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A RepresentaçâoSocialdeTipologiasCorporaisem CriançasdeDiferentesFaixasEtfrias.
InteraçëoSocialem DiferentesAmbientesdeCreches:AdultoseCriançascomoParceirosdoDesenvolvimento.
PadröesdeComunicaçâoEntreAdultoeCriançaem SituaçâodeCreche.
A ExplicaçâodasOrigensdoConhecimentoem CriançasPré-escolares.
AvaliaçâodoDesenvolvimentodeCriançascom HipotireoidismoCongênito.
A lnfluênciadaIdadeedoSexonaConfissâodoDelitoem UmaPopulaçâodeClasseM édiadaGrandeVitöria.
Resiliência:Um Estudocom BrasileirosInstitucionalizados.
VivênciaFemininadaPrimeiraRelaçâoSexual.

VidaSexual,PrevençâoeContracepçâo:oQuePensam oseasAdolescentes.
A AdolescênciaeoBem-EstarSubjetivo.
M aternidadenaAdolescência:SexualidadeGravfdicaePuerperal.
M aternidadenaAdolescência:Relaçâo M aternoX Filial.
A ConstruçâoPsicplögicadoProcesso deM enstruaçëo.
EstereötipoSobreAdolescentesem EstudantesUniversitâios.

O QuePreocupaosAdolescentes?
A InfluênciadoPainaEscolhaProfissional.

Quem éoAdolescentedoPontodeVistadeEstudantesUniversitsrios.
AvaliaçâodosEstadosdeânimodeIdososPraticantesdeExercfciocom Mtisica.
PslcolaoGlAEscotxR EDAEotlcAçâo
105 ApreciaçëoDocentedeFatoresRelacionadosao DesempenhoAcadêmicodoAluno.
l05 CaracterfsticasdeAlunosUniversitâioscom DiferentesOrientaçöesparaaAprendizagem Acadêmica.
105 PerfildoAlunoUniversitârionaOpiniâodeProfessores.
106 ProduçâodoFracasso Escolarno Cotidiano'
.ExperiênciadeIntervençëoem EscolaPt
iblica.
106 lconicidade e Ensino de Reconhecimento de Sfmbolos em Sistem as Computadorizados de Comunicaçâo
Alternativa.
106 IdentificaçâodeCriançascom AltoeBaixoRendimentoAcadêmico.
107 A Auto-lmagem doAdolescenteEstudantedeSegundoGrau.

107 RelaçöesPerceptivasnoEnsinodeQuintaSériedePrimeiroGrau.
108 ConstruindoumaSexualidadeAdolescente(PropostadelntervençâoPsicolögicaem InstitukâoEducacional).
108 AnilisedeAspectosQuantoàOrientaçâodeEstudosdoAlunoSecundarista.
108
109
109
110

HabilidadedePensamentoCriativoem ProfessoresdeEscolasTradicionaiseInovadoras.
DificuldadesdeLeitura:AplicaçâodeRecursosM ultimfdiaedeFonnaçâodeClassesdeEstfmulosEquivalentes.
IntegraçâodaPessoaPortadoradeDeficiêncianoEnsinoRegular:EstudoExploratörio.
O LaudoPsicolögicoeaClasseEspecial:UmaAnâlisedeLaudosPsicolögicosUtilizadosnoEncaminhamento
deCriançasàsClassesEspeciais.
110 O ProcedimentodeProgramaçào deEnsino AplicadoàM t
iltiplaDeficiência.
110 AsRepresentaçöesdeProfessoresdeClasseEspecialem Fortaleza-CE.
111 M emöriadeTrabalhodoParalisado Cerebral:EfeitosdePrimaziaeRecência.
111 SaladeRecursos:UmaPropostaViâvel.
111 PreparaçâoProfissionale SocialdoPortadordeDeficiênciaM entalparaoM ercadodeTrabalho.
112 ConhecimentoFfsicoeLögico-matemitico em AtividadesdeM anipulaçëodeM ateriais.
112 Capacitaçâo de Atendentes:Tornando Independentes Crianças Portadoras de Deficiência M entalSevera,
Institucionalizadas.
112 DistorçöesdasIdéiasdePiagetnoContextoBrasileiro.
113 M udançasOconidasnaPrâticaPedagögicadeProfessoresDuranteInovaçëo EducacionalConstrutivista.

113 AnâlisedasAçöesdaSecretariaMunicipaldeEducaçâodeFlorianöpolis(Gestëo93-96).
114

DiticuldadesdeAprendizagem :Um Estudo deCaso.

114 PromoçàodeInteraçëoEntreAlunosem SaladeAula:CondköesFacilitadoras.
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114 A Perguntacom oEstratégiaFacilitadoradaParticipaçâodoAluno em Classe.
115 Pintando o7:ConstruindoEstratégiasPsicopedagögicasAtravésdeOficinadeExpressëo.
115 CaracterizaçâodaAtividadeLtidicaSegundoaPerspectivadeProfessorasdeEducaçëolnfantil.

116 O Jogoem DuasPré-escolas:CaracterizaçëoeQuestionamentos.
116 A PercepçâodeM âesSobreSeusFilhosem Infcio deEscolarizaçâo.

116 A (In)DisciplinanaslnteraçöesEducadora-criançaeCriança-criançanaCreche.
117 RepresentaçöesdeEducadorasSobreasM âeseFamfliasdasCriançasdaCreche.
117 CidadaniaeEscolarizaçâoFonnal:RelaçöesSociaisem SaladeAula.
117 A ApropriaçëodaAtividadeno ProcessodeEnsinar/AprenderaRendadeBilro.
PslcolaoGlA DàFAMiLIA E COMUNITéRIA

121 CaracterfsticaseDesejosdePessoasCadastradasparaUmaAdoçëo.
121
121
122
122
122
123
123

Adoçëo NacionaleInternacional:Compreensâo dasDiferenças.
PolfticadeAtendimento PsicolögicoàCriançaSexualmenteAbusadaem SàoPaulo.
ProcedimentoJurfdicocomoFatorPatogêniconaEstruturaçâodoVfnculoM âe-FilhaAdotiva.
FamfliaeDeficiênciaM ental'
.TransformaçöesnasExpectativasdeM âes.
FamfliaeDeticiênciaM ental:asM âesDiantedoJulgmnentoAlheio.
Depressëo eSuporteFamiliarPaterno:PerspectivasdeAdolescenteseSuasM ëes.
Adolescentese Seus RelacionamentosAmorosos:Um Estudo Comparativo EntreAdolescentesde Famflias
IntactaseDesfeitas.

124 InteraçëoTrabalho-fmnfliaem MulheresProtissionaisdaéreadaSat
ide.
124

çfAindaSomososM esmos...''-A ConcepçâodeCasamtntoNumaPerspectivaTrigeracional.

124 GfNinhoVazio'':AsMudançasqueOcorrem noRelacionamentodoCasal,QuandoosFilhossaem deCasa.
125 Famflia,EscolhaProfissionaledo Parceiro Amoroso:O RelatodeIdosos.
125 CicloVitaldaFaml
elia.

125 A Famfliaem FasedeAquiskâo.
126 A Famfliaem FaseAdolescente.

126 A Famfliaem FaseMaduraeem FaseUltima.
FololAçlo EM PslcotoclA

129 NfveldelnteressedosAlunosQuantoaoContetidodaDisciplinadePsicologiaGeralnoEnsinoMédioem Uma
129
129
130
130

EscolaParticulardaCidadedeSâoPaulo.
Psicologia:Expectativasparao Ano 2000.
EscolhadaPsicologiacomo Profissâo:Um EstudodosM otivos.
PsicologiaeEscolhaProtissional:A lmagem daProfissâonoItN.
O Nâo-exercfcioProfissionalEntreosEgressosdaIJFI+ .

130 A QuestâodoGêneronaPsicologia:Um EstudoPreliminar.
131 A M otivaçëocomoM ediadoradoProcessodeFormaçëoem Psicologia.
131 AutismoInfantil:ConcepçöesdePsicölogoselntervençöesRealizadasem EducaçâoEspecial.
132 A FormaçëoUniversitM aeaVeiculaçâodaCulturaUniversal.
HISTôRIA DAPslcolaoclA

135 CondköesSöcio-patogênicasdaHisteriaConformeMédicosHigienistasBaianosdoSéculoXIX.
135 A <:slelancolia''doslndiosBrasileiros,naVisâodeViajanteseMissionliosdoSéculoXVI.
135 ProblemasdaPsicologia:Um CaminhoparaEstudodaHistöriadaV ea.
136 çTeoriasPsicolögicas''daAntiguidade:Agostinho eGregöriodeNissa.
M ETODOLOGIA DEW SQUISAEINSTRIJMENTAIAO
139 A IniciaçâoCientfficadeEstudantesUniversitériosdaPontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas.
139 EstudoPreliminar:EstudantesdePsicologiaConseguem IdentificaraM entira?
139 LevantamentodeOpiniâoeReconhecimentodosSinaisNëo-verbaisIdentificadoresdeM entira.
140 A Influênciado SexoedaIdadenaEscolhaAmorosa.

140 ValidaçâodaMedidadeProcuradeEmprego(MPE).
PSICOLOGIA ORGANIM CIONALE DO TRABALHO
143 A RelaçëoM otivaçëo,Aplicabilidade,EstruturaeAprendizagem naAvaliaçâodoTreinamento.
143 A PsicologiaAmbientaleo EstudodeProblemasRelacionadosaSitnaçöesdeTrabalho.

143 DesamparoAprendidoeAnsiedade:Correlaçöesem SujeitosDesempregadosdoSexoMasculino.
143

Aprimoramentodeum InstrumentodeComportamentosdeCidadaniaOrganizacional.
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144 InfluênciadaIdadeedo Gênero noComportamentodeCidadaniaOrganizacional.
144 OcupaçëoProfissionaldePessoascom HistöriadeDet
k iência:deInativosaPromotoresdeAtividadesArtfsticas
edeLazerJunto àsInstituiçöesdeAmparo àVelhice.
144 PrioridadesAxiolögicas,Tempo deServiçoeCidadaniaOrganizacional.
145 AnlliseOrganizacional:aAplicaçâodoConhecimento GeradonaUniversidade.
145 EscaladeEstilosPolfticosdaOrganizaçâo:FerramentaparaaAnlliseOrganizacional.

l46 RepresentaçâoSocialdaVidaPessoaleProfissionaldeCondutoresdeonibusUrbanoem Belém doParâ.
146 Petroleirosem BasesTerrestreeM arftima:ComparandoPerfisdeSofrimento Psicolögico.
146 CondiçöesdeVidaedeTrabalhoem PlataformaM arftimadePetröleo.

147 AcidentedeTrabalholncapacitantenaConstruçâoCivil:Retdes)Adaptaçâo,IdentidadeeEstigma.
147 ParticipaçâonasDecisöeseComprometimentoOrganizacional.
148 ImportânciadeFatoresPessoaiseOrganizacionaisnoVfnculoIndivfduo/organizaçâo.
PEltcEpçâo EPslcoldslcA

151 FunçöesPsicoffsicasPerceptivaseM nemônicasdeV eaeVolumeFamiliareseNâoFamiliaresSobInstruçöes
AparenteeObjetiva.
151 InteraçöesentreFaixaEtlia,Escolaridade,PercepçâoeMemöriaparaV eaJulgada.
l51 PartkâodeTamanhosLinearesem DiferentesOrientaçöes.
151 AçâodaParalaxeBinocularEntreDistânciasRelativasOrtogonaisDistaisem AmbienteNatural.
152 SensibilidadeaFreqiiênciasAngularesem NovasFases.
152 PercepçâodeFacesFamiliaresCentradasno PontoCego:Um EstudoPilotodoFenômenodeM uitas-Faces.

153 ReconhecimentoHlpticodeObjetosTridimensionais:Um EstudodaInfluênciadeDistratores.
153 VerificaçâodaPercepçâoTâtilem SujeitosCegos:ComoosCegosçf
vêem''osObjetos.
153 PossfveisEfeitosdoEnvelhecimentonoSentareno Levantar.DadosPreliminares.

PslcolaoGlA DA SAVDE
157 LimiardaSensibilidadeDolorosaem PontosDolorosos-TenderPoints.

157 QuestionlriodeDordaMcgillparaAvaliarQualitativaeQuantitativamenteaDordePacientesFibromialgicos.
157 Trabalhandocom AlcoolistaseSuasFamflias.
158 PrevençâodeDeficiênciaM entalnaSat
idePtiblicadaGrandeVitörinm s.

l58 RepresentaçâoDepressivaem Pacientescom CâncerGinecolögicoAntesdeQuimioterapia.
158

O M odelodaTeoriadaAç:o RacionaleaIntençëodePraticaroAuto-examedaM amaem M ulheresdeBaixa
Renda.
159 Atividadesem SaladeEsperanaPrevençâo doCâncerCérvico-uterino.
159 DoençaCrônicaeEquipeM ultiprofissional:oDesafiodoDiabetes.
159 GrupodePaisnoHospitalUniversitlioBettinaFerrode Souza.
160 A InserçâodoPsicölogonaRedePtiblicadeSatidedeBrasflia-DF:DescriçâoGeraldeDadosObtidos.
160 PrâticadoSexo SeguroeaPrevençâodoHiv/Aids:Levantamento Preliminar.
161 AtividadeFfsicaeBem-estarPsicolögicoem PacientesDiabéticoseHipertensos.
161 PessoasConvivendocom oHiv/Aids:AspectosDemogrâticosePsicossociais.

162 A MulhereaAids:Um EstudoBaseadonaTeoriadaAçâoPlanejada.
162 AdolescenteeaSexualidade:Um ProgramadeIntervençâo.
162 CaracterizaçâodasEstratégiasdeEnfrentamentoEmpregadasPorIndivfduosAidéticos.
163 M aternidadenaAdolescência:Corpo GravfdicoePuerperal.
163 M aternidadenaAdolescência:Corpoe SexualidadePré-Gravfdica.
163 LevantamentodasPrincipaisPreocupaçöesdeM âescom SeusBebêsnasPrimeirasSemanasPös-parto:Estudo
Exploratörio.
164 InfluênciadasAulasem LeitoSobreaAuto-EstimadoPacienteHospitalizado.
164 FatoresPsicossociaiseDesgastedosDentes.
164 FatoresPsicossociaisePeriodontiteRapidamenteProgressiva.
165 Estudo dalnteraçâoCirurgiào-DentistaVsPacienteEspecialVisandoaCapacitaçëodoProfissional.
165 EstratégiasNâo-AversivasnoControledoComportamentodePacientesNëo-colaboradores.
Pslcol-oclA SoclAL
169 VariâveisFavorecedorasaoAvanço doSinalVermelho NosCruzamentosdeBelém.
169 ComportamentosdePedestresDuranteaTravessiadeViasSinalizadas,em Belém-PA.
169 AnâlisedasCategoriaseAtividadesdeLazerem EstudantesUniversitârios.
170 CrençasSobreSexualidadeeComportamento SexualdeAdolescentes.
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RepresentalfoSocialdoTraballm EntreAdolescentes.GêneroeInserçâoSocial.
ExperiênciaeVidaCotidiana'
.Um Estudo IntergeracionaldasConcepçöesdeViolência.
ExperiênciasdeProfissionaisUniversitliosRelativasaTrotesEscolares.
Aspectosdo TroteEscolarno BrasilReveladosem DadosdaImprensa.
O Cit
imeRomântico-UmaComparaçâoEntreUniversitkioseNâO Universitlrios.
ErrânciaseErrantes:Estudocom AndarilhosdeEstrada.
M orro Vermelho:ConfrontoHistöricodeRelatosSobreoDinamismodaComunidade.

RageladosdeDesastresNaturais:ProduçëoIdentificadanaLiteraturadaVeadaPsicologia.
O Bem-estardeParticipantesem GrupodeAlcoölicosAnônimos.
RedesdeApoio noCotidianodeM ulheresdeClasseM édia.
CarreiraProtissionaleM aternidade:oDiscurso dasM ulheresNëo-M âesPorOpçâo.

PropriedadesPsicométricasdoQuesticml odePremissasSöcio-culturaisSobreaFamfliaBrasileira.
PremissasSöcio-culturaisSobreaFamfliaem Funçâodo SexoedaIdade.

QuandoSeComeçaaSerVelho?
ConselhosdeSatide;Representw öesSociaisdo SUSedaParticipaçëo Popular.

ServkosPtiblicosnaPerspectivadosMoradoresdaPeriferiadaSerra/Es.
AltemativasparaAçâo ComunitârianaVisëodeM oradoresdaPeriferiadaSerra/Es.
PrâticaseRepresentaçöesSociais-ElementosCentraisePeriféricosdo CampoRepresentacional

RepresentaçöesdeCrimeeJustkaem EstudantejUniversitérios.
EstudosSobrePreservaçëodoAmbientenaéreadaPsicologiaAmbiental.
Doaçâodeörgâos;MeuCorpo,MinhaSociedade.
OrnamentalIl:aCasacomoPoesia.
IdentidadeSocialeVitalidadeEtnolingufstica.Um Estudocom ComunidadesAlemâesem SantaCatarina.
n eodorAdornoeaPsicologiado Anti-semitismo.
JulgamentoM oralem EstudantesdeDireitoeEngenharia.
DiferençasnasPrioridadesAxiolögicasdeM tisicoseAdvogados.
PrioridadesAxiolögicas,TempodeServiçoeCidadaniaOrganizacional.
InfluênciadaIdadeedo GêneronoComportamentodeCidadaniaOrganizacional.
çW traçâoPeloSagrado'':UmaAnâlisePsicolögicadasEscolhasReligiosas.
A ResponsabilidadeSocialdoIndivfduoReligioso.

SuperstköesComunseSuasRelaçöescom TiposdeRaciocfnio.
AtribukëodeCausalidadeaoSucessoeaoFracasso.

AsFormasdeComunicaçëoNâo-verbalnaCriançaPortadoradeDeticiências.
TécxlcAoo EU MEPslcolatk lco

185 SSQ (StudentStylesQuestionnaire)ValidaçâodeConstrutonaAvaliaçâodoTemperamento.
185 Procedimento deAvaliaçâoCognitivaAssistidaAtravésdeResoluçâo deProblemas.

185 0 QueasMâesComunicam AtravésdeSeusDesenhos?UmaTentativadeCompreensëodosPsicodinamismos
FamiliaresaPartirdaAplicaçâodeUmaBateriadeTécnicasGrv casProjetivas.
186 AdaptaçâodaEscalade SatisfaçâodeVidadeEstudantes.

186 ValidaçâodaMedidadeDisposkëoAfetiva(MDA).
187 lnvento o deBarreirasàCriatividadePessoal.
187 Pedildo M otoristaInfrator.
CoMUNlcAçôEsTécNlcAs
191 EstimuladorEletrônicoparaExpelimentosem AnimaisSubmetidosaCondiçöesdeEstfmulosAversivos.
191 Fonnrules2.
0:Sistema Computadorizadopara AnlliseExperimentaldo ComportamentoM omentaneamente
Privado.
191 O Tesouro de Havilok 1.0:Sistema Computadorizado paraAnélise Experimentaldo Efeito de lnstzuçöese
DescriçâodeContingências.
192 ConstruindoRecursosDidlticosparaEstudaroDesenvolvimentoInfantil.
192 REL 1.0:Sistem aComputadorizadoparaoEnsinodeDiscriminaçöesSimpleseCondicionais.

192 Internet:oQueoPsicölogoPrecisaTereSaberpkraFicarE:plugado''.
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CtmlcosDELocAlsDEREALIZACâO DAsATIVIDADES
ANF D
ANF H
ANF LL
ANF P
FILO 1
FILO 2
FILO 3
FILO 4
FILO 5
FILO 6
FILO 8
FILO 9
FILO 10
HAI.L C
08H
28E
SALA E

FaculdadedeFilosofia,SaladeSeminliosdaPsicobiologia
FaculdadedeFilosofia,Bloco H,Anfiteatro
FaculdadedeFilosofia,BlocoDiditico,AntiteatroLucienLison
FaculdadedeFilosofia,AnikeatrodaPatologia
FaculdadedeFilosofia,BlocoDidâtico,10andar,Sala 1
FaculdadedeFilosofia,Bloco Didstico,10andar,Sala2
FaculdadedeFilosofia,Bloco Diditico,10andar,Sala3
FaculdadedeFilosofia,Bloco Diditico,10andar,Sala4
FaculdadedeFilosofia,BlocoDiditico,10andar,Sala5
FaculdadedeFilosofia,BlocoDiditico,10andar,Sala6
FaculdadedeFilosofia,BlocoDiditico,T andar,Sala8
FaculdadedeFilosofia,BlocoDidâtico,20andar,Sala9
FaculdadedeFilosofia,BlocoDidltico,20andar,SalaE
FaculdadedeFilososa,BlocoC,Hall
FaculdadedeFilosofia,BlocoH,SaladeDinâmicadeGrupo
FaculdadedeFilosofia,Bloco E
FaculdadedeFilosofia,BlocoE,SaladePös-Graduaçâoem Psicologia

CtmlcosDE CATEGORIASDEATIVIDADES
CONF
CUR
ENC
EXP
LANC
M nCONF
M nCUR
MR
SIM P
W ORK

Conferência
Curso
Encontro
Exposiçâo
LançamentodeLivro
M ini-conferência
M ini-curso
M esaRedonda
Simpösio
Workshop

CtmlcosDE CATEGORIASDE CoMvxlcAçtmsDE PEsorlsA
AEC
BIO
CLIN
COG
DES
ESC
FAM
FORM
HIST
M ETD
ORG
PERC
SAU
SOC
TEP

AnfliseExperimentaldoComportamento
PsicobiologiaeNeurociências
PsicologiaClfnica
PsicologiaCognitiva
PsicologiadoDesenvolvimento
PsicologiaEscolaredaEducaçâo
PsicologiadaFnml
qiaeComunitlia
Formaçàoem Psicologia
HistöriadaPsicologia
M etodologiadePesquisaeInstrumentaçëo
PsicologiaOrganizacionaledo Trabalho
PercepçëoePsicoffsica
PsicologiadaSatide
PsicologiaSocial
Técnicado ExamePsicolögico

CômcospECAu comAsDE COMUNICAO ESTécxlcAs
CT
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ComunicaçöesTécnicas

M INIC ONFERENCIAS

MItCONF-MiniColferências

tecnologiacomoforçaprodutivaeporprofundasdescontinuidades
que sinalizam a falência de mliltiplasinstituiçöesda sociedade

trabalhofoiconstrufdoapartirdolevantamentoeanslisededocumentosoficiais,legislaçàoeseminériosproduzidos,nosquatro t
iltimosanos,pelogoverno federal.Discuteosdispositivos
privatizantesque vêm sendo utilizados,atravésda imposiçso
materialesimbölicadeumaverdadeirapolfticadereformacultural,quepostulaaanulaçâo daeducaçàodemocrsticaept
iblica.
Analisa,m aisdetidamente,duasestratégiasdecunho mercadolögico,que têm permitido aos setores neoliberais avançare
estcndersuaconcegçsodemodernizaçàoconservadoranaesfera

industrial(Hage,1995).0 desempregoestrutural,acrescentevi-

educacionale,esgeciticamentc,nauniversidade:(a)odiscurso

olênciaSocial,aincertezaquantoaofuturo,acrisenointeriordos
grugosfamiliares,acrisedoestadodebem-estarsocials5o algunsdosindicadoresdareferidafalência..
Essemovimento,complexoeheterogêneopornatureza,espraiasecom ritmopröprioem diferentescontextosnacionais,produzindoimpactosdistintossobreasdiferentesclassessociaise,em
especial,sobreosindivfduos.
Osint
imerosproblemaseincertezasquecercam essemomento
de mudança mostram-se particulannente aguçados na esfera do
trabalho humano,quernoscontextosou condiçöesem quee1e se
concretiza,querno seucontet
idoeformadeorganizaçâo.O processodereconversàoindustrialem cursotem tidoprofundoimpacto nasorganizaçöes,gerando anecessidadedenovasarquiteturasorganizacionaise novosprocessosdegestso.Partedetais

hegemônicoquearticulaouniversoeducacionaleodotrabalhoe

M nCONF 1.01

ASTRANSFORMAIX ESNOMUNDODOTRABALHOE0
NOVO PERFILDETRABALHADOR./n/-TI Virgl
'lioB.Bastos.UniversidadeFederaldaBahia.

A contiguraçâodeumasociedadepös-industrial(Bell,1973.
,Piori
eSabel,1984)émarcadapelocrescentepapeldoconhecimentoe

alteraçöessevinculam àbuscadasorganizaçöesem seajustarem
e/ouagirem proativamenteaocontextosocial,cultural,econômicoepolfticoem aceleradatransformaçào,censriomuitasvezes
descritoatravésdo conceitodeglobalizaçào.

Ascaracterfsticasorganizacionaisemergentes(maisenxutas,mais
orgânicas,m aisarticuladasem redes,como processosmaisflexf-

veis,porexemplo)revelam arranjosinstitucionaismaiscomplexosque,comolentes,tiltram asinfluênciassociaisetecnolögicas
e,assim,diferenciam ,com assuaspolfticas,osimpactossobreos
trabalhadores.
Na presente mini conferência busca-se discutir um modelo
integrativo quepossibilite compreenderasmudança nosprocessosdetrabalhoenasorganizaçöesdetrabalhodeformaarticulada com asdemandasquetaismudançascolocam ao trabalhador
em tennosde habilidades,atitudesevalores.

Enfaseespecialsersdadaàdiscussâodopröprioconceitodequa-

(b)odiscursodaqualidade,transpostodocampoempresalialpara
aanslisedaspolfticasedagestâoeducativas.Buscaarticulares-

tasestratégiascom asprogostasneoliberaismaisgerais(polftica,
econômica,socialecultural),destacandooseuparadoxalcarster
liberale,aomesmotempo,intervencionista.Chamaatençâopara
aspectosdedimensàosimbölica,institufdosnamatrizneoliberal
e para asi'novas''representaçöesconstrufdas sobre o homem e
sua relaçâo com a sociedade.Neste ponto,o trabalho destaca a

construçâodeumanovaeconomiadassubjetividades,queimplicaareestruturaçàodeaçöes,comportamentos,afetosesentimentosdeumafonnasutil,atravésdavalorizaçàodanoçâodeintimidadeedapreocupaçsocom o :4eu''enquantoalgoprecioso,um
tesouroaserconservado,recolhidoeampliadoatravésdacompetiçâo.A outrafacedestadinâmicaéumaprofundaindiferença
edesinteressedohomem pelomundopt
iblicoepelaconstrtlçso
coletiva.Assinala,destemodo,oexercfciodeum individualismo
exacerbado,que tem encontrado na interfacedoscamposeducacionalepsicolögicoum espaçoprivilegiadodedesenvolvimento
eproliferaçào.Conclui,propondoacrfticaeçsdesconstruçâo''dos
discursoseprsticasneoliberais,atravésdaproduçâodealternativasmateriaise culturaisdeorganizaçëo dasociedade,o que in-

cluioensaiodenovassubjetividadeseapostulaçâodeprojetos
deeducaçàoigualitsriosedemocrlticos.(CNPq,UERI,FAPERJ)
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RELAIX ESENTREFUNDAMENTOSEFUNDAMENTOS,
EENTREFUNPAMENTOSEAPLICAIX ESNA FORMA-

lificaçâo quetem comportado diferentesenfoquescom implicaçöes importantes para a anJlise dos impactos tecnolögicos e
organizacionaissobreaforçadetrabalho.
M esmo partindo-se do pressuposto da heterogeneidade como
marcabssicadesteprocesso demudaxa,pretende-sevincularo
quealiteraturaapontacomorequisitosparatrabalhadoresinseridosno segmento de pontadessecontexto em mutaçâo à.discussâo sobre qualificaçâo erequalificaçâo parao trabalho.Taldis-

(AODOPSICOLOGO.WilliamB.Gomes.UniversidadeFede-

cussâo revcla-sc,hoje,requisito indispensévelpararepensara

arelaçâodedependênciacomplementarentrepartesnaconstituiçâo de um dom fnio técnico e crftico,e na constituiçâo de uma
consciênciaéticadoslimitesdasprescriçöese intervençöesprotissionais.Sabe-se também que oscurrfculosdevem privilegiar
nosprimeiros semestresuma formaçâo bisica sobre os fundamentosde uma detenninada éreade conhecimento.Na maioria
dos campos,a fonnaçâo bisica é progressiva e hierérquica.O
domfnio deumateméticapressupöeodomfniodetemâticaanterior e assim por diante.No entanto,em outros a seqiiência
cunicularé arbitrâria e os estudantespodem com poro pröprio
programadeestudos.Em muitoscursosuniversitârios,àmedida
queocurrfculo avançaasescolhasdedisciplinastornam-semais
flexfveise voltadasàinteressesespecft
icos.Em outros,contempla-se uma formaç:o geralsob o argumento depossibilitaruma
compreensâo abrangente do campo e facilitaro infcio dasativi-

préticasdo psicölogo que atuaem organizaçöesdetrabalho.
000-
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EDUCAG O SUPERIOR.NEOLIBERALISMO E PRODUI;AO DESUBJETIVIDADES.DeJJCMJ/7Ce:/.Universidadedo
Estado doRio deJaneiro.

Estudoscrfticossobreoneoliberalismotêm apontado paraasgravesrepercussöesdestaspolfticaspara aeducaçâo ptîblica.Esta
conferência discute as principais repercussöes das polfticas
neoliberais naeducaçâo ptiblica superiorbrasileira,com desta-

queàproduçâodesubjetividadesç<adequadas''aestecontexto.O
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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raldo Rio Grandedo Sul.
Discussöessobreaformaçiodopsicölogodevem considerarem
seusestudose propostasasdificuldadesenfrentadaspelosestudantesdepsicologiaaotentarem estabelecerrelaçöesintegrativas,
complementaresecontrastantesentreasdisciplinasdocurso.Em

geral,espera-sequeum curriculum sejacapazdecontribuirpara

3
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î
dadesprofissionais.Ocorrequenoensino(lepsicologia(Iegarase,freqtientemente,com um sérioconflitoentreapossibilidade
deum curnrculoprogressivoehierbrquico capossibilidadede
um currfculo arbitrsrio e flexfvel.Como agravante,aspartes

curliculares(asdisciplinas)aoinvésdeapresentarem-secomo

grcssupostostilospticosquegrecisam serdesvelatbsatim de
evitannosconfusöesconceituais.Paraalguns,aformadepensamento fundamentalmentehumanaédadadesdeoinfcio ealinguagem évistacomoslm expressso.Ncstecaso,opensamentoé
concebidocomoumacapacidadedamentequeformaregresenta-

recursodefnndamentaçso,complementaçsoecontrasteimpöemsecomoum fundamento absolutoe suticiente.Asimplicaçöes
destaéticacurricularsâograves.Estudantesquesedeixam seduzirprecocementegorpartescunicularescorrem oriscodeobterem umaformaçsobaseadaem umaéticadeadesqo.Em contras-

Wesdarealidadeealinguagem comoregresentaçsodogensamento.éagosiçâoregresentacionaldepensamentoelinguagem.

te,odesejadoseriaodesenvolvimentodeumafonnaçsobaseada

mentoelinguagem.DesdeDescartes,ogrincipaltemadeinteresse da filosotiatem sidoa questsodo conhecimento,ea visso
gredominanteadarepresentaçâo.Em um glimeiromomento,até
ofinaldoséculo 19,asdiscussöesgiram em tornodaquestsoda
possibilidadedeconhecimento,isto é,dapossibilidadedesefor-

numaéticadedescobertaeinovaçâoqueprivilegiasseaautono-

miacrftica.N5oumacrfticaabsolutaesubjetivadamasumacrfticaconstitufdae reconstitufdapormovimentosreversivosentre

procedimentosprotissionaisderealizaçâo(subjetividade)eatualizaçèo(objetividade).Acontece,queosproblemasapontados
ultrapassam oslimitesdequalquerreformacurricular.Noensino
depsicologiasériasdificuldadesimpedem odislogoentreoensinodefundamentoseoensinodeaplicaçöes.Professoresenvolvidosnoensino epesquisadefundamentosnem sempreapontam
paraasimplicaçöesconcretaseimediatasdestesfundamentosna
prsticapsicolögica.Estâomuitomaisempenhadoseenvolvidos
com asdescobertasqueocorrem em seuslaboratöriosenodebate
com aliteraturaespecftica.Anote-sequenoBrasilsâoaindapoucososcursosdegraduaçsoquetêm oprivilégio decontarcom
estesprofissionaisem seusquadrosdocentes.Poroutrolado,profissionaisenvolvidoscom apriticapreferem concentrar-senos
fundamentosparticularesde suasteorias,dando conotaçào de
poderesindiscutfveisàssuasintervençöes.Nestegrupo,onlimerodeprotissionaisenvolvidosem pesquisaaindaésingeloeo
exercfcio crftico nâo é uma prbtica habitual.As conseqûências
sâoöbvias:umaformaçâofragmentadaepolêmica.O debateentreasdiferençascaracteriza-sepelaironiaen:oporumametéforaquevenhacontribuirparasoluçöesdosimpassesdanossaciência,doslimitesdasnossasprâticas,edaconquistadeespaços
profissionaisparaosnossosestudantes.Em outraspalavras,a
questàoquesecolocaé:como superarvelhosimpasseseconcentrar-senoexamedosnovosimpasses?Nestaexposiçâoargumenta-sequeépossfvel,atravésdahistöriadapsicologia,obter-se
tantoumaconfiguraçsoglobaldograndecampopsicolögicoquandoaespeciticaçâodehierarqui% conceituaisdefundamentosindispenslveisparaacompreensëodosgrandesdebates,dosgrandesimpassese dosgrandesavançosdanossaciência.Ademais,
aponta-se para a necessidade de estudos e comparaçöes
transteöricas,nnmaperspectivaKtpoliticamenteconrta'',tendoem
vistaofortalecimentodaformaçàoeaautonomiadonovoprofis-

sional.Entim,deseja-sequeavelhaerepetidaexpressàodarelaç:oentretodoepartesefetive-senanossacompreens:odograndecampopsicollgico,umavezqueteremosmuitomaiorclareza
daspartessem antivennoso sentido detodo danossaJreade
conhecimentoeprofiss:o.
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LINGUAGEM ECOGNIIAO:UMA SXTESEDO DEBATE
FILOSöFICO DESDE DESCARTES.CarolinaLampreia.
Pontiffcia UniversidadeCatölicado Rio deJaneiro.
A concepçâo quetemosarespeito dalinguagem edopensamento/cogniçâo,assim como de sua relaçào,pode ser considerada
bésicaparaapsicologia.namedidaem queelafundamentanossa

visâo desujeito.Diferentesconcepçöesestàoimpregnadasde

Paraoutros,ao cnntrârio,o pensamentohumanoé vistocomo
sendoconstitufdopelapröprialinguagem queLconcebidacomo

umaformadeaçso.2agosiçsonëo-representacionaldepensa-

marreprcsentaçöescorretas,ouverdadeiras,darealidade.é o
reinadodaEpistemologia.M as,dadaaimpossibilidadedeseatingirdiretamenteopensamento,eofatodeelemuitasvezesdistorcer
arealidade,aquestiodoconhecimento passaaserabordadaa
partirdequestöesrelativasà linguagem.Instaura-se,assim,em
princfpiosdo século 20,aFilosofiadaLinguagem que divide-se
em duasvertentes:adafilosotiaanalfticaquepennanecefielà
posiç:orepresentacional,eadat
ilosofialingtifsticaquepropöe
umavis:onso-representacionaldepensamento elinguagem .M as

suainfluênciatem umacurtaduraçsoj5queapartirdasdécadas
50/60,com aRevoluçâoCognitiva,hJum ressurgimentodeinteressesrelativos h.Filosofia da M ente com uma volta à visâo

representacional.Oobjetivodestaapresentaçâoéfazerumarevisào histöricadestedesenvolvimento,no âmbitodat'ilosofia.e
buscarimplicaçöesparaapsicologia.Istoser;feitoprocurandose,em um primeiromomento,caracterizarasdiscussöesmaisrelevantesem TeoriadoConhecimento,FilosofiadaLinguagem e
Filosotiada M entepara,em seguida,tentarmostrarde que ma-

neiraelasacarretam diferentesvisöesdesujeito.
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DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA COM DEFICIZNCIA
VISUAL -ENFOQUES E RESULTADOS DE PESQUISAS.
CeciliaGlflm fdrfBatista.UniversidadeEstadualdeCampinas.

Deacordocom Warren (1994),existem basicamenteduasabordagensaoestudododesenvolvimentodacriançacom deticiência

visual(DV):o enfoquecomparativoeo enfoquediferencial.
Quandoseadotao enfoquecomparativo,ascaracteliiticasde
criançascom deûciênciavisualsâoavaliadasem relaçâo àscaracterfsticas correspondentes de criançasvidentes,sempre em
relaçâoàidadecrcnolögica.Essaabordagem assumeimplicitamenteum modelodeTkegueiracomodéficit'',em queasdiferençasreveladassàoatribufdasàvarisvelquediferenciaosdoisgru-

pos,ouseja,apresençaouausênciadevisâo.Trata-sedecompaçzköesentrepopulaçses,baseadasem normasdedesenvolvimento.
J5oenfoquediferencialbuscaexplicardiferençaslcnlm deuma
populaçâo,levantando asseguintesquestöes:qualéanatureza,e
quaissàoascausas.devariaçâo dentro deum apopulaçào?Para
respondê-las,o primeiropassoéadescriçâo dascaracterfsticas
dessapopulaçâo,destacandoasvariaçöes.0 segundoéidentiticaroscorrelatose,sepossfvel,acausalidadedavariaç:o.W arren

destacacomovantagensdessaabordagem'
.a)apontaragrande
gamadevariaçâonodesenvolvimentodascriançasDV;b)favorecerageraç:o deconhecimentosque fundamentem aintervençâo,deformaaotimizarodesenvolvimentodessascrianças.Uma
extensa revislo deliteratura realizada poresse autorindicou os
SDP-XXVIIReuniâo AnualdePsicologia
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seguintesresultados:a)Existeumaconsidersvclliteraturautili-

deDennettredescreveroselfdtformacompletamentealheiatam-

zando o enfoque comparativo,que concluipela existência de
um atraso no desenvolvimento em relaç:o àscriançasvidentes.
Segundoo autor,issoleva aumareduçâo nasexpectativasquanto ao desenvolvimento da criança DV.Um profissional,procurandoserrealistaeassegurador,poderédizerafrasetfpica'
.E'
Você
nâo deve esperar uma taxa normalde desenvolvimento,e n5o
deveriaticardesapontado porum ritmo maisatrasado do que o

bém alinguagem cartesiana.M aisprecisamente,serérealizada
em doismomentosbssicosacrfticadeDennettà.formacartesiana

deseustilhosvidentef'.b)J;aanllisesoboenfoquediferenci-

ticaincidesobreaidéiadequeoeusejaumasubstância(uma
t'
coisf')queengendreopensamento.O objetivoprincipalde

alindicouqucpraticamenteem todasaséreasdodesenvolvimen-

toexistemcriançasDVcujoprogressonodescnvolvimentoacompanhae,em algunscasosultrapassa,asnormasparacriançasvidentes.Foram estabelecidascorrelaçöesentreessesresultadose
valiéveisambientais,indicandodiferentesformaspelasquaiso
ambientefavoreceuaoconfnciadosmesmos.Concluindo,W arren
consideraqueareferênciaaumaliteraturaqueenfatize avaria-

çào,eespecialmenteoslimitessuperiores(bem comoosinferiores)dedesenvolvimentoesuasrelaçöescom aqualidadedoambiente da cl
iança,provavelmente influenciarl paise profissionaisaserem ativosem suabuscapelosmelhoresambientespossfveisparasuascliançasDV.

deseentenderasubjetividade.A plimeiracrfticadizrespeitoà
idéiadequeosujeitotenhaacessocognitivo,dealgumaforma,
privilegiadoasuasoconfnciasinternasLprivilhiodaprimeira
pessoa):O eu,assim,nàosersentendidocomoumaespéciede
todoconscientecom acessofmediatoasiprdprio.A segundac6-

Dennett,portanto,é,precisamente,reatualizaraidéiadeGilbert
Ryle,quandoesteatinnavanàohaverqualquereuprofundopor
trâsdoscomportamentosobservados.Paraoautoraquianalisado
nào hsnenhuma instb cia ocultaa criarasnarrativasqueestru-

turam atrajetöriadoorganismonodecursodavida.O eu,assim
entendido,nâo seesconderiaportrésdatessiturado comportamento,masemergeriaexatamente nasnarrativastecidasparaentendera atividadedo organismo.Tendo-seporbaseo trabalho de

Dennett,oJdydeveserentendidotâo-somentecomoumcentrode
gravidadenarrativa.Nestesentido,inverte-seaperspectivatradi-

cionalcom quefoipensadooeu,àmedidaqueesteJdt/deixade
seçfonteparaserentendidocomoprodutodetaisnarrativas.

000-

-

000-

-

M IICOM '1.06

ARETöRICA DosAa erosEM SERMOESDEEXZQUIAS
DE A.VIEIRA.Alcir'1 tlm ,UniversidadeEstadualdeCampi-

M nCONF 2.01
ASPECTO S PSICOSSOCIAIS DO COOPERATIVISM O

nas.

AGR/RIO.FranciscoJoséBatistadeélbuquerque.UniversidadeFederaldaParafba

Ossermöesdeexéquiastem um lugarprecisonaobradeAntônio
Vieiraem relaçâoàquelesquetratam igualmentedotemadamor-

tecomoosdeQuartafeiradeCinzas,osquaisotomam universalmenteenâoaplicando àmorteffsicadeumapessoaparticular.
Um aspectochamalogo a atençâoaqui:arelevância dasituaçâo
em qu a morte recente ou rememorada favorece a produç:o de
provasconstrufdasde modo a inclinaraspaixöesdo ouvinte.E
estase ds apartirdeumaestruturadgidadat4dispositio''em três
partes:encarecimento da dor,elogio do morto e consolaçso dos
vivos.Os sennöes de exéquiasainda permitem observar a sua
constituiçâo como 'espelho do prfncipe'',quando a morte em
questâo dl-se no interiordaCasa real.Entâo,asprovasconduzem também àdecigraçâodeuma épolfticado Céu',isto édeum
modelopolfticoequilibradoentrea irazâodeestado'easvirtudes
cristâs.

000-
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M nCONF 1.07
O SELF REDESCRITO: A PERSPECTIVA DE DANIEL
DENNETE Sérgio da Costa Oliveira.Instituto Brasileiro de
M edicinadeReabilitaçâo,Rio deJaneiro.

