.
'
(N Penqnréaqule.ntendidacomo,lmaclnc- dooman
) lpe co= nt>- ,o%di (pe cipabnentetatos
do'
vela

eetöicos)mhtivosatunn- mtooupmblelna,tqdosefeittlsprincimiseosoblrommrtôriocomportamental
dop/prioenutente,eque,ne.
- senti
do,nâope uzem altemç- noambientefisicoousx laldocnutente.
Contudo.altcmm apmbabilidade dex orznciadeoutmscomm rfnmentosdoemitento.compodnmentos
o tœ 'sim,quoaltemm xuambient
oflsicoWou= ial.Panurmrfnnto.seriam = lxlstasvorbaisenco%rtas
.

.

quoafetnm osuleitoquoasemito(considemdoaSSiIIIcomoxupröpriooutro,xuouvklte),omediadl
usem
xuefeitosobm oambientemlasmudançascompodnmentaisquepe uzno.sujoito-comoœu-outro.Como
sepodever,aanlilisedeSklnnor.embom considomndoocomporlnmentoverbalcomosocial.ée- ncialmente
'
nmnanélisedesdooBmtodovistaA queloquoverbaliza.
.
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Ascategore decom m rtam ento verbal
:7

.

.

Annlisando asrelaçöesqpepodem se estabelecçrefitreascondköes
antecedentes, as consequentes e as respostas verbais, Skirm er identifica e

descreveoitocategoriasdecpmpo> mentoverbal(verQtmdrol).Comoseveié,
QUADRO I.CATEGORIASDE COW ORTAM KND VERBAL(B.
F.SKINNER).
Categoria

SlW onte

l.& oar

auditivo

(echolc)

(palam s).
emiW outro

z-copiar

(copy)
3.Tomnr
ditado

R

SR

RelaçâoS-R

vocal . .

social

ident.estzuttm

(aprov)

(actkstica)
SD-R

''tpalavras)

visual

motom

social

(palavms)
enfhvouhD

(palavms)

(aprov)

auditivo

motom

social

(pklavras)

(palavias)

(aprov)

ident.estmtur/
'

fOCional(gliica)
SD+R

ident.funcional
SD=R ..
'

ouop

4.Tatear.

(tact)
s.M nnclar

voc/molom . .social:
(palavms)
(aprov).

estados

voc/motom
(Pal/gest)

iniemos
(motiv/emoç)

(mand)

,

obj/event
int/ext

6.Ler(pre)
visual ..
(textual) . .tlalavrasl

.

.

,ident.ftmcional
. .SD-R .

.alia

'

social

ident.funcional

(0blet/açV s) Sb=R

'

. RasR

vocal

socigl f
. :

.ident.ftmcional

(palavras)

(aprov)

SD-R

voc/motom
(palavms)

e ial

contr.contextpal

(ajmv)

,'(emi.u-oextins)'

alia

.

.

extem o

7.Intmverbalizar

.

cadeie v :
conj.a=.
em itente

E.Realticular/ audt/visu
voc/motora
organizar
encobelta
(palam s)
(autoclltlc) Rvanterior .
..
econcom

'

sequenc/temnq

social
coptr.contextual
(apmv) . ISDJRVI-RV '
alia' '
Rv-(Rv/SR)
Rv-Rv

i
l
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:

em algum ascategoriasSkilmerusacritéfiosftmcionais,noutras,estrtltum is,eem
ouitnq,m istos.As categoriassâo sem pre m ultidimensionais:osdiscrim inativos

envplvqm tantopalavmsescritasoufaladas,objetosoueventos,quantopessoas;
os 8onsequentes também sempre envolvem a açâo de pessoas,bem como
mudanças,pröximnsou remotas,causadasno ambienteporessa açâo (qlmnto
m ais sofisticado o em itente, isto é, m ais com plexo seu repertörio

comm rtamental,maisremotaspodem seressasmudanças).
. .
1.Ecpa?(echoicbehaviorj.é control
ado pordiscriminativossonoms,
.

em gem lpalavrasditasporpessoas;arespostaévocal;eaconseqiiênciaésocial,
por exem plo,a aprovaçëo dos outros.Supöe xlm gmu de identidade estrutllm l

entreascamcterfsticasace ticase/ousonomsdoantecedente'edatesposta.Ex.
tendo algùém dito a palavra cavalo,o eM tente diz apalavh cavalo.

2.Copiat(corybehavior).é controladopordiscriminativosvisuais,em
gem lpalavrasescritas;a respostaém otom ;ea conseqöência social.Supöeum a

identidadeestrutllml(quepodeserbasintefrouxa,quasesimbôlica,eportanto
ftmcional)entreascamcterfsticasvisuais/gréfiiasdoantecedentèeasdoproduto
daresposta.Ex:tendo alguém escrito a m âo em minflsculasa palavm cavalo,o
em itente escreve a mâo ou a méquina,em m ait
ksculas ou m inésculas,etc.,a
palavra cavalo.
'
,

3.Tomarditado.é controlado m rdiscrilninativos sonoros,em geml
palavm sditasporalguém ;a resposta é m otom ;e a conseqiiência,social.Supöe
xlm a identidade funcional'entre as cam cterfsticas sonoras dd antecedente e as

visuais/gréfkàsdoprodutodaresposta.A aprdvaçâosocialkupöequeoouvinte
partilhe desse quadro deequ'ivalências.Ex:tendo alguém dito a palavm cavalo,
o em iteùte escreve a palavygcavalo.
.

.

4.Tatear(tactbehavior).Osdisiriminativoscontroladorespodem ser

objetos,pçsso>s,acontecimentos,sensaçöes,lembmpçqs,istp é,mudançasno
campo sensorial(visual,auditivo,tétil,proprioceptivo,interoceptivo,etc.)do
emitente.A respostapodeservocaloumotora(palavmsditasouescritas,gestos),
eacoM eqûência,socialym réG xvigellerfl.Supöellmaidentidadefuhcionâlentre
ascam cterfsticasdasituaçâo em queocorreeascaracterfsticasdaresposta;sup%
que o ouvinte partilhe desse quadro de equivalências.A conseqiiência social
ocon'
eaqui,nâoporqueestam osdiantedeum asituaçâo didâtka,digam osasshù,

mkspomuepiitwipahnenteoouvintesebéneficiapelotaiqardôemitente.Istoé,
o ouvinte reforça o em itente nâo apenas devido a um 'pacto social,m as
pr,inçipalm qnt,eporque1heconvêm quçoemitentecontingeaprrstarinfMrmaçöes

S0breO anlbiçnie.Ex:diantedeum animaloemitentedizonomedesteanimal;
diante'daégpaquecai,dl
)zquechove;diantededeterm .
lnadassensaçöes,dizdor;
diantedeum bum cono châo dkzdorouperigo,etc.O nom edacategoriaexpressa

justamenteofatodequeoouvinteépostoem contatocom oeventoquecontrola

i
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1

ocompo>mentoverbaldoemhente.Tatosisoladœ podem ocorrerdiantede

estfm ulos isolados, com o o verbal chove diante da âgua que cai; tatos
aglom erados podem ocon'
er diante de estfm ulos sim ultâneos,como o verbal
tempestadediantedaégua que cai,acom panlmda de raiosetrovöes,ou o verbal

l

'

furacëoseoacompanhnmentoincluiventosfortes.
Especialatençâo deve serdada ao tato extmpolado (extended tactj.
Tm ta-se de 11m tateargenem lizado diantedeestfm ulosm ultidim ensionais,onde
o em itentepoderesponderaotodo com oum aparte,ou aum apartecom oaotodo.

A metéfom,asfmile,easinedoqueconw pondem aessescasos(ex:diantedexlm
trecho m usicalexecutado por violinos referir-se ao desempel4lto tftz: cordas,
diante do contom o de x1m olho dizerolho,diante de um veleiro deslocando-se

comfacilidadedizerquecor/cr ë lftm etc.umaoutmfonnadetatoexe polado
é aquele em que conibinnm -se tatos isolados,com o porexem plo,na expressâo
mdquina de escrever. Ok procedimentos de aquisiçâo de tatos extm polados
relacionnm -seaosdeaquisiçâodeconceitosepo> ntoaosdefonnaçâodeclasses

deequivalência(abstraçâoéllm tatocontroladoporumnpropriedadeesm cifica

presenteem vériosobjetosoueventos,istoé,aIlmapropriedadeoudimensâodo
objetoenquantoisoladadoobjeto).
Tatos sâo particularm ente im portantes porque representgm um a
im portante via de acesso a .estados internos do em itente, e o estudo dos

procedimentosdeaquiskëodo comportamentodetateareventosencobertosé
hol'etlmaimportanteéreadepesquisaem Psicologip.Quando eventpsptîblicos
atuais ocoaem,os quais estiveram associados a eventos privados na histôria

passadado emite'nte 1(acriançacai;nopassado,quando amâecaiu elasentiu

dor),estepodeusaromesmotatoempregadonaocasiâo(?;ea/tem zcoglkl,
'que
passaH ,com suarepetiçâo,aserempregadopeloem itente2,quandonasm esmas

situaçöes (a criança cai,n'
sinto dor'').Na mesina sltuaçâè,o emitinte2 pode

apresentarrespostascolatemis(colocaramâosobreùjoelho,mancar,etc.)que
tnmbém acomlanlmrnm eventossimilaresnaMstöriapassadado emitente 1,e,

nestecasoyaaquiskëoémaisprecisa.Finau ente,seoemitenteljâpossuialgllm
tepertörio verbal,e1epode,atm vésdo processodegeneralizaçâo,apresentartatos

extrapolados(''quedoraguda''.''e&JJqueitnando3.
,
5.M andar(mand behaviorj.Osantecedentes'controladoressâoeventos
encobertosligadosaestadosm otikacionaisou afetivos;arespostapodeservocal

ou motom (palavmsditasou escritas.gestos)e explicitaanaturezadaaçâo do
outro (ouvinte);e aconseqiiência ésocialapenasno sentido estrito,poisdeve

;
.
i

im ediatam ente serseguida de mudançasno ambiente relacionadas aosestados
privados.Supöeumaidentidadeftmcionalentrearespostaverbalem itidaeaaçâo

socialproduzida (e nesqe sentido supöe que o ouvinte partilhe do quadro de
equivalências).e supöe relaçöes estrutllnis entre > natureza dos eventos
.

i
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antecedentes encobertos (no emitente) e a natuteza dos efeitos da açâo
(consequente)do ouyinte.O estudo dos mandos é diretnmente pertinente ao
estudo doscompo> m entoscontroladosporregras.'

6.Ler (textualbehaviorj,também denominado pré-ler,pois embom
envolvanomeaçâo oraldoestfmulorclavra escrita (enessesentidotextuaissâo
tatos),nâo necesso amente envolve 11m repertörio maiorde parenmento com

objetos,desenhos,situaçöes e eventos (compreensno).Os discriminativos
controladores sâo visuais,palavm s escritas,e as conseqiiências sâo sociais.

:

Quantoàrespostacaberiaaquixlmadistinçâopreliminarentreoralizarlf??ltexto
ou colnpreenderlf111texto.Estritnm ente falando,leré om lizar,ea respostaseria

considem davocal.Contudo,pode-sesuportnmbém (ajllmasituaçâo em queo
em itente vocalize um a palavm escritaquando diantede tIm texto,m nseste nâo

controla qualquer outra resposta 2e sua parte,cohsiderada correta pela
comzmidade verbal;e (bjumasituaçâo em queo emitente,omlizando ou nâo
diantedex1m texto,apresente um asériedeoutzasrespostasconsidem dascorretas

(istoé,ftmcionalmenteequivalentes).Porexemplo:diantedeumacartelacom a
palavm cavalonelaescrita,llmncriançadizcavalo (situaçâoa),ou desenha'Im
cavalo,e/ou apontaum cavalo,e/oudescreveou defineo queseriaum cavalo,

etc.(situaçâo bj.Tanto nasituaçâo a como b estimosàiante de identidades
ftmcionaisentreoeventoantecedenteearesposta,porém apenasnosegundocaso
a expressâo ler coplcompreensëo seria empregada,e nesse caso a natureza da

.

respostakerbalseriavariada(naverdadeocompreenderenvolveolertextual,o
auto-ecoareâtaleitura,eointmverbalizarsob controledestesecöicos).
A ntes de abordarm os as categorias 7 e 8, caberiam algum as
considem çöessobre o que foidito até aqui.Pam entenderascategorias 1,2,3 e
6 foiim portante analisara natureza do antecedente,isto é,a origem do locus de
controleespecffico;paraentendera categoria 4 foiimportanteanalisararelaçâo
antecedente-resposta; e pam entender a categoria 5,a relaçâo antecedente-

consequente.A aquiskâodoscomportamentosdescritosnascategorias1,2,3,4
e 6 nosdescrevecomo o m undo extem o entra em contato com o m undo intem o.

Aaquiskâodoscomportamentoédesèritbsih'
iscatejoriàs4e5nosdéàérevecoino
o m undo intem o entm em contato com om undo extem o. .
Contudo,ascategorias7 e 8 colocnm problem asespeciais,duplam ente.
Prim eiro, porque as relaçöes relevantes nâo sâo m ais exclusivam ente entre
classesdeestfm uloseclassesderespostas;sâoagotatelaçöesestfmulo-estfmulo,
istoé,ocontroleécondicional.Segtmdoyporqueoprôpriocom pohnm entoverbal
se transformn em estûnulo controlando emissöes verbais posteriores,isto é,a

aquiskâodoscomportamentosd>critosnascategorias7e8nosdescrevecomo

.

I

1
'

aav

j
t

om tm dodaIinguagem entm em contatoconsigom esm o.Além disso,com relaçâo
àscategoriasanteriores,haviaIlmn conw pondência -fonnalou litem l-entreos
antecedente,se aresm staverbal;com relaçâo âscategorias7 e 8 isto nâo ocorre.

7.Intraverbalizar (intraverbal:e/lavfor).Um intmverbalé qualquer

opemnteverbalcujavariévelcontroladom sejaoprôpriocomportamentoverbal
anteriordoem itente(naverdadepodeserocomportnmentoverbaldellmaouœa

pessoa,queo suleito acompanlu,ouvindö ou lendo).Exemplossâo muitos:

recitarum poem a,derivar xlm a fönuula,enunciar um silogism o ou qualquer
fotmn de raciocfnio,ou até convemar flado.Um intmverbalizador tfpico é o
contadordecausos,queestém aissobcontroledoprôprio contardoquedoevento
queooriginou.Osantecedentesdestaresm staverbalsâo com plexosem ultiplos,

cadeiasouseqiiênciasverbais,conjtmtosdeassociaç&sverbais.Mûltiplos:4é
tesposta para 2+2,3+1,2x2,6-2,etc.,etc.,bem como pam a seqûência 1,2,3,
....Cadeiasou seqiiências:derivarllmaBnnula, enunciarum m ciocfnio,dizer
um poem a.Associaçöes:controle pelo tem a,situaçâo ou assunto.Em sum a,

i

nenhtun elemento especiûco e particular (com a consequente exclusâo dos
demais com ponentes do comportamento verbal antecedente) pode ser
considerada um antecedente de intraverbal. Isto fica evidente quando se

intelwmpeaemissâodeintraverbaleosujeitonâoconseguerecomeçardeonde

'

parou,deve voltaratrâsvsrioselosda cadeia;ou quando,diante dapalavm cêu
.lm m eterologista diztempo,um aviador,teto e um a adolescente,azul.
Assim com o osaptecedentespodem servisuaisou auditivos,aresposta

verbale1a prôpria podeservocalou motom (escrever),e sua conseqiiênciaé
social,aaprovaçâopelosoutros.Intmverbaissâogeradoslentam ente,atm vésde

teforçamentointennitente(certosaspectosdo causo interessam m aiso opvinte
doqueoutros),eem geralapôsemissöesextensas.
h trayerbaisextensospodem constituirllm a cadeia,quando a ordem ou
seqiiência é im portantee hâ Ilm acerta obediênciaà gm m ética;ou aglomerados,

ondeaordçm nioéimportantenem existegràmaticalidade(em gemlassociaçöes
teméticasouporcontiguidadetemporal).Classesdeequivalênciaegeneralizaçâo
sem ânticasâo exemplosde intraverbaisem aglom erado.

8.Adicular/readicular/orgalzar/reordçM r (autoclitic :eàavfor). a
palavra inglesa refere-se à caracteristica deste comportam ento de se auto

seccionar,eassim fazendo,seorgantzare/oureorganizar;deseautoreferenciar,
e assim fazendo, se reform ular quando ainda em curso. Esta categoria é
extrem nm entesutil,elam ostra o falante com o ouvinte de sim esm o.D efato,os

esthnulosantecedentes aquisâö ditos visuais (ou aditivos),masnum sentido

muito especial,jé que sâo encobertos,isto é,palavras visualizadas (ou
auditivadaa)pelopröpriosujeito(ou,maisdoquepalavms,relaçöesverbais).Ou
seja,os antecedentes sâo respo'stas verbais do prôprio sujeito;anteriores,

I

M0

shnultâneasou concorrentes,à resposta articulativa.Esta,porsuavez.pode ser

vocaloumotom (rea= njodepalavmsescritas,refonnulaçâo do discùlsoem
cllmo,etc.).Como em todosos casos anteriores,a conseqûenciaçâo é social,

m rqueoreferencialésocial,porém éopröpriosujeitoqueseauto-reforça.
O controle aqui é tipicam ente contextual, tem âtico, situacioùal, e
depende da em issâo de outros operantes verbais, que, assim , podem ser

consideradosprimârios(categoriasde 1a7).M as,falarem emissöesextensasé

insuficiente.f:apröpriasituaçâoverbalyjuntocom asrespostasarticulativas,que
controlnm novasrespostasverbais.porsuavez,estasfazem pahedeseuspröprios

efeitos,jé que a consetliiênciaque produzem é a conclusâo,à paréfrase,o
esclarechnento,a ordenaçâo,o teformular/reformulaçâo,'etc.O an'tecedente
verbalque controla o refonnulardeve encontmr-se no seu produto (deve se
encontrarléedeveserencontmdolé),enquantoissonâoocorre,areformulaçâo
nâo é reforçadom.é nesse sentido que dizemos que compreender é ecoar
(reflexivamenteounâo)eusarestesecöicoscomodiscriminativosparaocontrole
deintmverbaiseautoclïticos(articulativos).
Autocliticosem gemlincluem palavmsque modificam osefeitosde

outras palavms sobre o ouvinte,e os anunjos e ordenaçöesque
denominamosestrutum gmmatical(Catania,1984,p.244).
Contudo,nâo podem os confundir gmm ética com autocliticos.A gram âtica é
m eram ente o efeito,o produto,de operantes verbais autoclfticos.Além disso,
além de palavm sgm maticais,osautoclfticos envolvem tam bém aordenaçâo de
Palavras.
'

Autoclfticospodem setdescritivos(quandoenvolvem discriminaçöesdo
com portam ento verbaldo pröprio em itente,e,nesse sentido,autoclfticos estâo

envolvidosnaquiloquesecostumadenominarrroceuotfeauto-consdentizaçnoj
ou relacionais (quando envolvem xlnidadesverbaisque nâo se constituem em
respostasverbaisisoladam ente,poissuanaturezaéessenciahnentecoordenativa,

como advérbios,proposiçöes,e verbosconetivos).Pal.
a entendero autoclftico
nadam aist'
ltildo queconsidem ra natureza daspalavm sgrifadas,nasfmsesque
se seguem ,e tentarclassificâ-las nas categorias anterionnente vistas:Acho que
entendi.Ntïo entendi.M e disseraln que choveu.Choveu ontem.Gosto de todas
J.<cores,menossulferino.Todososhomenssëo m ortais.Essesexem plosdeixam
claro que respostas verbais autoclfticas ocorrem em duas etapas.Na prim eim

estâoosoperantesverbaisbésicos(Ex:tatos,m andos,etc.,istoé,entendi,chuva,
cores,homens,sulferino,etc)quealteram ascirmmKtânciaspresentes.A segunda
etapa sö pode ocorrernapresença daprim eim ,erepresénh o que hé de peculiar

no autoclftico,o falarsobreo falar(''
d ??laçl éverple//l/*).: possfvelverque
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- autoclfticosnaverdadesâoumasubcategèriam uito especialdetatos.Sâo utos

cujosdiscriminativossâo opemntesverbaisbésicos,atuale reahnentesendo
emitidos;e culas respostas verbais variam de acordo com as variéveis
controladoms(oudeacordocom suaforça,oudeacordocom suafonna)daquele
operante.Ex:Entendi/dc/lp que entendi/Entendimuito & 1?1; d m açâ ê
vennelha/d?maçâssëovennelhas.
M %S,êealm ente,o m elhor exemplo de autoclftico ainda é o segundo

epflogo da obm VerbalBehavlor,No Black Scorplon tskinner,1957,pp.
456-470),quealém deautoclftico,é,comodissemos,umametsfom do pröprio
Behaviorism o RadicalR efeë ncias

Cafnnla.A.C.(1984)uarning.EnglewrwlClifs,NJ:Pmntice-llall.2:edkâo,cap.9.
Sklnner,EF.(1938)TheBelmvioro/orgarlllaa.New York Appleton-centurpcroœ .
'

.

.

Skinner,B.F.(1957)VèrlmlBehavior.New York:Appleton-cento -crofts.
Sklnner,B.E (1969)ContingenciesofW inforcentent:2 tlteoreticalazla/yal
:.Englewrw lCliFs,
NJ:Prentice-m ll.

COD ORTAM ENTO CONTROLV O POR REGRASOU POR
CONSEQG NCIAS?
'

M ARTA;AW LIA M ATOS
Universldade des
<10 Paulo,&JoPaulo

Nadécadade50osaùalistàszocompohamentoeospsicölogosdemodo

geml,estavam sobcontroledeumadascrfticaàmaisdestruidomsquèatéhojese
fez à aplicaçâo do m étodo cientffico ao estudo do comportam ento.Restlm indo,

dizia-sequeanecessidadedecooperaçëodesujeitoshllmnnospam paiciparem
daspesquisas,esuaconsequenteinterpretaçâb dosdesejosdoexperitnentador,
ouseuviésdadascaracterl%tica pessoaisdopesquîsador,hwalidpvam osdados.

Istoé,anecessériainteraçâoentreexperimentadoresujeitohllmanoafetavaa
validade da pesquisa. A anâlise qualitativa, o estudo de casos, os relatos
im pressionfsticos de entrevistas abertas foram , entre outms, algllm as das
respostas apresentadas pelos psicôlogos. Jâ os analistas do com portam ento,
procurando m inim izar essa interaçâo,senâo controlâ-la,tentamm transferir o
m odelo deestudo do compoitam entom otorcom anim aispam o labom tôrio com
hum anos.Osestudosdeim itaçâo referiam -se am odelosvisuaisdedesempenho

motor;osestudosdecomportnmentovetbalemm estudosdeaquiskâo/extinçâo
dascategoriasverbaisdeSkirmer;eosestudosdeaplicaçâo(demodificaçâo do
comportamento,comofical'
am sendoconhecidos)emm estudosdoefeitodetirar
eporreforço.A pröpriaanâlisefuncionaldocomportamentodesaparecia,oque
se fazia el'
a um atmnsferência acrfticado m odelo de pesquisa anim al.Com isso

o estudo do comportamento humano perdia aquilo que e1e tinha de mais
caracterfstico e interessante, o social e o verbal, a variabilidade e a nâo
repetitividadetopogH fica,e ficâvamospraticnm enteimpossibilitadosdeestudar
seqiiências com portam
entais heterogêneas m tiltiplas e com plexas.Os estudos
N
m nis criativosno perfodo que se seguiu foram anélisesfuncionais de aquisiçâo
de linguagem com anim ais,com o os estudos de com portamento atitm ético de
Fem tere Hanuner,de linguagem sim bôlica de Prem ack ou de Rumbaugh,etc.
Pam lelam ente, a pesquisa bâsica com seres htmkanös'consistià litllh im elisù

programa de replicaçâo sistemética dos procedimentos do Schedules of
Ref/l/brcevlep/.Foiumaépocadiffcileârida.
Um dos pressupostos bésicos do Behaviorism o é a continuidade dos
processosco'
m port.am entaisentrediferentesespécies,àsem elhançadoqueocone
nas dem ais ciências biolögicas. Isto significa que os princfpios e leis que
descrevem asrelaçöesfulicionaisentreo comportam ento eo am bientedeveriam
ser vâlidas tanto a nfvelinfra-hllmano quanto hllm ano.Contudo,no finalda

l
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década de 60 vl ios estudos em Ann'lise Exm dm ental do Com podam ento
com eçatam a colocar em dtivida esta questâo, apresentando dados de
desem penho com sereshllm anos, em esquem asdereforçam ento,que entravam

em conflitocom aquelesobtidoscom animais(Weiner,1969;Harzem eM iles,
1978;Kaufmnn,BaroneKopp,1966).
Nasm squisascom animnis,o intervalo5xo(FI)gem,apöscertotempo
de exposiçâo,um padrao em meia lua (scallop),em que respostas estâo

;
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i
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pm ticamente ausentes logo apös o reforçam ento,e gm duahnente com eçam a
aum entar em freqiiência.até atingirem freqiiência m éxim a por ocasiâo do

ptôximo reforçamento.A dependerdas condköes ambientais a etapa de
freqiiência m fnim a se extende até quase os fllthnos instantesantes do prôxim o

teforçamentoocorrer,mlm pad/otempomlsemelhanteauzpaescada(steplikej
(n lmming eSchoenfeld,1958).Doponto devistadesensibilidadea vcrfcçô'
ea
param étricas pode-se dizer que a taxa de respostas dhninuià m edida que o
intervalo deFIaumenta,enquantoaspausaspôs-reforçoaum entnm àm edidaque

ovalordeFIdiminui(W ilson,1954). .
Em contraste, os padröes enconttados com seres hum anos ou

representam um valorextremadodosegundopad/oanimal(apenasumnouduas
resposhsaofinaldo intervaloentrereforçam entos,denom inadorcdrlo #e taxas

:/f.
<a&),oudemonstram um respondercontinuado eem altafreqûênciad'ltnnte
todo o intervalo (denom inado padrso de Jaxt?.
saltaaj (Weiner, 19699Lowe,

1979:.Em algllnqestudos,um sujeitopodeapresentar1lm padm-odetaxasaltas

enquanto outro apresenta o de taxasbaixas.Do m esm o m odo a sensibilidade do
desem penho desereshumanosém uito m enorqueadosanim ais;m udando-seos
valores do intervalo,ou até m esm o m udando-se o esquem a pam um de razâo,o

desempenhommmeniesealtera.O desemm nhoem esquemasderazâotambém
apresenta ptoblem as degenemlidade dos dados.Nelp o padf o tfpico em razëo

;xa(171Q,pausaecorridaacelemda,nem ocontrolepammétrico (pausasetaxas
maiores à medida que o valor de FR mlmenta),fomm encontmdosem seres
humanos(W einer,1969).
.
Estesdadoslevamm aquestionam entosedebatesacinadosnaéreaefom
dela,chegando-seaafirm açöesdequea Anélise Com m rtam entalhaviafalhado,

jéqueseuprogramadepesquisamostmvaqueaseleçâoporconsequenciaçâo
nâo funcionava com seres hllmanos.Contudo,os% balhos de investigaçâo nâo
cessam m ,e continuou-se a investigar as variéveis que possivelm ente emm
responséveisporessasdiferenças.Em lg7g,ntlm trabalhodivisordeâguas,Lowe

apontavaquatm conjuntosdevariéveisquepoderiam explicarestasdiferenças:
custo deresposta (a energia necesséria pam a resm sta depressâo à barm em
nnlm niscom oom to eo pom boémuitom enorqueem sereshnm anos,eoreforço,
égua ou com ida,para animais privados,possivelm ente tam bém tem xlmn

j
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magnitudemaiorparaestes),histöriapassada(ouseja,experiênciacom outros
esquem as),instruçöes do experim entador sobre como trabalhar,e,

eventualmente,auto-instruçöes (ou hlpôteses elabomdasm lo prôprio sujeito
sobreo quesepassavadllmnteo experimento).Estesdoisflltimosconjuntos
geraram um a érea de pesquisa extrem am ente proffcua sobre aquilo que,
atualm ente, se denom ina comportatneltto controlado por regras. Jé havia
anteriorm ente uma vasta literatura sobre o efeito de instruçöes, e suas

camcterfsticas,sobreo desempenho humnno (vera respeito Baron e Galizio,
1983),.porém foium estudo deHntzem,LoweeBagshaw (1978)quetrouxeo
assunto pam o laboratörio opem nte.

'

Em 1957 (vertnmbém atraduçâobrasileim de1978),Skinnerfalavaem

mandoscondicionais,istoé,discriminativosverbaisquequal@cam a resposta
do ouviltte,colocando-asob ocontroledeeventosvirtuais,com osquaisoouvinte

jâtem algllmaexperiênciamasqueizâoseencontram atuahnentepresentesna
situaçâo. Em 1963, ao discutir a aplicaçâo de procedimentos opem ntes em
estudoscom sereshum anos,Skinnerapontavaparao fatoque instruçöesverbais
poderiam serutilizadaspara o controle derepertôrioscomplexos,evitando-se a
m odelagem eosdem oradosprocedim entosdeinstalaçâodeseqtiênciasecadeias.

Alertavaaindapam ofatodequeadescriçâodascontingências(descrkâoessa
contidanasinstruçöes),nem semprepmduziriaosmesmosefeitosqueapröpria

exposkâoàcontingênciapröduziria.Variaçöesnasinstruçöesyouporsereferirem
adiferentescontingências,ou porserelacionarem adiferenteshistöriaspassadas,
produziriàm variaçöes po desem penho.Sob esse ponto de vista a anélise das

caracterfsticas da descrkâo dascontingências contida nas regl'aéseria de
fundam ental im portância no estudo do com portam ento hum ano. Em 1969
Skinnercunhaaexpressâo comportamentogovernadoporregraspàl'
adistinguir
o compo> m ento afetado ou controlado por instruçöes,daquele.afetado por

contingências,ousejamodeladopelassuasconseqiiências.
.
S:preciso ficarbem claro desdejâ que,em ambososcasos,sâo as
.

'

conseqiiênciàs que ao fmte ao cabo controlnm o com portam ento.No caso do
com portam ento controlado por regras a descriçâo das contingências
funcionariam com o estfmulosdiscrim inativos,controlando o com portam ento de

'seguirreprt?a (qualificando o comportamento do ouvinte);ecolo discrimilia-

tivos condicionais,alterando repertörios jé existentes e.re-ordenando-os.
Contudo,tanto o comportamento de seguirregmscomo osdemais (em gem l
respostas motoras controladas pelas regras),todos foram adquiridos por
consequenciaçâo.Em outms palavm s, as açöes executadas sob controle de
instruçöes devem ser pensadas com o comm rtam entos controladps pot regm s

(embom estasaçöeselasprôpriaspossnm tersido adquiridaspormodelagem,
querem suafonnacompletaefinal,querem suaformainicial).Poroutroladoo

MS

com m e mento de seguir estas regras é exclusivam ente controlado por um n
histöria de consequenciaçâo ao longo de nossa adaptaçâo a grupos sociais aos
quais pertencem os. Isto tem levado autores à afirm açâo, aparentem ente
contm ditôria,dequeocompoA m entomotor,umavezadquirido,porm odelagem

oumodelaçâo,passaasercontroladoporregrasijéocomportamentoverbalseria
adquirido em antido porconsequenciaçâo.
Quando aregm descreveexatamente o com portam ento a serem itido e
em quecirclmqtâncias,nâo ficam clarasàprim eiravista,asdiferençasentree.ste

e o comportamento modelado porconsetsiiências (em gemltêm a mesma
topogtasa eproduiem osmesmosefeitos) ).Porém , quando ascontingências
ditasnaiumismudam (osvaloresdosesquemas,porexemplol,masnâoassociais

(asregmsouinstruçöes),ficam clarasasdiferenças,jéqueosujeitocontinuaa
seguirasregms,mostmndoinsensibilidadeaoesquema.Quandoaregm descreve

conthzgênciasdiferentesdacontingêncianatuml,odesempenhodosujeitovaria
deacordo com seu grau deconfoM idade aautoridades(eaquiasvariéveisda
Psicologia Socialentmm de cheio na Annelise Experim entaldo Com portam ento

e vice-vema.jéque todasasvariâveisque afetassem esta instlw âo tnmbém
afetariam o desem penho. Por exemplo: o status do experim entador, sua

aparência,ahistôriapassadadosujeito,etc.etc.).
Estes controlespodem se altenmrem diferentesm omentose diferentes

cirmmKtâncias,paraomesmosujeito.Umacriançapequenaaoaprenderaandar
o faz sob efeito da m odelagem de adultps.M ais tarde outrosadultos podelo

ensinarestacriançaajogarbàsquetemediante instruçöes.Contudo e1asôse
tomaréumaboajogadom quandoficarsob controledecontingênciasnatumis
(tenssomuscular,velocidadeedireçâodabolae/oudeoutrosjogadores,etc.).
Esta passagem pordiferentestiposde controle deveria acom panharo processo
desocializaçâo dacriança,especialmenteo de aquisiçâo de repertöriosverbais.
N a segunda m etade da década de 70 e dum nte toda a década de 80,o
nflm ero de estudos experim entais sobre com portamento controlado porregms

aumentouenormemente.Suadescrkâodetalhadaeaanélisedesuasimplicaçöes
pam o estudo do com portam ento hum ano sel o feitas pelo Pm f.Capovilla na
terceim aula deste culso.Contudo,nâo podem os deixarde m encionaralguns

tmbalhosfeitosporLoweesuaequipe,relativosaessatranskëo(eaquitambém
a Psicologia do D esenvolvim ento entra na Anâlise Com portam ental, e

vice-vemal.Em 1983Lowe,BeastyeBentallrealizamm llm estudocom crianças
& Deqlmlquerlm neim ponsm é inlm rtmltecolmlderarmosaexistênciaded'mqcatcgoriascomlxmamentaim

levmxlo-seem colltaquecadacommrtamelltoestéxbcolltmlededifemntœ estlmulos:(a)dixrinzilmtivœ
verbalsonâoverbals,e(b)conxqlznciasu ialelmttu'
aistelnlem ostas
nremcsclarl.
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pré-verbais(deidadeentrenoveedezmeses)modeladasaemitirem 'lmaresposta
sob esquem a de F1. Todas apresentavam o padrâo tfpico descrito para

infm-humanos.Em 1985repetimm oestudocom ciiançasdeseismesesaténove

anosdeidade(Bentall,LoweeBeasty,1985).Novnmenteasmaisjovens(até18
meses) apresentavam as caracterfsticas do desempenho animal:padrâo e
sensibilidade-lâasmaisvelhas(decincoanoveanos)apresentavam desempenho
sem elhnnteao desereshtlm anosadultos,isto é,padl o detaxasaltasou de taxas
baixaseinsensibilidade,e,o queé m ais hnpohante pnn o asstm to em pauta,em

entrevistaspös-experimento,relatamm hipötesesesupemtköescompatfveiscom
o seu desempenho.Ascrianças em fapedetranskâo quanto àaquiskâo de
compo> mentosverbaisesociais(entredoisanosemeioaquatroanos),demodo

geml,aptesentamm padröesvariados,algumas,o dascriançasmaisjovens,
algllmas,o dasmaisvelhas.Q.E.D.
.
:
M aisrecentemente Zettle eHayes(1982),porcimadosresultadosna
érea propuseram m ais duas categorias de cpm pörtam ento verbal, ambas

relacionadasaocomportamentodoouvinte,omstreareoaceder,queserâoobleto
de anélise na quarta aula deste cumo.Bmsta dizeraquique nmbas referem -se a
com portam entos controlados por regras. No mstrear estas incluem pistas e
contingências do m undo natllm l,no aceder o controle é totalm ente social.A
hnpoM ncia do estudo de comportnm ento controlado porregras,além de abrir
um a nova ârea de investigaçâo na M âlise Com portam ental, revelou novos
instnlm entosteöricosetécnicospam a anélisede llm aâreade absolutaurgência,
a dos eventos privados.Desde cedo a com unidade verbalinstala repertôrios
verbaisquerepresentam ascoisas,oseventoseasrelaçöesentrecoisaseeventos.
A com unidade m odela nosso com portam ento verbaldiante de coisase eventos,
e m odela nosso com portamento nâo-verbaldiante do com portam ento verbalda
com lm idade.Asrelaçöesentreoqueosoutrosdizem enösfazem oseentreo que
dizem osefazem os,constituem atmm adenossavidasocial,etem sido estudadas
por educadores,legisladores e terapêutas sob diferentesnom es,inclusive o de
cogniçâo.Osanalistas do com portam ento tem preferido recorreràs expressöes
usadasporSkim zerem VerbalBehavior.
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Os prim eiros desenvolvim entos'
teöricos sobre o tema de controlè por
regms ou controle instrucionalem anélise do com portam ento datam do fim dos

anos40.Skimier(1947)introduziuanoçâodequadrosautoclfticosouinstruçöes
na form agel'alse X entâo Fcomo atalhosque perm item prescindirdeexposiçâo

diretaacontingênciaseproduzirhpidaeg'
enefalizadaaltemçâocompodamental.
Os prim eiros desenvolvim entos experim entais em pesquisa aplicada e bâsica
datnm dos anos 50.Enquanto os de pesquisa aplicada visavam dem onstt'
ar o
em prego.de contingências de reforço para a m odificaçâo de padröes
com portam entaissociahnenterelevantescom pacientespsiquiâtricosno âm bito

institucional(Ayllon e M ichael,1959;Ayllon e Azrin,1964),os depesquisa
bésica visavam verificar a extensâo em que os padröes de com portam ento
hum ano assem elhavam -se aos nâo-hllmanos sob esquem as-pad/ o de reforço

(Long,Hammack,M ay,eCampbell,1958).Demodogeralosestudosaplicados
encontmram evidência da m aior eficiência do em prego de regras e de regtas
sancionadasporcontingênciasquando comparado ao em prego de contingências
apenas.Por sua vez os prim eiros estudos bésicos fm cassamm em obter em
htlm anos padröessemelhantes aos de nâo-hllm anos sob os m esm os esquem as.

Deacordocom Vaughan(1989),relativosucessofoiobtidoapenasquandoemm

empregadosartiffciostaiscomoinstitukâodecustopararespostasincorretas,
aumento do fequisito deforçapam aemissâodaresposta(Azrin,1958),uso de
contadores(Lowe,Harzem ,e Bagshaw,1978)ede instruçöesverbais (Baron,
Kaufman,eStauber,1969),bem comotécnicasdeexperimentaçâocognitivistas
com osom bream ento.Deacordo com Vaughan,essasprâticasvisavam controlar

ahistöriadecondicionamentodossujeitospréviaàsituaçâoexperimental,bem
com o atenuaro efeito dosolilôquiodossujeitosduranteoengajamentonatarefa
.

experim ental.
De m odo geralentâo,regras em m vistas como variéveis estranhas e
contnm inadom sa serem controladas e se possfvelelim inadas,em vez de com o

variéveisindependentes(regrasouinstlw öesministmdaspeloexperimentador)

edependentes(regrasgemdaspeloprôpriosujeito)em seupröpriodireito.Isto
sömudoueateoriasôcomeçouaensejarexperimentaçâoquandoem meados
dosanos70 sepercebeu queosconceitos teöricosderegm s,controle porregms
e com portam ento governado Por regras correspondiam Precisam ente aos

34:

conceitos exm rim entais de instruçöes,controle instrucional,e seguim ento de
regms.

..

Quandoestasegundafaseé inaugumdae ocontroleporregmspassaa
ser analisado exm rim entalmente destacnm -se quatro produtivos grupos,cada
qualtrabalhando em relativo isolnm ento em sua prôpria érea de pesquisa.D e
m O pbasfnnteesquem éticom derfnm osapontarosseguintesgruposerespectivos
problem as:O grupo de Catania com o problem ade sensibilidade aesquem as;o
deLow ecom oproblem adpcontrolesobreocomportam entonâo-verbalexercido

pelo repertörio verbalem formaçâo nas crianças (i.e.,a autoregulaçâo,de
Vygotsky);o de Sidman com o problema do papeldo tepertörio verbalna
form açâo de classes de equivalência; e o de Hayes com o problem a da

identificaçâodosprocessoseprincfpiossubjacentesàcompreensâo deregms
(ex.:classesrelacionaisbaseadasem diferentestiposdequadroscom diferentes
propriedades) bem como ao seu seguimento ou nâo (ex.:acedimento,
mstrenmentoeaumentamento).
O grupo deCataniadedica-seàtarefadeidentificaranaturezadocontrole
sobre o responder,se verbalou nâo-verbal.Eletzsam edidas de sensibilidade a
esquem ascom o linha de base para avaliaçâo de controle instrucional.Controle
por regras é definido negativam ente com o insensibilidade a contingências
progm m adas.Assim ,para ele a insensibilidadea contingênciasprogmm adas é
tmço definidordo controle instrucional.Sua estm tégiabâsica exem plificada em

Catania,Shimoff e M atthews (1989) para determinar se determinado
desem penho égovenmdo porregmsoum odeladoporcontingênciasconsiste em

modelarou instruirdescrköesdedesempenho oudeesquemasmtiltiplosde
RazâoRandômicaeIntervaloRandônzico.O mciocfnioécomosegue:jâquea
m odelagem de descriçâo de desem penho produz efeitos consistentes sobre o
com portam ento nâo-verbalenquanto que a de descriçâo de contingência n;o o
faz,poder-se-ia suporque isto sedâ porque,dum nte a modelagem dedescriçâo

de contingências,os sujeitos estariam a formulardiferentes descriçöes de
desempenho.Pam testartalhix teseosautoresadotamm aseguinteseqûênciade
operaçöes:
'
.

.

a)Registmrasdescrköesdedesempenhodossujeitosaoinfcioeaofinal

de cada sessâo;

b)Exporossujeitosaum esquemamtiltiploRR-RI;
c) Durante a sessâo,m odelar descriçöes de desempenho em
correspondênciacom ascontingências(i.e.,taxa altasob RR,etaxabaixa sob
R1).
M sim ,hé duaspossibilidades:

d.l)Seataxaderespostasforconsistente (i.e.,altasobRR ebaixasob
R1,entâo:

'

.

350

d.1.a)kwerteradescrkâodecontingênciaftaxabaixasobRR etaxaalta
.

l

sob Rl),detewnlnando asshn se é a descriçâo de contingências ou a pröpria
contingência a responsâvelpelo controle.Neste caso:

'

.

d.1.a.1)Seataxaderespostasmudar(i.e.,pam baixasob RR epam alta

'

sobRI)entâoéadescrkâodecontingênciaquecontrola;
d.1.a.2)J;seataxaderespostasnâomudar(i.e.,permaneceraltasobRR
ebaixasob RI)entâo éacontingênciaqueparececontrolar.Demodo achecar
seesteéo càso,pode-seinverterascontingênciasnosbot& sesquerdo (deRR
pam RI) e'direito (vice-vema).Se a taxa mudaro comporiamento é mesmo
.

controlado porcontingências.'

d.2)Jéseataxaderespostasnâoforco- istente(i.e.,astaxasderesposta
sob RR e RI forem aproximadamente as m esm as) significando que o
comportam ento é controlado puram ente nem por contingências nem pelas

descrköesdecontingênèias,enâodeve-semodelardescriçöesdedesempenho.
Com o resultado da aplicaçëo de tal procedim ento, Catania e
colabom dores sugerem que uma parte substancialdo com portam ento hum ano
nâo-verbal é quase sem pre govem nda por regms; além disso eles tam bém
sugerem que apenas o com pottam ento verbal é diretam ente sensfvel às
coniingênciase ressaltam quepennanece aindaem aberto se talsensibilidade é

m odeladaouseelaenvolveoutrosprocessos.
O grupo de Lowe dedica-se àtarefadem apearaalteraçâo e reduçâo no
grau de controle exercido por contingências de reforço, ptogram adas por
esquem as simples;e que ocon'
em à m edida que as crianças vâo adquirindo

repert6rioverbal.Bentall,LoweeBeasty(1985)descobriram queodesempenho
em esquem asdereforço de criançaspreverbaisaté cercade2 anose 6m esesem
sem elhnnte ao de infra-hum anos;que o de criançasentre 2 anose 6 meses e 5
anosm ostm va variaçöes entre o desem penho infra-hllmano e hum ano adulto;e
que o decriançasapartirde 5 anosdeidade m ostm vam tanta inse- ibilidade às
contingênciasdo esquema quanto o de adultos.Su'ahipötesepara taléa de que
à m edida que ascrianças tom am -se vçrbalm ente competentes elaspassam a'se

engajarem solilöquios,edestaformaasregrasauto-geradascompetiriam com
ascontingênciasreduzindo o controlerelativodestassobreo desem penho.N este
ponto seu interesse concentra-se naquilo que Vygotsky cham ava de
autoregulaçâo.
O grtlpo de Sidm an dedica-se ao estudo da natureza e propriedades e

fenômenos (ex:simetda,tmnsitividade,tmnsferência de ftmçöes) ligados a
classes de equivalêncià.Essa ârea abriu as portas para o estudo da cogniçâo
hllm anaedefenôm enosu iscom oaprodutividade,agem çâodecomportamentos
novos.O papelque dé à linguagem como pré-requisito para a fonnaçâo dessas
classes é de considem çâo centm l.Até o presente os dadosparecem sugerirque

i
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tanto infm -hllm nnos quanto hllmanos pré-verbais e nâo-verbais nâo exibem a

formaçâodeclassesdeequivalência(DeRose,1988), poroutro lado o papelda
nomeaçâonaformaçëodeclasseséaindapoucoclaro.
'

:
I
j

O grupo de Hayesdedica-seaoproblemn (Ia identillcaçâo dosprocessos

eprincfpiossubjacentesàcompreensâo(HayeseHayes,1989),eaoseguhnento
deregras.De acordo com elesregmssâofonuuladascom sentido eouvidascom
com preensâo devido à pertinência de seus m em bros em classes relacionais

k

baseadasem diferentestim sdequadroscom diferentespropriedades.Subjacente

,

ao seguir,ignorar ou contm -reagir a regras estariam diferentes variâveis em
fmwâodasquaisessasêeaçnp.
qserinm definidascom o acedhnento,rastream ento
e aumentnm ento.Evidência experimentalpam o controle dessas categorias do
com portam ento verbaldo ouvinte,noentanto,aindanâo foianolada,eosautores
recorrem pnm suporteà litem bln depesquisaem psicologiasocialem tem astais

comoconfonnidadesocial(Asch,1956),obediência(M ilgram,l969),eteatância
(Brelzm e Brehm,198l).O primeiro estudo em aH lise do comportamento a
m= ipularsistematicnmentee cruzarvariéveisdecontrolede acedimento (ex:
autoridade da fonte de instruçâo e fmseamento de instruçâo como ordem),
contra-acedimento (ex:emprego de controle aveaivo),rastreamento (ex:
coaespondênciaentreinstnxào-conselhoecontingência),econtm-rastreamento
(ex:histôria de oposiçâo entre regras)foio de Capovilla (1989).Dentre os

j
I
i

l
j

i

!

achàdosdaquele estudo estâque um m au conselho vindo de um experimentador

queforadasessâoéprofessordossujeitosproduztantoseguimentodeinstnwâo
quanto um aboa ordem de um experim entadorqué,fom da sessâo experim ental,

nâoexerceopapelpamlelodepBfessordossujeitos.
Corlfonneniencionei,a anélisedo coniportamento experimentou uma
evoluçâonotévelnosûltim os lsanœ .Talevoluçâonoentpntoaindgnâofoilonge
o bastante.O prôximo passo é irdo controle im trucionaldo compolpmento
vetbaldo ouvintepara o com portamento do oradordegerarhipötesese fonnular
regm s.De tlm certo m odo osprogram asde todososgruposaquim encionados

continuam agrilhoadosaomodelodecontroleporesquemasdereforço,sejacomo
linhadebasecontm aqualavaliarqualquerfludlwf:f/f#a#ecom osinaldecontrole

rregms,seja como prepamçâo parao responderrelacionalem classesde
equivalência.Colzformeressalteioprojetodaanélisedo compo> mentoéno
enfnnto m aisam plo que o da teoria do reforço,e nâo hé porque lim itarnossos
procedim ehtosexperim entais àempre àm esnia kituaçâo bésica de reforçamento
explfcito derespostasm anifestamenteemitidas.Uin procedim ento altem ativo de

eduçio indutiva,deduç:o,teste,e fonnulaçâo deregrasporpartedo sujeito
baseado em apenasobservaçâo depadröespode sereduzido a partirdo seguinte

exemplodeEngelmalm eCam ine,adaptadom rAlessi(1987).

'

i
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l
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Quadroautoclltt
-co

J/rl
'edee.
$'f/??ll/!/

FeJ-a isto
Isto tl .
Isto ?lao
-g
Isto df

-------------*--*œ*--**---

Isto nJ-/ df
Isto ?;J- 0:z.
f
Isto :

-----------......
.

Agom responda:

Wjaisto
S:ounâo é?
: ounâo é?
t ounâo é?
Um progmmaaplicativo decomputador,chamadoNOM OS (ouregra),
para a im plem entaçâo de situaçöes deste tipo,pal.a estudar a form ulaçâo de

mflltiplasregrascom variadosgrausdecomplexidadeporsujeitosverbahnente
competentes liulila situaçâo de aprèndizagem observacionql,foipor nôs
desenvolvido (Capovilla,M acedo,eFeitosa,1991).
Nota final:De infcio aqueles gruposque m encionamos pareciam estar
tm balhando em m ias paralelas com poucospontos de contacto entre as linhas.
Pouco apou'co,no e'
ntanto, essespontosm ultiplicaram e tornou-se evidente que
nam aiorparte doscasososgrupos estavam a abordarosm esm osfenôm enosa
partirdeângulosdiferentesequeosdadosquecadaqualhavia produzido podem

ajudarmuitoaesclarecerasquestöesunsdosoutros.Osestudosdestaéreaestâo
H nsfonnando a fisionom ia de nossa disciplina.E este é sem dûvida tIm dos
m om entos m ais excitantesparadesfrutardo estado de perm anente descobertae

desafioenvolvidoem fazerpesquisahojeem anélisedeéomportamentol
.

'
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REDEFN NDO O COA O RTAM ENTO VERBM Z SKINNER
VEM US HAW S

FsltNAkbo ctsakcu ovmLr )
UniversidadedeJJOPaulo,&Jo Paulo

O objetivodaM éliseExperhnentaldoComportamento(AEC),comoo
de todas as outrasciênciasnat= is,é obtero m aiorgm u possfveldeprevisâo e

controle sobre seu objeto deestudo,e nosflltimos 15 anos a AEC iem se
reorientado ao comportamento lmmano como principàlobjeto.Com vistasà
consecuçâo daquelespbjetivoso comportamentoverbaltem recebidoatençâo
cadavezmaiprenquantomediadordocontroleambientalem hllmanos.Amedida
que esse estudo foise desenvolvendo nesses 15 anos a necessidade de novos

métodos,princfpioseconceitossefezevidente.A presenteexposkâoobjetiva
sllmarizar as origens nos escritos de Skilm er,as transfonnaçöes nos escritos
atuais,e asim plicaçöespam o sistem ada AEC dealgllnqdessesconceitos.
Com ecem oscom ocom portam ento verbal.A definiçâotm dicionaldesse
conceito éa de com portam ento sob controle deconseqiiênciasquesâom ediadas
.

poroutroorganismotskinner,1957).A definiçâomaisrecentenoentantoéade

falarcoplsign@cadoeouvircoplcompreensëo(HayeseHayes,1989).Aquele
progm m a originalde anélise ftmcionaldo comportamento verbalbasèava-se na
extensâo dos princfpios com portam entais infra-hum anos derivados de
experim entaçâo labomtorialaos fellôm çno! de intem çâo omdor-ouvinte,com
ênfase no orador.O m odelo considem va o orador no epise io verbal com o
anâlogo ao rato na caixa de Skinner: supunha-se heuristicam ente que p:
princfpiosquedescrevem asl'
elaçc
nv-qftmcionaisenvolyidasnoqueocorrequando

um htunanoemitecomportainentovçrbalseriam essenciahnenteosmesmosque
descrevem as relaçöes ftmcionais envolvidasno que ocon'
è quando um roedor
em ite a pressâo à ban'
a.Nessem odelo original,nâo tendo o comportam ento do
ouvintenadadeessencialmenteverbalsegundo Skinner,nâo ésurpreendenteque
nasduasdécadas que se seguin m a m aiorparte da experimentaçâo dedicada a
revelarosprincfpiosqueexplicariam em tilthnainstânciaosprocessosenvolvidos
em com o engendm mos,compreendem os e reagimos ao discumo tenham sido
feitoscom pom bosbicandodiscosporfareloem caixasdeSkinner,equeportanto

(*)p uisadordocwpqoFAPESR
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como éhojeevidente osresultadostecnolôgicospam apHticaem clfnica e
educaçâotenhnm deixadomuitoadesejar.
.'.
Passemos agom a regm s e a com po> mento govem ado por elas.O
m odelo de com poe mento verbaladotado porSkinnercom suaênfasenoom dor

levou-o a definirregra como um objeto no meio ambiente,fruto do
comportamentoverbaldoomdor(1957,p.34).Todavia,comooressaltam Hayes

eHayes(1989),dexlm ponto devistacomportamentalobjetosou estfmulos
sem pre fomm definidosem tem zosdeseusefeitossobreo eomportam entö,enâo
em tennos de suafonte.M shn,a regra deveria serdeinida com o estfm ulo pam
um ouvintee n;o apenascom o produto deum falante.M asquetipo deestfmulo

é a l'
egra? Skinner (1969) entende regl.
a como estfmulo especificador de
contingênciasealtemdordeftmtâo.Quandotentamosformalizaradefiniçâo e
encontmrum aexplicaçâo dom odusoperandutn dasregm s,no entanto,tudo que
encontmm os é m ais Ilm n vez a noçâo de contingência trfplice e de regm com o
sd:
Enquanto estfmulodiscriminntivo aregm é parte decontingênciade

mforço(1969,p.281).

Contudo,comotunasériedeteôricosjâapontamm desdeentâo(ex:Blakelye
Schlinger,1987),regmse Sdsparecem terpropriedadesmuito diferentes:SIIS
evocam respostas de m odo im ediato devido a um a histöria de treino
discrim inativo;poroutro lado regras altemm funçöes de estfmuloscontrolando
assim com portam ento indiretam ente de m odo rem oto no tempo e no eypaço.

Comoofazem?SegundoHayeseHayes(1989)talfunçâodaregm derivadesua
natteeza com o estfm ulo verbal.Pam eles um estfm ulo funciona verbalm ente
quando épartedeum quadro relacional.
M tesdetratardoconceito dequadro relacional,no entanto,precisam os
fecordaram aisfam iliarnoçâo declassedeequivalênciaque derivadaexpansâo
,

dacontingênciatHplice(Sidman,lg86l-Nopamdigmadediscrim inaçâosimples
osurgimsntodoesthnulodiscriminativoevocaoresponder.Nodediscrhninaçâo

complexa o sujeito tem que escolherentre dois ou maisestfmulos.No de
discriminaçâocondicionalaescolhadentreosestànulosdiscrhninativoséfeita
em funçâo de um quarto tenuo da contingência,o assim chamado estfmulo
condicional.

..

.

.

Quando humanos verbais sâo levados a fazer um a série de
discrim inaçöes condicionais,os vérios grupos de estfm ulos discriminativos e
condicionais relacionados nllm a determ inada direçâo pelo treino passam a
exercercontrole remoto eem outm sdireçöesresultando na com posiçâo do que

Sidman e Tailby (1982) chnmam de classes de equivalência.A partirdafas
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funçöes de estfmulo exercidaspor cada :lm dosm em bros de xlma determ inada
classe transferem -se aos dem ais m embros daquela classe,de m odo que zlma
opemçâo efetuada sobrequalquerm embro afetaré aosdemnisdam esm a form a.

Ossujeitospassam entâoasecomm rtardemaneirasquenâoderivam explfcita
e diretnmente do m odo com o fom m treinados,e nos sentirinm os tentados a
cham ar seu com portam ento com o novo, recom binativo, criativo, lögico,
consequente.D e fato,as px priedadeslôgico-form aisderellexividade,sim etria
e % nsitividade que caracteriznm astelaçöes entre oselem entos dessasclasses

têm sidoreconhecidas(SidmaneTailby,1982).
M as conform e Hayes e Hayes (1989) observaram ,classes de
. '

equivalência sâo um caso especialdo conceito m aisgem lde classesrelacionais.
Classesde equivalência sâo classesrelacionaiscompostasa partirdetu'
n quadro
relacionalde coordenaçâo ou de sinonfm ia.Tais quadros podem ser ainda de

oposkâo formando classes de antônimos,de comparaçâo formando classes
hiem rquicam ente estrublm das,ou de distinçâo fom mndo classes de diferentes
queestariam nabase de aprendizagem porexclusâo condicional.
Tais quadros relacionais sâo tipos esm cfficos de responderrelacional
arbitmriam ente aplicével que m ostmm as qualidades de im plicaçâo m étua,
im plicaçâo com binatôria,e tm nsferência de funçöes.Im plicaçâo m titua é com o

a simetria (i.e.,seA relaciona-secom B,entâo B relaciona-se com A),com a
diferençaquearelaçâonâo precisasernecessariamentedecoordenaçâo podendo

sertambém ,porexemplo,deoposiçâo (ex:seA émelhorqueB,entâoB épior
queA).Implicaçâo combinatôriaécomo transitividadesö queé bidirecionale
m enosprecisa que a implicaçâo sim ples.A ssim ,m esmo conhecendo a relaçâo
que existe entre A e B e a que existe entre B e C isto nada m e diz acerca das
relaçöes entre A e C ou de C e A.Porexem plo,.saberque A é diferente deB e
que B édiferentede C nada m e diz acerca darelaçâo entreA e C ou daentre C
e A.Finahnente,dada a divemidade dos quadros possfveis,a transferência de
funçöes entre m em bros de classes relacionais é conqideravelm ente m ais

complexaqueaquelaentremembrosdeclààsesdeequivalênciayjéquee1asedé
sem preem funçâo doquadroenvolvido.porexem ployseA tem atributospositivos

eoquadroentreA eB édeoposkâo,B passaréateratributosnegativos.

Assim ,a regm é tlm esthnulo verbalque estàbelece'funçöes controladoraspam certoseventosam bientaisdevidoàarticulaçâo viaquadrosrelacionais
entreesseseventosam bientaiseaspalavm sque com pöem aregm .A ssim ,desta

novapempectivaeem oposkâoexplicitaaoprogmmnorigilial,aexistênciade
llmn comunalidade lingiifstica (ou de convençöessimbôlicasarbithrias)entre
omdore ouvinte é tidacomo condiçâo sine qua aoa à interaçâo verbal.
Isto nostrazdiretam enteaoconceito dequadro autocliticom anipulativo.

Vaughan(1989)o definecomo

'
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comm dnmento verbglsecundfrio.que altem o comm A mento do
ouvintecom Dsm itoaostermosprinùriosinclufdosno quadro.

A noçâodeautoclitkframefoiintroduzidam rSkilmer(1947,pp,124-125)no
sentidodeinstnwâo verbaldo tipo quando vocêouvir- ,vocêreceberâ - usada
para estabelecer novas ftmçöes de estfm ulo cortando assim cnm inho entre
contingênciase econom izando o tempo que seria de outro m odo dispendido na

exposkâodiretaaelas.Deacordocom Skilmer,em vezdeexposkâoditetaa
procedim entos de condicionam ento em hum anos verbais podem os alterar
repertôrio viaförm ulasverbais.Porexem plo,po
* dem oscondicionaransiedade a

xlmncnmpainhasem jamaissoaracampainlm ouaplicarchoque,simplesmente
usando um quadro autoclftico ou instruçâo verbaldo tipo se X eZIJJ'
O F com o

exemplo Quandoouviracclll#f*#llvocêsentirâ lz,?1choque.
Apenas nos flltim os 15 anos, no entanto,é que a experim entaçâo
teoricamente embasada e!n anélise do com m rtam ento com eçou a evoluirem

sossticaçâonosentidodefazerjusàcomplexidadederecllmoscognitivosde
hllm anos verbais.Até entâo nâo se lidava com hum anos em absoluto,ou na
m elhordashipôteseslidava-secom deficientesm entais.Talestmtégiapareciaser
a de procurar dem onstrar comportam ento relativam ente com plexo em
organism os relativnm ente sim ples de modo a tentar provar ao observador a
futilidadedanecessidade derecon'era instânciasexplanatöriasforado contexto
nm biental.H istoricam ente,no entanto, tal estratégia parece ter atim do pela

culatrajâque,pam todososefeitos,dopontodevistadacomtmidadeleigabem
com o na de colegas cientistas nas âreas vizinhasde pedagogia,m edicina,etc.,
atmlistas do com portamento sâo aqueles que lidam exclusivam ente com m tos,
pom bos,e retardadosinstitucionalizados.
A anâlise do comportam ento experim entou Ilm a evoluçâo notévelnos
flltim os 15 anos.Talevoluçâo noentanto nâo sedeusem resistênciaseacusaçöes
de apostasia porparte de m em brosm aisortodoxos.O ponto com que pretendo

concluirestabreveexposkâoéqueapesardestaevoluçâonëofomosaindalpnge
obastante.O conttoleinstrucionaltem sidotomadocomoobjetodeestudoem
seu prôprio direito, sendo que o interesse teôrico e experim ental tem se

concentradonocomportamentoverbaldoouvinte(ex:Hayes,ZettleeRosenfarb,
1989).Nâo esté longe o dia em queo comportamento do omdor,desta feita

enquantogemdordehim tesesefonnuladorderegras,tomeocentrodopalco.
O progmmade Catania,Shimoffe M atthews(1989)proctu'amapearo efeito

mediadorqueasregrasgeradaspeloprôpriosujeitotem nocontroleinstrucional,
e parece portanto um bom começo.Com o a m aioria dos grum sde analistas do

comm rtamento (incluindoo deHayes,odeLowe,eo deSidman),no entanto,
o grupo de Catania parece agrilhoado ao m odelo de controle poresquem as de
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reforço.Assim o cone le porregms (auto-geradas ou administmdasporum
experimentador) parecè ser sempre definido negativamente com o uma
perturbaçâo no controle porcontingências de esquem aou insetuibilidadea ele.
De m odo sim ilar,o grupo de Hayes adota com o modelo o estudo do efeito de
regrascontrallm nlinhndebu edea quem asm ultiplosyenqllnntoqueodesidman
estudaaformnçâo declassesdeequivalência apartirdecontingênciasdereforço
explicito de respostas em itidas m anifestam ente no paradigm a de escolha de
acordo com o m odelo.
'
'
'

O ptojetodaaH lisedocompo> mentoénoentantomaisxmploqueo

dateoriadoreforço,enâoh'iporquelim iœ nossosprocedim entosexperim entais
àm esm a situaçâo bâsica dereforçamento explfcito de respostasm ànifestam ente
em itidàs. Na terceira aula desta curso é esboçado em linhas gerais um
procedhnentoaltem ativo,enm progm m adecom putadorpornösdesenhadopam
.

suaimplementaçâo,pam estude aformulaçâoderegmsporsujeitosverbalmente
competentesm lm asituaçâo de aprendizagem observacional.
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OSCONCEITOSDE EXCEPCIONM O ADE E DEH CK NCIA
LIOIAASStM VAOAMARAI.
Unîversîdadedeâ'
JO Paulo,&Jo Paulo

Quandq nos debnwamos sobre as camcterfsticas de x1m dete= l
-nado
quadro,ou de um deteM inado grupo de indivfduos,um a das possibilidades
iniciais de reflexâo aponta pam seu nomear.A<qhn,podemos iniciar nosso

permlmopensandonotenuoexcepcional.Serée1eum conceito?Um adjetivo?
.

Um rötulo?Um anteparo? O que terialevado a Psicologia àstm adoçâo?
Num a prim eira leitura dirfam os que sua legitim açâo deveu-se à
aprovaçâo,aquiescência e incentivo da comxmidade cientfscaa um tenno m ais
neutro.

Num asegundaleitum podednm osnosperguntarsev qenom earnâoteria

sido também fruto denecessidademaissubjetiva,comoseessacomlmidade
cientifica tivèsse precisado simplificaralgo em sua essência nâo sim plificével:
porum lado pam possibilitarapossedo sabere,poroutro,como defesa aum a

situaçâointrinsecnmenteameaçadom (camcterizadapelapresençadadifetença).

NâoteH estadoaservkodessesfenômenosaconstruçâodeumacapaprotetom
derotulagem neutraeportantocient@ca'
Tenhotambém tmbalhadocom ahipötesedequeaelekâodessetenno
pressupöeofenômenosubjacentedenegaçëodadeficiência.Abrindo-semâode
eufem ism os que a denunciam pode-se olhar de frente pal'a a questâo da
deficiência.adecorrênciadessa opçâo seH o aptofundam ento deconceituaçöes

especfficas:desvio,divergência (ou qualquer nome que se queira dar ao
fenômeno);desciênciaffsica,mental,sensorial;incapacidade,deqvantagem etc.

eseuseventuaisdesdobmmentos,como porexemplo a chamadadesciência
secundâria -essesim ,tem aderelevante im poe ncia,aseragom abordado.
M tesporém ,algllm asconsidem çr
nvqsobre om ecanism o de negaçëo..A

desciênciajamaispassaem brancalwvepl.Aocontrzrio,surpreende,mobiliza,
desorganiza.Corporificaoquefogeaofnm iliar,aosim éd co,ao% lo,aopedeito.
O outto difex nte,desciente,repx senh m uitasem uitascoisas.Representaferida

narcfsica.Representa a prôpria imperfekâo daquele que vê,espelha sua.

lim itaçöes,sua castm çâo.Representa o sobrevivente.Representa conflito nâo
cnm uflével nas dinâm icas inter-relacionais. De qualquer lado que se olhe,
representaum achagaem peleidealizadam entedealabastY .Representa am eaça.

Frentea situaçöesde ameaça explfcita ede desconhechnento (ondea

nmeaçaédifusaevirtual)ahegemoniaédoemocional.Sejam conscientesou
hzconscientes,adm itidasou inconfessas,asemoçöe.sperpassnm intensam enteas

I

.

!

relaçöesestabelecidas(ou'a estabelecer)entre aspèssoasnâo defièientese as

portadoras de deficiência:raiva,medo,revolta,pena,repulsa -juntas ou
isoladnm ente,forte,sou m odem das-sâo possibilidadesreaise frequentes.
'

Essasemoçöespodem concretizar-seem doisconjuntosdeaçöes.O
.

ptlm eiro é representado pelo ataque:o enfrenfn;m ento do inimigo atacando-o e,

idealmente,destruindo-o-comoem algumascultllmssujeitasaéticasdiferentes
da nx qa,ou em nosso pröprio xmivem o cultllm l,quando forçasm aispoderosas

queamomlvigentevencem:extenùfniodebruxas,judeus,negros... .
Comoamomljudaico-cris/oesuaescaladevalorestem parâmetros
humanitârios(monnenteem tempodepaz)osegtmdocnminho,da//ga,éomais
usual:socio-culblm lm ente foge-s: à questëo criando guetos:m ico-socialm ente

utilizandomecanismosderejeiçaoenegaçâb.

A formaexplfcitadarejekâoéoabattdono(naGréciaantigachamado
eufemisticnmente de exposiçâbj.M as pode ocorrer um abandono implfcito,
indireto,ao nâo se investir na supem çâo ou abm ndamento de lim itaçöes,no
desenvolvim ento de potencialidades.

O segundotipoderoupagem darejeiçâoéasuper-proteçao.Formaçâo
reativa,transfonnao afeto em seu conthrio...Tem com oprincipalcaracterfstica,
ou decorrência,deslocaro centro darelaçâo para o protetor.

A terceim fonnaderejekâopodeseranegaçëo,queapresenta-se,pelo
m enos,de três form as:

Atenuaçao -frequentemente expressapelasfmses(eatitudes)do tipo:
Nëo égrave,Poderia serpior,etc.

Conlpensaçao-ondelnaséapalavracy vekAleqadalzlr taointeligente,
DesdenteMentalpl> tëoplefgc.hteligenteoumeiga?Sim,seforo caso,e
aleijadaoudeficientementaltambém.Em vezde,11*,apenase.
Simulaçëo-éexptessapelaidéiadocomo.
&e:dcega,19/7.:écomosenJO
fosse.Masé,econtinuaH sendo.
.
'
.

Sâo,do ponto de vista m icolôgico,eàtmtégiasdedefesa ante a am eaça
representada pela diferença.Sâo m ecanism os que retimm a possibilidade de
dim ensionam ento adequado tanto daslim itw öescom o daspotencialidades.Sâo

comm nentesdadesciênciaaecltadtfrfc.

'

A OM S '- Organizaçâo M undialde Satide.- faz sugestöes im po> ntes
pam aunivem alizaçâodanom enclatum sobteadeficiência,quevale apenacitar.
M tesporém ,cabe esclarecerque;pornâo haverconsenso quanto àtraduçâodos
term os adotados pela OM S: impàirm ent, disability e handkap, estarei m e
.

baseando nasvemöesque(em meuentender)espelhnm com maisfidelidadea
situaçëo concreta a queserefereçadatenno:
IM PEDIM ENTO é o dano psicolögico, fisiolögico ou anatômico,
m nnanente ou transitörio,ou anonnalidade deestrublm ou funçâo.

,

!
!

'
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DEH CI NCIA é qualquerrestrlçëo na execuçâo deuma atividade,

!
i

DEFICIZNCIA PRIMXRIA -engloba o itnpedimento (dano ou
anonnalidade de estrutura ou funçâo)e a denciênda ptopriamente dita
(restrkâo/perda de atividade -sequela).Podemos dizerque estamos nos
rem - ndozosfatoresintrlnsecos,àslimitaç- em si,àdfadam ssoa/corpo.

i
I
l
I
I

M esm oqueinevemfveisenâocompenséveis,v qaslim itaçöes-seglm do
vériosautores-porsisô nâo im m dem ,defato,o desenvolvimento.Obviam ente
fotmn e rftmo se/o fatoresaconsidem rcom o especificidades.

i
I
l
i

DEFICIANCIA SECUNDARIA - estâ ligada ao conceito de

l
!

wtqultantedeI1m im pedim ento,nafom u oudentrodosll
'm l
'tesconsidem doscom o
noM nispam o serlrlm nno.
m CAPACD ADE é:Im desciênciaqueconstituilxmndesvantagem pam
um ndeteM inadapessoa,porquelim itaou im m deo desem penho dexlma ftm çâo
queéconsidem danonnal,dependendo daidade,sexo,fatoressociaise cultllenis,
pnm aquela pessoa.
Baseando-nos tâo som ente nessa sugestâo de nom enclatum podem os
postulardoistiposde denciência:

incapacidade e, po> nto, de desvantagem . Incidem sobre ela;basicnm ente,

1

I

fatores extrl'luecos.Ou seja,deficiência secundâria,é aquela nâo inerente

1

necessarinm enteà diferença em si,m asligadaà intem çâo do indivfduo com seu
m eioeàleitllensocialqueéfeitadpoqadiferença.m cluem -seaquiassignificaçöe,
s ,
afetivas,mcionaisesociaisqueogrupoatribtziadadadeficiência.
Atualmente reconhece-se que a deficiência secundéria pode im pediro
desenvolvhnentodoindivfduo,aoaprisionâ-lonessarededesignificaçr
nw.
q,com
seu roldeconseqiiências:atitudes,preconceitose estereôtipos.

!
I
:
i
i
1

'

Atitudescorrespondem a 1Im m sicionamento (quasecorporal)frentea

i

dado fenôm eno. Exrerfple/llunts&eplfplezlro eprepam m ,em princfpio,um a açâo.
Referem -se,pois,a 'lma disposiçëo psfquica em relaçâo a determ inado alvo:
pessoa,grupo ou fenôm eno.Por seranterior ao com portam ento propriamente
dito,a atitude éapenas inferfvel.
.
O preconceito nada m ais é que um a atitude favoh velou desfavoh vel,
Positiva ou negativa, anterior a qualquer conhecim ento. O estereôtipo é a

l
;
i
!
1
!
l
i

concretiwwâo de 11m Julgamento qualitativo,baseado nesse preconceito e -

1

é revoltado,évilâo...Ou deoutrot'
?llado,opreconceito pode serbaseado em

j

atitude com isem tiva -osestereötiposseho:o deficiente é vfthna,é prisioneim ,
é sofredor...
Nllm aequaçâosim pliscada,num nregra deJr& ,dirfam osqueasatitudes
estâo paraoscom portam entosassim com o ospreconceitospam osestereôtipos.

1

portanto - anterioràexperiênciam ssoal.Exem plificando:o preconceitopodeser
a avemâo ao deficiente -osesteteôtim s se/ o:o deficiente é m nu,é asqueroso,
'

i
;
I

I

t

=

E,o que é hnpo> nte sublinhar:o desconhecim ento é a m atéria-ptim a pam a
perpetuaçâo de atitudes preconceituosas e de leituras estereotipadas da

dellciência-sejae1etelativoaofatoem si,àsemoçr
w.
qgemdasouàsreaçr
--qa
ejaS.

'

'

Alglmmbandosdefantasmascaminhnm naesteim dexqedesconhecimento.O ptim eim relm lria aquelesligadosà etiologiada dellciência:culpabilizaçâo
- do pai
,dam n
-e,do prôprio indivfduo;ou seu contMrio:santificaçâo -prova da
capacidade de supo> r sofrim ento. O segundo poderia aglutinar aqueles

I
.

fantasmas referidosao exisdr da pessoa envolvida,às suas caracterhticas

:

individuais:coaelaçâo linearcom traços de cnmeter,utilizaçâo desmesum da da
expectativa de com pensaçâo ou impossibilidade dm'stica de lidar com esse

mesmomecaësmo.O terceirobaltdodel zllf)&llc.
<rexmiriaaspossibilidadesde
desfecho:meta de cxlen,de tomarigual/normal;morte (realou simbölica);
isolnm ento.

.

Em decorrênciadessesmodelos,odiferente/deficienteequilibm-senuma

gangorm queol'
aoprojetanasaltllmqdobem,oraoarremessanasproftmdezas
do m nl.
D e vftima a heB i,de herôia vilâo,de vilâo à vitim n...pouco lhe resta
pam serxxm n pessoa.
Om bem ,enquanto perm itinnossua existência cristalizada,o m acabro
'

conjunto formado por atitudes,preconceitos e estereôtipos delinearé,
inexom velm ente,o lugarda pessoapo> doradedeficiênciaem nossasociedade:
x!m lugaràm argem ,um lugaraprisiùnante,um lugarde isolnm ento,um lugarde
cianrln-o desegunda classe.

.
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DESENVOLVM NTO EDEFICK NCIASFISICAS
.

:
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j

'
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ELISABETH BECKER
UniversidadedeJJoPaulo,JJo Paulo .

Na Grécia antiga, berço dos m nis caros ideais éticos, estéticos, e
dem och ticos da civilizaçâo ocidental,era aceià a p/tica dos espadnnos de
m em essarem do altodom onteTargeto seuscidadöesm rtadoresdedeficiências.

Delâatéomomentoatual,com amnckainfo= ntizaçâodaMediclnne

de todo nosso cotidiano,radicais m udanças ocorrem m nnc m ssibilidades de
prevençâo,detecçâo e atendhnento às necessidades especificas colocadnq pela

condkâodedefkiênciaffsica.

.

Ainda assim ; atender aos desasos lançados pela ocoaência destas
deficiências pode-se revelar um a tarefa érdua e complexa aos profissionais e
fnm llia-.
q envolvidos.Pna a conscientiww âo deswsvicissituda m culia-q do

desenvolvimento da m ssoa portadom de deficiência ffsica (D.F.)o a balho
psicolögico tem seu papele lugar,o que prom m osexam inarnessa aula.
Desciênciasflsirnqcongênltasou adquirldms:o m om ento dadetecçâo da
desciêncla eseu im pacto no p- e- dedesenvolvimento

Aspessoasportadom sdeD .E evidenciam yenquantopossfvelgrupo,llmà
ta1 diveaidade de possibilidades de apresentaçâo de stms disculdades que
tom n-se delicada a tarefa de obterIIm consenso pam a delim itaçâo conceitual

exata desta condkâo de delciência.Distinguindo-se das éreas intelectuale
sôcio-em ocionalpelasim plicaçöesorgânicasinerentes,porém nem sem precom

llmacamcterfsticavisibilidade,otermodesciênciafsicaabmùgeriaarigoros
problem as'sensoriais e aqueles da fala e linguagem , àlém dos inais

% dicionalmenteaceitoscomopertinentesataldefinkâo:osproblemasmotores
(ortopédicos)eosprobleniasespeciaisdesaéde.

'

O grupo de pessoas na condiçâo de portadores de deficiência ffsica
apresentaem com x'm ofatodenâosesituarnospadre deno= nlidadeespem dos
pam aespécie,no quedizresm itoàspossibilidadesdem ovhnentaçâovoluntéria,
com variadosgrausde hnpedhnento.
'
Os problemns especiaisde satide,de cah tercrônico,e que tem etem a
estados de fmgilidade e sequelas,cna cteriznm as deficiências orgânicascom o
tnmbém com partilhando anm plaproblem ética dasdesciênciasffsicas.
Asdeficiênciasffsicaspodem serclassiscadasquantoaopM v qoetiolôgico,quantoaossistem nsorgânicosafetados,quantoàtopogm sa,quantoàexten-

sâo(estrutllallsquantoaoghu(ftmcionall,quanioàinstalkâo
'equantoaoinfcio.
Nestaélthna classificnm -se asdesciênciascom o congênitasou adquiridas.
A aplw entaçâo de llm IMI)ê N hador de deûciência constitui-se nllm
choque para os fnm iliares,ospais em especial,m as tamM m pam a equipe de
atendimento.Tantè os paisquanto outrosfamiliarespresentes necessitnm obter
dosprofissionais,nestem om ento,um a qualidadem uito especialdecontinência,
pam o que, apenas recentem ente, proga m nK com o o M omento da Notlcia

(APAE-SP)tem focalizadoaatençâodequecareceaformaçâodamaioriadestes
Prosssionais.

.

Depende'ndodacondkâodenascimentopodehaverapenasasugestâo
delesâo(com oem mtlitoscasosdepamlisiacerebml),sendo quevqasuspeita
subm ete ospais aum a angtistiam aispm longax ,observando-se cada falhanas

aquisköe,
sdodesenvolvimentoneuro-psicomotorcomoumnconllrmaçâo das
'

m ais tem idas fantasias.Tâo forte é a experiência em ocionaldeste pedodo pam
ospais,que chega à negaçâo dasm ais flagrantesevidênci% de atm so,negaçâo
esta que tI'aI'
é possivelm ente sérias conseqiiências no desenvolvim ento de seu
ilho,especiahnenteno aspecto afetivo em ocional.
Tam bém a descoberta de um a deficiência ffsica vinculada a fatores
hereditériosegenéticospodepropiciaraospais'lm verdadeiro cam po debatalha

demutuasatribuköesdeculpaquepoucocontribuipal.aasatidementaldofilho.

'

A sdeficiênciasadquiridasem ftmçâo de acidentestratmùticosrem etem
seusportadoresa situaç-.
qespecm casde elaboraçâo daperda,que se vinculam
desde à idade em que esta ocon'
e até as prôprias condiçe s antecedentes.Pam
m uitaspessoascom desciênciasadquiddas,m aisdoqueolutodaperdaestrublm l

ou ftmcionalqueosacometeu,sucederseumaexperiênciaintensadejtibilo e
gm tidâo porterem vencido um a batalhacontm aM orte.
A srepercusöesm icolôgicasdasdeficiênciasadquiridastambém podem
relacionar-se a divemosfatores de m odificaçâo na qualidade de vida,tais com o
altemç& s no nfvelsôcio-eçonôm ico,no tipo dos vfnculosfam iliares,especial-

menteosconjugais,naquantidadeeobrigatoriedadedeprocedimentosreabilitatötios,napresençaounâodador,enflm,naampladivemidadedosgrausde(inldendênciaquepossam viraim prim iràvidadepessoascolocadasnessacondiçâo.
.

' .

.