O objetivodopresenteestudoéapresentar,deformacontextualizada,aperspectivacontemporâneadeDanielC.Dennettacerca

do self Seu ponto departida para a descriçëo do sujeito,
explicitadoem seuspröpriostextos,éodadescrkâoobjetiva,de
terceirapcssoa,caracterfstico dasciênciasnaturais.Observamos
neste autorumaconvergência paracom osesforçosrealizados,
nesteséculo,no sentido deesvaziardaquelanoçâo aidéiadeesJlncftz,de nlicleo irredutçvel,consagrada pelospriros filösofos

cristâos.Aqui,portanto,semostrarécomoprojetofundamental
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

Asorganizaçöescooperativastêm proliferado em todo o mundo
principalmenteapartirdemeadosdoséculopassado.Suaorigem
rcmontaàsnecessidadesdosagricultores,artesàoseopersriosse
organizarem comofonnadedefesafrente àssituaçöesdemercado.M uitassào asatividadeseconômicasnasquaiso sistemaco-

operativoexerceum papeldedestaque.SegundoMartinez(1995),
atualmentemaisdesetecentosmilhöesdepessoasfazem partede
algumamaneiradeassociaçöescooperativas.Ostiposdecooperativasmaiscomuns,sâoascooperativasagrlrias,habitacionais,
deconsumo,de serviços,bancériase muitasoutrasmais.Neste
.t
rabalho nos interessa analisar particularmente as cooperativas
agrsriasdepequenoporteedeproduç:odiretaquetêm sidomuitoincentivadasnasuacriaçâo pororganismosgovenmmentaise
nâogovem amentaiscomoasSecretariasdeAgriculturadosEsta- '
dos,Instituto de Colonizaçào e Refonna Agrlria -INCRA ou
pelo M ovimento dosTrabalhadoresRurais Sem Terra -M ST e
pelasOrganizaçöesEstaduaisdeCooperativas-OCEF S.Diferentementedo queatirmam osrepresentantesdestesorganismos,
nossosestudostêm mostradoqueestascooperativascriadasapartir

deinfluênciasexternas,tendem afracassar,Albuquerque(1994,
1996).Estesfracassosdevem-seamaneiracomosedsasuaformaçâo,aosconflitosentreossöcios,conflitosdepapéiseaopouco comprometimento dossöciospara com a cooperativa.Além
disto,cooperativasdeproduçâo de alimentossâo maissusceptfveisde fracasso que aquelas de transformaçâo ou de serviços.
Destaforma,teriaum retom osocialeeconômicomaisadequado
aformaçàodecooperativasdetransformaçâoquepropiciam um a

melhorcompatibilidadeentreosobjetivosindividuaiseorganizacionais.Assim ,espera-sechamaraatençâo dospesquisadores
na érea para este campo das organizaçöescooperativas,e m ais
quetudo,salientarasuaimportânciacomoorganizaçöesnasquais
ospesquisadoresem psicologiasocialedasorganizaçöespodem
5
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em muitocontribuiralocandonovosdadosepesquisantb formas
alternativasdeenfrentamentodesuasdificuldadesepeculiaridadesfrenteaosoutrostiposdeorganizaçèo.
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IMPLICAIXESDA RESOLW XO 196/96DO CONFLHO
NACIONALDESAUDEPARAAPESQUISAPSICOLOGICA

COM SERESHUMANOSE ANIMAIS.ClaudioS.Hutz,UniversidadeFederaldoRioGrandedoSul

M nCONF 2.02

EstaMiniconferênciatem porobjetivobssicotrazeràatençâode

CONTRIBUIIX ESDA PSICONEUROLOGIA COGNITIVA

pesquisadoreseestudantesdepsicologiaalgumasquestöeséticas
naconduçsodepesquisascom lmmanoseanimaisediscutircomo
elass5otratadaspelaresoluf:o 196/96doCNS.Esta:Resoluçso
tem efeitosdeleieobligapesquisaestsem concordânciacom

PARAOESTU?ODOSPROCESSAMENTOSDELEITURA

DO PORTUGUESMariaàlicedeMattosPilnentaParente.UniversidadeFederaldoRioGrandedoSul.

princfpioséticos.EmboraestaResoluçâosejaum grandeavanço,
UmaposiçsoatualdaPsiconeurologiaéaceitaramodularidade
damente,conceitopropostoporFodor,quegostulaseramente
humanaorganizadapormöduloscognitivosrelativamenteindependentes.Noestudodelesadoscerebrais,modularidadeédefinidapordissociaçöes:duasfunçöescognitivasS:oindependentesse,apöslesëocerebral.umaticafalhaeoutramantida.Fodorl
acreditavaserem m odularesapenasasfunçöesautomlticaseinatas,entretanto,perdaseletivadealgumasfunçöesaprendidasdurante avidado indivfduo evidenciam sistemasrelativamenteindependentes.Asdissociaçöestambém indicaram umamicromodularidadeem umamesmahabilidade.Estafonnadeentender
funçöesmentais teve repercussào nas dislexias adquiridas.Em
1974,M arshalleNewcombe,observaram consistêncianoserros
de leitura de acordo com caracterfsticasortogrlficasedois
processamentos paralelos:um lexicale outro fonolögico ou
perilexical.Esta anilise pennitiu investigarde que fonna diferentesprocessamentosdeleiturasâo alocadosem funfâo dascaracterfsticas do sistema de escrita.Estes,frutosda capacidade
humanadeinventardiferentescödigosabstratos,diferem-sequanto à forma de representaçâo:lexical,evidente nos sistem as
logogrlticos,ou fonolögica,nossistemassilsbicose nosalfabéticos.Nestest
iltimos,algunscödigos,comooinglêseofrancês,
s:oopacos:arepresentaçâo sonoranem semprecorrespondeà
fonologiadapalavra.Outroscödigos,comoopoftuguês,italiano
eespanhol,sâo transparentesporterem uma regularidadenarepresentaç:osonora.Osestudosdelesadoscerebrais,leitoresdo
sistemadeescritado português,têm mostrado quefalhasnavia

aindaassim hlproblemsticasespecfficasdapesquisacom popu-

lexicalprejudicam menosaeficiênciadeleituraasnavialexical.

menoimportantenaatividadepsicologicahumanajsestavapre-

Pacientesnisseis,leitoresdetrêssistem as-logogrlficoesilsbico

dojaponêsealfabéticodoportuguês-evidenciam diferentessistemas neurocognitivos para os processamentos lexicais e
sublexicais,continnandoamaiorimportb ciadosliltimosnaleituradoportuguês.Poroutrolado,duranteo processodeenvelhe-

cimentopatolögico(doençadeAlzheimer),acapacidadedeleituramantém-sepormaistempodoquealinguagem oraleaproduçâoescrita;quando aleituraapresentadeteriorizaçöes,avia
fonolögicamantém-see,nosestâgiosmaisavançados,evidencia-seumaleituratotalmenteautomitica.Taisestudoscontribufram àpsiconeurologiadofkomoT'.acompreensàodosmecanismosquefnnnam aatividade de leitura.A psiconeurologiado

6sondeT',ouseja,oconhecimentodeseussubstratosorgânicos,
ficouestagnadanosanos70,devidoksditiculdadesmetodolögicas
decorrelaçàoentre funçöescognitivaseregistroscerebraisestl-

ticas(observaçöescinirgicasetomogratiascomputadol
izadas).
Imagensdefluxo sangtifneo(SPECT,PET eRMF)reativaram,
nosanos90,ointeressepelo ftondeT
?''.Serëodiscutidasosestudossobreleituraesuasrestriçöesmetodolögicas,mostrandoque
aatraenteperspectivadecorrelaçâofunç:ocognitiva/fluxocerebralrequerconceitosatuaisde mecanismosfuncionais.
-
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laçöesem situafâodelisco(criançasem sittlaçàoderua,indivfduosvivendoem condiçöesdeextremapobreza.etc.).Aponta-se
algunsdosprincipaisdilemaséticosquepesquisadoresnestaérea

encontram (detecç:o decasosdeabusosexual.usodedrogas,
comissâo decrimes,situaçöesde alto risco queexigem umain-

tervenç:oimediata,etc.)ediscute-seasformasencontradaspara
enfrents-los.A questâo do consentimento infonnado com essas
populaçöes,especialmentenapesquisacom criançasem situaç:o

derisco,apresentatambém um conjuntodeproblemasquerequerumadiscussëoespecftica.Finalmente,apresenta-sealgumas
sugestöessobreaconstituiçàodecomitêsdeéticaparaaavaliaçâodapesquisapsicolögica,insistindo nanecessidadedecom-

porcomitêsqualificadosparaavaliarprojetosem vliaséreas.
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A YOVA INTERPRETACXO DO CONDICIONAMENTO

CLASSICO E A SUA INTERDISCIPLINARIEDADE. J.
Landeira-Fernandez,PontiffciaUniversidadeCatölicadoRiode
Janeiro

O condicionamentocllssicoLpossivelmenteum dosfenômenos
experimentaismaisantigosdentro dapsicologia.Mesmo antes
de Pavlov,oudapröpriaorigem dapsicologiacomo umaciência
independente,a idéia de queprocessosassociativosé um fenôsenteentre filösofosGregoscomo Aristötelese Platëo eprincipalmenteentreosempiristasouassociacionistasInglesestaiscomo
Locke,Berkeley,Hume,JamesM illeJohn StuartM ill.
Emborao estudo experimentaldosprocessosenvolvidosnaformaçâodocondicionamentocléssicotenhaganhadograndeinteresseapartirdadécadade30,somentenostiltimosanosteol
ias
com amplopoderexplicativocomeçaram asurgir.Posiçöestradicionais,queacreditam querespûstascondicionadasclassicamenteestâo envolvidasexclusivamentecom reaçöesautonômicase
que aaquisiçâo dessasrespostas se deve ao pareamento ou
contiguidadetemporalentreestfmulostem semostradocomple-

tamenteinadequadas.Hoje,ocondicionamentoclsssicoédescrito em termosdeaprendizagem entreeventosquepermiteoorganismorepresentardeformaconscienteoseumeioambiente.M ais
ainda,a formaçâo deum condicionamento cllssico ocorretambém ,deformainconsciente,alterandoprocessosrelacionadoscom
amotivaçâo eaemoçâo.

Sabe-sehoje,quetodosqueosistemanervosocentralcontrolao
funcionamento daatividade somstica,visceraleimunolögicado
indivfduo.A relaçâodosistemanervosocentralcom oseumeio
é,nam aiorparte dasvezes.determinada atravésda associaçâo
entresestfmulos.Dai,a importância do condicionamento clsssico nocontroledasmaisvariadasrespostasdeum indivfduo,como
SBP-XXVIIReuniloAnualdePsicologia
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porexemplorespostasimunoldgicas,controlehomeoststicoeo
usoeabusodedrogas.Pretende-se,nestamini-conferência,discutirestanovavisàodecondicionamentoclsssicoemostrarcomo
elatem sido utilizadaentreasmaisvariadasJreasdeconhecimento taiscomo a psiconeuroimunologia.psicofisiologia e a
psicofarmacologia.Estanovaconcepçsotem também permitido

reinterpretarfenômenosimportantesdaetologia(porexemplo,
padrsotixodeaçâo)edaansliseexperimentaldocomportamento (porexemplo,respostasoperantes).Finalmente,existe uma
granderelaçâo entreestanovaabordagem docondicionamento
cllssicoelécnicasdesenvolvidaspelaterapiacomportamental.

ciaisimportantesconcorreram paraesserenascimento:arevoluçâotecnolögicaearevoluçâosocialapartird0sanos60.A revoluçsotecnoldgicalevouaprsticamédicaeainstituiçâohospitalaraumaênfasenosprocedimentostécnicos-transplantesde
örgsos,ressuscitaçsocardiovascular,quimioteragia,engenharia
genética,tecnologiadercproduçso,etc.-com oconseqûenteabandonodosaspectosgsicossociaiseemocionaisnotratodadoença,

suscitando,assim,intimcrasimplicaçöesnocampodaética.A
revoluçso social-movimentosdosdireitoscivisdosanos60,

movimentoestudantil,movimentodemulheres,etc,-projetoua
importb ciadapessoaleiganoprocessodecisöliointroduzindo,

assim,nocamgodaética,temas-regulamentaçâodoaborto,
000-
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eutanlsia,prolongamentoartificialdavida,etc.-quenèohaviam
sidoabordadosanteriormente,eassinalando oinfciododebate

M nCONF 2.05

leigosobreaéticadamorteedomorrer.Estaprojeçsodaimpor-

O INDIVfDUO EA FAMfLIA N0 PROCESSO DEGLOBALIZACAO.JûliaS.N.f:BucbezUniversidadedeBrasflia

tânciadapessoaleigano processodecisöriorepercutiudiretamentenapessoadogaciente,determinandoumapreocugaçsoética
acercadeseusdireitos'
.odeteracessoàsinform açöessobreseu
diagnöstico,odeparticipardasdecisöesacercadetratamentos
aplicsveisaoseucaso,incluindoodireitoderecusaralgum tipo
detratamento,sendoquenocasodetratamentosexperimentais,
oconsentimentoesclarecidoéum imperativoético.Finalmente,
arevoluçioéticaampliou-se,deslocando-separaoâmbitodos
problemassociais-mortalidadeinfantil,preconceitomédicoem
relaçàoàsminorias,àsmulhereseàvelhice-em relaçâoaosqtlais
adiscussâoéticaassumeum carlterdeurgênciapnis,em t
iltima
instância,podem refletirumapolfticaSsprö-eutanssia''emboranào
explicitada.Em resumo,todasestasquestöesque abalaram os

O processodaglobalizaçâotem sidoamplamenteanalisadosob
asmaisvariadasperspectivas'
.econômica,ambiental-ecolögica,

polftica,jurfdicaeoutras.Asanslisespsico-sociaisacercadas
repercussöesdesseprocessonoindivfduoenafamfliasâoraras.
Asconsequênciasdo processo da globalizaçàotêm afetado profundamenteoindivfduoeafamflia.Um dosproblemaséoseu

impactonomercadodeempregocujofenomenoconhecidocomo
Ejoblessgrowth''afetaoindivfduonasuavidapessoal,familiar
colocandoem questso osvaloressociaiseculturaisatéentào assimilados.A globalizaçâoculturaltambém tem acarretadosituaçöes nasquais sâo questionados os valores até entào vigentes
levando amudançasrspidasdecomportamentosnasnovasgeraçöessem tempocontudoparaumareflexso,eposteriorassimilaç:o deixando muitasvezesasgeraçöesmaisvelhasnumaperplexidadecriandoum fossoprofundonacomunicaçào.A invasëo da
esperaprivadapelagrandequantidadedeinformaçöestem levadoamudançasprofundasnaorganizaçâodasfronteirasinter,intra
eextrafamiliaresafetandoadistribuiçâodospapéisdegêneroe
daqueles vinculados a dimensëo temporal.Nesta comunicaçào
apresentaremos algumasreflexöes sobre questöesrelacionadas
com acultura,atransformaçsodosvalores,otrabalho,ospapéis
degênero,o privado eo pliblico,asfronteirasinter,intraeextra
familiares,osritos,osmitos,aAIDSequestöesepidemiolögicas.
UmadetiniçâodoconceitosdefamfliaLumadasquestöescruciais

alicercesdaética,obrigando-aaabandonaraposturateöricaprotegidapelasparedesdassalasdeaulaondecödigosdeética
protissionaleram abstratamenteensinados-paramergulhar
vivencialmentenascomplexasrealidadesdesteparadoxalfim de
século,constituem desatiosparaasciênciashumanas,incluindo
apsicologia.Cumpredestacarqueessedislogo éticonâopode
acontecersem um sölidoembasamentofilosöficoafim dequea

revoluç:oéticanâosetransformeem umarevoluçàoaéticade
escusoseperversosinteresseseconômicosepolfticos.
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sional,perental,conjugalentreoutras.Estestatusquolevaas

A FAMILIA ENQUANTO CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.AnaCedliadeSousaBastos(UniversidadeFederaldaBahia).

necessidadesdadiscussâo dopapeldospsicölogosedoseducadorescomo elemento facilitadordaconstruçâodenovosvalores
ede novosparâmetrosexistênciaiscompatfveiscom asnecessidadesdo indivfduo na sociedadee na famflia nesta nova ordem
social.Esteé um grandedesat'
ionesteprocesso deglobalizaçâo.

Discute-searelaç:ofamflia,satide& desenvolvimento humano,
analisando-seosmodoscomo afamfliaenfrentaproblemasde
satide,utiliza-sede recursossöcio-sanitM os,e transmite conhecimento sobre sat
ide,no contexto doméstico,como parte de um

nesseprocessodereflexâo.O indivfduoconvivehojecom aincerteza,aperdade identidadenoque concerneasesferasprotis-

conjuntodeprlticasdecriaçiodefilhosculturalmenteestruturadas.Quandosetratadocuidado àsat
ide,afamfliasurgecomo
um sujeitocoletivo,com seusprocessosinternosdemediaçâoe
000-

diferenciaçâo e seu potencialassimétrico para podere acesso a
recursos.0 estudo dafamfliaimplica,poroutrolado,em exami-

M nCONF 2.06

naroindivfduoconcretamenteconstitufdo,concebendoasubje-

A M ORTE E0 MORRER:UMA QUESTAO ZTICA.Wilmada
Costa Torres.(UniversidadeFederaldoRiodeJaneiro)

tividade como um processo.construfda socialmente a partirde
um contexto heterogêneo que supöe a existência de çsprocessos

-

Nast
iltimasdécadas,asdiscussöessobretemaslimitesvida-morteestâo suscitando dilemastâocruciaisqueaEtica,atéentâoum
ramo quase esquecido da Filosotia,renasce com todo o vigor,
podendo-sefalardeumalt
explosâoética''.DoismovimentossoSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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de coordenaçâo de diferentessubjetividades pessoalmente
construfdas''(Valsiner,1994),osquaiscontribuem diretamente
paraaqualidadedevidanogrupofamiliar.Quandooobjetoéa
atençloà sagdenocontcxtodoméstico,avidacotidianasetorna

naturalmenteum focodeanélise.A partirdeShutz(1987),Berger
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eLuckman(1993)eHeller(1992),gode-seafirmarquecotidiano
éumaconstruçsohistérico-socialcujadinâmicaseconfiguratal
qualumagramsticaviva.Comoem outrosaspectosdesignitk adocoletivoparaogrugofamiliar,hsregras,valoreseum saber

fazersendotransmitidosere-construfdosaclongodesituaçöes
cotidianas,sejamelasnormativasotldisrugtivas.Escollmsaolongodositinerpliosterapêuticosadotadosporfamiliares(mâes,
sobretudo)variam c0m anaturezadogroblemadesat
ide.ascaracterfsticasparticularesdahistöriadevidaindividual,olugardo
doentenaestruturafamiliareosrecursossécio-sanitl osdisponfveis.Conclui-secom umasfntesedepossfveisalvosdeinvesti-

gaçsodobinômiofamflia-satîde:(1)Anslisesdoambientede
desenvolvimento'
,(2)Identit
icaçsoedescriçro defatoresemecanismosdeproteçâo erisco.O contfnuum vulnerabilidade resiliênciaaolongodocursodevida.(3)Descriçâodeitinerlrios

terapêuticosedeSistemasdesuportesocial(expressos,socializadosetransmitidosnoespaçofamiliar).(4)Avaliaçàodemodelos
eprsticasassistenciaisem sat
idecoletivacom ênfasenafamflia.

(5)Situaçöesegrupos(crianças,adolescentes,gestantes,idosos)
derisconocontextodafamflia.(6)AvaliaçâodarelaçàousuM os-serviços de atençào à saéde.Finalmente,faz-se uma breve
anslisedasperspectivasabertaspelaimplantaçàorecentedo ProgramadeSatidedaFamflianaBahia,dopontodevistadainvestigaçâoedaformaçâodetécnicosem satide.
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INTELIGZNCIASMOLTIPLASE HABILIDADESSOCIAIS.
AlmirDeIPrette,UniversidadeFederaldeS:oCarlos
Estetrabalhoaborda,resumidamente,algunsconceitos-chaveda

teoriadasInteligênciasMtiltiplas(IM)deH.Gardner,analisando
o aparecimento da teoria no contexto dasinsatisfaçöes com os
conceitos correntes de inteligência,a partirde sua aceitaçâo e
im pacto, primeiram ente fora do am binente acadêm ico e,
posteriorrmentenosinstitutosdepesquisaenasuniversidades.
Discute-sealongevidade dosconceitospredominantesdeinteli-

gênciade baselt
sgico-matemJtica,c0m medidaspsicométricas
tradicionais,explicitando-seapresençadeum zeitgeistfavorsvel
aoredescobrimentoeemergênciado interessesobreasrelaçöes
interpessoaiseintergmpais,dadaaexistênciadenovosparadigmas
culturaisquevalolizam adimensso estético-exgressivado ser
humano.Considera-se,ainda,apresssodasdemandasgornovas
exglicaçöesparaocomgortamcntosocialeasinteraçöessociais
bem comoabuscadeencaminhamentoseducacionaisgaraas0luçso de groblemasnessa srea.Defende-se,como outras
consequências,queessesdesafiosetendênciastêm influenciado
()agarecimentodeabordagensqueprocuram integrardiferentes
dimensöesdo funcionamentopsicossocialdo homem.Considera-seqtleanaturezamultifacetadadaPsicologiatem propiciadoa
coexistênciadecamgosgröximosdeinvestigaçsoeaplicaçsode
conhecimento que sedesenvolvem deforma independente,emborafocalizem o mesmo fenômeno.Levando-seem consideraçâ()asdimensöesintra-pessoaleinterpessoaldeinteligência,tal
comopropostasporGardner,examina-seapossibilidadedeaproxim aç:o entreateoriadasIM evlriasabordagensquetêm como

objetoocomportamentosocialeasinteraçöessociais.Nessesentido,situa-seaabordagem dasHS como um campo promissor
paraumaanslisecomparativadessanatureza.Descreve-seamatrizconceitualdasHS,originâriadediversosmodelosteöricos
daPsicologia,esclarecendo-sealgunsequfvocosassociadosàdisseminaçâodeseusconceitoseaplicw öeseenfatizando-seoseu
potencialenquanto instrumento de ardlise e promoç:o de relaçöesdisdicaseintergrupaismaisequilibradasesatisfatörias.Procura-seestabelecerum um contrapontoentreo campoteöricoprsticodasHSealgunsaspectosdateoriadasIM .Essacomparafloéfeitaprincipalmentecom base,deum lado,nasmliltiplas
dimensöesquecaracterizam oconceitodeHS e,deoutro,nacomplexidadedasdimensöesintra-pessoaleinterpessoaldateoria
dasIM .Defende-sequeumaarticulaç:oentreosesforçosdeinvestigaçào dessesdoiscampos,passa,necessariamentepela
explicitaçâodeseusrecortesnaanslisedosfenômenosligadosao
desempenho social.
-000-
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CONF-Conferêacias
CONF 1.01
Maluschke,UniversidadeFederaldoCears.

CONF 1.02
LIBERDADE,IDENTIDADE,TRABALHO E CIDADANIA.
SylviafzlzrdeM ello,UniversidadedeSëoPaulo.

Hojeem dia,apalavratt
globalizaçso''estsSetornandoexpres-

Apbsmuitosanosdetrabalhoc0m asclassespopularesalguns

sp0corriqueira,usadaportodasasmfdiaseevocandointimeras
associaçöes.Paratinscientiffcossurge,nestasituaçào,anecessidadedeligarousodapalavraaregrasmaisadequadas.Temos
delembrar,em primeirolugar,queaglobalizaçâoéum fenômenoqueacompanhaahumanidadedesdeséculos.Decertamaneira,elapoderiaserconsideradaatémesm ocomo um elemento
normaldequalquersociedadehumana.A globalizaçâo é nada
maisdoqueaexpansk doesgaçodaaçâoalém dasfronteirasaté
agoracostumeirasdomundodavidadaspessoaseainfluência
recfprocaentreosdoisouatémaismundos,davidadaspessoas.

problemas,quen5osâ0maisobjctodeestudosistemsticodaPsi-

A GLOBALIZAIAO NA VIRADA D0 SéCULO.Gûnther

SegundoMarkusLusser(presidentedodiretöriodoBancoNacionaldaSuiça),um membrodeumatriboem PspuaNovaGuine,
que nuncatevecontatoscom o mundo foradasuaaldeia,experimentaadescobertadaexistênciadeoutrossereshum anosnasua
civilizaçâo.Nosséculos3e2 a.C.,oshabitantesdoNorteda

éfricaviveram ocolapsodaproduçâodacerâmicalocalcomo
conseqûênciadaocupaçâopelosRomanos.Roma,quesetornara
grandepotênciamarftima,baixouospreçosdostransportesea
Companhia,centrodecerâmicanaltalia,conseguiubaixartambém oscustosde produçâo.A istoosprodutoresnorte africanos
nadapodiam oporesimplesmentedesapareceram domercado:
perdedoresdaglobalizaçàonomundo antigo.O homem daRenascençapercebeuderepenteqtleasdescobertasdeouroeprata
no Novo M undo,do outro lado do oceano,diminuia o valorde
seudinheiro'
.outroexemplodeglobalizaçào.Anthony Giddens
definiuEçglobalizaçâo''como ''intensificaçâo dasrelaçöesmundiaisqueligam localidadesdistantes,detalmaneiraqueosacontecimentoslocais sào moldadosporeventos que estâo hâ muitos

quilômetrosdedistância,evice-versa''.Hoje,aglobalizaçâotem,
nào obstante,caracterfsticasbem diferentesdo queantes:e1aé
maisextensa,maisintensaedecorre muito maisrapidamente.
Essasnovasqualidade,
sdevem -seameiosdetransportecadavez
maisnumerosos,seguros,rspidosebaratos,possibilitandoassim
contatosfrequenteseintensosentremembroseculturasdiferen-

tes,e,naeconomiaenocomércio,cujastendênciasglobalizantes
sâoo assunto principaldasmfdias,acrescem-seaindaasmedidas
de liberalizaçâo e desregulaç:o do comércio mundiale de
revitalizaçâo dacompetiçâoentreasvériaseconomiasnacionais.

Apesardapersistênciadedecisöesprotecionistas(dificultando
importaçâodecertasmercadoriasestrangeiras),pode-seperceber
umapredominânciadastendênciasde liberalizaçâo do comércio

mundial,demodoquealgunsanalistasjâestâoprevendootim
daseconomiasnacionais,dandolugaraumaeconomiatotalmente globalizada,isto é,mundial.E neste contexto que abordaremosascaractenrsticasespecfficasdaglobalizaçâo do nosso tempo.Osefeitosaparentementecontraditöriosda globalizaçâo ou

sejaahomogeneisaçâodosaparellhostécnicosdosprocessosde
produçëo,dos conhecimentos cientfficos e profissionais e o
confontroentre asculturaseeconomiasnacionaisserâo analisa-

dosnaperspectivadaschancesedosperigosdaglobalizaçâo(os

ganhadoreseosperdedores),bem êomo,oconflitoentrecomopolitismo ecidadaniacomoumadasconsequenciasdaglobalizaçâo

eanecessidadedeumanovaética(bem diferenciadadaséticas
tradicionais).

-000SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

cologia,passam aconstituirum desafioparaopesquisadorinteressadonacompreenssodouniversopsicossocialdaquelasclasses.H5um certontimerodeelementosencontradosem pesquisas
queparecem sugeriradificuldadedeformaçàodeumaconsciênciaclaradecidadania.M aisainda,aimensidsodopafs,asdiferentesregiöes,com elementosculturaisdistintos,nâofavorecem
o aparecimcntocspontâneo de um sentimento de comunidade
nacionaleasdiferenças,de carétersöcio-econômico sö fazem
aprofundarasdistancias,dificultandosobremaneiraaconsolidaçâodosentimentodesociedadecomum.H5,pois,um problem a
relevantenoestudodasquestöesrelativasà.distânciasocialeàs
concepföesdeliberdade,pröpriasdosdiferentessegmentossoci-

ais,queenvolvem adetiniçàodaidentidadedossujeitos,seu
pertencimentoagruposSociaismuito distintoseotrabalhoque
oscolocaem nfveisdiferentesdahierarquiasocial.O problema
dacidadaniaedaidentificaçâocom osvaloresdemocrsticosnâo
LestudoalheioaocampodaPsicologiaSocial.
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MUDA A PSICOLOGIA COM A REINTRODUCXO DA
CONSCI/NCIA?/ZPSEngelmann,UniversidadedeSâoPaulo.
Estudaraconsciênciaeraoobjetivoprincipaldapsicologiaao
serpropostacomomatériacientfficaporW undtem 1879.Com o
advento de escolas behavioristas,predominantes nosEstados
Unidos,oestudodaconsciênciafoi,demodogeral,deixadode
lado.Nostîltimosanos,houve denovoum reflorescimento de
artigoselivrossobreconsciência.Todavia,sessentaanospassaram.Nesseperfodo,ao reintroduziraconsciência,o seulugarno

conjuntodosconceitospsicolögicosédiferentedaquelequemantinhacem anosantes,ainda quecadapsicölogo pressupöe asua
pröpria maneira de enxergs-la.Além disso,nâo sâo apenas os
psicölogos que escrevem sobre a consciência,mas também
neurofisiölogos,psiquiatrase t'
ilösofos.A minhamaneiradeencontraro ouosconceitosdeconsciênciarevelaalgumasasserçöes

paradoxais.Entretanto,pormaisparadoxaisque sejam,sâo
asserçöes,do meu pontodevista,corretas.A primeiraasserçâo é
que,cientiticamente,nâo existe uma consciência sö.masduas.
Toda observaçëo,toda experimentaçâo,toda teorizaçâo começa

Porumapessoa,nâoporvirias.éoinfciodoprocessodeconhecimento.Entretanto,o processo passa,aseguir,porvlriasetapas
e essasetapas sâo construfdastendo em vista a colaboraçëo de
vâriaspessoas.Nâo é apessoa o infcio.masunicamente a sua
consciência.E,além disso,é sua consciênciado momento en:o
a sua consciência que a pessoa lembra através da memöria.A
outraconsciência é aquilo que concebemosnasoutraspessoas.
Temosinljmerosdadosquenosçtcertiticam''da ç'realidade''das
consciênciasnosoutros.Além disso,no observador,atravésde
suaslembranças,eletem ççcerteza''também deconsciênciaspassadas.A consciênciamomentâneadoobservadorchamodeconsciência-imediata.Asconsciênciasdasoutraspessoasdenomino
deconsciências-mediatas.Confonneessat
iltimaserdoobservadorou deoutraspessoasrecebeo nomedeconsciência-mediatado-observador ou consciência-mediata-de-outros.A segunda
asserçâoé que tudo queocorrenaconsciência-imediataé verda-

CONF-Colferêlcias
(kiro e çue ttltb ktleocorre fora da consciência-imeëiata é

tainrelationshetweenintensities,antltygesofgrowtàftlnctions,

probabilfstico.Asconsciências-mediatas,ocorrendoem gessoas
e,deacordo comigo,também em animaisnso-humanosfazem
gartedouniversomediatoe,portanto,s5oprobabilfsticas.A terceiraasserçsoLque,aindaquealgumascoisassâoverdadeirase
agrandepartedasoutrassà0grobabilfsticas,otlniversoétlm sö
e ns0 dois.A quarta asserçso éque atribuindo à consciênciaimediataoprimeiroelonoconhecimenton5()implicaqueoanimalLmotivadomaisgelaconsciência-mediata-de-outrosdoque
porfatoresnâo-conscientes.Além dessas,hsoutrasasserçöesque
chamotambém demaisoumenosparadoxais.

butalsotogetvalidlevelsofintensity,esgeciallyfordifferential
use.Then itis importantto have good anchors thatare
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CONF 2.03
PSYCHOPHYSICAL SCALING W ITH APPLICATIONS IN
M EDICINE,ERGONOM ICS,AND SPOrTS.GunnarBoq.
Stockholm University,Sweden.

intersubjectivelyvalid,i.e.leadtoaMghdegreeofinterindividual
agreement.T0determineeffortandexertion,breathlessnessand

fatigue,theRPEscale(scaleforRatingsofPerceivedExertion)
wasconstructedbyBorg.Thisscaleconsistofnumbersandverbalanchorsplaced sothatobtainedratingsgrow linearly with
workloadandthusalsowithoxygenconsum/tionandheal'trate.
A new scale,constructedformostgercegtualmodalitiesincludinggainistheBorgCR 10scale.ThisscalecombinestheadvantagesofStevens'sratioscalingmetàodsf0rrelativeintensitydeterminationswith theadvantagesofsimgleratingmethodsf0r
ddabsolute''determinationsofintensitylevels.Thereareseveral
greatapplicationsofPsychophysicalmethods.0neofthebiggest
applicationsisfound in medicine,when itcomesto thequantifi-

cationofsubjectivesomaticsymptoms,iae.assessmentsofpain,
breathlessnessand dyspnea.In rehabilitation,especially in cardiacrehabilitation,perceptualestimatesarenow rathercommonly

n esensoryorgansarepartofagreatinfonnationsystem withan
enormouscapacity,helping usto adaptto ourenvironment.0ur
sensoryperceptionsmakeitpossibletodetect,identify,discriminateand gradeincomingstimuli.W ethusgetknowledgeabout
theworldandpossibilitiestoidentify dangerousstimuliboth in
ourexternalenvironmentandinourinternal,bodilyenvironment.
Tofacilitatedeterminationandcommunicatitm ofthequalityand
quantity ofthe sensory information we need agood methodol-

used,e.g.tohelpmonitorajustrightexerciseintensity.Another

ogy.Sinceourperceptionissubjective,bothprivateandsome-

tousetheCR10scaleinevaluationsofsubjectiveforceasabasis

whatuncertain,themethodshavetobeverygood,ifvalid reports
aretobeobtained.n escientitictieldthatisdealingwiththese
problemsiscalledpsychophysicsand hasitsrootsinexperimentalstudiesfrom the 19th century.Inthe1950'snew scalingmethodsweredevelopedbyS.S.StevensandcollaboratorsatHarvard.
Stevens'K:ratioscalingmethods''weregood.butnotasvalidas
Stevenshadhopedfor,especiallynotforassessmentsofftabso-

forld
lisk assessments''.Insportsperceptualscaling isnow rather

lute''intensities.Scalingsubjcctiveintensitieshastheaim toob-

applicationconcernsassessmentsofsensorydeticits,e.g.hearing

impairmentsandtestingofhearingaids.Inergonomysubjective
evaluationsareused to assessthe difficultiesofwork tasksin
manualmaterialshandling.The main thing hereisnotselection
of individuals thatcan m anage differenttasks,butinstead the
improvementoftasksand environmentsto suitmostpeople.The
IntemationalErgonomicAssociation hasalso recentlyproposed

commontohelptheathleteselectajustrighttrainingintensity,
depending upon the kind ofactivity,the duration and the frequencyofexercise.n isisalsotrueforordinarypeopleinsports
foralland in healthpsychology.
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MESA DE ABERTURA

conjuntodecaracterfsticasblsicasnecesssriaspara0subseqtien-

FORMAIAO EM PSICOLOGIA:COMO AVALIAR?Coorde-

tedomfnio de sreasecompetênciasespecfficas.0 protissional
formadonoscursosdepsicologiatersoperfilblsico deum investigadorcapazdediagnosticar.detinirprocedimentosdepesquisaouintervençso,implements-los,avaliarerelatarsuasatividades usando instrumentos conceituais e m etodolögicos
atualizados.Dopsicölogoespera-seoconhecimento:1.dosfundamentosda histörianatural,até o funcionamento do sistema
nervosohumano,2.dahistöriadacultura,atéahistöriadaciênciaedapröpriapsicologia,3.dosprocessospsicolögicosbésicos
a partirdosquaisinterpretaosfenômenoscomplexos,e4.de

nadora:MariaéngelaGuimarâesFeitosa.

CONDIIX ESDEPRINCfPIOPARA DESENVOLVIMENTO
E IMPLEMENTACAO DEMECANISMOSDEAVALIAIAO

DE ENSINO DE PSICOLOGIA.M aria hngela Guimarâes
Feitosa.UniversidadedeBrasflia.
Temostestemunhadonosliltimospoucosanosumasériedeiniciativasdereflexroacercadaformaçâoem Psicologia.iniciadasno
Seio dapröpriaPsicologia.M aisrecentemente,asiniciativasdo
M inistério deEducaçâocom relaç:o à.ampliaçâodosmecanismosdeavaliaçàodoensinosuperior,respaldadasnanovaleide
diretrizesebasesdaeducaçso,recomendam queaPsicologiase

debrucedefonnaarticuladasobreosprodutosjsdisponfveise
enceteumadiscussàoamglaqueleveaum consensoacercados
rumosdafonnaçâoem Psicologianopafsparaaspröximasdécadas.Serâolevantadasumasériedequestöesedilemasenvolvendoacaracterizaçâodeum novocurrfculodegraduaçàoem Psicologia,a vocaçâo dashabilitaçöesBacharelado,Licenciaturae
Formaç:odePsicölogo,caracterfsticasdacapacitaçâodoprofessordePsicologia,avocaçâodaespecializaç:o,caracterfsticasdo

atualmercadodetrabalho,necessidadedeajustedeperfisprofissionaisanecessidadedeampliaçâonasformasdeatuaçâodopsicdlogonasociedadebrasileira,emecanismosapropriadosdeavaliaçàodoensino em psicologia.Serâbrevementedescrito otrabalhodedesenvolvimentodepadröesdequalidadeparaoensino
dePsicologia,sendofeitopelaComissàodeEspecialistasdeEn-

sinodePsicologia,juntoàSecretariadeEnsinoSuperiordoMinistério da Educaç:o.Sers argumentado que a proposiçâo e a
implementaçâodemecanismosdeavaliaçàoparaoensinodepsicologiadeverâo seracompanhadasdeumacaracterizaçào ll
icida
dospertisdequeopafsnecessitaparadesenvolvimentodenovos
conhecimentosenovasfonnasdeintervençâosocial.
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QUEPROFISSIONALUM NOVO CURRICULO DEGADUA(AO DEVERIA FORMAR? Coordenador:OlavodeFaria
Galvso,

técnicasdeintervençso.écapazdetrabalhardefonnaintegrada
com outrosprotissionais,debuscarsistematicamenteainformaçàoindispenssvelparaembasarsuaatuaçso,edebuscarastécnicasdetratamentodainformaçàoparaentenderarealidadesobre
aqualéchamadoparaatuacA nfveléticocoloca-seoprincfpio
dousodoconhecimentoem tecnologiasdeintervençâo quevenham acontribuirparaamelhoriadasociedadeprimariamentede
form a preventivae educativa,e secundariamente de fonna
remediativa.Espera-se,também aatualizaçàoprofissonalpermanente através de cursos,intercâmbio profissionale revistas
especializadas.
O OBJETO DA PSICOLOGIA OU A PSICOLOGIA C0M 0

OBJETO//PJr/PacbecoDuran(UniversidadeEstadualdeCampinas)

0 tftulodamesa-redondaem queseinscreveestetrabalhoéfvue
Profissionalum NovoCurrfculodeGraduaçâoDeveriaFormarr .
Emboraadmitamaisdeum signiticado,aformulaçâo dapergunta-tftuloeo contextoem queéformuladapermitem toma-lanum
sentidoEéfechado''ondearespostacabfvelseriaaexplicitaçâode
umadecisâo tomadaarespeitodolastroprotissionaldopsicölogo.Asbasesdessa decisào,dentreasquaisuma particularconcepç:o deconhecimento,deciência,dePsicologia,daprofiss:o,
pennaneceriam implfcitasou,quandomuito,restritasaomomento dadecisào,massem fazerpartedapröpriaresposta.A presente participaçào pretende questionarta1sentido,identificando-o
com um a postura cientffico-profissional::moderna'' também
questionsvel,queestsnabasedealgumasdasangtistiasdoaprender-ensinar psicologia.Alternativamente,pode-se pensarnum

sentidomaisKt
abertoMquecomporteumarespostacujofocosejam osnfveismaisbâsicosdedecisâo.Nessesentidooolharnâo
é dedentro daPsicologia,o queexigiriaconcretiza-la numade

DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE PSICOLOGIA:O PERFILPROH SSIONAL OlavodeFJHJGalvâo,
Univ.FederaldoPars

suaspossibilidadesdeexistência(0sentidofechado),masdefora

DentreasmedidasdecorrentesdanovaLDB aPortariaM EC 972,

dela,o quepennite considera-laem seu movimento.Nossacontribuiçâoparaareflexâo sobreafonnaçâodopsicölogoseriaade
exploraralgum asdasimplicaçöesdeumaperspectiva Gipös-moderna''sobre o conhecimento segundo a qualeste é semprede-

de22/08/97,Art.11 item 111,confereàscomissöesdeespecialistasdeensino (CEE)atarefadepropordiretrizeseorganizaçâo

pendentedoconhecedor,oquepöeem questâoasuajustaposiçâoaumarealidadeobjetiva(veracidade).O conhecimento,sen-

cunicularesdasrespectivasireas,para oscursosde graduaçâo.
Paradesincumbir-sedatarefaaCEE dePsicologiadeverâlevar
em conta 1.alegislaçâo pertinente,2.ahistöria,desenvolvimento eperspectivasda&eadeconhecimento,doensinoedaprotissâo no Brasil,3.a necessidade socialdc profissionais,e 4.as

do a ciênciaum caso particular,seriacompreendido como uma

instânciasdiretaeindiretamenteenvolvidas:MEC (CNE,SESU/
COESP),MS (CNS),IESS,CFP,CRPS,AssociaçöeseSociedadesProfissionais(SBP,ANPEPP,etc.).Estacomunicaçâodesen-

necessidadeontolögicadeorganizaçâo(visvel)dapröpliaexpeliência.Dessemodo,n:oéaconselhâvelpensaraformaçëo apartirdasupostaveracidadedeuma4spsicologiaqueé''.O quesigni-

ficarianâohaverum psicölogo quedevesse serformado cujos
saberesefazeresem relaçâoaoobjetodapsicologiaseriam estes
ou aqueles.Nessa direçâo,fonnarremeteriao psicölogo nâo ao

volve a questâo do perfilprofissionalque o currfculo pretende

objetodapsicologiamasàpsicologiacomoobjeto.Easimesmo
comoautor(co-autor)dessapsicologiaedesuapröpriaforma-

fonnar,ecujadefiniçâoéopontodepartidaparaasuaelabora-

çëo.

çâo.Nossaabordagem pressupöeapossibilidadedeserfeitauma
definiçâo geral,comum a todos ospsicölogos,especit
k ando o
SBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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QU2PROFISSIONALFORMAR OU COMO FORMAR O

dosigniticativamentenarealidadeLrasileira.L.F.L.Camgosalmr-

PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA?MarisaJapur-DegartamentodePsicologiaeEducaçk -FaculdadedeFilosotia,CiênciaseLetrasdeRibeirsoPreto-UniversidadedeSàoPaulo.

daaspectosrelativosaoestressenaprlticadesportiva,suascausaseimplicaçöesnosdiversosmomentosdacompetiçsoesportiva,além deapresentarosgrincigaisresultadosdepesquisana
Jrea.A.A.Machadoanalisaogapeldaansiedadenodesemgenhoesgortivcagatirdeumaamplarevisâodaliteratura,abordandosuasorigenseefeitos.Finalizacom aindicaçsodasvsrias
estratégiasde preparaçâo econtrole naprstica desportiva.A
agressividadenoesgorteéotemaanalisadoporM.deA.Buriti,
queapartirdaagresentaçsodosmodelosexplicativosdaetiologia
daagrcssividale naprlticadesportiva,analisasuasprincipais

Pensaraformaçso em Psicologiaimplicaqueconsideremos:a
naturezadaciênciapsicolögica,nso-autônomaecom fortessreas
deinterfacecom asciênciasbiolôgicasesociais'
,seu statusde
ciênciagré-garadigméticaquedemandaoexercfciodacrfticaracionaldiantedasaltemativasedosimgassesqueseagrcsentam
frenteà.multiplicidadedemodelosteöricosemetodollgicos;sua
duplaface,comociênciaeprofissâo,queimpöcanecessidadedc
umaformaçâoquecontemplegesquisabssica.pesquisaaplicada
egrlticaprofissional.Além dissoaprsxisprotissionalem Psicologian:o pode sepensadaforadeum contexto söcio-cultural
especftico,atéporqueguardafntimarelaçâocom arepresentaçào
socialquesetem dessepapelprotissional,comoum dosdeterminantesdoprögrioprocessodefonnaçàoedaconstrtlçâodaidentidade protissional.Signiticativas transformaçöes na sociedade
brasileiratêm gerado anecessidadedenovasposturasenovas
competênciasprot
issionaisdopsicölogo.Literaturarecenteaponta
paraum perfilprofissionaldopsicölgo,quedeveriaincluir:concepç:odefenômenopsicolögiconainterdependênciacûm ocontexto sociocultural;familiaridadecom fontesdeconhecimento
multidisciplinarepreparaçâopessoaletécnico-protissionalpara
atuaçâoem equipesmultiprofissionais;preparaçâo paraintervençöesm aiscentradasem contextosincluindoperspectiva preven-

tiva;utilizaç:oderecursostécnicos,cujaorigemextrapolaocampo
dapröpriaPsicologia,preparaçâoparaotrabalhocom umaclientelamaisdiversificada,incluindoossegmentosdapopulaçâosocialmente exclufdos;capacidadedegerarconhecimentosapropliadosàrealidadeem queo trabalho protissionalse insere;e

varilveis(gerais,especft
ica.atoresgassadosepresentes)quecaracterizam o contexto bio-psiqufco-söcioculturalda prstica
desportiva.G.P.Witterenfocaasvarisveisaserem consideradas
napesquisaem PsicologiadoEsporte,asvsriasim plicaçöese
usonaatividadeprotissional,querdopsicölogo,querdoeducadorffsico,querdoesportista.Tratadosdelineamentosfaceàs
necessidadesdepcsquisanoBrasil.Finaliza-secom adiscuss:o
integradaentreosparticipantesavaliandoo Estado daArtena
ciênciaintem acionalenacional,considerando asdiversasimplicaçöesparaoexercfcioprofissional.
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ACONTRIBUICAODAySICOBIOLPGIANAFORMAIAO

E ATUACAO DO PSICOLOGO CLINICO.Coordenador:J.
LandeiraFernandez.

PORQUE A PSICOTERAPIA FUNCIONA?Jesusfzm& ïm Fenmndez,PontiffciaUniversidadeCatölicadoRiodeJaneiro.

engajamentomaiorem processosdetransformaçàosocial.Penso

EstaapresentaçâoterJcomoobjetivosanalisaroprocessodefun-

seresteum pertilquetodospodemosconcordar,porém entendemosquee1esöpodersserumametaalcançâvelpelafonnaç:ona
graduaçâo,seforcompreendidoqueoaluno,aoconcluirocurso,
deversestarplenamentehabilitado aconquistl-lo no exercfcio
cotidianodeseu papelprotissional.Parece-nosqueo grandedesatio colocado àformaçâo refere-se,entâo,ànecessM a atençâo
aos processos educativos e experiências de aprendizagem que

cionamento d&spsicoterapiasem termosde eventuaismodificaneuroanatômicaseneurofisiollgicasdecorrentesdeumainteraçlo
bidirecionalentrecérebroe comportamento serâo analisadasde
acordo com umabordagem interdisciplinaroferecida pela
Psicobiologia.Finalmente,ao finaldessaapresentaçâo deverJser
sugeridaapossibilidadedopsicölogo clfnico prescreverdrogas

sejamefetivamenteformadores.Comodeveriaseraformaçâoem

psicotröpicas,poisambasasformasdeintervenç:o(farmacoterapia
epsicoterapia)atuariam demaneirasemelhantenocérebro.

Psicologia,mepareceseraquestâo maispertinente.Se concordannos que o psicölogo,em qualquer contexto,estars sempre

trabalhandocom ooutro(indivfduo,grupo,instituiçâo)em sua
alteridade,creioqueumaparcelasignificativadecontribuiçâona
tarefade confrontarodesafio da fonnaçâo dessesprotissionaisé
constituf-lacomoespaçodeaprendizagem paraotratocom odesconhecido,desatianteediferente.Consideroqueatentaraosmo-

delosdeaprendizagenssubjacentesaoscontet
îdoseprlticasda
fonnaçâosejaum caminhoindispenssvel.
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PSICOLOGIA DO ESPORTE:ANSIEDADE,AGRESSXO,
ESTRESSE E PRODUIAO CIENRXFICA.LuizFdmantft
pde
l-artzCampos (Universidade Sâo Francisco)Geraldina Porto
Witter(PUCCAMP);Afonsoânlt/nïtpMachado (UNESP-Rio
Claro)eMarcelodeAllneidaBurititEr
j'
y.
pbl.
A Psicologiado Esporteseconstituium dosramosemergentes
destaciênciaquevem recebendoatençâosignificativanocenério
cientftico internacional,sendo queisso parecenJoestarocorren16

çöes ou restruturaçöes da atividade sipéptica.Questöes

ACONTRIBUIIAODAPSICOFARPACOTERAPIAPARAA

FORMAIAO D0PSICULOGOCLINICO.FredericoGuilhermeGrfvf/
iUniversidadeS;oPaulo-RibeirëoPreto.
.

0 fatodasmoléculasqufmicasalterarem asfunçöespsicolögicas
complexaséum dosmaiseloqûentesargumentoscontraaposiçào dualista tradicional.No campoterapêutico,medicam entose
psicoterapiasinteragem namodificaçsodefunçöescerebrais,os
primeirosatuandodiretamente no sistemanervosoccntraleas
segundasdeformaindireta,porém maisnatural.A eticâciarelativa de cada uma destas abordagens ou de sua combinaçâo nas

diferentesformasdepsicopatologiadeveserobjetodeconstante
pesquisaeavaliaçëo.

OSDgMXIOSDAPjIQUIATRIAESUAINTERAIX OC0M

A CLINICA PSICOLOGICA.PdrtzBragaD lAlérl
'ak :PUC/RJ,
s'
t
7lir(7CasadaM isericôrdiadoRiodeJtwefm
Atravésdaconcepçâo dapsiquiatriabiolögicadaclfnicapsicolögicadeverâo serdiscutidosnestaapresentaçâo osseguintesponSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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tos:(1)aspossibilidadesdeintegraçso médico-psicolögica;(2)
as divergências da psiquiatria,enquanto prJtica clfnica,da

psicoterapiaporpsicölogos;(3)oscamposdeatuaç:o elimites
dafannacoterapiade distt
irbiospsicolögicos.

ASPEgTOSPOLfTICOS/PROFISSIONAISNAINTERAIAO
PSICOLOGO/PSIQUIATRA.MarizaMonteiroBorges.UniversidadedeBrasl
'lia
Estaparticipaçâo na mesa redonda sobrea contribuiçào da

psicobiologianaformaç:odopsicölogoclfnicotem comoobjetivo propora reflcxpo sobre alguns aspectosligadosàs polfticas
quedelimitam aatuaçioprotissional,tomandooprocessodesenvolvidonosEEUU,nosdoistiltimosanos,paragarantiroprivilégio daprescliçâo dedrogaspelospsicölogosclfnicos,como
situaçsoemblembticanocasodeprescriçàodedrogasporpsicölogos.Discutir-se-âaspossfveisvertentesqueconduziram aluta
dopsicölogoamericanopelodireitodeprescreverdrogas,desta-

SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

candoadisputademercadodetrabalhoeascomplexasrelaçöes
de poderque envolvem oscamposprofissionaisda psiquiatriae
da psicologia.Teriam as questöes polfticas e de mercado tido
prevalênciasobreodesenvolvimentodoconhecimentocientffico
naconduçsodaaçzopolfticaparaasseguraraopsicdlogoodireitodeprescrevermedicamentos?Colocar-se-ltambém àmesaos
possfveisdesdobramentos,nocampodaformaçloprofissionale
nocamgodoconhecimento,deumadecisâo atirmativano que
tangeàprescriçàodedrogaspelospsicölogosclfnicos.Partindo
deumavisâodepsicologiacomoestudodeinteraçöes,efazendo-seum brevequadrodoestadoatualdeJreadeatuaçàoprotissionaldopsicölogo,tentar-sedemonstrarqueosdesdobramentos

quepoderâoadvirdasopçöesfeitashojesobrepolfticasdeatuaçâoprofissionalpodersorestl
ingiro campodapsicologia,pelo

menosdoquehojesedenominapsicologia.
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exemplo,areprovaçso maciçadecertasclassessociais,asdifi-

A PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENJP COGNITIVg:
ARTICULAIX ESENTREA PESQUISABASICAEA PRA-

culdadesexistentesna adoçâo denovosprogramase currfculos
escolares etc.Com o conclusso,serào discutidas,m ais
detalhadamente,asimplicaçöeseducacionaisesugeridasumaséIiederecomendaçöesparaapriticaescolarrelativaaoensinode
matemstica.