,

Etap% do desenvolvhnento;nascim ento eo estabeleclm ento dasprim eiras
x laçöes,infâncla,adolescênciw vida adulta evelhice
'

Quando nasce um serhumano,nascem também tlm paie llma mâe,

conctetizando-sexlmnhistöriaplenadeexpectativa,desfgnios,atribuköes.A

prôpriaescollm donom edobebêM duzm uitodessatecelagem afetivo-em ocional
na qualeste serviré a constituir-se com o hutnano.# falha na
' integridade ffsica

365

dessebeu remeteseuspaisaum sentimentodefalhapemnteaes# cie,ditoem
tennospsicanalfticos,a llm a ferida narcfsica.Tnqcrevernem.
- com o defeituoso,
atravésdasexperiênciasafetivas,as senhaspam o acesso ao mundo conceitual,
que vem a cam cterizar a sua humaniu çëo é Ilm n tap fa que constitui 11m
com plexo desafio psicolôgico àm âe,ao paiedem aisfam iliares.
Asdesciênciasffsicasm dem afetarem diveaosgm usaspossibilidàdes

senso-perceptivas,deexploraçâoconcretadarealidade,que,jtmtoaoscuidados
m aternos iniciais, sâo a m atéria-prim a pata as aquisiçöes bésicas do
desenvolvim ento. Um a criança com deficiência ffsica pode experienciar
diferenciahnente as etapas de m udança de alim entaçâo,desm nm e,controle de

esffncterese,principalmente,a aquiskâo gmdualdequalidadesde controle
neuro-psicom otor que pennitam a locom oçâo e a fala. Assim , a peculiar
explom çâo do m lmdo que tem Iugarnesse m om ento evolutivo m uitasvezessö

pode ocotrerporintermédio desituaç&sinduzidaseplanejadascom auxilio
ptosssional.
.
A constituiçâo de laços afetivo-sociais com outm s crianças da m esm n
idade passa fnmbém porvicissitudesque vâo desde a fotmn com o a desciência

pe= iteaparticipaçâodacriançanosjogosebrincadeimsatéaformacomoesta
participaçâo é propiciada pelos pais e dem aisadultos,indicativa de com o estes
se posicionam frenteà deficiência.

Na adolescência,com aeclosiodoslutospelocorpo epelospaisda
infância e com a concretude da sexualidade genital,a pessoa portadom de
deficiênciaffsicavê-seàsvoltascom anecessidadede terprqsentea vivênciado

corpopröprio,defazerfrenteatodososajustesdeauto-imagem queosnovos
valores,aexperiênciadenamoroedeescolhaprofissionatmobilizam.
As possibilidades de consolidaçâo da independência s6cio-ecpnôm ica
peloacesso ao trabalhoadequado àscondiçöesffsicas,bem com o asm ssibilidadesdereplizaçâoafetivanaconquistadeparceiro edescendênciasâoasprincipais
pteocupaçöesda vida adulta.Destacando novnm ente asdeficiências adquiridas

nessaetapa,frequentementetalcondkâoremeteexperiênciascataströficasde
desorganizaçâototaldo estilo devidaanterior,prom ovendo crisesdeidentidade.
M uito imm rtantestnm bém sâo os quadros de deficiência ffsica que se

apresentam ou agmvam na velhice (acompanhados ou nâo de prpcessos de

demenciaçâosenil),po endopromoverdesdeum gmdativoempobrecimentoda
experiência vitalaté atotalnecessidadedecustM ia.
A fam iliacom um integrantepodadordedesciênciassica'

O temadasrelaç- qfamiliarespemnteadelkiênciapoderia,porsisô,

serobjetode11m ctuso,ta1suacomplexavariedadedeimplicaçöespsicolôgicas.

>

.

Da pem lexidade inicialaossentimentosde vergonhne culpa que rem etem à intenqn am bivalênciam m nteseu integrantecom deficiência,m uitassâoas
etapas que nm a fam flia pode vivencir e elaborarde form a m ais favorecedom

(oudesfavorecedora)deplenodesenvolvhnento detodososseusintegmntes.
A obsessiva centmlizaçâo nasnecessidadesdo seu m em bm pottadorde
desciência sô pode œazerconseqiiênciasm m iciosas,com sériosproblem as de
identidade deste,vipto cronicamente com o o paciente indicado,m as fnmbém
sendo sistem aticam ente R sponsabilizado m lo stress dos dem ais m em bm s da
fnm flia.
.
Dessa m aneim ,o atendim ento aos fam iliares constitui-se num ponto
flmdnm entalparao sucesso de trvlnprom sta dereabilitaçâo do deficienteffsico.
Asnecessldadesesm clnlqderivadasdadesciência llslca ee m cursospara
atendlm ento:pm gm m asdeestlm ulaçso plvxcx w escolarlu çâo,trabalho e
lazer

A deficiência ffsica traz como conseqiiênciaspriorilrias o justo
atendhnento a neceskidadesdiferenciadasde tempo e espaço.Quanto a estas
tiltim as,a existência de barreiras arquitetônicas tem sido posta em destaque e
com batida em todas associedadesatentasà suapopulaçâo deficiente.

Ajaquisiçöesdo desenvolvimeEto podem seguirum ritmo pröprio (e
algum asatésequerchegam acompletar-se,confonneogmu)mascoloca-secomo
prioritério o atendim ento m ais precoce possfvel que vise favorecer tais

aquisköes.
Um àsjecto muito imm - nte,quediferenciaadeficiênciaffsicadas
dem ais,éa possibilidadedelongosperfodosdeh'
ospitalizaçâo,o quehnplica em
xlm'n'espèiialatençâo à estim ulaçào oferecidanesqascirclmqtâncias.
'
t,
*'
'
.
'
,
'
A escolarizaçao
nâo écnnct
eristicnm
enteespecialcom
o regr'aatodasas
' .

condk--q.Naquelaspertinentesàexcem ionalidade,tomnm-sedesejsveisouso
deequipam entoserecpmosespeèiaisquepoésam favoreceraexpressâoposs ve

àquelaéondkâo.
.

'

'''

v

'

z

.

.

.

Tam bém o tmbalho eo lazerpodelù requerer,afom aobrigatoriedade da
ausênciade barreim s.arquitetônicas,alglmqrecumosde adaptaçâo para os quais
a com lm idadepùde estarcom pletnmentedesinform ada.
,

.

.

O psicôlogo enquanto m em bx da equipede
atendim ento a pesso%
'
podadorasdedelkiênciasrlsicas.
.

.

.

.

.

ùmadasfuiw- sconsaghdasdopsicôlùgoéasuacotztribukâocom o
processo psicodiagnöstico,responsabilizando-se pemnte a equipe tanto pela

.

(

!
'

3:7

l

avaliaçâo do potencial intelectual, quanto dos disttirbios perceptivos e

j

viso-motorespruentesem inthmeM casœylxm como# loestudodnqcondk-.
q

;

a
fetivo-emocionaisdaspessoasmrtadomsdedesciência.O micodiagnöstico
e eterlugarem vériosmomentosdoproéesso vitatdapessoam rtadom de

j
I

deficiência, como por exem plo no infcio da escolarizaçâo ou na escolha
pm sssional.
.

Outra contribuiçâo frequentemente solicitada aos psicölogos é a
constitukâo degruposdeorientaçâoparamnesque,anxqo ver,nâosupteo

I
'

impo> nte campo de atendhnento à fam flip, m as m tm ite a em ergência, e
consequente elabomçâo,de algtmqtôpicosde ansiedadem aisfrequentes.
N o que diz tespeito à psicom otricidade,a colabom çâo do psicôlogo é
im prescindfvel,sendo que atuahnente,ligado ao trabalho psicopedagögico, m as
Mmbém com oxlmacond buiçâoa m cfscaaodiagnösdco,tm sc gidoo% balho
de psicôlogosespecializadx em Neum m icologia.
A psicotem pia depes>oaspo> dorasde desciência pode terindicaç- <
peculiares,afom a busca pessoalde auto-çonhecimento;incluidam os nesqnq
indicaç- -q especfficas as terapias breves de prepam çâo pam cinzrgias, m r
exem plo.
Outm possibilidadedeatuaçâo do psicölogo naâ ea éa depesquisador.
Finalm ente, num a ârea m ais recente, m as fundam ental ao com petente
atendimento das pessoas m rtadom s de deficiência,na m edida em que esse
atendim ento é caracterfsticam ente interdisciplinar, vem o tm balho com as
angtistias da equipe, em que o psicölogo assum e o lugat de psicölogo
institucional.
.
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DESENVOLVM NTO EDEFICK NCIAm NTAL
.

M ARIA J/LIA KovAcs

UniversidadedeJJo Pauloiâ'
JO Paulo

AAssociaçâoAmericanadeDeficiênciaM ental(apud,erelfordeSawrey,
1978)desneapessoaèom desciênciamentalcomotendo:
1.'Um ftmcionnm ento intelectualabaixo dam édia.

2.Déscits no compo> mento adaptatiko comprèendendù problemas
motivacionais,deaprendizagem edeajustamentosocial.
' 3.Tantoofuncionàmentointelectualabaixodamédia,comoosdencits
'

no com portam entoadaptativo devem seoriginarnoperfodododesenvolvim ento.

.

O QI nâo pode ser usado cômo o fmico ldice pam o diagn6stico

psicolôgico da deficiência mentàl.A definkâo acima,embora objetiva,nâo
gamntepotsiumap
'recisâo diagnöstica.Ascriantasportadomsdedeficiência
m ental nem sempre sâo diferenciadas de crianças com deficiências ffsicas,

psicôticas,com problemàsemocionais,aptists,com dencits espec'fficosde
àpfehdizaéem e com carênciasculturaiàe soèiais.O queestascriançasppdem

apresentar'decomllm'éochnmado/ucmuoescolar,'onâoacompanhnmentodo
Prùgmmadaesc6lacömtlm.biagnosticarcom pfecisâooproblemànâbsiglfica
obrigatoriam enterotular,estigmntizarou segregara criança,m nspelo conttério,

devériasigni/carumaateiztâoespecialàssuasdiûculdades,bem cbmouma
valorizaçâo de suas potencialidades, o que resultarâ no encam inhnm ento a
recumosque m elhoratendelo àssuasnecessidades.
Entre as etiologias m ais frequentes da deficiência m ental, segundo

Krynski(1983)estâo:
1. Causas pré-natais: doenças infecciùsas na gestaçâo, intoxicaçâo,

traumasporagentesfisicos,doençasmetabôlicas,desnutrkëo,causasgenéticas,
fatorRH.
'
2.Causasperi-natais:tm um asdeparto levando am ésform açöes,lesöes
e anôxiacerebm l,prem aturidade.

j.Causas pùs-natais:desnutriçào,carência cultumle ambiente sem
remlmos,infecçöesno sistem anervoso centml.
Convém lembm rquea m aiorpatte doscasos de deficiência m entalnâo
tem xlm n causaconhecida.
O quadro de deficiênciam entalém uito am plo e engloba crianças com
cam cterfsticas bastante diferentes.Tendo em vista este aspectos,fomm criados
sistem as de classificaçâo,pam cam cterizar grupos pam o encam inhm ento a
progm m asdeatendim ento,e form ulaçâodeprogtam asecuM culos.O problem a
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setomacomplexoquandosetratadeconsidem:cadasujeito,aium estudomnis
apx ftmdadosefaz necessârio.
O processo do desenvolvim ento do DM sofre asseguintesvicissitudes:
1. A traso na aquisiçâo de certas etapas do desenvolvim ento, se
considem = osa idadecronolôgica.Porex:a criançaDM vaiandarou falarm ais
tardedo que um a criançanonnaldam esm a faixa eëria.
2.A seqiiênciado desenvolvim ento serl m antida,m aspodeH haverxIm
tem pom aiorentretun estégioeoutro.porex:acriançaDM pe= aneceum tempo
m niorno perfodosensôrio-m otoratéadquirirarepresentaçâom ental,dopeùodo
pë -operacional.
3.A criança Byderi nâo atingirdeterminadas etapas.Porex:a criança
com Sfndx me deDown le erânâo atingiro m rfodo das om raçne
-.
qform ais.
4.A criança poderz atingircertasetapasdo desenvolvimento de fonna
hnperfeita.Porex:acriançapodeh usarafalapal'
acomunicaçâo,sem utilizaras
fom zascorretasde sintaxe,ou com ptoblem asdearticulaçâo.
5.Seu perfildedesenvolvim ento Blderéapresentarirregularidades.Por
ex:acriança poderiapresentaridadededesenvolvimento naséreasm otom sede
sociabilizaçâom aispröxim aàfaixadanom mlidadeeapresentarum m aioratm so
na ârea cognitiva e de linguagem . Entretanto, cabe ressaltar que o
desenvolvim ento da criançaD M segue a mesma seqiiência do que o da criança
normal.Um estégio de desenvolvim ento é conseqiiência do seu antecedente e
pm paraçâo pam o subsequente.
A avaliaçâododesenvolvim ento dependedetlmaobservaçâo cuidadosa,
que visa aquilatar a possibilidade da criança realizar certas atividades, què
cam cterizam tlm certo periodo,pam percebero processo utilizado pararesolver
certos problem as ou se relacionar com o m undo. Podem -se obter dados
quantitativos,nonnativos,ou o processo de cada criança,cam cterizando-seeste
flltimo com o o m étodo clfnico.Podem ser usadas escalas de desenvolvim ento
com oasdeGesell,ouaa caladeDesenvolvim ento h fantilPortage,entreoutras.
De qualquer form a,um a boa capacidade de observaçâo é essencial pam o
pm sssionalque tmbalhacom a criançaDM .

Segundo Kirk (1987),na criança educévelde fonna gel'
al nâo se
observa/ nos ptim eiros anos grandes discrepâncias no desenvolvim ento.Nâo

apresentam gemhnente problemasneuèolôgicosou örgânicos,e os descits
existentes passnm despercebidos até a entm da na escola.Um observadorm ais
atento poderé observar diferenças qualitativas na sua fonna de com unicaçâo,

relaçâocom outmspessoas,brincadeirasyjânosprimeirosanosdevida.Aoentrar
na escola,devido ao descitcognitivo,o problema se toma maisevidente,
caracterizando-se com o o m om ento da notfcia.Em tem los cognitivos,o DM
educâvel poderé atingir até a @ série equivalendo ao perfodo das operaçöe.s

37:

concretas, envolvendo a aprendizagem das atividades essenciais para a
convivência nasociednde,queem n- qo caso éaalfa% tizaçâo.A m tencialidade

doindivfduopodeseratualizada,seforem dadascondköesadequadas,levando
em contaassuasdificuldades eo seu ritm o m aislento.Dafa necessidade de um
tm balho pedagôgico queleveem contataiscam ctedsticas,senâoo indivfduo DM
vive consinntem enteo setdiferente,inferior,fracassado.
Na adolescênciao educévelpacqna'm lasmudançascorm m isesexuais

ligadasàsuaidadecmnolôgica.M esmocom seuspmblemas. naesferacoe
iva
- t

podeh,co1 ajuda,compreenderestas mudanças.Estna na busca de sua
identidade,desuavocaçâocom oslimitesdesuacondkâo.éimportantervqnltar
queaatualizaçâode'suaspotencialidadessôocon'
eh sefommdadasascondk-q
adequadas.Sa% -se queoseducéveissâo um grum dealtoriscom icol6gicopam
o desenvolvhnento decomportam entœ delinquenciais,poisestâo conàcientesda

suadiferença,dasuainferioridade,almejandoestarnogrupodecriançassem
problemas,no qualé rejeitado.O DM é,muitas vezes,usado pela sua
ingenuidade,e faltade discea im ento,pam atividadescrim innis.
O educévelpode viver a sua sexualidade de fom u integm l,podendo
m nnterrelacionnm entossexuais,casar-seeterfilhos.Podeh hm bém sesustentar
economicam ente,no m ercado de trabalho.Ocorre em n- qo m eio uma situaçâo
pm doxal,em que o educâvel sö é configllm do com o deficiente no pedodo
escolar.Aoseevadirdaescola,fica indiferenciadonasociedadeidiz-seenâoque
e,st: integmdo.Entretanto,ao se tealizar'llma verificaçâo m ais cuidadosa,pode

seobservarcomportamentospsicôticosedelinquenciaisem alglmqsujeitos,se
nâohouverajudapsicolôgica.
'
Os DM treinâveis,sem i-dependentes e dem ndentes têm um a estôria
diferente.A presentnm problem asneurolögicose orgânicosque fazem com que

sejam identificados logo ao.nascimento.Seus disttirbios no processo do
desenvolvim ento sâo m ais evidentes, requerendo um atendim ento
m ultidisciplinardesdeosprim éirospnosde vida; '
.
.
Os treinéveispoderâo atingiro estâgip pë -om m cionaldo desenvolvi-

mentocognitivo,llmnndoafalacomoexpressâodosdesejœ ,sentimentoseidéias.
Conseguem adquirirosconceitœ detem m ,espaço ecalln lidade equivalentesa
te perfodo.A queslo da alfabetizaçâo deveh serconsidem da,levando-se em
conta o seu nfvelcognitivo.Forçaraalfabetiwx âo com ()streM veislmderâ em

alglmmcasossomenteatenderaodesejo dospaisparadiminuiroimpacto da
deficiênciaouparademons% raesciênciadeum celométodopedajögico.Ao
seconsidemraquesâodeveselevarem contaodesejodoldivfduodeficiente
e o uso que faH da leif'ltn e da escritapam o seu bem estar.
Os treinéveis podem cuidar de si e ter indem ndência nos cuidados
pB prios,se devidnm enteestim ulados.

:

!

i

i
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Na adolescência as m udanças colw rais e da sexualidade ocon'
em na
m esm aidade3n<criançasno- nis.O seunfvelcognitivodiscultaacom preenqn
-o
das m udanças ocoaidas,podendo levar a 11m hfvel m aior de excitaçâo e

I
i
I

inquietaçâo.Aexpraeodasexm liX dee eœ o> rdefoM nmaishztensa,sem
inibiçöes, caracterizando-se principalm ente por com portam entos
auto-estim ulatôriœ com o a m asturbaçâo,ou através do contato ffsico intenso.
Um a atitude com preensiva da equipe de atendim ento lode ser vital nestes
m om entos,tanto no trabalho H titucional,com o na orientaçâo d- pais pam
lidn-m de fo= nm aisadequada com seusfilhos.
Os treinâveis le erâo aprender cedos offcios,œabalharnum a oscina

l
;
'

abrigadaouno1% ajudandonosafazeresdomaticos.Em nosso meiom dem

i

indem ndência econôm ica.Podem selocom over,fazercompras,usardinheiro e
rectlmœ dacomtmidade se bem orientados.
Com os avanços da m edicina chegam à fase adulta e velhice podendo

1
i
j
!

sobreviveraospais,configurandolsemaisum problemaa serm ndemdopelos

i

obteralgum ganho fnanceiro,N rém quenà maioriadoscasos nâo gemntea

.

prôpriospais,autoridadeseproflssionais.

!
i

1

!

OsDM sei
mi-dependentesedependentestêm um atrasono

!

dupla deficiência.Necessitam de'atendimento multidisciplinardesde o

I

desenvolvimentomasprontmciàdo.Em muitosèasosobserva-seaocomênciade

nascim ento,alglmmnecessitnm dem edicaçâopam controlarquadrosconvulsivos
frequentesnestescasos.Devem serestim uladoscompolu m entosde locom oçâo,
com unicaçâo e independência pam facilitaro contato nafam ilia enasociedade.
.

!

!
i
!
!

é necessériofavorecero seubem-estarffsicoepsfquico.

j

A expressâo da sexualidade é m ais intensa caracterizando-se
flmdnm entahnente pelam asturbaçâo,sendo necessérioscuidadospam que nâo
se m achuquem .A lguns poderâo frequentar oficinas abrigadas, executando
offcios bem shnples,outros te/ o que ficarem casa.Em alglm q casos deve-se
considem r a questâo da internaçâo,tendo a equipe que levar em conta os
sentim entosdeculpa dospais.

I
I
q
I

0%balhofnmlliaréfundamentalnasvâriasinstânciasdeatendimento

!

às crianças D M levendo-se em conta suas caracterfsticas individuais e os
pm gram nqde atendim ento em quea criança esté inserida.
O naschnento de um n criança D M px voca tlm a crise, a quebm da

!

expectativadolllhodesejado,provocandoumavivênciademorte.é configurada
com o llm n situaçâo de luto,onde ocon'em as fasesde choque,desorganizaçâo,
negaçâo,depressâo e Bysterionnente um a reorganizaçâo,com o 1Im m ssfvel
M l va tl
'mentodeeneq ia.A fnm fliadoDM passam rvérioslutosycaracteriza do

o que Omote (1980)denominou como carreira da famflia do DM .Entre as
principais crises podem os citar: o m om ento da notfcia; os m arcos do
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desenvolvimento;a quesêo da escolaridade e o mito da alfabetizaçâo;a

adolescênciaeabuscadaidentidade;vocaçâoeoemergirdasexualidade;afase
adulta;oA blaho,avidafamiliar;oproblemadainterdkâo,declamçâosnalde
incapacidade;a velhice,o DM sobrevive aospais.Estassâo algum asdascrise,s

maisevidentesnatrajetôriadafanuliadoDM,outmspode/oestarpresentes.
O lugardopsicôlogonoatendimentoaoDM sefaznasinstituköes,nos
nm bulatôrios,e postos de satide,através da realizaçâo de um psicodiagnôstiço,
quefavoreça acompreensâo fidedigna do caso,e quepetmitaencam inham entos

adequados.t no trabalho psicotehpico com o DM onde se observa'a maior
caëncia de pm fissionais px pam dos.No tm balho fnm lliar'o psicölogo se faz
necp-cqério em todos os progm m asde atendhnento nas vérias crisesapontadas.
Com o elem ento da equim m ultidisciplinar o psicôlogo entm com o seu saber
especffico.
Refeë ncias
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DEsENvorvM N'fo EDEFICK NCIAVISUAL
M ARIA LUCIA TOLEDO M ORAES AM IRAI.
IAN
Universidadede JJ/ Paulo,JJ/ Paulo

Discutiro desenvolvim ento e as deficiências visuais explicita a nossa
ce- za de que'Ima m durbaçâo ffsica,nestecaso deordem sensorial,é um fator
queintedereho processo coaentedo desenvolvimento,tm zendo perturbaçöese

disculdadespam ossujeitosportadoresdestacondkâo.E acrençaimplfcitade
queoconhechnento dasvicissitudesaqueestâoexm stostaissujeitospodeh

concorrerpam asua m inim i'
zaçâo.
O ponto de partidade nosso estudo é a cam cterizaçâo daquelesa quem
estnm os nos teferindo quando falam os de pessoas m rtadoms de deficiências
visuais.A utilizaçâo do plum lindica que este é lIm gnlpo nm plo,e que a linica

condkâoquejustiscaoagmpamentoéofatocomum dem ssuirem algum dano
no sistema ocular.
A sjinwpessoasdescientesvisuaissâoaquelasque,m rdiferentesrazôes,
possuem lim itaçöesou incapacidade pal.
a aapreensâo visualdo m undo extem o.
Constituem um grupo vasto e heterogêneo que nâo pode sei considemdo
xlnifonnem ente ao se analisarasim plicaçt
ses da ausência ou lim itaçâo visual,e
que se diferencia porgradtiaçr
-wqde acuidade visuale pela época de incidência
da perdaou lim itaçâo.
Pela variaçâo de acuidade visual os deficientes visuais podem ser
classificados em dois grandes subgrupos: os cegos e aqueles com visâo
subnonnal.Os cegos apresentam perda totalde visâo ou um a lhnitaçâo de ta1
gmu,queosim pededeapreensâo dom undocircundantepelo sentidovisuale de
aprendizagem acadêm ica pelo sistem a com um .Diferenciam -se daqueles que,
apesardesofrerem lhnitaçëonapercepçâo visual,autilizam com o receptoresdo
m tmdo extem o eno procexqo deaprendizagem acadêm ica.
Entretanto m esm oentreessesaacuidadevisualéextrem nm entevariével
se escalonando da visâo nula até llm a capacidade visual que possibilita sua
utilizaçâo pnpao desenvolvim entodem uitasfunçöeseatividadesdo serhtlm ano.

Uma definiçâo proposta por Lowenfeld (1981),universalmente aceita e
referendadapelaOM S diz:

Pessomqcegassâoaquelasquepossuem acuidadevisualde0a20/2*
pés(ousejaenxergam a20l%sdedistânciaaquiloqueumnm ssoade

vilo normalenxergaa2* #sdedistância)no melhorolho apôs
correçào méxhnaetêm um ângulovisualrestrito a200deamplitude.

374

Peœ as com visâo subnom ulsëo aquelas qu: pouuem acuidade

visualde20/220a20/70pésnomelhorolhoapösconwâoméxima.
'

Todavia foi obserkado qpe pessoas com idêntica acuidade visual

m ssuiam eficiência visualdivema,ou seja,sujeitoscom a mesma medida

oftahnolôgica devisâo,apresentavam diferençasnautilizaçâo do resfduo visual.

& taconstataçâotomou necesso axlmndesnkâofuncionalqueenfatizasseo
cpmpp> mentovisualdosujeitoenâosuacondkâomédica.Arqim passnmm a
'

.

serdenom inadoscegosaquelesqueseutiliynm deum sistemam rceptualnoqual
o sentido visual% t: ausente,ou é bastante insatisfatörio pam as necessidades

lmcionaisdosujeito,edevisâosubno- nlaquelesque,embom seutilizandoda
visâoem seu processo dedesenvolvim ento eaprendizagem ,estanâo ésuficiente
pam xlm nrealizaçâo plena.
Outto fatorque osdiferencia,além daheterogçneidade quanto ao gm u

deutilizaçâodavisâo,éaépocadeincidênciadoproblemavisual.Estepobeser
congênito ou se instalar nos prim eiros anos de vida,ou ter sido adquirido na

meninice,adolescênciaouvidaadulta.Fwstacondkâoéextremnmenteimportante
pam o desenvolvim ento.U m a criança que nasce cega,conta com l1m sistem a

perceptualpeculiarpat'
aestabelecçrrelaçöe,sobjetaisyestruttuarseuego,formar
conceitos,com preender e adquirir relaçöes e.spaço tempom is,enquanto que
aquela que perde a visâo posteriorm ente,possui estrutllm mental adquirida
através de xlm a organizaçâo perceptivanaquala visâo era o sentido prim ordial.
Vem os assim que as vicissitudes no processo de'desenvolvim ento
causadas pelas deficiênciasvisuais sâo variéveis e decorrem da m aneim com o
estes fatoresse interrelacionam em cada um doscasos.
A anâlise dosproblem as acaaetados pela ausêncip davisâo nosm ostm
duas classes de pfoblem as,pqueles priginados do problem a orgânico em si,as
chnm adas deficiências prim érias, e aqueles decorrentes d: intem çâo social,
quando o probslem a ffsiço interfere no outro acairetandq m udanças no
.

comportamento daqueles com quem e1e se relaciona.Sâo as chpnîaàas
deficiênciasqeçtm dérias.
.

,

., ' :
j'

.

.'

;

'

.:

'

U peso relativo dasdeficlênciasptimériasesectmdo asnùptpcessode

desenvolvhnento.dos deficientes visuais estâo em ftmçâo,tanto da acuidade

visualquantodaépocadequaoçprrência.Pode-seafltmar.que,quantomaiorfor
o gmu da perda visuale m ais precoce a sua oconfncia,m ais prepondem nte se

tomnm àsdeficiênciasprimo as;dificuldadesoriginadas(Iacondkâoespecffica
de nâo enxergar.
: .
Em vista disto darem os m ais ênfase às vicissitudes no processo de
desenvolvimento das crianças com cegueha congênita.A questâo da cegueim
adquirida,e davisâo kubnotm nlse/ odiscutidasdeform aamplaegeml.Nâo por
.
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serem m enos im m rtantes,m as N rque œ pm blem as causados m la cegueH
congênitaptecx e sâo especflicose peculiaM .
Ceguelm congênltae o desenvolvlm ento dosprim ei= anosdevida
Falarem d% envolvim ento dosprim el
'- anosde vida signisca falarda

D laçâo mâe-% bê eem extensâo dafamflia.é facilmente compreensivelqueo
mnmcimento dexlm n criançacegaaltete todo o sistem a fnm iliar,em tlitosa tudœ
tem analisado o im pacto deste diagne tico sobm ospais.
Um a observaçâo frequente é a discrepância entre a reaçâo da fnm flia e

asllm ltaç- -qreaisquea desciênciacausa.Laily eCovello (1971)considenm
porisso que deve-se levar em conta doispontosnasatitudes dos pais,o valor
sim bôlico que adeiciênciatem pat'
aeleseopapeldoselem entospatolôgicosna
estrutura dos pais,anteriores ao naschnento da criança cega.Alglm m tipos de
reaçöes fnm iliares sâo consistentem ente apontadas por diferentes autores:
dep- sâo dos pais,esm cialm ente da m âe,nntcisism o ferido,sentim entos de
culpa e ansiedade, que vâo progtessivam ente evoluindo para atitudes

compensatöriasderejekâo,supemtoteçâoouaceitaçâo.
é tnmbém tmivemalmenteaceitoquearelaçâoinicialestabelecidaentre
am âeeseubebêcegoserâarotadelineadoradocam inhodeseu desenvolvimento.

Entretanto,paraalgumasfunçr
-wqéapontadoprejufzonodesenvolvimentopela
ausênciadavisâo:desenvolvimentodasrelaçöesobjetais,damobilidade,ede
conceitos.

.

Asrelaçr
-vxqobjetaissâoapedrafundnmentalsobreaqualirâseconstituir
osujeitopsicolögico,etodossabemosdaimm M nciadafunçâomatetnaneste
processo. Especialistas que estudamm as prim eil'as lvlaçöes do bebê cego

m urlingham ,19619W ills,1970eFmibetg,1977),salientam asdificuldadesdos
ptimeiros contatos da m âe com o bebê cego,em con% kte com o orgulho e o
prazer das m âes de bebês nonnais. Estas podem leyâ-las a se afastar
em ocionalm ente do filho, levando o bebê cego, m lm dos perfodos m ais
vulneH veisdeseu desenvolvhnento,aum areaçâo depassividadee desinteresse
pelo m tmdo extem o,quecontribuiparao aa sono estabelecim ento dasrelaç-.
q

objetais.

Poroutro lado,fatoM R lacionados à falta da visâo pM em explicaro
a% sodacêiançaceganestafase.porvoltadosquatrom esesdeidadeaexplom çâo
visual tom a-se llm n atividade fundam ental da criança,seus olhos voltam -se

A quenteelivremente,fixando-sesobx um objetoououe .Acriançaqueantes
agn- vaosobjetoscom asmâosagom cata-oscolùosolhos.Istoénegadoà
criatwacega queperdeacontinuidadecom o m eio am biente.Suadisculdadeem
dom inar o am biente extem o leva o bebê cego a concentm r-se em suas

..

#
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experiências corporais e experienciarum a constante auto seduçâo.E a criança
cega que necv qita de mais estfm ulos para com pensarsua falta de visâo,neste
m om ento recebe m enos, tanto pelas reaçr
nxq da m âe com o por sua pröpria
deficiência. ,

RestriçöesnodoenvolvW entodamobilidadeedeconceitossâohmbém

apontadascom frçqiiênciaentreascriançascegas.A buscadeobjetoséllmn
condkâo ftmdamentlpal'a que a criança comece a engatinhar.Quando a
prontidâoparaengatinharéatingidaacriantajâdesenvolveuabuscadeobjetos
no espaço,e aatraçâo deum objetoestimulaaseqiiênciademovilnentos.A
cegueim todaviacHa11m thgicodilema,oconceitpdeobjetonoespaçosôpode
serconseguidoatravésdamovimentaçâo,eestaémotivadapelabuscadeobjetos.
O bebê cego tem m uito pouco conhecim ento do espaço ao seu redorantes de
m over-se para descobrf-lo, m as para e1e nâo existe m otivaçâo necéssâria,
noM nlm enteprovidapelavisâo,para talatividade.ParaxIm bebê cego hépouco
hwentivo pal'aexplomrum m tmdo desconhecido e incom preensivel,m asm uitas
m zöespam tem erasconseqiiênciasdesta explom çào.
O utro problem apara a criança com cegueira congênita éa form açâo de

conceitosapartirdeexperiênciastâteis-cinestésicaseauditivas.éconsensoentre

osespecialistasoatmsonaaquiskâodeconceitosporcriançassem visâo,meio
porexcelência para aorganizaçâo eintegm çâo dasinformaçöessensoriais.Pam

Fmiberg (1977)acriançacegasôpodeadquidrconceitosapôsaaquiskâoda
coordenaçâo ouvido-m âo,porque o som em sinâo confere substancialidade aos

objetos,sendoimprescindfvelapercepçâotatil-cinestésica,morosanaapreensâo
totaldos objetos.Este tempo maior,exigido pela criança cega para o
conhecim ento do m tmdo ao seu redor,esté intimnm ente ligado à ausência da
visâo,sentido ftmdam entalpara a integraçâo das infonnaçöes,e possuidor de
qualidadesespecificaspAm aapreensâo imediatadediferentesaspectosdom tm do

'

extemo;forma,tamanho,espaço,poskâorelativa,cor...
cégueio adquirida ''

.
'

Em relaçào àcegueil'aadquirida outrosfatores devem serconsiderados.
O principalproblem a éo tm um a inevitével,produzido pela ruptllm em padröes
.

jéestabelecidosdecomunicaçâo,mobilidade,trabalho,recreaçâoesentimentos
acercadesi.Todaviacom o aperdavisualpodedecorrerdediferentescausas,em
diferentes idades,stibita ou progressivnmente,é im possfveltlm a generalizaçâo
dasdificuldadesque acatteà . '
.
.
:.
Pode-se considem ros efeitosda ceguein adquirida em ftmçâo de três

fatores:afasedo desenvolvimentoem queseencontrao sujeito,aformade
instalaçâo da cegueira (subita ou progressiva),e as condköespessoaise
familiaresdosujeitoantesdaocorrênciadoeventofrustmdor.

:

3=

N os casos de cegueim na infância é de sum a im m M ncia a fase do

desenvolvimentoem queocon'e.Quandoéadquiridapor'lmncriançaquepossui
estrutxlenm enuldesi da,seœ efeit- esh/ om aisrelacionad- à= çâo dospais

doqueàcondkâoorgânicaem si,diferentedaperdadavisâoporAlmacriança
de dois ou trê,s anos,ou porxlm adolescente,que vive mom entos de luta pela

indem ndência,defmkâodepapéissociaisedeescolhadeobjetoafetivofom do
lar.
Refeë nciM
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O interessepelo com m rtamento anim alébastanteantigo.Com efeito,o
Klôsofo grego Hehclitopx pôsxlm ndistinçâo entrehomensqueseriam ,segundo
elé,racionaisepossuidoresdealm a,eanim aisqueseriam m ovidosporinstintos
edestitufdosdequaisqueratributoshum anos.Fastasepam çâoperdurou nasobm s
deSantoTom asdeAquinoenofam osodualism omente-co> deRenéDescartes.
Aristöteles lançou alguns conceitos sobre a inteligência, dentro de um a
pempectiva evolucioH ria,na sua obra H lstoria A nim alia.De acordo com
Aristöteles,o hom em e,sté no topo dascala natura -um aclassiscaçâo lineardas
espécies de acordo com o seu nivelde inteligência -,logo acim a do elefante
indiano.
A ptim eip tentativa pal'a estabelecer os princfpios do com portam ento
anim al,dentro de um a pempectivacomparativa,surgiu em 1864,quando Pierre
Flourens, discfpulo do Barâo Cuvier, apresentou o seu livro Psychologie
C om parée.Logo em seguida,em 1873,CharlesDarwin publicou o hnportante
livro Expression of Em otions in M an and Anim als, considerando o
com portam ento ta1como considem va a estnm lm de Ilm organism o,isto é do
ponto devista filogenético.Este livro tem sido rediscutido e tem inspimdo,nos

diasdehoje,investigaçöessobreaorkem slogenéticadaexpressâoemocional.
Em 1882,George John Rom anesescreveu o livro Anim alIntelligence,
onde advogava a idéia de que existia Ilm n continuidade da capacidade m ental
entre as espécies.Romanesusou divemas infonnaçne
-.
qde fontesm uco segums

e intelw etaçöes subjetivas.Os relatos eram anedöticos e isto difkultou a
aceitaçâo da obm .Com efeito,em 1894,Cpnwy Lloyd M organ apresentou 11m

princfpio bastante eficazcontm a falta de objetividade eo antropomorfismo
existentenasidéiasdéRomanes.FastacontribukâosurgiunolivroIntroduction
to Com parative Psycholor e pregp que,quando seseleciona xlm n explicaçâo
pam um determ inado fenômeno,é mais seguro escolher a fonnulaçâo mais
sim ples,em term osdepressum stosnecessârios,entreaquelasquesatisfaçam os
(* p uisadoresdocr q.

:
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i

dadœ em queslo.& tepdncfpio,quehojelevaonomedeNavalhadeOccam

'

ou u ida Jkrcizlllafl,ésem dtividaalgllm n,11m bom conselho pam o estudioso
do comm dnm ento anim nl.
'
r
Outrosm nrcœ imm dnntesdentm da- uisacom anim aisfoa m atese
de doutotam ento Anim al Intelllgence: A n Experlm ental Study of the
AssociativePm cessesofAnim als,deEdwardL.n om dike,feitasob orientaçâo
de W illiam Jam es,e o cléssico ahigo Psycholor as the BehaviorlstVlewsIt
deJohnB.W atson.A teseden om dikefoipublicadaem 1898eo fam osoartigo
de W alon em 1913,am bos na tevista Psychological Review. Thom dike e
W a/on,aoladodeclrkH ullyE.L.Tolm nneoutrosfom m ospioneirosnacriaçâo

E
@
I
I
'
i
p

daescolaamericnnnbehaviorista.
'
Em contram skâoàescoladesenvolvidam losmicôlogos,surgiu,por

i
I

volta de 1930,llm n novidade.Kom'
ad Lorenz e Niko Tinbergen adofna m llm n
nova abordagem que foilogo denom inada de etologia.Os etôlogos,em sua

,
(

maioriazoölogos,estudnam umngmndevariedadedeanl
'mais,em condknp
-.
q

7
j

naturais;o com m dnm entorepe utivo eraotem am aisenfocado.poroutrolado,

osmicölogosestudm m maiso fenômeno aprendizagem,em condkr
nv.
q de

l
abomtörioecomzlmnvariedadereduzidadeanlmnis(mamffeM l.Atéhojepode
sernotado que,talvezporcom odidade,poucasespéciesdeanlm aissâoutilizadas

j
i

em pesquisas de laboratörio.Um levantam ento recente acerca dos anim ais
utilizadosem - quisas,cahlogadu nopsychologicalA bstm ct,de 1967a 1988,

;
I

mostrou quecercade 80% dos 10 animnismaisestudadossâo roedores(64%
mtosl)(V ney, KingeBem dt,1990).

I

.

.

H istoricm ente, os psicölogos com pam tivos se detivemm m ais em
estudoscom m am fferoseno fenômeno da aprendizagem .Oscléssicostm balhos
de Lorenz e Tinbergeh apontam m uma nova direçâo.Todavia,um a sim ples
anélise dahistöriadasciênciasdo com portamento anim alrevela quea distinçâo
'

;
i
!

entre etôlogosçpsicölbgoscompamtivosnâo podeserfeitaunicamente em

j

em preendida.'A lguns etölogos estudaram m am iferos e analisaram , em
labom tôrio,a apO ndizagem .Por outro lado,m uitos psicölogos com pamtivos
estudaram invertebrados, fizeram pesquisas de cam po e analisaram o

1

funçâd da quantidade de espécies estudadas ou da natureza da pesquisa

comportamentoinstintivo.Hoje,divemascorrentesdeestudodocomportamento
anim al,como a Etologia,a Psicologia Com pamda,a Anélise Experim entaldo
Com portam ento,a Ecologia Com po> m entale a Sx iobiologia se aproveitam

dasdescobe> sedosmM elosteölicosdaou% .Nestesentido,Cmwfotd(1989)
discute a hnpodlncia da teoria da evoluçâo pam a m icologia e m os% que ela,

com ênfase esm cialna anorexia nervma,pode ajtldarna compreensâo do
com m rtamento norm ale anorm alhumano.Um a discussâo acerca dasdivemas
co> ntes do compo> m ento anim ale hum ano pM e servista na obm Anim al

!

.

Behavlour-A synthesksofEtholor and Com paratlvepsycholor ,deRobe/
A.Hinde e Soclobiolor - The New Synthesls,de EdwnM 0.W ilson.Um a
pequena discussâo sobte as semelhanças entre a psicologia compam tiva e

etologiapodeservistaem M cBride(1987). .

.

As ciências do comportam ento animaltêm se desenvolvido m uito nos

fllt'
lmos tempos (llma excelente discussëo sobre este tôpico podeservistaem
Dewsbuty,1989).Desaforttmadamente,estaâreadepesquisaperdeu,hépouco
tem po, a contribtiiçâo de quatro im portantes pem onagens. O psicôlogo

comparativo Fmnk A.Beach (15/06/88),os pioneiros da etologia Nikolaas
M nbergen(21/12/88)eKontndZachariasLorenz(27/02/89)eograndepsicölogo
behaviorista B.F.Skilmer (19/08/90)falecemm quase que na mesma época,
deixando llm enonnevécuo.
Com o o etôlogo trabalha?