TICADEINTERVENIAO
Coordenador:éntonioRoazzi.

TEORIASDECONCEITOSEIMPLICAIX ESPARAOENSINO.JoséFemtzatftlBitencourtLomônaco,UniversidadedeSâo
Paulo.

O estudo cientffico dosconceitospela Psicologiatem sido
comumenteagnlpadoem trêsgrandesvertentesteöricas,avisâo
clissica,avisâoprototfpicaea visâoteörica.Taisvisöes(m
teoriasrefletem amaneirapelaqualosestudiososconcebem a
naturezadosconceitos.A maisantigadelas,a visâo clissica,
entende o conceito como uma representaçâo mentalformada a
partirdaabstraçëodeelementosoutraçoscomunspresentesnum
grupodeestfmulosquediferem em mtiltiplosoutrosaspectos,A
visâoprototfpica,aocontrsrio,vêoconceitocomoumarepresentaç:o mentalelaboradaapartirdoselementosou traçào mais
frequentesdeum grupodeestfmulos.A representaçëo assim formada constituio protötipo ou o melhorexemplo da categolia.
Umavezfonnado,oprotötipodeterminaainclusâoouaexclusëodenovosmembrosdentrodacategoria.Finalmentenavisëo
teörica,amaisrecentedelas,o conceitonâoémaisvisto isoladamente,mascomopartedeumarede derelaçöescom outrosconceitosdaqualderivaseu signiticado.Estaredederelaçöeséo
que comumenteconsideramoscomo nosso conhecimento a respeito do mundo,ou nossasteorias.No presente trabalho procurar-se-;descreveralgumasimplicaçöesdestasdiferentesmaneirasdeentenderanaturezadosconceitosnodesenvolvimentode
procedimentosinstrucionais destinados a ensinar conceitos em
salade aula.

PESQUISA EM COMPREENSXO DETEXP EPR/TICA
EDUCACIONAL:APLICACXODEESW AW GIAEM SALA

DE AULA.M ariadaGraçaBompastorBorgesDias.UniversidadeFederaldePem ambuco.
A compreenssodenarrativaspodeserconsideradaumaatividade
desolucionarproblema:traduzirpalavrasem informaçsoouidéia
significativa.Noentanto,acompreenssodehistöriassörecentementecomeçaareceberomerecidotratamentoempfricoeteöri-

co.Hoje,apesardosmuitosestudossobreacompreensëodehistörias,OakhilleGarnham (1988)argumentam queosprofessores
tendem areceberum maiornumerodesugestöessobrecomo ensinar o reconhecimento de palavras e a decodificaçëo,do que

sobrecomoajudarascriançasaprogredirem deumadecoditicaçào
eticienteaumacompreensâodetextostambém eficiente.Dentre

asestratégiasutilizadascomoajudaà.compreensâodetextos,
encontra-se o uso da imagem mental.A imagem mentalpode
melhoraracompreensâo pormantermaisaatençâoeporpromoverum maisprofundo processamentosemânticodotexto.Esta

estratégiarequerqueosujeitotraduzacadasentençalidaemuma
representaçâo mentaldeseucontet
ido.Vsriosestudosdemonstraram existirum desenvolvimentonahabilidadedeusarinstruçöesparagerarimagensnaleituradetexto.Aos8 anosdeidade
ascriançassào capazesde aprenderautilizarimagensmentais
paramelhorcompreendermaterialesclito,mas,nâo o fazem espontaneamenteenecessitam de instruçâo sobreo uso dessases-

tratégias(Pressley,1976).Nopresentetrabalho apresentaremos

A P#SQUISAEM DESENVOLVIMEjTOCOGNITIVO EA

PRATICA DE ENSINO DA M ATEM ATICA.AntonioRoazzi.
UniversidadeFederaldePernambuco.

O presentetrabalhoobjetivarelacionarapriticadepesguisavoltadaparaaelaboraçâodenovosconhecimentosteöricosdecomo
a criança se desenvolve do ponto devistacognitivo,e a prstica
pedazögica voltada parao ensino,tendocomo baseosmecanismoscognitivosbssicosdacliança.Doisgruposdequestöesm ais
geraissâocolocadas'
.A psicologiadodesenvolvimentocognitivo

podecontribuirparaapréticadoensinodamatemltica(ouaeducaçàoéprivilégiodapedagogia)?esearespostaaestaquestâo
forpositiva'
,Qualéo papeldesuascontribuiçöesàeducaçâo?
Quaisosseuslimites?A partirde uma sériedeconsideraçöes

diversosestudos,experimentaisedetreinamentoem salasdeaula,
quetemosdesenvolvido.Do pontodevistada prl caeducacio-

nal,osresultadosencontradossâobastanteencorajadores.Nestesestudos,cliançaseadultosem alfabetizaçâo,queestavam em
um nfvelinferiordecompreensëo detextos.progrediram gara
um nfvelsignificativamentesuperiordecompreensâo.Porém,isto

söoconiaquandoossujeitosutilizavam ainstruçâodefazerem
umaimagem mentaldo contet
idodecadasentençaàmedidaque
iam lendoououvindo otexto.Assim,aimportb ciadeestudaro
efeitodaimagem mentalnacompreensâodetextos,residenapröpriafacilidadeem ensinareusartalestratégia,auxiliando ascriançascom diticuldadesnesta habilidade aprogredirem aum nfvelde :çboacompreensio''sem necessidade de um treinamento

teöricasiniciaisnecessiriasparamelhorcompreendermosarelaçâo e interligaçâo entre o saberoriginado a partirda prâtica de

longo.Apenascom palavras,sem recursosonerosos(e.g,slides,
filmes)comoutilizadosem esmdosanteriores(Pressley 1976;
Levin,1981),épossfvelmelhorarsobremaneiraacompreensâo

pesquisaeeducaçëomatemética,nossointeresseiréenfocar,(a)

detextosdaquelesqueapresentam dificuldadesnestahabilidade.

nâo somentecomoapesquisa,demodo geral,podeinfluenciara

(FACEPE/CNPq).

priticadeensino,(b)comotambém amaneirapelaqualoestudo
dosprocessosdeapropriaçëo,sedimentaçëoetransmissâodosaber
econhecimentomatemiticotendoem vistasuacompreensëo,sâo
capazesdepromovera aquisiçâo eodesenvolvimento desseconhecim ento.Neste perspectiva uma ênfase especialseré dada a
maneira como a pesquisa psicolögica em desenvolvim ento

MEDIAG O SEMIUTICA ECOMPREENSXO TEXTUAy:

cognitivopode(1)descobrirhabilidadescognitivasexistentesem
criançasnâoconsideradasdevidamente,(2)serfontedeinspira-

Nost
iltimos25 anos,duastendênciasprincipaistêm caracterizado aconceituaçào detexto.Na primeira aborda-se,sobretudo,a

çâodeeducadoresnadeterminaçâo denovosmétodosdeensino,

(3)ajudaradiagnosticarotratamentodeproblemasdeaprendizagem e analisarproblemassociaisquehénaescola,como,por
SBP- XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

ARTICULACAO ENTRE QUESO ESTEURICASE A PRATICA DE SALA DE AULA.M ariaHelenaFâvero.UniversidadedeBrasûia.

criaçâodeumametasemiötica,comodefineLotman(1988),tendo
comoobjetodeestudo,nâootextocomotal,masosmodelosde
textos,osmodelosde modelos,e assim pordiante.Na segunda
21

SIMP -Simpôsios

concentfa-seaatençèonofuncionamentoSemiltico(10texto.N0
primeirocaso éalinguagem que interessa ao investigadorenquantomaterializaçâo dasleisestm turaisdeumalfnp a,e no
segundocaso,oqueinteressasâoosaspectossemiöticosdeum
texto.Estesegundo interessedesembocaeacabapordetiniro
estudodasemiöticadacultura,quetrazumaconsidersveltransfonnaçèo ao pröprio conceito detexto.Umadasconceituaçào

narrativosf0iinvestigadaem tlmamesmaamostradecriançasde
4a6anosdeidade,atravésdeduastarefasdistintas:umatarefa

cllssicasdestetermosupöequeomesmosejavistocomouma

rou-seum sistem adeanslisebaseadotantonafidelidadeaotexto
ouvidocomonaintegraçsodosenunciadosreproduzidos.Paraas
perguntas,fugiu-sedoesquematradicionalacerto/erro,criandoseumaavaliaçâo gradualdeaceitaçâo dasrespostasdadas.Os
dadosapontam queastarefasrefletem facetasdistintasdoprocessodecompreenssodetextos,sugerindoaexistênciadehabili-

unidadefuncionalindivisfveleunfvocaparaqualquercontexto
cultural.Dessaforma,implfcitaouexplicitamente,otextoétido
comoum aç'declaraçèo''ouft
at
irmaçâo''em umadeterminadalfn-

gua.Em contrasteaestaabordagem cléssica,Lotman(1988)Sugere,nointeriordasemiöticadacultnra,cincoprocessosbssicos
pararesumirafunçfosöcio-comunicativadeum texto:acomunicaçàoentreoautoreoleitor;acomunicaçsoentreaaudiência

eatradkâocultural;acomunicaçàodoleitorcom e1emesmo;a
comunicaçâo do leitorcom otexto;acomunicaçào do texto com
ocontextocultura.Assim.otextoé,em simesmo,nàoarealizaçàodeumamensagem em umadadalfngua,masum sistemacomplexodenrmazenamentodediversoscödigoscapazesdetransformarmensagensrecebidase geraroutras,ou melhor,o texto,

naspalavrasde Lotman (1988),éum geradorde informaçöes

deregroduçsodeum textoouvido(Tarefa1)eumatarefaque
consistiaem responderaperguntas(Tarefa2)queenvolviam tantoumavissogeraldotexto,comotambém aspectosespecfticos

sobreosegisödiosnarrados(resoluçàodatramaesuasconseqtb
ências)eavaliaçàodospersonagens.Paraasreproduçöeselabo-

dadesespecfticascujacorrelaçsofoitambém explorada.Concluisequeaosecompreenderum textoestsoem jogohabilidades
especfficasqueprecisam serconsideradas,habilidadesestasque
n:o Sà0exploradasem umat
inicatarefa.Asdiferençasentreas
idadessugerem umatendênciaparaaintegraçâodessashabilida-

desaolongododesenvolvimento.(CAPES)

A MEDIAIAO DO OUTRO NO DESENVOLVIMENTO DA
COMPREENSXO DE TEXTO.DivaAlbuquerqueMaciel.Uni-

com ostraçosdeum apessoainteligente.Estemododeconceber
o texto trazumaimplicaçâo importante,tanto no quedizrespeito

versidadedeBrasûia

aoquesejaaatividadedeler,comodeescrever.Estaimplicaçâo,

Diversasinvestigaçöes,em particularosestudosdeYuill& Onkhill

serl discutidatendo porbase estudos centrados na interaçâo de

(1991)edeKleiman(1993),destacam aimportânciadoensino

sujeitossurdoscom aleituraeaescritaenaintefwâoentrealunos

deestratégiasespecfficasparamelhoraracompreensâodeleitura

de11er.grausetextospublicadosnaimprensanacional.(CNPq)

desujeitoscom dificuldadesdeaquisiçàodessahabilidade.De

000-

acordocom Kleiman,édurantea conversaqueo leitorprincipiante compreende o texto.Porsuaspalavras'
.ççO professoraque

-

ajudaoalunoapreverepredizer,focalizando,mediantediversas
S> P 1.02

HABILIDADESTEXTUAISEM CRIANCAS,ADOLESCEN-

TESEADULTOS:ASIMPLICAX ESDA PESQUISA EM
PSICOLOGIA PARA A EDUCAG O.Coordenadora:Alina
Galvâo Spinillo.

COMPREENSXODETEXTOS:HABILIDADESGERAISOU
ESPECfFICAS?AnaCarolinaPerrlfhBrandâoeâlinlGalvâo
spinillo.UniversidadeFederaldePenmmbuco.
Indmerassâoastarefasadotadasem pesquisasqueprocuram investigaracompreensâodetextos.Em algunsestudosatarefacon-

siste em responderperguntassobre um texto apresentado (por
escritoouoralmente);em outros,osujeitoésolicitadoacompletarfrasesrelativasao texto;ou aindaé solicitado aidentiticaras
principaisidéiascontidasnotexto.Demaneirageral,cadauma
dessastarefaséentendidacomo sendo oinstrumentoque melhor

retrataahabilidadedecompreensâodosujeito.Torna-serelevante mencionar que uma dada tarefa de com preensâo pode estar

avaliandoum conjuntode%pectosquepodem nâoestarsendo
avaliadoem umaQutratarefa,ouseja,aspectosdistintosdeum
mesmofenômeno(nocasoashabilidadesdecompreensëo)podem serpriorizadosem umatarefa enào em outra.Além disso,
estadiversidadedeformasdeavaliaracompreensâo detextos
tom adiffcilcomparareintegrarosresultadosobtidosnessasta-

refasdevidoadoisfatores:(a)diferençasentreastarefas,asquais
demandam mecanismoscognitivosdistintos;e(b)diferentesidadesinvestigadas.Observa-senaliteraturaqueasexplicaçöesteöricastendem atratara compreensëo detextoscomoumahabilidadegeral,negligenciando ashabilidadesespecfticasqueconstituem esteprocesso equenâopodem serexploradasporum inico
instrumento.Paradiscutirtaisquestöes,acompreensëodetextos

abordagens eatividadespréviasà leitura,aspalavras-chave no
texto,garante que quando o aluno as encontrar.seré capaz de

reconhecê-lasrlpidaouatéinstantaneamente.''(Kleiman,1993,
p.36).Demaneirasemelhante.Teberosky(1989)consideracomo
requisitosdoensino,ajudaracriançaadirigiraatençâoparaa1gunsdoselementosespecfticosdo texto,taiscomo,convençöes
grsficase ortogrsficas,convençöesdiscursivase de pontuaçio.
Dentro desse contexto,os processos interativos desenvolvidos
entreo adultoe acriançaduranteaaprendizagem da leituraeda
escritaassumem papeldedestaque,emerecem sercompreendidoseexaminadosdemaneiradetalhada.Nestesentidofoirealizado um estudo dosprocessosco-construtivos de compreensâo
textualocorridosnainteraçàoentreumaprofessoraeumacriançade9anosdeidadeaqualapresentavaditiculdadedeaprendizagem.Asatividadesdidlticasocorridasem cinqtientaeoito au-

1as(pedazendoum totalde74horase38minutos),distribufdas
em dois semestres letivos,foram gravadas em vfdeo e
categorizadasde acordo com o tipo dedinâmicadaatividadedesenvolvida.Dessasatividades.foram recortadoseselecionados
trêsepisödiosdeatividaderelativosà.leituradetexto.Estesepisödioss:o especiticamentetratadoseexploradosnopresenteestudo atravésdeumametodologiadenominada microgenética.O

objetivodestainvestigaçâofoiidentificareanalisarasestratégias
utilizadas pelaprofessoracom o intuito de promover,ao longo
doanoletivo,acompetênciado aluno quantoaodomfniodeprocessos de compreensâo de texto.As estratégias adotadas sâo
especiticadase exemplificadas neste estudo,onde a professora
atuou como mediadora no desenvolvimento dacompreensëo de
textosaointeragircom um criaxacaracterizadacomoleitoraprincipiante.Osdadoscontribuem paraespecitkaranaturezadess%
estratégiasedosprocessosco-construtivosdeinteraçâo relativos
ao desenvolvimentodahabilidadedecompreensâodetextos.
SBP-XXVIIReuniâo AnualdePsicologia
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O CONHECIMENTO DE ADULTOS POUCO ESCOLARIZADOS SOBRE DIFERENTES TIPOS DE TEXTO.Eliana
Borges Correa deAlbuquerque.Universidade Federalde
Pemambuco

documentadosnaliteratura.0 presenteestudoproctlrouexplorar
esteaspecto,avaliando aproduçâodehistöriasde vintealunos

A lfnguaesclitatem funçöesbem detinidasnassociedadesletradas,funjfesestasquesemanifestam atravésdediferentestipos
deregistrosdenominadosgênerosdetextos.Criançaseadultos,
mesmoantesdedominarem ocödigoalfabético,convivem com a
lfnguaescritaem contextossignificativosdecomunicaç:o,utilizando-aparadiferentesfinse,portanto,entram em contatocom
osdiferentesgênerosdetextoveiculadosnasociedade.O presente estudo investigou o conhecimento de indivfduospouco
escolarizadossobrediferentesgênerosdetextoscomohistöria,

seacadasujeitoumafolhadepapelcontendoum desenhode

cartaenotfciasdejornais.Participaram dapesquisa42alunosda
EducaçâoBlsicadelovenseAdultos,declassesocialbaixa,com
idadessuperiora14anos,quefreqiientavam duasséries:Mödulo

1(equivalenteà,alfabetizaçâo)eMödulo3(equivalenteàs3a.e
4a.sériesdo1o.grau).Ashabilidadesdeproduçâoedeidentificaçsodetextosforam exploradasatravésdeduastarefas.Naprimeiratarefa,solicitava-se aproduç:o deumahistöria,deuma

cartaedeumanotfciadejomal.Nasegunda,solicitava-seidentiticartextoslidospeloexaminador(histörias,cartasenotfciasde
jornais)ejustiticarsuasrespostas.Ostextosproduzidosforam

(10meninose10meninas)tom umamédiade11anosdeidade,
cursandoa5a.sériedoprimeiro graudeumaescolaptîblicana
regiâocentraldeSàoJosédoRioPreto,SâoPaulo.Apresentougarotosqueespiavam atravésdeum buraco em umacercade

madeira.Oexperimentadorpediaaosnjeitoqneimaginasseeescrevesseoquepoderiaestaracontecendoali.Ashistöriasproduzidasforam comparadasem funç:odofatorsexo,mostrandoque
asmeninasproduziam narrativasmaislongasqueosmellinos.
Observou-setambém quetantoasmeninascomoosmeninosfaziam uso detodasascategoriasquecompöem aGramsticade
Histöria;noentanto,asmeninasapresentavam um usomaisbalanceadodessascategorias,produzindohistlriasquesedistribufam aolongodessascategorias.Osresultadoslevaàdiscussâoa
respeitodaadequaçsodessasgramsticascomoinstrumentotîni-

coparaaanjlisedaproduçàodenarrativasescl
itasporsujeitos
em idade maisavançadaqueaquelasnosestudosdocumentados
naliteratura,equefrequentam sériesmaisadiantadasdo10.grau.
TaIdiscussâotem repercussöestantoparaapesquisanaéreacomo
podeauxiliarnacompreensâodosdiversosaspectosenvolvidos
naavaliaçâodehabilidadestextuais.

classificadosem diferentescategorias,deacordocom ascaracte000-

rfsticasdecadagênero(aspectoslingtifsticoseelementosessenciais).A tarefadeidentificaçàofoianalisadaem funçëodaiden-

-

tificaçàocorretado textoapresentadoeem funçàodoscritérios
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dejulgamentoadotadosnasjustificativas.Constatou-sequeos
alunosalfabetizados(Mödulo3)tiveram um desempenhosuperiorem relaçâoaosalunosnâoalfabetizados(Mödulo1),tantona

LINGUAGEM,INTERAIA O,RELAIOESSOCIAIS:UM

produç:ocomonaidentitk açâodosgênerosapresentados.Veriticou-seaindaquealgunstextoseram maisfacilmenteproduzidoseidentiticadosqueoutros.Essesresultadosdemonstram que
osadultos,mesmonàodominandoaleituraeaescrita,possuem
umacompetênciatextualrelacionada principalmente,a Suasexperiênciascom a lfngua esclita em contextosextra-escolares.A
alfabetizaçào,entretanto,apresenta-se como fatordeterminante
destacompetência,favorecendoodesenvolvimentodoconhecimentometalingiifstico de texto.

AW LIjEDENARRATIVASPRODUZIDASP0RALUNOS

DE5.SERIED0 So.çkLbhv.llaulAragth7sl'
artinseDanielaBrito.
UniversidadeEstadualPaulista.
A produçào denarrativasporcliançasé assunto que vem sendo
pesquisado nos tiltimosanos atravésde int
îmeras abordagens.
Dentre ostextosnarrativosmaisexploradosnessesestudos,encontra-seaproduçâo dehistörias.Paraa anélise destegênero de
texto.os pesquisadores têm adotado amplamente o conhecido
modelo proposto pela GramJtica de HistöriasdeStein & Glenn

(diversasobras).Estemodelo sebaseianaanélisedaestrutura
narrativadahistöriaeconsisteem identificaroselementosecomponentesessenciaisque formam a histöria:uma estrutura compostadeuma categoria principal,denominada ttambiente'',e de
sub-categoriastaiscomo:o evento ou estado inicial,aresposta
interna,o plano interno,oesforço,aconseqûênciadiretae area-

No.Estemodelo,com algumasvariaçöes,tem sidoamplamente
adotado na anâlisedehistöriasproduzidasporcrianças,em sua
maioria atravésde situaçöesdeproduçëo oral.Torna-se importante examinarseeste modelo seriaumaformadeanélise apropriada paraavaliaraproduçâo de histöriasesclitasem clianças
maisvelhasdo queaquelasusualmenteinvestigadasnosestudos
SBP-XXVIIReuniâo AnualdePsicologia

ENSAIO DE INH RDISCIPLINARIDADE.COOrdenadOra:/nJ
M A .carvalho.

VfNCULOINTERPESSOAL:REALIZAIAODAFILOGENIA
NA ONTOGENESE.énaM A.carvalho,UniversidadedeSâo

Paulo).
A partirdeumaperspectivapsicoetolögica,reflete-seaquisobre
o signiticado funcional.em sentido filogenético,do vfnculo
interpessoalem geralenosprimeirosanosdevidaem particular:
asrelaçöesmâe-tilho,outrosadultos-criançaecriança-criança.A
discussëo baseia-se principalmente em literatura produzida no
Brasilnost
iltimosdezanos,com enfoquespsicoetolögicos,söcio-construtivistasedesistemasdinâmicos,porestaeporoutras
pesquisadoras.Sâoapresentadosdadosobservacionaisarespeito
daevoluçâo detrocassociaisentrecriançasao longo doprocesso
de estabelecimento de vfnculos interpessoais,dados esses que
sugerem um papelcentraldasrelaçöesestiveisnaconstruçâoda
comunicaçâo,daauto-percepçàoe daidentidadedegrupo.Analisando-seessesdadosàluzdaspremissasaparentementediversasdasperspectivasrevistas,o conceito denatureza biologicamente socialdo serhumano- premissa da visâo etolögica- é
contrastadocom aconcepçâo construtivistadeconstruçâodosu-

jeitonainteraçâosocialecom osconceitosdinâmicosdeestabilidadeetransformaçâo.Em conclusâo,sustenta-seapossibilidadedeumaconcepçâo integrada sobreaontogênesedavidasocia1,que articule aspectossöcio-afetivose cognitivose que contemplenâo apenasasquestöesrelativasao desenvolvimento eh.
regulaçâodo comportamento,mastambém a seu sentido nahis-

töriadaespécie.(CNPq).

DO 'WRRANJO'
'AO EWTRATOR'':EVOLUIA O CONCEI-

TUALNAANXLISEDEINTERAIX ESSOCIAIS.MJ/O lsabelftC pedrosa,UniversidadeFederaldePernambuco.
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EstetrabalhoàuscarecuperaratrajetlriaperconidaparadescrevereanalisarepisödiosdeinteraçsoMdicadecriançaspequenas.
A interaçsodecrianças,concebidacomoum casoparticulardo
fenômenointeraçso,deveresguardarsuacaracterfsticadefinidora
de44açsoentre''comum aqualquersreado sabere,ao mesmo
tempo,devepennitirconsideraraespecificidadedeum fenômenopsicolögico,preservandosuanaturezasemiöticaporsetratar
deum fenômenosöcio-histöricoecultural.O conceitodefl
arran-

bemostamàém do emaranhamento eextensào que marcam os
caminhosdoolharedaimaginaçso.E nesscsentidoéqueconti-

nuamostrabalhandoc0m asprofessoras(CNPq).

COTIDIANO,CIZNCIA EARTE:FALASELINGUAGENSâmélialmpério-liamburge6UniversidadedeSâoPaulo.
Um estudo pm iculardasorigen dasteoriasdeNewton,eda

jo''foiinicialmentepropostopelopesquisadorparadescreversi-

epistemologiasubjacentequerevelasuaslögicaseseusmétodos

tuaçöesdeinteraçâodecriançasquepermitissem considerarsimultaneamentevsriosfatorespresentesnum recortederegistro
devfdeoaseranalisadocomo.porexemplo,espaçoffsico,gosiçso dascrianças,orientaçâo daatuaçâo etc.Logo em sep ida,
percebeu-seseu potencialderegularasinteraçöesdasprögrias

deinvestigaçsoedeconceituaçso,destacaoaspectoestéticodo
emgreendimento,no sentidodeMaxBense:acompreensâoda
sfntesede novossigniticadossemanifestaa nfvelcognitivo e
afetivoe,naanslisecrfticadeseuscontextoscomoconhecimento,tem lugarumaefetivaavaliaçsoestética,aomesmotempoque
aracionalidadesemanifestacomopotencialcriativo.A sentença

criançasquandoestaspreciam levarem contaoarranjodoqual
participavam para regularsuasaçöescom osparceiros.A refle-

*&

xâoconjuntadepesquisadoresdefreasdiferentesdosaber,parti-

aforçadaé'rtzpflt
zf'
ty universalem Newtonalçaapercepçâo
humanat)objetividadedocosmos''contemore
'sultadodesteexer-

cularmentedaPsicologiaedaFfsica,sobreessesmesmosregis-

cfciodepensamentocrftico,no sentidodeesclarecercomoo co-

trosdevfdeo,permitiusubstituiroconceitode4ean'
anjo''poroutrojlexplicitadonamatemlticaeutilizl-loem outroscontextos

nhecimentocientfticotransformaassensaçöescotidianas,subje-

explicativos- o conceito de ççatrator''.Este conceito apresenta
vantagensporse constituirnum aferramentateörica que busca
compreendero processo deauto-organizaçâo de um sistemadinâmico,em um campo qualquerde interaçëo,a partirde seus
elementosconstitutivosquerealizam movimentosdesordenados
eordenados,coerenteseincoerentes,caracterizandotransformaçöes contfnuase descontfnuasno sistema.O grupo de crianças
brincando pode sercaracterizado como um sistemadinâmico e,

comotal,analisadoapartirdestaferramentateörica(CNPq).

ALINGUAGEM L= RARIAORGANIm DOOOLHARNA
SITUACAO DEENSINO -MaryJuliaMartinsDietzsch,Universidade de SâoPaulo.
Naperspectivadeum olharatento queinventameiosparaampliaro seu campo devisëo,foram realizadosencontroscom quatro
professorasdeescolasptîblicaspaulistas,atendendo adecisâodo
grupo devereanalisar,coletivamente,cenasdasinteraçöesocorridasem suasclasses.Ao se verem ,pelaprimeiravez,no vfdeo,

interagindocom seusalunos,ouaoseprojetarem nasimagens
dascolegas,asprofessorasdesculpavam-see alongavam-senos
comentM os sobre seusalunos,dando pouca atençëo à sua pröplia atuaçào.Ainda que se enxergando nasimagens do vfdeo,
procuravam estabelecerum certo distanciamentodasimagens
vistas,poucoàvontadeparaassumirem umaposturamaiscrftica
eparaaprofundarem suasformasdeolhar.Assim,consideramos
a importb ciade se integraràconcretude dascenasdo vfdeo a
visibilirlnrledotextoescrito.lrfamosinvocarimagensinabsentia.
buscando notextoliterério aspossibilidadesda imaginaçëo,que
clialugares,cenasemovimentos,reinventandoaexperiência.Do
encontrocom anarrativa,quepossibilitou acliaç:odomundode
outrasprofessorasedeoutrassalasde aula,surgiuum novo ânimo para flexibilizare aprofundar a discussâo.A conversa das
professoras era entâo com asvozes criadasporGraciliano Ramos,José Linsdo Rego,Clarice Lispector,suaspersonagense
cenas sendo reinventadasna circulaçâo dasdiferentes histörias
de leiturasdasprofessoras.Se foidiffcilcruzar,aprofundaras
linhasdo texto,aindaassim ogrupotrabalhouseliamentenabuscado sentido,o olharseencaminhando paralugaresmenosprevisfveisemenosconformadosdoque aquelesvistos,inicialmente,atravésdo vfdeo.Seacreditamosque alinguagem visuale a
verbaltravam diilogosintensose imemorlveis,aponto de provocaroutrosdiélogosentreosespectadores/leitoreseotexto,sa24

tivas,em percepçöes maiscomplexas,detinidas no compartilhamentodeum espaço coletivo,histörico.designificaçöes.Por
outrolado,analisamosasituaçàodeaprendizagem comoum processocriativo.Comoem W allon eBense,cadatoque- mudança
bruscadeestado- produzido peloato depensamento correspondenteàcompreensâodecertosfenômenos,dentrodacoerência
deumateoria,éum exercfcioestético.Entretanto,essanâoéuma
ocorrênciaespontânea,navivênciadetododia,e ent:osedetine
aperspectiva do ensino deciênciasenfatizada neste ensaio.As
relaçöesentreadescoberta/criaçâodesignitk adosanfvelcotidiano eanfvelhistöricos:o encontradasatravésdasdinâmicasfilosöficas de L.s.vigotsky,H.W al1on e A.lleller.Estào sempre

presentesoscomponentesdoproduto(conceituaçàocientftica)e
do processo deJfgnt/ïccgtit/(interaçöessociais,percepçöes,
discernimentos,lögicasconstitutivas,compartilhamento de signiticados,persistênciadesigniticados,procedimentosexperimen-

tais),caracterizandoumalinguagem,comoem Bakhtin.Wolfgang
Pauli,ffsico,em sua colaboraçào com Jung,e Betty Jo Books,
historiadoraamericanadosignificadodostrabalhosalqufmicos
deNewtonem suateoriadamatéria,liberaram opensamentopara
a anélise crftica dasorigens econduziram a criaç:o conceitual
destetrabalho.Destacamosdoisnovosconceitosdesenvolvidos'
.

1)alögicadaconstituiçâosimultb eadaspartesedeum todode
realidadessigniticativas,e2)ateoriacientfficaeseuobjetocomo
um todo coerente,uma nova percepç:o ou discemimento,uma
linguagem quesediferenciadacotidiana.
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ORGANIZAIAO DESERVICOSDESAODEMENTALPARA

ADOLESCP TES:DIFERENTESDEMANDAJ,PRESSUPOSTOS TEORICOS E M ODELOS DE ASSISTENCIA
Coordenador:M anoelXnllnf/dosSantos.

O IMPACTO DASTRANSFORMK OESRECENTES N0

MERCADODETRABALHOSOBR!AFORMAG OEATV

AG OD0PROFISSIONALDESAUDEMENTALJUNTOA

CLIENTELA ADOLESCENTE.M anoelXnllnf/ dosSantos.
Universidadede S:oPaulo-Ribeirâo Preto.
Nota-se atualmente,entreosprofissionaisque atuam naérea de
satide mental,uma preocupaçâo constantecom osrumosque a
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

SIMP -Simplsios

prsticaclfnicatem tomado,em virtudedasmudançasobservadas
no exercfcio profissionalnos t
iltimosanose da emergência de

novosparadigmasdetrabalhocom asubjetividade.Um dosefeitosm aisnotlveisdamudançadeperspectivaqueseabrecom a
crescente institucionalizaçâo daPsicologia,assim como de.outrasprotissöesdaéreadasatide,équeaassistênciapsicolögica,
acompanhandoomovimentomaisamplodereordenaçàodetoda
aéreadasatidemental,tendeavoltar-secadavezm aisparaaçöes
demaiorabrangênciasocial.Nota-seumamaiorpreocupaçàocom
acontextualizaçâodotrabalhoclfnico,oenfoqueinterdisciplinar
eoconhecimentodouniversosocial,histölicoelingiifstico dos
destinatâliosdasaçöesdesalide.A emergênciadenovasdemandastem exigido cadavezmaisum areestruturaçâo detodoocampodosabersobreaatuaçâoclfnica,exigindoqueosprotissionais
repensem o tipodeinstrumentalizaçâo necessM oparaotrabalho
com asnovasrealidadesquesedescortinam no horizonte.0 psicölogotem sidolevadoarepensarosvetoresbésicosquenorteiam
suaprstica,redirecionandoasaçöesdesat
idequeempreende,a
fim deadeqûs-lasaonovo contexto,sem perderde vistaaqualidadedotrabalhorealizado.Contudo,devido aodivörcioainda
existenteentreoscursosdeformaçsoearealidadesocial,aformaçào do psicölogo se mostraparticulnrmentefalha no preparo
dosfuturosprotissionaisqueirâo atuarcom asdemandasemergentes,como éo caso dedeterminadosgrupospopulacionais.
Nesse sentido,o atendimento ao adolescentenosparece exemplar,pennitindo-nosilustraradefasagem existenteentreo curso
de graduaç:o e asnecessidadesdeformaçâo do profissionalde
satîdedeum modogeral,edesatidementalem particular.Acresce-seaissoofatodequeaadolescênciaéumaetapado desenvolvimentoaindarelativamentepoucoinvestigadademaneirasistemstica,o que im pöe,porsisö,inlimerosobstsculosparao protissionalqueirJsededicaraoatendimentodessaclientela.lssose
tom amaiscrfticoseconsiderarmosqueospressupostosteöricos
queembasam aspréticaseosm odelosassistenciaisnem sempre
sëo claros,gerando,com freqtiência,equfvocosque acabam por
redundarem fracassosterapêuticos.HJumatendênciadeimputarmosesseinsucesso àscaracterfsticasdeinstabilidadeinerente
àtransiçâoadolescente,negligenciandonossaparticipafâonasua

produçâo (porexemplo,asfalhasno manejo terapêutico).Por
outro lado,em nossaprJticacotidiana,cada vez maistem osnos
defrontado com problemascomplexos,que atingem osadolescentese suas famflias de maneira avassaladora,como o cresci-

mentodaviolênciajuvenil,adrogadiçâo,ainiciaçâosexualprecoceesuasconseqiznciasnefastas(gravidezindesejada,aborto,
doençassexualmentetransrnissfveis,AIDS,etc.
).Essesproblemastêm aumentado o grau deincertezacom quenös,profissionais,normalmenteestamoshabituadosatrabalhar,exigindouma

revisâodasconcepçöestradicionaiseasubstitukâodenossos
Preconceitosporconceitosfundamentados.é necessM oqueas
incertezaspouco a pouco cedam lugaraum movimento permanenteno sentidoderepensarmosnossasprbticas.Um dosobsti-

culosaesseavanço éque,aindahoje,nâoobstanteacrescente
demanda,observamosumanotâvelescassezdeserviçosclfnicos
voltados especiticamente para o atendimento das necessidades

denossajuventude.ConsideramosquecompeteàUniversidade,
em umaaçâo coordenadacom osprotissionaisdaérea,desenvolvermetodologiasquefavoreçam aorganizaçâoeaavaliaçâodesses serviços,dentro de umaperspectivacientffica.O confronto
com asdificuldadesgeradas pela deficiência de procedimentos
sistemsticosnessa Jreaseréilustrado com aapresentaçâo de estudosde caracterizaçëo do pertilda clientela e dos padröes de

morbidadepsfquica,quetemosconduzidonaUniversidade,juntoaoSenkodePsicoterapiadeAdolescenteseAdultos,daClfSBP -XXVIIReuniâo AnualdePsicologia

nicaPsicolögicadaFTCLRP-USR Serbdiscutidaanecessidade
deadaptaçâodosreferenciaistécnicosclâssicosàssituaçöescom
asquaisdeparamosnocontextoinstitucional,sem quecom isso
sedescaracterizeaessênciadospostuladosqueorientam nossa
atuaçâo,nem sepercadevistaa qualidadedenossatrabalho.
Procuraremosenfatizarqueasdiferentesdemandasclfnicasexigem ,necessariamente,diferentesform asdeconceberaprlticade
intervençâopsicolögica,abrindoespaçoparaaincorporaçsode
açöeseducativasepreventivas,dentrodenmaestratégiadepro-

moçèodesatide.Paraqueissoseefetive,éprecisoqueestejamos
imbufdosdeumaconsciênciacrfticaquenospermitaorganizar
nossasobservaçöessobumaperspectivadistintadaquelaoferecidapelomodeloclfnicotradicional,demodoquepossam osampliarnossoraiodeaçâonoatendimentodoadolescenteedesua
famflia.Atinal,nâopodemosesquecerquenovostemposrequerem umanovaformade indagara realidadeao praticarmosa
Psicologia.

PESQUISA E AVALIK XO SOBRE AS NECESSIDADES
ASSISTENCIAIS EM PSIQUIATRIA DE ADOLESCENTES.
Erikson Feli
peFurtado,UniversidadedeSào Paulo-Ribeirâo
Preto.
A adolescência,sendoumaetapadociclo vitalsituadaentre a
meniniceeavidaadulta,sofreasconsequênciasdeum posicionamentointermediM o,oqual,além decontribuirparaasdificuldadesadaptativas produzidasna passagem do indivfduo humano
entre dois terl
itörios opostos,é acrescido dasdificuldades das
instituiçöessociaisem posicionar-sediantedasnecessidadesdeste
grupoetlrio.Particularmenteasinstituiçöesdesatide,encarregadasdoatendimentodasnecessidadesdesat
idedapopulaçâo,defrontam-secom um desatio,o qualmanifesta-setanto atravésde
sua complexidade inerente,quanto através da obscuridade,da

carênciadeinformaçöesoudaimprecisâodestasquantoaoobjetodeestudo:adolescência.A assistênciapsiquiJtricaparaadolescentesem nossopafssofredeum malb/sico:acarênciaquantitativaequalitativa deprotissionaisedeserviços.Defato,possufmospoucoscentrosqueoferecem formaçâoespecializada,de
longeinsut
k ientesparaproduziro nlimero de profissionaisnecessM osem conformidadecom otamanhodapopulaçâodeadolescentes.Sendo poucososserviçose poucososprotissionais,é
deseesperarum acarênciaqualitativanoquedizrespeito Loferta
deserviçosdiversiticados,Dafque,em nossomeio,aassistência
no setorprivado eno setorptiblico restringem -se,namaiorparte
doscasos,ao atendimento ambulatorial,denfveldeatençâo primirioe secundârio.Assituaçöesde maiorcomplexidade,anfvel
terciM o,ficam sem umaresposta adequada,considerando-se o
'testado daarte'',talcomo érealizado em centrosespecializados
naEuropaeEstadosUnidos.Nossa apresentaçâo seréorientada
na anélise de dadosnacionaissobre problem as psiquiltricosda
adolescência,na anâlisecrfticade algunsmodelosem vigorno
pafsenasuacomparaçâocom modelosem vigornaAlemanhae
EstadosUnidos,com o cuidado decontextualizaraanélisedentro dasparticularidadesda realidade söcio-culturalbrasileira.A
tim deilustraraapresentaçâo,serâo apresentadosdadosestatfsticosoriundosdeestudo queestamosrealizando sobre ademanda
assistencialde criançaseadolescentesem um serviço de emergência psiquiitrica,acrescidosdasinformaçöessobre o modelo
de atendimentoque procuramosimplantaratravésdo Programa
deAdolescentesdo AmbulatöriodeClfnicaPsiquiétricado HospitaldasClfnicas,daFaculdadedeM edicinadeRibeirâo Preto,

daUniversidadedeSâoPaulo.(CNPq)
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OROANIZAIAODESERVNOSAMBULATORIAISPARAO
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE PSICUTICO.Edson
GuimarâesSaggese.UniversidadeFederaldoRiodeJaneiro.

A adolescênciaéum perfodoparticularmentericoem possibilidadesdesestabilizadoras.M omento dedefiniçöesdiversasno
camposexual,grofissionalefamiliar,aadolescêncialal
xaquestöesquealgunsindivfduosn5otêm condiçëoderesponder,provocandoaeclossodequadrospsicopatolégicosgraves.Diversamentedassociedadestradicionais,quegossuem mecanismospara
demarcaroslugaresquecadaum dosseusmembrosdeveocupar

aosetornaradulto,asociedademodemadesatiaseusjovensa
buscarumadefinkâosinplaret
inicaparasuasvidas.A tarefa,
inerenteaohomem modemo,deapresentar-secomoum sujeito
singular,encontraseu clfmax na adolescência,quando o indivfduoécompelidoatomarapalavraparadetinirsuasopçöesfrente
àsdiversasexigênciaspröpriasàsuainclusâo nomundo adulto.
Dadosepidemiolögicosapontam parauma prevalênciadetranstornos mentaisentre crianças e adolescentesem torno de 10 a
15%,chegando até21% se tomannosapenasuma populaçào de
adolescentesm aisvelhos.Cercade50% destestranstom ostendem a produzirincapacidade permanente.Registrosepidemio-

lögicosjébem estabelecidosrevelam que45% doscasosnovos
de esquizofrenia,o maisincapacitante dostranstom osmentais,
surgem entre 15e24 anos.Um estudorecentedemonstraquea
idadedecomeço dediversasdoençasmentaisLmuito maispre-

cocedoquesejulgava.O picoderiscoparafobias,porexemplo,
situa-se entre 10 e 14 anos;para alguns tiposde transtorno do
humororisco ma imoestlsituado entre 15 e 19 anos.A superaçâo do modelo asilarcomo basedaassistência em satidemental

foiapontadacomometabssicapela2'ConferênciaNacionalde
Q JZI:M ental.Tantodopontodevistatécnicoquantodoéticoas
restriçöesaomanicômiotom aram-se,praticamente,consensointernacional.M odelos alternativosdevem ser investigados para
permitiradesospitalizaçëo depacienteshllongo tempointernados e impedir a entrada de novos indivfduos na carreira
manicomial.Nessesegundoaspecto,ganharelevânciaabuscade
meiosqueimpeçam aentradadeadolescentesnaestruturaasilar,
mantendo-os,omaispossfvel,ligadosao seucontextosocial.Com
base naexperiênciabem-sucedidadeacompanhamento exclusivamenteambulatorialde adolescentescom psicopatologiagrave,
o autor formulou a proposta do Programa Ambulatorialpara
AdolescentessobRisco,buscandonovassoluçöesparaimpedira
U

precoceestigmatizaçâoeincapacitaçâodojovem com transtornosmentais.O'mgm v/recorreaoreferencialpsicanalfticopara
entender o desencadeamento dascrisesdos adolescentes,suas
m anifestaçöes sintom sticas,o contexto familiar,as relaçöes
estabelecidas com osprofissionaisda equipee a evoluçâo e os
impassesdotratamento.Issonào signitk aque aabordagem psi-

canalfticasejaalinicaformadeatençàorecebidapelosadoles-

Esttldosrecentestêm constatadoocrescimentovertiginosodouso
indevidoedadependênciadedrogasnapopulaçëoadolescente.O
consumo deslcoolededrogasilfcitastendease iniciarem idade
cadav$zmaisgrecoce,oquetem servidodealertaparaosprotissionaisdaéreadeeducaçâoesatide.Como médico ligado diretamenteaosistemadesat
îdept
iblica,atuandonaelaboraçëo eim-

plantaçàodeprojetosesgecfticosdeintervençso,visandoainstalaç5odeumaredeintegradadeatendimentoeprevençsoaoalcoolismo eàfarmacodependência,pretendemosdiscorrersobrenossa
experiênciaàfrentedacoordenaçsodoR'
ogramadeSat
ideMental
daSecretariaM unicipaldeSatide,daPrefeituraM unicipaldeRibeiràoPreto.IremosnosdeternaapresentaçsodoNk leodeâlen-

çt
'ioPsicossocialaâlctmlfl'
ftz.
seFarmacodependentes(NAPS-D,
um dosequipamentosinclufdosnoçsprojetpdeFormaçsoe
CapacitaçëodaRededeAtendimento ePrevençëodeAlcoolismo

eFarmacodependênciadeRibeiràoPreto''.0NAPS-Féumprojeto voltado especiticamente para o atendimento de usuériose dependentesde Jlcooledeoutrasdrogas,residentesnacidadeem
Ribeirëo Preto.Funciona,assim,como um serviço de referência
local,quecontaem suaequipecom trêspsicölogos,doispsiquiatras,umaenfenneira,umaterapeutaocupacionaleuma assistente
social. Esses profissionais trabalham com o uma equipe
multiprofissional,buscando alcançarem suasatividadesapritica
interdisciplinar.O trabalhodo NAPS-F também tem sedesenvolvido como uma alternativa deatendimento quebusca adotaruma
ftmdamentaçâoteöricaetécnicamaiscondizentecom arealidade
sociallocaleasnecessidadesatuaisno atendimento ao toxicômano.O serviço ofereceum plantâopermanente,desegundaasextafeira,dasnoveda manhëàscinco datarde.Além do atendimento

em diferentesmodalidadesterapêuticas,subordinadasaum projeto geralcuja concepçâo bssica detrabalho se propöe a ser
interdisciplinar,hsumapreocupaçâo com a realizaçâodeum am-

plotrabalhopreventivojuntoàcomunidadd.Todososprotissionaisenvolvidosnoprojetopassaram porum treinamentoinicial,
supervisionado pelosprotissionaisdoPROAD,da IJNIFESR e
continuam recebendo uma atençâo sistem stica em tennosde supervisâo ecursosdereciclagem.A concepçëodeatendimentopre-

conizadanoservkoestéatreladaaumavisâomaisampladaproblemsticada dependência,de modo a nâo se perder de vista as
necessidadesespecfticasdecadausuM o.A estratégiadetratamento implica nâo apenasna ênfase em procedimentos médicos-psiquistricos,masincidetambém nasrafzessociais,polfticasehistöricasdo consumodedrogasem nossomeio.Procura-se mantero
devidoafastamentocrfticoem relaçâoksvisöesideolögicasdecunho moralizante,demodo aevitause queacura funcione apenas
comoumaum pltWt/d,
eW& queseriaoferecidoaotoxicômanoem
trocadeoutro,o quepodeserumaTzma''mascertamentenào éa
soluçâo parao problema.Finalmente,seréapresentadaumaavaliaç:o crftica do programa,com base nosresultadospreliminares
obtidosnosseisprimeirosmesesdeatendimento.

centes.Outrosrecursos,como apsicofannacoterapiae aterapia
defamflia,sâotambém empregados.Lidandocom gravesproblemasdesatide mental,paraosquaisaindanëo seestabeleceu um
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consensoacercadosmétodosdetratamento,justitica-se,dopon-
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todevistaético ecientftico,ousodetodososrecursosdeatendimento quesemostrem t
iteisnaprstica.

nadora:Sônia Regina Fiorim Enulno.

REDE DETRATAMENTO EPREVENCAO A0 ABUSO DE
ALCOOL EOUTRASDROGAS:A EXPERI/NCIA DEIM-

O PSICULOGO N0PROCESSO SAODE-DOENCA.Coorde-

ORIENTAIAOFAMILIAREM SITUAIAONATURALPARA
PORTADORESDE SfNDROME DE DOWN.SôniaRegina
Fiorim Enumo,UniversidadeFederaldo Espfrito Santo.