A descrkâo eoregistrodocomportamentodosanimaisem seumeio
natllpaldenom ina-se etogralna e é o ponto inicialdosestudosetolôgicos.
O estudo do com portam ento envolve um a anélise causal, que é o
estabelecim ento deum arelaçâoentreum determ inado com portam ento com um a
condiçâo antecedente.O com portamento'tanto pode ser causado por fatores
extem oscom ointem os.'
M sim sendo,porexemplo,ossinaisssiolôgicosdafom e

(estfmulosintemos)podem provocarcomportamentosdebusc'adealimento da
m esm a form a que a presença de um a presa pode eliciar comportam entos de
pemeguiçâo nllm anim alpredador.

Umasegtmdaformadeanéliseenvolveumarelaçâoàocomportamento
cpm p tempo ou como o com portamento se altep àm edida em queo organism o
ganha idade.A anélise ontogenética focaliza m udanças com portam entais que
ocorrem a longo pm zo,m uitas vezes irrevemfveis,e a anâlise causalrelaciona
m udanças que ocorrem dentro de um curto espaço detem po.Um a outm forma
de analisarhistoricam ente o com portam ento pode servistano livro de Darwin
Expm ssion of Em otions In M an and Anim als,onde sâo discutidos alguns

töpicosacercadecomoéexpressâoemocionalevoluiuaolongodotempo(anâlise
ilogenética).
A anélis'e funi
cional estabelece uma relaçâo entre um determ inado

comjortamento emudançasqueoc'orrem noambientecirctmdanteoudentrodo
pröprio indivfduo.Taism udançaspodem ocorrerdentro de IIm brève espaço de
tempo -porexem plo,a lim m zada regiâo anogenital,porpadè da m âe,ativa o

reflexourinérionofilhotecamtuidongoimatdro-oupodeoco'rrerbem maistarde
-

com o a atividade Mdica que pode ter rellexos na vidà adulta.Um a anélise
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funcionaldo comportamento permite que se veja a importância de um
detenninadocomm rtamentodentrodaes# cieepermiteestabelecerhipôteses
acercadecomo talcomm rtamento surgiuecomo foimoldadoao longotèlùm .
'

A impodânciadaEtologianosdlasdehole
O estudo do com m dam ento ànim allmdetrazereno= esbeneffciospam
vârios em preendim entos hllm anos. A agropecuéria, o controle de doenças

endêm icas (cölera,maléria,esquistossom ose,etc.),o controle de pragas,
conservaçâo de espéciesnm eaçarlnq de extinçâo,cuidados m édicos de anim ais
selvagens,etc., muito se benesciam dos estudos acerca do comportam ento
nnl
'mal.Além disso,autiliM çâo dealm aisem pesquisasbiom édicasycomotestes

deprocedimentoscinirgicosoudevacinas,requerqueosanimaissejammantidos
nxlmacondkâomaisprôxhnadanaturalm ssfveleistosôéobtidoapartirde
estudosnatllenlfsticos (sobre a hnportânciaphtica dosestudos sobre comporfnmento animnl,verM omn,1987;DriscolleBateson,1988;Jurberg,1990).
Os conceitos desenvolvidos m la etologia tnm bém fom m utilizados na
compreensâo do com portam entohum ano.O aspectoph tico daetologiapodeser
vista na obra clâssica de Jolm Bowlby,Attachm ent and Loss,na coletânea
organizada porN.Blurton Jones,EthologicalStudiesofChild Behaviour,no
livro de T.G .R.Bower,A Prim er ofInrantD evelopm ent.Um livro bastante
abrangente é Prim ate Bio-social D evelopm ent: Biological, Social, and
Ecological Determ inants, organizado
' por Suzanne Chevalier-skolnikoff e
FmnkE.poiriereshbelecendorelaçe entreconceitosetolôgicosepsicolögicos.
A utilizaçâo de conceitos etolôgicos pam a prevençâo e tratam ento da doença

mentatpodeservistanaovm deBlurtonlonesacimaespecificadaounacolelnea

organizadaporMichaelT.McGuireeLylm A.Fairbanb cujotftulo,Ethological
Psychiatry:Psychopatholor ln TheContextofEvolutionaryBiolor ,indica
clamm ente o direcionam ento da obra. Um livro recente sobre as divemas
abordagens experim entais,dentro dos lim ites da etologia,é Ethoexperim ental

Appm achesTo TheStudy ofBehavior,organizadaporRobertJ.Blanctmrd,
PaulF.Bm in,D .Caroline Blanchard e Stefano Parm igiani.
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O hom em é classificado na ordem dos Prim atas, na subordem
M thropoidea,nainfraordem catarrhini,nasuperfam iliaHom inoidea,nafam flia
Hom inidae,no gênero H om o e na espécie sapiens.Nosso parentes vivos1% 1s

pB ximossâo osgrandessfmiœ africanœ ,esm cialmenteoschimpanzés(Pan
troglodytes),com osquaistemosllmn enorme shnilaridade genética:cerca de
98% do DNA humano e de chimpanze sâo idênticœ ,o que é maiorque a
similaridade de DNA de camtmdongose de ratostKolme.19759Passingham ,
1982).Em funçâo desta similaridade,Gould (1977) chega a questionat a
classificaçâo de hom ens e chim panzé,sem gêneros diferentes.Nâo seria o caso
de revera classiûcaçâo? Podedamos,porexem plo,usaras classificaçöés Pan
Japfell.
çePan troglodytesou,enâo,Hottto sapietts eH omo troglodytes.
A ancestm lldade hum ana:o prim elx Hom inideo M onhecido

O primeirohominfdeoreconhecidoéAustralopithecusafarensis.Fösseis
desta espéciefonm encontmdosno leste da Africa,tendo sido datados em 3
milhöesde anos.O fössilmaiscompleto édeuma fêmea (> cy);40% do seu
esqueleto foi recupemdo. A anélise do esqueleto indica que seu m odo de
locom oçëo em bfpede.
A anéliseB ssilé coninnadaporum achado com m tu m entalfantéstico:
aspegadasdeLaetoli.Estaspegadasfomm im pressashâcercade 3,5 m ilhöesde

anosportrê,shominfdeos,presllmivelmentedamesmaes# ciedeu cy eficamm
preservadasporum conjtmtonotéveldecirclmKtâncias:foram hnpressassobre
um subs% to de cinym vulcânica,m olhadas m rum a chuva llna,secas ao so1e

logo depoiscobertasporcinza (Leakey,1981).Estadescoverta deu margem a
um agm ndequantidadedeespeculaçöes.M uitosvim m nelasindfciosdaprim eim

famflia:fomm produzidasm rum indivfduo grande (0 macho?),um indivfduo
P)P- uixdoresdoce q.

menor(afêmea'
?)cujasmgadaseram maisprofundas-sugeindoquefossem
mnispesadas(talvezem virtudedeumagravidezoudeestarcarrega'ndoxIm bebê

decolo)-eum terceiro indivfdubmenorqueosoutrosdois(acriança'
?)cujas
m gadasem algllem pontos se sobreplmlum parcialm ente àsdo indivfduo m aior

(estntl
'abrincandodepisarnasmgadasdopai?).A interpretaçâodafatnlliaesté
sendoquestionadahojelNeves,1988),com baseem alglmqindfciosdequeas
pegadas tenlmm sido produzidas sucessivam ente e nâo sim ulëneam ente.De
qualquerm odo,'lm acoisaé indiscutfvel:oshom infdeosqueasproduzimm em m

bfm des;odedogmndedo# estavaalinhadocomosoutrosdedos(llmaadaptaçâo
à locomoçâo)enâodivergente('lmaadaptaçâo àpreensâo).
Estes hom idfde'os eram pequenos, com altt% variando entre 90 e 135
cm .Seu cérebro era pequeno,em relaçâo ao cérebro dos chimpanzés atuais,e

apresentavam fortedimorfismosexual(Bussab,1989).
D uasnovasIlnhagensdeH om lnido s

A partirded.afarensisevoluH m duasnovaslinhagens:2.africanuse

d.robustus,quecoexistimm naAfricahé2m ilh& sdeanosatHs.d.robustus
possufatlm acristasagitalbem desenvolvida,como nosgorilasatuais.Esh éum a
zona deinserçâo depoderososm tisculosm astigatöriosesuapresençasugereque
esteshom infdeos,com o osgorilas atuais,sealim entavam de alim entos vegetais
duros.O tipo de padrâo de desgaste dos dentes sugere adaptaçâo a tlm a dieta

vegetarianaesttita.O australopitecfneoghcild.africanuséconsidemdomais
onfvoro(Lea
3key,1981).A capacidade3
cranianamédiaestimadaded5africanus
éde442cm (vatiaçâode428a485cm )eded.robustuséde517cm (variaçâo
de500a530cm 3)(Passingham , 1982).A diferençaabsolutaem volllmecmniano
érelativizadaquandoseconsidemm asdiferençasem '
tamanho corpoml(0peso

corpol'
almédioestimadoded.africanuséde35kgeded.robustusde45kg).
Oscoeficientesdeencefalizaçâo produzidos,levando-seem conta as diferenças
estim adas em tam anho corporalsâo,respectivam ente,3,42 e 3,39.Am bos os
valoressâo cor
respondentes,encont/ando-se,contudo,aci
m adevaloresobtidos
.
a

pafachiméanzésatuais:2,6j(voluinecerebral=366çm-,çolhvariaçâode309
a423 cm ).

Homo & dcllla:na llnha dim ta do hom em m oderno

Osregistros m aisantigosde H.erectus,um hom iideo que se encontra

nalinhndiretadohomem modemo,sâoencontradosnaAfricaedatadosem 1,6
milhöesde anos(Neves,1988).Outrasdescobertasforam feitasem Trinil,em
Java(datadasem 700.000anos)eem Chokoutien,naChina(datadasem 400.000

3:5

3

anœ).A capacidade craniana do H.erectus foiestimada em 896 cm (com
variaçëo entre 815 e943cm 3),pa3ra f& seisencontmdos em Java, e 1043 cm 3
(com vatiaçâoentre915e 1225cm l,paraf& seisencontmdosnaChina.M esmo
levu do em conta o consideMvelvolum eco> ralde55 kg,segtm do esthnativa

de Passingham (1982), chega-se a coescientes de encefalizaçâo considemvelmentesum riores(5,16paraosfösseisdelavae6s01paraosf& seisdaChinal
aosdosause lopitecineos.
Em associaçâo com o # .erectus encontmm -se instrum entos liticos -

fo> lecendoasidéiu dçquefosseum caçador,queabatiapresasgmndes(Neves,
1988)-evatfgiosdefogo.Estasconquistasptovavelmentefomm imm ltantes

paraqueestehomnfdeopudessesairdaAfricaeexplorarambientestempemdos.
O Solllosapiens

O #o?/losarfer ne/e erfv /er ixviveunaEuropaentre70.000e30.000
'

anosatpaq.Eracomulentoeatn- cado,com aspartesinferioresàosbraçosedas
pem nscuetnsem relaçâo àssuperiores,com o nos homensm v em os que vivem

em.ambientesfrios(Stringer,1984).Tinhaonarizgrande,com tlm sinusfrontal
bem desenvolvido,o queéconsidem doumaoutraadaptaçâp ao frio.Exem plares
desta espécie produzim m um a indtkstria litica divemificada, incluindo facas,
rapadores e pontas de lança,preparados a partir de lascas previam ente

desbastadas(Leakey,1981).Fizeram também instnzmentosdeossos.

.

Em associaçâo aosneandertais encontm m -se os prim eiros vestfgios de

sepultamentosrituais.G/osdem lenencontmdpsem tomodeossossugerem
que tenhn havido oferendas de florés.O fato de terem sido encontm dos fôsseis
deindivfduosvelhos,com oo do hom em deIaa Chapelle-aux-saint,a'
presentando
sinais de defonnaçe s produzidas porae ite,é sugestivo de llm a vida social
com plexa,llm a vez que a sobrevida de um homem velho e doente demanda
cuidadosporpartedo grum .
A capacidadeacraniana estim adadoH .J'
tppfe?w neanderthalensis variava

entre1.350e1.723cm-(segundoestimativadevonKoenigswald,1976),superior

àdohomem modemocujavariaçàosesituaentre1.350e1.5* cm3.

Os neanderthais desaparecem abruptam ente do registro fôssil,sendo as

razöes deste desaparecim ento ainda controversas (Stringer, 1984). O
aparecim ento deH.sapienssapiensnaEuropaédatado em cercade35.(* anos.

A hix tesedaorigem dohomem modemo apartirdosneandehhaisestéhoje
totalmentedescartadalNeves,comtmicaçâo m ssoal).Umadashipöteseséque
osH.Ju#iev modemosevoluimm apartirde#.erectus,nhAfrica,espalhando-se
entâo paraoutroslugares(Gould,1985).

F.14% 30.%

e 10.(m anos aH s,œ hom ens pe uzim m um a al:e

nlpatlx ela% mda (a nH.Ada em glacial).NaE= pa,6 fnmnmna cavean de
Imqcaux.Nesta cavewu,com o em ou% s da Eteopa,predom innm pinblu s de
nnl
'mnis:tox ,caval- ,bise s.chnmna/nçâoaqualidadee lticadaspintlxos:
fo- m feitas em locais elevados,que dem andnmm a utilizmçâo de andaim es,
apx veifnndo saliências e reentnlncias da parede, o que dé às figllm s um n
.

imp-xqn
-o de movhnento.é pxciso considemr tnmbém que os artistas nâo
estavnm diantedosnn'
lmnisqueestavam representando.Naescuridâodacavem a,

precisnam utilizaralgum tim deilllminaçâopat.
afazerslmqpintllaq.éprovével
quealplm tipo deritualmégicoestivesseenvolvido(Leakey, 1981).
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O estudo da evoluçâo da linguagem hum ana tom a-se ainda m ais
inte-xqante se tivenn- em m ente que esta é um a das cam cterfsticashllm nMnm
m aisdistintivas:o hom em é o Iinico serque faz uso deste tipo de com tm icaçâo
em am biente natum l.
;
O exam e de aspectos da evoluçâo da linguagem na espécie e do seu
desenvolvim ento nos indivfduos pY picia reflexr
-w.qsobre a natureza hllmnna e
sobreosnfveiscom plexosde integlw âo entrefatoresheredilriose m bientais.
A anélise do registro fössil nnntôm ico e arqueolögico da evoluçâo
hum ana e os estudos compamtivos do hom em contemporâneo com os dem ais
antropôides vivos revelam que ao longo deste processo o hom em se tom ou
essenciahnentecult= l.
,
Algunsprim atasnâo hum anosusam instnlm entosem ambientenatural,
assim comoapresentnm tendênci% àaprendia gem sx ialeaalgum atm nsm issâo

cult= l.Porexemplo,osmacacosjaponese,sdailhadeKoshimaapresentam um
com portam ento inm itado:lavam batatasnaéguadom aresua insistênciasugere
fnm bém que estào tempemndo o alim ento com o sal.Uma fêm ea de 16 m eses,
Im o,foiaprim eim a iniciareste tipo deaçâo.O seu com m > m ento foiprim eiro
im itado pelosseusparceirosdçbrincadeim ,depoispelasm âe,sefinalm entepelos
m achos adultos,aparentem ente 'm ais conservadores. A partir de entâo, oz

l'
ecém-nascidosjéemm levadosaomarm rsuasmâeseex- tosaolavarbatatah
que acabavam imitando.Hoje,estaphticafazpahedacultum deKoshimn.
Outrosexemplos:a)seum macacorhesusobservaroutm tentandoacharcomida

embaixodex1m objeto,cometemenoserrosnamesmatarefa(DarbyeRiopelle,
1959);b) os primatas ficam tipicamente newosos em situaçâo nova mas
tm nquilizam -se se virem 11m companheim se com m > ndo H nquilamente.
Entrehnto, no caso .hum ano, o uso de instrum entos, a tendência à
aprendizagem socialeà tmnsm issâo cult= lalcançan m nlveisextrem os.Com o

Bnmer(1976)aponta,para nôsa culto nâo é œ asionalnem dispensével.A
elp- uisado= doce q.

'

cultlla énossaf6rm
'nbésicadeadaptaç
'âoaomeioejâfazpadedanossapröpria
natutea .

O registl'
o fôssil m ostrà que aùcestrais hum anos estavam usando

insfnlm entosdepeda,nolestedaAfrica,hém lomenosdoisemeiomilhöesde

anosaths(Isaac,1983)!Embom estesejaoregistromaisantigojâdescoberto,
é m uito provével que instrum entos de m adeira e de osso,m ateriais que
discihnente deixariam fösseistfpicos,tenham sido usadosantesecontinuassem
sendo usados naquela época.Os instnzm entosencon% dos em m lascas usadas
paraprocun tcam e.O hom inidaestavaseto> ndo um comedotdecam esem o
equipam ento natllm l dos carnfvoros - dentes esm cializados. M ais tarde, se
to- ntiaum caçadorhébil,m esm osem annasnablm ispoderoa q.O m odo devida
de caça ecoletaque com eçavaa se arquitetardekde entâo,dependeriado uso de
instnlm entos.Neste contextù,variaçöe,s que favorecessem o avanço cultllm l
serinm selecionadas.De fato,a partir de entâo o registro arqueolôgico mostm
um a com plexidade cultural cada vez m aior e o registro B ssil anatôm ico,

crescimentocerebraleespecializaçâodasmâos,especializaçöesaservkodeum
m odo devida sôcio-tecnolögico.
'

:

'

.
:

'

Estacomplexidadecultllmlcrescentevaiserevelandopeloconjuntode

instrum entos com técnicas inovadoms,pela expansâo do hom em pam regiöes

'

tempemdasefrias,pam asquaisnâoapresenàvaadaptaçöesnablenis,pelasbases

i

de m om diaqueindicam foco socialim portante,pelo surgimento de indicadores
de rituais,desobrevidade indivfduosdoentese,finalm ente,pela arte.
A o que tudo indica,a linguagem fçz parte integmnte deste contexto
evolucionârio quealterou aspossibilidadescultumisexistentesentreosprimatas
posto qpe algum ashabilidadessociaiscomplexasevolufdas parecem requerer
estenfvelsofisticado de com unicaçâo.
'
A busca de indfcios fösseisdeuso da linguagem falada tem ye baseado
em tentativas de localizaçâo desinaisde desenvolvim ento do aparelho fonador,
ou dos centrosnervososligadosàproduçâo e recepçâo da fala.

'

.

.

'

Laitmap(1984)analisandoaformndebasedoc/niodoshominidas,sô

encontm evidências da presença do aparelho fonador tfpico em H omo m rfe?t<
adultos:nem osahcestm ishom inidas,nem osdemaisprim ntasvivosapresentam
este traço;nem m esm o o recém -nascido hum ano tem desenvolvido;sô a paitir

'

de2anosé4ueacamctedsticaseestabelece.
A ausência do aparelho fonador tfpico nos hom inidas nâo indica
necessariam ente falta de hnpoM ncia da com unicaçâo vocal. Por um lado,
deve-selem bm r,porexem plo,que mesm o tun chimpanzéécapazdeproduzir11
tiposdesonscontrastantes,atmvésdeumasériedem anobm sarticulatörias,ainda

quecom um aparelhofonadorbem nldimentar.2 muitoprovévelqueohominida
fnm bém utilizasseum tipo sem elhantedecom unicaçâo vocal:acom plexidadede
:

'

3g:

seu m odo devidaexigiacomxm icaçâo soflsticada.Além disso,a pM priaseleçâo
natlla ldoaparelho fonadorsôle eriaocorrerm lm contextoondeacom tinicaçâo
vœ alf- qe im m - nte.
.
'
De qualquerm e o.o d- nvolvhnento inaldo aparelho fonadorno H.

aa#fe?la parece ter sido crucial:as vogais extremas contrastantes (a,i,u)
tom sam -se llossfveis; com um m fnlm o de energia os shmis sociais tfpicœ

pudemm serproduzidos (Liebe= nn,1975).lsto,aparentemente,deu asas à
linguagem e gamntiu o sucesso repe utivo daespécie.

Os mecanismos nellmisbésicosnecessârios à percem âo da falajâ
estavnm desenvolvidosentreosprimatas.A esterespeito,porexem plo,osistem n
auditivo de rhesus ilustra um a plasticidade interessante. Em anim ais
nâo-treinados nâo se encontm m receptoresno cödex auditivo para determ inado
estfm ulo de 200 H z. Nos indivfduos treinados por m étodos cléssicos de
condicionam ento, % te,s receptores se desenvolvem .Talvez esta plasticidade

inicialtenhapropiciadoaseleçâodemecanismosnellmisasnadosadeteM inado
tim desons,tom nndo-se,m sterionnente,um traço geneticnm ente detenninado.

Bebêsde6semanasapresentam discdminaçâode# eb(E1mns,1971)eistopode
'

ilustraresta idéia.De fato,o hom em parece apresentarum a série deadaptaçöes
nellenisrelativas à linguagem . ..
O cérebro é o nosso ôrgâo m aisradicalm ente esm cializado.O cérebro
hllm ano é m uito gm nde em telaçâo ao dos prhnatas,tanto em term osabsolutos
quanto em tenuosrelativos.Temœ IIm cérebro 3 vezesm aiordo qùe o espem do

paraum primatadonossotamànho(Passingham,1982).Note-sequenâosepode
pensar em termos absolutos independentes: os èlefantes,por exem plo, têm

cérebrosjvezesmaioresqueoshumanos,masistosimplesmentedecon'
edofato
deestesanim aisserem m uito m aioresdo que nôs.
O crescim ento do cérebro em relaçâo ao corpo têm im plicaçöes

j

importantes.A analogiaöbviacom o compuhdorélembradaporPassinaham
(1982):o nflmero de elementos lögicos e o espaço de armazenar
'
*
''sâo

1
1
j

v

.

'

'

.

-'' '

detenninantesdoqueaméquinaécapazdefazer.O chimpanzétem um cérejro
3vezesmaiorqueum lêmur(0primatamaisprimitivo)eexibeumacapacidade
'

pam aprenderbem m aisnotével.Além disso,é o chim panzé quem é capaz de
f
azeruso de instrum entos.
:
Outms especializaç-q que nos cam cterizam sâo as assimetrias e as
dominânciaslatem isdo célvbl'
o.Nosm acacos,em geral,um hem isfério duplica
outro:nocasoderem oçâotohldellm deles,am aioriadasatividadesdoindivfduo
pm ssegue.O cérebro hum ano é organizado de m V o m ais eficiente:funçr
nw.
q
.

diferentes:porém relacioimdas:sâoAtribufdaka'cad.ahemisfério-o'
iuè,emcerto
sentido, dupIicaa capacidade cerebm l.
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Pn- eexistirxlm ndom l
'nn
-nciacex bm l- ueO - afala.A o uvaçâo

dohemisfério - uerdo m lainjeçâodesM io-amital-trm mento aplicado a
epilépticos-pe uzhnl= sibilidadedafalaem 96% dospacientesdestrose70%

dosrmnhotos(M ilner,1975).Contudo,em indivfduosjovens,ohemisfériodireito
écapaz de exetcero cone le da fala no m om ento em queo hem isfério esquerdo

sofre3nnossérios(RasmussepeM ihzer,1977).

'

.

.

2 m ssfvelqueadoml
'nn
-ncia cerebmlsejavantaj- paraaexecuçâo
Hpida de seqûências com plexas.Evidência indix ta disso advém da correlaçâo
existente entre gagueira e èontrole de dom inância nos dois hem isférios

(Rosenûeld,1980).: inte- qnntenotarqueestadomiem-nciaéhe-ditéria.Por
exem plo. em filhos adotivos,a latem lidade se convlaciona com a dos pais

verdadel- enâocom'àdospaisadotivostllichseKins% llrne,1976).
Além da asshnetria ftmcional, observa-se também certa assim etria

nontômica.Algumas :1.
e% ligadnq ao processamento da linguagem (érea de

Wee cke)eproduçâodafalatéreadeB= aljéaparecem maisdesenvolvidas
no hem isfério esquerdo do recém -nascido.

EXnminnmos,até aqui,algllmnnesm cializaçr
nv.
qanatômicas(aparelho

fonador)eneurossiolögicastorganizaçâocerebml)paraalinguagem Passaremos agom a exnminarm ssfveispredisposkesnatumis selecionadaspam a
.

linguagem ,anivelcomm > nwntal.Paraistoyizosvalerem osdeestudoscom pam tivos com outrasespéciesdeprim atase de estudosde desènvolvimento infantil.
Em prim eiro lugarvo osconsidemr
'algllem resultadosdastentativasde
L
.
se ensinarlinguagem hllm nna a pnm atas nâo-hllmnnœ .Para m encionar o caso
m aisfam oso,o casalGardneresua equipe,criamm ,do 11ao 51m êsde idade,a
chimpnnmé W ashoe, a quem ensinapam a Linguagem Atnericana dos Jfaag

(AM ESLANI(GardnereGardner,1969).Osresulhdm fonm impressionantes,
m ose ndo queosfm cpssosanterioresparecem terdeconido do fato de setentar

ensinarlingupjensfaladasaestesprimatas.Aos51meses,Washoetinhnum
vocabulério de 131 sinais. Além disso, aprendeu a com binar sinais

espùnënèamenteeaéenemlizar:tendoaprendidooconceitomàis,nllmnsituaçâo
espèdfica,passouausé-lotam bém em outmssituaçöes.W ashoenâo serestringia
a responder:iniciava convem ase usava o AM ESLAN com outros chlmpang-'q

tteinados.Testesdeseuvœabulériofomm feitosem condk- rigorosaspam se
evitar o efeito tipo c/ever Hans em que o experim entador poderia,
inadvertidam ente,estardando pistasnâo-verbaispara asrespostascorretas:ela
tinhn de olhntslides e nom eâ-lospam llm nsegtmda pessoa,que nâo sabiaqual
igum çstava sendo exibida.Foram apresentados 128slidesenotou-seum acerto

de 92 yezes (Gardnere Gardnei,1978).Enttetanto,apesarde tudo isto,estes
a.nl
'm>is s-ö.' sup
eam o dm em penho de crianças m uito pequenas,dom inando
a ..
.

ajenasoselementosmaisbésicosdalknguagem hllmnna.
4

;

i

i

39â

Além disso,Bnmer(1976)comentou o comm eqmento da apxndiz
W ashœ :bastante entediada com a tarefa,em 11a% se pa- ce com o de 'lm n
criança.Naverdade,osseusptog- qœ ,em M radefato adm imeveis,resultam de

umnverdadeh.
aom lw âodegue> edeum aquemadea inamentomacko.
Enquanto isso, as crianpas precisam apenas ser expostas à linguagem

(Passingbnm ,1982).
Ao contmerio dos slhotes de outros ptim atas,os bebês hllm nnos sâo
balcuciador- com pulsivose hnitnm ossonsqueouvem ;nosprim eh'
os6 m eses,

mesmo ascriançassurdasexibem vocalizaçâo no- nl(Lenneberg,1967).Os
belxN
x tnmbém fazem igualaç- .
qvœ aiscom adosadultos(Papousekepapousek
1984).Preferem ossonscamctedsticosdafalahllmnnn(EisenG rg,1979)eem
especial,o da fala matem a (voz afmada e com entonaçâo tfpica):homens e

mulheres,dnqmaisdiferenteicultllaq,intuitivamente,afbnm avozjam falar
com % bês(Eibl-Eil- feldt,1989).Apresentnm aindaxlmnsincroniaintemcional
em telaçâo à fala que ouvem.Para Condon (1984)-te dançar a linguagem,
m esm o antes de ser capaz de produzf-la, seria um a fonna importante de
acult= çâo.
,

.

'

Trevae en (1984)arrolaumasériedeexpetimentosquemostram queo

'

bebêécapazdeexibiraooutoypelom enosa du entœ deconsciênciaindividual

edeintencionalidade(subjetividadeprimâlia)edecapacidadedeseajustaraos

sinaisdooutro.Osbebêssâoexpressivosesuaexpressâo époderosano controle
do compo> m ento dosoutros;regulam -setam bém à expressâo d- dem ais.Sâo
ttem endnmente voltadosparaa intem çâo epara o dejenvolvim ento de vfnculùs.

:
'

: neste contexto,um cotidiano de interaçâo afetiva,em que a linguagem se

desenvolve.Bastaqueactiatxasejaexpostaàlinguagem num contextoafetivo

significàtivo.Alinguagem nëosedesenvolvem rmem imitaçjo.Acriançaabstmi
regm s ou relaçöes a partir do que ouve e entâo aplica-as para constnzir a
.

linjuagem enquanto,1m apaiatodeprincfpios.,
Assim,a nfvelcomportamental,tnmb/msencontiamos uma série de
indicadoresquemostmm umafortepredisposkâo ppp obesenvplyimentoda
.

'
linguagem .
?l t . . . . l
N âo resta dfwida de que a seleçâo nattealtenlm atuado nestes vo os
nfveism encionados-nemtôm ico,neutossiolögico'e compo> m ental.De.fato,a
sepalw âo destesnfveissô pM eserfeitaparaefeito de anâlise.
.' '
Voltando à questâo evolucionéria..é il portante 'observar que à
em ergência da linguagem possibilitou outm sniM ificaçr+s fabul- q.Se'
gundo
'

.

.

'

.

Jonker(1987),umamudançadmmâticadeveteroconidoquando osholninidnm

começnnm asereferiraosobjetpsefenômèn6sdoambieùte,oquedeuumanova
dimensâo àssuasexm riências.A comuiicaçâoenâo éo,tkzico,e nem o'm ais
imm rtante,asm cto dalinguagem .Ao nom éarfenôni
é.,'Lnp
s
%x .L
''.
'.'
.:i
'nt
:e
,m
. .os
. .eext
.1em os,o
..

'. ' .
.

.

'

3:z

hom em os distingue e esta% lece a distinçâo entre eles e (= outros,o que é a
m nnlfestaçâo intem ndesua auto-consciência.
A invençâo dalinguagem falada pareceterrevolucionadoo pensam ento

e aumentado o nfvelde inteligência:temoscondköesde nosrepresentar
Mm teticam enteeem situaçe saltnm enteabstratas.Estefenôm enoesté,portanto,
no cem e do pu esso de hom inizaçâo.
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CURSO DEPSICOLOGIADATERCEW D ADE I
RElwmRm A- sAkroe sRozEsntaa N
FFCLRP-USR Caz?lrlu #ehibeirëoPreto
L Expnntio dem oge ca datem eh'
a idade
Nostiltim os 150anosom tmdom udoum aisnosentidotécnico-cientffico
do que em cem m il anos antes.A eletricidade e a eletrônica invadimm as
univemidades,osescritôrios,asem presas,ascasaseatéascozinhas.um aim ensa
M e de telecom unicaçœ nospöe no m esmo dia a parde tudo que acontece de
im podnnte em qualquer pade do mtm do.M agens que antigam ente cpstavam
m eses agom sefazem em m ucashoras.
1.1.M plm-m lda da a tnlturaetérlada m pulaçso
Tam bém o hom em m udou!Na Bélgica,em 1880,xlm n pessoa em 20

alcançavamaisque65anos,cem anosdepoisjéeraumaem sete,outrêsvezes
m ais.

Com pam ndo-se o cuM culo de vida de pessoas nascidas em 1880 com
aquelasnascidasem 1980observa-sequeaesperatwadevidaaum entacom quase
20 anos.
Com o e* a situaçâo no Bmsil? Infelizm ente nâo o sabem os.Porum
im m rdoéveldesleixo deixou-se'px- ro ano de 1990 que era o atlo do censo,
adiando-o pam 1991.Desta form a ninguém é capazde dizerquala situaçâo no
Brasilatualm entee terem osquenoscontenœ com dadosde 1980 ealgunsdados
de 1984.Estnmos baseando-nos sobte os dados fom ecidos pelo IBGE,sobre

dadosdoNticleodeEstudosdePopulaçâodaUNICAO (1987),esobreosdo

livroBrasll,umapoliticaparaavelhicelé,deJeanM.Hôte,diretordoCentro
de Relaçöes,D tudos,Ilzfounnçœ e Pesquisassobre osPm blemnqdasPessoas

IdosasdaFrança(1988).
A estrutura etéria de um n m pulaçâo é deteM innda principahnente por
N --qfatotes:

1)mudançasnosnfveisdefectmdidade;
2)mudnnçasnognnhoem esm rançadevidaaonasceri
3)asnzigmçöesintem acionais.
Com o se com m rtou a taxa de fecundidade no Bm silde 1970 a 1984 no
m eiotupaleno m eio urbano nas5 grandesregiœ do Brasil?Algtmsfenôm enos
imm dnntespodem serobservadœ :

39s

1)ataxanomeio-nlénmiordoquenomeiourbanosmnmestadiferença
dim inuicom o decon'
erdœ anœ ;

2)ataxadiml
'ntliunoBrasilcomoum todo,tantonomeiourbanocomo
no meio nlal.Quedasde 17%,reduçœ maioêesno Cenko-oeste:25% 'e no
Nordeste:20* :

3)A taxa maisbaixa esté na regiâo Sudeste,e a 1m 1salta no Norte,
NordesteeCene -oeste(crescimentodapopulaçâode 1980a 1984éde2%).

1.2*DadosquantitativosdocH entol puladoùalim Brasil .
;.
,

'

'

.

' '.
. '

,

..

.

s

O Bpsiléu!ppafsdem pulaça
-ojovel mnqcom uinallmentogmdativo

dapopulaçâo idosa.A caus'
aprincipaldestefenômeno éa quedade fecundidade
aoladodell
m axlmentoem longevidadeem copseqiiênciadecontuistaknocamm
social e de satide. Estâ dim inuindo o contingente de m en/ de 15 anos e
aum entando o de1% 1sdç 60.
,
,

Vejamosagom pdistribukâopementualdapopulaçëosegtmdoosgnzpos

deidade:

. .
-A porcentagem dosmeno:de15ant?sdl
mlnuiudej,1,gpam
. rjg,y.
A porcentagev dosmaisde60aumentopde4,2pam 6,1. 'i
-

.

*

..

,

O cre
schnento da .p'op
aç
o idosa é de.takas; al.tas ze.ultra
passà;o
- ul
e'â
: .
:crescim ento da populaçâo toda.
?
Aum ento da populaçâo idosa no Brasil:
Osindiçadpresbâsicm do envelhecim epto dapopulaçâp sâo;
-

.

.

.

.

.'

..

.

.

1)ontimel'
o depesàoasde60+ (ntimel'
o absoluto);
2)acompamçâodontimerorelativodeidososnodecorrerdotempo:de
1950a1960ociescimentorelativoéde51%;de 1960a1970dq41,6%;dr1970
a 1980 de 53% .
:'' '

Fazendo-sexlmnprojeçëodam pulàçëodbù0+

D GE

ropulaçio6a+

Poxentagem dapopulaçiototal'

'

1990
1995
2000
2020
2025

10.173.0* '
12.334.4X1
14.352.0*
28.369.(X*
: 33.::2.(X*
.

'

î

.

6,7
7,5
8,0
12,1
. 13,8 .
.

'

.

Depoiqde 1985 héxlm aum entode360.% m ralzo de60+.Em 2020em
cada 8bmsileirosum é 60+.hscallu sdo acë scim o sâo:
L
è

3-

1) tu nlveis menora de mohalidade:vacinas,remédios e cuidados
higiênicosm elhores;

2) acréscim o de esperança de vida ao nascer:no quinquênio de
2020-2025 prevê-se72 para oshom ense78 para asm ulheres.

3)nfveismenoresde fecundidade:1975-1980 tf.4,21;1995-2000 t.f.
2,91;2050-2055 tf.2,12.
O cR scimento da populaçâo idosa supemh e m uito o cM chnento da
m pulaçâo totalem m rcentagem :Europa20x,EUA m aisque3x,Am éricaLatina
q'mme3x.Pode-se ac- centa?aistp queno Bmsil:
- de 1
960a 1970aN pulaçâocxsceu2,9% eos60+:4,3%;
- de 1
970 a1980aN pulaçâocresceu2,5% eos65+:5,0%.

Pode-seaindaperguntl:Quantosidososficam acaréodasm ssoasent-

15e64 anos?Istosechnmnarau o& dependênciatuevaide4,9idosospor
100 m ssoasentre 15 e 64 anosem 1960,para7,0 em 1990,9,1 em 2010 e 12,0
em 2020.
O cçnso de 1980 constatou que 33,2% de 60 a 69 anos ainda emm

econom icam ente produtivos,e 11,5% dem aisde70 anos.M esm o asshn cyesce
arazâo da dem ndência.
'
Um a previsâo da pirn
-m ide populacional bm sileh.
a para o ano 2020

mostm !lm esèeitamento da base,esteestreitamentoqueem 1970 serestringia

aos5anosem 2020jéseestendeatéaos34anos,enquantoùtopomostraxlm
nftido aum entp que ém aiorno lado do sexo feminino.
1.3.Alp xm ascam cteristlcasestruturaisda populaçâo idosa
Nâo se deve esquecerque estas inform açöes se referem a grupos de

sobreviventes,queportantoestlosujeitosaumaseletividadedopontodevista
econôm ico,étnico,social,etc.
Poroutro lado algllm as inform açöes se referem a fptos que ocorremm
m uito m aiscedo nassuasvidas,porexem ploa escolaridadeda populaçâo de60
alzos equesâo po> nto reflexosdesituaç-qbem rem ptas.

l.Atcomposkiodapopulaçâoidosam rsexo
A proporçâodepessoasdem aisde60anoselh 1950erade4,2eem 1980
de6,1.Em todasasidadesde60,70e 80 anoseem todososanosde 1950 a 1980
tivem os sem prem aism ulheresquehom ens.

Este ntknero relativo (mulheres por 100 homens) atlmenh quando
allmentaaidade:de 1950a 1980tivemos7% maismulheresde60+,20% mais
mulheresde70+e60% maismulheresde80+.Nâoéprecisoserfeminish para
dizerque am ulheraguentam ais.Com isto llca clam ;

3%

1)queapopulaçâoidnqnépredominantementefeminina;
2)queadiferencialm rsexovem crescendonostiltimœ anos.
Causas:a m ulheré biologicam ente mais forte;o hom em m uitas vezes
tem trabalho m aism sado,vive se desgastando mais fnmM m m rex% vagância
e a am sentadoriapam eleé m aism nosa.
Com o conclusâo a esperança de vida é m aior nas m ulheres que nos

homens,edependedascondiçr
nv.
qdevida.ElzaS.Berquôapresentaprojeçnp
-.
q
pam a populaçâo de 60 anosem anos de exm ctativade vida:
Homens: + 18,03 entre 1990 e 1995
+ 18,29 entre24* e 2* 5
+ 18,69 entre 2020 e2025
M ulheres:+ 19,85 entre 1990 e 1995
+ 20,65 entm 2(* e2œ 5
+ 21,83 entre 2020 e2025

lvr .lllstribukiodam pul>çâoidosaurbanaeruml
Nos éltimos 40 anos houve um a ctescente urbanizaçâo e ao m esmo
tem poum êxododom eio n% 1pam acidadegrande.Em 1940 68% dapopulaçâo
vivianocampo,agoraexatamente68% vivenascidades.Concomitantementeld
um a m aior concentraçâo da populaçâo idosa nas âreas urbanas.Atualmente
parece haverum am aiorconcentlw âo dem ulheresidosasnascidades.
Aspirâm idesetârias do Bmsilmostm m bastantebem a diferença entre
a populaçâo urbana e a populaçâo nlral.Um a com paraçâo entre a populaçâo
urbanaenmalde1940ede1980evidenciagrandeexpansëonatebanaeregressâo
na nma1.
Causas:m igm çâo do cam po pam a cidade,renda baixa do pessoaldo
campo,m aiorm ortalidade no m eio rtma1,menorm ortalidade fem inina,m enor
m ortalidade urbana.

l.r ocomposkiodaImpulaçëoidosaporestadocivil
A populaçâo com pam daporestado civil,idade e sexo em 1980 m ostm
doisaspectosim podantes:
.

1)aviuvezcrescecom aidade;

2)asmulherestem maischancedesobreviveraoconjuge.
Causasdosdiferenciaisdo sexo:

a)maiorlongevidadedamulher;
b) normms sociais e cultumis levam os homens a se casarem com
m ulheresm aisnovas;

3::

c)v nnmento émaisf> uenteem homensdoqueem mulheM .
A lJçJO de nùmero de Wllv= e de viûvos,no gnlm etério de 60-64:5
pam 1;65-69:4 para 1;70+:3 para 1.

Descasados (separadoslttnmbém l1é predomfnl
'o demulhe- idosas,
iselastêm m enœ opoe lnidade de R casam ento queoshom ens.

solteiras:svperai os'solteilos progressikamente.Hé maior
Pmbabilidadedkmulherenfxntb'
ozinlm odeclM odascapacidadesfisicase
. s
mentais,m issemprejélidouc(;m a'
casasozl
'nbn.Em médiaàototaldemulheres
de65+:13% sozinbnq.Em médiadototaldehome. de65+:9% sozinhos.
HénecessidadeurgentedepB
variadosdea istênciaaœ idosos.
A viuvezé o fatordem aiorra m nsabilidadepelo mo> sozinho.
M ulheres:em todasasidadesayiuvezé o m aio?fator.
Hom ens:celibato seiguala à viuvez atéaos 70 anos,
. m asdepoisdos 70
a viuvez étnm bém o fatorpe cipal.
. .'