PLANTAN O DO NAPS,FN0MUNICfPIO DERIBEIRAO
PRETO.Joâo M azzoncinideAzevedo M arques.Secretaria M unicipalde Sat
idedeRibeirâo Preto,Programade SatîdeM ental.
26

A prevençâotem sidoindicadacomo umasoluçâoeticaze viével
economicamenteparaproblemasdedesenvolvimentoinfantil,para
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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pafsesem desenvolvimento,deacordocom aOrganizaçâoM undialdeSatide.Umamedidapreventivapossfvelnocontextolocal

foiaproposiçâodeum programadeintervençâopsicolögicajunto à comunidade,viao ServifodeAconselhamento Genético

(SAG)daUFES,visandoaavaliaç:ododesenvolvimentoinfantile aorientaçâo familiar.Concomitantemente,pretendia-se capacitaralunosdePsicologiaem prevençàosecundM adedeficiências,pormeiododiagnösticoprecoceedoatendimentoimediatodoscasosdeatrasonodesenvolvimento.Selecionou-se,como
clientela,criançascom SfndromedeDown,nafaixaetM ade0-3

anos,esuasfamflias,jsatendidaspeloSAG,totalizando20famflias,dasquaistrêsaceitaram participardoprograma.Esteprojeto
depesquisaeintervençëoteveinfcioem ago/94,atendendo,assim,a3 famfliaseseusfilhos,com idademédiade2 anose3

enteem lidarcom situaçöesproblemaspodeserum passo aparentementepequeno masnecessârio naconstruçâo de novosrepertörios.Nesse sentido,os ççexperimentosindividuais''podem
serum caminho promissor.Asimplicaçöesdessaansliseserefletem nasconseqiiênciasreaisparaosgruposqueconvivem ou
podem oferecersuporteaosdoentes,notadamente o familiar.
Convém pesquisaro que acontece durante ascrisesobservadas,
quaissèoasconseqtiênciasnotratamentododoenteenotreinamentodo psicölogo.Temascomo ainteraçào paciente-equipe
protissionalmultidisciplinaroupaciente-familiaress:obssicos
Paracircunscreverum temaatualdtintem ar-tratar''.Osparâmetros
paraanlliseestàoem aberto,bem como ametodologiadepesqui-

sa.(CNPq)

meses.A intervençsoconstoude4programas'
.1O)Avaliaçâodo
Desenvolvimento Infantil.pormeiodeentrevistascom ospaise
professores,observaçàonaescola,eaplicaçâodasEscalasBayley

OSFATORESDERISCOCARDIOVASCPLARES:A LITE-

edolnventM oPortage;r)OrientaçâodePaissobreatividades

SaesBraga(UniversidadeEstadualPaulista-Man7ia)eRachel
RodriguesKerbauy(UniversidadedeSàoPaulo).

dirigidasàpromoçâodo desenvolvimentodacriançaem situaçëo
natural,atravésdevisitassemanaisàsresidênciasdestes,em duplasdeestagisrias,etambém pormeiodereuniöesquinzenais
com todosospais,paratrocadeexperiênciaediscussëodetemas

sobre desenvolvimento e controle de comportamento'
,3O)
IntegraçëoeSocializaçào Infantil;40)EstudosIntegradossobre
ComportamentoeSatide,com reuniöo quinzenaisentrepartici-

pantesdetodososprojetosdepesquisaeextensâodairea.orientadosportrêsdocentes'
,havia supervis:o semanalde 2 h.Apös
um anodefuncionamentodosprogramas,queenfatizaram atividadesdesocializaçâo emotorascomo contexto parao desenvolvimentocognitivoedalinguagem,observou-seacréscimomédio

geralde49,5% nodesempenhodos3sujeitos,em particularnas
ireacognitiva(133% deaumento,em média)e da linguagem
(aumento de97%).Além do aspecto metodolögico dosdados
obtidos,discute-seoprocessodeadesâodasfamfliasesuaimportância,bem como apropostadeintegraç:o dasatividadesde
ensino-pesquisa-extensëo no contexto dauniversidade.
Financiamento:UFES/PROEX

RATURA E O RELATO EM AM BULATORIO.Tânia M /m n

Osdadosde pesquisa arespeito dasdoençascardiovasculares
podem terafetadoasinfonuaçöesdisponfveissobreosfatoresde
risco em relaç:o aessasdoenças.O problemaéverificarseo
comportamento daspessoas,quesealterouapontodemudarseus
hébitos,tom ando-osmaissaudfveis,aslevaaidentificarossintomas para procurar atendimento.A literatura se mantém
enfatizandocomofatoresderisco:ohébitoalimentar,avidasedentM a,ofumo,padrâodecomportamento'ripoA editiculdadesem lidarcom assituaçöesdavida disria.Visando identiticar
situaçöesquefavorecem aelevaçâodapressâoarterial,ecomoas
pessoasdescrevem seussintomas,realizou-seum estudocom 21
médicos e 50 hipertensos do Ambulatörio de Especialidades

(Man'lia).Osmédicosresponderam aum questiono o,eosdoentesforam entrevistadospelapesquisadora.Foram investigados
dadospessoais,fatoresde riscohistöricos,asinfonnaçöesconhecidassobre a doençae oscomportamentosnecessM os para

controll-la.Ossujeitosrelataram queasditiculdadesencontradasparaadesâo aotratamentoforam:alimentaçâo,exercfcioffsi-

coecontroleemocional.Dossujeitos,41atlibufram oaumento
O DOENTEMENTALEADESXO AOTRATAMENTO.SJCAC!
RodriguesKerbauy,UniversidadedeSâoPaulo.
Passamoslongosperfodosdetempo em diversosambientes.As
prlticasutilizadasporessesambientesparafortalecerouenfraquecero comportamento de seus membrosse distribuem entre
sutise grosseirasea anslise dessainteraçàoé complexa.Muitas
vezes.ocomportamentoemitido éum protestocontraum aforma
de agirdaspessoasdeum determinadoambiente.Nesse contexto,sâo assustadoras asprevisöesde que a pröxima década terâ
grandeaumentodedoençasmentais.Considerandoqueumapessoa com distlirbiosdenominadospsiquiltlicos necessita seguir
um traumentomedicamentoso,queexigeacompanhamento erevisâo continuadospelo médico,e que também precisadetratamento psicolögico paratrataro distt
irbio,enfatizando a relaçào
dapessoacom oambienteecom suahistöriadevidaepadrëode
comportamento,osproblemasse multiplicam eestam osapenas
iniciando essasanélises.Determinarasnecessidadespsicolögicas,osbeneffcios,aeficsciaeocusto dasintelwençöesprotissionaissâo algunspontosparareflexâo.Osfatosobservadosem sua
complexidadeimpöem anslisesdareduçâodossintomaspsicolögicosetreinamento derespost% deenfrentamento em situaçöes
diversas,para melhoraraqualidadede vida.A anâlise do comportamento emocionaledesuarelaçâocom ahabilidadedopaciSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

dapressëo arterialaum evento particularocorlidoem suavida,e
destes,34 tiveram atendimento deurgênciaambulatorial.Expli-

cavam suadoençapor<4nervoso''28sujeitos,replicandodado
obtidoanteriormenteporKerbauyeBraga(1985)com pacientes
cardfacos.A causadadoençacomot'nervoso''salientaocomportamentoemocionaleanecessidadedeprogramaspreventivos.A
medicaçâoéo componentemaisconsensualdotratamento,iden-

tificadopor29sujeitoscomoindispenssvel,dadoquereproduza
importância atribufda pelosmédicosepela literatura.Um outro
fatorimportantena prevençâo de doençae adesâo a tratamento

sâoosgruposde apoio.Nesteestudo,29 sujeitoscomentaram
com ocônjugesobreadoença,epoucocom seustilhoseamigos.
Um temaparapesquisaéeste:serâque,em umaculturacentrada
nasrelaçöesfamiliares,estasexistem nosmomentosdedoença?
Importante é analisaro que realmente acontece nosgrupos de
apoio de doençasespecfficas,ecomo,acurto e longo prazo,os

doentesrelatam suaimportância.Outropontoéque25sujeitos
hipertensosforam diagnosticgdosem consultamédicamotivada
pelapercepç:o desintomasvariados.Sem provocaralnrmedesnecessM o,um pontoem destaquerefere-s:acomo poderiam ser
ascampanhasdeesclarecimento ptiblico,bem com odoensinode
estudantesdepsicologia,com modelose teoriasqueexplicam o
comportamento humanoe asm aneirasdemoditicé-lo.Asaçöes
concretasparaprevençâo eadesëoestâo em aberto.
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INTERVENIAO NA DEFICIVNCIA VISUAL:VARIXVEIS
ORGANICASEAMBIENTAIS.CeciliaGuarnieriBatista,Uni-

doconflito,deLewin,nonfvelconsciente,eadoconflitoedigiano

versidadeEstadualdeCampinas.

resdaUniversidadedeSàoPaulodaséreasdeFfsica,Histöriae
Zoologia,com tftulomfnimodeDoutoreem RDIDP.O instrumentoutilizado foiaentrevistaem profundidade.A anslisedo

A deticiênciavisualédefinidapelapresençadeum oumaisdefeitosorgb icossituadosno globo oculare/ou nocérebro.Os
conhecimcntosdasreadasatidesào importantesnaprevençâo,
diagnösticoetratamentodessesdefeitos.Entretanto,asvarisveis
ambientaissurgem desdeoinfciodaconstataçsododefeitoein-

cluem,entreoutros,osseguintesaspectos:a)noscasosem qtle
hsresfduovisual(grandemaioria),afuncionalidadevisualn5oé
diretamentecorrelacionadaaodefeitodiagnosticado pelomédico,masdepende,cm grandeparte,deviriascondiçöesdesolici-

nonfvelinconsciente.Foram sujeitos:26docentespesquisado-

discursoapontouanàoexistência,nossujeitos,deconflitoepistemolögicooupsicollgicononfvelconsciente;sugeriu aexistênciadeconflitoinconscienteentreautonomiaedependênciafrenteàt
igurapaternade Deus,acomodado naconstruçsodeuma
tiguradivinacom traçosfortementem aternose/oudeum Deus
imgessoalcésmico.O conflitoinconsciente,porém,n5oserevelotlprépriodoacadêmicoenquantoacadêmico,seniocomum ao
homem cultomoderno.

taçâoambiental,b)asinteraçöesfamiliaressroalteradas,podendoafetaroestabelecimentodasrelaçöesdeapego,que seconstituem nabasedodesenvolvimentosöcio-afetivodequalquercri-

EXPERIENCIARELIGIOSA:CONSTITUIG ODEUMCAM-

ança,DV ounso;c)asopo% nidadesdeaprendizagem informal,

dadeCatölicadeSàoPaulo.

reduzidas em face dadeticiência visual,serâo providasou nâo,
dependendo daconcepçâodafamfliaedacomunidadesobreo

potencialdedesenvolvimentodacriançaDV;d)o processode
escolarizaçâoformalserâmaisoumenospriorizadopordiferentespolfticaseducacionais,com reflexosdiretosnaformaçâo do

indivfduo DV;e)acomunidadeeomundodo trabalhoestarào
maisou menospreparadospal'
a recebero indivfduo DV.OsconhecimentosatualmentedisponfveisnaschamadasJreasçdhumanaf',incluindopsicologia,educaçâo,ciênciassociaiseoutras,
indicam que intervençöesambientaisadequadaspodem produzir
efeitosmuito significativosem cadaum dessesaspectos.Dé-se,
entâo,ênfaseàsvarisveispsicossociais/educacionaise se critica
o:lmodelo médico''.A utilizaçâodessetermosugerequeadet
iciênciavisualestâ sendo circunscrita aseu aspectoçsocular''eque
asvarisveispsicossociais/educacionaisestâosendo negligencia-

das.é importante,defato,ressaltaraimportânciadessast
iltimas
varilveis,edestacaro erro que secometehabitualmente ao atribuiratrasose diticuldadesàsvariéveisorgl icas,sem explorar
adequadamente aspossibilidadesde intervençâo ambiental.Entretanto,isso nâo signitk a que sedevanegligenciaraçöesna

éreadesat
îde,com oobjetivodeprevençâodaoconfnciaoude
agravosnacondiçëo ocular,em açöesvoltadasparaoindivfduo e
para apopulaçâo.A psicologia podecontribuir,tanto no que se
refereàsaçöesdesatidecomoksaçöespsicossociais/educacio-

nais.Essacontribuk:oincluiageraçâoeaplicaçâodeconheci-

P0 DEPESQUISA.MarçliaAncona-luopez,PontiffciaUniversiExplanarscomofoiseconstituindoaexperiênciareligiosacomo
campodepesquisa,apartirdeum trabalhodesconstrutivodesen-

volvidojuntoaalunosdapés-graduaçàoem Psicologia,naUniversidadeCatölicadeSâoPaulo.O temadaexperiênciareligiosa
foiabordado,ao longo do tempo,porvJriosteöricos,entre os
quaisW illiam James,GordonAllport,Abraham M aslow eViktor
Frankl,acopladoaumavisâodehomem queincluiumavertente

espiritual,sejaelaconsideradacaracterfsticanaturaldoserhnmano ou produçâo cultural.0 predomfnio e a valorizaçâo dos
métodosoriundosdasciênciasnaturaisnaproduçâo acadêmicae
cientftica,considerandoareligiâo eseusprodutosformasdeco-

nhecimentopré-racional,alijouotemadocampodacilncia.Um
trabalho desconstrutivo desenvolvido com alunosdepös-graduaç:o,visandoexplicitarseuspressupostost
iltimos,levouàidentitkaçâo da experiênciareligiosa como fenômeno singulare especffico,reconhecidotantonaprsticaclfnicaquantonavidapessoaleprofissional.A dificuldadedelidarcom essefenômenono
âmbitoacadêmico,nomeando-o,discutindo-o,examinando-o.tem
porefeito aadesâo apriticasSsalternativas'' silenciadasnosambientesem queprodominaapsicologiaoficial.0 trabalhomencionadopermitiuapontarparaanecessidadedeabrir,com urgência,espaw sparadiscussëodo tema,assim comodelinearcondiçöesparaseu estudo.

mentossobrediferentestöpicos,entreosquais:desenvolvimento
humanoe suasalteraçöesnapresençadedeficiências,condiçöes

EXPERIGNCIARELIGIOSA:DIZERTUAOMISG RIOPRESENTE NA REALIDADE.MiguelMahfoud,UniversidadeFe-

paraades:oaprogramasdesat
lde(gruposdeolientaçào eprevençâo,tratamentos,etc),planejamentoeavaliaçàodemodelos

deraldeM inasGerais.

deintervençâo,etc.Delimitadaacontlibuiç:o dapsicologia,é
precisotraçaropapeldo psicölogo,definindoaabrangênciade
atuaçào frenteaosdemaisprofissionais.
-000-

PartindodafenomenologiadaexperiênciafonnuladaporGiorgio
Giannini,buscar-se-Jevidenciarodinam ismopröpriodaelaboraçâodaexperiênciadarealidadeconcreta,chegandoatéaexperiência religiosapropriamente dita.Serâo tomadasem exame a
experiênciadarealidadeconcretaassim comovividaerepresen-

tadapor50sujeitosde4comunidadesruraistradicionais,que
SIM P 1.06

vivem relativamente isoladas no interiorda Estaçâo Ecolögica

AEXPERIVNCIA RELIGIOSA COMO CAMPO DEPESQUI-

Juréia-ltatins(nolitoralsu1deSëoR11(9.Suasexperiênciassëo

SA PARA A PSICOLOGIA.Coordenador:M auro M artins
Amatuzzi.

apreendidasem relatosoraiscolhidossegundo ametodologiade
histöriade vida edepoimentoscom plementada porobservaçöes
etnogrsticas.Foram identit
k adasascontradiçöesinerentesao
processodeelaboraç:o assim como aintnrnsecaexigênciadere-

M LACOESEO

CIGNCIAEM LIGIXONAACV EMIA.

GeraldoJtugdePaiva,UniversidadedeSàoPaulo.
Abordar; pesquisa em que se tratou da compatibilidade ou incompatibilidade epistemolögicaepsicolögica entre ciência ereIigiâo em acadêmicosavançados.O modiloteöricofoiateoria
28

moçâodessascontradköes,epudemosapreenderoconseqtiente
dinamismo de elaboraçâo daexperiência que remete continuamente cadafaseda elaboraçâo a sucessivosnfveismaisamplos

deexperiênda.Seréapresentado o percursodaelaboraçâo da
experiência desde seu nfvelsensitivo,desenvolvendo-se como
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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experiênciaintelectiva,ôntica,ontolögicaemetaffsica.Especial
atençsoserJdadaàelaboraçâodaexperiênciaem suapassagem à
experiênciapropriamentereligiosadcfinidacomodiligir-seaum
SerSubsistenteconcebidocomo Aquelesem oqualarealidade
mesmapermaneceriasem explicaçào,aindaqueapreendidocomo
transcendente,comomistério.Essedinamismonaelaboraçâoda

experiênciachegaàexperiênciareligiosadiantedanatureza(0
mar,amata,aséguas,asmontanhas,ossambaquisvistoscomo

resqufciosdodilt
iviouniversal),ediantedoseventosdapröpria
tradiçào(FoliadeReis,FoliadeBandeira,hsbitosdequaresma
Tc).A experiênciareligiosasemostracomoumacellamaneira
decomplementaraelaboraçâo da experiênciadarealidade,maneira esta que toma em consideraçso o mistério,buscando um
relacionamentopessoalecomunitM ocomoele.

QUESO ESEPISTEMOLUGICAS SURGIDASDURANTE
UMA PESQUISADESCRITIVA DA EXPERI/NCIARELIGI-

comoBiologiaeConhecimento,âtf
uplclitw vitaleetpsychologie
del'intelligence,Psychologiedel'intelligence.ePsychogenèse
etHistoriedesSciences,nointuitodeassinalarqueéinerenteà
teorizaçâo piagetianasobrea inteligênciasustentaranatureza
constitutivadaintcraçsosocial.Nessesentido,progomosquese
considere aposiçâo epistemolögicapiagetiananâo como um
kantismo evolutivo -como detiniu o prpprioH agetem certas
ocasiöes-mascomoum kantismoconstrutivo,resistenteaqualquertipo de interpretaçâo pré-form ista,substantivista e
biologizante.
A TEORIA PIAGETIANA E OS M ODELOS M ENTAIS.

DominiqueColinvaux.UniversidadeFederalFluminense(com a
colaboraçöodeCresoFranco,SoniaKrapas-TeixeiraeGl6ria

Queiroz)

A partirdorelatodeumapesquisaem andamentoprocurarsevidenciarasquestöesepistemolögicasdo estudo cientffico da experiênciareligiosa.A pesquisa mencionada visa uma descriçâo
fenomenolögicadessaexperiênciaa partirdedepoimentos pessoais.Serâo apresentadastendênciasnaconceituaçào deexpeliênciareligiosa,formasconcretasdeabordagem em investigaçöes
a partir de depoimentos,elementos descritivos a partir de um
referencialteörico buberiano.Nesteselementosse daréênfasea
3 aspectos:experiênciacomoformade contato'
,diferençadaex-

Nocontextododebateatualsobreanaturezageralouespecffica
dosmecanismospsicolögicosenvolvidosnaconstruçsodeconhecimentos,estetrabalho investiga apossibilidade de articular
ateoriapiagetianacom aperspectivadosmodelosmentais,proposta porP.N.Johnson -Laird e ilustrada porN.Nersessian.
Paratanto,iniciamosporumarevisâocrfticadosestudosdePiaget
acercadamemöriaedaimagem mental,que evidenciam suainterpretaçào deumarelaç:o de subordinaçëo destasàsestnlturas
operatörias.Em seguida,caracterizamosaperspectivadeJohnsonLaird sobre modelosmentais,mostrando asimplicaçöespositivasdecorrentesdo resgate dadimensâo imagfsticapara um modelocognitivo.No entanto,velit
k amostambém aslimitaçöes
desta perspectiva no que concerne uma explicaçâodo processo

periênciareligiosacom relaçâoàmagia,àgnoseeà.subjetivizaçâo

em simesmodecontrtlçàodosmodelosmentais.équandofoca-

dafé;eapossibilidadedeum desenvolvimento ou maturaçàoda
pröpriaexperiênciareligiosa.A partirdafserâfeitaumacomparaçào da descriç:o obtida,com outrasdescriçöesresultantesde

lizamos osestudoshistörico-cognitivosde Nersessian que encontram-se pistasparauma soluçâodoimpassegerado porperspectivasteöricasqueapresentam,cadaumadelas,potencialidades
e limitaçöes.Paraconcluir,argumentamosem favordanecessidadedeïjm modelodemodelosmentaisquepreserveadimenslo
psicogenéticapiagetianalevandotambém em contaelementosrelacionados ao emprego dosmecanismos cognitivos especfficos

OSA.M auroMartinsématuzzi,PontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas.

anélisesdedepoimentoscolhidosjuntoapessoasdecomunidadesreligiosas.A principalquestào epistemolögicaéadapartici-

paçâodavisâodemundo(culturalmenteparticipada)napröpria
constituiçâodessetipodeexperiência,eaarticulaçâodessaparticipaçâocom ocarsteret
experiencial''derealidadedaexpeliênciareligiosa.

quesebaseiam em imagensemodelosmentais(CNPq).

PARAUM ESTUDOPSICOLUGICODA HONRA.Fvdldefa
Taille.Universidadede Sâo Paulo

000-
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PERCURSOSPIAGETIANOS:POSSIBILIDADESE LIM ITES
DA TEORIA PIAGETIANA.Coordenadora:LuciBanks-u ite.

A INTELIG/NCIA PIAGETIANA.Leandrodefzzjtpngufâre,
.

Universidade de Sâo Paulo.

Constata-seaindahojequenâopoucoscomentadoresdaobrade
Piagetafirmam queainteligênciaé oliginmiamentede natureza
individuale que,portanto,suasocializaçâo seriaapenasum efeitodoprocessodeevoluçâocognitiva.Essainterpretaçâo,nâopor
acaso,costuma também substantivar a inteligência,recorrer a
explicaçöes reducionistas e reduziro processo de constnlçâo
epistêmicaaserapenasaatualizaçâodepossfveiscognitivospréformados.Entretanto,nostiltimosquinze anos,numerosaspesquisasvêm assinalandoaexistênciadelaçosdeinterdependência
e causalidade entre asdinâmicas sociais e o desenvolvimento
cognitivo a ponto de re-alimentaro debate sobre o estatuto do
socialnateoliadaequilibfaçâo.Neste estudoretomamos,precisamente,essedebateh.luzdeobraspiagetianastomadascléssicas
SBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

0 livroLejugementmoralchezl'enfant(1932)emboraisolado
noconjuntodetrabalhosdePiaget,tem norteadointimerosestudossobreotemadamoralidadenesteséculo.O objetivodeste
trabalhoéjogaralgumasluzespreliminaressobreum temamoral
que tem sido totalmente desprezado pelaPsicologia,a saber,a
honra.Apösnosperguntamosasrazöesdetaldesprezo -quese
encontram basicamente nascrfticasque,desde o século XVII,
foram feitasa esta tendência suspeita do homem de valorizara
imagem quetem paraosoutros-procuramosmostrarqueahonra
corresponde necessariamente a uma necessidade psicolögica.
Argumentamosem favordestatese analisando o sentimento de
vergonha,indissociâveldo sentimento da pröpria honra.Revisando aparcaliteratura psicolögicadedicadaà vergonha,veriticamos se tratarde sentimento centraltanto para a progressiva

individuaçâodosujeitoquantoparaseuconvfviosocial.Acabamoso texto fazendo uma referência aum pensamentodePiaget
presente nasconclusöesdo clissico livro acima mencionado no
qualo autorafinna que o Elmedo de decairperante osolhosda
pessoarespeitada''éum medomoralpröpriodaautonomia.Acreditamosacharnestepensamentoum eloentreosestudosdePiaget
sobreo desenvolvimento moralhumanoeo temahonra.
29
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AsQIJESTôESLlsctlfsTlcAs NA OBRA DE PIAGET:

extensào.X experiênciadeintegraçsodasatividadesacadêmicas

APONTAMENTOSPARA IJMA REFLEXAOcRferlcA .Luci

depesquisa,extenssoeensinotem sidobem sucedidaeépassfve1deseraplicadaem outrasuniversidades,âreaseregiöes.Esta
exgeriênciamostraqueauniversidadens0podemanter-sedistanciadadocontextosocial,polftico,econômicoeideolögicono
qualestsinserida,devendoprogiciarrespostasqualitativas,para
além doimediatoedobanal,paraumasociedadequeevoluirapidamentetantoem tecnologiaquantoem problemasdediffcilresoluçâo.Assumindoestaposturadecompromissocom averda-

'tmkî-Leite.UniversidadeEstadualdeCampinas.
Essetrabalhotratadeum tema-alinguagem -que,emboranâo

sejaestudadodeformacentralporPiaget,perpassagrandeparte
deseusestudos.Em um primeiromomento,assinalamosalguns
pontosrelativosàabordagem piagetianadalinguagem comn a
relaçàoentrelinguagem eMgica,opapeldalinp agem nasdiferentesetap sdeelaboraçâodométodoclfnico,oaparecimento/
aquisiçsodalinguagem comoindfcio dacmergênciadafunçào
simbllicaousemiética,funçsoestaqueencontrasuasrafzesno
perfodosensörio-motor;em scguida,0trabalhosalientaotrata-

mentohmcionalconcedidop0rPiagetàlinguagem,abordagem
essaque surge também em outrascorrentesde pesquisas,como
porexemplo,em algumasfonnulaçöesde Vygotsky e em trabaIhosrecentessobreessetemaem Psicologia.A nosso vet estudar
alinguagem atribuindoum aênfaseksfunçöesderepresentaçàoe
comunicaçëorevelaumacertaconcepç:oinstrumentalquemereceserreconsideradaerepensadaàluzdetrabalhosempreendidos
em outroscamposdeinvestigaçëo,sobretudoaquelesqueseinteressam pelo estudo daslfnguasnaturais.
-
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POLITICASDEATENIAOXCRIANCAEAO ADOLESCENTE:CONTRIBUIX ESDA PSICOLOGIA.Coordenador:
AlyssonM assote Carvalho.

POLM CASDE ATENDIMENTO X CRIANCA E A0 ADOLESCENTE NO RlO GRANDE DO SUL:CONTRIBUIIAO
DA PSICOLOGIA DO DESENVOLVIM ENTO.SllviaHelena
Koller,UniversidadeFederaldoRioGrandedoSul.
A Psicologiatem buscado integraro conhecimento acadêmico à
comunidade, preocupando-se com a relevância social e
aplicabilidadedeseusestudos.EmbasadosnoM odeloEcolpgico
deBronfenbrennereenfatizandoaspectosdesalideeresiliência,
psicölogosdoCEP-RUA/UFRGS desenvolvem suasatividades
sobre pessoas em desenvolvimento em condiçöes adversasou

atfpicas.Trêsobjetivosabrangem estasatividades'
.(a)pesquisa,
(b)extensâo,e,(c)ensino.AspesquisasdoCEP-RUA s:orealizadas,principalmente,sobrecriançaseadolescentesem situaçâo
derua,institucionalizados,privadosdeliberdade,em situaçâode
riscosocialepessoal,bem comosobresuasfamflias.Estaspesquisasbuscam identificareavaliarfatoresderiscoedeproteçâo,
vulnerabilidadeeresiliênciadosparticipantes.A extensâorefere-seàdevoluçâodosresultadosdaspesquisasaosparticipantes.

S:()elaboradosprojetûsparamelhoraraqualidadedotrabalho
dostécnicosdasentidadesenvolvidas(escolas,abrigos,albergues,instituiföesdeatendimento,FEBEM,projetosdeoticina-

de,sejaelaçddesatiadora''oudkonstrangedora''9oCEP-RUAtraz
umatentativadeformar,antesdetudo,educadoressociais,c0m o
compromissosocialdeintegraroscidadsoscm suacomunidade,
comomembrosquecompartilham responsabilidades.

AGRESSAO,ALIANCAERECONCILIAIAONOCONTEXTOPRKESCOLAR.CelinaMariaColinoMagalhâesUniversidade FederaldoPars.
Tem sido relatado porvlriospesquisadores,que a natureza das
interaçöesiniciaiss:o cruciaispara odesenvolvimento emocio-

nal,cognitivoeintelectualdascriaxas(Camaioni,1980;Bowlby,
1985.
,Rossetti-Ferrira,1986).Instituiçöescomo crechese
escolinhas,ondecriançaspassam grandepartedeseutempo principalmenteinteragindocom pessoasnëo familiares,têm despertadointeressepelopapelqueexercem naformaçàodessesindivfduos.O temaquem eproponhoaabordarnestesimpösio,relaciona-se a uma forma de interaçào que muitos classificam como
anti-socialquesâoasinteraçöesagressivas,entendidasaquicomo:
eventos em que uma criança comporta-se ffsica,verbalou
gestualmentedeformaaferirosinteressesdaoutracriançaoua

conflitarclaramentecomeles.Objetiva-sediscutir,dentrodocontexto agressivo,m ais precisamente duas modalidades de comportamento queemergem:aliançasereconciliaçöes.Serâo relatadosresultadosdepesquisaobservacional,realizadaem creche,
com criançasdequatro acinco anos.

ADOLESCVNCIA,ASPIRAIX ESPROFISSIONAISECOTIDIANO SOCIAL.Antonio CarlosSilva Costa,Universidade
FederaldeAlagoas.
Lidarcom temasdo cotidianoéumaformadecompromissosocialde minoraro sofrimento humano.Descobrirconexöesentreo
macroeointerindividualpodeserum bom ccmeçonabuscade
maisfelicidadeparaahumanidade.Em escolasdesegundograu
deSëoPaulo,460adolescentesresponderam aum inventM ocom
90 itensenvolvendo atributospessoaise aspiraçöes de carreira
profissional.Asdiferençasderendaapareceram como maisfortesdoqueasdesexo.Examinandoainfluênciadasvalisveissexo
e renda na estrutura representacionalde cada grupo em relaçâo
ao sucessoprotissional,descobrimosquehsmaissemelhanças

entreasmulheresehomensdoqueentrericosepobres.Osjovensdealtarendademostraram aspirarmuitomaisem relaçâoao

escola,entreoutras),edavidadascriançasefamflias.HJtroca

futuroprofissional,apresentandoum conjuntovintevezesmaior

constanteentreprofissionaisdoCEP-RUA edasentidades,integrando esistematizando conhecimentosteöricoseprsticos.Para

deaspiraçöesdo queosdebaixa,indicando-nosqueaEducaçào
deixade serumachance de ascensëo social,parasetom aruma

cada um dosprojetos executadosé feita uma avaliaçâo de

reprodutoradaordem social.Nanossapesquisa,osjovensde

monitoramentoedeimpacto.Integradoaestasatividades,oCEPRUA desenvolveaatividadedeensino paraalunosdegraduaçào
edepös-graduaçào.Asatividadesdeensinoabrangem supervisëodetesesdeDoutoradoedissertaç:odeM estrado,seminM os
teöricos,disciplinascurriculares,capacitaç:oparaabordagem de
criaxasem situaçâoderua,capacitaçâo metodolögicaeestégios
curriculares.Osalunosparticipam ativamentedasatividadesde

baixarenda nâo compartilham,na maioria dasvezes,dosideais
dosdealtarenda.Constatamosaaceitaçâo dacondiç:odepobre-

30

za,umavezqueestesjovensnemaspirammaisàsconquistasdos
economicamentesuperiores,ouseja.àascensëosocial.A crueldadedaseleçëo aoensino superiorno Brasiléum ato vergonhoso de covardia.Aoscursosmaisprocuradosdasuniversidades
pl
iblicas,queprometem umamelhorsobrevivênciano mercado,
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sltêm acessoosjovensdealtarendaquevieram deescolasparticulares.Nanossapesquisa,osjovenspobresdemonstraram re-

escolarforam ensinadasalerum conjuntodepalavras,c0m pro-

conhecerasbarreirasaoacessoàsuniversidades,quandoatirmaram quererfazerqualquerserviço.Também demonstraram consciência dapouca validade da educaçào fonnalpara a melhoria
dassuascondiçöesdevida.Suasexpectativasdeeducaçâocomo
garantiadeum futuromelhorsëofrustradaspelaineticiênciada
escolacomogarantiadeascensâosocial.SegundodadosdoIBGE,
asmulheresbrasileirasestudam maisdo queoshomens.Nesta
pesquisa,asmulheresconfirmaram esteprognösticoquandoescolheram maisçt
gostardeler''doqueoshomens.A representaç5osocialdofuturoprotissionaldasmulheresédistantedados
homensaté nasuacomplexidadeem relaçào aosatributos.As
mulherescontinuam aesperar,preocupando-semaiscom asub-

çöespré-requisito(oral-escrito,oral-desenho)querapösaemergênciadeequivalência(escrito-desenho,desenhtgçscrito),ten-

jetividadeearecompensadasemoçöespositivas,enquantoos
homensquerem liderarecriarosnovospadröes.

CAR CITACAODEEDUCADORESDECRECHES:AEXPERIENCIA DO PROGRAMA MINAS POR MINAS -UNIVERSIDADE PRESENTE.AlyssonMassoteCarvalho,UniversidadeFederaldeM inasGerais.
O nfvelbaixodequaliticaçàodosprotissionaisdecrechesea
faltadetreinamentoconstituem-senum dosgravesproblemaspara
amelhorianaqualidade do atendimento àpopulaçëo de0 a6

anosatendidaporesta instituköes.NointeriordoestadodeMinas
Geraisestasituaçsoseagravadevidoàdistânciadosgrandescentros,ondeasoportunidadesdetreinamento sâo maiores,e à.manutençëodehsbitosarraigadosdeconduta,viaderegra,nâo adequadosao desenvolvimento dacriança.Veritica-setambém que
nàoexistem polfticaspliblicasclaramentedetinidasvoltadaspara
acapacitaçâo destetipodetrabalhador.Nestecontextopretendeseabordaraexperiênciado programaftM inasporM inas-Universidadepresente'',quedesenvolveuumaaçâointegradadetreinamento deprotissionaisdecrecheem todooestadodeM inas
atravésdeumaparceriaenvolvendoasinstituiçöesdeensinosu-

perior,govemodoestadoeiniciativaplivada.Objetiva-sediscutirosmodelosdetreinamento empregadoseseu impacto sobre a
qualidadedo atendimento,considerando os referenciaisdaPsicologia Sociale Comunitiria,da Psicologia do Trabalho e da
Psicologiado Desenvolvimento.Namedidaem quefoiumaexperiênciade caréterinterdisciplinarpretende-setambém refletir
sobreocampodeatuaçëo profissionaldopsicölogoesuainteraçâo
com osoutrosprofissionaisneste tipo de program a.Além disto

objetiva-seabordararedederelaçöesinter-institucionais(Postos
de Satide,Hospitais,Escolas,AssociaçöesComunitârias,Prefei-

turas,Igrejas)ondeascrechesepré-escolasest:oinselidas.
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AN
ALISEDOP MPORTAMENTO:ALGUNSDESENVOLVIMENTOS TEORICO-METODOLUGICOS E SUAS APLICACOES.Coordenador.JorgeMendesdeOliveira-castro

RELAIXESCONDICIONAISNA AQUISIIAODA LEITUlkA.MariaAméliaMatos(UniversidadedeSëoPaulo)eMaria
Mtzrlv Hl
ibner(UniversidadeM ackenzie).
O presentetrabalho descreve uma série de estudos que pretendem identificarascondiçöessob asquaiso comportamento textualficasobocontroledeunidadesverbais.UsandooParadigma
deSidman de equivalênciadeestfmulos,crimwasem idadepréSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

cedimentosespeciais,introduzidosquerduranteotreinoderela-

tando-seobtercontrolesilsbicosobretextuais.A eficsciadestes
procedimentosfoitestadafragmentando-seaspalgvrasescritas
originaisem sflabas,recombinando-asem novaspalavras,cusan-

do-asem um testedeleiturageneralizadacom compreensso(leitura recombinativa).Osprocedimentosenvolviam treino em
oralizaçâodoconjuntooriginaldepalavrasescritasde'
maneira
fluente,com ousem cöpia(técnicadeconstruçsoporanagrama),
ou de maneira escondida.Osdadosmostram que treinosde

oralizaçâoisolada(fluenteousilabificada)assim comocöpiaisolada,introduzidosapösaemergênciadasrelaçöesdeequivalência,produzem efeitosdesprezfveis,oupordemaisvarisveis,sobreodesempenhoem testesdeleiturageneralizada.O usodesses
procedimentosem seqtiêncian5o alterou esse quadro.Contudo,
oralizaçâofluentedurante otreino dasrelaçöespré-requisitoe

oralizaçâofluentetreinadajuntamentecom construçâoporanagramaapösaemergênciadeequivalênciaproduziram desempenhosestsveisequaseperfeitos,nostestesdeleiturarecombinativa.
Osresultadosdesmititicam procedimentoscorrentesem nossas
escolas,efalam afavordeestratégiasmtiltiplaseprecoces.Atualmenteinvestiga-seoefeitodeoralizaçsosilabiticadacom construçâo poranagrama.

FORMAIAO DECLASSE DE ESTfMULO E APLICACAO
AO ENSINO.Jûlio CésarCoelhodeRose(UniversidadeFederaldeSâoCarlos),DeisydasGraçasdeSouza (Universidade
FederaldeSëoCarlos),EleniceSeixasHanna(Universidadede
Brasflia),OlavodeFariaGalvâo(UniversidadeFederaldoParJl,
AnaLk iaRossito(UniversidadeFederaldeSâoCarlos).

Quandosereshumanosaprendem relaçöesentreestfmulos,novasrelaçöes podem emergirsem serem diretamente ensinadas.
Estasrelaçöesemergentesdefinem classesdeestfmulose,particularmente,classesdeestfmulosequivalentes.Repertörioscomplexospodem seranalisadosem tennosderedesderelaçöesentre estfmulos.O ensinodealgumasdestasrelaçöespode fazer

com queasdemaisemerjam.Pode-se,portanto,planejaraaquisiçëoderepertörioscomplexoscaracterizando-osem termosdeuma

redederelaçöes,identiticandoasrelaçöesquecadaaprendizjé
domina e,a partirdaf,identiticando aquelasque precisam ser
ensinadasdemodoaproduziraemergênciadasdemais,resultando naaquisiçâodo repertöriocomo um todo.Nossosestudostem
utilizadoestesprincfpiosparaaanélisedo repertöriodeleiturae
esclitaeparaseu ensinoaalunosdeescolaelementarcom histöria de fracasso escolar.Estesrepertöriossëo analisados em termosderelaçöesdeequivalênciaentreestfmulostextuais,verbais
oraisepictöricos.O ensinoderelaçöesdeemparelhamentoentre
palavras ditadase palavras impressasresulta,de modo geral,a
relaçöes emergentes de equivalência entre palavras impressas,
palavrasditadasetiguras.O aumentonesterepertöriolevaàocorrênciadeleiturageneralizadadepalavrase,paramuitosestudantes,também à escritageneralizada.Estageneralizaçëo pode ser
produzida ou acelerada pelo ensino de correspondência entre
unidadestextuaisesonoras.Estudosposterioresreplicaram estes
resultadoscom criançaspré-escolares,criançascom retardomental
eadultosanalfabetos.Outrosestudosindicam queorepertöliode
matemiticarudimentartambém podeseranalisado eensinadode
modosimilar.Assim ,aanâlisederedesderelaçöesdeequivalência pode fundamentaruma tecnologia de ensino de repertörios

acadêmicosbésicos.(CNPq,FAPESP)
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TOXICOLOGIA COMPORTAMENTAL:CONTRIBUIISES
DOSESTUDOSCOM RADIACAO IONIZANTE.Lincolnda
Silva Gimenese fagrc'fc Abreu Vasconcelos(Universidadede
Brasflia).
Aspesquisasdelaboratöriocom animaissëotentativasimgortantesparasuprimiralgumaslacun% deixadasgelasmetodologias

utilizadasnosestudosc0m sujeitoshumanossobreosfenômenos
comgortamentaisque acompanham umaexposiçâo àradiaçâo.
Essesestudoscomportamentaisc0m animaispodem serclassiticadosem doisgnlpos:noplimeirogrupoestal
iam Osestudosde
comportamentosnaturaiseno segundoosestudosdecomportamentosqueenvolvem algum tipo deaprendizagem.Nestadiscussso estaremostratando principalmente de comportamentos
operantesm antidospordiferentestiposde contingênciasde
reforçamentoedevarilveisradiogênicastaiscomoadosagem de
radiafâo,repetiföesde exposifâo,e fracionamento de dose.Os
efeitos caracterfsticos observadoscom esquemas simples de
reforçamentomostram umareduç:onodesempenhodaresposta.
Essesefeitossâo,entretanto,dose-dependenteseinteragem com
outrasvarilveistaiscomootipodelinhadebase,taxaderespostasnalinhadebaseetipodeestfmuloreforçador.Além disso,em
esquem% concorrentesosefeitossàoseletivos,deacordocom os
componentesdoesquema,sendo maisaparentesnoscomponen-

tescujadiminuiçëodocomportamentonàoafetaaobtençâodos
reforçadoresprogramados.Dadosobtidosem procedimentosde

aquiskàorepetidaindicam também umainteraçâodaradiaçëo
com o graudatarefaem execuçëo:tarefascom diferentescomplexidadessofrem diferentesefeitosdeumamesmadosedeirradiaçâo.Asimplicaföesdosestudoscom animaisem laboratörio
para a compreensào dasmanifestaçöescomportamentaisobservadasem indivfduosexpostosem eventosradioativossàodiscu-

tidas.(CNPq)

COMPLEXIDADEDISCRIMINATIVA:PROPOSTATjöRI-

entesëenoveexperimentos(455Sessöes,129Sujeitos)analisadosem conjuntocolwboraram asanllisesem termosdecomglexidadediscriminativa,indicando aindaefeitossistemsticosda

ordem dassessöes,daidadeedosexod0ssujeitos.Oconceitode
colnplexidadediscriminativa podevirasert
itilnadescriçâode
algunsresultadosObtidosem exgerimentossobretransferência
deaprendizagem,aprendizagem serialediscriminaçsosimultânea,enaexplicaçsodealp masdificuldadesobservadasnaaprendizagem derelaçöesentregrafemasefonemasnalfnguaportu-

guesa,(CNPq)
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PSICOLOGIA E GZNERO:UM DESAFIO.Coordenadora:
GlâuciaR..S.Diniz.

G/NERO NO TRABALHO CLfNICO.Dra.RosaMaria S.
Macedo.Pontif.Univ.CatölicadeSâoPaulo.
Discutirsaimportânciadainclusâodavarisvelgêneronotrabalho clfnico -atendimentosindividual,decasal,famflia e na su-

pervisâo,enfatizandoacontlibukâodavariévelparaoentendimentodasrelaçöesinterpessoaisedarelaçàoterapêutica.Assim,
usandoasrelaçöesdegênerocomopontodepartida,discutir-se4.o papeldo homem edamulhernocasamento,navidafamiliare
explorar-se-éfatoresque afetam fundamentalmente o desenvolvimento da famfliae sua inserçào no contexto social.Concluirse-scom umaanélisedopapeledasfunçöesdo/daterapêutasob
aötica degênero.

GGNERO E SUBJETIVIDADE HUMANA.Dra.Albertina
MifansMartinez.Universidade de Havana,Cuba,Professora
visitantenaUniv.deBrasflia.

CA.DADOS PRELIM INARES E ALGUM AS POSSIVEIS

Começarâargumentandoanecessidadedeabordaroestudo da

APLICAIOES.-It
V#eMendesdeOliveira-castro(Universidade

subjetividadehumanalevando-seem consideraçâoocritériode

deBrasflia).

gênero,quetêm estado ausentedemuitasconcepçöesrelevantes
sobreoestudodapersonalidadeem psicologia.LevantarJentâo
uma discussâo sobre a chamada Etpersonalidade feminina''
analizando-se suasimplicaçöesteöricase metodolpgicas.Concluir; trabalhando a relaçâo entre gênero,personalidade e
criatividade,fazendû referênciasa estudos comparativosentre
homensemulheresreconhecidossocialmentecomopessoascriativas.

Astentativasdedescrevere classiticaro nfvelde complexidade
dediferentestarefasnâotêm conseguidosuperaroproblemade
separarcaracterfsticasdastarefasdashabilidadesrequeridaspara
desempenhl-las.Umaanélisedo usode complexidadequando

comparadocom oconceitodtd6culdade,nalingtlagem cotidiana,sugerequeoconceitodecomplexidadepodeserusadopara
descrevercaracterfsticasdastarefas,independentementedonfvel
deditk uldadequeelaspossam apresentarquandodesempenhadaspordiferentesindivfduos.Seumatarefaforinterpretadacomo

um conjuntodecontingênciasprogramadasdereforço,i.e.,uma

GVNERO EAMBIENTEDETRABALHO.Dra.LisaBarham.
Univ.FederaldeS:oCarlos.

tarefaespecifica que,em determinadasocasiöes,determinadas

Trabalharsacontribukàodavarilvelgêneropara()desenvolvi-

respostasproduzirâo(ounâo)determinadasconsequências(e.g.,
correto/incorreto),oseunfveldecomplexidadepoderiasercal-

mentodetrabalhosnaéreadapsicologiasocialeorganizacional.
TantonaAméricadosu1quantonaEuropaeAméricadoNorte,
nostiltimos30anoshouveum aumento signiticativo daparticipaçâodasmulheresem atividadesdetrabalhoremunerado.Todavia,aindaexistem diferençasno desempenho de papéisfamiliareseprofissionaisbaseadosnasnormaseexpectativasem funç:o
degênero:asmulherescontinuam com um encargo farniliarm aiF

culadocom basenaquantificafâo dascontingênciasespecificadas
porela.A expressâo complexidadediscriminativa tem sido propostaparadescreveraprobabilidadeprogramadadereforçopara
respostasespecffic% napresençadedimensöesdiscriminativas
especfficaseafreqtiênciamédiaprogramadadereforçoporresposta.Dadosobtidosem quatro experimentos,utilizandouma
tarefadepares-associadoscom umarespostaauxiliar,nosquais
cadaumadasvaliiveisquecompöem acomplexidadediscriminativafoimanipuladaseparadamente,indicaram queaumentos

nacomplexidadediscriminativa produziram diminuköessistemâticasnodesempenho.Anilisesestatfsticasdosdadosproveni32

pesadodoqueoshomens,queprejudicaodesempenhoprotissionaldasmulheresem comparw àoaoshomens.Psicélogosprecisam analisarainfluênciadequestöesgêneronaspréticasepolfticasdo ambientedetrabalho quepenalizam asmulheresecontribuem paraamanutençâodediferençasentrehomense mulheres
no seudesenvolvimento profissional.
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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GZNERONAPESQUISA PSICOLUGICA.IWJIICIR.S.Diniz,

lhadores.Quandoassociadaàsestratégiasutilizadasparaacom-

Univ.deBrasflia.

preensàodocontextopermitiuum retratotidedignodeumasitu-

açëodegrandecomplexidade.(CNPq)
Gêneroéumavariévelfrequentementeignoradanapesquisapsicolögica.Nestetrabalhosersmostradaarelevb ciadesesuperar
essatendência,poisacredita-sequeoestudodessavarisveltenha
muitoacontribuirparaacompreens:odaestruturaçàod0spapéis,dosvalores,doscomportamentosedosrelacionamentosde
homensemulheresem todasasfasesdavida.Seràoapresentados
algunsdosdesatiosteöricosemetodolögicosparaainclusàode
gênero comovarisveldepesquisaeserâoapontadassoluçöesque
viabilizem oaumentodetrabalhosquelidem com essacategoria.
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METODOSQUALITATIVO E QUANTITATIVO EM PSICOLOGIA SOCIAL.Coordenadora:SueliTerezinha Ferreira
Martins.