.

'

..

'

'

,

lAi n colaridadedam pulaWoidosm
Atualmente50% daspessoasde60+sâoanalfabetos.
Obkerkpndooperceùtualdapopulaçâoacim adesanosporescolaridade,
idadééseko,conclu'i-sequequanto maisvelho,m aischancelh'ideseranalfabeto.
Enquantoém 198068% dam pulaçâototalel.
aanalfabeto:dosde60a69apenas
52,7%;dosde70+ apenas43,7*.,

Em gemloshomensidososlo maisalfabetizadœ queasmulheres

(i980):
-

'

mulheres60-69:47%,homens58,8%9
mulheres70+:38,4%,homens:50,3%.

1.4.C om lderaçöesfm ais
.

,

:

:.

A nnn
'lise apresentada é apenasprelim inarpordivem u m zöes:

1)Nâohouvedadosimpoefnntessobrerendimentos,fontesderendae

comm skâofsmiliar,nem cruz>mentodevariéveis.

'

2)Informaçöessobrecausa pl/r/fa somentesâo confiâveisem alglmq
estados,poristo nâo fom m inclufdas.

3)Dadaagrandediveaidaderegipnalrecomenda-seadesagregaçâodos
'

.

.

dad- globaispotgm ndesregi- se éreakm etropolitannq.
'

.

4)A àusênciade'dadosdocensoquedeveriatersidofeitoem 1990.
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2.Osm riodosdaN qulsapsicole cadoenvelheclmento
2.1.O m riodo pG ientz co

Plaâo(427-347a.C.):A velhicedem ndedavidaanteriorde'adolescénte
e deadulto.

'

Atistôteles(384-322 a.C.):A vex ceéxlmndoença.
Idem Seneca 68 a.C.

Galeno (129-199 d.C.):A velhicenâo éllmndœ nça,m isénahlol,as
doençassâo contra-naturais.

Cfcem (106-34a.C.):Jéacentuamudançaspsfquicaàesociais.
M uitoschegam a fazerobrasim m lïantesm esm o dem isdos80.
Somente teré as vihudes quein sem pre conthmartentando e treinando.

Quatm fatoreshzfluenciam negativamente:
1)A faltadeatividadepe utiva.
2)Asdeiciênciascolw mis.

3)A diminukâodosprazeresdevida.
4)A consciênciadamortepföxima.
Shakespeare(1564-1616):Astiltimasduasdas7 fajesda.vida.
Goethe(1749-1832):Deve-seconthmarativoeaceitatonovopapel.
(

.

2.2.O prlm eix periodo da pesquisa cientz ca

. è
.
7

.

r.
:'

O gerontölogoj.Birren publicoullmabrevehistöriadamicologiado
envelhecim ento naqualdistlgue 3 pedodos: :' '.

'

.?.'
...

1)O perfodode 1835a 1918.
'.'
2)O Pedodode 1919a 1939. , ' )
.'F:'
3)O perfododeéxpnluâo apattirde'1939.t
'.'''t ,
t
O Primeiroperfodocomeçaem 1835m isfoinaquelea'
noqueQtlitelet
(1796-1874)publicounaFmnçaseu livl'oSobreohomem eodesenvolvi>entù
'
'

d:suM faculdades.N aprim eh'afrase ele diz ,' : . ,' '
f
.

.l

1

. t

.

k .
'

O homem nn- cr- eem oc conformeceltasnonm qqueatée
agom '
ntmcafomm m squisadascom exatidâq nem op< M ocomoum todo,
nem amudmxadereaç- separadas.
''': ' r )'' ,.'': ..''
.'
'

' .

!.

q,

;

.j '.

.:

r

Deorigem belga,Quiteletmostmumuito inte- seem mateinética,estatfsticae

ane pologia.Aplicoua estatfsticaàsmedk- do co> humano fazendoas
con.
elaçCxscom adurakâoda'
vidahumnnn.Conïparoliasidadesdosdmm
'attlrgœ

inglesesefranceses,p- urandosav tqualarelaçâo entreielïaé'
àjtldöesea

4::

idadeem queaparecem.Com istoelejâentrounamicologiadodesenvolvhnento
edo envelhecim ento.
Este tmbalho teve influência hnpo> nte sobre Sir Francis Galton na
Inglaten'
a.Galton estudava m edicina,foiprofessordem atemética e se ocupava
também com geografia e atm vés da estatfstièa e a antropologia chegou à
m icologia.EnquantoW ileH W x dt,o fundadordapsicologiaexperim entalem

Leipzig (1979)sepreocupavacom asleisgeraism icolögicasdohomem adulto,
Galton seinteressavaespecialm ente pelasdiferençasentreaspessoas.E1etmtou
de correlacionar as m udanças no organism o dum nte o desenvolvhnento e
envelhecim ento com as m udanças na psicom otricidade, nos processos

perceptivosenosprocessospsfquicossuperiores(opensamentoeavontade).

A contribukâomaisimportantedesteprimeiropedodoéatentativ
'ade
a
charmeiosparamedirobjetivamenteodesenvolvi
mentoouadimi
nuicâodas
capacidades.
. . '
. ' ''
Podemosaindam encionarom édico IgnatzL.Naschero paide geriatria

(1909) também coV ecido como pioneiro da medicina social.Trabalhou
principalm enteem V enae em Nova Yorque.
2.3.Segundo periodo:O com eço da pesquisa sistem ética

No perfodo de 1918a 1939 se fizeram divemosestudosdetalhadoscom
testespsicolögicosparam edira inteligência,o desempenho,a psicomotricidade
e a capacidadede ieaçâo.

q NosEUA.O primeiropsicölogo nosEUA quedepoisdeseterdedicado
durante m uitos anos ao estudo da criança e do adolescente, Stanley H all

(1844-1924)publicou em 1922,com 78anos,A senescência,aliltimametade
da vida.Com este livro contribuiu paraxlm am elhorcom preensâo danaturezae
das ftmçöes da velhice e fom eceu'a prim eim contribuiçâo da psicologia à
gerontologia.Jâ naqtlele tem po Hallse revoltou cimtra o modelo de declinio

daquelesqueachavam queavelhiceseriaoinvelsodajuventude.
Em 1938 M ilesfundou naUnivemidade de Stanford um Instituto pam o

estudodoenvelhecimento.Estaxmiversidadejâem conhecidapelosestudossobre
o testeBW ET-SIM ON de nfvelm entalem criançase adolescentes.
Na Rtissia os tmbalhos de Pavlov com o reflexo condicionado em câes
tnmbém dem onsttamm m odificaçöes na apiendizagem com o envelhecim ento.
Podem os ainda m encionar que o tenno gerontologia foi introduzido pelo
pesquisadorN .A.Rybnikov em 1926.Conform eele:
A Gerolgologia,a m squisa do comportamento em idade avançada,
devesetornarumaireaespecialdaciênciadocomportamento.A meta
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desta ciência éa m squisadascallqnqe dascondiç& sdo envelhecimento eal- uisaea descriçsoprecisa dasm udançasqueavançam
Dgulnrmentenocompodamentoequeserelacionnm com aidade.

N o Ja#Jo tam bém houve interesse pela velhice nos anos 20,
pèsquisando-se principalm ente a m udança antropométrica e seus correlatos
m icolögicos.Em 1934 Kirihm realizou uma pesquisa em 25.0* om rârios

industriaiseslmqfamfli% sobreainteligência.constatouumadiminukâoapadir
dos20 anosexlm ndiferençaentrehom ense m ulheresem favordosprim eiros.
Na Europa,com exceç:o da Inglaterraa pesquisa entte 1918 e 1939 foi
m enossistem âticaem etM ica.O acréscim onoconhecim entopsicolögicoprovêm
principahnente de psiquiatras. M sim H omburg analisa. a m otricidade e as
m udalwasdoentiasnavelhice.Courhm clmma aatençâo sobreasmudnnçasnas

peapectivas do tempo.Além disto temos os trabalhos de M nedes (1933),
M nmnon(1934)eKehrer(1939)queestudnm aidadeentre40e60anos.Foiem
1939 que Schultz publicou sobre oprobletna da irrevocabilidade,o clim atério e
as reaçöes das pessoas quando passam por ele.Gruhle publicou em 1938 lIm
artigo que ficou um m arco negro na gerontologia alem â:A Velhice Psîqulca.

Estavisâo patolögica (obtida com doentespsiquiétricos)e altamente negativa

mostm comoçamcteristicadoenvelhecimentoosprocessosdedemolkâo,da
perda dasaptidöes,do contato socialedam em ôria,o tornar-sem aiscabeçudo e
m aisfacihnente initado.
Além dostm balhosdospsiquia% shâalgumaspesquisasgerontolögicas.

Uma enquête de Giese (1928) sobre a vivência do envelhecere o livro de
Charlotte Buhler O desenvolvim ento da vida hum ana com o problem a
psicolôgico.
2.4.0 tem eim periodo:A faseexpansiva

Um dos marcos imm rtantes foi a publicaçâo do livro de Cowdry
Pm blem as do Envelhecim ento que nâo am nas trata dos problem as m édicos
m astambém dosproblem associais,psicolôgicosepsiquiâtricos.Istofoipossfvel
gmçasàcolabomçâodexlmaequipeintçrdisciplinarconstitufdadeClerksW iàsler
Dublin, Ham ilton,M iles,Dewey eBirren.A Fundaçëo M acy queN ssibl
klitou a,

edkâodestelivrotnmbém otganizouoClubeparapesquisadoEnvelhecilnento.
Ateavésdo Servîço deSclidePûblica dosEuA chegou-se àflm daçâo de
um Departamento de Gerontologia no Conselho Nacionalde Assessoria.Em
1941Shocktom ou-sesecretériodesteConselhom ostm ndo m aiorinteressepèlos
aspectœ fisiolôgicose psicol6gicos.Em 1941houve um congre so organizado
& lo Serviço de Saflde H blica sobre Os#ro:/el?l> da Salide Pùblica na ftfc#:
Adulta ena W lllice.

!
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Dllm nte a guerm pouco foifeito em .
m atéria de gem ntologia,m as logo

depois,em 1945sèfundoùnosEUA aGerohtologicals'ocferyePresseyjétinlm
ftmdado xlm D epartam ento deM aturidade pVelhicenaAPA .
Em 1946 foiftmdadaarevistaJournalofG em ntolor .Um anodepois
houve o prim eiro congresso da Sociedade de Gerontologiaem Detroit.A partir

dafosproblemnmgerontolögicosnalnglaten'aenosEUA jâfomm estudados
interdisciplinannente.
.
NaM em nnhn,no entanto,estacolabolw âosomentecom eçou apartirdo
ano de 1967 com a revitalizaçâo da Socieanrled/ezzll #e Gerontologia com um
depndnm ento especialpam a psicologia epam a sociologia.
De especialhuportância foio ano de 1950 quando num congresso de

-

LiègefoifundadaaInternationalAssodationofGerontology1Im örgâointerdisciplinnt.No prim eiro congresso houve 95participantescom 50 confçrênèias.
O segundo congressofoiem SaintLouisem 1951presidido porCowdry,
com m ais de 900 participu tes e 100 conferências.Em 1954 houve o terceiro

.

congressoem LondrespresididoporSheldon.Importantescontribuköesfoam
oferecidasporBartlette W elford.D estecongresso apareceram osAnnis.
O quarto congressofoinaItâliaem M em noeVenezaem 1957,presidido
porGreppi.N o oitavo congresso em W ashington em 1969 presidido porShock

jéhaviamaisde4000participantes.Osinteressesjâeram bem divididosenireos
aspectos médicos,psicolôgicos e sociolögicos.Dafem dianté o Conkresso
.

InternacionaldeGerontologia tem serealizado detrêsem trêsanosem diversos
pafsesdo inlm do.
'
A partirde 1951 a AnnualReview ofPsycholor editou,inicialm ente
decinco em cinco edepoisdetrêsem trêsanos,excelentesrevisöesdapsicologia
daterceiraidade.Estesartigosderevisâoconstituem preciosasfontesynâoapenas
porseu contetido sintético do desenvolvim ento da Psicologia da Terceim Idade
m nstambém pelaquantidadedereferênciasbibliogréficas,nam édiaporvoltade
300 porartigo.

Birrençcol.(1983)apiesentamlh um balançojasrevisöesanteriores.
Verificamm que1ésettnlm citado 247 revistasdifefentes,dentrodasquaiso
JouènalofGerontolor ,fundadö em 1946,com 409 citaçöes.De m odo geral,
80% dascitaçöesreferimm -seaartigose20% alivros.Arevis(s
aDevelopm ental
Psycholor da APA somente Apareceu em 1969.No perfodo de 30 anos houve
citaçöesde 1571artigos.A psicologia do desenvolvhnento do adulto e do idoso
sç tom ou um cam po am plo e de interesse intem ncional.A pm quisa deles sobre
todo p m aterialrelevante publicado entre 1975 e 1983 resultou na identiscaçâo

de4057artkoselivroskobrebassunfo.

..

No Srr fl,infelizmente,a litératllm ébastantçrestrita.Convêm m encionaraquiaspsicölogasRaquelV eim da Cxmhn'eElvim A breu e M ello W agner,

.
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eom larga experiência no atendim ento d- idœ œ ,que ftmdm m o cumo de

GeYntologianolnstitutoSedesSapientiae,quejéh'il3anœ vêm especializando
eamWekoandopmflssionaisdevériasâreas.Esmcialmençâomerecetnmu m
o trabalho feito naU NICAM P ena PUC de Cam phzas.

De10a 14denovembrodesteanode1991serealiynm'em SâoPauloo
IX Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia e o W ICongresso u tino
Am eticano de Geriatria e Gerontologia que tam bém é o Prim eiro Conp esso
u tino-Am ericano de Gem ntologia COM IAT-IAG.
3.Qn7& sdo atm so da m lcologla do adultoe da3:idade
3.1.M raz& steôrlc- :Osconceitoste ricos

Jéficou bastanteclaroqueo desenvolvhnentonâo serestringeà infância

eàadolescência,masenglobatM nsasetapmsdavida.Fasteconceitojâlançado
porerhom aeem 1959apenaslentamenteentx unaconvicçâodosautoresdelivros
sobre a psicologia do desenvolvimento.M uitos no passado considemvnm o
desenvolvhnentocom oo desabrochardasaptidöesinatas,o quesedarianosanos
de infância edaadolescência.Tam bém ainfluênciadapsicanâlisequeconsidem
som ente a infância cèm o a fase definitiva da fonnaçâo do psiquism o e da
pem onalidade do individuo,colaborou neste sentido.M esm o Piagetcom seu
estudo epistem olögicp do desenvolvhnento do conhechnento hum ano focalizou
m ais ainfância ea adolescência.
.

OsestuàosNygrl/co.&eaanélisesigteméticadahistöriaememöriasda
vidam ostmram claramentequem uitosacontecimentosdepoisdaadolescênciae
m esm o na fase adulta ou idosa tiveram um a influência decisiva sobre a
pemonalidadee o m odo de com portar-se.
'
Especialm enteàluzdasteoriasy pskologia dapersonalidadeficaclaro
què asm odificaçöesconstantesda configuraçâo de pensam entos,sentimentos e
com portam entos se realizam no am biente social e contim mm a vida inteim
.

(M Il> y).

.

Nâo querem osdim inuiraenotm eim m rtânciaque asfasesdainfânciae
daadolescência têm paraa psicologia evolutiva,m asnâosedeve agircom o se o
hom em som ente se evoluisse nosprhneiros 15 anose com o se a exm riência de
vida,osgmndesacontecimentosdafonnaçëo dafam ilia,do sucesso ou fm casso
do casam ento e da profissâo e muitosoutrosnâo tivessem 1lm significado pam a
fonnaçâo da pessoa.
D urantem uito tem m acontrovem iaeradom inadapelaoposkçso:N ature

orNurture,contefldo genético ou hzfluência do ambiente.Hoje em dia o
desenvolvim ento é muito m aiscompreendido com o a elaboraçao emço af/aftib

4:4

ativadacoacrelasîtuaçëovivencial(Erikson,Havigh= t,Peck,Thomae,Le1=).
O indivfduoem cadafasedesuavidaseachafrenteanovastax fasquesâotfpicas
pam esta fase de vida,o que Havigh= tindica com o developmental/= 9 .

Começou-seentâoafalarno 1êespandevelopmentalpsychology,englobando
tndn a vida hllm ana do começo até o flm .

'

'

Fundou-seem Bonn,em 1969aInternationalAssociationfortheStudy
ofBehavioralDevelopmentcujopnmeiroshnpösiofoirealiodoem Ni
jmegen
em 1971.Estaassociaçâoestudatodososm ntosdevista,tndnxmsdisciplinasde
desenvolvim ento dtlmnte a vida toda.O hom em nasce,cresce,se desenvolve e

seaperfekoaatémonw.
32.Pm blem asm etodolôglcos
As pesquisas da idade adulta e da terceim idade sâo dificultadas por
vériosproblemnsm etodolögicos:

1)ztEscolha da dlllorm parapesquisu em criançaseadolescentesé

bastnntefécil,poisjéseencontram agrupadosnasescolas.Pal'
aaidadeadulta
jovem serecotre a recrtltaseestudantesuniversitârios,depoisa clientesde
consultôriosm édicoseam bulatöriosou aasilosde idosos.Todasestasam ostm s
sâo bastante criticéveis;porexem plo dosidosossom ente4% vivem em asilos.
A lém disto existe outro problem a:com a idade aum enta tam bém o
nflm ero de varisveis intervenientes:sat
ide,profissâo,estado civil,situaçâo da

familia,hist6riaprévia(soldado,ntknerodeirmàos,ntknerodefilhos,etc.
)tudo

istofazcom queosgruposdeadultoseidosossejam menoscompa/veisqueos
dascrianças edos adolescentes.

2)d EscolhadoMétodoGeraldePesquisa:transversaloulongitudinal.
Um a com paraçâo de grupos etârios atmvés do método tm nsvemalpal'
a m uitos

problemasépraticamenteinviével.Pahnore(1970)achaqueapenasasmudanças
individuais constatadas em m uitos indivfduos,e nâo a m udança especffica no
gruposnospodem levaraconclusöesvâlidassobreoprocessodeenvelhecim ento.
Isto leva à conclusâo que pm ticam ente sö o m étodo longitudinalé adequado e
vélido,fazendo observaçöesnam esm apessoaem diferentesperiodosde tempo.
M esm o assim este m étodo nâo é fâcilnem barato,o que faz com que
frequentem entesetm balhecom nm ostrasdevoluntériospelom étodotrnnKversal.
Fora disto lh'
iainda a entrevista,que é indispensévelna gerontologia,e

queexigeum dom fnio datécnicaeumnanélisenzinuciosadosdados(Thomae,
1968;Lelm 1969).
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3)d Exigência da Pesquisa Multidisdplinar.Discutiu-semuitoeJY se
estu de acordo sobre o fato de que as pesquisas gem ntolögicas devem ser
m ultidisciplina- m as a realidade estâ longe ainda.Um a equipe deve consistiê
de xIm geriatra,um neurologista, um psic6logo,1lm assistente social,x1m
nutzicionista e11m m iquiatra.

3.3.Qn7&sprâtlcasquedilkultam apesquisapslcolô/canagexntologia
Osproblem nmm dagôgicosserestringim m porm uito tem po à criança e
ao adolescente.A idéia de m dagogiado adulto somente surgiu nos anos 60:
educaçâo permanente,continuing educatlon, universidade aberta,open

xzlivers
Wry,etc.).As mudanças nos processos de tmbalho.a introduçâo de
mnequinasnovas,de l'
obôs ecomputadoresexigem treinamento continuado do
pessoal.Tam bém asm âesquedem isdetertido seusfilhosequeestâoquerendo
denovo traballutprecisnm dereciclagem .
Os idosop aum entam em m im em e com eçam a form ar1lm grupo que
exige a atençâo do lado m édico,psicolôgico e sociol6gico.Deve-se termuito

cuidado em nâojulgaro grupo dos idosos na base de grupos extremosde
instituiçöespsiquiâtricas,deasilosou de consultöriosgerontolôgicos.Deve-se
avaliarbem o valorda amostm antesde fazerqualquergenem lizaçâo.
3.4.Considem çöesgerais

M tes de entrarno estudo especiûco da inteligência,prim eiro algum as
considem çöesgem is.
.

1)O estudodoenvelhecimentotem :Im cahterinterdisciplinar.
2)Existeumagmndediferençaentreaseqiiênciadeetapasnainfância

ena ve% ce.

3) Nâo hé uma seqiiência de decadência nos divemos örgâos que
invariavelm ente seguedeterm inadasfases.

4)Héllmadifetençanavisâodofutœ o.Em geraloidosonâoestabelece
m aisum alvo de realizaçâo.

5)O idosocom estaslimitaç- qtem tnmbém aconsciênciadeestarmais
peho da morte.

6) A velhice corporalé principalmente um produto de processos
bioqufmicosao nfvelm olecular.Fastavelhicem olecularsurgiria principalm ente
por causa de radicais livres,fmgm entos de m oléculas com alta reatividade

qufmica.Asligaçöescom estesmdicaisendurecem assubstâncias(pele,veias,
articulaçöes,discosintervertebmis,etc.)tomando-asquebradiças.

406

i M udançasnascapacldada inteledue

4.1,Comosuœ uomodelodedeliniohteledual?
O com eço da m squisa cientfsca m icolôgica do envel ecimento e rlnm

mudançascompo- enàisnodecoc rdavidatevecomoseusprincipaisobjetœ
deo tudo:a inteligência,acapacidadedeaprendizagem easatitudes.Istoporque
é llem m nis fâcilm edirosdesem m nhosdasrealizaç- s porque H o visfveis e

objetivos,doquemedirasmudançasdam monalidadeedasatitudes.
Dlln nte a ptim eh'a guen.
a m undialsurgiu o testeArm y Alpha e Arm y
Betapntn testaro exército no> nmericano.Fostere Tayloraplicamm este teste
a grum s de pacientes n'lm hospitalde R- ton.Com paraa m os pacientesentt.
e
59 e 84 anoscom um gnlm de pacientèsde 20 à 30 anose com escolnwtqde 10
a 19 anos.Nos resultados totais finais os m ais velhos estavnm com resultados
m nisbaixos.M ns olhando-se t)s sub-testesviu-se que dim '
lnuin m nostestes de

associaçöesverbais,côpiademodelos,com- kâodefmsesapakirdetrê,s
palavras e fmses para com pletar a partirde fmgm entosde fm ses.Porém ,eles

tinham resultadossuperioresem vocabulério,notestedejulgamentoenoteste
decompreensâo.M ascbm o o resultado finalel.
am aisbaixotom ou-seisto com o
11m retrocesso na inteligência.
Com o crftica frisou-se que havia faltade treinam ento das'aptidöese da
psicomotricidade nos idosos,acentuando-se tnm bém sua pouca m otivaçâo pam

certostestes,porém aprincipalcHticasedirigiaconq'
aàcomposkâodosgrupos
danm ostl.
a que diferimm em satide,statussociale instruçâo.
David W echsler realizou a pesquisa m ais im portante com sua a cala
W echsler-Bellevuedeinteligência.Estaescalatem avanhgem queosresultados

com amostmsdiferentese emfaciu entesercompamdœ.Nosresulhdosgemis
confiM ou-se a curva tfpica do teste Anny-Alpha,tendo tlm Bmto m ais alto no
.'

terceiro decênio e depoisuma diminukâo gmdativa.Estudando osdivemos
sub-testesviu-se que alglmxenm dem ndentesda idadee outrosnâ0:

Independentes#t)irlnae(constantes):conhecimento geral,julgamento
p/tico,capacidade de resolver problem nK com lm q,habilic de de lingm gem ,
atençâoeconcene çâo,fantasiaconstrutiva,capacidadededistinguiroessencial
do acidental.
.

.

Dependentes #a idade (variéveis):memöria,capacidade perceptiva,

flexibilidade e m pidez dem udardeBm to de vista,pensnm ento Bgico abstrato,
mpidezpsicom otom ecapacidadecombinatôria.
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42.Ruultadœ denovM lxsquluqdeintelkênclaecritlcasaomodelode
de lilzlo

4z.l.Afastam ento doconceito dehdeligência geral
A afl= açâodequeacapacidadeintelectualdim inuicom aidadeém uito
geml.Divemasfunç- psfqulcase aptid-qm udam no deconw da vidam asde
mM o diferente.Os resultados do teste de W echslerm osta m a necessidade de
xlm nvisâodiferencial.osestudosqueutilizam m aanélisefatorialm os% mm isto.
M nise m aise,stése abrindo m âodo conceito deInteligência Geralde Speawnnn
evê-sea inteligênciacomo
uma unidade funcional de funçöes primirias relativam ente
indem ndentes,que colabomm na soluçâo de divemnq pm blemas

sempremlmnnovacomm siçâo(Riegel,1959;Grofrlymnn,1964).
Nos anos 60 Hom e Cattellintloduzienm a distinçâo entre înteligência

#Ilf##einteligênciacristaliznan.Aprimeim éacapacidadedemudarfacilmente
um pontodevista,éamobilidade,osa% rseadaptarfacilm enteanovassituaçöes,
a facilidade de fazer combinaçöes novas,etc.Conform e ele.s esta inteligência
Cuida dim inui com os anos,m as a inteligência ctistalizada que engloba o
conhechnento geral,o vocabulurio eo concçito de linguagem pode atécrescere
se desenvolverm ais.
4.22.0 fatorvelx idade

O m odelo de declinio negligenciou o fator velocidade.'A rer#a de
desetnpenho nas primeim s pesquisas de inteligência se devia principalmente à

resttkâodetempo.Eliminandoofatortempoodesem#nhoéigualaodosjovens
ou até m elhor.Estes achados que se referem ao tempo de ptocessam ento de
infonnaçâo e de reaçâo levàmm Birren à convicçâo de que o retardatnento do
comportantentoépbocessoprimordialdo envèlhecimento.
O fator velocidade influencia m uitos tipos de com portam entos:
atualizaçâo do conhecim ento gem l,soluçâo depm blem as, combinaçâo em uitas
operaçr
-uxm de tom adas de inform aç:o,decisâo ereaçëo.

Experimentoscomprovantesfomm realizadosporM ileseOtis(1934);

Schaie(1953);Jones(1955)eChown(196à).

..

'
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4-zo3.A aptidio inata
Foiestudada através de pesquisa longitudinal,com eçou nos EUA nos
anos20 e30.
Term an com eçou em 1923 observando escolares bem dotados e
observou-os até o quinto decênio.O desem penho intelectualse m anteve e em
alglmqpontosatécresceu.

Tuddenham,Blumene ntzeW ilkin (1968)submetemm 164sujeitos
que depois de 20 anos tinham safdo do exército,ao Arpy-deneralClassification-Test,ecom pamn m osresultadoscom os(laentrada.o escoretotal
m ose u um pequeno declv o principalm ente nosm enos inteligentes.Os mais
inteligentesquasenâo m ostram m m udança.
42.4.Niveldelnstruçso

Aspesquisastransvemaisnâo levam m em considelw âo a inst
n wâo que

nosgruposdosmaisjovensémaiordoquenosdosmaisidosos.
Gmnick eFriedman (1967)testamm 77 pessoasentre47 e 79 anose

constatamm diminukâocom aidadenosresultadosde27das33pariesdoteste.
Porém eliminando o fatorinstruçâo som ente 19 se correlacionavam com aidade.
Asquedasse correlacionam com a capacidadebiolögicadedesem penho.Com o
fatorinstruçâo constante nâo houve declinio de desem penho em aprendizagem ,
m em öria a curto e a longo prazo,conhecim ento geral,inteligência espaciale
coordenaçâo visuo-m otom.
'
W riasoutras pesquisasm ostralum que osdesem penhosemm melhores
quando o nfvelde instruçâo el'
am elhor.
42.5.Tm inam ento pm rtssional

O tipo deprofissâo iniuenciao desempenho inteleçtual.

.

Vernonjéem 1947,eOwensem 1966,constatamm queprofissöescom

trabalho m uito m onötono e sim ples provocam m ais cedo 1Im declfnio de

inteligência.Porém quandoasfulk&sintelectuaissâotreinadaseexetcitadasna
Prosssâo pode atéhaverascensâo.

GlanzereGlaser(1959)m squisamm com pessoaldeaeroportœ epilotos
de 20 a 50 anos.Com pam do com resultados de testes de 12 anos antes houve

melhoria com o avançarda idade.Welford (1966)constatou o occupational

transfereFecl:atmvésdaatividadeprosssionalsâotreinadaséreasinteimsde
aptidöes,que também podem semanifestaratmvésdesoluçâo deproblem asfom
daprosssâo.O fatortreinnm ento nâo se restringenecessariamenteà ptofissâo.
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42.6.Am bienteestim ulante

O am biente estim ulante é im portante para o desenvolvim ento da

inteligênciajânaprimeim infância.Yan'
ow (1961),Caslker(1968)eO*connor
(1968)mostmtnm queaprivaçàosensorialm deterconseqiiênciaspioresdoque
a privaçâo social. Tam bém se m ostrou a influência negativa do tm balho
m onötono sobreo desenvolvim ento da inteligência.

W einstock e Belmett(1968,1969)compammm idosos de ambientes
estim ulantescom equivalentes colocados m lm ambiente com pouca inspimçâo.

Meio ano depoishouvediminukâo nascapacidadesintelectuaisdostiltimos
enquanto que ospdm eirosncam m constnntes.
42.7.Saûde

N aspesquisastransvelsaissecomparamm ,m uitasvezes,idososdoentes

com jovenssadiosesedebitamm asdiferençasnosresultadosàdiferençade
idade.

O cham ado Estudo de Bethesda de Birren, BotFininck e m ais 20
cientistasde divemas éreas,é um a pesquisa em 47 homens durante 14 dias no

NationallnstituteofMentalHealthem Bethesda.Acondiçâodeparticipaçâoem
nâo tersintom asdedoença.Atm vésdecritériosfeitosdepoisdapesquisam édica
distinguimm -se:
Grupo 1:27 hom enscom satide excelente,m édia 71anos.
Grupo II:20 com satideum pouco abalada,m édia 73 anos.
Grupo 111:grupo padl o deW M S de25 a 35 anos.
A sm édiasdo GrupoIsâo superioresàsdoGrupo II,som entearepetiçâo
dosntîm erosfoiigual.
42.8.Elem entosbiogrâscos

Em pesquisaslongitudinais,pessoas nascidasem 1920 fom m seguidas
por OW EN S até 60 e 70 anos.Conclusâo:correlaçâo alta entre a capacidade
intelectual consyante e sucesso no tm balho, aceitaçâo da vida, atividade e
facilidade de contatossociais.
Osresultadosdeum estudo longitudinaldeBonn vâo namesma direçâo.

M smer(1969,1970)mostm ucorrelaçàoentreinteresse,referênciaasucessosna
vida px fissionale m anterçontatossx iais e resultadosm elhoresnos testes de
inteligência.
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42.9.M otIvaç5o

A lgllnqachnm queosidœ ossâom enosm otivadospam fazero teste,pois
nâo é xlm a situaçâo de concorrência,potisto esfnelam m enosorientados pam o
sucesso.Hédiferençasno desempenho quepodem servistascom odiferençasna
m otivaçâo.

Eisendorfer (1967) acha que nos idœ osfmquentemente hé uma alta

motivaçâoeum geandeengajamento.Poristoasituaçâodotestegerastress,
tensâo e m edo quebloqueiam asrespostas% asque Ie eriam dar.
Conclusëo: A variével idade é apenas um dos determ inantes da
capacidade dedesem penho intelectualna idadeavançada.
Rudingercalculou porxlm n anélise de variânciasobre dados do estudo
deBonn aparticipaçâo de divemos fatores,e concluiu que a
Indicaçâodeidadeénoméximollmnabreviaçâodograndentimerode
eventos que acontecemm e que de suapalte sâo respo# veispelas
modificaçöesdo compo- mento...()uam nasum nflmeropam indicar
que nâo saG mostudo que contribuiu para o comm rtamento assim

comosemanifest num dadomomento...(1971,p.113).
5.Algum px blem asvivenciaisda tçm eil'aidade
M niscedo ou maistarde,com o avançarda idade,sc gem na cabeçado
adulto algum as m rguntas e afirm açöes,que sâo im portantespam seu estado de

Animo.

)

5.1.D tou Gcandovelho?

A descoberta dosprim eiros cabelos brancos,as ruguinhas,as m anchas
senisnasm âos,asdoresnacolllem sâoindfciosqueaidadeestéavançando.Tem os
divemas idades:a cronolôgica,a biol6gica,a psicolôgica,a m ental,a sociale a
legal.O m nis importante é am icolôgica baseada em com o se sente,seu ânimo,
seu interesse.
H â um a distinçào eptre senescência e senilidade. Senescência é o
envelhecim ento biolôgico e fisiolôgico,o desgaste dosörgëos.A senilidadeJY é
11m envelhecim ento patolögieo.Algllnq no enfnnto considem m a senilidade
simplesm enteo resultadodacbnvergêntiadedivemosprocessosdesenescência.
O sentir-se velho depende m :uito do conceito que a m ssoa tem a respeito da
velhice.
.
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sz.D tou Ecando lntitll?

Preconceitosem itès:

1)A maioriadosvelhosmoam em asilos(sô4%).

2)Amaioriadosvelhoslicam nacnmnUovens:2,1doença/ano,idosœ:
1,3doença/ano).

3)Envelhecersigniscallmslentamasiaevelsfveldemolkâo.
4)Velhossâoabandonadœ lyotseuslilhos.
5)Depoisdos65o cérebro piom.
6)Pessoasvelhasolhnm TV o diainteiro.
7)A maioriadosidososadoecem potquevâoaponsentar.
Conseqiiênciasdosm itos:

1)Umaatitudenegativaem relaçâoaosidosos.

2)A aceitaçâo # lasxiedadeem lospröpriosidososdaimagem (la
demolkâolentaeseg= .
3)A discriminnçâodapessoaenvelhecida.
4)A cegueH em relaçâo àsgmndes diferençasque existem entre os
idosos.

Quem é titil?Na sociedade capitalista:aquele que éeconomicamente
ptodutivo.Nos pafsesdo EEG sö 20% érealm ente econom icam ente produtivo.
Donas de casa,professores de todos os nfveis,generais,soldados e policiais
tnm bém nâo sâo econoltticalnenteprodutivos.
Existem doism om entosnosquaiso idoso sentesua inutilidade: .

1)A aposentadoria:perdeaprofissâo,adivisâodo ho/rio,oscolegas,
osclientes,osallm os,patröes,gm nde parte do salério,o sentim ento de serfltil
ou m esm o im portante na societlade.

2)O ninhovazio.Dlltnntemuitosanosa vidaestavatoda concen% da
sobre os filhos que agom sairam de casa,às vezes estâo em outl'
a cidade e as
visitassâo escassms.
53.Estou GcandoImbx ?
No Bm sil:

15% vivem com 1salério mfnimo ouametade.
60% vivem com doise m eio salâriosm fnim os.
- 1
5% vivem com até 5 salo osm fnim os.
10% vivem com m aisde5 salo osm fnim os.
M inim o deviver:de cedo acim a do salârio m fnim o.
M fnim osôcio-vital:oqueénecesso o paraviver,m aisoquetonm avida
humana:pelo m en- 5 salo osm fnim os.
.
'
-

4lz

Probabilidade de m breza:nesta situaçâo estâo aspessoas com gm nde
pY babilidade de se tom arem pobres.Isto nâo am nasno plano econôm ico,m as

em muitasoutl'
nKcoisas,ascondk&ssâopiores.Asmulheresmuitoidosassem
pm fissâo quemoam sozinhasee onapiorsituaçâo.
Escaladeprobabilidadedepobrez.a(descendente):aposentados,osmais
idosos, idosos sem instruçâo,idosos no m eio rum 1,mulheres,mulheres sem
pm sssâo.
. ,t
,
..

5.4.& tou Gcando s6l

Envelhecer6 como vivernllm a ilha queestéseencolhendo.

Vitivose vifwas,desquitados e desquitadasvivem sô,1/4 dos idosos
vivem sö:1/7doshomense 1/3dasmulheresidosas. .

DlferençaentreestarJ'
ozfa/loesetttir-se?J.Hâquem vivasozinhosem
sentirasolidâo,ehéquem sinta solidâonomeiodamultidâo.Sentir-sestksentir
solidâo = sentirfalta de contatossignificativos.
Conseqiiênciasdasolidâo:
,

1)Formaçâodetlmaimagem negativadesi.
2)Diminuiçâodeautoconfiança,provocandomedo.
3) Provoca concentraçâo sobre a satide,hipocondria,exagêro de
rem édios.

4)Crescem osperigosdedepressâo quepode levaraouso dedrogase
élcooleaté ao suicfdio.
5.5.Estou de Iuto?

Estardeluto:osentim ento depoisdeterperdido alguém ou algo que 1he
é m uitq caro.'
Em caso de m orte:dentro do perfodo de 3 m eses allm enta o risco pam
m orrercom 50% para os homense com 25% para asm ulheres:m ais suicfdios,
m aisacidentes dom ésticose de trânsito,m udaùçasno funcionamento cardfac'o e
endocrinolögico,dim inuindo aresistência ao câncere àsinfecçöes.
Isto vale também .em grau m enor,naperdadavizinhnnça porm udança,
perda de emprego, aposentadoria, perda de ôrgàos e mem bros,am putaçâo,
m astectom ia,prostatectom ia,sercolocado ntlm asilo,sairdo hospitaldepois de
xlm % tam ento prolongado.
Estarde luto é tlm processo de assim ilaçâo da perda,um processo de
recuperaçâo e regeneraçâo.O processo éduplo:
.
.

1)Assimilar,digeriraperdasofrida. .
2)Dirigirsuasenergiasparaofuturo(eavidacontinua).
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Fasesda assim ilaçâo:

1)Negaçâo:nâopodeserverdade!
2)Fuga:procum safdacom angetia,poisaperda éreal,inquietaçâo,
fugado silêncio,àsvezesfugaparao élcool.

3)Revoltaeagressâo:nâodémaisparafugirdomal,quer-sedominé-lo
recrim inando a sim esm o e aosoutros.

,

4) Desânimo:depressâo e exaustâo.A vida perde o sentido.Fase
depressiva.

5)Aceitaçâoeadaptaçâo:aperdafoirealeéaceita.
Concluse s:

1)Pam vencerolutodeve-sedeixardesenvolverossenthnentosmesmo
se sâo de angûstia,m edo,raiva,revolta e desespero.

2)Os idososprecisam deajuda quando morre o conjugee também
quando tlm delesesté gm vem entedoente.
5.6.Estou lkando dependente

Dependêncianoenvelheceréprecisardeajudanasatividade,striviais.

Deficiênciasdem obilidadenosdeslocam entosenoscuidadoscorpom is

principalmentenasdoençascrônicas(artrite,etc.);àsvezescaem ou têm medo
de cair.
Hédiferençaentreserdeficiente eterum adeficiência,no tiltim o caso a
prôpria pessoaprocura lutarcontm a dependência.
5.7.Estou scando doentez

AsprincipaislinhasdeaçâonoServkodeSatide:
1)Diagnosticaretmtarcedo.A velhiceporsinâoédoençaenâosee,st:
doente porque se é velho.As vezes nào se tratam as doenças porque sâo
considem dasm anifestaçöesdavelhice.

2)Tomarasmedidasqueevitam quepioreoumelhorainda:prevenir.
3)Conhecimentodosproblemasedosmeiosdisponfveis.Competência.
4)O tratamentoadomicflio tem preferência.
5.8.% 1 que vou m onw ?
M orreré tâo essencialà vidaquanto nascer.

Existe tim questionério'denominado Quaizto ?e??l#o vou viverl Ele dé
algllm a idéia sobre os fatores que intervêm ,e é tlsado pelas Com panhias de
Segum .
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A tuahnente hé m uito m ais infolm açr
-uxq sobre acidentes com m ortes

anônimas(sônflmerosl.TododiaaT.M nosservehrm.
qnm wâodemortes,eisto
faz até esquecerapB priam orte.

Noacompnnhnmentodamortesevêem vâriasfases(E.Kubler-Ross):

1)Nega/o:'Nào eunâ0..'' '
,

'

2)Agressâo,revolta:''Porqueeu?..''
3)Propalaçâo:''Bem voumon'ermas..''
4)Depressâo:''Voumorrer...tristezasobream rda''
5)Aceitaçâo:'Tenhopoucotemm seestéO m assinf'.

KK n tou m e desllgando?

Desligarda vidaé a flltim a coisa.Hâm uito quedesligarpntes.O ritmo
m udou,nâo se acom pnnlm mais a velocidade.Aos poucos deve soltar'nm igos,
com panheiros,em prego ecasa.Alglmqseagarram m uito àsm ssoaseàscoisas.
Felicidade:Idosos felizes sâo gem lm ente ativose sentem -se titeis.Dâo
m uita impoM nciaà vidafam iliare sâo hospitaleiros,tem planospara o futuro e
sabem o que querem .Acham que estâo bem de satide,tivetam pouco luto e sâo
religiosos. Sâo aqueles que conseguem desligar m as que depois da petda
escolhem aquilo que acham hnm rtante e convertem perda em ganho.Viveré
desligar-se e sempre descobrire buscaro novo.Viveré procllm rIlm equilibrio
entreo queseperdeeoqueseganlm.lmplicaaescolhadoqueseachahnportante,

quandoseescoltzesignificaquesetem um alvoecom istonovosplanosenovas
convicçöes.
Politicade Idosos

1)Umnaposentadoriaprogressivaeindividualizada.
2)Umaadaptaçâopréviadacasa.

3)Umacoordenaçàomaiségildeprestaçâodeservkos.
4)Incentivariniciativasdepequenoporte.
Refeë ncias
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O objetivo do mlmo,quanto aseu contefldo,é discutirassoluçencontmdaspam cadaumndasetapasconhecidasnacomlml
'caçâo dedados.é
ainda m ostm rcom o sâo peculiares e estâo em aberto asfoM nsencontm dasna
aptesentaçâoom leescritaeoscom m rtamentosnecessérios.Asaulasobedecem
xlm sseqiiênciaesel o em fonnadediscussâo,com ilttstraçöespnpaexemplisear
osvériosasstmtos% tadosesupöequeosparticipantesem itnm comportam entos.
Evidentem ente, esse cumo interessa prim ordialm ente àquelas pessoas que
apresentam trabalhos, com ou sem dados, em diversas situaçöes e que,

especialmente,estejnm dispostasaanalisarseu desempenhoe possivelmente
alteh-lo.
.
Ao serproposto,este ctuso el.
a xlm a form a de cumprirum a prom essa
diante de com entérios de vérios tipos,sobre as dificuldades ao apresentar e
escrever trabalhos. Ao transformar observaçöes em m aterial de cum o foi
necessério classiscar as observaçöes casuais, supor um treino possfvel e a
possibilidade de com partilharexperiênciasnacomlmicaçâo detrabalhosr .
1.Apresentaçâo oral,presença do ptiblico e exigências resultnntes.O
com portamento do apresentador.Cuidados com a preparaçâo do m aterial.Os
m itosexistentes.O m aterialvisual.
2.D iferençase sem elhalxasentre a apresentaçâo do experim ento,caso
.

clfnicoetrabalhorotineiro.Contribukâopnm apsicologiacomociênciaepam
profissionais em sua ârea de atuaçâo. Formas possfveis de apresehtaçâo.

Ptoblemaséticos.Trabalho rotineiro e objetivos.Dificuldadesao identifkar
variéveis.Avaliaçâodostesultadosedescrkâodeproblemasno desenrolardo
tmbalho.Discussào dem aneim spropostasna litem to pam conciliara aplicaçâo
com aproduçào deconhecim ento.Relevânciacientifica esocial.Experim ento e
norm asexistentesem m nnuaiserevistas.
3. Apresentaçâo escrita.Relato de escritores sobre disculdades de
escrever.Esboço de I1m progrnm a para serexecutado no mlmo e disctkssâo da
viabilidadenasituaçâoreal.Conseqiiêhcia dessadiscussâo aniveldaelabomçâo
.

deprojetos.
'
'
4.Escreverx;m projeso:ptevilodecoletaeanélis:dedados.O idealè
o m ssfvel.Vantagensdeescrevê-lo.Previsam possiveis.Relevância.

4l6

Aplw entaçso oral

Quandofalnmosem comm > mentoverbaldevemosm nsarnocontrole
vocale textualentre oue s.A m ssoa em ite compo- ent- ,se em penhn em
um aatuaçâo quetem o efeitoprincipalnonm biente.plw ocayassim yllm estfm ulo
pam um n segtmda pessoa,o observador:o ouvinte ou o leitor.Dizem osque lx'i
xlm n interaçâo entre o ouvinte e o falante.Parece que os desempenhosdevem

estarnoreperttdodoouvinteeofal=tefomeceascirclmmtânciasparaquesejam
em hidos,aum entem de freqûência.Segundo FemterpM eparecerparadoxalque
o ouvinte necessite possuir repertôrio sem elhante ao do falante para llmn

comlmicaçâoescaz.Pareceaindaqueaquiloqueéumainstnzçâo,um reanxnjo
do tepertôrio verbalexistente,possibilitanovascom binaçe s.Segundo M ichael

(1986)falarcom umalinguagem técnicasobreum assunto,quandoe1enâoesté
resolvido,pode daruma idéia falsa e prejudicaravançosem direçâo à sua
compreensâo.
D eixando essa ressalva,as co- ideraçöes de Femter sobre comportam ento verbal,sâo im portantes pam percebermos a influência do conferencista
sobre a audiência. Ele pode provocar efeitos em ocionais com anedotas ou

histörias tristes.M vezes,essas histörias nâo fazem parte do repehörio do
ouvinte,que nâo saberé repeti-las, m as se sâo reforçadoms, aum entam a
probabilidade de que ele assista outra conferência.D econ'e assim um a

necessidadedoexpositorajustarseurepertörioaodoouvinteparapossibilitar
experiênciassem elhantes.
Portanto ao falar em publico o expositor fom ece elem entos que se
combinam com outrospré-existentesno repertörio doouvinteeessacombinaçâo
particularestim ula,m odisca ou reorganiza o repertörio anterior.Para que essa
interaçâo ocorm ,com um aaprendizagem paraam bos,ouvintee falante,tantona
com unicaçâo oral com o escrita, supöe-se' um a preparaçâo anterior, que
discutirem osa seguir.
Suponho que por ordem .psicolögica este curso se. inicia com
apresentaçâo oral,compo> m ento que vam os em itir nos pröxim os dias. As
quest& spossfveisnesteasstmtopoderiam ser,entreoutms:paraquem voufalar?

devo 1ero tmbalho apresenhdo?Qualafunçâodomaterialvisualcomoslidese
tmnsparências?Qualo preparo anteriorpam apresentaçâo do trabalho?Existe

llmaidéiasubjacente,dequenahoradarétudocedo,indemndentedaquiloque
foifeito com o prepam çâo?

'

1.Como acabarctvllumarrezllfs'
acprejudicial.2 comllm ouvir-seque
osbm sileirossâo criativos,im provisam com facilidadeeacabam fazendo m uito
bem ...no final,ena tiltim nhora.Serâm esm o verdade?seH que aconfiança em
llm ncom petênciadeim provisarauxiliaouintedere> apresentaçâodetmbalhos?
.

M esmo explicando (explicaç- .
qexistem in/lmefas,pam te os osmssuntosem
trvlnqasdireçr
nw.
q)p*qecomm > mento,como I1m fenômenocultlznl,considero

quenocasodeescreverourelatare1eéprejudicial.Sugiroatrocadessemitoou
premissaesubstitukâom routraquenâonegaacriatividade:preparebem seu
tmbalho.Colocarosobjetivos,aseqiiência,aracionalouadequaçâodecadallma
dassuaspartes(0quepossibilitaamudançaem casodenecessidadeextremn)e
escreverporinteiro,inicialm ente,se possfvel.
Passem osentâo acom entaralglmqtöpicosum avezque sâo hnportantes
pam qualquercomunicaçâo om l.
d preparaçëo do trabalho.Pam a prepam çâo do M balho é necessério
prevero tem po de apresentaçâo,a velocidadeadequadapara falarcom fluência,
o pflblico que ouve e o m aterialdisponfvel.Com o dissem osam elhorestratégia
seria escrever todo o % balho com o se fosse llm a publicaçâo.A seguir, ler
inflmeras vezes, assinalando os m ntos principais.Posteriorm ente, conviria

I

reescrevê-lo tum computadorfacilita atarefa)comosefossezlmn informaçâo
jomalfsticaapartirdosdestaquesobtidosatravésdasleitllassucessivas Nessa

i

novaredaçâo deveria estarcontidatodaa inform açâorelevante,todosospontos
essenciais.Isto dariaacehezadequenenhum aparteimportantefoiabandonada,
evitaria velocidadedesnecessériaao apresentare especialm ente incom preensâo

!
1
i
:

por parte dos ouvintes.Apös uma nom leitllrn desse materialos detalhes
considemdosimpo> ntespodem ou nâo serinclufdos.Quanto ao ptiblico que
h4dificuldadede previsâoem congressos.Osapresentadoressabem que
ouve, l

i
1
1
4

em bom possnm dividi-lo em estudantese profissionaisa proporçâo decada x1m
é um a incognita. A clareza e o bom Izso da lfngua solucionam essa dificuldade.

1
i
;

Seoprofissionalconheceaâreasaberâapreciar,em casodenenhumanovidade,

i

aorganizaçâo,a seqiiênciae aelegância com queo m aterialé apresentado. :
Com o otem po deapresentaçâo dostmbalhosvarialigeim m enteem cada
congresso,umacomlm icaçâo naSPRP:de20 m inutose10 paradebate,convém

!

!
.
I

levaristoem consideraçâo.& sapreparaçâoevitariadescobrirestarnosobjetivos

!
i

apôs 15 m inutos de apresentaçâo, tendo ainda que tenninar os resultados e
disctlssâo em poucos m inutos,ou invadir o perfodo de discussâo.Claro que é
convenientetam bém evitaro encobertodequeninguém farâperguntas.N aSPRP
cosblm a haver debatedor,ottentâo seria interessante pensar em pontos pam
destacar,e ao colocé-los dardicaspara perglmhspossfveis.llutigue o ptiblico
pam questionaro tmbalho poispam isto existem os congressos.A futwâo nào é
levaro expositora falarpam sipröprio,m as,ade poderdiscutire com partilhar '
com a audiência.Pessoalm enteconsidero que osdetalhesrelevantesdo tmbalho
devem serdestacados pelo apresentador.Os ouvintes podem ou nâo terlido o
resumo porisso nâo éabsurdo um ligeiro resumo sobre o que vaiserdito. Com o

(

foisalientadoantetiormente,omodeloaseguiréum estilojomalfstiéô.O tftulo

i

.

I

i

:

'

1
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ou asclum adasdevednm levarasllessoasaquererescue oY balho.Considero

ainda,queaoapresentarz1m trabalhoomlmente,amenosqueseuobjetivoseja
m etodolögico,serprefedvelom itl detalhesdpprocedim entoypois,oouvintenâo

podeacom/nnlutosdetalhescomooleitor,quepoderâatéreler.Sevocêquiàer

solucionarestepmblema...com maistmbalhoeexposkâomaiordesimesmoe
seutrabalho...escrevaosdetalhesedistribuaxlm acöpiaaosinteressados...Existe

fnmbém am ssibilidadedequedllonteosdebatesasperguntassejam sobreo
procedim ento e,com o sëo fonnuladnqpelo pflblico,asrespostas seH o m elhor
compreendidas.
Na realidade o ponto de destaque na apresentaçâo om lé estim ular o

interessè.Quando se trata de comunicaçâo depesquisa hé1lm roteiro sobre a
fotmnde apresentarI1m tm balho,com o osaltmosdegm duaçâo aprendem desde
o prim eiro ano.Ositenssâo padronizadosnasrevistas o que porsisö facilita a
seqiiência.N o entanto,a apresentaçâo om lexige que você crie 11m suspense,
apresentepois,com divemasinflexöesdevozyalém dem ostm rclaram enteporque
ecom o realizou apesquisa.Parece-m eledo engano tentarfalardacom plexidade

doasslmtooudametodologia#araestimularhzteresse.Ouvirtrêsouquatrovezes
naintroduçâo queo asstmto édiffcil...segtmdoaopiniâodo autorou da litem bla
e depois verificar que dez m inutostmnscon'
eram nessa pahe...faz suporentre
oua scoisasqueo autorestéseguindo11m m odismo ecom poucasegum nçasobre

oquetala.Afinalonomedaapresentaçâoem congressoé:comxmicaçâooral.Ao
ptiblico,cabepensarqueseaincom preensâoégeral,otrabalhonâofoipreparado,
com o um a com unicaçâo.&em sem pre é a falta de infotm açâo do ptiblico que
explica o nâo entender.M uitasvezes,é apröpria apresentaçâo que esté confusa,

nâodestacaostöpicosprincipais,nâorepeteclaramenteosobjetivoseoquefoi
realizado para atingi-los.
.
Com essas observaçôes nâo estnm os negando que lh'iuma linguagem
técnica bésicp em cada ciência.H é.M as hâ também maneims de apresentar
trabalho e o assistir congresso observando essa clareza é Ilma excelente
aprendizagem depsicologia ou outtaciência. .
.
Parece portanto ser titilinsistir na necessidade de xlm a apresentaçâo,
concentm r-se em tmiou doistem aserelacionaro restantea essetem acentm l.O

mesmoparecevélidopam oexpetimento.Destaqueosobjetivosemsvadâveis
m anipuladas em ostreosresultadosobtidoskO procedim ento deve serrm llm ido

ouàomeado,dependendodaênfasenecessériaparaseadequaraosobjetivos.A
apresentaçâo dessa fonna serâ com preensivele levarâ pessoas a discuti-la na

sessâooufom deta.A diséussâopropiciaréaindamostmroresultadodotmbalho
em relaçâo àliteratlla esugerirtrabalhospam esclarecerpontosqueaparecemm
çom o destaque.Aspergtmtassobreosdetalhesdam etodologiapode/ oaparecer
nosdebatesou convea asdecorredorestâo proffcuasem congressos.

!
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Etnseu:eae#clo;nëoleiaaapresentaçëo.

!

Apös a prepam çâo sugerida a conseqiiência é inevitâvel:nâo seria

i

inte-xqnnteleraaplw entaçâo.Dirianâoserm-monecvu'rio.é B- fvelaté

(
ë

entender que você considem sua leitllm m uito boa:expressiva,entusiâstica...

(

pa cendoaténâoserleitlla...Mas,ae tantotrabalhoseriaterrfvelquesua

l
'

apresentaçâo parecesse cnmqativa, desse sono ou levnm.
qo as m ssoas a nâo
a cuté-la em% m prp- ntes.
Nâo leia seu a balho. Isto Ie eria dnt a im p-xqn
-o de descmso ao

i
l

prepaH-lo,ou insegxlança.t conveniente trazê-lo redigido e até m esmo
consulté-lo,senecv ueHo,mnsnâoler.t impodnnteameuver,quevx êexpresse

@
I

aquilo que querdizercom o uma conveM na qualo tem acentralé destacado e a

'

clarezaeprecisâooobjetivoprincipal.

(

O treino daaprp-qantaçâooraléindism nuvel.Quantotemm ?Quantas
veyo-q?Quantasfotem necessériasparaumaapresentaçâoclam eprecisa.Utiliza
seusnm igos com o xlms audiência e analise,aceitando ou nâo asconsideraç- .q

E

quefzerem.Aceiteourejeite...mnqcaprichenaapresentaçâo...

!

,

O materialvisual.Hé esm cialistas na ârea,eu nâo sou,mas observo
algxlm as cousas em apresentaç-.
q e tenho inconido em en'os ao prepnm r o
m nterial.
As regrassobre o em prego de diaBlsitivos e tnmmparências devem ser
antigas. Os diapositivos parecem fundam entais quando hâ m ovim entos,
seqzêilcias, necessidade de apresentaçâo ë pida e conthma.Para esses casos lu'i
atérecutsosmaismodemoscomooyideoeodisquetedevideolaserquemostnm
imagensnftidas.Hé tecnologia avançada edispendiosa.
Pessoahnente presro utilizar H nsparências m rque pe= item maiot

illlmlnaçâonasala,embom tamu m percam em beleza.t possfvelaindaescrever
nasm esm ase apontardetalhescom facilidade.No entanto,utiliu -lasé escolha
ssoal,cöm perdaseganhos ao escolher.
D e qualquerm aneim ,transparênciasou diam sitivossâo ftmdam entais
para darestrutl'o visualà apresentaçâo.Fom ecem tnm u lizlem bretes,sobre è

quesediH aseguir,diantedaplatéiaquepodeserjulgadamuitocdtica...oupam
você m esm a,que m de estar m nqnndo nâo saber mais nem seu sobrenom e e

endereço.2 xIm sossegosaberqueestétudolâ...queaseqûênciaestégnantida...
que o tem a ébem evidente,com a ênfaseque se pretende dar.

'

Masporfavor,nâocometaoenganodetmzertudoesctito,projetar,e1er
pam a platéia.Ela tnmbém sabe lere com velocidade diferente da sua,scando
divididaem prestaratençâo aoquevocêcomentaou em 1ero materialdisponïvel.
.

Quantoavocêsôenchergah otopo devériascabeçaseperderâaexpressâo da
assistência,que é xlma conseqiiência e um a dica indispenséveis,se além da
% nsparência fom ecerm aterialpam leitlln .

'
:
i
1

i

i
;

'
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h sH nsparências deve/o contersentenças,töpicos.No entanto,com o
a leitxln delas deve serrépida,e servih pam destacar Bm tos,nâo é possfvel
fazê-las simplesm ente com cöpias daquilo que foibatido com letl'
a im pressa.

R*qasle% ssâopequenaspal.
aprojetar.Provavelmentesevocêdividir'lma'follia
sulfke em quatro pade,
s e depois nm pliaro queescreveu até o tamanho original

dopapelotnmanhoseh adequado.I'
Iéhojeprogramasdecomput>dorcomoo
news que fom ecem tam anhos e tipos de letras bastante bons para serem
com preendidos à distância.A impressom lu er m elhom considem velmente a
impressâo.
.
.
, '. . '
N om ercado encontm -setnmbénitmnsparênciasdevériascoreseou% s
.

,

.

.

.

v

quepoderâoserimptessas(infelizmenteem termofaxbem aferido)com letmsde
coresbn ncas,nm nre1asem ftmdosdecorvariadaenâo somentecom letrapreta
com o o xerox perm ite.
.
:
.
M nda,de preferência,nâo apresente o m aterialem outra lfngua.Posso
com 'pr
eender
que
rdeum conar
so...ouestudoufom dopaf
s...
*' vocêacaboudevi
*'' es
'œ.
m nsnossa lfnguaé português,bem com o a lfnguaoficialdo Congtesso.
Considero tam bém sernecessârio colocarareferênciaquandoo m aterial
.

.

.

;

pmjetado nâo é seu.,pode tnmbém utilizaro recuao de tmzerporescrito
referênciasque serâo disttibufdasno localda sessâopal'a osinteressados.

O empregodedois.tetroptojetoressimultâneos,comovêm acontecendo
em congressos,parecediscutfvel.Pedagogicamenteum retroprojetoriluminado
com o nom e do trabalho e dosautores,dllennte o tempo em que nâo esté em uso
efçtivo,favorece o desvio de atençâo.Economicam ente onem os congressos,
especiahnente se a m oda pegar e os expositores com eçarem a solicité-los.Hé
ainda'
o desperdicio dascam cterfstièakdo equipamento.Pode'
-se cobrircom um

Pàpelos zetalhes que selo apresentados depois.Se por exemplo os quatro
elem entosimportantesvierem espàçadpspelospapéiseexplicadpsdepoisésö ir

descobrindo oprimeiroedissecandoojdehlhej.Evita-senessecaso tnmbém a
preocupaçâo com o ligarç desligpro equipamento.

.

.

Hé ainda outro comportamento que aparece frequentemente.é nâo
apontar os detalhes que sâo çom entados em gréficos, por exem plo. N o

retroprojetora.prôpriacaneta podeserusada no aparelho e a imagem seH
autom aticam ente tm nsm itida.

Emboraoassuntoapresentaçâooralnâoestejaesgotadoesejapolêmico,
considero os detalhes sufiçientespal'a iniciarreflexöes.Hé outros com o a letm
ilegfvel tâo dç/gradévelem tr
aoparências.Sem pretenderserlIm modelo,
dlltnnte m inhas apresentaç& s ou de alunos,acho importante alertarpal'a esses
pontos durante oà pdöxim os congressos e passar depois pal'
a detalham ento de
.

0u OS.

.
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O a latarm r- rlto
Um a. parte de n- o trabalho é aplvsenté-lo.Outm gm nde parte é xlm n
atividade intelectualquesecam cterizam rexigirum aresBlstaanovassituw H
e eom o habilidadesnecv u rias tem- o escrever,ler,quantiscar,nnnlisar.Sâo
atividades que fazem - parecendo setn pep-m r,com o esta frase que aca% de
a crever.

.

Portanto,escreveréIlm nmaneim desercapazdecolx arcom cedoestilo

pBprio,conceitosquefonnou.Evidentemente,oescreverpodeetem sidoobjeto
de estudos,teses,e nâo é nossa intençâo decom por em todas as habilidades
necessl ias.Contudo,parece que escreverseinicia com explicar.lm conceito e
pm cllmr decompy lo em vârias sentenças.Pode-se tnmbém para aprender a
escrever, fazer exercfcios de classificar boa e mâ redaçâo. Cada conceito
m ereceriaIlm aptogn m açâo esm cial,com treino especfûco.Ostextos,com o da
Am etican Psychologial M sociation,que ensinam a telatar exercfcios de

labomtörioestâo repletosdeconceitos.A> leresteeoutrosartigosou livM ,
os professores,em c= o,tem escrito seus prôprios textos de com o relatar11m

exm rimentoemuitosdelestransformam-seem livros.QuandoensinavaM élise
do com portam ento na graduaçâo, o texto de com o relatar experim ento em
fom ecido,e a tarefa correspondente era ir à biblioteca,requisihr revistas e
identificarcada 1Im dos itensnaspublicaçöes,e verificaralgum as igualdadese
diferenças e posteriolm ente trazerpam aclasse asconclus- qe um exem plo de
assuntosqueapareciam nasrevistas. '
Pode nâo sera m el orforma de ensinar.M as,para altmosde prim eiro
ano,em proveitosa,colocando-osem conhcto com publicaç& se ensinando que
existe um a m aneim de aptesentartmbalhosem Psicologia aqualiriam aprender
dlltnnte o sem estre.
Ao escrever 11m tm balho estam os novamente nos'tomunicando com
alguém .A audiência tem que ser especificada de infcio,pam adequaçâo da
'

linguagem.é um ptiblico deprofissionais,deestudantesou ambos.Asrevistas
cientfficastem um ptiblico m isto enorm aspam apresentaçào além depassarpor
um aequipede revisores quepodeaceitarou nâo o trabalho e proporaltem çöes.

Nâoénossoobjetivoensinaraescrever.Pàrtimosdoprincfpioqueao
entrarnafaculdadevocêsa% asnonnaselementaressobrecomoredigir:escolher
o tem a,os asstmtos a ele relacionados.De qualquer forma existem livros que

ensinamaescreveree emau ilié-loaam deiçoaratedaçâo.l'léinflme= liv=
escritos porlingiifsticas e professoresde pohuguês e mesmo psicölogos com o
Botom é e Gonçalves.EsseslivM de ensinara fazerm rvocê m esm o auxiliam
bastante m as nâo propiciam a correçâo do tm balho m ostm ndo os en'
os m ais
frequentes.Falta um a anélise daquilo que se fez e das correçöes necessârias.

.
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Considem umnalteantivavali- um pmfessordeportuguêsqueleiaecorri
jao
tmbalho econvemesobreasDgrasdem rtuguêsinfringidascom maisfreqûência
e auxilie no em pxgo de palavras mais elegantés.Evidentem ente hâ sempre t-

nmlgose parentesque com xlmn leitllm critetiosa pe em ajudr.De fownn
nenhllmn é aceitaa aflannçâo nëo escrevoporque aab seiescrever
7 '
.
Rqqa intloduçâo conduz à conw âo do m aterialescrito.Escreveiexige
R visr
nw.
q do pM prio autor e de'outras pessoas que dom inam bem a lfngua.Na
m inbn experiência .
de m agistério noto que as pessoas,mtlitas vezes;entregnm
m nterialque parece nâo tersido relido.Excluindo as palao sdo progm m a de
com putadorsem acento e do texto batido e realmente nâo tevisado penso nos
com podmm entos= teHo- :a crever,relerecoe gir...e..krelenum bom exem plo

derevisâo,mostroem tmnsparência,éodeJoâoGuhnarâe.sRosaypam a4:edkâo
de Sagarana.Reviu o texto e passou aassinarJoâo em vez deJ.Seu texto esté

todo cofrigido liofac-simile.O autortocou,acrescentou,retirou e inverteu
Palavras,colocouvfrgulaseoufenqBmtuw& sc
'omoaparecenofac-simile.
Esse exem plo é para ilustrar a necessidade de leitl'tn e'correçâo.
Gem lm enteé convenientedeixaro texto,depoisdetnrlnsasconw öes,erevê-lo
.

doisoutrê,sdiasaë s.* necpqun'oaindaescrevê-loàméqu'
lem paradestacara
redaçâo.Aofazeristo épossivelrebatero pedaçoconigidoesubstituirnoslocais

muitoassinalados;sem rebaterotextotodo.2 colagem exerox.Hoje,com o
computadoroprocessoébastantefacilitadö;Portantoparaescreverclaroparecé
que o,ftmdam ental é trabalho.Nâo acredito que os autores,profissionais da

escrita,redi
jam direto.Valeriaapenaumainvestigaçâo.Seriaum œabalhosobre
o com m rtam ento de escrever,segundo o relato de escritores.Fica asugestâo.
'

'

.

D@culdadedeescrever.Nâotenhoencontmdo,em minhaexyeriência,

queixasdecolegasealtmossobrearevisâo do texto massim quanto àdlficuldade

deescrever.Asdificuldadesrelatadasgemlmentesedistribuem em (a)colocar

idéiasnopapel,oqueseexpressadedivemasmaneimscomo> idéias?uem...

plcypa hoça decolocar..?1JO sàem bonitinho,ou entâo o problem n édeylocado
ppraadificuldgdedoolz/rq entender;(b)fazerum esquem a daquilo que deve/
.

.

sereqcrito:organizarcomeço,meioeflm ;(c)começarotexto,fazeraprimeim
fmse'
;(d)emprego de palaw'as técnicas;(e)geralmente a dificuldadebastante
relatadaéiniciarottaballm.t oadiamentodo infciodaurefa.
A dificuldadedeescteveréam eu veralgo quepiecisaseranalis,ada. Nâo
pàreceum a dificuldadem ùitooriginal,épartilhadaporescritoresfam oso.cùm o

CarlosDnlmmond (1980#,p.16)em Poesia:
.

.

.

Gastei1Im diallenm ndoum vemo
queapenanâo querev rever. .'
No entantoe1ee.st:câdentm
inquieto,vivo...
.

'
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Com o vemosD - mm ond tlnlm o que escx verestâ cl dentro înquîeto,
W vo mas arepa nëo quer escrevera> rdo temm gasto n- qnq tentativas.I'
Iâ
disculdadedesurgirem aspalam s.
Sem o comprom isso e anotoriedade deum autorcom o Dnlm m ond,que
Ie eserum controleamnis,non- qodiaadiadepm flssionalou deestudnnte,
lu4 solicitaçëo constante para a elabom ç:o de texto:resnm - ,relat6riœ ,cndnm,
M balhos para congresso, revistas,posters, teses. Com o profissionais as
solicitaç- m allm entnm em quantidadee qualidade.
Vamosprocurardiscutiralgum asdisculdadese proporaltea ntivasque
em sinâo esgofnm o problema,m assâo o infcio de discuss- .
Geralmente penso no problem a de escrever com o de habilidade na
utilizaçâo da lfngua,leiblo com nnn'lise dos textos lidos,,observaçöes sobre o

.

(

:

empregodepalavms,constnlç& sdefrases,tnmanhosdepe grafoseexercfcio

!

coM tante.

1

.

Um outro problem aque vel@o é allistöria de redaçâo. Se
' aquiloquevocê

:
j

escreveé ou foimtlito criticado,provavelmenteresultaniem disculdadede

1

escrever.Umbom cnminhopamaresoluçâodoproblemaéptomlarlevantara

!

m nisliterlrios,se suadificuldade écom texto cientifico,com o fomm ascrfticas

1

querecebeu,seseuscrfticospmduzem porescrito.Verifkueaindasevocêhavia

:

relidoeconigidoo texto,sesolicitouparaalguém desuacov ançalerequala

j

opiniâo e apös isto estabeleça N r onde tem que começar seu trabalho de

i

desenvolvhnentom ssoal.é analisandoeveHscandoseas- soasquecriticamm
seu trabalho o fizeram de maneira produtiva, auxiliando a corrigir ou

!
1

simplesmente apontaràm defeitos para os quais você nâo via soluçâo no

1

m om ento,ou,serealmentefaltou prepafo dom aterialou seaindaascrfticasem m
uma questâo de estilo...e assim N rdiante.Sepamros vériospontos pode sero
cam inho inicialpam com eçara enfllros prim eiros confpo> m entos,seguidos

1

''
h

depmzer,porescrever.é infltil,ameu ver,m rdermuito temporelembmndoas
ticas.identifiquealgumaspam versefomecem pistasparaestabeleceroponto
crf

!
1
,

departida e com ecea escrever.
Começaraescreveréoutroproblem a.Estésobreposto com o adiam ento,

l

adificuldadeem começar.Evidentementenâo hâregmse nâo meproponho
dll-ntetodoessecuaoasermodelo.Comotrvlnsaspessoasem cadaum desses

j
1

itensfizcoisasG as,quequando leio gratificam ,eoutm s, que nâo satisfazem Pessoalm ente considero ser produtivo, para com eçar a escrever,

I
t
:

d
etenninartlmobjetivodotim quantaspalavrasousentençasmrhom,ouentâo,
determ innt quantas laudas m r dia.O critério seria aquilo que o% decer 11m

1
I

maneim comoocorreuessaaprendizagem.Vetifkuesepe uziubonstextos,

.

.
'

'

critério, por exem plo, de dia produtivo. Para tanto seriam necessérias

detetminadascondk-mcomopedodolivredequalqueroutm atividadeetalvez

1

i
'
.

'

j
j
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escrevercom tempomarcado.Cadaperfodoqueseiniciadeveserobjetodenova
decisâoeverificaçâodascondk-.
qpossfveiseandnmentodaproduçâoantetior.
Evidentem entehâ m ntos do tmbalho no qualinterrom peré doloroso,e alongo
pm zo, outros, em que a interrua ëo é necesséria para m elhor rendhnento.
Som ente a histöria de cada um perm itirâ sepam ressas pausasnecessérias da...
fuga eadiam ento.
Ao tetminaresta pade sobre o œabalho escrito épreciso dizeralgxlm as
palavm ssobre osposters.
Posters. O s posters tem assum ido um papel im portante nas
com unicaçöes cientfficas nacionais e intenmcionais. Nestas ûltim as, é
interessanteverificar,em divemasâeasdo conhecim ento,com oostrabalhossâo
apresentados, por pessoas de destaque,no cenério m undial, de sua érea de
'

atuaçâo.

.

A funçâo dosposters m e parece sera de dar pistas sobre determ inado
H balho.A suaftmçâo élevaro leitorabuscarmaisinform aç& scom o autorou
ir ler sobre o asstmto.'Com essa finalidade,se aplicnm m uitas cam cterfsticas
descrihsanteriorm ente,na apresentaçâo om le sobre as transparências.
Considemreiabaixo algllm as cam ctedsticasque podem serlevadasem
considem çâo ao elabomrum postec .

a)é necessârioinfonnar,demodoqueem minutos,apessoatenhnllma

idéiasobreoassuntotratado.Seriacomoumainformaçâojomalfstica.
b)O tftulodeveserdepreferênciacurtoedescritivo.Sualetmybem maior
que o usual.Costum o em pregarletrasde2,5 a3 cm .

'c)O textodeveriaserreduzido,nâosôpeloespaçodisponivelnoposter
m asespecialmentepaiapennitirleituraHpida.D eztaqueaspartesimpo> ntese
em pregue letrasgmndesdeaproxim adamente 0,5 cm e defécilleitura.

d)Ascorespodem facilitarodestaquedepontosrelevantesecombinados
com flexas,fom eceraseqiiênciadaleiblpa.Considero que gréficosefigxlenssâo
m ais féceis para ler em um posler do que tabelas. Fotografias e desenhos

ilustrativoù'
pddem incentivaraleitum quandobem dosados.
e)* comum em congressosintemncionais,osparticipantestmzerem xlm
resllm odotexto queapresentam edistribuirao péblico paraleitllpaposterior,bem
com o cartöescom endereço.N âo sëo hébitos diftmdidosentre nôs,m aspodem
vira serquando acom lmicaçâo entrepesquisadoresficarm aisfrequente.
Um a tiltim a palavm sobre os posters.Estes sâo co- iderados com o
facilitando aapresentaçâo para estudantesiniciantes.Considero,no entanto,que
por ser mais infonnale facilitar a interaçâo entre pesquisadores,pennitem o

conhecimento dedeialhes da pesquisa,em conversadiretacom osautores,e,
tnm bém , o inteim r-se do estado de desenvolvim ento das divemas âreas da

Psicologianasinstituköesdopafs.'

. .''
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Ainda nâo existe entre nôs um estudo sobre a funçâo do poster,se as
pessoasque o lêem o fazem pelo autor,tipo de lee ,tamanho,asstmto ou outm

variével.Hodon (1986) N quisou a afluência de pflblico em posters com
aplw entadoresem pé ou sentadosconstatando que o ptiblico lê m aisquando o
apresentadoresl depé.I'
1:poucaspublicaç-.
qarespeitodoassunto.Gem lmente
sâo artigoscurtosdo ABA NEW S LETI'ER ou do TheBehavlorTherapiste a
partir de 1984.Talvez alguns estudos m icro e m acro possnm auxiliar na
compreenqn
-o do pam lque vêm exercendo em congressos e especiahnente na
comlm icaçâo entrepesquisadores.
'
O que : um c> o cllnko.Sobre o caso clH co colocareiapenas alglm q

pontospam debate.Qualsuacontribuiçâoparaapsicologiacomociênciaepam
prosssionaisem suaéreadeatuaçâo,quandoapresentadosem congressos.Quais

as fownnspossfveisde apresentaçâo pam justificarsua apresentaçâo:dados
relevantes,identiscaçâodosujeitoeproblemaséticos.
Existem ,no entanto, alglmq fatos que m dem totnnr o caso clfnico
interessante: quando telato é raro, pouco conhecido no am biente, bem
confirmado,com xlm am etodologia fortee pode se am iarna litemtllenda ârea.

Trabalho rotineiro.PI'
OPOS1 de objetivos.Dificuldade ao identiscar

variéveisqueestariam atuando.Avaliaçâodosresultadosedosproblem asdum nte
o desenrolardo tmbalho.Discussâo dem aneil'
aspropostasnaliteratllm paraconciliaraaplicaçâocom aproduçëo deconhecim enyo.Relevânciacientfficaesocial.
A descriçâo de um tmbalho de rotina facilita a construçâo de uma

metpdologiyadequadaeatmvésdesuadescrkâoacumdapodevirapadronizar
maneimsdecolherdadoseconstruirinstnzmentosapropriadosànossapopulaçâo.
Com o decorrerdo temm e aconstruçâo deprontuérios,cada vezm aisprecisos,
é possfvel aproveitar os dados acum ulados e estudé-los de um a m aneira
sistem ética.

ConsideroqueexisteIlm lugarnàoocupabonapsicologiabmsileirappra
aquelaspessoasquededicam-seàrotina,em servkosdeatendimentodacopw-

nidade m asquetem preocupaçöescom aanélisedeseusdados', param elhomra

qualidade àe trabalho e produzir conhechnento.Talvez possa existir umn
colabom çâo ptoffcua entteessaspessoaseaquelasqueatuam nasxmivemidades.
Rereë ncias
M dmde.C.D.(1980)W unlso-Dezliv= dePoeala.RiodeJaneiro:JoséOlimpio.
Botomé,S.,eGonçalvew C.M.Descubra um autoq:você.Sâo Paulo:V itoraBrasiliev e.Sem
data.

Horton,A.M.(1986)ReinforcementofImsterattendance.n eBehaviorn empll,9,198-222.
M ichael.J.(19867 Repedoire-altering efectsofremote contingencia.n eAnalysi
a o/ prN)l
Behavloz 4,1G 18.

'

'

''

4;6

W HX LM REICH E O COm ATE i SERVD AO HIN ANA
PAULO ALBERTP J
Universvnaede&JoPaulo,JJo Paulo
ostiranosqlmnto maispilhnm 1m 1sexigem,qlmnto maisam linnm
e destroem,m ais se lhes dé,qlmnto mais sâo selvidos,mais >
fo> lecem .e s: tonum cada vez mais fohes e dism stos a tudo
aniquilare destnliq eseIU'
IIIaR 1hesdé,senâo selhesobedece,sem
luta,sem gol- r,ficam ntisedesfeitœ ,enâo sâomaisnada,comoo
galho se tom a - n e modo qlmndo a mfz nâo tem mais humorou
alimento.
Edennefw Boétie
...

A cln- opehriaalemâacabadesofmrumngmvederrota,ecom ela,
trvlnqasfowasprog- qivas,Dvolucionérias,criadorasdecultulw que

lutnm mlosantigosobjetivosdeli%rdadedahumanidadetmbalhadom
m eicli,1974,p.5).

2 dessamaneim sériaqueoaustrfacoW ilhelm Reich(1897-1957)inicia

opreféciodaprimeiraedkâodePsicologiadeMassadoFascismoconstatando
arealidade(la ascençâo deI'Iitlerao poderapoiado porboapartedoproletariado
alem âo.
Com o entendera adesâo ao nacional-socialism o? Com o explicar esse

comm > mento Cagrantemente discordante em relaçâo às condköessociais
matetiaisobjetivasqueapontavam paraapossibilidadedaocorrênciadexlma
l'evoluçâo proletéria? O u, porque as pessoas agem contm os seus prôprios
hzteressesdeclasse?
Reich em Psicologiade M nssa...investiga essa açâo polftica atm vésde

umnnnn'lisequeatribuitelevânciaaosfatoressubjetivosdaescolha.Pam elehé
um compodam ento polftico de base irm cional e que,m rtanto, sô pode ser
apreendidoporllm instrum entalqueconsigadnrcontadadim ensâoinsconsciente
dessaatuaçâo.Nessesentido,tendoporbaseapsicnnn'lise,buscaentenderm rque
apropagandam liticanazistaconseguiaathzgira estrutum decératerdaspessoas,

falando aos seusmedos edesejos,de foM n muito mniseficiente do que a
com xmicaçâo polfticaoficialdo Padido Com unlstaAlemâo.
.
M as o referencialm icanalftico 'utilizado rieqmn nnn-lise da m icologia
.

fascistaporReichjâe-SG âodishn/dom-amentofreudianoquechegaafoannt
11m conjuntoindependente.é possfvelapreenderumaidentidadebâsicadesse

4:7

conjtmto?A res- taa-qnmrguntae eserconstrufdaapartirdoestudoda
pndlcipaçâo de Reich no m ovimento psicanalitico dosanœ 20.

A trajetöriareichiananamicanâlisetem oseuinfciofonnalem 1920
tainda enquanto acadêmico de medicina da Univemidade de Vienalq'lnndo

..1:7'

apresenta à Sociednde Psicanalftica a com unicaçâo O Connito da Llbido e a
Ilusso de Peer G ynt. N este trabalho Reich analisa as determ inaçöes
hmonscientes do pemonagem tftulo do dram a Peer Gyntdo norueguêsH emik

.)'k':.:1',.î'
.
'
.'
F.
, ''
t.. '''

Ibsen (1828-1906).

.':''

Este estudo serve tnm e m com o fonte de conhecimento da pröpria
m m onalidade de Reich e, H gicam ente,do desfecho de sua vida. Pode-se
observar,a M peito disso,a publicaçâo de 1942,A Funçso do O rgasm o onde
R tom nndo o estudo do m lsonagem de Tl- n com enta:

t ahistöriadeum jovem que,eme raH uficientementeaparelhado,
se livertou das fileiras cerradas da turba humana...Bu era

ostensivamenteRmellunteaPeerGynt(1978,p.43).
Conthmu do a nnn'liseaflM n:
PeerGyntacabad com olu oço quebmdo com s'
ualoucum -poisas

1M&50% cuida/opam queeleaca% com opescoçoquebmdo(1978,
p.47).
'
.