MéTODOSQUALITATIVOSPARA ACESSAR ASREPRE-

SENTAIX ESDETRABALHADORESEXPOSTOSAMERCVRIO.DéboraMiriam RaabGlina(CentrodeReferênciaem
sagdedoTrabalhadordeSantoAmaro-PMSP,SàoPaulo).

O objetivo destepaperémostraro desenho metodolögicopelo
qtlalseoptou ediscutirascontribuiçöesdaanélisequalitativade

entrevistasparaaapreensëo dasrepresentaçöessociais@.
S)e
construçàodesentidosobreotrabalhoexpostoaomerct
iriometélico.Foram feitasentrevistasindividuaissemi-estruturadasentrem arço edezembro de 1992,com trintatrabalhadoresdos230
expostosao merclirio,pertencentesaumaindlistriaprodutorade
lâmpadassituadaem Sâo Paulo.Além das entrevistas,visando
compreenderocontextoforam:feitasvisit% aossetoresondehavia

exposk:o;obtidosdadossobremonitoramentoambientalebiolögico;entrevistados profissionaisde Recursos Humanos.Foi
realizadaumaanlliseteméticadastlintaentrevistas,enfocando:
anaturezadotrabalho;aconvivênciacom omerct
irionocotidianodetrabalho;apercepçâodedanosàsaûdedecorrentesdaexposiçâo,o coping e o sofrimento mental.De modo a captaro
processo foram escolhidasduasentrevistasparaumaansliseem
profundidade.Buscou-seacompreensâo da funcionalidadedo
discurso,do quesustentavaedavaconsistênciaàargumentaçâo.
Foram também analisadastrintamatériasdivulgadasem diversos

jornaiserevistas,asquaiseram citadasnasentrevistas.Osdados
mostraram queostrabalhadoresn;otinham tido infonnaçöessobreomerct
iriometélico anteriormenteeesteexistiaem grande
quantidadenoambientedetrabalho,tendo ostrabalhadorescontatoffsico com ele.Asinformaçöessobreomerctirio foram obtidasdefontesvariadas.AsRS construfdasa partirdessasinformaçöes abrangeram os mais diversos aspectos:o conceito de
merctirio;comoomerctirio entrano corpo)acapacidadedomerctîrio de causardanosà salide;como o merctirio é eliminado;

possibilidadesdecuraesoluçöesdoproblemadaexposkâo.EssasRS apareceram sempre envoltasem incertezase o conhecimento possufdo apresentou lacunas.Apareceram estratégiasde
enfrentamento individuaisenfocadasnoproblema enaemoçlo.
Essasfonnasdecopinlocorreram simultâneaouseqtiencialmente
mostrando estreita relaçâo com asRS sobre o merctîrio.Essas
estratégias nem sempre foram eficazes na diminuiçëo ou
neutralizaçâodosofrimentomental,queapareceu sob aformade
tlisteza,medo,revoltaeangtistia.A anâlisequalitativade entrevistasmostrou-sevaliosaparaseacessaraperspectivadostrabaSBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

OUSODAANXLISEDECOyRESPONDGNCIAPARACAPTARRELAIXESENTREPRATICASEREPRESENTK OES

SOCIAISDEUM BAIRRO DEPERIFERIA.Celsozonta(UniversidadeEstadualPaulista-lm Esp,CampusdeBauru).

O objetivodestapesquisafoiverificararelaçâoexistenteentre
representaçöeseprlticassociaisdeum bairrodeperiferia,noque
serefereàssuasrepresentaçöespolfticas.Optamosporanalisaro
contetido dasrepresentaçöessociaisenquanto produto,utilizandotécnicasquantitativas,em especial,aanâlisedecorrespondênciaquepossibilitaabstrairoqualitativodo quantitativo.Foram
entrevistados400moradoresdobairro,sendo200considerados
indivfduosparticipativose200nâoparticipativos.Osindivfduos
participativos,foram caracterizadosdeacordo com o contetido
desuasprsticascomoparticipantessociais,participantesreligiososeparticipantespolfticos.Paracompreenderofenômenoinseridoem um contexto,buscamoscompreenderahistpriadobairro,suasatividadeseexperiências,suaslutas,suasorganizaçöes,
atravésderelatosoraisdesuaslideranças,dasatasedo Boletim
InformativodaAssociaçàodeM oradores.Paraamelhorcaracterizaç:o do perl
'
ildosmoradorescom seustiposdepréticassociais,fomm elaboradasquestöesabertasefechadasquepudessem
captarsuasopiniöes,atitudesevalores.Noqueserefereàsrepresentaçöessociais,utilizamosa técnicadaevocaçào livre apartir
de9palavras-estfmuloconsideradastemas:AssociaçâodeM ora-

dores,Sindicato,PartidoPolftico,Governo,Povo,Justiça,Injustiça,Cidadâo e Participaç:o.Paracada tema,aspalavrasresultantesforam cm zadasentresi,produzindoumamatrizsimétrica,
quefoitratadaatravésdaanélisedecorrespondência,oquepossibilitou analisaracorrespondênciaentrecadapalavraencontradanocamporepresentacional.O distanciamentoouaaproximaç:o entreasmesmasanunciam ocontelido simbölicorepresen-

tacional.A aproximaçâoouodistanciamentodoeixocelitraldo
camporepresentacionaldetineaçEforça''darepresentaçâo.Sob
estascondiçöesefetuou-seaanslisequalitativadosdadosencontradosem cadacampo representacional,comparando-seentreos

tiposdeparticipaçâo(social,religiosaepolftica)com osnâoparticipantes.Conclufmosqueh;relaçâoentreprâticase representaföes sociais,e que estas relaçöessâo mais diferenciadasem
termosdecontetidodasrepresentaçöes,eem termosnumélicos
deelementoscentrais,tantoquantom aisdiferenciadosforem os
contelidosdasprsticassociais.A saliênciadapalavranocontextoexplicitado,definidaem termosdefamiliaridadecultural,bem

comodecontet
îdosensfvelàsdeterminaçöesdavidadosujeito,
foiuma variivelimpoftante para a estruturaçâo dos elementos
centraise periféricos.O caréterconsensualdostemasgeradores
dasrepresentaçöessociais,consenso aquientendido nâo sö em
termos quantitativos,mas qualitativos,também se apresentou
como uma varisvelimportante na formaçâo dos campos

estruturadosdasrepresentaçöessociais.(CNPq)

ANv lsEpslcossoclu EM Ixse
rlTulçôEs:QUESTôES
METODOLöGICAS.Jacyara carri
joA/c/l
ua NasciuttitUniversidadeFederaldoRiodeJaneiro).
A metodologiade pesquisanaanflisepsicossocialdeumainstituiçâo buscaapreendertodaa suadinâmica,partindo do pressuposto de que a instituiçâo engloba,além de sua m aterialidade
organizacional,espaçossociais,simbölicoseimaginirios.Con-
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Sidera-se,assim,quedeterminantesdeordem socialepsfquicas
seentrecruzam naconstituiçâodeumacontigtlraçâo sinp lare
comglexa-ainstituiçso.Dessaforma,ametodologiadirigidaà

anslisedeum objetopsicossocialqualquerqueocorraanfvel
institucionaldevelevarem contasuas3dimensöes:adoinstitufdo,ado funcionaleado relacional.Umagradedeleiturada
estnlturadainstituiçsocomportandodiferentesnfveisreferentes
aessasdimensöespermitirsaagreensâodeelementoscomo:identidadesocial,histöria,estatutos,organizaçso,dependências,ligaçöestransversais,relaçöesgrupaiseinvestimentospessoais.
Paratanto,diversastécnicaspodem serusadas.Anélise docu-

pressso(Ieopinisoesentimentos;identificaçsoediferenciaçâo
dosindivfduos.Neste sentido,o que0 grupo de discussâo ou
grupofocaltem departicularidadeéquetrabalhacom asopiniöes,representaçöesevaloresdosentrevistados,difelindodaobservaçàoqueestbmaiscentradanoscomportamentosenasrelaçöes.Serâoapresentadasreflexöessobreexperiênciasoriundas
deprocessosgrugaiseentrevistassemi-estruturadas,comoabordagem qualitativanapesquisaem satidept
iblicaebasepara a
construçsodenovasprsticasem PsicologiaSocial.Osmembros
dogrugossoselecionadosapm irdeumaproblemsticadesat
ide/

doençacomum atodos.Osestudosrealizam-seem trêsetapas:a)

mental,observaçâoparticipante(etnometodolögica)eentrevistas

entrevistainiciallevantandoconcepçöesqueosindivfduostêm a

semi-dirigidastêm sidousadasc0m sucessonessetigodefdleitura
institucional''aquiproposta.Assim comoosdiferenteselemen-

resgeitodevsriosaspectospertinentesà.pesquisa(concepçsode

tos de anslise nâo se apresentam de forma isolada,mas se
complementam,sesobrepöem e secontradizem,aanllisededadosobtidosatravésdessastécnicastambém deveserfeitadeformacruzada.Atravésdoconhecimentoglobaldainterdependência
entre as 3 dimensöes,obtido atravésde metodologia que desmonta umaestrutura parademonstré-la,revela-se adinâmica
institucionale seusefeitospodem sermaisclaramentepercebi-

paçâo;concepçàodoSistemadeSat
idenacionale/oulocal;etc.l;
b)processogrupal:sâorealizadosencontrossemanaisouquinzenais(12encontrosem média)ondessodesenvolvida astemsticas

dosnoobjetoespecfficodepesquisa.

realiza-senovamenteaentrevistaaplicadanoinfciodotrabalho
paraveriticarseocorreram mudançasnasconcepçöesanteriormente levantadas.A partirdessesestudosconstata-se um movimento que inicia-se em umaconcepç:o estritamente orgânicae
medicamentosado processo de adoecimento eque a integraçâo
dealgunselementostrabalhadosno grupovaisubsidiando aconstruçâo de um a concepçëo biopsicossocialdo fenôm eno
pesquisado.Nostrabalhosdesenvolvidos,aanllise qualitativa
deentrevistasedoprocessogrupalmostrou-sefundamentalpara
apesquisademudançasnaconsciênciadosindivfduoscom pro-

EVX VISTAEGRUPOFOCALENQUF TOABORDAGEM

QUALITATIVA NA PESQUISA EM SAUDEPOBLICA.Sueli
Terezinha Ferreira M/rlfr?
.ç(Universidade EstadualPaulistaUNESP,CampusdeBauru).
O atendimento em grupo tem sido prstica comum nostiltimos
anos na érea da satide.Isto veritica-se tanto na sat
âde em geral

quantonasat
idemental(gruposdediabéticos,hipertensos,obesos,màesdecriançascom problemasdenutrkâo,psicöticos,neuröticos,alcoolistas,etc.).Nestetrabalhopartiremosdaconcepçâo degrupo enquanto espaçopara:problematizaçâo do cotidiano;desencadeamento de novasrelaçöese vfnculosafetivos'
,ex-

satideedoença;histéricodoadoecimento;concepçsodepartici-

coletadasnaprimeiraentrevista,partindo dosaspectosmaisfamiliaresepröximosdosmembrosdo grupo,seguindo-sedeum
aprofundamentoou introduçâo denovosaspectosno decorrerdo

trabalho'
,c)entrevistafinal:um perfodoapösoprocessogrupal,

blemasdesalideenaformaçàodeagentesdesatide.CNPq(bolsasdeIC-PIBIC)
000-

-
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ATENDIMENTO PSICOLöGICO X CRIANCA C0M CâNcER EM UNIDADE DE SAIIDE.D ersonu izcostaJlznor
(UniversidadedeBrasflia)e Silvia Maria GonçalvesCoutinho
(HospitaldeApoiodeBrasflia-FHDF).
A PsiconcologiaPediétricapodesercaracterizadacomoocampo
daPsicologiadasat
idequeestudaainfluênciadefatorespsicol4gicossobre asvariadasmanifestaçöesdo câncerinfantil.Os
aspectospsicolögicosdopacienteinfantilcom cânceragontam
paraumasériedevalisveisemanifestaçöesqueseestendem desdeaprevençsoatéotratamentoeareabilitaçâo.Entrctaismanifestaçöes,quepermitem intervençâopsicolögica,pode-sefazer

referênciaàdepressào(eàsrespostasassociadasàdepressso),ao

verssodarealidadetoma()lugardarealidadeobjetivaeaviabilidadesubstituiaveracidade.Ouseja,ficaquestionadaapossibilidadedeconhecimentocientftkoobjetivodiretodarealidadeea
ciência fica entendida como um modo privilegiado de dar
inteligibilidadeàsexperiênciashumanas,oque,deresto,caracterizariatodotipodeconhecim ento.Essanovaperspectivapode
serencontradaem vériasdisciplinas,inclusivenaPsicologia.Na
Psicoterapia,vem ocupandoespaçodemodocrescenteeacelerado,desdeadécadadeoitenta,atravésdeum lequedeabordagens
queseconstituem numadasdireçöescontemporâneasmaislicas
em possibilidadesdereflexsoeaçâoprofissionalecientftka.Parte
dessasabordagens-designadacomoconstrucionismosocial-se
distingueporconceberomundopsicol4gicocomo derivadodo
intercâmbiosocialemediadopelalinguagem.O presentecurso,

estresse,àpercepçëodaexperiênciadedor,à.ansiedade,aoisolamentosocialdacrialxa,àsestratégiasdeenfrentamentodocâncer,àsnecessidadespessoaisdosfamiliaresdacriança,entreoutras.Osestudosem Psiconcologiapedistricaapontam paraane-

além deapresentarum brevedelineamentodoconstrutivismo(e
doconstrucionismosocial)naciênciaenapsicologia,tem ain-

cessidadedeajudapsicolögicaaopacientequando,entreoutros

psicoterapia,segundo aclassitkaçâodeNeimeyer(1995):tera-

casos,omesmoseencontraem algum adasseguintescircunstân-

piacomociênciapessoal,terapiacomodesenvolvimentodoself,
terapia como reconstruçëo narrativa,terapiacomo elaboraçso
conversacional.Além dacaracterfsticainovadoraqueessasabordagensapresentam quantoao marcometateölico aquesereferem,inovam quantoaotratamento,obviamentecongruente,dado

cias:1)quandosuasreaçöesemocionais(oureaçöesemocionais
dafamflia)oimpedem decooperarcom otratamento.ou,interferem negativamentesobreoprocessodetratamento'
,2)quandoo
com portamentogeraldopacientepareceprovocar-lhemaisdor,

ou,sentimentosdedegradaç:ocorporal;3)quandosuasreaçöes
emocionaisperturbam o desempenho de atividadesque,sem as
reaçöesemocionais,seriam maisfacilmentedesempenhadas,tais
como manutençâo de contatos sociaiseexecuçâo de atividades

tençso de apresentarosprincipaiscontomosepistemolögicos,
teöricosetécnicosde algumasde suasprincipais tendênciasna

à.concepçàodosujeitoparticipantedoprocessoterapêutico:a1guém queativamenteconstruiu(ou co-construiu)seu modode
conheceresentiro mundo.Essemodo,nâoredutfvelaesquemas

deentretenimentovaliadoe;4)quandosuasreaçöesemocionais

supostosdefora(0sujeitoéoexpertem simesmo)seliaomodo
peculiardeorganizarsuaexperiênciaecujareorganizaçâopode-

sem anifestam sob afonnadesintomaspsiquiétricosconvencionaisou sintomaspsicolögicosdesadaptativos.Estecursopreten-

ria ser necesssria a partir da experiência gerada no processo
terapêutico.

deabordarosseguintesaspectos'
.a)objetivosdaPsiconcologia
Pediétrica,incluindoconceitosbâsicos,questöesdeinteresseatual

edificuldadesmetodolögicasdepesquisa;b)utilizaçâodeinstrumentosetécnicaspsicolögicas(comportamentaise cognitivas)

necesso osaoatendimentodaclientelaeaomanejodevarisveis
psicolögicas;c)principaisprogramasdeintervençëopsicolögica
sistematizadajuntoàcriançacom clcer,em desenvolvimento
em Unidadesde Satîde,incluindo programasdeparticipaçëo

colaborativainterdisciplinares;d)perspectivasatuaisdeampliaçâo do espectro de atuaçâo profissionaldo Psicölogo em
PsiconcologiaPedistrica,considerandoageraçâodoconhecimentoem pesquisaesuaaplicaçâoeoproblemadaintervençâo sistematizadaedapreocupaçâometodolögica.

000-

-

CUR 1.02

BASESCONSTRUTIVISTASPARA A PSICOTERAPIA.AIvaroPachecoDuran(UniversidadeEstadualdeCampinas).
O pensamento ocidental moderno est; ancorado nosconceitos

dicotômicosderealidadeobjetiva/realidadesubjetivaedeverdadeiro/falsoqueconstituem base edeconfnciadaciênciamo-

derna:héumarealidadeobjetivaexteriorqueimportaconhecere
é preciso decidirentre o conhecimento verdadeiro e o conhecimento falso a respeito dessa realidade.O pensamento pös-moderno questionaosvaloresdaciênciamoderna:%6a estrutura e a
tprgcrliztzj'
t
b #z?conhecido -al
*incluldo o conhecedorenquanto
conhecido -estâo inextrincavelmenteligadast
)estrutura do co-

000-

-

CUR 1.03

NEUROSESEPSICOSESDAADOLESCZNCIA:QUESO ES
DIAGNUSTICAS.MJnO:I/nIJ/O dosSantos,Universidadede
SàoPaulo-RibeirâoPreto,EdsonGuf= rlelSaggese.UniversidadeFederaldoRiodeJaneiroeEriksonFelipeFurtado,Universidade de SâoPaulo -Ribeirëo Preto.
Atualmente,constata-se um progressivo interesse dosprotissionaisdesat
idementalporum conhecimento maispormenorizado
sobre a adolescência.Osserviçosde salide mentaltêm se confrontado,neste tinalde século,com questöesb%tante comple-

xas,queemergemnobojodamodernidade,taiscomo:agravidez
precoce,o uso abusivo deJlcoolededrogasilfcitas.osproblemasdisciplinaresnaescolaea preocupanteondadebanalizaçâo
dos atosde violência e de transgressöes; ordem ,perpetrados

inclusiveporjovensdeclassemédia.Poroutrolado,observa-se
quediversostrabalhosda literatura recente dâo conta deum aumento da dem andaporpsicoterapia em nosso meio nasliltimas
décadas,produzindoumacrescentenecessidadedeseestruturarem
serviços clfnicos mais adequados para o atendimento das
especificidadesdaclientelaadolescente.Estecurso sepropöe a
examinara questâo da adolescência a partirda ötica de quem
lida,em seu cotidiano,com portadoresdeproblemaspsicolögi-

cose/oupsiquiltricos.Nossoobjetivoprincipaléproporcionar
conhecimentosatualizadossobreoatendimentoem sat
idemental
realizado em contexto institucional,criando um espaço de dis-

nhecedor''tchiari& Nuzzo,1996).Nessa perspectiva constru-

cussâojuntoaosprofissionaisencv egadosdeolientareinfor-

tivista, onde a ênfase est; na G&caracterlstica proativa e

maroutrosprofissionais,professores,paiseadolescentes.Sepor
um ladoa excessiva preocupaçâo atualem relacionarcomporta-

autooqanizadora do conhecerhumano''(Neimeyer,1995).a
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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mentosdesviantesàexistência(lecondiçùesàiolpgicasgrotkz

nàecimentosefealizeem um camgorelaxatb eSeregistrecor?o-

um usoabusivodecategorizaçöesdiagnösticas,poroutroladoo
estsgioatualdoconhecimentoarespeitodosofrimentopsfquicc
exigeum cuidatb porpartedo clfnico nadelimitaçsodassuas
diferentesformasdeapresentaçâo.Naadolescência,em particular,0problemadodiagnösticosetornamaisanp stiantepara()

ralmente.O elementobssicodestaaprendizagem éarelaçsodo
f$Ct1-C0mjg0,,,ççeU-C0m-0-gn1P0:'ei(CU-com-o-contetido**.A POSturagsicodramsticapermiteaoprnfissionalseverdiantedesuas
verdades,seusmedosefantasias.Permitetambém,regensarsuas
posturas,trocardegapelc0m ()aluno,viveroçscomose'
'.0 profissionalcomgartilhac0m seuscolegassuasinquietaçöes,facilidadeselimites,assumediferentespapéis,conströioccmhecimento

clfnico,sejagelacomplexidadedesuafonnulaçso,sejagelasconseqtiênciasindividuaisesociaisqueenvolvem aproduçsodeum
diagnöstico.A delimitaçsoentre0normale()patolögicoéuma
tarefacomplexaedelicada,exigindoum balanw adequado da
anélisedosdiferentesfatoresintervenientesnaproduçâodo sofrimentopsfquico.A natureza psicolögicado adolescente eas
expectativassociaisqueocercam colaboram nosentidodaproduçâo de sintomasmultiformes,flutuanteseeventualmentede
intensidadesuticiente para produzirsituaçöesdraméticasque
exigem intervenç:oespecializada.Exemplodestadificuldadeéa
superposiçào de sintomas limftrofes à psicose com asreaföes
adaptativasda adolescência.Procuraremosneste curso oferecer,
além de informaçöesatualizadas,uma contextualizaçëo crftica
que permita ao profissionalde satide mental,especialmente o
iniciante,dispordeum esquemateörico-prfticodereferência,que
1hefaciliteo processodediagnösticodaproblemsticaqueafetao
adolescente,dentrodoslimitestécnicose éticosrecomendados.

epropöealtemativas,intervençöeseprojetosdetrabalho.Durante umavivênciapsicodramsticaocorreuma fortemobilizaçso
afetiva.O diretorcongelaacena,propöetécnicasdiferentese
conduzaaçsodramsticapara0féinsight''quepodechegaraatingiradkatarsedeintegraçso'',istoé,adquirirumacompreensso
integradorad0sfatosreveladospela açâodramstica.Estesencontros propiciam ao profissionaluma sensibilizaçâo afetiva,

permitindoqueeledesmistifiqueadroga,revejaseuposicionamento e se sinta maispreparado emocionale cognitivamente

paramontareexecutarum projetocoletivodeprevençâo,criandoum espaçoparaojovemfalareouvirseuscolegasfalarem de
suasvidas.
-

000-

CUR 1.05
000-

-

CUR 104

PREVENIAO DE RROGA NAESCOLA:UMA ABORDAGEM PSICODRAM ATICA.Rosa M aria SilvestreSantos.Ribeirso Preto.

Estecursopromoverlumasensibilizaçâodosprotissionaispara
que osmesmospossam experienciarcomo sentem ,percebem e
Pensam sobreotem aççdroga''eofazer<;Prevençâo àsdrogas''.
M ostraquenâoexistesociedadesem drogas,escol% sem drogas
ouqualqueraglomeradohumanosem drogas.Abordaasdrogas

legaiseilegaisnomesmoroldepreocupaç:o,jlqueasprimeiras
representam um dosmaioresproblemasdesal
idept
iblicaeumas
dasgrandeshipocrisiasdasociedadeatual.AcontecequeaFamf1iaeaEscolarevelam extremaperplexidadeedespreparo para
prevenirdrogas:.ou utilizam de advertênciadram stica e
aterrorizante,adotandoo %tM odelodo Amedrontamento'',também chamadodeQç
pedagogiadoterror'';ouestimulam ouso,usan-

doouabusandodasdrogaslegais(ilcool,fumo emedicamentos).Estudiososeespecialistasafirmam quenâosepodeconceberprevençâodedrogassem tocarnaquestâodoprazer.A prevençâosegueatriologia:amor,bom sensoeinformaçào.A concepçsoeducativadeprevençâoprocuramostrarquenàosepode
confundireducaçsocom informaçâo,consideradesumaimpor-

HISTURIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL.MarinaMassimi,
UniversidadedeSâoPaulo-RibeirëoPçtto.ReginaFreitasCtwlpos,Univ.FederaldeM inasGerais,Maria do CJ?'
PI/ Guedes.
Pontif.univ.CatölicadeSàoPauloeMitsukoéparecidaM akino
àntunes,Pontif.univ.CatölicadeS:oPaulo.
Poucossâo osestudossobre aHistöria daPsicologiano Brasil.
Entretanto,a compreensëo da psicologia enquanto érea de conhecimentoeprotissào no pafs,implicanoreconhecimentodo
processohistöricoquelhedeubaseequecunhousuascaracterfsticasespecfficas.O curso apresentarâum panoramadopercurso
histöricodosconhecimentospsicolögicosedaPsicologiacientf-

t
k anoBrasileincluirsosseguintestemas'
.(1)AsidéiaspsicolögicasnoBrasilcolonial,(2)PsicologiaeFilosotia,noBrasildo
séculoXIX,(3)PsicologiaePegagogia,noBrasildoséculoXIX,
(4)PsicologiaeMedicina,noBrasildoséculoXIX,(5)Psicologia,Positivismo e Histöria söcio-polftica no Brasil,no tim do

séculoXIX,infciosdoséculoXX,(6)PsicologiaeEducaçsono
BrasilnosfniciosdoséculoXX,(7)PsicologiaetrabalhonaBrasi1infciosdoséculo XX,(8)PsicologiaeciênciasnoBrasil,na
décadade1920,(9)FigurasrepresentativasdahistöriadapsicologianoBrasildoséculoXX e(10)O ensinodahistöriadaPsicologianoBrasil.objetivos,objetos,métodoserecursosdidstiCOS.

000-

tância,aatençâoaosaspectosbiopsicossociaisdojovem,seus
sentimentos,aspilw öes,expectativasealtemativasdeprazer,sempretendoem vistaassuasnecessidadesdebuscadarealidade,
auto-afirmaçâo e auto-estima.A postura tradicionalpal'atrabalharprevençâodedrûgatem sidopalestras,conferências,debates
ecursosacadêmicos.Porém ,aexperiênciatem nosmostradoque
estesprocedimentosnào provocam,apriori,uma mobilizaçâo
dosprofessoresedemaisprofissionaisdaescola,paraquemon-

tem eexecutem um projetodeprevençâo.Nösadotamosa
metodologiapsicodramética.0 Psicodramasignitk a''
psiquêem
açâo'',logo,extrapolaacomunicaçâoverbal,oenfoqueacadêmico,cognitivoeabordaosaspectosafetivosesociais.O Psicodrama
propöea aprendizagem pelaespontaneidade,dafosrecursosda

expressëocorporal,dosjogosedoltidico,permitindoqueoco38

-

CUR 1.06

M/TODO DERORSCHACH:INTRODUIAO AO SISTEMA
INTEGRADOR DE EXNER.Balsem PinelliJunior,UniversidadedeBrasflia.
O M étodo de Investigaçâo dapersonalidadeapresentado por
Hermann Rorschach em 1921 ganhou grande notoriedade nas
décadasseguintessendo,desdeentâo,um dosinstmmentosm ais
utilizadosdentrodaPsicologia.0 fatodoRorschachtersidoapresentadomaiscomoumapropostadeinvestigaçlodoquedeum
instrumento de medidacompleto eterminado,penuitiu o desenvolvimento de vM os sistemascomplementares.A diversidade
sBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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destessistemastrouxegrandesavançosaoRorschach mastambém criouint
imerosproblemasdadoquem uitasvezesapresentavam concepçöescontraditöriasentresi.Aofinaldadécadade50
existiam,nosEE.UU.,cinco grandessistemas'
.Klopfer,Beck,
Hertz,PiotrowskieRapaport.Nostîltimosanosdadécadade60
JohnE.Exnerdesenvolveuumasériedepesquisasenvolvendo
estescincosistemas,queagontaram paraduasconclusöesfunda-

mentais:1)elespossuiam méritosinquestionsveisapresentando
diversosconstrutosempiricamentetestadosevalidados;2)entretantocontinham,também,construtoscontroversoseambfp os,
quenâohaviam sidoemgiricamentevalidados.A partirdafExner
desenvolveuum sistemaparapadronizarosdiversosprocedimentosintegrandoosconhecimentosproduzidoseconfirmadospelas

SBP - XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

Pesquisas.Assim nasceuo''ComprehensiveSystem''queultra-

passouesteobjetivoinicialepassouadesenvolversuaspröprias
hipöteses,criandoum conjuntoharmônicoderegrasdeaplicaç5o,coditicaçsoeinterpretaçào.é extremamentedesejsvelque
possamosformarnoBrasilum nt
imerocadavezmaiordepsicölogos,sobretudo pesquisadores,nautilizaçâodo SistemaIntegrado,de formaa ampliaraspesquisascom esteinstrumento
viabilizandoumapadronizaçâoespecfficaparaapopulaçâobrasileiraegossibilitandoanslisescomparativascom outrosgrupos
populacionais.

000-

-
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M nCUR 1.01
TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL DA DEPRES-

MnCUR 1.03

SâO.LuizFernandodelzzm Campot(Pontif.Univ.deCampinase Universidade Sào Francisco)eMakilim NunesBaptista
(UniversidadePaulistaeUniversidadeBrâzCubas).

DA METODOLOGIA DEPESQUISA A ENTREVISTA CLI-

A terapiacognitivadadepressàovem recebendocadavezmais
atençào naliteraturaprincipalmentepelamaioreficlcia queesta

possui.Oobjetivodopresentecursoéintroduzirosdiscentesnos
princfpiosteöricoseprsticosdaterapiacognitivo-comportamental
dadepressso,atravésdadiscusssodeseuspressupostostelricos
especfficosdestetranstorno,principaistécnicaseprocedimentos
clfnicos,atuaçëoetratamentomultidisciplinar,além dasestratégiasdeintervençöescognitivaspostuladasgorA.T.Beck.Serso
apresentadose discutidosdoiscasosclfnicos,oportunidadena

qualseràointroduzidasvivênciasprsticasnomanejoespecffico
dodepressivo.Portim,serâoindicadososprincipaisestudosna
Jrea,bem comoomaterialdeapoioe aprofundamentonestapropostapsicoterlpica.

AAVALIAIAODIAGNUSTICARELASIONALFAMILIAq:
NICA.llenoIzt
-diotf/Costa.UniversidadedeBrasflia.
Estemini-curso pretendediscutir arelaçâo entre o universo da
pesquisasobrefamfliaseaprJticaclfnicadaentrevistadiagnöstica
defamflias.Paratanto,deversapresentarodesenvolvimcnto inicialeo contexto atualda Jrea de terapiafamiliar.Procurars
problematizarapesquisaclfnicanestaéreaapartirdaspesquisas

iniciais(décadasde60/70)eseudesenvolvimentoposterior.Particularmente,discutirsaspeculiaridadesdalinhadepesquisadesenvolvidapeloautorSobrefamfliaepsicose.Propöe-sediscutir

asteoriasadotadas(sistêmica,psicodinâmicaetransgeracional),
asrealidadespesquisadas(famfliaepsicose)assim comoprincipaisachadoseasdificuldadesdoprocessodepesquisanasreae
suatransposifàoparaaprlticaclfnica.
000-

-

000-

-
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CASO CLX ICO.RachelRodriguesKerbauy Universidadede

tos.UniversidadeFederaldaBahia

COGNIIAONASORGANIZAIX ES.AntonioVqllioB.Bas-

S;o Paulo.
Entreosproblemasenfrentadospelapsicologiaencontra-sealinguagem coloquial,a linguagem técnica ou cientft
ica e ainda a
maneira de como expressaro que é inconsciente de formaa ser
aceito como dado cientftico.Talvez naSapresentaçöesem congressoalgumasditiculdadesnaelaboraçàodeposters,apresentaçi0 oralde trabalhosdepesquisa ou relato decasosclfnicosse-

jam decorrentesdoesclarecimentosobreessalinguagem.0 cursosepropöeadiscutiroobjetivodecadatipodeapresentaçàoe
asalternativasde elaboraç:o do materialpara que a mensagem

doautorsejatransmitidacom precisâoeespecialmenteatinjao
pt
iblico.Ositensdeumaapresentaç:odetrabalhoseràoanalisadose algunsexercfciosrealizadosem classe,pelosalunos,que
dessaformapoderâoesclarecerduvidasquanto ao temaeproble-

madepesquisaerelevância.Quantoaredaçâo sersdiscutido o
reescrevere asdit
k uldadesdostextoscientfticoseapresentados
algumassoluçöesexemplificadascom as.correçöesdospröprios
textos,porautoresfamososdaliteraturaedacomunidadecientf-

tica.Ostöpicosabaixoserâoosapresentados:1)arelaçzoentreo
ptiblicoeoapresentador'
,2)diticuldadedeescrevertextosesoluçöes;3)comoorganizarposter;4)peculiaridadesdaapresentaçâooral;5)exemplosdasvsriasdemodalidadesdeapresentaçâo
com crfticase sugestöes.O curso estâprevisto paraum ptîblico
depessoasqueapresentam trabalhos,com ou sem dados,em di-

versassituaçöeseque,especialmente,estejam dispostasaanalisarseu desempenhoepossivelmentealterl-lo.Além dediscutiro
cuidadonapreparaçâo deum materialparaapresentaçâopretende-seabordarasmaneiraspropostasnaliteraturaparaconciliara
aplicaçâorotineiracom aproduçâodeconhecimento easnorm as
dosmanuaiserevistascientfficas.O resumo cientffico eoscritéliosutilizadosnaavaliaçëoparaaceitaçâotambém serâo analisa-

dosbem comojustiticadaaimportânciadecadatöpico.Discussöese esclarecimentossobre osproblemaséticosserâo considerados,especialmente quanto a apresentaçâo de caso clfnico.

(CNPq).
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Asteoriasorganizacionaistêm,crescentemente,dado maioratençâo aosprocessossociaisque configuram a realidadeorganiza-

cional(Morgan,1996)e,nestesentido,têm encontrado,noâmbito dosestudossobre cogniçâo e cogniçào social,ferramentas
conceituaiseestratégiasdeinvestigaçio t
iteisnacompreensàode
fenômenoscentraisna vida das pessoase das organizaçöes de
trabalho.A PsicologiaOrganizacional-especialmenteaéreavoltadaparaacompreensâo do comportamento humano em contexto de trabalho,tem sofrido impacto significativo da verdadeira
trevoluçàocognitivista'que,em diferentesdomfniosdaPsicologia e de outrasciências, marca osestudos comportamentais,
maisfortemente a partirdosanossetenta.Fenômenoscléssicos
sobre comportamento organizacional,a exemplo de motivaçào
no trabalho,atitudes elideraxa,têm sido analisadossob aperspectivacognitivista,com ênfase na compreensâo dosprocessos
queexplicam como osindivfduosconströem,em parte,suasrealidadese a estasrespondem.No curso pretende-se descrevero
impacto dasabordagenscognitivistasno domfnio do comportamentoorganizacional,buscandoarticulartaiscontet
idoscom perspectivasmaisglobaisdeanslisedasorganizaföescomosistemas
inteligentes.Espera-se,ao final,dotaroparticipantedeschemas
maiscomplexoseretinadosdeanélisedosfenômenosorganizacionaisque buscam aintegraçâo entreosnfveismacro e micro-

organizacionais.Sâoosseguintesosobjetivosdocurso:Analisar
asorganizaçöesem termosdascognköessociaisqueasestruturam
defonnaaintegrarperspectivasdeanélisemacro emicro orientadas.Discutirosfundamentosdaabordagem söcio-cognitivado
comportamento humano,discriminando osseus conceitosbésicosesuasimplicaçöesparaa compreensâo da dinâmicapsicossocialnomundodotrabalho.Avaliarpesquisasem temasdaérea
organizacionalem termosdo tratamento conceituale empfrico
dado a fenômenospsicossociais.O contetido programâtico previsto para aatividade estnltura-se nosseguintestöpicose serâo
distribufdosao longodasoito horas-aula:1.Cogniçâoe Organizaçöes:a interaçâo entredimensöesmacro emicro.Abordagem
cognitivadosfenômenospsicolögicosConceitosbésicos:arquiteturascognitivassimbölicaseconexionistas;modelosdeproces43

MRCUR -MiaiCursos

samentodeinfonnaçso;organizaçso(b conhecimento-scbemas,

scripts,frames-mapascognitivos.Cogniçâosocial:conceitos
blsicos.4.Abordagem cognitivadetemasselecionadosdaJrea
Indivfduo-Trabalho -Organizaçöes.CulturaeIndivfduo.PercepçöeseSignificadodoTrabalhoparaoindivfduo.comprometimentonoTrabalho.O cursoenvolvers,em suametodologia,exposiçöes,anslisederesultadosdepesquisaediscusssodesituaçfesproblemas.
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C oM uxlcAçôEs DE PESQUISA

A N4LISE E XPERIM ENTAL
Do C OM PORTAM ENTO

AEC -AndliseExperimentaldo Comportamento

AEC 1.01
MODELAGEM DO COMPORTAMENTO DE FORMULAR

REGRASENQUANTODESCRIIXESDECONTINGGNCIAS.

sessöesossujeitosforam submetidosàumadosetinicade450
cGyproduzidosporum aceleradorlineardepartfculas.Osdados
pré-radiaç:omostram umamaiortaxaderespostasem Aquisiçâo

ImérciaA.Vasconcelos,CarlosE.Cameschi,Alessandra M.
Brandâo,Cristinaâ.TubinoeJanineC.MourâoBastos,UniversidadedeBrasflia.

2tantoparadesempenhoquantoparaaquiskâorepetida.Porou-

A relaçàoentreocontroledeconsequênciasdiretassobreocomportamentoeo controleindiretoexercidopelocomportamento
verbalvem sendoanalisadautilizando-sediferentesesquemasde
reforçamento.A sensibilidadedocomgortamentohumanoaestascontingênciastem sidoatribufdaaalgumasvarisveistaiscomo
aformulaç:oderegrasquedescrevem desempenhosespecft
k os
naresoluçLodeum problema.O presenteestudofoidelineado
paraverificaroefeitodoreforçoverbalsobreocomportamento
dedescrevercontingênciassimples.Participaram do estudo36
estudantesuniversitM os.A tarefaconsistiuem colocar39cartöescom ngmerosouletrasem duascaixascololidassemelhante

variabilidadenataxadeerrosem aquisiçâorepetida.Osdados
pds-radiaçâomostram um decréscimo nataxaderespostascom
retorno aosnfveispré-radiaçâoapöscercade cincodias.Para

aoprocedimentodeSimonassieCols.(1994,1995).Cadarespostaeraseguidaporreforçoverbal(certoouerrado)e,apartir

daterceiratentativa,ossujeitosdeveriam escrevercomofaziam
pararesolveroproblemaelerarespostaem vozalta.O grupoA

trolado,umamaiortaxadeerrosfoiobservadaem Aquisiçso1e

paratrêssujeitosamaiortaxadeerrosfoiûbservadaem aquisijâorepetida.Além disso,paratodosossujeitoshouveumamaior

todosossujeitos,houveumamaiorreduçëonataxaderespostas
em aquisiçsorepetidadoqueem desempenho apös24horasda
sessâoderadiaçâo,nâosendoessadiferençaevidentenassessöes
subsequcntes.Em relaçâoàtaxadeerros,tantoparaAquisiçâo 1
quantoparaAquisiçào2edesempenhoeaquisiçporepetida,nlo
foram observadasdiferençasapreciâveisem comgaraçsocom os
dadospré-radiaçào.Enquantoaradiaçâoionizanteafetouacapa-

cidadedossujeitosememitirrespostas(taxaderespostas),adose
utilizadanàoafetouacapacidadedossujeitosem responderà,
sequências(taxadeerros),quersejanodesempenhodeumamesmaSequênciaounaaprendizagem deumanovasequência.
Apoio:CNPq.

recebiareforçoverbalapropriadoaoenunciado(certo;certo,mas
incompletoouerrado),enquantoogrupoB nâofoireforçado.Os

00m

-

resultadosmostraram efeitosdiferenciaisdamodelagem docomportamentodefonnularregras,oqualfoiapresentado por66,7%
e33,3% paraosgruposA eB.respectivamente.A apresentaçâo

AEC 1.03

defeedbacksparaocomportamentoverbaldossujeitosresultou

ENTRE COMPORTAMENTO AGRESSIVO E REFOK A-

COMPORTAMENTOADJUNTIVO:POSSWEISRELAIX ES

em relatosquedescreviam aregrade fûrmacompletaou aproximada,enquantoqueaausênciadestaconsequenciaçàofoiacom panhadaporum maiorntimeroderelatosquenâo seaproxima-

M ENTO INDEPENDENTE.DanielaFazzio,PontiffciaUniversidadeCatölicadeSâoPaulo.

ramdadescriçâodacontingênciastrfplicesem vigor.Ossujeitos

O primeirocomportamentoinduzidoobservadofoiapolidipsia

que nâo formularam aregramostraram porcentagensde acertos

acimadonfveldoacaso(63,3%),nadistribukëodecartöes,enquantoqueossujeitosquefonnularam aregrafoide81,9% de
acertos.Estesdadosconfirmam osresultadosdeestudosanterioresmostrando queo controleexercido pelascontingênciasmais
orelatoverbal,descrevendopartesimportantesdatarefa,resultaram em desempenhosmaisapropriados.

(Fallk 1961),extensivamenteestudadaresultandoem ricaliteraturasobreoprotötipodocomportamentoadjuntivo.Outroestudostentaram demonstrarageneralidadedofenômenodainduçâo
para outroscomponamentos,assim como paraoutrasespécies,
incluindo humanos.Osresultadosgeraram muitascontrovérsiu
sobreqtlaisoutroscomportamentosque nio o beberpoderiam
serconsideradosinduzidospeloesquema.Algunscomportamen-

tos,comoataqueem pombos(Pitts& Malagodi,1996),o que
000-

-

AEC 1.02

DESEMPENHOEAQUISICXOM PENDADESEQG NCIAS
DE RESPOSTASEM RATOS:ALGUNSEFEITOSDA RADI-

AIAO IONIZANTE.LincolnS.Gimenes,fagzriazl.Vasconcelos,élessandra M.Brandâo,CristinaA.Tubino,Tânia N.Nogueira,Universidadede BrasfliaeKâtia C.S.Caballero,HospitalSantaLticia,Brasflia.
Este estudo avaliou osefeitosdeumadose subletalde radiaçâo
ionizantesobre o desempenho eaaquisiçâo repetidaem doisar-

ranjosdesequênciasderespostas.Quatroratosforam treinados
em sequênciasde trêsrespostasem trêsdiferentes barras,num
procedimento de esquema ml
iltiplo intra-sessëo com desempe-

nho(mesmasequênciaem todasassessöes)eaquisiçâorepetida
(novasequênciaacadasesslo).Paradoissujeitos(Aquisiçâo1),
cadasequênciacorretaerasequidapela1uzdocomedouro(duas
primeirassequênciasdecadatrês)ouporumapelotadealimento
(terceirasequência).Paraosoutrosdoissujeitos(Aquisiçâo 2),
respostasem FR 3 em cadabarradecadasequênciaeram segui-

daspelaluzdocomedouro(FR 3nasduasprimeirasbarras)ou
porumapelota de alimento (17R 3naterceirabarra).Apös60
SBP-XXVIIReuni:oAnualdePsicolo/a

maisse aproximou dosprincipaiscritériosdecomportamento
induzido,ataque em ratos e m order em m acacos foram
demostradosporalgunsautorescomoinduzidos.Estudosdeataqueem ratossâoraroseseusresultadostambém sëocontroversos.Esteestudoinvestigouseratosprivadosdealimento,expos-

tosaesquemadetempo t
ixo (FT 60-seg),com um alvo (outro
rato)disponfvel,desenvolveriam um padrâocomportamentalde
agressâoinduzida.(MéTODO)Ossujeitosforam cincoratos
machos(4W istare5Mccawley),privadosdealimentodemaneiraaatingirem emanterem 80% do pesoe lib.O procedimento consistiu detrêsfases,duascontrole eumaexperimental,em

queosujeitosforam submetidosasessöesdiM asde30minutos
deduraçâo.Fase 1:Extinçâo -duranteassessôesnlo éliberado

qualquerestfmuloalimentar.Fase2:ReforçamentoMacko-todososreforçosplanejadosparaumasessâo expelimentalcom
esquema(30reforços)sëoliberadosdeumasövez,noinfcioda
sessâo.Fase 3:FaseExperimental-osreforçossâo liberadosem

esquemadetempotixo60segundos(F1'60-seg).O estfmuloalvo,
outro rato,ingênuo e nâo privado,esteve presente em todas as
sessöes,permanecendo presoem umacaixaacopladaà,caixaex-

perimentalporumajanelagradeadaquepermitiaocontatoentre
alvoesujeitoexperimental.Asrespostasagressivasregistradas
foram darpatadas,morderepuxarospelos.(RESULTADOSE
49

DEC -hntiliseikperil
nellcldoCbmpnrfcmenlp

DISCUSSXO)N5ohouveinduçàodecomportamentoagressivo
atéa15*sessâodoprocedimento.Todosossujeitosmostraram,
duranteafaseexgerimentalcom esquemaFI-60-seg,um aumento acentuado do comportamento depermanecerna Jreado
comedouro,em comparaçëo com aslinhasde base.A fasede
Extinçàofoiaquetevemaissessöesondeataqueestevepresente.

Um dOscincosujeitossequerapresentoucomportamentodeatacarna faseexperimentaleoutro apresentou uma freqiiência
irrelevante.O experimentoestssendocontinuadoparaveriticar
seontîmerodesessöessobesquemaéumavarilveldeterminante
dainduçk docomportamentoagressivoem ratos.