'

('
t J' .'

. .

Sabe-se queReich mon'
eu no diatrêsde novem bro de 1957 naprisâo fedem lde
Lewisburg nosEstadosUnidos.
.

Jé aceito na SociedadePsicanalftica seu interesse inicialvolta-se pam

questöesligadasàtécnicatempêutica.Nestesentido,em 1922,ajudaaftmdaro
Sem inério de Viena para Terapia Psicanalitica sendo seu diretorde 1924 a
1930.N- sem inârios,a partirdadiscussâo decasosclfnicosestagnados,com eça

aorganizarumasériedeconcea-.
qsobl'
etécnicatemX utica esobreteoria
psicolögica.

As formulaçöes sobre técnica vâo seragrupadas num conjunto
denomlnndo Anâlise do Cau ter m eich, 1986)que veio a se constituit na

primeim proposta tera#utica reichiana.Paraosobjetivosdeste artigo cabe
D gistrai que essa técnica visa intem retar,além do sintom a netlrötico, tndn

estrublpaegofcarigidamentedefensivaqualseja,opröpriocahter.
Em term osde teoriapsicolögicaduasconcem - vâo pm gressivamente
seconsolidando no m nsam ento teichiano.A prim eh'
a tefere-seà imm rtAnciada
ftmçëo do orgasmo com o,ao m esm o tem m ,expressâo e m anutençâo da satide

psicolögica (Reich,sem data 1).A segtmda diz resm it: à nâp aceitaçâo da
.

. -

'

...

4:8

'

.

.

.' '

.

.

hipötp.
qo freudiana dapulsëo de m otte e de suasim plicaçöesclfnicas,taiscom o

anuçâotempêuticanegativaeomasoquismoouerôgeno(Reich,1986).
D apmm eiraconcea âo -aim poe nciadoprgasm o-desenvolveu-setodo

.1m conjtmtodeidéiasem direçâoaum combateàcultlln etlro#ianaqualReich
vivia,por entender que a m esm n,em flltima instlncia,acabava N r gem ruma

sétiededificuldadesde natureza sexualnaspessoas(Ver,porexèmplo,Reich,
1981).
'
' ' '
Poroutro lado,com a nâo aceitaçâodapulsâo dem orteavisâo reichiana
dehom em toa n-sem onistaeadestrutividadepassaaserintem retadacom o dado
secundM o e ntmca com o 1Im instinto.
.
De folm a sxlm aeria m de-se afirmntque asidéiasreichianasem ergentes
dentro da psicanélise contpm uma visâo basicamente otimista frente às
m ssibilidadesde vida do hom em .Pam o pensamento reichiano deste perfodo o

mnlnâoselocalizanohomem,ounarelaçàodestecom aciviliàatâo,e1evem de
fom,apartirdedete> ina'dascondk&ssociaispatogênicas.
.

'

Esse obm lsm o conceitualvaipossibilitar xlma atuaçâo ùo sentido da

buscadeprevençâodaneurose-jéqueamesmanâoécondkâoinerentedavida
social.é com esseenfoquequeReichseaproximndomovimentosocialproletério

europeu,objetivando associarmaterialismo dialéticocom psicanâlise (Reich,
sem data2).Ouseja,libertaro homem dasnmarrastanto econômicasquanto
sexuaisdavidasocial.
.
Feitô esse retom o,em busca do pensam ento teichiano nascente dentro
do m ovim ento psicanalitico,pode-se agora focalizar os m arcos centm is da
iilterpretaçâo reichiana, exposta em Psicologia de M assa..., a respeito do
compo> m ento polftico de boa parte do proleuriado alemâo que apoiou o
nacional-socialism o. '
.'
Reich parte do principio de que existe um a força no fascism o e de que
essa força deve ser com preendida,sua atitude é de conhecer pal.
a poder lutar
contm .Nessesentido atribizil1m papelrelevanteàideologiaeàatitudeem ocional
.

'

:

dasmasyas-jéqueascondiçöeseconômicasdeinfra-estrutllm nâoexplicam a
'

adesâo ao nacional-socialism o.A lém disso constata aslhnitaçöesdo m arism o
ortodoxo que nâo consegue dar conta dessas dimensöes de força do cotidiano
social.

é importante perceberque a investigaçâo reichiana nâo se restringe
apenasàsituaçâo particulardoproletariado alem âo,aaçâopolfticaadesivaserve

como amostm de uma atitude recorrente na qualo hidividuo atua contra seus
Pröptios interesses.Reich expöe com clarezaessapreocupaçâo ao afinnar:
.. '

q

.

.

'

.. .

'.

.

. '.

'

'.

O problemaqueconsisteem sa%rm
' rquerazâooshomensyup
.priam
desde lu4 l culos a explomçâo e hum ilhaçâo moml,em resumo, a
escmvidào,ficousem respostm..(1974,p.28).

'
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A resposta a v qn questâo vaiser fom mlada em divemos nfveis.Em
tennos de atitude em ocional individual Reich observa um com po> m ento

convencional,formal,xlmses# ciedeflnncnmada deeducaçâo queesconde
sentim entos pervemos e destrutivos m ais intem os.Nessa estrutllen de carâter

existeapredominn
-nciadomedoàliberdade,àfelicidade,ouseja,domedoà
pB priavida.
A partirdessacam cterizaçâo Reichentendecom pcom preensfvelo am io
ao nacional-socialismo,uma proposta polftica de cahter autoriiério que,ao
m esmo tem po,prom etia proteçâo e satisfaçâo de impulsos sexuais perveaose
agressivos.
M as pno Reich o homem estava assim ,nâo era asshn.& te cah ter
fascistaseriagem doportodaum acultum basicam entenegadoradavida,atravé.s
,

desuasprincipaisagênciassocializado- ,quaissejam:afamilia,aescolaea
igreja.Em termos de detetminnçâo de tiltimn insëncia,nessa fase de seu
pensnm ento polftico,a atuaçâo nefasta dessas agências socializadom s eshva
associadaà organizaçâo socialcapitalista.
No posteriordesenvolvim ento do pensnm ento reichiano o fascism o vai
serinterpretadocom oa atitude em ocionaldo hom em em todaorganizaçâo social
autoritéria.Nessesentido toda aobm reichianapodesercom pteèndida com o um
esforço afavordavida etunaluta contl.
a o fascism o.
Esse esforço em favor da vida vai progressivnm ente encnm inhar o
enfoque reichiano tam M m para o n
-mbito educacionale m ais especificam ente
para propostas de educaçâo infantil.A pempectiva é a deprevençâo da neurose
eaform adeintervençâovaiincluirdesdecuidadoscom agestante,atéopré-natal
eoparto.A suposiçâoqueembasaessetmbalho éacrençanacapacidadehum ana
de auto-regulaçâo organfsm ica, entendida com o espécie de com petência
.

espontânea,intema,visceml,paragerirapröpriavida(Reich,1978,p.149-165).
A esperança nestepotencialde autodeterm inaçâo do servivo é o quevai

referenciartodaapropostadeinterventâo no combate àservidâo hllmanaeao
seu parente prôxim o:o fascism o.
R efeë ncias
Reich,W.(1974)PsîcoloaiadeMnnm doFY eâzao.Polto:PublicaçöesFe orpiâo.
Reich,W.(1978)z4FunçsodoOœrplo.SâoPaulo:Editom Bmsiliense.
Reich,Wt(1981):4RevoluçloJexlml.RiodeJaneiro:A hnr.
Reich.W.(1986)AnalisisdelCaracter.Barcelona:EdicionesPaide .
Reich,W (Sem Data,1)PsîcopatologiaeSocîologla#a W#aSexual.S5oPaulo:Editom Global.
.

Reich,W.(Sem Data,2)MaterialismoDial/lieoePsicanâlise.Lisboa:EditorialPresença.
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ADORNO:ESTRW URAPSiQUICAE D EOLOGIA
.

'

'
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IRAY CARONE
UniversianaedeJlb Paulo

Voupniltdallix tesedequen eodorW.Adomo,slôsofoalemâoligado
ao Instituto de Pesquisa Social da Escola de Frankfurt, desenvolveu llm s
Psicologia Socialque nâo circlmqcréveu o trabalho da m zâo crftica à cdticadas

Psicologiasexistentes.Naverdade,em A Personalidade Autoritâria (1950),
escrita por e1e e porm icölogos (la Univemidade da Califonlia,Berkeley,esté
consubstanciàda um n Psicologia Socialque poderfam os chnm nr,de Psicologia
Crfticaou Negativa.
.
Hâm uito o quedizersobre A pem onalidadeAutoritérla porquem uito
foi dito sobre ela.Na década de 50,quando foipublicada,m uitas pe.qtlisas
surgia m nosEstadosUnidoscom oreaplicaç- qdoseum M eloteörico deanélise
psic- qocial ou entâo,com o testes m etodolögicos visando a crftica dos seus
resultados.D lla nte pelo m enosum :década,aspesquisasvem aram sobre ela,de

xlmafonnaoudeoutm (Carone,1987).

:

Osantecedentesteôricoseempfricosdessagrandeobm cientifica,cujo
hnpacto dm'ou pelo m enos duas décadas ap6s a sua publicaç:o,podem ser
encontmdosna obm deW .Reichanteriorà 1934 enosestudossobreAutoridade
eFam ilia,publicados em 1935pelo h stituto dePesquisa Socialde Frankfllrt.
...> ' Na segunda parte do Autoridade e Fam ilia foiapresentado o m aior
estudo empfricp ,do Instituto sobre os operérios alemâes, através de um
questionârio de 270 itens que vemavam sobre a situaçâo socialdo trabalhador
bem com o sobre à sua mentalirlnzle (representaçöes),de modo a pennitir
.

.

inferênciassobreasuaestrutlltnpsfquica.é precisofriymtquemuitosftensemm

projetivoseatitudinais,çom afmalidadedeelidirosmecanismosdedefesado
egodosujeitoestudado.
Osresultadosdapesquisa foram apresentadosna fonna derespostasde

15sujeitossepamdosem ttêstim s:ocaréterrevolucionério,ocaréterautoritério
e o am bivalente,cada xlm diagnosticado atm vés de llm n hzterpretaçâo intuitiva
dasrespostas.
,
A questëo psicopolftica levantada por Reich ganhava agota um a

conotaçâomaisdentsca,deacordocom aspropostasdoI-titutodePçsquisa
Socialem janeiro de 1931:o problema teörico da relaçâù éntre condk-.
1
econômicas,pioduioscultumisemudançasnaesiiutum psfquicadosindivfduos,

deveriaserobjetodeum estudpempfticocom auxiliodetécnicasanalfticas(como
osmétodosprojetivos). è

'
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N o entanto, em A Personalidade Autoritéria, a relaçâo entre

mmonalidadeeideologia,objetodainvestigaçâo,vaiassllmitumaesm ciscidade
pxspria,demodoquenâole emœ alinhn'-lasim plesm enteaosestudosreichianos
sobre o caHter neurôtico do adex nte ao Nazism o,nem supor que A dom o
m stulou algum idealde homem ou de salide mentalcom o idéia reguladora da
non'lise do sfndm m e autodldo.Em oue spalam s:Adom o e œ m squisadotes
do grum deBerkeleyquerinm estudar,m laviaempirica,asvériascontlgllmçnp
- .q
m icolögicashistoricnm ente engendmdntdene do contexto cultlla lnm ericano
dadécada de 40.Lem brem o-nosqueosFwstadœ UnidosdaAm éricado Norte se
colœ avnm ,em tennosdem litica extem n,contra o fascism o alem âo e italiano,

porsejulgarem xlmnautênticademocmciadefensom dœ direitosdocidac oe
3nlinstituk-qpolfticassustentadaspelom derpopular.
ComoenâofalardefasdsmoamericanolProblemachocanteparaxlmn
sociedade que se tepresentava com o nëo-fascista, nâo-totaliiéria,
nâo-m ilitatizada,etc...No entanto,aprom stafm nkft- nnnnâo eraa de estudar
asociedade nmericnnn do m nto de vistadesuasideologiasm liticasesociais.

A questâoem adedescoblirumpotencialfasdstanapemonalidadedos
indivfduos, fossem eles am ericanos ou nâo, proletérios ou nâo-proletérios,

bmncosounâo-brnncos,minoriasounâo-minorias.Muitoemboraossujeitosda
pesquisafossem bmncos,nohe-nm ericanos,N tlencentesdem odo gem làclasse
m édia,e opedencentesàe nodasétlcas,etc.,apesquisaem sinâopressupzmlm
um a l'
Im ltaçâo quanto às possfveis aplicaçr
nv.
q do m esm o repelörio teörico e
técnico para am ostras derivadas de ou% s fontes e com cam cterfsticas m uito
diferentes.

'

A meta da hwestigaçâo era,m is,a de perce% ruma predisposkâo

i
'

ideologiapoliticaesx ialdofascismo com oumaexpressâoconcreta.Em precisp,
N is,discem ir entre as ideologias do indivfduo das ideologias socialm
ente
b
engendm daspelo processo histôrico de xlm a detenninada sociedade.
A perguntaem :qualéafunçâoquç asideologiasvâriasde um indivfduo
sobrereligiâo,politica,econom ia,m inoriasétnicas,etc.,cum pmm nasuaeconom iam fquica?Sem dçscartarAveaâo m arxistaclâssicadaideologianoseupam l

,
@
'
'
:

decondkâodereprz uçëodastelaçöesdedomfnio,A PemonalidadeAutorl-

' !

térla vaiperguntaragom sobre a sua flmçâo m fquica, m elhordizendo,sobre a
funçâo queasideologiasdesem m nlmm nasatisfaçào denecessidadp-q,im pulsos

!

.

1
i
1

.

.

.
m icolôgica ou receptividade às ideologias totalitn.na
s de direita,tomanjo a

.

j

i
j

edesejosdoindivfduo.Podemosadiantarqueelasfnncionnm comomcionalizaçöe,s de desejœ e impulsos censlladosque ganhnm,atrayés do discllmo
ideolögico,llmaes# ciedepassaporteouvistodepassagem pam asuarealizaçâo.
N âo tem sido incom'11m a aproxim açëo dos conceitos ideologia e

racionalizaçëo,objetos da critica ideolögica no matxismo e da crftica
'

i

I
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psicnnnlftica.A m cionalizaçâo foiintroduzida na Psicnnnelise atm vés de Em est
Jonesparadesignaraasserçâoquepreenchecertasfunçöesnaeconom iapsfquica

dosuleitodemodoacamuflarinteressesinconscientessobcenst'm.Aanâlisetem
porfunçâo nâosô estabelecerasuafalsidadee sua necessidadebem como trazer
à 1% o que estava sendo escondido.

No entanto,diz Adomo,a mesma asserçâo pode serjulgada como
verdadeira ou fAlsa,dem ndendo se é criticada do ponto de vista do contexto
socialou psicodinn
-m ico.
.
A tese de M nndeville de que osvicios privados sâo virtudespflblicas

significaaquiqueseamcionalizaçâoppdes'
erjulgadanocontextopsicanalitico
comofalsidadequeencobreoirracionalcensllmdo,e1aexprimeoutl'
acoisano
contextosocial,ouseja,averdadeobjetivadotodo.
Asmcionalizaçœ sâo ascicatrizesda razâo num estado dedesmzâo

(Adomo,1968,p.82)
que1ZOdenlmcinm meMmenieaheto sèmaSumaSOCiedadefalsa.

Vejnmosocasodaideologiaanti-semitadofascismo.
.

''

'

'
.
.

O individuoobcecadopelodesejodematarsempreviu navftimao
perseguidorqueoforçavaàtuim desespemdaelegftimadefesa...quem
'

é escolhido jal'
a inimigo é jercebido cùmo inimigo (Adorno e
Horkheimer,1985,p.160).

A com pulsâo param atara vftim a sö pode sersatisfeih atravésdam cionalizaçâo

queconvei'teùirmcionaleinracional,eafiguradavftimaem agressor.Doponto

devistadocontpxtosocial,acompulsâosetotlu um exercfciodetiberdadecivil.
O queéo coinportamentohacistanumasociedaderacistasenâocomportamento

ajustado e adequado às nornias vigentes? Nâo hé contradiçâo af,mas
com Patibilidade.'

'
.

Issoiperdizerqueamcionalizaçaodevesernnnlisadadetlm pontode

vistapsicossocial,tantonasuabasesubjetiva(pulsöesnegadas)comonasuabase
objetiva (legitimidadenllmasociedadedadesmzâo).Ela apontatanto paraa
estrutura psfquica com o pal'aa essência da sociedade.
Em suasracionalizaçöes,queenvolvem tantoamcionalidadecomoa
'

irracionalidade,o sujeito psicolôgico deixa de ser meramente
psicolögico.O nnnlistaqueseenvaidecedeseurealismoassim l toma
1Im dogmitico no momento em que despreza os asm ctos reais e

'

objetivos'(là mcionalizxâo em favorde seu contexto psicolôgico
fechadoeimanente(Adomo,1968,p.t2).

:

'
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Se a estruttzt'
a m fquica ém ediaçâo entre aideologiae a sociedade,isso
quer dia r que o domfnio do psicolôgico nâo lmde ser concèbido com o 1,m
dom fnlo autônom o e fechado em simesmo.

Quanto= is%tHtamenteodoml
e
nl
'opicolôgicoéconcebidocomollm
jogodeforçasautônomoefechadoem sim-mo,rnaiscompletamente
osujeitoéesvaziadodesuasubjetividade.O sujeitosem objeto,queé
lançadosobresimesmo,congelanum objeto.Elenâopodeat1rdesua
.

lmnnência e nâo equivale senâo à equaç& s da energia libidinal

(Adomo,1968,p.81$
A estrutlln psfquica é m ediadom porque é m ediatizada pelas forças
sociaisprevalescentes.Nessesentido,aanâlisepsicossocialéreveladoradotodo
social.
,''.
'
' '

Vqjamosagom comooinstnzmentalmetodolögicodeA Personalldade
Autoritâria operacionalizou o conceito de ideologia,com vistas a descobriras
configtlraç- .Kpsicol6gicasqueasustentnm .Naverdade,fom m utilizadasescalas

de medkâo deatitudesjé existentes (ecriadassobretudo porSanford)pam
om mcionalizar as ideologias do M ti-semitismo (AS),Etnocentrisnio (E) e
Conservadorismo Polftico eEconôm ico (CPE).A hipötese bâsicaem '
adeque
essessistemas ideolögicosestavam coaelacionadosentresievhmuladosa llmn
estruturadepemonalidadedenom innda PemonalidadeAutorilria.
Dlga ss;oteôrlca .

Enquanto fenômenos psfquicos (opiniöes,atitudes,valores) as
ideologiasnâo sâo entidadesobservéveise mensu/veis, m rque nâo
sâoentidade.
qquem mqnm servistmsoutœ adas.M nqpodem sofrerumn

es# ciedetraduçaoelll
plWr/comoacontececom ostermosteöricos'
naFisicaemesmonaPsicologia,como ostermosmentais,mediante
umncléttsuladereduçâodo ti& .

(Vx)(PIx .-y(Q x-P2x))
NestafôrmulaypleP2Opresentnm termosobsewacionaiseQ otermo
teôrico aserderlnidoom mcionalmente.
.

.

''

.

A cléusula da reduçâo e,
sté formalmente presente nas chamadas
derlniçH om mcionais.Derlniçœ om mcionaisnâo lo defmiçœ
explicitasmnmcontextuais,valedia rquenelasotermoaRrdefinido

Q e'
sticontidonafômmlanm nâocomomymbrodellmneqlzaçâona'
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qualapa> acomodepniendum.Dessamaneim,otermoteöricoQ no
caso,a ideologia do sujeito,serâ traduzida empiricamente pelas
RSPOSYSP2àsasserçöesPostasP1.

' -

'

'

A sasserçöesPltlnlum um conteûdo quenâo eraclaramenteideolögico

demodo queo sujeito pudesserespondê-lassem usaroshabituaiscontroles
defensivosdo ego (nâ0 se mostrarpreconceituoso).Asresm stasàsasserçöes

'

medirinm,asshn,ocontefldoideolôgicodasrepresentaç- dossujeitos.
-

A sasserçn,
-.
qde AS em m negativasmassutilmenteantisem fticasatravés
de vlm am odalizaçâo cuidadosà do sentido.A soutm sescalasseguim m o m esmo
Cnm inho.
A lgllm as previsöesfomm feits:.

Ossujeitosdeescotealtoem ASse/oaltosem E ealtosem C PE.
Osbaixos em A S seH o baixosem E e baixosem C P E.

'

Noentanto,50% dossujeitoscom escorealtoem CPE emm médiosou
baixos nasduas outm sescalas,em bora os baixos em C P E ntmca fossèm altos
nasduasoutm sescalas.
'
. ..
Adorno interpretou: nem todos os conservadores em m atéria de
econ'omiae politica sâo preconceituososou anti-demochticos.M asaquelesque
sâo conservadores em m atériade econom iae politica e apresentam alto gmu de
etnocéntrism o sâo,provavehnente,os fascistas em potencial.Chamou-os de
Pseudo conservadores.
Em t'
lltim a anâlise, as três escalas inicipis perm itiram que A dom o
discernisse entre conservadores genuinos e psèudo conservadores.Os pseudo
conservadores nâo gostam da dem ocracia m as sâo convencionais nas suas

opiniöespolfticas;noentanto,sçacaçaàsbruxasforabertaejulgadalegftima,
elesjogam foraacascademochtica,eexercem oarbftriocomolibetdadecivil.
Essa éa organizaçâo psicolôgicapotencialm enterespondenteao apelo à
i> cionalidade institucionalizada. .
Pal'a confinnar os resultados das'três escalas;foi criada a escala de
Fascism o.Jé com dadosde entrevistas clinicas-piloto,foielaboradaxlmn escala

projetivaquenâùmencionavaminoriasétnicasesuficientementeambfguapara
descontrolaros controles do ego e pennitira projeçâo de tendências
anti-detnocrJlfcr impllcitas. '
A corroboraçâo dosresulhdosdasquatro escalasatitudinaisfoibuscada

em entrevistas clfnicas e testesprojetivos,com vistasa estudarmediantea
intemretaçâo analftica,amicodinâmicadealgunssujeitosaltosebaixos (de
acordocom asescalasanteriores). ' ' ''

'

' ..

Nâo pretendo analisaraquia com plexa tm ma das 1.000 péginas de A
PersonalidadeAutoritéria no sentido de criare testarinstnzm entosde coletae
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nnnelise quantitativa e qualitativa dos dados,bem com o a corroboraçâo de suas

hië tesesm la investigaçâo clfnica.Nem tampouco metem rtaràsinflmems
m squisassubsequentespam consnnarou refutarosseusresultados.
r
A discussâo m etodolôgicadesseextensoeolzsado teabalho queindignou
.

amuhosnmedcanosquejulganm queAdomoestavaatacandooalvoemadoao
atribuiro fascismopotencialpam bonscidàdâosnorte-americanos(enâo,pam
- comlmistas,verdadeiros autoritdrios),pode serconcentmda num ponto:a

ti
pologiapsicolögicadastendênciasideolögicasdossujeitosestudados.

No capftulo 19,Adom o descreveu 11 tim s e sfndm m es psicolögicos,

divididosentteossujeitosdealtapontuaçâo(6)ebaixam ntuaçâo(5).Afirmou,
enâo:
. .

;

Poucosconceitos dapsicologianolte-americanacontemm râneatem

sidotâocriticadoscomoosdetim logia(Adomo,1950,p.678).
Refere-se aospsicölogos que aclmm que a tim logia nunca capta o que é fmico
porque as suas genem lizaçöes nâo possuem validade estatfstica e nem sequer

ptoporcionam insttumentosheudsticosprodutivos.Ouseja,tipologiassôsewem
para descam cterizar e hom ogeneizar as individualidades hum anas. Adom o

justificou,entâo,a tipologia de A Personalidade Autoritéria,de maneim
m elancölica:

Em outms palavms,aqueles que criticam a tipologia nâo devem

esquecerquegmndenlimem depessoasnâbatibjé,seriamelhordizer
que'nuncaforam indim'
duos no kentido que lhes deu a filosofia.,'.
tmdicionaldo século dezenove.Se existem aqueles que m nsam

segundorôtulos,issoéedekeunicàm
'enteporiue'osproceuossociais
subjugadores,obscuros..estandartizadores e rotulantes que
praticam ente nào dâo ao individuo liberdade de açào nem
om rtunidade de verdadeim individuaçâo,determinam este modo de
penur...Temosrazöesparabuscartipospsicolögicosporqueomundo

em quevivemosestdtip@cadoeproduzdifçrentesti
posdem ssoas.
Apenasmediantea identificaçâo dostmçosestereotipadosdohomem
modemoenâonegandoasuaexistênciapodesecontmriaratendência

m miciosa paraa classificaçâo e agrupaçào gemis (Adom o,1965,p.

678$

Ouseja,atipologiaédescritivanoqueserefereàhomogeneizaçâodas
estruttlras psfqùicàs humanas m as é tam bém e sobretudo, um a denlincia da
sociedade existente.

N a verdade,é preciso conhecert)s m ecnnl
'qm os sx iais e psicolögicos

queproduzem estafoannsonsticadaeultimndaalienaçâoqueéonâo-indivfduo

ou anâo-individualidadequea tim logiadentmcia.Subjetividadesreificadas,
purosidsgravitandono todo totalitério,(>sindivfduosdasœ iedadebtlrguesasâo
œ exem plosm aisrefmadosdeumnbm talheteronom iaaquenenhumaPsicologia

Negativadevesemanterinsensfvel.Vdeadescrkâodoprœ essodedes-individww âo em mntcha que Adom o N sinala na D ialética do Frcl cer/zzlear/,a

expmpriaçâo m icolôgica e a destnzil o do ldivfduo enquanto obslculo à
pm duçâo (Adom oeHorkheimer,1985,p.185-190).
O que me faz concluir o seguinte: às criticas à A Personalldade
Autoritériaquelheatribuem xlm ce term sitivistanousodeinstnzm entoscdm o

asescalasdemedkâodeatitudeseapBpriaocalaF,sôtem deixadodeladoo
'

essencial:o seu ce tercne
ticpm esm o quando descreve,explica ou inte'
iw etp os
dadosdepesqùisa.

O apm tometc;doBgicodeApersonalidadeAutoritérlasöseWecomo
m nto de pm ida para ser H nscendido m la mediaçâo teôricajque supem os
lim l
'tesim postospela m sitividade imediata.A critica ideolögicado indivfduo é,

nessesentido,arecupemçâodomovimentohistöricoatravésdaanâlisecortante

desuasvéripscoagulaç- .
qsub
jetivas.
:
.

t

.

.
'
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M AQCUSE:AOPRESSAO SOB AFORM ADE LD ERDADE
José LEON CROCIG
UniversidadèdeyJoPaùlo

M arcuse(1898-1979),5l& ofoalemâo,aproximou-sedospensadoresdo
Instituto de Pesquisa Social,ôrgâo vinculado à Univemidade de Fm nkfxld,no
com eço da década de 30 e pahilhou com elesa preocupaçâo com a direçâo que

omovimentodarelaçâoentreacultllm eaesfem daprodutâo estava(eestél
seguindo.Tevesobreo seu pensnm ento nltidas influênciasdasobrasdeHegéle
de M nu ,na anélisequefezdasociedade modea n.
Crftico do m nsam ento deHegel,no queserefereàsuateleologiae àsua

ênfasedalibellaçâonoreinodo
Espfritoeutilizando-sedam apectivamarxinnn
L

.
paracom preendero m ovim ento histörico,M arcuse se aproxl
m ndo pensnm ento'
de Freud,na décadade 50,com o seu textoEloseClvilizaçâo de 1956e o outro
texto complem entaraeste Ideologia da Sociedade Industrialde 1964.
M arcuse intelw etou filosoficam ente o pensam ento de Freud, pelo

menos,pordoismotivos:a)asdescobe> sdeFreud estavam seencnminbnndo,
basicam enteypm apMticaclfnicaeanfvelteöricoyouateoriaestavasereduzindo
a ilum inaraph tica tempêutica,ou sendo esvaziada dosseusconceitos criticos,

em favordeumasociologiaquedefendia'a plenaintéjmçâodo individuo à
cultlla;b)com o pensamento de Freud seria possivelseperceber,atmvé:da

contmposkâo entre a possibilidade da formaçâo do indivfduo
',existente no
pedododocapitalismolibemleasdificuldadesdaconstruç:odasubjetividade
noperfododocapitalismodokmonopôlios,queoindivfduopassaasercada#ez
m ais heterodetenninado,desfazendo-se,assim ,x1m dosideais do libem lism o:a
'*'
.'' :.'''.. - . :
autonom ia individual.'
'' &+''.... - r' .''' ' - 'f'$ .
.J4(:' '
' Ascategoria,psicanalfticas éâo utilizadas,porM arcuse,através de seu
contetidosocialym assem reduzirasesfemspsfquicaesocialumaàoutm yreduçâo
essa que é criticada,porele,nos neofreudianos,tais com o Sullivan e From m .
Contudo,se nâo devehaverreduçâo teôricadellm nesfem a outra,o que o autor
constata na sua intelw etaçâp, é que no m ovim ento do capitalismo, na sua
transform açâo de capitalism o concoaencial pata capitalism o m onopolista,
diilèulta-se a fonnaçâo da psiquê,uma vez que a m ediaçëo entre individuo e
u

. . ..

..

'

.

sociedade,presentesem instituk-.
qtaiscomoafamfliaeaescolaseenfmquecem

Paulatinam ente.
'
M arcuse extraidos tçxtos freudianos a ênfase t1a% à cultlln na sua

relaçâocom aformaçâodoinzvfduokEm% ranâosepreocupeéom avemcidade
dasespeculaçöesfilogenéticaideFreudsobreaHordaprimitivaeoassaàsinato

.
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do pai-déspota, atribui a elas um sentido sim bôlico im portante para a
com preenn-o do desenvolvimento histörico.
D a pempectiva slogenética de Freud,M arcuse deriva llm a pempectiva

hiqtôrica-social,ouseja,déênfasenafilogêneyeàquiloquelh'ideespecfficona
naturezahumana:avidasocialcomopr'
oë sitodelibertaçâodanatureza.Nesta
historicizaçâo de conceitos psicanalfticos,M arcuse detém -se em dois deles:

repressaoePrinclpiodqRealidade.
. .
Quanto à repressâo,p autormnntém a idéia do contrato H rglt& :é
necessério haver alp lm n repressâo para os hom ens viverem em civilizaçâo e,
asshn,a hist6ria da culblm é a histôria da repressâo hum ana.N isto se m antém
profundam ente freudiano,defçndendo A possibilidade da sublim açâo ppm a
criaçâo da cultllo ,esta é obra da m odificaçâo humana.N o entanto,a repre-ssâo

.obreosdesejo.émais,oumenos,justificadasegtmdoançcessidadedecada
momentollistöricoeoquedéparâmetrosparaestajustificativaéogl'
audeavanço
dasforçasprodutivas,ouseja,acapgcidadeobjetivadadoshomensnalutapela
independência das forças da natureza.Entretanto,é im portante ressaltar que a
violência preqente nas diversas telaçöes de produçâo que penneiam as

desigualdades sociais nâo sejustificam de maneira.alguma.Obviamente,
M arcqse,com o bom intélw ete do penyam çpto de M arx,percebe a relaçâo de
contm diçâoentreasrelaçöesdeproduçào easforçasprodutivas,m asest relaçâo
épercebida deform a distinta.nosselzsdoistextoscitadosanterionnente.
Em Eros e Civilizaçâo, M arcuse aponta para o avanço histörico,
atribuindoao produto dasforçasprodutivas:atecnologia,alibertaçào do hom em
dellm avidadelabutaedepm tem poopressivo.M as,apossibilidadedelibertaçâo
dependedaconsciênciadaopressâosob afonnadeliberdade,queexplicitarem os
m aisàfrente.O progresso étido com oabasesobrepqualohom em podeadquirir
asualibertpçâo.Jé no seu texto Ideologiada SociedadeIndustrial,atecnologia
é percebida,simultaneam ente,como possibilitadorade liberdade ede opressâo.
.
.

E1ptrazconsigoum projetopolitico,tlmavisàodemtmdo,quetomandoinvisfvel
aqueleprojeto,convertearealidadeem reàlidadetecnificada.Ascontradköesdo
capitalpassam aasqumira forma deproblemastécntcosdeadministmçâo ede
econom ia.A cultura,anteséreadealienaçâo da realidade,que se contrapunhaa
esta,convprte-sçnum sistemademercadoriaw vendendollm, pimagem derealida-

deetçrnaesömplvelnassuasimperfekôesdesistema.kaciênciae,mesmo,
no cotidiano,as palavm s transformam -se em conceitos petrificados,sô aceitos

quandooperacionatizévei4e,obviamente,sôsâoopefacionalizâveisquandoperm item tlm areflexâoeum aaçâo im ediatasem conform idadecom arealidadeexistente.A possibilidadedatranscendênciaélançadaaoreinodopensam ento ocioso.
M as,a repressâo racionalna culttlraé aquela que permite dara base de
xlm : vida digna.M arcpse cyitica a repressâo existente para a manutençâo da
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dominaçâosocial:amnis-reprpxqn
-o.SegtmdoM arcuse(1981),amais-repressâo
'

R fere-seàs:
...

.

restriçöes requeridas pela dominaçâo social.Distingue-se da .

repressâo (bésica):as mod@caçses dos instintos,necessirios à
mlw tuaçâodaraçahumanaem civilizaçâo(p.51).
A organizaçâo instintivavariacom o gm u derepwtq.
qâo existenteem cada
pedodo histörico,assim com o apossibilidadedatm nsformaçâo dosinstintosem
atividadesociahnente fltile individuahnente gtatificante atravésdasublim açâo.
A basedessa interpretaçâo deM nrcuse podeserencontrada nosseguintestextos

deFreud:A M oralSpxualCivilizadaeaDoençaNervosaM oderna(1981)e
O M alEstarnaCivllizaçâo(1978),nosquaisoautorconfrontaestégiosdivemos
daculttea,quantoàliberdadeexistente.Quantoàsublimaçâo,voltaremosatratar
delam aisà frente.
O outro conceito freudiano histoficizado pot M arcuse (1981) é o
.

.

Piincfpio de Realidade.Como a realidade modifica-se historicnmente, o

seu

princfpio altem -se,também ,na parte que diz respeito àquilo que é exigido do
Ego,enquanto representante do individuo,pela cultum. lsto nâo signiûca a
reduçâo deste Princfpio à cultum ,ao cont/ rio,o indivfduo se transforma de

acordocom ela;oqueocotresegundoM arcuse(1981)équenaatualidade,oEgo
é cada vez m ais frâgile apropriado m ais diretamente m la cultura,confonne
enfatizado anteriormente.
,
.
.

.

.
.

O princfpioderealidadevigenteéoprinclyiododesempenho,quefazo
individuo volhr-sepam um trabalhoerelaçöeshumanasalheiosasi.No tmbalho

porqueasatividadessëocompletamentedeserotizadas,justiscando-se,apenas,
pelasuautilidade,quepasociedadeatgalperdeasuaracionalidade.Nasrelaçöes
hum anas tornam -se coisificadas,despemonalizadas.Os individuosrepresenhm
tiposesterçotipadosre.ultantesdedivemasidentificaçôesestabelecidasporegos
fh geis.

Aobjetivaçëohumananotmbalho,produtodoprincfpiododesempenho,
éimportantçpap queatecnologia,frutodestaobjetivaçâo,possaocuparolugar
dohomem nalabuta,pennitindoaaqueletertempolivreparaasuavida.Quando
ta po'ssibilidadeseapresenta, m asnâo é realizada,a repressâo é irm cional,ou

seja,converte-se em mais-repressâo.Esta é uma das principais crfticas
apresentadasporM arcuseà cultllm .
.
M arcuse,nps dois textos citados, elabora a resposta ao pam doxo

freudianocontidono M alEstarna Civilizaçâo (1978)earespostaao impasse
m odem ocontidonatecnologiaentreliberdadeeopressâo. A o im passefreudiano
de que quanto m aioro desenvolvim ento dacultlzm ,m aiso sentim ento de culpa

individualsefo> lece,M ntcuse lùostraque lx.
q.
qnassociaçâo é verdadehu dentro
delxm nM lidaderegidapeloplincfpio dodesem m nhoequecom atransfoemnçëo
do m tm do do tmbalho devido à autom açëo de trabàlhosalienados,o indivfduo

voltar-se-iapam xlmnvidadignadeservividaeasinstituk-qsociaisregidnm
pela mais-tepressëo 'nm bém se altem riam ,um a vez que nâo seriam m ais

neçesso asàrepressâodœ desejoslibidinaissublimadosouilâo.Jéoimpasse
contido na tecnologia sô pode sersupem do porum aconsciência queta nKcenda
a unidim ensionaliww âo do todo e que im pulsione a açâo pam a GrandeRecllm

dejogarojogodaopressâo.

:

M as, onde se enconH à oprp.qn-o num n sociedade dem ochtica de
produçâo abtmdante? Por que os indivfduos nâo conseguem perceber esta
oprIuqn
-o e,assim ,agem contraosseuspM prit?s ihtereze ?
:

DevemoslembmtqueMnrcusee,stéanalisandoosjaf-qdesenvolvidos
que construfmm um Estado de Bem B tarSocial,apös a2%Guen.
a M lm dial,no

qualosdireitosbâsicosdoscidadâossâopreservadosedefendidos.M ns,entâo;
aoquesedeveom rnumnsociedndélivreejusta?Ares- tasedhigede11m lado
àfaltadeautonom ia,quetornaaliG rdadefalsae,deouttolado,ài- cionalidade
déxlm nsociédadequepodendolibem rohom em deumavidadedicadaaoe balho
lduo,nàoofaz.A liberdadeaindaestépresaao capitaliessepm podercontinuar

a'se reproduzir e nâo ser supemdo,torna a hroduçâo obsoleta è coopta'os
H balhadoresna satisfaçâo im ediatade necessidades vl culadasà produçâo de
m eêcadOrias.A necessidadedo trabalhoéassociadaao crescim entodo todo>para

quetodospossam terumavidamelhor.Trabalhadore.seindustriaisdefendem è
'

.

mesm o interesse:o aumento daproduçâo cega.
Foh do traballè o indivfduo se depam cöm tim lazeradm im'se do,que
teforçaanecessidadedeconsum ir.O tem po étotalm enteadm inistrado,eseassim
.

nâofosse,aconsciênciateriaacessoài- cionalidadedotodö:a4uiloquepodéria
Ser e

O .

.

Aopressâosedâpelalibèrdadedeconsumoepelaliberdadedasrelaçfvq
sexuaisvinculadasao fascfnio dosheröisdasnovelasapresentadaspelaIndtistria

daCultum.Ouseja,o indivfduonâoseajustamaiéaomeio;% zendoconsigp
conflitosentreosseusdesejosèam ssibilidadedesuarealizaçâo!o'quepe> itia
aconstitukâodellmnesfel'amfquicaêelativamenteautônoma,lizàsseadaptaao
m eio,através da m im ése,com gestos m trificados a serem acionados em cada
ocasiâo propfcia. ,
.

O ajustmmenteconflitivoetapossfvelno capitalismo livre,no qualà
fam fliaeram aisdo que'a responsâvplpelasocializaçâo,era,tnmbém ,aesfem na

qualoindivfduopoderiadejéhvolveros'settqséntiméùte denkodeumarelaçâo
conflitiva. A fam flia fazià um a m ediaçâo m ais m arcante da relaçâo

indivfduo-cult= .NarepresHo patemaàoé'
deàejosèdfpicos,o indivfduo se

1

:

l
.

1

eonstituia,fortalecendoasim m o eàcultll- e,aom aqm o temm ,traziaconsigo

are% ldiaaoegoco-titufdoeàcultlla,moviA mlosde-josnegados.tverdade
que o superego, por ser inconsciente, agia autom aticnm ente e de fonna
reacionéria,m as o pB prio conflito entte ego e supetego, que envolve o
sentim ento de culpa,m os% vaa l
'nm tisfaçâo individualcom a cultllm .