Em tentativasanterioresdeinvestigaraescolhaentrerepetiçsoe
variaçào em esquem asconcorrentesencadeados,manipulaçöes
docritéliodevariabilidaden5oforam acompanhadaspormudançasnocomgortamentodeescolha.Esseresultadosforam atribufdosàscontingênciastemgoraisem vigornoselosiniciais.Para
investigaressapossibilidade,opresenteestudo substituiuoses-

quemasdeintervaloval
isvel(VI),utilizadosanteriormente,por
esquemasderazâotixa(FR)n0selosiniciais.Oitoestudantes

AEC 1.04

universitsriosforam expostosaesquemasconcorrentesencadeados.Resgostasdepressionarteclas,deacordocom um esquema
concorrenteFR lFR 1,produziam oinfciodoel0terminalcorresgondente.NoeloterminalREPETIR,osreforçoseram contingentesàoconfnciadeumasequênciaespecfficadeoitoresgostas.NoeloterminalVARIAR,aliberaçsodosreforçosdependiadaoconfnciadeumasequênciaquediferissedaquelaimedi-

A FUNIAO DE ESTfMULOS SINAISNA AQUISIIAO E
EXTINIAO DO COMPORTAMENTO DEESQUIVA.Carlos

atamenteanterior(condiçâoLag1)oudas25t
iltimassequências
(condiçâoLag25).Um esquemaVIfoisupelimgostoàscontin-

Eduardo Cameschi,JoseleAbreuRodrigueseLucianoSantana
Lopes,UniversidadedeBrasflia

gênciasde repetiçâoe variaçào,demodoque osIRIsdo elo REPETIR foram acopladasaosIRISdoelo VARIAR.Osresultados
indicaram que,quando manipulaçöesno critério Lag afetaram
diferencialmenteonfveisdevariabilidadeobtidosnoselosterminais,mudançasnapreferênciapelacontingênciaREPETIR foram observadas;quandotaismanipulaçöesnëoinfluenciaram o
desempenhonoselosterminais,nàoforam observadasmudanças
napreferência.Foiconclufdoqueaescolhaentrerepetiç:oevariaç:o pode serpreditae controlada pelo nfvelde variabilidade
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Asteoriassobreaaprendizagem deesquivadivergem em relaçâo
àfunçâodosinalqueantecedeoseventosaversivos.Paraateoria
bi-fatorial,eleadquirefunçâo aversivacondicionada;paraateoliaoperantesua funçâo seriasomentediscriminativa;eparaoutras,consistiria em sinaldeperigooupromoveriaaformaç:ode
expectativas sobre asrelaçöesentre uma açâo e a ausência de
choques.Para demonstrarqueaspropriedades adquiridaspelos
sinais sëo discriminativas,ratos foram expostos à duas contingênciasde esquiva seguidasporextinçào.Para o Grupo 1.choquesforam programadosem um esquemaVI60s,precedidospor

um estfmulo sinalcomposto (som + luz),que ocupava 1/3 do
intervaloentrechoques(SS)eocorriacom igualprobabilidade
no infcio,no meio ouno finaldointervaloSS.Duranteo sinal,a
primeira resposta de pressso à barra ()desligava e cancelava o
pröximochoqueprogramado.O Grupo 11foiexpostoàcontingênciassemelhantes,exceto queo perfodo sinalizado foisubsti-

tufdoporoutro n;o sinalizado (limited Jltpftf),duranteo quala
primeira respostaemitidacancelava o pröximo choque.Em am-

bososgrupos,respostascolaterais(antesedepoisdo sinalou
limited /1/lm foram registradasmasnâotinham conseqtiências
programadas.Duranteaextinçëo,ossinaisechoquespassaram a
ocorrerindependentementedasrespostas.Osresultadosindicaram queo GrupoIadquiriu a respostadeesquivade modo mais
rspidoeeficientedoqueoGrupo11emostram declfniosacentuadosnastaxasde respostascolateraisno primeiro,enquanto o
segundoemitiu taxasaltaseconstantesdestasrespostas.Nacon-

diç:odeextinç:o,ossujeitosqueaprenderam arespostadeesquiva,apresentaram um aumento inicialeposteriordeclfnio nas
taxasdestasrespostase dascolaterais.Estesresultadosapoiam a
noçâo deque ossinaisadquirem funçöesdiscriminativas,facilitando aaquisiçâodo comportamento deesquiva mesmo quando
correlacionadosaoschoquesem somente 1/3dasoportunidadcs.
Entretanto.ossinaisretardam o processo de extinçào,poisneste
estaria também envolvida a extinçâo de suas propriedades

discriminativas.(CNPq)
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REPETIR OU VARIAR?A INFLUGNCIA DECONTINGGNCIAS DE VARIABILIDADE.JoseleAbreu-Rodrigues,Luciane
Bento, Ricardo M atos,Ana Dftu,Roselany Viegas,Zenil/l
Delabrida,Cristiano Santos,Universidade de Brasflia.

comportamentalexigidoporcontingênciasdereforço.(CNPq)
000-
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AEC 1.06
EFEITOS DO M IDAZOLAM SOBRE A VARIABILIDADE
COMPORTV EG AL.J/J:Ie/:KdU-ROJKJ:> J,EleniceHanna,
ânltmft
/PedroM.Cruz,RicardoMatos,ZenithDelabrida.UniversidadedeBrasflia.
Estudosanterioresindicam queoetanolaumentao nfveldevariabilidadecomportamentalquando osrefowoss;ocontingentesà
repetiçâo,masproduzpouco ou nenhum efeito quandoosreforços sâo contingentesà.variaçào.A presente pesquisa estendeu
essesestudosao investigarosefeitosdeoutradrogaansiolfticamidazolam -sobre o desempenho controlado porcontingências
derepetiçâoevariaçâi
).Oitoratosalbinosforam expostosaum
esquemam t
iltiplo com doiscomponentes.No componenteREPETIR,os reforços eram contingentes à oconfncia de uma
sequênciaespecftk adequatrorespostas'
,no componenteVARIAR,a liberaçâo dos reforços dependia da emissào de uma
sequênciaquediferissedascinco t
iltimassequências.Foram rea-

lizadassessöesdecontrole(sem injeçâo),sessöescom injeçàode
salinaesessöescom injeçsodemidazolam (doseA=1,25,dose
B=2,5 edoseC=5,0 mg/Kg,i.p.).Foirealizadoum testede
ansiedade,no qualosanimaisforam expostosaolabirinto elevadoapösumasessâocom apenasocomponenteREPETIR ouape-

nasocomponenteVARIAR.Quatroratosadicionais(grupoCONTROLE),sem experiênciacom ascontingênciasderepetiç:o e
variaçâo,foram também expostosaolabirintoelevado.Injeçöes
de midazolam aumentaram o nfvelde variabilidade comportamentalno componenteREPETIR,masnào afetaram odesempenho no componente VARIAR.Osresultadosdotestedeansiedadeindicaram queo ntimero deentradasetempo gasto nosbraços
abertosfoimenorparao grupo VARIAR do que para osgrupos
REPETIR e CONTROLE,o que sugere que contingências de
variaçâo apresentam propliedades ansiogênicas.Foiconclufdo
SBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

âEC -AndliseExperimentaldo Comportameato

que o midazolam promovevariabilidadecomportamentalsob
contingênciasdeestereotipia,um efeitoquepareceserindependente daspropriedadesansiolfticasdadrogae maisrelacionado

àssuaspropriedadesamnésticas.Ouseja,omidazolam,comoo
etanol,pareceinterferircom o controlcdiscriminativo exercido
porcadarespostadeumasequência.

dimentodeescolhacom duasfiguras.Ascontingênciasforam:na
Condiçso1e2,tocarnacartaverdenapresençadonl
imero10ou
nacartavermelhanapresençadaletraA foireforçadacom apalavraCERTO.lgualmentefoireforçadanaCondiçào3e4,tocar
nacartaverdenapresençado ntimero 10 ounacartavermelha
quandoum adasletrasdoalfabetoestivessepresente.Respostas
inversasforam consequenciadascom apalavraERRADO.Apös

000-

cadatentativa,perguntou-seaosujeitosobreasoluçào.Casosoubesse,tocariaoSIM,docontrMo,oNâO.Osujeitorelatavapor

AEC 1.07
DIVERSIDADE NOs PRODUTOS DAS RESPOSTAS E FA-

escrito asoluçâodoproblemaacadatentativa,apöscadaSIM ,
nasCondiçöes2e4eaotinaldasessàonasCondiçöes1e3.A
sessàofinalizavacom 40tentativas.Naprimeirarespostadeesti-

-

CILITACAODO COMPORTAMENTODEVARIAR.JoöoBatistaCamposdosReiseânllnftpdeFreitasRibeiro.UniversidadedeBrasûia.

mativa(SlM)doGrupo2,dezsujeitosn5odescreveram acontin-

Com oobjetivodeestudaroevolverdorepertöriodevariaçâo,

ciadoprimeiro SlM com descrkâodacontingênciafoi15,8.

oito estudantesuniversitsrios,distribufdosem doisgrupos,com

Considerando a primeira resposta de estim ativaemitida pelos

diferentesordensdeexposkâoaduascondiçöesexpelimentais,

sujeiosdoGrupo4,9sujeitosdescreveram acontingência,4sujeitosemitiram adescliçâodacontingêncianoprimeiroSlM e3
sujeitosnâoemitiram SIM.A médiadetentativasparaemissâo

A-B eB-A,foram reforçadosavariarsequênciasdeoito respostasde pressâo em duasteclas.Cadanovasequênciaemitidaduranteumasessâo acumulavaum pontoem um contadormostrado
no monitordo computador.PressöesnasteclasJeL mudavam a
cordeoitoquadradosdispostosem filanomonitor,um aum,de
cinza para vermelho ou azul,respectivamente.Na condiçâo A,
estesprodutosvisuaisdasrespostaseram mostradosapenaspara
aseqiiênciacorrente.NacondiçàoB,osprodutosvisuaisdast
î1timasquatroseqiiênciasgeradasnasessâoeram mostradosconti-

nuamenteeosujeitotinhaacessoaosprodutosvisuais,utilizandoasteclasdirecionaisparacim aeparabaixo.A contingênciade
variaçio mostrou-seeficaz para o controle davariabilidade
comportamental,gerandodoispadröesdistintosdevariaçëo:um
padrào de variaçâo sistemltica,tendendo para umaorganizaçâo
seqtiencial da variaç:o e outro padrâo de variaçào quase
randôm ico,sem organizaçâoseqtiencial,independentementedos

gência.A médiadetentativasparaemiss:odoprimeiroSlM nzsteGrupofoi7,61,enquantoamédiadetentativasparaoconfn-

do primeiroSIM foi9,46 eam édiaparaocorrênciado primeiro
SlM com descriçâoda contingênciafoi15,78.No Grupo 1,15

sujeitosemitiram oSIM.Desses,10sujeitosdescreveram acontingênciaaofinaldasessâo.NoGrupo3,15sujeitosemitiram
SIM.Desses,11sujeitosdescreveram acontingênciaaofinalda
sessào.Asmédiasparaoconfnciadoprimeirol/M nosGrupos1
e3foram 8,53 e8,0respectivamente.Osresultadosmostram
quearespostadeSlH nosGrupos2e4foram preditivasdocom-

portamentodedescreverajenasquandofoiadicionadomaisexposiçào àscontingências.E possfvel,portanto,queasplimeiras

respostasdeSlM emitidaspelossujeitosdosGrupos1e3,nâo
sejam preditivasdocomportamentodedescrever.A quantidade
deestfmulosdiscriminativosnâoafetou arelaçâo entreaestima-

tivaeadescriçâo.(CNPq)

gruposoucondiçöesexperimentais.TodosossujeitosdoGnlpo
2,expostosàordem A-B,obtiveram maiorganhoqueossujeitos
do Grupo 1,expostasàordem A-B,em termosdadiferençaentre
asmédiasda segundae primeiracondiçöesexperimentais.Os
resultadossugerem queosprodutosvisuaisdasrespostas,pareados
com asrespostasdepressâoàsteclas,suplementaram visualmenteo processo deinduçâo derespostasna fonnaçëo do repertölio
devariaçâo.
Palavraschave:variabilidadecomportamental,produtosdasrespostas,interconexio de repertörios,contingênciasde variaçâo,
estudantesuniversitérios.
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RELAW ESENTREEXPOSIIAO XSCONTING/NCIASE
DESCRIG O:UMA REAN/LISEDEDADOS.LorismarioE.
Simonassik,Jorge M.deOliveira-castrol,Clâudio 1.de Oliveira2, Cr
istianeS.GoschL.#MârcioMujallib,André 14da Silvab*,

AureaC.daS.Santos?,MariaVrginiaCanwl/
zt/.lUniversidadeCatölicadeGoiis/2UniversidadedeBrasflia/3Universidade

FederaldoPars).

000-

Esteestudoobjetivou analisararelaçâoentreodesempenhode
sujeitosexpostosaumasituaçâo problemaeadescriçâoqueos

AEC 1.08
COM PORTAM ENTO M OM ENTANEAM ENTE PRIVADO:

mesm os tizeram dascontingências presentes na situaçâo.Em

RELAX ES EFETIVASCOM OUTROSCOMPORTAMEN-

gem deacertosnodesempenhorelativoàtarefaeaporcentagem

TOS?Lorismario E.Simonassit,EmmanuelZ.Tourinho',André

deacertosqueseriaatingidaseosujeitoseguisseapröpriadescriçâo dacontingência.Vinte sujeitosuniversitériosforam ex-

-

M daSilvaï.# CristianeS.Goschb.# CJJIIJI 1.deOliveiraï.9XlïrEw
.

C.da S.Santosq,Adriana C.FrtVJl,Elisa T Sanabio'.lLaboratörio deAnéliseExperimentaldoComportamento,DepartamentodePsicologia,UniversidadeCatölicadeGoiis/Departamento
deProcessosPsicolögicosBésicos,zlnstitutodePsicologia,Uni-

versidadedeBrasflia/3UniversidadeFederaldoParl).
Verificou se a resposta SIM esté relacionada efetivamente com
comportamentosprivadosmomentaneamente e o efeito do nt
îmerodeestfm ulosdiscriminativosdacontingência.Participaram

64sujeitos,em umatarefadetocarumatelasensfvel,num proceSBP -XXVIIReuni:oAnualdePsicologia

outraspalavras,objetivou-seanalisararelaçâoentreaporcenta-

postosàtarefadecolocarcartöesem caixascoloridas(umaverde
eoutravennelha).Apösastentativas1,3,5,10,25,40,60,90,

120,160,200,240,280,320,360,400,440,480e520,ossujeitosrelatavam porescrito como estavam fazendo pararesolvero
exercfcio proposto.No grupo decontingênciacomplexa,acontingênciaprogramadapodeserassim especificada:1-respostade
colocarcartöescom ntimerosfmparesnacaixavermelha= ceno;
2-respostadecolocarcartöescom nlimerosparesmaioresque50
na caixa vermelha = certo;3-resposta de colocarcartöescom
ntimerosparesmenoresque50 nacaixaverde= certo.Respostas

éEC -éaâliseExperimeataldo Comport
ameato

inversa!aestaseraniconsideradaserradas.N0grupo(Iecontin-

madereforçamento,observou-sequeosStljeitosem situaçèo(Ie

gênciasimples,a contingênciaprogramada foi:1-resgostade
colocarcartöescom nlimerosfmparesnacaixavennelha=certc;
2-respostadecolocarcartöescom nt
imerosparesnacaixaverde
= certo.Respostasinversasaestaseram consideradaserradas.O
critérioparasoltlçâodoproblemafoiaobtençsode25acertos

rcforçamentodependentedarespostaemitiram respostasconfor-

consecutivos.Naanslise,considerou-seapenasossujeitosque
solucionaram oproblemaVeliticou-seque,para10sujeitosque

sujeitoscolocadosem situaçsodereforçamentoindependenteda

solucionaram oproblema,houveum atendênciapredominanteda
porcentagem deacertosnodesempenhodatarefasersnpeliorà
porcentagem deacertosqueadescriçsodacontingênciapossibi-

litaria,caso seguida.D0s10sujeitosdacontingênciasimgles,
doisatingiram 100% deacertonodesemgenhodecolocarcartöes
nascaixassem atingir100% naporcentagem deacertosrelacio-

meoesquemanoqualtinhasidocolocadoeossujeitosem situaçâodereforçamentnindependentedarespostaemitiram vsrios
tiposdecomportamentos:supersticiososem relaçëoaosreforw s
querecebeu'
,eexploraçàodacaixaexgerimental.Conclufmosque

resgostaapresentam maioragitaçâoecomportamentosagressivosquando Seusdesempenhosss0comgaradoscom alinhade

baseecom ossujeitossubmetidosareforrçamentodependente
daresposta.Além disso,sujeitossubmetidosaaltaprivaçsoea
umalongaexposiçâoaoreforçamentoindependentedaresposta
em razsotixaaltapodem estabelecercomportamentossuperstici-

osos.Sujeitossubmetidosareforçamentoindependentedares-

nadaàdescriçào.Dos10sujeitosdacontingênciacomplexa,8

postaem esquemaderazâo variâvelapresentaram dificuldadeem

atingiram 100% deacertoparadesempenho sem atingir100%

aprenderumanovaresposta.(FapespeCNPq)

em relaç:oàdescrkâo.Observou-setambém queodesempenho
natarefaeadescriçàodamesmamelhoram (aumentam aporcentagem deacertos)aolongodaexposiçàoàscontingências,para8
sujeitosdacontingênciasimplesepara8sujeitosdacontingência

000-

-
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complexa.No entanto,o desempenho na tarefanëo se m ostrou

EFEITOSDE UMA HISTURIA DE REFORCAMENTO SO-

dependentedodesempenhonadescrkào,istoé,foipossfvel,para
amaioriadossujeitosobter100% deacertosnatarefasemchegar

BREO SEGUIMENTO DE REGRAS.LIQ CarlosdeAlbuquer-

a 1* % nasdescriçöes.

que(UniversidadeFederaldoPars),DeisydasGraçasdeSouza
(UniversidadeFederaldeSàoCuLosjnMariaAméliaMatos(UniversidadedeSâoPaulo).

000-
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REFOK AMENTOINDEPENDENTEDARESPOSTA COMO

Tem sidoproposto queéimprovévelqueregrasexerçam controle
sobre o comportamento humano quando se demonstra controle
pelascontingênciasprogramadasantesdaintroduçâodaregra.

PRODU FORDEAGRESSIVIDADEXnJW JCJCapelari,Dcnidl
u

Com oobjetivodeavaliarestaproposiç:o,seisestudantesuni-

CotrinBasiledeCarvalho,LucianaântfrdolftPriscilaXefan

versitM osforam expostosaum procedimentodeescolhasegundo o modelo.Em cada tentativa,um estfmulo modelo etrêsde

ââ'
??1t7l;SimoneSimon,PontiffciaUniversidadeCatölicadeSLo
Paulo
A literaturaapontaoreforçamentoindependentedarespostacomo
produtordeapatia.Entretanto,pesquisasrealizadasnolaboratörio desta instituiçâo sugerem este esquema como geradorde

comparaçâoeram apresentados,simultaneamente,aosujeitoem
umabandejaem formadeT.Cadaestfmulodecomparaçâopossufaapenasumadimensâo(cor,espessuraouforma)em comum
com o modelo e diferianasdemais.Napresençadestesestfmu-

los,osujeitotinhaqueapontarparaostrêsdecomparaç:o.A

agressividade.Estapesquisatem,comgobjetivomaior,analisar

Fase 1 foiiniciada com a apresentaçâo de instruçöes mfnim as

o possfvelaumento do valorreforçadordaagressàocomoconseqtiênciadeum esquemadereforçamento independentedarespostaem comparaçâocom um esquemadereforçamentodependentedaresposta.Foram utilizados 15 ratosmachosingênuns

(quen:oespecificavam qualquersequênciaderespostas),asFases2e4com aapresentaçâodaregradiscrepante(queespecificavaqueSeosujeitoapontasseparaosestfmulosdecomparaç:o
nasequênciafonna(F),cor(C),espessura(E)eleganhariapontostroclveispordinheiro)eaFase3com aapresentaçâodaregra
correspondente(queespecificavaEFC).NoinfciodaFase 1,a
sequênciaCEF erareforçadadiferencialmenteem CRF(reforço
contfnuo)atéaobtençâodevintepontos.Depois,erafeitauma
modelagem ao esquemaderazào fixa-4 (0 4).Estafaseera

comosujeitosexperimentaisnum delineamentoportrfades:um
sujeitofoisnbmetidoaumahist6riadereforfamentodependente
da resposta (esquema de razëo fixa),outro auma histöriade
reforçam entoindependentedarespostaeoterceironâofoisubmetidoanenhum tipodehistöria.Foram utilizadastrêscaixasde
Skinner,sendoque,paraduas,o bebedourodeumafoiacoplado
ao daoutra,demodoquequando um bebedouro fosseacionado,

atravésdarespostadosujeitocontrole(pressâoabarra),ooutro
bebedouro funcionaria automaticamente.Nastrêscaixashavia

umobjetoalvodeagresssodisponfvel.Acoletadedadosconsistiunaobservaçâodecertascategoriascomportamentaisqueforam registradasporum programadecomputaçâoespecftico.Foi
utilizado como reforçoigua.Paraestapesquisaalgumasvariéveisforam selecionadase divididasem estudos separadose os

resultadoscomparadosposterionnente:nfveldeprivaçào(altoe
médio).altemânciadahistöriadereforçamento,eesquemade
reforçamento (razàotixaerazâovarilvel).Duranteasetapasde
linhadebasetodosossujeitosexploraram oambientenoqual
foram colocados.Apösaexploraçâoestabilizaram aemissâode
comportamentosexploratörios e houve o infcio da fase experimentaldoprocedimento.Nestafase,com aintroduçâo do esque52

encerradaapösaobtençâodequatropontosconsecutivos,desde

queosujeitojstivesseobtidoomfnimodedezesseis.Duranteas
Fases2,3 e4,a sequênciaCEF continuavasendoreforçada,mas
apenasem FR4.A sequênciaEFC,concorrentemente,também
erareforçadaem FR4,masapenasduranteaFase3.Emissàode
qualqueroutrasequêncian:oerareforçadaduranteo experimento.CadaumadasFases2,3e4eraencerradaapösaobtençâode
vintepontosouapösserem completadastrêssessöesdeoitenta

tentativascadauma.Osresultadosmostraram quetodosossujeitos atingiram o critério de encerramento da Fase 1.Durante as

Fases2,3e4.quatrosujeitosseguiram edoisabandonaram o
seguimento de regra.Estesdois,ao deixarem deseguirregra,

passaram aapresentarasequênciaCEF(quefoiestabelecidapor
reforçamentodiferencialnaFasel).Osresultadossugerem que
regraspodem exercer controle sobre o comportamento mesmo
quando sedemonstracontrolediscriminativo pelascontingênciSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

AEC -AndliseExperimentaldoComportamento

asprogramadu antesdaapresentaçâodaregraao(mvinte.Contudo,também sugerem queocontroleexercidoporum ahistöria
exgerimentalderefcrçamentopodesesobreporaccontrolesub-

seqiienteporregras.(PICD/CAPES)

creverestfmulosecompcdamentosS'
internos''.Essapropostade
anéliseencerraaatribuiçàodeimportl ciadestacadaaoambientesocialcomoresponssvelpelaproduçâodosrepeftöriosautodescritivos.Nota-se,porém,queo modo como Skinnerdiscute a

açâo(easeleçso)dosambientessociaisvaiserefinandoaolongo
000-

-
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EFEITOSDEMUDANCASNASCONTINGINCIASSOBRE
COMPORTAMENTO VERBAL E NâO VERBAL.Carla
CristinaPaivaParacampo(UniversidadeFederaldoParslrDdiJ)'
dasGrt7it?.
çdeSouza(UniversidadeFederaldeSâoCarlos),MariaâlnglfcMatos(UniversidadedeSàoPaulo).
Poucosdosestudosqueinvestigaram asvarilveisenvolvid% na
sensibilidàdedocomportamentonâoverbalhumanoàscontingênciasprogramadas,registraram ocom portamentoverbalantesedepoisdasmudançasnascontingências.Considerandoisto,opresenteestudoinvestigouosefeitosdemudançasnascontingências
programadassobreocomportamento verbalenâo verbal.Vinte

crianças(entre7e8anos)foram expostasaum procedimentode

escolhasegundo()modeloealocadasatrêscondköesexperimentais.A CondiçsoIfoiiniciadacom aapresentaçàodeinstruçöes

mfnimas(quenâoespecitkavam asrespostasqueproduziam fichastroclveisporbrinquedos)ea11com aapresentaçâodeuma
instruçâocorrespondente(queespecificavaasrespostasreforçadas
naFase 1).NaFase 1daCondiçëoIIIforam apresentadastrês

desuaobra.Em particular,nodesenvûlvimentodopensamento
skinneriano,aculturavaiseconstituindoenquantoum nfveldiferenciadodedeteminaçpodocomportamento humanoapenasna
medidaem queo modelo deseleçâo gorconsequênciasvaise
delineando.Asrelaçöesentreo desenvolvimentodomodelode
seleçâo porconsequências e a construçpo da alternativa
skinneriana paraaanllisedaprivacidadenëo sâo,porém,evidentes.A fim deabordaressasrelaçöesforam examinadostextos
deSkinnersobrcosdoistemas,abrangendo()perfodo1945-1990.

Observou-seque,emboraaculturasejacitadacomoumafonte
decontroledocomportamentohumanodesdemuitocedonaobra
deSkinner,é apenasem 1981queo modelodeseleçpo pelas
consequênciasapareceefetivamentesistematizadoe algumasrelaçöesentrefilogênese,ontogênesee culturasâodemarcadas.
Entretanto,apesardeSkinnerirgradativamenteatribuindomaior
statusà culturaenquanto fonte de controledocomportamento
humano.suaanélisedaprivacidadenâosealterasubstancialmente
noquedizrespeitoàparticipaçâodoambientesocialnaconstl
w

çàodomundosubjetivodecadaum (ou,pelomenos,da4çdescriçâo''quefazemosdesse mundo).Exemplo da continuidadeda

comparaç:o igualaomodelonapresençadaluzverdeeapontar

anslisedeSkinneréasuapreocupaçëopermanentecom acorrespondênciaentreasautodescriçöeseascondiçöesinternasdoindivfduo,sem umadiscussào sobreaimportânciadessetipo de
correspondência para a cultura que,dispondo as contingências
paratanto,produzaquelesrepertörios.Dequalquermodo,nào
deixadeserrelevantenotarque,enquantoem 1945Skinnerafirma que a nossaprética,ao ensinarrespostasautodescritivasde

paraodiferentenapresençada1uzvermelha).N&sFaseslaelbda

eventosprivados,éGGinferiroeventoprivado'',em 1990afirma

CondkâoIIIforam reforfadas,respectivamente,asrespostasde

que,diantedeumadescriçâodotipoçt
estoucom fome'',ççinferimosqueumapessoanâocomehâalgum tempoeprovavelmente

instrtl
çöescorrespondentes.UmanoinfciodecadaumadasFases
1a,lb e 1c.Asrespostas nâo verbais reforçada na Fase 1 das

CondiçöesIe11enaFaselcdaCondkâoIllforam asmesmas
reforçad% naFase3dastrêscondiçöes(apontarparaoestfmulode

escolheroigualnapresençadaluzverdeeodiferentenapresença

daluzamarela(Fase1a)eescolheroigualnapresençada1uzamarelaeodiferentenapresençada1uzvermelha(Fase1b).NaFase2

comeréquandohouvercomidadisponfvel''.(CNPq)
000-

-

d&strêscondköesforamreforçadasasresposusdeescolheroigual
napresençada1uzvermelhaeodiferentenapresençada1uzverde.
Asresposusnâoverbaisforam reforçadascontinuamente.A transiçâoentrefasesnâofoisinalizada.Pergtmtassobreo quedeveria
serfeitoparagnnhartichasforam feitasduranteoexperimento.As

respostasverbaisdossujeitosnâoforam consequênciadas.O expe-

AEC 2.01

O CONTROLECONTEXR'UALNA FORMAG O DECLAS-

SESDE ESZ MULOSEQUIVALENTES.ugiaMariadeCastroMarcondesMachado(inmemorianl*,JulianaPelosoirlgt
z,

rimento durouumatinicasessâo deaproximadamente50 minutos.

RenataPanicoGorayeb,UniversidadedeSâoPaulo.

Osresultadosmostraram quecincodosoitosujeitosdaCondiçëo
1,cujocomportamenton:overbalfoiestabelecidoporreforçamento

O objetivodopresentetrabalhofoiinvestigarocontroledocon-

diferencialnaFase1,mudaram osseusdesempenhosnasFases2e

texto sobre classesde estfmulosequivalentes,avaliando o estabelecimentodeunidadesde4oude5termos.Osestfmulosusa-

3.Dosdozesujeitos(seisdaCondkâo11eseisda111),queseguiram instruçöesnaFase 1,onze continuaram seguindo nas fases

subseqtientes.Estesdezessetesujeitosapresentaram comportamento

dosforam figurasgeométricas(triângulo-conjuntoA;cfrculoconjuntoB;rctângulo-conjuntoC elosango-conjuntoD),de-

verbalcorrespondente aonëo verbaldurantetodoo experimento.
Estesresultadosestendem paraoverbalalgumasconclusöesbase-

senhadassobrepapelA4em linhasdecontomo:contfnua(grupo

adasem observaçœsapenasdocomportamentonâoverbal.(PICD/
CAPES)

cruz,com o modelo no centro.O papelde fundopodiaserpreto,
branco ou vermelho.Sobrepapeldefundo preto,asfiguraseram

1);tracejada(grupo2);ou pontilhada(grupo3)edispostasem
carimbadasem branco,eocritérioparacomposkâodasclasses

000-

eraA 1B2C3;A2B3C1;A3B1C2.Sobrefundo brancosastiguras
eram carimbadasem pretoé sobreftmdo vermelhoem azulescuro.Paraambos,o clitériodeescolhaeraaidentidadedocontorno

EVENTOSPRIVADOSESELEG OPORCONSEQUZNCIAS.
y Tourinho.UniversidadeFederaldo Paré.
EmmanuelZzqlf?.'

entreo modeloeaescolha,(AIB1C1,A2B2C2,A3B3C3para
fundobrancoeC1D1,C2D2,(23173 parafundo vermelho).As

Ao discutirotemadoseventosprivados,Skinnerenfatizaosprocessossociaisatravésdosquaisosindivfduosaprendem ades-

tesqueum delesfosserepetido,equetodasasposköespossfveis

-

AEC 1.13
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folhaseram separadasem blocoseoscritériosdeseqiiênciadas
mesmasexigiam quetodososmodelosfossem apresentadosan-

53
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gararesgostasfossem a?resentadascomocorretas,antesqtleh0tlvesseumarepetiçào(Sidman,KirkeW illson-Morris,1985).

?liedallessimétricasetfansitivasqtlen0Sestutbsanteriores,atb

Asparicipantesforam 4 meninas,divididasem doisgrugosde
dois,quetinham respectivamente8,11,e12,7anosnoinfciodas

equivalência.Duasoutrasdiferençaspoderiam também tercontribufdogaraaformaçsodasequivalênciasdegosiçsonesteestudo:oemgregodoprocedimentodediscriminaçsosimultl eano
lugardesucessiva,easinalizaçâodecadaclassecom umac0r
especftica.O aumentonolimitedetentativasdetestepermitiu
também indicaro lécusdadificuldadeem formarequivalências

coletasdedados.O plimeirogrtlpo(grtlposimultâneo)foisubmetidoatreinoem fundobrancoAB eAC simultaneamentecom
otreinoem fundopretoAB eAC eaotestedesimetriaCA eBA
edeequivalênciaBC eCB,sob aformadetentativasdesonda
nsoreforçadas,inseridasentretentativasreforçadasdelinhade
base.Foram testadastambém asrelaçöesentreosestfmulossobre

fundobranco,agesardetriviais(5quearelaçàoerasemgrede
identidade).Degoisdestestestesfoifeito0treinoCD,em fundo
vennelho.Finalmente,0conjuntoD foiinseridoem testesAD,
DA,BD eDB com asfigurasapresentadasem fundo preto (e

mentandoaschancesdossujeitosdemonstrarem aformaçâode

deImsiçso'
.amaioriadossujeitosnecessitoudeum ntîmeroconsideravelmentemaiordetentativasparaatingircritérionasonda-

gem daplimeiratransitividadetestada,ouseja:notesteâ-C.Os
resultadosdesteestudosugerem aextenssodaformaçâodeequivalênciaparaadimensso deestfmulocaracterizadacomoposiçf0.

também,emboraaescolhafosse aindaesempredeidentidade,

em fundobranco).J5parao segundogrupo(gruposucessivo)o
000-

mesmoprocedimentofoiseguidonoquedizrespeitoàseqiiência

-

dosestfmulos,porém asalternativasdetreinobranco(AB eAC)

nëoforam apresentadasenquantoossujeitosnâoatingissem um
resultadosatisfatörio(100% deacerto)naslinhasdebaseeson-

AEC 2.03

dagenspretas.Em ambos os grupos a linha de base foiobtida

DA RESPOSTA AUXILIAR.Joq eM.Oliveira-castro,Goiara
M.deCastilbo,JulianaB.Faria,FabianaC.Brasileiro,M oema
B.Dias,â'
l/(a L Hostensky.Universidade de Brasflia.

com sucesso(100% deacertos)paratodosossujeitos,inclusive
sendoesteocritérionecesssrioparasesubmeteraumanovaetapa do procedimento.J5em relaçâo àssondagens,osresultados
foram diferentespara osdoisgrupos,mostrando que a criança

EFEITOSDONUMERODEPARESSOBREA DIMINUIIAO

submetidaaum controlecontextualsucessivo(gruposucessivo)

Em experimentosanteriores,utilizandoumatarefadeparesassociadosnaqualumarespostaauxiliarapresentavaosegundo mem-

obteve um desempenho melhordo que a criança submetida ao

brodopar,umadiminuiçâonacorrelaçâoRP (razâoentreafre-

controlecontextualsimultâneo (gruposimultbeo).O grupo si-

qiiência de reforço programado paradeterminada resposta pela
freqiiência totalde reforço programado para respostasnaquela

multb eoalcançouoresultadodeaproximadamente96% ,enquantoogruposucessivoalcançouoresultadode100* .

000-
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posiçëo)produziuaumentonotempototalderespostaauxiliar
estimado para a aprendizagem dospares.Naquelesexperimentos,no entanto,osvaloresde RP foram manipuladosmantendose afreqiiênciatotaldereforçoprogramadoporposiçâo constante.i.e.,o ntimero de pares foimantido constante.0 presente

EQUIVALVNCIASFORMADASAPARTIRDEESVMULOS
POSICIONAIS./FII/nf/deE Ribeiro(UniversidadedeBrasflia),
OlavodeE Galvâb (UniversidadeFederaldoParé)eSldiaN.M.
Campos(UniversidadedeBrasflia).

experimentotevecomoobjetivoveriticarosefeitosdemudanças

O presenteestudoéumareplicaçâodeestudosanterioressobrea
extensâodaformaçâoderelaçöesdeequivalênciaparaadimensâo de estfmulo caracterizada com o posiç:o.A caracterfstica
definidoradosestfmulos,empregadaparaaformaçàode3classesdeequivalênciacom 3membroscada,foiconstitufdapelas
noveposilfesdascélulasdeumamatrizretangular3x3mostrada

cadatentativadestatarefa:1)umaformaeraapresentadanatela;
2)umarespostaauxiliarapresentavaoscaracterescorrespondentesà.forma;e3)osujeitodigitavaoscaracteres.Ossujeitosfo-

nomonitordeum computador.Asposköesdoestfmuloamostra

tentativas.A primeirasessào,igualparatodosossujeitos,contendooitoparesdeformas-caracterestevecomoobjetivogaran-

edosestfmuloscomparaçëoforam sinalizadasporcélulasvermelhaspara astentativasdetreino e teste constituintesdaclasse 1,
célulasverdesparaaclasse 2 ecélulasazuispara aclasse 3.As
demaiscélulasdamatriztinham acorcinza.Contudo somenteas
posiçöesrelativasdaamostraecomparaçâopositivaespecificavam aescolhacorreta,posto queem cadatentativaocstfmulo
amostrae osestfmuloscomparaçâo tinham amesmacor.Cinco
estudantesuniversitiriosforam treinados,em linhadebase,afazer6discriminaçöescondicionaisconstitufdasde3paresderelaçöesposicionaisA-B e3paresB-C.Sondou-seentëoaspropriedadessimétricascom ostestesB-A eC-B,etransitivascom os

testesA-C eC-A.Osresultadosmostraram quetodosos5sujeitosformaram as3 classesdeequivalênciaconstitufdaspelasposiçöesdosestfmulosnam atriz.Osresultadospositivosdesteestudo divergem dosresultadosprevalentemente negativosrelatadosem estudosanteriores.Contudo,permitiu-se um ntîmero de
tentativasdeteste consideravelmentem aiorparasondaraspro54

nosvaloresdeRIIalterando-seont
îmerodepares.Dozealunos

universitsriosparticiparam comosujeitosdequatrosessöesexperimentais.Umatarefadeparesassociadosdefonnas-caracteres
arbitrsl
ios,realizadaem um microcomputador,foiutilizada.Em

ram instrufdosamemorizaroscaracteres.Cadasessâoterminava

quandoosujeitodigitasseoscaracterescorretamenteparatodas
asformas sem emitirresposta de auxflio ou apös 24 blocosde
tirfamiliaridadecom atarefa.Em trêsoutrassessöes,aseqûência
dasquaisfoibalanceada,dois,quatro ou oito paresde fonnas-

caracteres(e.g.,-AAA ..)foram utilizados.0 tempo totalde
respostaauxiliarestimadoparaamemorizaçëodecadacaractere
aumentou com o aumento do ntimerodepares,sendo queo au-

mentofoi,em média,maioremaissistemético(11dos12sujeitos)com amudançadedoisparaquatroparesdoquedequatro
paradoispares(8dos12sujeitos).Estesresultadosreplicam os
dadosobtidosem experimentossobrememorizaçâo de listasde
sflabassem sentido,osquaisutilizaram procedimentosdiferentes,e sugerem que acorrelaçâo RP pode seruma dasvariiveis
relevantesnaanélisedecomplexidadedetarefasdeparesassoci-

ados.(CNPq)
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APRENDIZAGEM DEPARESASSOCIADOS:DIMINUIIAO
DA RESPOSTA AUXILIAR ENTRE SESSOES.JorgeM.Oliveira-castro,GustavoJ!Carvalho,JulianaB.Faria,M oemaB.
Dias,DiogoC.S.Ferreira,M ônicaR.M ullez Universidadede
Brasûia.
Osresultadosdeexperimentosanterioressobreaprendizagem de
paresassociados,utilizando diferentestarefase materiais,indicam que,quando seadotaum procedimento no qualumarespostaauxiliarapresentaosegundomembrodecadapar,aduraçàoda
resposta auxiliardiminui,com aceleraçào negativa,com o aumento das tentativasdurante a sessào.Este resultado tem sido

descrito pelaequaçâoTempo/corretas=b+ arlogTentativas),
ondetempo/cprretasrepresenta aduraçào darespostaauxiliar
divididapelont
imero derespostasdigitadascorretamente,eaeb
sào parâmetrosobtidosempilicamente,podendo serinterpretadoscomoataxaestimadadedecréscimodaresposta auxiliarentretentativaseaduraçsoestimadaderespostaauxiliarnaprimeiratentativadasessâo,respectivam ente.Doisexperimentosforam

com transtorlm deansiedade,sendoqueoobjetivodopresente
trabalho foi,primeiramente,avaliarseossujeitosnopré-teste
estabeleciam relaçöesentrediferentestiposdeestfmulos,identi-

ticadoscomoneutrosouameaçadoresoucomoarbitro os(sem
sentido)pelossujeitosföbicosem entrevistaclfnica.Em seguida,
foiverificadoseapösotreinoderelaçöesentreestfmuldsarbitrlrioseestfmulosameaçadoreseentreestfmulosarbitrM oseestfmulosneutros,fonnariam classesemergentes.Nocay
jodaforma-

çsodeclassesnovosestfmulos(arbitrslios,ameaçadoreseneu-

tros)foram introduzidoseOSsujeitossubmetidosatestedeexpansâodasclasses.Participaram destapesquisaqpatrosujei
tos
.

sendodoisföbicos(1Fe2F)edoisnâoföbicos(1C e2C).Foram
apresentadosaossujeitosIFeICosestfmulosidentificadoscomo.
ameaçadores,neutrosearbitrsriosdeacordocom osujeito1F,e
foram apresentadosaossujeitos2Fe2C osestfmulosidentitica-

dospelossujeito2F.Todossujeitospassaram pelasseguintesfases:(1)pré-testedasrelaçöesdeeqtiivalência,(2)treinodasrelaçöesmistas(estfmulosarbitrbrioseameaçadoresouarbitrlriose
neutros),(3)testesdeequivalênciae,em casosdeformaçâode
classes,ossujeitospassariam gorumafase(4)detestedeexpan-

conduzidosparaveriticaradiminukâodarespostaauxiliarentre

sëodasclasses.Osresultadosmostraram queodesempenhodos

sessöes.No Experimento 1,quatro alunos pm iciparam como

sujeitosföbicosapresentaumaausênciaderelaçöesmistas(com-

sujeitoseexperimentadoressimultaneamente.Umatarefadepa-

binando estfmulosameaçadoreseneutros)nopré-teste,ditkul-

resassociadosde fonnas-caracteresarbitrM os,realizadaem um
microcomputador,foiutilizada.Em cada tentativa desta tarefa:

dadesnaemergênciaderelaçöestransitivasmistaseaexpansâo

declassescom estfmulosamewadores.O desempenhodossujei-

1)umaformaeraapresentadanatela;2)umarespostaauxiliar
apresentavaoscaracterescorrespondentesàforma;e3)osujeito
digitavaoscaracteres.Cadasessào terminavaquandoo sujeito

tosnâoföbicosnâoapresentavaessascaracterfsticas.Estesdados
parecem confirmarosresultadosdeLesleyel.al.quedemonstra-

digitasse os caracterescorretamente para todasasformas sem
emitirrespostadeauxflioou apös30minutos.Foram conduzidas
de quatro a setesessöes,com espaçamento deum a quatro dias,

maçâo de classes mistase os de Plaud,onde se observou que

com omesmoconjuntodeparesassociados,oqualconsistiaem
oitoparesdeformas-caracteres(e.g.,-ééAô&).Considerandoosdadosdesessöesconsecutivasem conjunto,aequaçâo
logarftmicaapresentouum bom ajuste(médiader2=0.71).No

ram adificuldadequesujeitosclinicamenteansiosostem nafor-

sujeitosansiosostem maisfacilidadeem formarclassescom estfmulosneutrosdoquecom estfmulosameaçadores.
avlpApEu lc
ooo-
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Experimento 2,11 alunosuniversitiriospm iciparam como su-

AEC 2.06

jeitosdeduasaquatrosessöes.O procedimentoutilizadofoiidên-

COMPOSICAODAJRELAIX ESCONDICIONAISTREINA-

tico àquele adotadonoExperimento 1,diferindoapenascom relaçâoao materialutilizado,o qualeracompostodequatro pares
defonnas-caracteres.Considerando osdadosdesessöesconse-

JairJ//MJJunior (UniversidadeEstadualPaulista)e Maria
AméliaMatos(UniversidadedeSâoPaulo).

DAS E A EM ERGENCIA DO CONTROLE CONTEXTUAL.

cutivasem conjunto,aequaçëologarftmicatambém apresentou
um bom ajuste(médiader2=0.62).Pode-seconcluirqueadimi-

O objetivodestetrabalhoconsistiuem veriticaraexistênciade

nuiçâo da resposta auxiliarintrae entre sessöesapresentou um
padrâo semelhante,o que pode virasert
îtilnaprediç:o de de-

relaçöesfuncionaisentreaemergênciadocontrolecontextualea

sempenho.(CNPq)

dosquatroexperimentoscom quatrouniversitM osem cada.Um
softwareapresentoutigurasarbitrM asnateladeum monitor,registrouegravouasrespostasdeescolha.NoExperimento 01,o
Passo 01consistiu no treinodocontrolecontextualsobreasrelaçöesAB.No Passo 02,ocorreu o treino dasrelaçöesBC eDA.
Destemodo,osestfmuloscontextuaisforam exibidos,notreino,
diantedeapenasalgunsdentreosestfmuloscomponentesdasrelaçöes condicionais sobre asquaisfoitestada a emergênciado

000-

-
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EFEITOSDEESTfMULOSAMEACADORESNAEMERGZNCIA DA EQUIVM ANCIA.Sônia M.M.Neves J?
'LucM.A.
Vandenbergheb,Lûcia Helena.R.Oliveirap#Maria C.Villanel'.#
AndréM da s'
ïlvat,Kellen Cristina.A deOliveirat.lUniversidade Catölica de Goiés/2UniversidadeFederaldeM inasGerais.
Estudosrecentesdestacaram o papelde variiveiscognitivasenvolvidosno desenvolvimentodefobias.A teoriacomportamental
primeiramente relacionou tais transtornosao condicionamento
clissico,sendo maistarde desafiada poruma visâo que atribui
um papelcentralaoschamadosprocessoscognitivos,motivando
assim a anâlise experimentaldas particulalidadesdos mesmos
nestaspatologias.Neste trabalho seré utilizado o paradigma da

equivalêncianoestudodocomportamentosimbölicoem sujeitos
SBP-XXVIIReuniâo AnualdePsicologia

composkâodasrelaçöescondicionaistreinadas.Foram realiza-

controlecontextual(Passo03).NoPasso04realizou-seotreino
dasrelaçöesXY eXZ,seguido pelostestesdasrelaçöesequivalentesesimétricas.O Passo05avaliouatransferênciado controlecontextualentreosestfmulosequivalentesdo Passo 04 sobre

asrelaçöestestadas(Passo03)etreinadas(Passo01).NoExperimento 02,o Passo 01 consistiu no treino dasrelaçöesXAB e,
posteriormente,XBC.Desta feita,os estfmuloscontexmais foram exibidosdiantedetodososcomponentesdasrelaçöescondicionais sobre as quais ocorreu o teste posterior do controle

contextual.Em seguida,ocorreuaexposkâoaoPasso04doExperimento01.OsExperimentos03e04foram iniciadospeloPasso
55
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04doExperimento01.NoExperimento03,naseqtiência,ocor-

AEC 2.08

reuaexposkâoaosPassos02,01e03doExperimento01.No
Experimento04,ossujeitosforam expostosaoPasso01doEx-

ANATUREZAHIEG RQUICADOCONTROLEDEESVMULOS:ASPECTOSEMPfRICOSE METODOLUGICOS.Jair

perimento 02.OsExperimentos02,03e04 foram tinalizados
com aavaliaçsodatransferênciadocontrolecontextualentrees-

fa/pd.
çJunio6ârlf:ClalidiaM.élmeida,BùgrldrR..Silva,ânlJ-

tfmulosequivalentes.Osresultadosindicaram:a)menoratraso
naemergênciadocontrolecontextualsobreasclassesdeestfmulosequivalentesnacomposiçsoutilizadanosExperimentos01e

03;b)amesmacficiêncianatransferênciadefunçsodocontrole
contextualindependentedacomposkâoempregadanostreinos.
Estesresultadossugerem queacomposkâoutilizadanosExperimentos01e03apresentamaioreficscianoestabelecimentodas
relaçöesdecontroleprevistasenaeliminaçâoderelaçöesadventfcias.

niofténgélico(UniversidadeEstadualPaulista),MariaX-J/Z
Matos(UniversidadedeSâ()Paulo).
Significativaparceladepublicaçöessobreequivalênciadeestfmtllcstem legitimadoaexpansâopropostanatlnidadedeanllise
bssicado controlecondicional.Em particular,osestudossobre
controlecontextualsugerem queosresultadospositivosobtidos
nostestesqueavaliam aemergênciadestamodalidadedecontrole sobre classesde estfmulosequivalentesseriam passfveisde
descriçso pelaunidadedeanslise de cinco termos:estfmulos

contextuaisexerceriam controlecondicional(desegundaordem)
000-

-

sobrerelaçöescondicionais.Nestaexpansâodaunidadedeanllise,o estfmulo contextualteriasuafunçâo restritaao controle da

composkâodasclassesdeestfmulosequivalentes,n:oseconstiAEC 2.07

EFEITOSDA ORDEM DE TREINO SOBRE A EMERGZNCIA DO CONTROLE CoNK xWvhu lairlvopesJuniorlvniversidadeEstadualPaulista)eMariaAméliaMatos(UniversidadedeSâoPaulo).

O objetivodestetrabalhoconsistiuem avaliarosefeitosdaordem de exposiçâo a diferentestiposdediscliminaçëo condicionalna emergênciado controle contextualsobre classesdeestfmulosequivalentes.Trêsexpelimentosforam efetuadoscom qua-

trosujeitosuniversitsl
iosem cada.Um softwareexibiat
iguras
arbitrM asnum monitor,registravae gravavaasrespostasdees-

colha.NoExpelimento01,ossujeitosforam expostos,noPasso
01,ao treinodocontrolecontextualsobreasrelaçâoAB e,posterionnente,BC.Em ambos,otreinoerainiciadopelaapresentaçâodasseisrelaçöesXAB e,em seguida,dasseisrelaçöesXBC.
Naseqiiência,ocorreu o teste do controlecontextualsobre as
relaçöesequivalentes,transitivasesimétricas.No Passo 02,foram treinadastrêsrelaçöesXY e,logoapös,trêsrelaçöesXZ.Em
seguida,testou-seaem ergênciadasrelaçöesequivalentesesimétricas.No Passo 3,avaliou-se atransferênciadefunçâo decontroleentreosestfmulosX,Y eZ sobreasrelaçöescondicionais
testadasetreinadasnoPasso01.NoPasso01doExpelimento

tuindo em membro da classe.Entretanto,anélisesconceituaise
evidênciasempfricasrecentestêm questionado seestainterpretaçàohierlrquicado controledeestfmulonëo seriadecorrentede
caracterfsticasdeprocedimentosexperimentaisempregadosnos
treinosenostestesderelaçöescondicionais.Em delineamentos
ondeosestfmulosqueexerceram o controlecontextualnostreinos,passaram aexercerfunçâodeestfmulodeescolhanostestes,
evice-versa,foram registradosresultadospositivosnostestesdas
classesdeestfmulosequivalentescompostasportodososestfmulosintegrantesdascontiguraçöesutilizadasnostreinosenostestes.Assim ,o que se denomina discrim inaçâo condicionalno
modelo hierlrquico podeliaserdescrito em termosdo controle
discriminativo simplesporestfmuloscompostoscom elementos
separsveisesubstitufveis.Parece-nosqueesclarecimentosadicionaisacercadadicotomiaentre omodelohieréquico eo modelo
baseado napermutaçëodefunçöesentreoselementosdosestf-

muloscompostosseriam decorrentes:a)depropostasdedelineamentosque avaliassem atransferência d:sdistintasfunçöes
discriminativasexercidasporcadaelemento do estfmulocom-

posto;b)dadiscriminaçëo entresituaçöesaplicadasdeensino
onde talpermutw lo é possfvele situaçöesonde ta1permutw âc
comprometeriaasrelaçöessemânticasensinadas.

000-

02,otreinoem separado(gradual)decadarelaçâoXAB precedeuaexposiçâoaotreinodasseisrelaçöesXAB,sendoestemesmo procedimento gradualadotado no treino dasrelaçöesXBC.
Em seguida,testou-seaemergênciado controlecontextual.Os
Passos02e03foram idênticosaoExperimento01.No Expelimento03foram efetuadososPassos02,01e03,respectivamen-

te,doExpelimento01.Osresultadosindicaram que:a)aordem

adotadanoExperimento03seconstituiunacondkàodetreino

-

AEC 2.09

APRENDIZAGEM DO CONCjITO DE PROyORC/O:
INTERAIAO ENTREEQUIVALENCIA DEESTIMULOSE
INSTRUIOES./nIJFI//CarlosGodinhodosSantos,XI:JJJrIJrJ
VianadeSouza,CristianeKolody:5y.
iversidadeCatölicade
, Un
Goiss.

mais etkiente para a emergência do controle contextualsobre

classesdeestfmulosequivalentes;b)ostreinosgradualenâogra-

Em pesquisaanterior,Santos(1996),demonstrouqueoparadigma

dualnëo acusaram relaçöesde funcionalidadedistintascom a
emergênciaeatransferênciado controlecontextual.Precedendo
aobtençâodosresultadosprevistosnostestesdoPasso01dos
Experimentos01e02,veritk ou-se aemergência de relaçöesde

deequivalênciadeestfmulosfoieficazparaestabelecerdiscriminaçöescondicionaisentrefraçöespictöricasenuméricaseentre
fraçöesnuméricas.Porém ,observouapenasnfveismoderadosde

controlepassfveisdedescrkâopelaunidadedeanélisedecinco

investigaroefeitodeinstruçöesedoparadigmadeequivalência
deestfmulossobreaaprendizagem do conceito deproporçâo.
Dezalunosde quintasérie,com deficiência em problem as
fracionérios,foram ensinadosaescolherfraçöesnuméricascon-

termos.Estedado se contrapöe àhipötesedeque resultadosnegativos nos testesde equivalência corresponderiam à fusâo de
classesdeestfmulos.

generalizaçâoparanovassituaçöes.O objetivodessetrabalhoé

dicionaisafraçöespictöricas(treinoAB)ou numéricas(treino
BC).Antesdecadacondiçâodetreinoapareceunateladocomputadorinstruçöescontendo informaçöessobre aççregrade três''

000-

-
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(TinocoeLopes.1994).O numeradordosestfmulosdecomparaSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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çLoforam iguaisparaossujeitosdogrupoexperimental1(E1)e
diferentesnogrupoexperimental2(E2).Osdadosforam avaliadosem funçsodonl
imerodeacertoseerrosnasvâiascondiçöes
experimentais.Em geral,osresultadosreplicam apesquisaante-

respostadeescolha.Osdesempenhosforam analisadosdnranteo
treinoAC,quantoaontimerototaldetentativasnecessM oparao
alcancedocritérioeototaldetentativasporpasso.N5oforam
encontradas,atéomomento,diferençasimportantesentreosre-

lior.Ossujeitosmostraram relaçöestreinadasdiretamenteerelaWesderivadas(simetria,transitividadeeequivalência)formando
trêsclassesde estfmulosdetrêsmembros(ABC).A expansso

sultadosdosdoisgrocedimentos(com oralizaçâoesem oralizaçào
domodelo),oquepodetrazerimplicaçöesmdodolögicasesus-

dessasclasses,apösotreinodenovasfraçöesnuméricascom as

(oralizar)no aprendizadodeleitura,como sobreo papeldesse

fraçöespictlricasdasclassesjsfonnadas,nsofoiobservada.A

operantecomo possfvelrespostadeobservaçsoddiferencial,na

generalizaçsoparanovasfraçöesocorreuapenasem nfveismo-

citardiscussöestelricas,tanto sobreo papeldesseoperante

aqnisiçâoderelaçöescondicionais.(CNPq)

deradosparaamaiorpartedossujeitos.Contudo,avaliaçöesgerais,em situaçsoescolar(prova),mostraram ganhossisteméticos
paraosgruposE1eE2,masn:oparaossujeitoscontroles(nso
treinados).Deconfnciasmetodolögicaspara novaspesquisas
(como investigardocontelidodasinstruçöessobreodesempenhogeneralizado)eparaaprsticaescolarnoensinodoconceito
deproporçàopodem serobtidasdosresultados.(CNPq/PIBIC)
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TRANSFER/NCIA D0 CONTROLEDE ESTJMULOSUSUAlsPARANâO USUAISC0M FADING.GraubenJ.â.Assie
Marcelo:.G.Baptista,OllviaMisaeKato,IsabelP Estevesle
KeilaR.S.hlvesl.UniversidadeFederaldoParé.

000-
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Estudosanterioressobreaformaçâodeclassesdeestfmulosequi-
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valentes,apartirdediscriminaçöescondicionaiscemfadingem

EFEITOSDA ORALIZACAO DE PALAVRAS SOBRE A
AQUISICAO DE COMPORTAMENTO TEXTUAL.Maria

humanos,sem reforçamentodiferencialexplfcito,mostraram grandeval
iabilidadenosresultados.O presentetrabalhobuscouveri-

âlng/ft7Matos(UniversidadedeS5oPaulo),MariaMflrl/l
a CostaHl
ibner(UniversidadeMackenzie),BùgndrPeres(Universi-

ticarseodesempenhodesujeitoshumanossubmetidosaotreino
discriminativocomfading(remoçëogradualdaluminosidadedas

dadedeS5oPaulo),RosaHelenaMalheiros (Universibade

figuras,apartirdastentativasiniciais,atéa apresentaçso das
mesmas,com apenaso contomo,nas tentativas finaisde cada

Mackenzie),Valéria Serm (Universidadede SLo Paulo),l'
/rtz
Kilsztajn(UniversidadedeSàoPaulo).
A aplicaçèo do paradigma de equivalência ao ensino de leitura
tem-serevelado etk azn:o sö pelaemergênciadaleituracom
compreensào,mastambém pelosaltosfndicesdeacertodurantea
aquisiç:o dasrelaçöescondicionaispré-requisitos.No ensino
dessasrelaçöes,empregam-seprocedimentosdeexclusâo,introduçàogradualdeestfmulosdeescolhaereforçamentodiferencial.Em algunsestudos,acopla-setambém aoralizaçâo do estfmu-

lo-modelo(palavrasditaspeloexperimentador)pelosujeito.O
presenleestudo examinou o efeito especffico dessa oralizaçâo
sobre aaquisiçâo dasrelaçöescondicionais,paraverificarseh;,
defato,melholiadedesempenhoquando aoralizaçâo éinclufda

nosprocedimentosclsssicosdoparadigma.Ossujeitosforam 13
criançaspré-escolares,de 5 anos,nâo alfabetizadas.O procedimentoblsicoéum aversào moditicadado paradigmadeSidman.
Num primeiromomento,asciançasaprendem a selecionartigu-

bloco detreino)e teste precocede simetria,através de um
pareamentoconsistentedemtîltiplaescolhasimultbeaeestfmuos

usuais(CondiçâoA),setransfeririaparaumaoutracondiçâosemelhante,porém com estfmulosnâousuais(CondiçloB)naausênciadeconseqûênciasdiferenciais.SeisuniversitM osdeambosossexos,foram submetidosaotreinodasrelaçöescondicionaisAB eAC,eap4scadablocodetreinocom 36tentativas,aos
testesdesimetriaBA eCA edeequivalênciaBC eCB.A tarefa

dossujeitoseraresponderafigurasgeométricas(usuaisenâo
usuais),atravésdeum monitordevfdeocom telasensfvelaotoque.Em cadatentativa,omodeloeoS+ reduziam aluminosidade,

apartirdodesempenhodossujeitosquedeveriam alcançar100%
de acertosporbloco de treino,paraem seguida serem submetidosaostestesdesimetriaeiquivalência.Ostestesforam aplicadosduasvêzes,apösum méximodedezrevisöesdelinhadebase

correspondente.Todosossujeitosalcançaram ocritériodeaprendizagem com reduçâodont
imerodetentativasnotreinoeforam

rasdiantedeseusrespectivosnomes(figurasdeBOLO -LOBO
CABO -BOCA -treino AB)easelecionarpalavrasescritas
(referentesàsfiguras)diantedosnomesdaspalavrasditaspelo
experimentador(treinoAC).Num segundo momento,,sâosubmetidasatestesdeequivalência(relaçöesBC eCB)e,num ter-

submetidosaostestes,nasduascondiçöes(A eB);um sujeito
(ALE)conseguiu demonstrarsimetriaeequivalêncianasduas
condköesprevistas;trêssujeitos(AFO,ROM eW LA)mostra-

ceiro momento,atestesde leitura de novaspalavras.Apenas o
primeiro momento,e,especificamente,a aquisiçâo dasrelaçöes
AC é o foco de anflise do presente estudo.Todososestfmulos
eram apresentadosem umateladecomputadorsensfvelaotoque

apenasnostestesdesimetliaBA eCA,em ambasascondiçöes.
Essesresultadosparecem demonstrarque aantecipaçâo dostes-

eoexperimentadorconduzidoporum sopwareprogramadopara

tou desempenhos mais consistentes,gerando inclusive transferênciado controlede estfmulosusuaispara nâo usuais.

-

tal.Das13crianças,seisaprendiam aparearasfigurasepalavras
escritas aos nomes correspondentes ditos pelo experimentador

ram relaçôesdeequivalência(BC eCB)apenasnacondiçâo:% '';
doissujeitos(NAT eALX)apresentaram resultadospositivos

tesconjugadaaofading,nâoapenasreduziuavaliabilidadeinter
eintrasujeitosem relaçâoaosestudosanteriores,comopossibili-

(treinoAB eAC)sem queverbalizassem omodelofalado pelo
experimentador.Ascrianças realizavam ospareamentosem si-

lêncio.Xssetecriançasrestantessolicitava-sequeapösomodelo
falado,elasrepetissem apalavraouvidaesö depoisemitissem a
SBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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hEC -ânti/ileExperittteïttaltftlCot
nportat
neato

gênciadesimetria.Osestfmuloseram 9 qtladratbsLrancosem

AEç2.12

EFEWOSDAORALIZAIAODEPALAVRASSOBRE0CONTROLEPORUNIDADESMfNIMAs.MJHJâvJffJVJl/J(Uni-

umamatl
iz3x3.Asrelaçöesentreoestfmulomodeloeascompa-

versidadedeS5oPaulo),MariaMarthaCostaHiibner(UniversidadeMackenzie),W'
lgrzrPeres(UniversidadedeSâ0Paulo),
RosaHelenaMalheiros(UniversidadeMackenziel,s/lfrleylaylul

Um macacoCebusapellamachosub-adultoeexperimentalmen-

raçöescorretaseram paralelasenaposiçsohorizontal(nalinha
superior,A1B1;linhado meio,A282 elinhadebaixo A3B3).

teingênuofoisujeito,em um procedimentodepareamentoao

Zoëan(UniversidadeMackenzie).

modelocom atrasozero.O testedesimetriaBA eraaplicadoapbs

0 grocessoatravésdoqualageneralizaçàodeleituraocorreain-

osujeitoatingir()critériodeaquisiçsonotreinodasrelaçöes
condicionaisAB,de18tentativascorretasccnsecutivas(6tentativasdecadadiscriminaçso).Notreinoescolhasincorretaseràm

danà0estlclaro.EstudosanterioresdeMatoseHubner(1996)
vêm investigando efeitosdediferentesvarilveissobreaemergênciadaleiturageneralizada,tendodetectado aumento derepertério inicialdepalavras,davariaçsosistemlticadaposiçëo
dassflabaseletrascomovarisveisimportantes.Nesteestudo,uma

seguidasdereagresentaçsodatentativaeacontagem detentativascorretaserareiniciada.O testedesimetriatinha48tentativas:

36delinhadebasee12deteste(4decadarelaçâo).Osresulta-

vrasdo treino,poisesseoperantepoderiaaumentaradiscrimina-

dosforam negativos.AsrelajfescondicionaisBA foram entso
treinadasatéocritério seratingido.A linhadebaseBC foitreinadaem seguida.O testedesimetliaCB foientâoconduzido,eos

çàodassflabaseletras.Ossujeitosforam 14criançaspré-escola-

resultadosmostraram emergênciadesimetria.O sujeitorespon-

res,de5anos,nâoalfabetizadas.O procedimentobésicoéuma
versâomoditicadadoparadigmadeequivalênciadeSidman,apre-

deudeacordo com oesperadoporsimetrianaprimeiraeem duas
dasoutrastrêstentativasdetesteparacadaum adasrelaçöesCB.
Essalinhadebasepodeconstituirum desempenhodeverdadeiro
pareamento ao modelo.Replicaçöesdesteexperimento com o

outravarisveléexaminada:aoralizaçâo,pelosujeito,daspala-

Sentadoviaum softwareespecialcomtelasensfvelaotoque.Plimeiroascliançasaprendem aselecionarfigurasepalavrasescli-

tas(BOLO -LOBO -CABO -BOCA)diantedosrespectivos
nomesfaladospelo experimentador(treinosAB eAC).Em seguida,sàosubmetidasatestesdeequivalência(testesBC eCB)
ondepareiam,sem treino especffico,astigurascom asrespectivaspalavrasesclitase vice-versa.Portîltimo,realizam testesde

leituradenovaspalavras(BOBO -LOLO -CALO -LOCA),
compostasporletrasesflabasdaspalavrasdetreino.Antesdos
testes,foram introduzidosprocedimentosespeciaisque ensinavam àscriançasa oralizaras palavrasde treino.Houve quatro

variaçöesdesseprocedimento.10)aoralizaçâoeraensinadalogo
apöso treino AC,eo modelooralizado pelo experimentadorera

sem silabaçâo.r)aoralizaçsoeraensinadaapösotreinoAC eo
modeloerasilabado,com espaçamentooralentreassflabas.3@)a

mesmosujeito,usandooutrasrelaçöesentreposiçöes,ecom outrossujeitosdamesmaespécie,bem comotestesadicionaisde
transitividade e equivalência est:o em execuçâo.Essesresultadosindicam quemacacospodem mostrardesempenhosindireta-

mentetreinados(simetria)nessasituaçàosimpliticada.A anslise
datopogratia do controlede estfmulo foidecisiva para o desenvolvimento do critério deaprendizagem aquirelatado.queé se-

melhanteaocritériousadoem experimentoscom sujeitoshumanoseé pioneiramente relatado em um expelimento de discrimi-

naçâocondicionalcom macacocomosujeito.Osdadostambém
sugerem queotreinodarelaçâoBA (nâoemergente)contribuiu
paraaposterioremergênciadarelaçâoCB.(CAPES,CNPq).
000-

oralizw :o era ensinada antesdostreinos AB eAC,eo modelo

-

erasilabado.4@)aoralizaçàoeraensinadaduranteostreinosAB
eAC;solicitava-seàscriançasqueantesdeemitirem aresposta
deescolha,repetissem omodelodoexperimentador.Osefeitos
dessestreinosforam avaliadosno desempenhodostestesde no-

AEC 2.14

vasformasverbais(testeB'C'eC'B').A oralizaçâoduranteo

Sl)WJf,Juliana RodriguesTini,NaienedosSantosPimentel,
RosimaryLima Guilherme,Aft
zrcft7Piresdeântfrctfc,Luciana
Siqueira.UniversidadeEstadualdeLondrina.

treino AC foia que maisresultados positivosgerou nos testes
B'C'eC'B',seguida pelaoralizaçâo antesdalinha debase.Os
procedimentosdeoralizaçào apöstreino AC n:0 geraram resultadospositivosnostestes.H5,entretanto,variabilidade nos resultados.Novosdadosseràocoletadospara solidificara conclusâodoefeitopositivodaoralizaçàoduranteotreinoAC sobreo
controleporunidadesmfnimas,o quecorroborariaoamplouso

doççfalarem vozalta''nosmétodosdeensinodaleitura-(CNPq)

RECORDAIAODEEVENTOSEAFORMAIAO DECLASSESDE ESTfMULOS EQUIVALENTES.VerônicaBender

Osresultadosdeestudossobre tslembrançasligadasao eu'',nos

quaisfoiavaliado senomesdepessoas(Pessoasjconhecidase
nomesdeobjetosligadosaelessàomelhorlembradosdoque
nomesdepessoasdesconhecidasedenomesobjetos(Objetos)
ligados a estes,e se o fornecimento de ttdicas''contribuipara

aumentaraprobabilidadedosnomesdeobjetosserem lembra000-

-

AEC 2.13

SIMETRIA DE P0sI(AO EM CEBUSAPELLA.Romarizda
SilvaBarros,OlavodeFJHJGalvso,MarleneMarquesM onteiro
e Paulo Roberto Pacheco dias.Universidade Federaldo Paré,
Belém.

dos,foram analisadosc0m basenosprincfpiosdeAnélisedo
Comportamento.Nopresenteestudoalém detersidoreplicadoo
procedimento dosestudosdabibliografia,foiacrescentadauma
etapaquepermitiu avaliaro processodefonnaçâo declassesde

estfmulosequivalentes.Vinteeum sujeitosfol'
am submetidosao
procedimento.Naplimeiraetapafoisolicitado aossujeitosque
formassem frasesrelacionando nomes de pessoasconhecidas e

depessoasdesconhecidasanomesdeobjetosqueforam aeles
A dificuldadedeobtençâodefonnaçâodeclassesdeestfmuloem
animaispodeestarrelacionada àfaltade histöria apropriada ou
fontesirrelevantesdecontrole,como aposiçëo dosestfmulos.A
fonnaç:o de relaçöescondicionaisde posiçâo poderia facilitara

fomecidos.Apösuma tarefa irrelevante foram realizadostestes

formaçâodeclasses.O objetivodesteestudoverificarsepoder-

etapa,realizada dois a quatro diasdepois com um programa
computadorizado,foifeitoum treino dediscriminaçâo condicio-

se-iausarprocedimentode%sleam ing-set''paraobtençâodeemer58

deevocaç:olivredosnomesdeobjetos(EstfmuloB),evocaçâo
destesem presençade çt
dicas'' evocaçâo dosnomesdepessoas

(Estfmulo A)earecordaçâodasfrasescompletas.Nasegunda

SBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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modeloe tigurasabstratas(Estfmulo C)eram osestfmulosde

dosReis,Guilberme C.Sazonov,Ma.Vrgl
nia de Carvalho,
M an-lia M.DaSilva;eReginaldo T AlvesJn Universidadede

escolha,Em seguidaforam testadasasrelaçöesemergentest
'
Tes-

Brasflia.

nal(TreinoAC)em queosnomesdeobjetoseram osestfmulos
teBC,CB,BA,AC,CA,AA,BB eCC).O nt
imeronomesde
objetosrecordadosquandoestesforam pareadoscom pessoas
conhecidasnâofoidiferentedont
îmeroobjetosrecordadosque
foram pareadosapessoasdesconhecidas.No entanto,o nt
imero

médiode objetosrecordadosem presençasdeddicas''apps
pareamento com pessoasdesconhecidas,foimenordo que os
pareadoscom pessoasconhecidas.Nâo houvediferençano ntî-

Comparou-se aformaçâo de classesdeequivalênciaa partirde
linhasdebaseestabelecidaspordiscriminaçöessimplesecondicionais.Vintecriançasdepré-escola,de3a6anosdeidade,foram submetidasaos doisprocedimentos.Nalinhade base
estabelecidapordiscriminaçöescondicionaisforam treinadastrês

discriminaçöesobjeto-sfmboloetrêsdiscriminaçöespalavra-sfm-

meromédiodeobjetosevocadosem presençadzpessoasconhecidaseosevocadoslivremente,masonlimerodeobjetosevoca-

bolo.Nalinhadebaseestabelecidapordiscriminaçöessimples

dosem presençadtpessoasdesconhecidasfoisignificantemente

naçöespalavra-gesto.Testou-se afonnaçào deequivalênciapela

menordoquedeobjetosevocadoslivremente.Estesresultados
sugerem queatarefaderecordarnomesdeobjetosem presença

sondagem daspropriedadessimétricas(sfmbolo-objeto,sfmbolo-palavra,gesto-objetoegesto-palavra)etransitivas(palavraobjetoeobjeto-palavra).Constatou-seaformaçâodeseisclasses

dosnomesdaspessoasdesconhecidaspodetersido ditk ultada

pelofatoderequererqueossujeitosrecordassem arelaçâopessoa-objetoenâosomenteosnomesdeobjetos.Estahipötesefoi
corroboradapelosresultadosdasegundaetapado procedimento
em queverificou-se queodesempenho noTeste AC foisuperior
noscasos em que asrelaçöes emergentes envolveram pessoas
conhecidas.Osresultadosdo presenteestudoindicam um caminho paraquesepossacompreenderprocessosenvolvidosnocomportamento de recordareventos,sugerindo que o princfpio de
formaçàoderedesrelacionaispossacontribuirparatalempreen-

dimento.(CNPq)

foram treinadastrêsdiscriminaçöesobjeto-gestoetrêsdiscrimi-

deequivalência:trêsestabelecidasapartirdediscriminaçöescon-

dicionais(constitufdasde objetos,sfmbolose palavras),etrês
estabelecidasapartirdediscriminaçöessimples(constitufdasde
objetos,gestosepalavras).Dasvintecriançasqueiniciaram o
experimento dezesseisfonnaram todasasseisclassesdeequivalência,duas foram dispensadas porfugirem ao controle dos

experimentadoreseduasnâoatingiram critério(umanasondagem desimetriaeoutranasondagem detransitividade).Em um
experimento anteriortestou-se osdoisprocedimentoscom treze

criançassondando-seapenasumapropriedadetransitiva(palavra-objeto).O presenteexperimentoreplicaoanterioreamplia
-

000-
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DISCRIMINAI
X ESSIMPLESOU CONDICIONAI!FORMAM,IGUALMENTE.RELAIX ESDEEQUIVALENCIA.
éntoniodeE Ribeiro;*RogérioL.deSouza,Joâo Batista C.

SBP- XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

os testesparatodas aspropriedade simétricase transitivasdas
seisclassesdeequivalência,constituindo-se em mais uma evidênciadequerelaçöesdeequivalêncianëodependem,necessariamente,de discliminaçöescondicionais.
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BIO 1.01

INTERAG O MAE-FILHOTE EM MACACOS-ARANHA
(Atelespaniscus).LucianeBizariCoindeCarvalhoeEmmaOtta.
UniversidadedeSâoPaulo.

Asteoliassobrearelaçâomie-tilhoteem primatasnào-humanos
atribuem àmâeum gapelimportanteedecisivonodesenvolvimentodotilhote.Aospoucos,com seudesenvolvimentomotore
oaumentodacuriosidadepeloambienteepelosoutrosmembros
dogrupo,ot'
ilhotevaiseafastandodamàeeaprendendoasobreviversozinho,emboracontinuedemandandoseuscuidados.Com
isso,o investimentoparentalvaitornando-seprogressivamente
menosnecessM o,eamâeredireciona suaenergia paraoutras
atividades.O conflito surge no momento em que m:e e filhote
passam aterinteressesdiferentesem relaçâoaocuidadoqueela
devededicaraele.O tilhotenâoésöoreceptorpassivodoscui-

dadosmatemos.Quandosedizqueum tilhotesetronouindependentedam:e,pensa-seimediatamentequeofilhotejsécapaz
depassaramaiorpartedotempolongedela,sem contato.Independênciapodenëoserapenasdistânciadamàemascomootilhoteserelacionacom oambienteffsicoesocial.0 presentetra-

balhotemoobjetivodeanalisaroprocessodeindependênciado
tilhotedemacaco-aranha(Atelespaniscus),umaespéciedema-

menteapösoanimalsercolocadodentrodacaixaexperimental.
Um segundogruporecebeuochoque3minutosapössercolocadonocontexto.Animaiscontrolen5oforam expostosaochoque.
Apösascincosessöes,todososanimaisforam expostosa4sessöesondeochoqueeraapresentando3minutosapösserem colocadosna caixaexperimental.Condicionamento contextualfoi
medido atravésdarespostadecongelamento.Observou-seque
animaisexpostosàs5Sessöesdechoqueimediatonèoagresentaram qualquercondicionamentocontextualumavezquenâoapresentaram qualquerdiferençaem relaçâoaanimaiscontrole.M ais
ainda,anim aissubmetidosaochoqueimediato apresentaram a
mesmaculwade aquisiçpo de condicionamento contextualem
relaçsoaanimaiscontrole.Nosegundoexperimento,aumentouseoperfodo deexposiçâoao choqueimediato.Animaisforam
submetidosaumatinicasessàodecondicionamentoondeochoqueimediatoteveumaduraçâode5,10ou20segundo.Animais
controlerecebem um choquede3segundos2,7ou 17segundos
apösserem colocadosno contexto.Resultadosmostraram que

nenhumadasduraçöesdochoqueimediato(5,10e20segundos)
produziu condicionamentocontextual.Dessaforma,concluiu-se
queodéticitassociativoproduzidopelochoqueimediatonâoest;
relacionadocom ahabilidadedoanimalem perceberoestfmulo

aversivo.(CNPq;NIMH)

cacodoNovoM undopoucoestudada.Paratanto,foram observadosquatro filhotesmachose quatro fêmeas,duranteosdois
primeirosanosdevida.Asobservaçöes,totalizando327horas,
foram feitasno ParqueZoolögico de SâoPaulo.Constatou-se

000-

-

umadiminukâogradativanocontatomëe-filhote,queatingiu50%

BIO 1.03

apenasnosegundoanodevida.O filhotefoioresponssvelpelas
iniciativasdeafastamentoe decontato.A màenào foiagressiva
com ofilhote,esquivava-sedeleeàsvezesoameaçava.Ostilhotesmachoscomeçaram ase distanciardamâemaiscedo doque

DIFERENCASEMOCIONAISENTRE RATOSWISTAR E
LONG-EVANSAESTfMULOSAVERSIVOS.DanielM.LuizW/nntz(UniversidadedeSàoPaulo),VltordeSiqueiraManhâes,

asfêmeas,quepermaneceram maistempojuntodesuasmâes,
engajadasem atividadesdelimpezasocialcom outrosindivfduos.A diferençadeinvestimentoparentaleconflitoentrefilhotes
machose fêmeas,pode serexplicada através daschances
reprodutivas,com asfêmeasdemandando maiorescuidados,pois
s:oelasquedeixam ogruponaépocadereproduçâo,enquanto

osmachospermanecem formandoum grupocoeso.(CNPq)

SandraRedne6PontiffciaUniversidadeCatölicado Rio deJaneiro.Antônio PedrodeM elo Crc UniversidadedeBrasfliae
Jesua Landeira-Fenmndez,PontiffciaUniversidade Catölicado
Rio deJaneiro.
Comparaçàoentre resultadosdevsrioslaboratöriosqueutilizam
modelosexperimentaisaversivosparecem indicarqueo tipo de
cepautilizado éumavarisvelimportantenaoconfnciadares-

postaemocional.0 objetivodopresenteexperimentofoiode
000-

-

BIO 1.02

EFEITODO AUMENTO XEXPOSIIAO AO CHOQUEIMEDIATO NO CON DICIONAM ENTO CONTEXTUAL DE
M EDO.JesusLandeira-Fernandez,PontiffciaUniversidadeCatölica.Joseph Decola,University ofCalifornia atLosAngeles.
JeansokKim,YaleUniversityeMichaelFanselow University of
CalifomiaatLosAngeles.

investigar em um tinico estudo possfveisdiferenças na reaçâo
emocionalfrentea estfmulosinatose aprendidosde medo entre
duascepasderatoslevando-se em consideraçâo o sexo de cada
umadelas.A reaçâo emocionalfoidefinidacomo arespostade
congelamento,umavezqueexistem amplasevidênciasmostrandoqueestarespostaéumaboamedidaparaavaliarestadosemo-

cionaisentreroedores.RatosWistar(albinos:4fêmease5machos)eLong-Evans(encapuçados:4 fêmease6machos)foram
expostosaumatinicasessâodecondicionamento sonoro.O condicionamento consistiu em seistcntativas,onde um choqueelé-

tricorelativamentefraco(entre0,3e0,4mA)eraprecedidopor
A apresentaçâo de um choque elétrico em um determinado contexto experimentalleva a formaçâo de um condicionamento
contextualde medo.No entanto,estaformadecondicionamento
deixadeocorrerquando o choqueé apresentado tâo logo o anima1é colocado no contexto experimental.No presente estudo,
demonstrou-sequeaausênciadecondicionamentocontextualde
medo atravésdaapresentaçâodeum choqueimediatonâosedeve
aum problemanapercepçâodochoquepelo animal.Noprimeiro
expelimento,aumentou-se aexposiçâo aochoqueatravésdo aumento do nl
imero de sessöesem que o animalera exposto ao
choque imediato.Um gnlpo de animaisfoiexposto a 5 sessöes
disriasde choque imediato ondeeste era apresentado imediataSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

um estfmulo sonoro com 30 segundosde duraçâo.O intervalo

médioentretentativasfoide3minutos(mfnimo 1minutoemâximo6minuto).Nodiaseguinte,todososanimaisforam expostosaum contextonovo(estfmuloinatodemedo),porum pedodo
de3minutos.Em seguida,apresentou-seoestfmulosonoro(estfmuloaprendidodemedo)por6minutos.A respostadecongelamento,detinida como ausência totalde movimentos,salvo os
necessM os para a respiraçâo,foiobservada durante todo esse
perfodo.Atravésdaanélisedevariância,concluiu-sequeacepa,
enâo o sexo,foifatorfundamentalnarespostadecongelamento
a estfmulosaversivos.Ratosda cepa W istar,em relaçâo aosda
cepaLong-Evansapresentaram umamaiorquantidadedeconge63
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lamentotantoà.presençadeestfmulcscontextuaisnovosquanto
aoestfmulosonoroassociadoaochoque.Dessaforma,areaçâo
emocionalderatosdelaboratlrioaestfmulosaversivosinatosou

BIO 1.05

aprendidosgarecedependerdo tipodecepautilizada.(CNPq;
FAPERJ;FAPESP).

Rodrigo Lins,Sandra Rednez Ligia â/p:JPessoa,Tatiana

A RESPOSTA DECONGELAMENTO COMO FUNIAO DA
INTENSIDADED0CHOQUEELéTRICO.ChristianaWlela,
Quitério,DanielM.lak-WtmnaeJesusImndeira-Fernandez.
PontiffciaUniversidadeCatölicadoRi0deJaneiro.
O condicionamentoclsssicoaversivo,ondeochoqueelétrico é

000-
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BLOQW IODOCONDICIONAMENTOAO SOM PELOCONDICIONAMENTO AOS ESTfMULOS CONTEXTUAIS.
RodrigoLins,ChristianaVllela,TatianaQuil/H(?,VltorManbâes
eJesusfzw& im -Fem antfez.PontiffciaUniversidadeCatölicado
Rio deJaneiro.
O fenômenodobloqueiorefere-seaum déficitnaformaçâode

um condicionamentocléssicoaum estimulocondicionado(CS)
quando pareadocom um estfmulo incondicionado(US)napresença de um segundo CS quefoipreviamente pareadocom o
mesmoUS.Nopresenteexperimento,investigou-seapossibilidade de estfmuloscontextuaisassociadosaum choque elétrico
bloquearaformaçëodoum novocondicionamento aversivo aum
estfmulo sonoro.Investigou-setambém seaintensidadedoUS é
importantenofenômeno dobloqueio.Trintaeduasratasforam

divididasem doisgrupos.O primeirogrupo(N=16)foisubmetido a um condicionamento contextualaversivo durante 31 sessöes.Cadasessâoconsistiu naapresentaç:ode3choques.Animaissubmetidosao condicionamento contextualforam subdivi-

didosem 4subgrupos(N=4)com relwëoàintensidadedochoque(0,0;0,3.
,0,4e1,0mA).O segundogrupo(N=16)foiapenas
manuseado durante esse perfodo.Ao finaldessa fase,todosos
anim aisforam submetidos,nessemesmocontexto,aum condicionam entosonoro,queconsistiuem umatinicasess:o contendo 6
pareamentosentrcqom e choque.A intensidadedo choque,para
osanimaissubmetidosaocondicionamentocontextual,foiexatamenteamesmaduranteo condicionamento sonoro.Animaisque
foram apenasmanuseadosduranteaprimeirafaseforam subdivi-

didosdeacordo com asquatrointensidadesdechoque(N=4).
Apösocondicionamento sonoro,todososanimaisforam colocadasem um novo contexto ondeo estfmulo sonoro foiapresentadopor6m inutos.Condicionamento ao som foimedidoatravés
doregistrodarespostadecongelamento.Observou-sequeanimaissubmetidosàintensidadede0,0m Anàoapresentaram qualquerformadecondicionamento.A ausênciadecondicionamento
sonorotambém ocorreunosgrupos0,3lnA e0,4mA previamentecondicionadosaosestfmuloscontextuais.Animaiscom prévia
associaçëoaocontextoesubmetidosaocondicionamentosonoro
com umaintensidadede1,0mA apresentaram respostacondicionadafrenteaosom ,emboraestatenhasidomenorem relaçâo aos
animaissubmetidosà mesmafonnade condicionamento sonoro
mas sem terem sido condicionados aos estfmulos contextuais.
Assim,estfmuloscontextuaisqueadquirem valorassociativotem
a capacidade de bloqueara formaçâo de um novo condicionamento.Essebloqueioparecesertotalcom pequenasintensidade

doUS(0,3e0,4mA)eparcialcom oaumentodasuaintensidade(1.0mA).(CNPq;FAPERJ)

utilizadocomoestfmuloincondicionado(US),épossivelmente
um dosprincigaismodelosanimaisutilizadosparaoestudoexperimentaldo medo edaansiedade.No entanto,aindanë0hs
consensosobrequalarespostacondicionadamaisapropriadapara
avaliaraformaçiodessetipodecondicionamento.Visto quea
respostadecongelamentotem sidoapontadacomoum bom indicadordoestadodemedo entreratos,estarespostafoiavaliadano
presente estudo como indicadorda força associativa durante a
aquisiç:oeextinç:odocondicionamentocontextualaversivo.O
procedimentobssicoconsistiunaapresentaçâodetrêschoques
nâo sinalizadosem um determinado contexto separadosporum
intervalo entre estfmulos de 20 segundos.No primeiro experimento,gruposindependentesderatosW istarforam submetidosa
um condicionamento contextualaversivo utilizando-sechoques
com intensidadesde0,8e1,3mA.Animaiscontrolenâorecebe-

ram qualquerapresentaçâodoestfmuloaversivo(0,0mA).Atravésdaresposta de congelamento,observou-se queambasasintensidadesproduziram a mesma assfntota,embora animaissubmetidosàmenorintensidadetenham adquirido arespostadecongelamento de forma maislenta.No segundo experimento,choquesde0,0.
,0,2;0,3;0,6e0,8mA detenninaram trêsgruposde

assfntotasdiferente.Umacom nfvelbaixo(0,2mA),outracom
nfvelmédio(0,3mA)eumaterceiracom nfvelaltodecondicio-

namento(0,6e0,8mA).Apesaréepossufrem amesmaassintota,
osgruposcom intensidadedeo,6e0,8mA apresentaram diferençasduranteum procedimento deextinç:o,sugelindo assim que
emboraasdiferentesintensidadesproduziram amesmaassfntota,
diferençasnaforçaassociativaticaram evidentesduranteaextinçâo da associaçâo.Estesresultados mostram que a respostade
congelamentoé sensfvelàvariaçöesdo US e porconseguinte a
diferentesquantidadesde associaçâo adquiridaspelosestfmulos
contextuais.Estasdiferenfaspodem serdetectadasnavelocidade
deaquisiçëo,expressâo mlximaerapidezdeextinçâo darespos-

tadecongelamento.(CNPq,FAPERJ)
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BIO 1.06
A BRINCADEIRA NO HAM STER DOURADO:CARACTE-

RIZAIAO COMPORTAMENTAL EESPACIAL.Maurofafl
Vieira,LucilaGroszewiczeRogérioFerreiraGuerra.Laboratörio de PsicologiaExperimental,Departamento de Psicologia,

UniversidadeFederaldeSantaCatalina(SC).
A facilidade com que seidentitica abrincadeira éinversamente

proporcionalasuadetiniçëo.bjetivodapresentepesquisafoifazeruma anslise dascaracterfsticascomportamentaise espaciais

dabrincadeiranohamsterdourado.Foram utilizados22sujeitos
com 25diasde idade,distribufdosem 11duplas.Cadauma dessas duplas foitilmada durante 24 horascontfnuas.Logo apls
essasfilmagensforam realizadasasediçöesdoepisödiosdebrincadeira.Nototalforam editados275episödios.Atravésdaanéli-

sedosdados,constatou-seque:a)2/3dosepisödiosdebrincadeirativeram duraçâo deaté60 segundos;b)o picodemaior
000-
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atividadedabrincadeiraaconteceu entreo entardecereo infcio
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danoite(das18:00às21:00hcras)-c0m opassardashorasdo
diahouveum atendênciado ntimero debrincadeirasaumentar

gmdativamente;c)tantonafrequênciacomonaduraçâodasformasdebrincadeira nào se constatoudominâncianeste tipo de

interaçào social;d)apösotérminodabrincadeira,oshamsters
ficaram signiticativamentemaiornt
imerodevezespröximosum

dooutrodoquedistantes(p<0,001).Osindicadoresmencionadosnosresultadospodem serliteisna anélisecomparativado
comportamentodebrincadeiraentrevsriasespécies.Umavezque
abrincadeiraéum termobastanteamplo,pode-seconsiderarrelevantedetiniraduraçàodoreferidocomportamento,quandoele

apareceequaissLojeuselementosdetinidores,comoporexempln,an5o existênciadedominbciaouapermanênciadosanimaisum pröximodooutroapösotérminodasinteraçöeslt
idicas

(CNPq)

queasexpressam,julgam,avaliam e respondem aelas
adaptativamente,utilizando-sedeum cabedalextenso deinformaçöesobtidasdesdeonascimentoealteradasaolongodavida
pormecanismosdeaprendizagem queenvolvem experiências,
regrassociais,papéissexuaisetreinamento.O presentetrabalho
é umatentativa de investigar,de um modo comparativo e
abrangente,formasdecodificaçâo dasexpressöesfaciaisdas
emoçöesbbsicas:alegria,medo,surpresa,tlisteza,raiva,despre-

zoenojo.Participaram 48sujeitos(24homense24mulheres),
alunosdoscursosdepsicologiaejornalismodaUnesp/Bauru,
osquaisforam submetidos,cadaum,a6condiçöesexperimentaisquevisavam quantificardesempenhosligadosàproduçâode

expressöesfaciais.(1)instruçâo'
,(2)instruçâo com aferiçâoexterna(espelhol;(3)imitaçâodefotos;(4)imitaçâocom aferiçso
externa;(5)imitafâoassociadaainstruçâoe(6)imitaçëoassociadaainstrtlçào eaferiçàoexterna.Asexpressöesapresentadas
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BIO 1.07
A BRINCADEIRA NO HAM STER DOURADO:EFEITOSDO
SEXO DO PARCEIRO.Mauro Lul
's Vieira eTeresa Cristina
Ollmpio.LaboratöriodePsicologiaExperimental,Departamento

dePsicologia,UniversidadeFederaldeSantaCatarina(SC).

pelossujeitosforam gravadasporumacâmaradevideocassetee
osacertos quantificadosporcongelamento de imagem em um
aparelhodereproduçâodevfdeo.Osresultadosforam analisados
atravésde um aanélise multivariada,o M odelo LinearGeral

(GLM),quecontemplouintegradamentetod% asvariéveisetodasasmensuraçöes.Osresultadosnèoindicam aexistênciade
diferençassignificativasentregêneros,sugerem queaexistência

defatoresfacilitadores(nomedaemoçâo,espelhoefoto)atuam
Constata-seque,em diversasespécies,osmachosbrincam mais
doqueasfêmeasequeexisteumafortetendênciaparaqueos
indivfduosdomesmo sexobrinquem m aisentresidoquecom
parceirosdesexodiferente.O presenteexperimentoteveporob-

jetivoveriticarosefeitosdosexodoparceirosobreabrincadeira
em hamstersdourados,a fim decontirmar,ou nào,essadiferen-

ça/preferência.Foram utilizados32hamstersdourados(16 machose16fêmeas)com 25diasdeidade.Osanimaisforam agrupadosem oitoninhadasdistintas,compostasporquatroindivfduos,sendodoisdecadasexo.Todasasninhadasforam filmadas
durante20minutos,porsetediasconsecutivos,noperfodocompreendidoentreàs18:00e20:00horas.Atravésdareproduç:o
dasfilmagens,registrou-seotempo dispendidoem contato ffsico
eem brincadeirasocialentreosparceirosdecadaninhada.Com
exceçâodeumaninhada,em relaçsoaocontatoffsico,ededuas
em relafâo abrincadeira,nâohouvediferençaestatisticamente

signiticanteentreossujeitos.Com basenessesdados,pode-se
sugerirque as diferençassexuais,principalmente em relaçâo a
brincadeira,podem aparecerem algunscontextos,mas nâo em
outros.Em ninhadas com indivfduosde mesmo sexo haveria a
tendência de os hamstersbrincarem m aisentre sido que entre
ninhadascom indivfduosde sexo diferente,como se comprova

deformadiferencialdeacordo com aemoçâoconsiderada.Nas
emoçöesdemedo,tristezaeraiva;foidetectadadiferençasignifi-

cativaentreascondköesexperimentais,estasexpressöessâoconsideradasasmaisdiffceisdentreasemoçöesbssicas,dopontode
vistadasuaproduçpo,issoprovavelmenteexplicaamelhoriade
desempenhonestasemoçöescom informaçœ ssuplementares.Nas

emoçöesdealegria,nojoesumresapareceterhavidoum efeito
deteto de escala,estasemoçöes sâo produzid% demaneira t:o
eficientequeo acréscimodeumafoto onespelho nâo proporcionaaumentonodesempenho.Taisresultadossugerem umamanifestaçàodiferenciadadecadaemoçëodeacordo com adificulda-

dedeprnduçâovoluntM adossinaisfaciaisaelaassociados.(CAPES)
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BIO 1.09

OCONHECIMENTODASEXPRESSOESFACIAISDEEMO-

(XES;TAREFASDEJULGAMENTO,RECONHECIMENTO

E DESCRIIAO.SandroCaramaschi(UniversidadeEstadual
Paulista/Bauru),Césarâ& J,José0.Siqueira eDalton E de
Arl
z/rtzl:(UniversidadedeSâoPaulo/sâoPaulo)

atravésdosdadosdaliteratura.Quandoaninhadaécomposta,
tanto demachoscomodefêmeas,ainteraçâoentreosindivfduos
nâofavoreceriaoaparecimentodasdiferençassexuais.Haveriaa
interferência deum sexo sobre o outro,anulando as diferenças

sexuaise,consequentemente,nàohavendopreferência(CNPq)
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BIO 1.08
.