No capitalismo dœ monom lios.o pamldafamflia na socializaçâo
individualseenM quece,opaijénâoémaisum modelodignodeidentiscaçâo
e o indivfduo (ou o que resta dele) é socializado diretamente pelo todo.A
dom l
'nnçâo,antes localiu vel,tom a-se cada vez mais abstrata e dilufda e,a
agtessividadenâo émnisvoltadapat'aalvosespeciscos,m nK,encontm -sedilufda
no cotidiano sem nenhllmn direçâo.
A reprpxqn
-o,queno li% ralismo sedavaplincipahnentesobreaspulsöes,
pois a sociedade nâo conseguia, ainda, adm inistrar satisfatoriam ente a
coe- iência.sevoltapataestae,assinvœ tabussexuaisle em ser,parcialm ente,
R laxados.M ns,este R laxnm ento im plica a dissœ iaçâo entx E- ,o pm m otor
daculbla e asexualidade,ou melhor,Eww seconverteem sexualidadeeesta5ca

subjugadaaoPHncfpiodoDaemmnho.EMsseenfmquecem is,seosobstéculos
aodesejohumanointensificam-no,asuameragratificaçâoenfmquece-o.Mas,
M nrcuse (1981)fazaressalva:seesteargumentoserviuparaarepressâo,asua
negaçâotem am esmafx çâoenqm ntoacultllm m antiver-seatreladaaopHncfpio
do Desem penho. Num a cultura associada a um Princfpio de Realidade

nio-repressivo,osobsëculosaodesejosâocriadosintemamente,voltandoeste
nâo sô pam opm zersexual,m asparaacultura,sob afonnade auto-sublim açâo.
Nasociedadeindustlial,tantoasublimaçâo,quanto adessublim açâo sâo
repressivos. A sublim açâo dessexualiza a pulsâo sexual voltando-a para o
tmbalho nâo erotizado, na m aior parte das veza ;a dessublim nçâo olienta
'

novnmenteosobjetivosdapulsâosexualparaobjetossexuais,mnInâolibem o
objetodapulsâo,oumelhor,nâofaculta,em nossacultumjaelaboraçâom fquica
necessérianabuscadoobjeto,oquesigniscaquearelaçâosexualnâoestésob
amediaçâodoconflitoentrefantasia(objetof#:a!)erealidade(objetoreal),mas

entrefantasia(individual)efantasia(daIndtistriadaCu1t1In).
'Ouseja,oobjeto
dodesejoéctiadopelacultlla,eosobjetosreaf.
<seadaptam aele.O indivfduo
se relaciona com um idealculttlm l,com m uca ela% raçâo pM pria,enquanto o

objetodesejadotentaconveher-senesteideal.
A relaçâo sexualse esm cializa na telaçâo genital;as pervelsöes sâo
px scritas.Estaes- ializaçâo éentendidaporM arcusecom o lvstriçâo sexual:à

Rduçâo temm mldopmzerjunta-seareduçâoco> raldo pmzzr.Mnsesteé
natllahnente#erveraopolimofo,sedém loco> todo.A pervemâoécrfticaà
culbla,masnllm duplosentidoantagônico:apervemâo# nnitidanasociedade
opressiva,como o sadism o existente nos cam lms de concentmçâo, alivia a

mpressâosmasfo> leceptodo,jéapervemâoliberadanarelaçâosexual,queage
m ovida por Eros,contraria aquele.No entanto;ale> o autor,a pervelsâo na
qoçiedade ppressiva é explosiva,enquanto num a sociedade livre elasepropaga
gm dativam ente.N llm asociedadelivre,apösarelaçâo sexualyocorposereerotiza
e voltaa libido pam outrasesferas(la cultum .
M arcuse nâo nega a existência da pulsâo da m orte,mas com pam a sua

atividadenumarealidaderegidapeloPlincfpiodoDesempènhocom outl'
arekida

,

m lo Principio daLiberdade.N anossxsociedade,Eroséenfm quecido ea tensâo

égmnde,eseoobjetodaPulsiodaMorteéellmlnaratensâo,asuapresençase
fazmarcante.Jânumasociedadeondeatensâoém fnima,apulsâodamorteteria

m ucoafazer.Maisdoquéisso,deve-sefortalecerEros,atmvésdocomàateà
resignaçâo existente em funçâo da m orte;tm ta-se da conquista do tempo no
tem po. '
A busca do tempo perdido nâo é sö retrospectivo,na rem emomçâo de

desejosçsquecidos,masprogressiva,nalutacontraadoreamorte.f:amorte
ptecoce,am orteem dorque deve sercombatida:
A morte pode tomar-se um sfmbolo de liberdade.A necessidade de
mortenâorefutaapossibilidadedelibertaçâofinal.Talcomoasoutms
necessidades pode-se tonprtambém mcional,indolor.Os homens
podem morrersem angflstia se souberem que o queelesamnm esté
protegido contm a miséria e o esquechnento.Apös uma vida bem
cumprida,podem chamarasia incumbênciadamortenum momento
desuaprôpriaescolha.M nsatéo advento supremo da liberdadenâo

poderedimiraquelesquemorrem em dor.t arecordaçàodelesea
culpa acumulada da humanidade contra as suas vftim as que

obscurecem as perspectivas àe uma civilizaçâo sem repressâo
(Marcuse,1981,p.204).
.

'

* C

l.

Com o dito antes;o controlesocialsobreo individuo no capitalism o dos
monopöliossedéprincipalmentesobreaconsciênciaepeloenfraquecim ento dos
q

laçosçntreoindivfduoeotodo.Numasociedadeadministmda,quesejretende
com o sistem a,cadatlm cum preoseupapelyatribufdopelabtlrocmciagemdapela
divisâo de trabalho. A sociedade perde a sua trapscendênciay,torna-se
xmidim ensionale,portanto,reprodutiva.A consciênciaétam bém zmidhnensional
edirigeopensam entoaseopemcionalizarfrenteàrealidadedadaqueseapresenta
com o a tinica possfvel.Como a liberdade nâo é operacionalizével,ela se reduz

àspossibilidades4p mercado.A violênciasobteopensamento,quesereduzà

suapragmatididade,aniquilaosujeitohistörico.
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Segundo M nrcuse (1982),atravésda percem âo da i= cionalidade da
m M o é m ssfvelfazer um a escolha Je/erlllfafld/ do cnm inho que querem os e
le em osto- nr.M categoriasconceituais da Psicanâlise sâo impolantes para
esta percepçâo, na m edida em que, no capitalism o dos m onopölios, a

identiscaçâo,aintmjeçâo,aprojeçâo,sâomaisdoquenuncacategorias,também,'
sociais.A Psicologia toeem-se polftica em M nrcuse,na ctftica que pode fazerà

quase inexistência da subjetividade na sociedade pôs-modema,o que nâo
significa que devam os consagrara pelsonalidade reprim ida de outm m . O que
M nrcusenosperm iteé,entreoutm scoisas,visualizaratm vésdacrfticaàrealidade
existentea possibilidadede lIm hom em livrenllm a sx iedade livre.
.
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ASSESSORIAAPROFESSORESDE CLASSESYSPECIM S
M ARTA JIX M CANAZZA DALL*ACQUA
UNESR Capl
plu deAraraquara

O presenteptojetotem m robjetivofomecersubsfdiosaprofessoresde

cla:sesespeciais destinadasa atendercrianças pté-escolr es,pam que lheséel'a
possfvel exam inary'cbm preender e akaliar os 'procedim entos utilizados no
contexto ensino-aprendizagem ,de m nneira a que,em s'.nq atuaçc
nv-q diâ ims,o
tmbalho de ensinarpossa serconduzido como um processo de hwestigaçâo,no'

qualasaçnp
-.
qdeensinoàâop'
lanejadaseimplementidasem flmçâodçda'dose
anélisesfeitaspelosprôpriosdœ entes.Em rellniöesquinzenaisdeorientiçâp a
m eta é pfomin rensinntasprùfessoms a olharpara o que as criançasfazem ,à

mrceberdequeformnissopodeserafetadoporsuaspröpriasaçnp
--q,eaplanejar
eporem ph ticafonnasdeprocederqueallm entem aprobabilidadedequepassem
aconsideraro desempenho deseusaltmoscomo subs% to essencialparaanâlise,
avaliaçâo e tom ada de decisöe.sem sala deaula.
A opçâo,na 1 ea de formaçâo de professores,por um a pempectiva
diversa daquelas que entendem a preparaçâo profissional com o um m ero
adestram ento representa,no quadro gem ldaeducaçâo bm sileim ,e daeducaçâo
especial em particular, um a tentativa de propor intervençöes que possam
contribuirpam am elhoria do ensino,visto que
o sucecqn no desenvolvim ento detun progmmaimtmcionaldepende

dacompdênciadoprofessor,ouseja,desuacap'acidadepam planejar
e manipular condiçöès de ensino de m odo a obtey a efetiva

aprendizagem doaltmotAhneida,1984$
No Brasil,porém ,o ntknero de estudos relativos a treinnm ento de professores

ainda é pequeno.Quando hé sâo,em geral,muito teôricos,desvinculados da
prâtica.Assim sendo,existe uhm lactmaa serpreenchida.O m odelo de atuaçâo,
no entanto,precisaconsidemr;
a criaçâo de situaçöe. de treinamento que levem o professor a
prepamr-se para,efetivamente,atuar de forma mais eficiente e

adequada,oqueexigiria,m rcelto,um tmbalhodeorientaçâojuntoàs
crianças, com o emprego dos materiais e atividades propostos

(Dall*Acqua,1988). :

-5

Tentando contotnnta tendência m ai: ou m enos estévelde esta% lecer
pm gam nmdeintervençâo
n- quaishéomneximodeprevisibilidadeeom fnimo deespaço pam

emie odereslx)stasm allW cqua,1988),

o pM entepmjetofoiconcebidopam serexecutadoem duasetapasdistilitas,
denom l
'nndasdeA e B.
A faseA cm cteriza-seporseraquelanaqualhéolevantam entodecom o
as professoras attmm em sala de aula,através de entrevistas,conduzidas de
m nneh'
a infoflrml,ao fmaldasquaissâo focalizadososseguintesaspectos:

1) Tipos de atividàdes sendo desenvolvidas em sala de aula,

cm ctedzando-asem relaçâo>:1.1)Objetivos;1.2)Desempenhodosalunos.
2) Propostas de atividades imediatamente subsequentes àquelas
M lizadas no momento,tendo em vista:2.1) inserçâo da atividade em 11m

pmgomadeensino(explicitandoaorkem dopmgama).
3) Propostas de intervençöes em decoaência de desempenhos
considem dos inadequados,segtmdo critérios estabelecidos pelas professoms,
lw saltando asm ssfveiscausasde taisdesempenhos.
Respostas a essas queste s llossibilitam analisar se hâ relaçâo entre
atividadesedesempenhosdosalunos;quaisaspectosdodesem penho dosalunos
sâo percebidos com o indicadoresde dificuldadespara a aprendizagem ,e com o
sâo percebidos; a que as pyofessom s atribuem tais problem as; e o que as
professom s fazem e quala èflcécia de suas açöes para tentar solucionar os
pm blem asquando identificados.
A fase B foiconcebida para serdesenvolvida ao longo do ano letivo,
através de encontrosquinzenàisdellmn hom ,nosquaissâo discutidosftensque

msprofessomsjulgam sexm prioritérioseque 11:e.scausam inquietaç- .Os
assuntostratadoscome m oconjtmtodeinfonnaç- qobjetodeanéliseimediata
ou posterior,sehouvernecessidadederecorrerasuB lde teôrico na litemto ou

asugestâodeatividades.TodoocohtefldoabordadoRcacomoproposta,cuja
aceitaçâo podeserintem lou parcial,o quevem infonnar,N la m aneim com o a
pm fessora relata que se conduz em relaçâo ao discutido,com o eIa incorpom
m udançasà sua prâticA.

é N sfvelafelirentâo:è queaspmfessomsfalam tem relaçâo com as
habilidadesnecessériaspam queoaltmorealizeaatividade?Com oasprofessom s
falam permite-lhesdescmverdesem penhos,ou elasempregam exp- q- -qvagas

e/ou genéricas que nâo exptessam aç- .
q dos alunos? o que prepamm como

atividadesrespeita assucevivas ehpasdo pmgmma de ensino? levam em
considem çâo habilidades pré-requisitos? apresentam as atividades de fonna

'.. .. -.

Kr-. ..
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objetiva?considemm osdiferentestiposdedificuldadesdosalo os?avaliam a
adequaçâo do m aterialutilizado?tomam em consideraçâo a atuaçâo dosalunos
pam progn marasptôxim asatividades?
Pretende-se,com essa proposta de intervençâo,tom ar as professoms
niaisaptasparaenfrentarasdificuldadesquesurgem nodia-a-dia,inesm oquando
'

ascondk-qdoprogmmadeassessoriaestiverem ausentes,pelofatodenâose
compartilhara crença de que a qualidade do programa suprih a deficiência do
pm fessor.Seguirinstruç-.
< baseadas em decisöesde terceirosnâo levaria,por
celo,o prpfessora tnm béfn aprendercom o tom ardecise s.
.

'
.

.

(
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ASSESSOG PSICOPEDAG6GICA EM CRECIV S
DURLEIDE CARVALHO CAW CCHIA

UNESR CJ??l#l/adeAraraquara

Realizadanocontexto deum projetodepesquisaçâo,com o objetivo
principaldecriarcondköesparaodesenvolvimentodecriançasde0a3anosem
berçérios de dois Centrosde Educaçâo e Recreaçâo M lm icipaisde Araraquara,
de 1988a 1990,essam odalidadedeassessoriacentralizou ainteglw âodasaçôes
desenvolvidas,porum lado,pelas equipes técnica e adm inistrativa da érea de
Educaçâo da Prefeitura M unicipal e, por outro lado, pelas educadoras
responséveispelo cuidado dascriançasno dia-a-dia dacreche,com a m ediaçâo

daequipedoprojeto.
A satividades com as educadoms,coordenadasdeforma integm dapela

equipedoprojetoeporrepresentantedaequipetécnicadeEducaçâodaPrefeibln,
tivemm comoobjetivo principalacriaçâo decondiçöespara:a)atomadade
consciência de seu papel enquanto profissionais, no sentido de explicitar e

elaborat suas concepçöes sobre a educaçâo e a crechei'b) a elaboraçâo de
conhecim entosespecificossobreo desenvolvimento dascriançase ascondiçöes

facilitadorasdessedesenvolvim ento;èc)amodificaçâo doambientedacreche
de forma a favorecer as atividades das educadoms e o desenvolvim ento das
crjanças.
'
A busca de um referèncial teörico que pudesse integrar as açöes das
educadorasnassuasrelaçöescom as criançaslevou,num prim eiro m omento,à
escolha da teotia piagetiana do desenvolvim ento com o rectuso principal de
anélise e fonte de sugeste s pam os procedimentos em pregados no programa

(Cavicchia,1990).O princfpiomaisgeralqueorientouaorganizaçâodoambiente
estim uladorda creche tefere-se ao aspecto m aisgeraldo am biente suscetfvelde
exercer algum papel no desenvolvim ento das crianças: o princfpio 'do
construtivismo,resultantedaconsideraçâo do papeldo pröcesso deequilibraçâo,

ta1comopropostoporPiaget(Piaget,1976),no desenvolvhnentoinfantil.
Num segundo m om ento foi necesséria a form ulaçâo de princfpios

organizadoresmaisespecfficok,considemndoosobjetivosdacrecheparacada
grupo de crianças, de acordo com o seu mom ento desenvolvim ental. Tais
princfpios,orientadoresdasatividadescom ascrianças,baseamm -se em teoriaà
do desenvolvimento infantilque considem m nâo apenas o aspecto cognitivo

eiaget)mas,também,outrosaspectosdessedesenvolvimento,como osociale
o emocional(W allon,1966;W innicott,1977;Vygostsky,1984;Bowlby.1984;
Bmzelton,1987).A idéiacentral,tomadacomoeixoorganizadordasatividades

'

<8

foia de que o desenvolvimento social,afetivo e cognitivo da criança segue um
cam inho que vai da dem ndência à autonom ia,a cnm l
'nho da ldependência

(W innicott,1983).

'

O diagnôstico m ostrou,ainda,a necessidade de identificare prom over

condk-.
qpna aconstzw âodqconhecimentosespecfficospelu educadomsypam
aimplantaçëodoprognma.Najrztica,essaobservaçâolevouamodificaçc
nvq

significativasna totinn da creche,no sentido de adequé-la àsnecessidadestanto
dascrialw asquanto daseducazdorzs,ta lufownnndo-se nllm am biente favoh vel

aoalcancedosobjetivospropostos.& teaspectodeptogramaseH mosH dopor
eiodovidepzeroatrês:crvceredesenvolver:rface efr> ?lacreche(VHS,
UNESP, Atm qum ).

:
,

O trabalho com as educadoras consistiu, em prim eiro lugar, na
reorganizaçâo doam bientedacreche.Aomesmotem pq em m realizadasrelmiöes
de aproxl
'm ndnm ente 30 m inùtos,dzlnq vezes m r sem nnn e em dois hopa'rios
@

alternativos,para discutir as questöes emergenies.Nessas reuniöes o
pm cedhnento bésico consistia em apresentarasinfotmnçöesatm vésde im agens
- vi
deos que reproduzinm as atividades no dia-a-dia da creche e videos que

apresentavam modelosalteantivos-possibilitandocompamrasduascondköes
e, nessa com pamçâo, refletir sobre a ph tica realizada, com os referenciais

fomecidospelaequipedoyroj
'eto.Fwssesreferenciaisemm apresentadosapartir
dos videos-m odçlo,proc= ndo colocarasinfonnaçöes sob o m esm o regijtro -

daimagem -com oobjetivodefacilitar,aomesmotempo,odistanciamentoda
phticae aaproximaçâo e com preensâo da teoria,parafavorecero aparecim ento

eatomadadeconsciênciadospossfveisconflitos(M acedo,1987).Discutia-se,
tnm bém ,nasrplniöes,asconéepç& s daseducadorassobrea creche eseu papel
naeducaçâodascHnçasyfocalizandoyesm ciaH enteyopapeldapröpriaberçarista
nessé contexto.
Um dos aspectos m ais significativos dos resultados do progom a foi
colocar > criança no centro dmspreocupaçöes das profissionais da creche.Um
segundo resultado im portante consistiu no aum ento significativo dos

compo> me'ntosdeinteraçâddascrianças-com osobjetos,com osadultose
com asoutmscrianças-possibilitadopelasnovascondköesnmbientaisçriadnq
nacteche.No contextodaflm dnm entaçâo teöricado progm m a,naqualessefator
-

a interaçâo com objetose'
pessoas,particuln= entecom asoutmscrianças

(Stambak 1973;Carvalho e Bemldo,1989),apresenta-se como o principal
el/mentoestimuladordodesenvolvimento(Iacriançanacreche,esseresultadoé
basfnnte animador.'

'
j

Refeë ncias
Bowlby(1984)Apegoe'ére .SâoPaulo:MahinsFontes.
(

.

'

449
'

B-y-ltonyB.(1987)z ainAmlcadoH -.poztoAlem :A.4- MM'icas.

cavieelga.or.(1- )Ux pmlmstapiagetianadeatuaçâomicomdagôgcaemceœw Boletim
o ArmclaçaoBraaileira& Psicopeda&onla,2% 93-1W .
'

.

Carvalho#A.M.
A.#eBemldo,K.E.
A.(1989)IntemiâoGança-criança:de

I

.

lmMtodeumn4w.*
'

isaem.,nqm aw ctivas.cnaorna deeew l'lw n ,s5-6l.

M acedo,L.(198W Pam xxnu aplicaçso mdagögicadateoriadePiaget:a1gt11> considemçœ ..
CadernosdePesqu# 61,58-71.

.

.

Piaget.J.(1970 zdequilivraçsoz?z:.
testruturasrogniliv/r#msle??lacentraldodesenvolvimento.
m odeJaneim :n hnr.

.

Sfnmbm E.A.(1973)&..
%enfant e<rreeu :dte avrd joue6 iavenle:eu emble.PnHq:PW .
Vygotsky,L.S.(1984)Alormaçsoaork)l#amente.SâoPaulo:MnelnmFontes.
Wallon,H.(1966)N aloaopensalttento.Poho:PoA gélia.
W lnnlcott,D.(1989)O amblenteee 'mrerO dematuraçêo.PortoAlem :ArtesM Micas.

ï

'

E

'

j

'

j
j

'

i
'

'

j

'

(

.

'

,

.

k

1

45:

ASSESSORIA ESCOT,AR -ESCOLA DE PRIM Em O GM UIWI

sïvn lkEom Alklcco PUCATO SIGOLO
*

UNESR Cat
npusde
Araraquar
a
r.
'
. '
'

.

.

'

Esta proposta pretende abordar a avaliaçâo de crianças suspeitas de

excepcionalidade dentro de IIm contexto mais abrangente,ou sejaso da
comlmidaderepresentadanainstitukâoescolar.Tentarompercom oesquema
W dicionaldodiaqnôsticopsicolögicorealizadodiretamentecom acriançaesua
fnm flia fom do 'mlvem o escolar.

.

Foiprecisootqanizarllmametodologiacapazdelevarem consideraçâo

osvo osniveisdereallzaçâodo% balho escolar,coletandodadoseinvestigando

phticasqueserinm diretaouindiretamenteresgonséveispeloi-ucessoescolar
decriançasencaminhadasàavaliajàopsicolôglca.
EsteprojetofoidesenkolvldonllmaEscolaEstadualde12graudacidade
deA ram quara,dllmnteo 22semestre de 1987 e 12sem estrede 1988.
O levantam ento de dadosabmngeu vâriosnfveiscomo:
- Nf
vel-Escola: ilw estigou o ftmcionam ento da estrtltllt'n escolar no
atendim ento à suaproposta pedagôgica,o universo ideolôgico ea utilizaçâo dps
recumos,ffsicose humanos.
- Nf
vel-organizaçâo D idética:investigou a organizaçâo cunicular,a
m etodologiaprevistae a utilizada,o processo deavaliaçâo erecupem çâo.
- Ni
vel-Docente:investigou a form açào docente,suas expechtivas e
frustm çôes,intem çöes com osparese com acriança esua atuaçâo didética.
-

Nivel-Discente:investilou as caracterfsticas do agmpamento dos

alunos,asclasses(aproveitamento,ldadelybem comoascamcterfsticasdealunos
em destaque.
Em cadanfvelfoiutilizado tun procedim entoespecfficoparaaobtençâo

dasinformaçöesem futwâodosobjetivosestabelecidosparapquelaetapa.Os
dados referentes a um determ inado nfvel da pesquisa fom eciam subsfdios
hnportantespam a elaboraçëo da ilw estigaçâo do seguinte.
Com relaçâoaoprim eironfvelyaEscola,acoleh dedadosteveum cah ter
introdutörio epouco sistem atizado atm vés do reconhechnento fisico da institui-

W o e entrevistas com o diretore demais profqssores.Dois aspectos fomm
levantadoscom o osm aiorçsproblem asdaescola:aindisciplinaeaevasâo.Além

P'FwstapmpostadetmbalhofoiextlùdadoProjctodoPoauisahztitulado:AvaliaçaoPaicopedagôgica:Utn

F.:111:0Metodolhicorlt
pFzvola,desenvolvidomlospmfessores:Cleusaœ atrizBaptistadaSilva,Luci
PastorM nnzoli,MariaCristinaBorgolloniStefanhu,RobertoCarlosMigueleKlviaRoginaRiccoLucato
Sigolo,daFaculdadodeCiênciaseLetl.
asdeAmmqnnm -UNESP-1988.

'
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disso,também verincou-seumàfaltadesintoniaentreaséxigênciasdaescolae

ascondkasreaisdascrianças.

Nllm n nnn'lise m nis m inuciosa do Plano Escola?pode-se verificar'lm s

cedaevoluçâonaspreocupaçöescentmisquantoàssuasmetaséobjetivos.

Em 1987,o plano refletia um cuidado excèssivo com a brgàlzizaçâo'da
escola na m edida em que salienta a necessidade de m elhorara sua im ngem e

desenvolyerbonshébitoseatitudesem seusaltmos(...cultivodaordem,doaa-&eio
e#J disci
plina...j
'
,

Cabelembraraquiqueestaposkâosurgiuem concomilnciaàaltemçâo

da estrutuia fisica da escola,m om ento em que asexigênciasde cuidado com o
prédio novo em m m uitaseosaltmosporsuavezréagim m atM ocontexto através
daevasâo eindisciplina.Contudo,aescolanâo conseguiu apreenderestarelaçâo
e consideravaque estasreaçöesemm provocadasmaispelaorigem sôcioueconôm icadosaltmosdoquecom o frutodaoconênciadexlmareform anasuaestrubln
ffsica,quea transfonnou totalm entepassando aimporaseusalunos11m contexto
que nâo 11:e,sem fnm iliar.
Jâem 1988estasm etasindicavnm um am aiorpreocupaçâocom aquestâo
.
'

.

pnmordialdentrodeumainstitukâoeducacional-oprocessoensino-aprendizagem .

No entanto,quando aanâlisepassou a focalizaro dia-a-dia da éscolaea
x tinadassalasdeaula,ficou evidenteaêdificuldadedosprofessoresem efetivar

o quehaviasidoprevistono plano easquestöesmaisprobleméticas(comopor

exemplo,adisciplina)emm justificadaspelaorigem dosalunoseoseunfvçl

sôcio-econôm ico, deixando variéveis relevantes com o m otivaçâo, regras
explicitas econsistentesde condutasenkserem questionadas,isentando aescola
de qualquerresponsabilidade frente ao insucesso do seu corpo discente.
A efetivaçâo destapB postaveio evidenciarque am etodologiautilizada
sç m ostrou bastante adequada no sentido de visgalizara escola'com o tlm todo,
estfuturando a caracterizaçâo e compreensâo das divemas variéveis que atuam
nestecontexto.
.

A -partir desta com pteensâo clafa :do contexto escolar foi possfvel
'''

'''

'

provocarmudançasna percepçâo da institukëo com relaçâo àsorigensdo

insucesso deselzsalunos,contram ndo-seàvisào dequeasdificuldadesescolares
da criança sâo provocadasapenasporuma fmgilidade dela pröpria,im plicando

num encaminhamento pAa um atendimento espeèia'lizado tM artllenizo,1986).

Pois,nestaprética,estésubjacenteavisâodequeoprèblemaesténacriançae
porisso deve sertratada porprofissionais que atunm fom do contexto escolar.
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ASSESSORIA ESCOLAR NA APAE

MARTACRISU ABERGONZONISTEFANINI
UNESR CJP#= deAraraquara

& tepmletodeaq-AqoriafoiorkinahnenteelabomdoparaoPmgrama
Patceria,um pmgmmndeextenn-odeservkosàcomtmidadecoordeaadopela
M -ReitoriadaExtensâodaUNESRcpm oobjetivodeapmximntaUnivemidade
da Com unidade lx alatravés da cooperaçâo técnica.

Com > fmalidade de propiciara professoresdeclassesespeciaise/ou

escolas especiais a posse de'instrumentos avaliadores das condköes de
ensino-aprendizagem desuasalade aulaou escolaeaœaduçâodesseselem entœ

em pM edimentoscientfscos,o pmjeto ta1como foipropostocompreendeo.

seguintes procedim entos: levanfnm ento de necessidades; procedim entos de
zm- cterizaçâo das situaç-q pm blem as,delinemm ento dœ nfveis de atuaçâo,
cum os#A innm entose sum w isâo direta.
Uma segunda snalidade desta proposta é o exercfcio de xlm a atividade

de aàsesqoria-pesquisa em grupo.Pahicipam deste projeto04 professoresdo
Depal4ainento dePsicologia daEducaçâo,âreaEducaçâo a pecial,daFCL.A

constitukâo de grupos de pesquisa tem merecido incentivos dos grgâos
fm anciadoresreconhecidos.
N estapemm ctivaéqueacolhemosasolicitaçâo deum aAPAE,decidade

vizl
'nlm aAramquam intetessadanamelhoriadeseuszervkos.Umaprimeh'
a
visitaàinstitukâofoirealizadaem maio,dnndoinfcioàfasedea
conhecimentoda
institukâo..A escolaatende 100criançasentre84 18anosem doispeifodos,
m nnhn
-e tarde,possue 12 professorese cinco técnicoscotidiannm ente.
A partirdasduasvisitasiniFiaisevidenciou-se,além do interessedetodos
na procum de açr
-x.q
. m aiqadequadas,a necessidade de 11m referencialcomllm

paya a çompreènsâ'o da institukâo.Optamos porfazer falarçada grupo
prosssionalem situaçœ difçrentes,ao m esm o tempo que nos indagévam os
com o conduziras exm ctativas de cada grum no sentido da coesâo e nâo da
dispemâo.Este m ovim ento poderâsefazetatrayés
'

deumaprom skâodermidaerealizadacoletivamente,tmduzindo-se
numaproduçâomaterialcom llmnutilidadesocial(Tilmnn,1984).
O pam ldesta assessoria se apresentava com o o de colabom rcom a

institukâonaconstzw âodeseuProjetoPedagôgico.
Porque essa orientaçâo de fortalecer a elaboraçâo do Projeto
Pedagôgico? Em pHm eiro lugar porque um a assessoria é sempre um a fotça

I
.

!
.

.

4s:
'

'

i

!
I

extem a,quenâo Ie endo nunca se inco> rarao esta% lecim ento,se alia ao te
no sentido de criar condiçöes que 1he perm ita desenvolver energias e
com m tências necv u n'as pam enf-ntars'lnm disculdades.Em segundo lugar,

em G neffcio da autonomia da institukâo -o pmjeto deve m wnitirque o
esta% lecim entosefo> leçaparaenfrentarasp-qx
qr
-w.
qqueseexemem sobreele.

Eem terceH lugar,pelamelhoriadaqualidadedosservkœ quepresta-opmjeto
devem rm itirm ellm mra ph ticam dagôgicacotidinnndasalade aula e(Ia escola
com o um tM o.

O pxjetopedagögicotratadavidàdoestabelecimento em tudoqueé
atividade educativa.Ao denom inannos esta Etapa IdeAnâlise #a Cultura #a
Instituiçëo,contem plam osainfonnaçâo ecomp- nn-o decom o aescola atua e

julgapq.
qnatuaçâo.Pam além disto contemplamosaaplvenn-o portodosos
pndicipantesdomododeagirconjuntodaescola.Tmta-seaquideimplicarœ
atoresnu suaspte uç- .Nâoéomomentoaindadejulgarestaspe uç- m%q
tâo somente de evidencié-laspam 'lm n tomada de consciência.A pn*qngem do
educador,de especu dora ator,é necesse a para a pe uçâo de 'lmn energia

motivadom às mudanças que o grupo quer de fato promover e que seH
Rsponsévelm la Etapa 11queé aElaboraçao deN?a Plano dedçlo que envolve
PlanodeD esenvolvitnentodeCopl
refzncit?
a centrado no professor-educador.

j
!
1

HéaindaumaEtapa111, cujéobjetivoéaavaliaçâo do trabalhoedapröpria

!
I

OsprocedimentosutilizadosnaEtapaIfonm osseguintes:1)V sitaao
estabelecimento tumapelamanbn
-e outra àtardel;2)Retmif
w.
qcom osgrupos
Adm inistradores da Eséola,Equipe Técnica e Professores; 3) Estudo dos
documentososciais,a tatutodaAcqociaçâoeRegimentodaEscola;4)Reuniâo
DevolutivadaLeittmaqueo gnzpoassessorfezatéeste momento;5)Retmi
,r
-ux
-q

I

de a tudo dostem asda Retmiâo Devolutiva.

l

.

RSSeSSOria.

AReuniâoDevolutivafoiorganizadanafomudeaprejentaçâoomle

cdnstou do seguintetem H o:Tem aA -E D colano M tmicfpio -,subdividido em
3sub-ftensquediscutem ovfnculoAssociaçâo-& cola, a clientela atenjjaaea
integtaçâo do altm o no sistem a regularde ensino,e a concepçâo de deficiência
expressa nos docum entos estudados. O Tem a B intitulou-se Organizaçâo e

'
1

l

k

y
@

r
;

FtmcionamentodaInstitukâosub-dividindo-seem tnexqsub-fiensquediscutem o
organognma,aco-tituiçâoe a uim MultidiscipliMreœ ModelosdeAtuaçâo

t
:
i

Clfnico e Escolar.O Tem a C -A Ph tica Pedagögica -sub-dividiu-se em dois

!

sub-ftensquediscutem o caHtereducacionalda institukâo e a quesêo da

j
i

um ptiblico-alvodesnidoeoarcafsmodosdocumentosoiciaisem t'elaçâoao

)

integm çâo escolare sœ ialpleiteada m la escolaentresllnmsnalidades.
A discllcqn
-o grupalque se seguiu à Reuniâo Devolutiva am ntou B mtdetensâo que m erecem apm ftmdam ento,taiscom o adisculdade de esta% lecet

g
I

i

I
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atualmenievividopelai
nstitukâo.Areflexâo:obreestesBmtosdeve/ continuar
até dezem bro quando e.st:previstaaRetm iâo AvaliativadestaEtapaIeteréinfcio
aEtapa II.A EtapaIII-AvaliaçëodoPlanode G ecl/çlo dasAçöes -sö poderâ
realizar-se a partir do pleno com prom isso do estabelecim ento com a
im plem entaçâo dasaçnp
-.
qprogmm adas.....
O cnm inho até aquitrilhado égm tiscante,afmalaprenderé precisok'
.
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CLASSESESPECIM SPARADEH CW NTESG NTAtS
AN A M ARIA PIM ENTA CARVALH O

UNESR CJ??l;lIJ.deAraraquara

Osaltosfndicesdeevasâoerepetência,jéamplamenteassinaladosna
literatum ,têm apontado para o fm casso inicialiha aprendizagem da leitlln e
escrita com o tlm deseusaspectosdeterminantes.
'
A partir dafm uitas crianças sâo rem etidas às classes especiais pam
deûcientesm entaispecorrendo llm longo cnm inho perm eado porsentim entosde
fm casso.Sabe-seque,aproxu adam enteyzg.ooocHançasnoEshdodeSâopaulo
frequentam tais'classes.
A alfabetizaçâofoiapontada,porprofessoresediretoresdeescola,com o
.

.

.

sendoum dosobjetivosgeraisdotmbalhonessasclasses,aoladodasocializaçâo
eintegraçâodascriançasnasclassesregulares(M arconi,1987).
Nosso interesseporclassesesm ciaiseensino da leibla eescrita advém

desuposkâodequetaisclassesagrupam criançasqueenfrentam dificuldades
com a alfabetizaçâo.Pensam os quë tlm program a de assessoria à escola e a
professores, antes m esm o da abertura de classes especiaij, deva focalizar
concepçöesacercadoselem entosqtiecompöem asituaçâo ensino-apfendizagem :

acriança;aleitura-escrita,enquantoobjetodeconhecimento;eoprofessor.
'

A crlança
COm O PeDSD OSa Cêiançaqtleapêellde?
Embora tendo evolufdo com relaçâo à concepçâo de criança,enquanto
um ser que tem necessidades prôprias e de acordo com a etapa de
desenvolvim ento pelp qualesté passando,parece que a Pedagogia adotad! pela
Escolaaindaconfereàcriançatlm aauraidealistaconsidem ndo-aponkopairando
sobre todosos#m
N :??la&reais q*uea envolvem t''M arconi.
987)
. .;il
'''
'' 1
*'.
A nalisando o m aterial didético utilizado nas .pri
m eiras series,
l
...
constatpu-s: a conc,epçào dçm tm do ie antil,a1irefletida,com orepleto dem âgica
e situaç& sabsurdas.
.

.

'

.

'

.

.

.

.

''

.

Noentan*,omundo dacriançaéreal,concreto.. '
(

'

.'

paraa pandemaioriadascriançasbmsileies,éomundo dotmbalho
e do desem prego,da alegria e do sofn'mento,da espemnça e do .

desesm ro,doaquieagom edoamanhà(Freitas,1988).'

' '

.

O estudodoDesenvolvimentotem mostradoqueacdançaéum sujeito

em seu p= esso de crescimento,com suaspossibilidadesorgânicase m entaise
m rtadom deseuspB priosm ei- devivereconhecerarealidade.A scriançassâo
diferentes e têm sm p/ pria m aneim de cra cer com o lo oa.Ao adulto ca%

ajudarnessecrescimentomnKsem im- iç- genemlizadasefowadas.
A leitum - rita

Enxergaraleihxen-escritacomoum obletodoqualnosapmpriam- ao

longo da vida,e que - t: p- ente no nv o m lmdo m tlito antes dele nos ser

(Dlapresentadonaacola,coi; titui-senum marcofundamentalquem dealtemr

noq.
qnmaneim deplanejarseqensino.

N aescola a criança vaisistem ati= seu conhecim ento daleito -escrita
apx ndendo asregrasde funcionnm ento desse sistema.
D essafotnu ,héduasetapasdeenvolvhnento da criançacom a leit= e
escrita:xlm a ptim eira a nivelm aisinfotnulem que e1a -dem ndendo do que o
m eio onde vive lhe ofereça em tennœ de estim ulaçâo -vaise apercebendo e
assim ilando; e outm etapa m ais fo= alizada onde se trabalha com regl'
as
pré-estabelecidas que acriança deveaprenderadom innre que dizem respeito a
llm n m aneim padlo desefalare escrevernuma dada llgua.
Hédiferentesm aneirasde sefalara nossa lfngua-o Português.A Escola
tm balha com xlm n delas -a clmm nda notm s culta.Naph tica,m esm o num pafs

quefalaamesmalfnguaobservamosqueelaéfaladademaneimsdiferenies,em
diferentes regiöes geogréficas e, sobretudo, em diferentes classes sociais.
Historicam ente,no Bmsilo m * o desefalaro Português tem sido 1lm m eio de

sediferenciarosindivfduoscom relaçâoàclassesocialaquepertencem (Costa,
1989).
'

A escolapflblica,talcomoéhoje,congregaindivfduosprovenientesde
diferentes classes sociais. Adotando o ensino da nonna culta ela acaba
discultandooaprendizadodaquelesquenâoautilizam noseu dia-a-dia.Sâoessas

criançasquerepeti/odeanoeseo fizeyem com umace> freqiiênciapassaho
afrequentarasclassesespeciais.A inda,aênfasenanorm acultarelegaaum plano

menosrelevanteaquela queéaprincipalfmalidadedalfngua,sejafaladaou
escrita,que éa comunicaçâo.Isso nâo significa relegaro aprendizado danorm a
cultam asesta% lecerxlm n nova ordem deprioridades.
Um acriançaque aprendetiafalarvenceu umaetapp im m rtantfssim nde
seu desenvolvim ento,m is,pam tanto,e1a precisou aprenderregcas,noç& sde

espaço,detempo,decausalidade,sem oqueelanâofalaria(Cagliad,1985).Essa
argumentaçâonosfazpensarnasseguinte,squest- :1)aprenderalereescrever
consiste em ampliarosrecum osdecomunicaçâo dequeo indivfduo podedism r;

.

4w

2)M.
qn apmndiagem dem nde,em parte,do maiorou menorgrau de contato
infonm lquetevecom v qn fotm nde com unicaçâo,anteriorà suaentradapam a

ocola;3)assim comoIlmncriançaqueaprendeafalarnâosaifalandocomoum
adulto,vai aos poucos aptendendo as regm s da linguagem falada e fazendo

hi# tesessobreelas(ex:ofrequenteusodafownn/flzfcomùpn- dodover%
faa r,ou di,do verbo dar,comum nasfalasdecliançasm quenas),dam-ma
fotnu x'm n criançaqueapm ndea escx verdesenvolvesuaspe priasconcepçœ
decom osea crevee vaichecando-ascom a maneh'
a co> tam rsim a m aecom

aajudadoadulto(Rxco,l990icn- her,lg8sicxlie> ecagliaH,1988;Cagliari,
1985)-aprende-sea1ereesc-verlendoeescrevendo,assim comoseapxndea
falar,falando.
O px fessor

A sgum do pm fessor com o o dono do pllzzldo lhe confe- fndnm as
realo lksabilidadesm lossuc- u efraomcqœ quevenlmm aœ orrernestem queno
univemo.

Reconhecemos nessa idéia a impohância da figura do professor,
relegado,entretanto,a um plano inferiorizado na carreira docente,sobretudo,
quando sededica ao ensinonasprimeH s sériesescolares.AlglmKresistem,e
m uito,a essa onda de desprestfgio e a condiçH de trabalho que os isolam ,
buscando fom da escola auxflio e orientaçâo pm o % balho que desenvolvem

(M achadok1986)Leite,1980)SilvaeLomônaco,1990).
A nosso ver,o que precisa serexplicitado com o noçâo flmdam entala
qualquermM nlidadedeassessorlaéaquestâodequeoconhechnentonascenas
relaçöessociais.Dam esm aform aque sepropöe aoptofessoressetipo denoçâo
esepedeque ele olhepap seusalunos,individualmente,leia em setusH balhos

seuspe essosdeaprendizagèm,devem- criarcondkœ pm queoprofessor
sejavistocomosujeitodesudsaç* equelxlssadiscutirquestœ relativasaseu
p1anodeensino edesuaprâdc
a,aflm de,fnmMm,desenv
olver-seenqlmnto
J
'
.

pessoae profissional.
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