O CONHECIMENTO DASEXPRESSOESFACIAISDEEMO-

(X ES:TAREFASDEPRODUIAO.SandroCaramaschi(UniversidadeEstadualPaulista/Bauru),CésarAdes,J/JJ0.Siqueira
eDaltonE deAndrade(UrliversidadedeSâoPaulo/sâoPaulo)
Ostrabalhos relacionadoscom emoçöes,e principalmente com
suaexpressividade,abordam fatoresque dizem respeito aosaspectosintrfnsecosdaspröpl
iasemoçöesbem como daspessoas
SBP- XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

A facehumanapodeapresentarum ntimeroconsiderlveldemoditicaçöesffsicasquecodit
k am mensagenspercebidaseanalisadastanto pelopröprioernissorcomo peloreceptornasinteraçöes
sociais.Os especialistasem comunicaçâo nëo verbalatribuem
uma importância muito grande às expressöes faciais,dada sua
relevâncianocontextogeraldacomunicaçâohumana.O presente trabalho parte deatirmaçöesfeitas porestudiososdeque as
capacidadesnâo verbaissâoeminentementeinconscienteseque
aspessoastêm enorme dificuldadeem falarsobreasexpressöes
faciaisdeemoçöes.Trata-se deumatentativadeabordaq deum
modocomparativoeabrangente,fonnasdeconhecimentodaexpressâo facialdasemoföesb/sicas:alegria,medo,surpresa,tris-

teza,raiva,desprezoenojo.Duzentosparticipantes(100homens
e100mulheres),alunosdoscursosdepsicologiaejomalismoda
Unesp/Bauru.foram submetidoscadaum a3 tarefasque visavam quantitk ardesempenhosdiferentesligadosàexpressâofacial:
65
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(lljulgamentodefotogfafiasdefacesagresentantbasemoçôes;
(2)reconhecimentodedescriçöesanatômicasdasemoçöesagre-

sentadasporescrito;(3)descrksoanatômicadasexpressöes
faciais.Osganhosteöricosemetodolögicoscoligidosnestetra-

balhoforamsubstanciaisumavezqueestaseja,qucsaibamos,a

encontradasinteraçfesentrefatofesnaSemoçfesdemedo(F2:
l97=3,099,r>0,047)enojo(Fzlq7=6,467.
,p=0,002).
,foram detectadasdiferençassignificativasentreastarefasnasemoçöesde
alegria,tlisteza,raivaedesprezo;foram registradasdiferenças
signiticativasentreosexomasculinoefemininoexclusivamente

primeiratentativadesetomarestastarefastodas.Osdadosforam
analisadosatravésdeumaabordagem multivariada,o Modelo

naemoçsodesgrezo (Fj:jw-4,219.
,p=0,041).Taisresultados

LinearGeral(GLM),quecontemplouintegradamentetodasas

ssototalmenteintegradas,tendoaocontrsriocaracterfsticasque
sugerem modularidade,destaformaditicilmentepoderemosfalar
sobrehabilidadesgenéricasnoqueserefereaexpressöesfaciais,
massim,deumamanifestaçèodecadaemoçëo,em queseintegram essolevadosem consideraçâotodososseuselementoscons-

valisveisetodasasmensuraçöes.Osresultadosdeumaanélise
glohaldastrêstarefasdemonstraram umadiferençasignificativa

entreastarefas,comjulgamentoapresentandoasmaioresmédias
(84,29%),reconhecimentoem umnfvelintermediM o(52,57%)
edescrkâocomoaatividademenosacertada(20,49%).Foram

66

sugerem queashabilidadessubjacentesàsdiversastarefasns0

tituintes.(CAPES)
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CLIN 1.01
TRATAM ENTO D0 COM PORTAM ENTO AGRESSIVO EM

UMA CRIANCA:UM ESTUDO DE CASO.CristianeScolari
GoscheLucMarcelhdhemarVandenberghe.Departamentode
Psicologia,UniversidadeCatölicadeGoiés.
Vbriosestudosmostram queocomportamento agressivooudesatiadorémantidoporcontingênciasnoambientenaturaldacliança.Outrosmostram quemudandoascontingênciasatravésdo
comportamentodospais,ocomportamento dacriançamuda.O

objetivodesteestudofoieliminar,noambientenatural,ocomportamento desatiadorqueumacriançaapresentava quando era
submetidaaexigênciasoupedidos.Osfamiliareseaprofessora
tiveram funçâodeco-terapeutas.Oscomportamentosproblems-

ticosnoambientefamiliarconsistiam em chutar,chorar,jogar
objetosexingacNaescolaconsistiamem:nâoseguirinstruçöes,
provocaroscolegas.0 clientefoiumacriançadosexomasculino,com 9anosdeidade.Usavamedicamentoshsum ano,mas
nàofoidiagnosticadonenhum problemaneurolögico.A criaxa
repetiuasegundasélieem umaescolaestadual,poisfoiexpulso
pormau comportamento no ano anterior.Foram desenvolvidos
procedimentosdemodelagem nosquais:comportamentosdese-

jfveisforam reforçadosecomportamentosindesejâveisextintos.
A m:eeaprofessoraforam instrufdasparaadministrarascontingências.Osresultadosda linhadebaserealizada durante5 dias
indicam queo comportamento desafiadorno ambiente familiar
ocorriaem média 1vezporhora.Osresultadosno ambiente escolarqueforam coletadosdurante 1diano perfodode2horas,
demonstram quedas17 atividadespropostaspelaprofessoranes-

teperfodoosujeitoparticipoude6escmenteapösaprofessora
insistir.Nesteperfodoacriançaprovocou seuscolegas,em média,umavezacada2minutose36segundos.Asobservaçöes
apösaintervençào mostram que o comportamento agressivo no
lar foidiminuindo gradualmente até desaparecere nëo voltou
duranteum perfododeobservaçâode2meses.A criançatambém
veio aparticipardetodasastarefaspropostaspelaprofessorana
saladeaulasem queelaprecisasseinsistireo comportamentode
provocaroscolegasocorreu,em média,umavezacada4o minu-

tosnasduastiltimasobservaçöes.Apösoobjetivoseralcanlado
o comportamento interpessoalda criança melhorou consideravelmente,resultandoem avaliaföespositivasdafamfliaedaescolaeumamudançamarcantenasatitudesdosoutrosem relaçâo
aele.Concluindo-seassim,que osdadosapoiam aidéiadeque
uma restruturaçâo das contingências sociais afetam dramaticamenteum problemagravequeresistiu avsriostiposdeintervençöesdisciplinaresemédicas.
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-

mentoagressivodosfilhos.Com 0objetivodeinvestigarpossfveisassociaçöesentreumaamplavariedadedeproblemasemocionais/comportamentaismanifestosporcriançasencaminhadas
paraatendimentopsicolögicoeumaextensavariedadedecondiçöesespecfficasdelisco aque estascriançassâo expostasnc
decorrerdesuasvidas,foidesenvolvido opresentetrabalho.A
partirdorelato dospaisde128crianças,obtidoporocasisode

umaentrevistarealizadapeloSetordeinscrkâoetriagem infantil
deum serviçodepsicologia,foram identificadas29categoriasde
problemasespecfficosquemotivaram oencaminhamentodascriançasparaatendimentopsicolögico,bem como34categoriasde
eventosecondiçöespotencialmenteadversaspresentesnahistöriadevida.Paraanélisedosdados,calculou-seacorrelaçàode
Pearsonentreas34categoliasderiscoe29categoriasdeproblemaspsicolögicos.Osresultadosindicaram queamaioriadosproblcmasestudadosforam significativamentecorrelacionadoscom
determinadascondiçöesderisco.Dentreasassociaçöessignifi-

cativasencontradas,ressalta-se a tftulo de exemplo'
.a)a
agressividade da criança foipositivamente associadacom a
agressividadedospais,com acondiç:odesolteiradam5eduranteagestaçâo,com diticuldadet
inanceiradafamfliaecom apre-

sençadeproblemadesat
îdedamâeduranteagravidez;b)omedo
dacnbniw apresentoucorrelaçâopositivaesignificativacom as

seguintesvarisveisderisco:conflitosconjugaisentreospais,mtme
de pessoas da famflia e m anifestaçëo pela criança de uma

sintomatologiaprecoce(quandobebêsapresentavam caracterfsticasdettriançainfantil''e/oucomportamentosestranhosl;Qfobia
escolar foipositivamentc associada com greve escolar,
inadequaçâodo professoremudançadeprofessor,declasseou
escola.Osresultadospossibilitam umamaiorcompreenssoacêrca
dascondiçöeschavesderiscoassociadasaproblemaspsicollgicosespecfficosetêm implicaçöesparaoestabelecimentodeprogramasdeintervençâoqueenvolvam acriançaepessoasdoam-

biente,especialmentedocontextofamiliareescolar.(CNPq)
-000CLIN 1.03
COO OLEPERCEBIDO COM OPV DX RDEBEM -ESTM

SUBJETIVO INFANTIL.ClaudiaHojheinzGiacolnoni,Claudio
Simon Hutz,Carolina Gasperin,Cibele 'elz:r Cesca,Feratzz;z/a
M artinsAftzrt
yaeç,Heloisa A'
JrlferRössleT Jane FischerBarros,
Lizia PachecoPorciuncula,s'
lfm aa Feldensu
îc/lw:rllldr Instituto
dePsicologia-UniversidadeFederaldoRioGrandedoSul.

ControlePercebidoéum preditorrobustodocomportamentodas
pessoas,daemoçëo,motivaçào,desempenhoefracassoem vâriosdomfniosdavida.0 controlepercebidoestscentradoem quatro construtos:locusdecontrole,atribuiçöescausais,desamparo

aprendidoeauto-eficécia.O bem-estarsubjetivofocaocomoas
CLIN 1.02

CONDIX ESDERISCOSIGNIHCATIVAMENTEASSOCIADAS A PROBLEMAS PSICOLOGICOS NA INFANCIA.
Sônia Santa WftzlftzntlGraminha eM aria Angélica de Oliveira
Martins.Universidade de SâoPaulo.

pessoasavaliam suasvidas,maisespecificamente,esteconstruto
dizrespeito acomoeporquêaspessoasexperienciam suasvidas

positivamente.Eleécompostopelojulgamentocognitivoepelo
afetopositivoenegativo.O presenteestudoobjetivouinvestigar
arelaçàoentreoconlrolepercebidoeobem-estarsubjetivoem
crimxasdeidadeescolar.Participaram desteestudo 154 crianças

A literaturaapontadiversascondiçöespessoaiseambientaisadversasquepodem terimpacto sobreo desenvolvimento infantil,
acarretando,direta ou indiretamente,a manifestaçâo de problem aspsicolögicosdiversos.No entanto,detenninadascondiçöes
adversaspodem estarassociadascom maiorfreqiiênciaà manifestaçâo deproblemaspsicossociaisespecfficos,como é o caso,
porexemplo,daassociaçâo amplamente documentada naliteratura,entre o comportamento agressivo dospaise o comportaSBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

(79dosexomasculinoe75dosexofeminino)entreoitoedoze
anosque freqfientavam aterceira sériedeseisescolasestaduais
em portoAlegre.Utilizou-seaescaladecontrolepercebido:CAM I

(Control,Agency,Means-endsInterview)elaboradaporSkinner,
Chapman e Baltes.Ela é composta de oitenta itenspontuados
atravésdeumaescaladetipoLikert.Oscomponentesdosistema
decrençasavaliadosatravésda escalasâo:crençasdecontrole,

crençasmeios-fins(causa-conseqûência)ecrençasdecapacida69
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'
nk(1

(Iecomoesforço,atriàtliçso,poderdosoutros,sorteecatlsasdes-

tilconsolide-secomoum contextoeducacionaladequadodede-

conhecidas,levando em contaeventospositivosenegativos.0

Senvolvimentodacriançapequena.(ApoioCNPqeFAPESP)

instrumentoutilizadoparaavaliarbem-estarsubjetivoinfantilfoi
aEscaladesatisfaçâodeVidadeEstudantesdeHuebncr.A EscaladeSatisfaçsodeVidadeEstudantesmedeasatisfaçâoglobal
devidaatravésdeitensquefazem com queacriançaavalieasua
qualidadedevidageral.Estaescalaé comgostaporseteitens
resgondidosatravésdeumaescaladequatropontos.Encontrousecorrelaçöesgositivasentreassubescalasqueavaliam ossiste-

masdecrençasdecontroleedecrençasmeios-tins(m.17af=.34)

000-
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CLIN 1.05

UMAAPROXIMACAO AOMUNDOMENTALDEMâESDE
ADOLESCENW SCOM PRoBLEMhb.FabianaMeireMagaIJIJ:JdePaula eManoelzlrlllnït?dosSantos.Universidadede
SâoPaulo-RibcirsoPreto.

com satisfaçso de vida,corroborando osachadosnaliteratura.

(CAPES).
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CLIN 1.04

PROMOIAODAQUALIDADEEAVALIAIAO NAEDUCA(AOINFANTIL:UMA EXPERIZNCIA.DJ/YrJCristinapiotto,
M ariaClotildeRossetti-Ferreira,ârltzCeclliaChaguri,ytntyMariaM ello,ânt:PaulaSilva,CarolineEltink,ClâudiaYazzle,IsabelCristinaCarniel,Ge6rgiaDeSordi,Lucianelt7/tffn,Marilli
Frederick,RegianeM orais,VivianeBesani.UniversidadedeSâo
Paulo -Ribeir:o Preto.
A promoçào daqualidade naFzlucaçzo lnfantil,ao lado daformaçâo profissionalde educadores,têm sido um dosprincipais
temasdediscussâonestasrea.A melhorianoatendimentooferecido a crianças de 0 a 6 anos pode-se dar através de aspectos
legislativos,de fiscalizaçâo e de avaliaç:o.Embora prlticas
avaliativastêm emergido,em diversospafses.cadavezmaiscomo
umadasfonnasdeseprom overtalmelhoria,no Brasilestetipo
decondutaémuito rara,inexistindo instrumentosdeavaliaçzo

Atualmente,diversostrabalhosdeinvestigaçâo têm reiterado a
necessidadedeselevarem consideraçsoopapeldesempenhado
peladinâmicafamiliarnodesenvolvimentodeestratégiasdeintervençso psicoterspica maisadequadasparaa abordagem de
pacientesadolescentes.Considerando-seaimportânciadasistematizaçào dessetipo de informaçâo,esteestudo tem como proplsitorelatarosresultadosobtidosapartirdeumainvestigaçso
clfnicarealizadacom famfliasdeadolescentescom queixasde
problemaspsicolögicos.Foram entrevistadasoito mâesde adolescentes,com idadesvariando entre39e 52 anos,com diferentesnfveisdeescolaridade,oriundasdebairrosperiféricosdacidadede Ribeirâo Preto.A metodologiautilizada consiste em estudosdecasos,apartirdaobtençâodehistöl
iasdevida,coletadas

atravésdeentrevistas(detrêsacincosessöes,cadaumacom duraçâodeduashoras).Comoinstrumentodecoletadedados,uti-

adequados.Nestesentido,oobjetivodopresentetrabalhoérela-

lizou-seum roteirodeentrevistasemi-estruturado,aplicadoindividualmente,em situaçâo de entrevista face-a-face,tendo sido
todasassessöesgravadasem sudio e posteriormente transcritas
na fntegra.Posterionnente,osextensos relatos colhidos foram
organizadosem tol'
nodecontetidostemsticosamplos,taiscomo'
.
histöriadafamfliadeorigem ,caracterizaçàodopenrododainfância/adolescência da mâee de sua iniciaçio sexual,histörico do

taruma experiência realizada em Ribeirâo Preto com o instrumentoaustralianot
.'
puttingChildrenFirst-Qualitylmprovement
and Accreditation System''.Ele é composto por52 princfpios,
que definem cada qualum aspecto particularde atendimento

desenvolvimentoafetivo-sexual(namoro,casamentoeconstituiçâodanovafamflia),além dapercepçàodaproblemlticadofilho
trazidoparatratamento(paciente-designado).A anslisedosdadosfoirealizadadeformaindependentepordoisjufzesecom-

(como,porexemplo,amaneiracomooseducadoresinteragem
com ascrianças)epermitem caracterizarum servkonosnfveis

preendeuum levantamentopreliminardasunidadesdesigniticado queemergiram do materialcoligido,seguido de um trabalho
decategorizaçâo.A partirdosdepoimentoscoletados,foipossfvelidentificarqueosrelacionamentosvividosnainfânciaeadolescência foram sentidos como insatisfatörios,sendo os pais

satisfatörio,bssico,boaqualidadeealtaqualidade.Foifeitauma
aplicaçâoabreviadadoinstrum entoutilizandoseus20princfpios
fundamentais,em quatro crechesdiferentes'
.universitsria,municipal,filantröpicae particular.Estes princfpiosforam respondidosporgrupos de educadorase coordenadorade cada instituiçëo,totalizando20participantes.A aplicaçâocontoucom duasa
trêsvisitas,durando de 5 a 6 horas,consistindo naleiturae discussâo dos 20 princfpios,sendo seguida da avaliaçào de cada
princfpio baseada nos nfveiscitados.Asrespostasforam somadasecalculou-se,paracadacreche,afreqtiênciarelativadecada
nfveldequalidadeparacadaum dosprincfpios.No geral,onfvel

introjetadoscomofigurasemocionalmentefriasedistantes.Todasas entrevistadas viveram a menarca e se iniciaram na vida
sexualsem nenhum tipo depreparopsicolögicoprévio,o que

acarretouvivênciastraumsticas,cujosreflexosaindapodem ser
sentidosnonfveldo relacionamentofntimo estabelecidonaidade

adulta,comprejufzosparaarelaçàoconjugal.Assim,nëosurpreendequeessasmlesapresentem dificuldadesatuaisnaexpresslo
eintegraçàodevivênciasafetivaseemocionais.EssaproblemJti-

obtidopelascrechessituou-seentreAltaeBoaQualidade,com

capareceseintensiticarquandoestlemjogoaâreadasexualida-

exceç:o dacrecheParticularqueseclassificounoBssico.A cre-

de,à medida que ficam patentesos efeitos de uma educaçâo
repressorae coercitiva,levando avivênciasinfiltradasdeculpa,

chequemaisseatribuiunfvelAltaQualidadefoiaMunicipal,
seguidadauniversito a.Veriticou-sequeasprincipaisdivergênciasocorreram em questöessobreorelacionamentocom OSpaise
sobre aproduçâo de materiaisescritospela creche.O alto nfvel
dequalidadequeascrechesseatribufram revelaadiferençaentre
umaavaliaçâoinselidaem um sistemadepromoçâodequalidade
etinanciamento,comoéo casodaAustrâlia,eum procedimento
avaliativo ondetaisprsticassâo raras,comono Brasil.A experiência apontou ascontribuiçöesque um sistema avaliativo pode
trazerparaa melhoriadaqualidadedascreches,eaurgênciade
procedimentosnesteâmbito paraqueaEducaçâoColetivalnfan-

relacionadasàrepressàodosdesejos.Frenteàansiedadesuscitada,recorrem abmavisâo esteriotipadado mundo,com umaadesâocegaadeterminadascrenças,mitosetabus,queasimpedem ,
inclusive,deauxiliarostilhosadolescentesem sua srduatarefa
deelaboraçâo daidentidade sexual.Concluindo,acompreensëo
psicodinâmicadosvfnculosfamiliares,em particularo nfvelde
desenvolvimento e maturidade em ocionaldasmâes,parece ser
essencialno entendimento de algumasdasdificuldadespsicolögicasque acometem o adolescente,contribuindo parauma melhorelucidaç:odiagnösticade sua problemâtica
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ADERZNCIA AO ATENDIMENTO PSICOTER/PICO:UM
ESTUDO RETROSPECTIVO COM PACIENTES ADOLES-

CENTES.Manoelzîlill?;ït?dosS'
t
Z/III)JePaolaélejandraSali?1llMartçnezEstevâo,UniversidadedeSàoPaulo-RibeirsoPreto.
Estudosrecentesmostram anecessidadedeavaliaraefetividade
doatendimentoproporcionadoem Serviw sdeSat
ideM entalàclientelaadolescente,considerando-seainstabilidadeeimatul
idade
caracterfsticasdessaetapadodesenvolvimento,eapossfvelinfluênciadessesfatoressobre o atendimento.Umaquestâo a ser
esclarecida6seoadolescenteadereaotratamentoindicado.Nesse
Sentdio,opropösitodestetrabalhoéinvestigaraaderênciadeclientesadolescentesaosprogramasdeatendimento oferecidosem
umaclfnica-escoladePsicologia.Paratanto,foirealizadoum estudoretrospectivo,abrangendoatotalidadedoscasosatendidosno
anode1996,queapresentaram comomotivodeconsultaplincipal
diticuldadesemocionais.Participaram 24adolescentes,deambos
ossexos,com idademédiade14,7anos.Osdadosforam coletados
apartirdeum levantamentodocumentl od0SprontusriosdaClfnicaPsicolögicadaFFCLRP-USP.Osdadosforam avaliadospor

A presentepesquisafoidesenvolvidano 4'Ntîcleo dePesquisa
sobre a Famflia''do Departamento de Psicologia,e teve como

objetivorealizarum estudoexploratöriosobreaintençpodeter
filhosentreestudantesunivcrsitsrios.Participaramcomosujeitos
1300estudantesuniversitériosdassreasdeHumanas,Exatase
BiociênciasdaUniversidadedeTaubaté,escolhidosaleatûriamente,perfazendoum totalde10% docorpodiscente.O tinicocritérioparaainclusào naamostrafoio fatorl'nso tertilhos',ea
mesmafoicompostadeindivfduosdeambosossexos,independentedeidadeouestadocivil,quesedispuseram aparticipar.O
instrumentoutilizadofoium questionM ocom perguntasquein-

vestigaram aintençèo deterou nâo filhos(perguntafechada,
dicotômica),assim comoasrazöesquedeterminavam talescolha
(perguntaaberta,retlexiva).Osresultadosgeraisencontradosforam :88% dospesquisadospretendem terfilhos,contra12% que
afirmam n5o terem aintençào desetornarpais.Analisando-seas
razöesapontadasparaasescolhas.foram construfdas8diferentes
categoriasderespostas:razöesnarcisfsticas,decriaçâo,deatitudecom relaç:oacriaxa,derelacionamento,intrfnsecas,familiares,religiosasesociais.Osdadosrevelaram umafortetendência

àsrazöesfamiliares(desejodeconstruirepreservarosvalores

foram distribufdasem tabelasdefreqtiência,possibilitando,uma

familiares)erazöesnarcisfsticas(preocupaçâoconsigomesmo)
paraogrupoquepretendeterfilhos.J5paraogrupodesujeitos

caracterizaçâodoperfi1daclientelaem tennosde:(1)varisveis

quenàopretendetertilhos,amaiorincidênciafoiparaasrazöes

relativasà.histöl
iadevidaeaodesenvolvimento psicolögico,con-

narcisfsticasesociais(preocupaçrocom ocontextodemudança
sociale/oucondiçàotinanceira).Diferençassigniticativastam-

doisjufzese,posteriormentesistematizadosem categorias,gue

frontadascom algumas(2)variéveisrelativasaoatendimentopsicolögico.Primeiramente,foram investigados dados söciodemogrsficos,antecedentespatolögicos,exposiçâoafatoresderisco
eidentiticaçâodeestressorespsicossociaispresentesnoambiente
familiare social.Com relaçâo àsvarilveisdo atendimento,avaliou-se:tipo deprocura,condiçöesdealta,quei
xas,faltas,etc.Velificou-se que amaioria dosclientesseencontraem um nfvelsöcio-culturalmédio,com rendafamiliarinferiora 10 salsriosmfnimos,nâoexercem atividadesprofissionais,sendooriundosdefamfliasestruturadas,com cincomembrosem média.Em tennosda
posiçâo ocupada na fratria,a am ostra subdividiu-se entre
primogênitos,predominantemente,ecaçulas.Asreferênciash.exposifioafatoresestressoressloexpressivas,aocontrlriodoque

bém foram encontradascomparando-sesub-gruposdesujeitos

ocorrecom aincidênciadefatoresderisco(adiçàoadrogas,alcoolismo,riscodesuicfdio,etc.),quenëosemostrousignificativa.

CLIN 1.08

Em relaçâoaoatendimento,observou-sealtofndicedeabsentefsmo,

VE INFANTIL AnaM ariaBaricca,DéboradeR M.Gamella,
MariadasGraçasdeA.Catarino,MariaJoséT M inoti,Sandra
def:E da Silva Sousa e Tereza 1.H.M ito.Ntîcleo de Estudose
Pesquisaem Psicoterapia Breve.

desistênciaseabandono (nl
imeromédiodesessöesiguala 12).
Essedadopennitequestionaraefetividadedasestratégiasclfnicas
quetêm sidopropostaspelainstituiçâoparao atendimentodasnecessidadesreaisdessapopulaçëo.Poroutrolado,areduzidafre-

qf
lênciadeengajamentoemcomportamentosderiscoeaausência
de morbidade psfquica anteriorreferida indicam que a amostra
investigadaconstitui-sedeclientesprclzrvmftu quantoàssuasf'
un-

em relaçào àsexo,idade,curso que frequentae estado civil.De

modogeral,pode-seconcluirqueosjovens,pelomenosnesta
fasedavida,assumem oSsdesejo''pelapaternidademuitomais
em funçâodevaloressociaisintrojetados,nâoconotandouma
noçiomuitorealistadasimplicaçöesdapaternidadeem si.Finalizando,as autorasdiscutem a importânciadosdados para um a
melhorcompreensiodadinâmicafamiliar,especialmentenoque
serefereàorganizaçLodafunçâoparental.

000-

-

AQUEIXA DOSPAISE0FOCOEM PSICOW RAPIABRE-

A ofertadetrabalhosmaisbrevescom resultadosmaisimediatos
vem ao encontro dasnecessidadesatuaistambém no campo das

psicotempiasinfantis.A psicoterapiabreveinfantil(PBI)tem sido

çöespsfquica,sendoacometidosbasicamenteporreaçöesdeajus-

referidacomoum processoquetrazresultadossatisfatöriosquando

tamento,sugerindo bom prognöstico.Assim,pode-se levantara
hipötese de quea intenupçâo precoceobservada pode estarmais
relacionada à obtençâo de um certo alfvio parcialdos sintomas,

ospaisparticipam ativamentedoprocessojâquemuitasvezes.a

quejuntamentecom abuscadesoluçöesimediatasparaosproblemas,caracterizam essafaixaetM a.

000-

-
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EtDESEJO PELA PATERNIDADE'':ESTUDO EXPLORA-

TURIO SOBREA INTENCAO DETERFILHOSENTREESTUDANTESUNIVERSITXRIOS.Adrianalad&iflt
zldeOliveira,CristianaM ercadante EsperBerthoud,Luciana Santosde
Souza Lima.UniversidadedeTaubaté.
SBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

criança étrazidaao psicölogo com queixasque estâorelacionadasmaisàsdificuldadesdospröpliospais.Estetrabalho busca
umareflexëo sobrearelaçâo daqueixatrazidae ofoco em PBI.

Segundo acontribuiçâodaescoladeGenegra(Cramer,1974)e
utilizadapeloNt
icleodeEstudosePesquisaem PsicoterapiaBreve,o foco é entendido como aEtârea de mutualidade psfquica'',
umaJreaquepertencetantoaospaisquantoàcriança.Paratanto,
foram atendidas6cliançase seuspais,entreosquaisselecionamosum caso para anélisemaisminuciosa.Todasassessöesforam gravadasetranscritascom autorizaçëo dospaisedacriança.
A anblise do processo foifeita com ênfase na participaçâo dos
paise nacompreensâo da dinâmica do seu funcionamento psfquico.A compreensâo dadinâmicadospaismostraqueo sinto-
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madacriançapodeserentendidocomoareativaçsodasditicul-

dadesdospaisconformejsreferidosemestudosanteriores(Mito,
1996.
,Cramer,1997).Além disso,aanslisedaindicaqueaqueixainicialgarecesertambém utilizadacomo um meioindireto

dospaisoudam5eobterajudaparasi.Estesdadosreforçam nso
söanecessidadedaparticipaçâodospaisnoprocessocomotambém,acontinuidadedenovosestudosnessaJrea

000-

-

doàsnecessidadesdagogulaçso.Estapreocupaçsotrtmxemodificaçöesnaestruturadeestégio,criandocom afus:odasbreasde
triagem egsicodiagndsticoinfantil,aJreadeIntervençöesBreves.Desde1.994onlicleodeIntervençöesBrevesdestaclfnica-

escolafuncionacomofl
portadeentrada''(Anconai opez.S.,1.
996)daclientelainfantilefetuandoumatendimentobreveimediat0tantoa0sgaisquantoàscrianças.Esteestudopretenderefletir
sobre o procediemnto adotadobem como oslimitese alcance
desteprocesso.Baseando-senosatendimentosrealizadospelas

estagisrias(*)donono semestre,foram selecionadostrêscasos
CLIN 1.09

INTERVENI
X ESBREVES:UM MODELODEATENDIMENTOEM UMACLfNICAESCOLA.MariaReginaBrecht,Bartira

MarquesCurtoeWagnersilvaRibeiro.UniversidadeSâoM arcos.

O processodeIntervençöesBreves(I.B.)podeserconsideradoa
principalviadeacessoao serviçooferecido pelaClfnica-Escolade
PsicologiadaUniversidadeSâoM arcos.Grossomodo,poderiaser

definidocomoum servkodetriagem,nâofosseapropostadejs
iniciaro processo deintervençâo desdeo momento deentradana
instituiçâo.Suaclientelasâocriançasqueapresentam asuspeitade
umaproblemsticapsicolögica.O trabalhoseiniciacom umaou
maisentrevistascom ospaisouresponssveise,apartirdaf,édetinidaaespeciticidadedotrabalhoaseradotado'
.o nt
imerodeentrevistas,instrumentosutilizadosemembrosdafamfliaatendidosserâo definidosde acordo com asnecessidadesdecadacaso.Essa
propostapartedopressuposto deque acriançanâo deveservista,
imediatamente,comoproblemlticaem simesma,mascomopossfvelporta-vozdeconflitosoudistt
îrbiosdafamflia,oudealgum de
seusmembros.Isso obrigaaum entendimento maisamplodahistöriafamiliatquepermitaidentificarofococentraldodesequilfbrio
apresentado.A partirdaidentiticaçâodessefoco,sâoestabelecidas
estratégiasdeintervençâocom afamflia,acriança,oucom ambas.

0 objetivodesteestudoéapresentaromodelodeIntervençöes
Breves,a partirde um caso clfnico.Nestecaso,foram atendidas
umacriançadequatro anosdeidadeesuamâe,de23anos.em 10
sessöes.Nasentrevistasiniciais,foipossfvelconstatarqueasditiculdadesatribufdasàcriançaeram,basicamente,um reflexodaditiculdadedamâeem lidarcom suaspröpliasangt
istias.Com base
nessaconstataçâo,adotou-secomoestratégiaatendersistematicamenteamëe,orasozinha,oracom acriança.O acolhimento (lado
à mâe pennitiu o estabelecimento de um vfnculo terapêutico
satisfatörio com amesma,apartirdoqualfoipossfvelaprofundar
o entendimentodadinâmicafamiliareapontarasreaisnecessidades de cada membro da fanulia implicado no atendimento.Isso
permitiu queamâediscriminasse melhorsuasreaisditiculdadese

sendoelcsdecfiançasdosexomasculino,com idadeentre6e9
anos,paraumaanélisemaisdetalhadadoprocedimento.Cada
casofoiatendidoporcincosessöesem média.tendosidoutilizadasentrevistasindividuaiscom ospaise/ouresponssveiscom a
finalidadedeacolheropedido,entenderaqueixaefazerasintervençöesnecessM as.Com ascriançasforam realizadasobservaçöes Mdicastambém individuais e eventualmente algum teste

projetivo(C.A.T.
)paraumamelhorcompreensàodaqueixae
umaintervençiomaisadequadajuntoaospais.A anslisefoi
centradasobreasentrevistascom ospaiseaevoluçiodo processo àpartirdasintervençöesefetuadase do quefoirelatado tanto
pelos paisquanto pelascrianças.Apesarde procedimentosdistintosparacadacaso,observou-seaconstânciadealgunspontos:
amelhoradacriançaem funçào damobilizaçàodospaisevitando
o encaminhamento para Psicoterapia Infantil,o atendimento a
uma demandatambém dospaisquetrazem ostilhoscomo meio

deobterajudaparasieapossibilidadedeum encaminhamento
assistido.O trabalho desenvolvido em intervençöesbreves tem
se mostrado eticazno atendimento institucionaluma vezque é
possfvelabarcarademandaem termosntîmericos,sem quecontudo venhacomprometeraqualidadedosatendimentosdispensadosa cada um dosclientes.Estasobservaçöespermitiram concluirpela necessidade e importb cia de novosestudos na Jrea
contribuindoparaaqualidadedafonnaçâoprofissionaledoaprimoramento dotrabalhooferecido.

000-

-
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SEPARAG O CONJUGAL:INTERVENG O EM GRUPO

SOBRE OSCOMPORTAM ENTOSDE PAISE FILHOS.Carmen Garcia deAlmeida M oraes,â'
tfngïtzAparecida Peres.
FabianaCostaOliveira,Giovana CIJI
/ZIZ deSouza,MariaAngélicaMartelo,SilviaCristianeM urari,EdwigesFerreiraM attos
Silvares,UniversidadeEstadualdeLondlina.

asdotilho,disponibilizando-seabuscaraajudadequeambos

Estudosrealizadostêm mostradoqueaseparaçâoconjugalexer-

realmentenecessitavam.O casomostraqueestemodelodeatendimento funciona como um facilitadorda percepçâo dospaisarespeito daproblemfticafamiliar.Observa-se,também,que apartir
dessapercepçâo,éfreqûentequeestesbusquem recursosadequadosparalidarcom aditiculdadeapresentada.

ceinfluêncianegativasobreoscomportamentosdepaisefilhos.
A presentepesquisaconsistiu naformaçào deum grupo deapoio

000-

recrutadosatravésdemeiosde comunicaçâo de massae avaliados inicialmente e ao ténnino do trabalho porinstrumentosde

-
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parafacilitar-lhesoajustamentoaessafasecrftica.Participaram
dosatendimentos3paistum paieduasmpes)equatrocriançastum
meninoetrêsmeninas),nafaixaetâriacompreendidaentre33a
40anoseseteadozeanos,respectivamente.Estessujeitosforam

INTERVENX ESBREVES:REFLEXöESSOBREA EXPE-

identiticaçëodecomportamentos-problema(CBCLeWALKER)
einvestigaçöesdeauto-conceito,com oobjetivodeverificaçâo

Gislene Polizeli,Sandra deélmeida Faria e Tereza 1.H.Mito.
Universidade Sëo M arcos.

com ospais,8com osfilhose8conjuntos,com duraçâode1

RI/NCIANACLfNICAPSICOLUGICA SXOMARCOS.FIAr

H; quase duas décadas a Clfnica Psicolögica da Universidade

SëoMarcosvem seempenhandoem oferecerum trabalhoajusta72

daefetividadedasintervençöes.0 trabalhofoirealizadonaClfnica Psicolögica da UEL e consistiu de 24 encontros,sendo 8
hora e 30 minutoscada.Nosencontroscom ascriawasforam
utilizadasestratégiasMdicasdedesenho,pintura,técnicasde reln amento,resoluçâo de problemas,expressividade emocional,
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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dentreoutras.Com ospais,foram fornecidasorientaçöessobre
estabelecimentodelimitesedisciplinaem relaçàoaosfilhos,bem
como suasdificuldadesnosrelacionamentosafetivos.Nosen-

controsconjuntosforam empregadasatividadesdedesenho,pintura,relacionamento entrepaise filhos,expressividade emocional,com atinalidadedeproporcionaro auto-conhecimentoeo
conhecimentodooutro,além daresoluçâodequestöesreferentes
àseparaçào.A avaliaçâo do repertdriod0sfilhosrevelou comportamentosde:ansiedade,isolamento,depressso,delinquência,
agressividade,impulsividade,queixassomsticas,dificuldadesde
expressividadeemocional,esquivaesentimentosambivalentes
quantoàseparaçsoediticuldadesderelacionamentointerpessoal.
Com relaçâoaospais,observou-seautilizaçâodecomportamentospunitivospara ainstalaçâodecomportamentosadequados,

diticuldadesderelacionamentocom oex-cônjuge,noestabelecimentodelimitesenaexpressividadeemocional.Pelosresultados
ûbtidospudemosconstatarquefilhosepaisapresentaram melhorasnoqueserefereaoscomportamentos-problemainicialmente
detectados,principalmente no relacionamentoentreeles,passaram aestabelecerinteraçöesmaispositivas,atravésdaexpresspo
deemoçöesesentimentos,tornandoassim maisefetivaa comunicaçso.
000-

-
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AVALIAIAO EINTERVENIAOGRUPALJUNTOA PESSOASCOM DIH CULDADESDERELACIONAM ENTO AFETI-

VO-SEXUAIS.CarmenGarciadeâlmeidaMoraes;f'
rikaPatnkiaScandaloBaleeiro;GislaineAparecidadeAndrade;M arcosRobertoGarcia.UniversidadeEstadualdeLondrina.

Aprocuradeajudaprofissionalporum grandentimerodepesso-

condköesaosparticipantesdeefetuarem anâlisesfuncionais(emissâodeCRBS3)dosrelacionamentosinterpessoais.é possfvel
que asditiculdadesrelativasàsexualidadenâo tenham sido trabalhadastambém porumalimitaçponorepertöriodosestagiM os.Esteéum aspectoque mereceserconsideradoem futuras
pesquisasquevenham atrabalharditiculdadesdestanatureza.

000-

-
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SEXO E QUEIXA:ADEQUAIAO DO ATENDIMENTO X
DEMANDA EM SERVICO AMBULATORIAL.Mariafz/n/r
EspinosaEnéas,AnaLl
iciaGllff(PontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas),MariadeFâtimaScbincariol(HospitalGeral
deSâoPaulo).
A adequaç:odoatendimentopsicolögicoàpopulaçâoqueobuscaéfatordiferencialnotipodedesfechoquepromove,dafaimportb ciadeestabelecervalilveisenvolvidasnarelafâoserviço/

clientela.Objetivatraçarum perfildaclientelaatendidaem serviçoambulatorialdePsicologiaem um HospitalGeraldacidadede
Sèo Paulo,especiticamenteno tocanteaotipodedemandaeà
maneiracomoestatem sidoatendida.Considef'
aapopulaçâoque
buscou oserviçonoperfodo de 1993 a 1995,utilizandocomo
fontededadoso livro deregistro dospacientes.Verificaadistribuiçàodequeixas,porsexoeotipodedesfechodosatendimentosprestados,considerandoconclusâo,interrupçào,orientaçàoe
processos em curso.Detine orientaçâo como consulta tinicade
atendimento ou encaminhamento,nâo sendo solicitado retorno
posterior.Em um totalde304requisiçöesdeatendimentono serviço,observa-se 188provenientesdepessoasdo sexofemininoe
116dosexomasculino.Agrupaasqueixasem 18categorias.Dois

ascom diticuldadesderelacionamento afetivo-sexualeasconseqûênciaspsicossociaisporelasexperimentadas,levou àfonna-

jufzesavaliam asqueixasapresentadaseascategorizam.Veritica

çâodegruposdeapoio,com oobjetivodeavaliarasdiûculdades

xasporpessoa(médiafeminina= 1,5;médiamasculina=l,28).
Nogrupofemininopredominam queixasdedepressâo(19,86%),
diticuldadesem relacionamento(17,02*),ansiedade(10,99%)
enervosismo (9,93%),enquantoque no grupo masculinosào

apresentadas,analiss-lasfuncionalmente,bem como verificara
eficsciadeestratégiasdeintervençào.O recrutamentofoirealiza-

doatravésdemeiosdecomunicaçâo.Dos22 sujeitostriados,
foram selecionados5,com idadesvariandoentre23e39anos.
Os 16 encontrossem anaise3 4tfolows-up''#com duraçào aproximadadeumahoraetrintaminutoscada,foram realizadosnaClfnica Psicolögica da U.E.L.,utilizando-se de instrumentosde
avaliaçâo dasdificuldadesapresentadasinicialmente,taiscomo:
insegurança,baixaauto-estimaediticuldadesdeexpressividade
emocional.Nosencontrosgrupaisutilizou-sedetécnicasdedinâmicadegrupo,fantasiaseielaxamento,levando-osadiscriminarfuncionalmenteseuscomportamentos,propiciandoaadaptaçâo anovassituaçöes,crescimento psicolögicoindividual,autoaceitaçâo edesenvolvimento de habilidadesde relacionamento
interpessoal.ao t'
inaldacoletae dados,atravésde instrumentos
deavaliaçâo edosauto-relatos,pôde-se detectarqueosparticipantesbeneficiaram-sedo trabalho realizado,apresentando moditicaçöescomportamentaisem relaçâo ao auto-conhecimento e

auto-estima,auto-estima,contribuindo parao seu ajustamento
afetivo.No quese refere àsdificuldadesdeexpressividadeemocionalinicialmenteapresentadaspudemosperceberqueosparticipantestom aram-semaisassertivosnamedidaem quepassaram

aexpressarsentimentoseemoçöesnarelaçâoterapêutica,ouseja,
passaram aemitirCRBS2.O perfodo deintervençâo (quatro
meses),parecetersidoinsuticienteparaageneralizaçâodosCRBS
2 apresentadosduranteasintervençöeseparaabordarmosasditiculdadesrelativasà.sexualidade,bem como para propiciarmos
SBP -XXVIIReuniëoAnualdePsicologia

um totalde'U oqueixas,resultandoem umamédiade1,41quei-

maisfreqiientesreferênciasaditiculdadesdeadaptaçâoaotraba-

lho(14,19%),nervosismo(12,84),ansiedade(11,49)equeixas
somlticas(10,14%).Problemascom otrabalho,adiçâo,ditkuldadessexuaisenervosismo sâoproporcionalmentem aisfreqûentesparaoshomens,enquanto quedepressëo,problem asderelacionamento,queixas vagase diticuldade para lidarcom perdas
predominam para o grupo feminino.Asm ulheres apresentam
menorfndicedeorientaçâodo queoshnmens,contudoparaquestöesdedepress:oediticuldadesderelacionamentohéum nt
imeroelevadodestamodalidadededesfecho;também desistem,proporcionalmente,maisdoqueoshomensprincipalmentenasqueixasmaisreferidas.Predominaaorientaçâo nosdesfechosparaos
homens,principalmentequandoh;queixadediticuldadedeadaptaçâo ao serviço,ncrvosismo,depressâo e questöes somsticas.
Seus processossâo conclufdos mais frequentemente quando as
queixasreferem-seaansiedadeeinterrompidosquando voltados
paraqueixasdenervosismoedepressâo.Concluisobreanecessidadede atendimento diferencialem funçâo do sexo,bem como
porumainvestigaçâomaisacuradaquantoao conteudo dasqueixas,quepossaorientarmaiseficazmenteoatendimento dapopu-

laçâo.(CAPES).
000-

-

CLIN -Psicologi
a t7l
kïcu

CLIN 1.14

CONFIGURACAO ADAPTATIVA E0 NW ELDEMATURIDADEDOSM ECANISM OSDE DEFESA.ElisaMediciPizâo

Yoshida(PontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas),Patrice
s'
flfnl-âl??
url#,Valériel.
,
# in:eMarc-AndréBoucbard(Université
deMontréal).

nalecincointernacional,quetêm publicadoartigossobregsicologiaem geral,ourelacionadosà.PsicologiaEscolar,Avaliaçâo
PsicolögicaePersonalidade.ASrevistasforam selecionadaspelo
critériodemaiorcirculaçso em meiosacadêmicosecursosde
pös-graduaç:oem Psicologia.Foram consultados43volumesdos
diferentessuportes,incluindo459trabalhosdepesquisapublica-

dosdejaneiroadezembrode1996,atravésdotftuloeseuresuTêm sidodestacadasnaliteraturaasiniciativasjuevisam aavaliaçsodasdefesasapartirdematerialclfnico,em esgecial,entrevistaspsicodiagnösticas.Justitica-seointeressegoressasmedidas,em funçâodopapelqueanaturezaeonfveldematuridade
dasdefesasdesempenham noprocessodemudançadosSs.Esses
grincfgiosinspiraram apresentepesquisaqucgrocuroudeterminarasrelaçöesentreumamedidadacontiguraçqoadagtativaeo
nfveldematuridadedasdefesasutilizadas.A adaptaçâofoimedidaatravésdaEscalaDiagn6sticaédaptativa Operaciolmlizada

(EDAO)eosmecanismosdedefesa(MDs.),atravésdoDefense
Mechanism RatingScale(DMRS).36entrevistasgravadasem

mo.Foram estabelecidasduascategoriastemsticasgeraisparaa

inclussodostrabalhosnosobjetivosdapesquisa:temgeramento
epersonalidade.Estascategoriasagrugaram 19,17% dostrabalhosconsultados,sendoqueacategoriaPersonalidadef0imais
frequentecom l8,30% dostrabalhos.Estesdadosdemonstram a
ênfasequetem sidodadaaoestudodasdiferençasindividuaise
principalmente,dascaracterfsticasdegersonalidadenaatualidade.Umaanllisemaisacuradadascategoriasgeraisfoirealizada

identiticandonostrabalhosseusprincipaisobjetivos,delineamentosmaisfreqiientes,tipodesujeitoestudado,eospl
incipaisinstrumentosutilizados.(CNPq)

audioetrancrit% ,foram avaliadascom aEDAO,peloprimeiro
autor.A seguir,esteselecionou20,sendo 10deSs.adaptados

000-

nâoeficazmoderados(Gr.111)e10deadaptadosnâoeficazseveros(Gr.V),igualmentedivididosquanto aosexo.Doisjufzes

independentesecegosparaosobjetivosdapesquisa,avaliaram
estematerialcom aDMRS.Verificou-secomosedistribufam os
mecanismosde defesa em funçâo dasconfiguraçöesadaptativas
representadaspelosGrs.IIIe V.Calculou-se a significância das
diferençasentreasfreqiiênciasmédiasdosM Ds.,respectivamen-

te,dosGr.IIIeV,nàoseobtendodiferençassigniticativas(t=1.
52,GL=18,p>.10).A diferençafoisigniticativaquandoseconsiderouosfndicesglobaisdefuncionamentodeambososgrupos.
Obteve-serespectivamente.paraosGrs.llIeV,M =5.?e4.5e

t=3.96(p<.001).Verificou-seigualmentediferençassigniticativasentreo nimero médio de defesasmaduras(M=7.0e 3.2e
t=2.
97,p<.01)edefesasdeaçâo(M=.4e2.5,t=-4.16,p<.
001).
Paraosdemaisnfveisdedefesa(obsessivas,neuröticas,narcfsicas,
deevitamento.borderlines,defantasia)osvaloresdetnâoforam
signiticativos.Quantoaosnfveisdeassociaç:oentreaEDAO e

-
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AVALIACAODAALIANCATERAPZUTICADEPACIENTES
COM DISTURBIOS GRAVESDE PERSONALIDADE.Joaquim GonçalvesCoelhoFilho,PontiffciaUniversidadeCatölica
deCampinasm t
icleodeEstudosePesquisaem PsicoterapiaBreve.éntonio Carlos Possa,Nljcleo de Estudose Pesquisa em
PsicoterapiaBreve.
Em facedoaltonfveldeabandonodoprocessopsicoter/picopor
partede pacientescom disttîrbiogravedepersonalidade,mesmo
diantedaperspectivadecurtaduraçëo em tratamentosdentro da
técnicadapsicoterapiabreve,examinaograudaaliançaterapêu-

ticaestabelecidoem 22processoscom pacientesadultos(N=22),

diagnosticados,por3jufzes,comopertencentesaessacategoria,
peloscritériosdiagnösticosdoDSM-IV (4 do agrupamento A,

daDM RS,obteve-secorrelaçâosigniticativaentre:osescores

10 do agrupamento B,5 do agrupamento C,3 do agrupamento

totaisdeambas(r(18)=.71p<.001)'
,entreaEDAO easdefesas
maduras(r(18)=.50,p<.05);EDAO edefesasobsessivas(r(18)
= .44,p<.
05)'
,eEDAO edefesasdeaçâo(r(18)=-.78,p<.001).

D).Paraaavaliaçsodaaliançaterapêutica,utilizaas3primeiras

Concluiu-sequeoGr.llInâosediferenciadoGr.V pelontimero
dedefesasem pregadas,maspelonfveldematuridadedasdefesas,sendoqueoGr.llIutilizadefesasm aismadurasdoqueo Gr.
V.Ambososgrupossediferenciam em relaçâoao uso dedefesas
pertencentesaosnfveisextremosdematuridade.enquantoqueos
nfveisintermediériosnâo sào discriminativos.Existeassociaçào
entre o nfvelglobaldasdefesase o nfvelde configuraçào

pelaEM enningerFoundation',queconsidera,em relaç:oaopaciente,asdimensöes:colaboraçâo em oferecermaterialclfnico;
contiançanoterapeuta'
,sensodeseraceitopelo terapeuta'
,otimismo quanto aosresultadosdo processo'
,e expressâo de afeto.
Todasasdimensöessâo avaliadasem 5 nfveis,em quenum extre-

adaptativa.*IFAPESP)
000-
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TEMPERAMENTO E PERSONALIDADE;PESQUISASNACIONAISE INW RNACIONAIS,SITUAIAO EM 1996.RaquelS.L.Guzw ,M agaliR.Serrano,IsabelC.Riello.Pontiffcia
UniversidadeCatölicadeCampinas.

sessöesdecadasujeitodaamostra,gravadasem Judio,eoconsensode3jufzesindependentes,naaplicaçâodaescalaproposta

moadimensàoestlamplamentepresente(5pontos)enooutro,
praticamenteausente(1ponto).Verificaque13processosforam
interrompidos(59.1*)e9 conclufdos(40.9%).Dosprocessos
interrompidos,apenasdoiscasosatingiram o totalde 15 pontos,
quando somados os pontos das 5 dim ensöes avaliadas,
correspondendoàmédiade3pontosem cadadimensào,ticando
osdem aiscasosdistribufdosentreostotaisde 14 e 10 pontos.J5
o menortotalatingidopelosqueconclufram foio de 14 pontos,
entre casoscom totaisaté20 pontos.Concluique asdimensöes
avaliadaspermitem antecipar,paraoscasosdedisttirbiosgraves
depersonalidade,atendênciaaconcluirou interromperoprocesso,apresentando-se,destafonna,comoim portantesauxiliaresna

conduçâo do tratamento,js que permitem ao terapeuta o

0objetivodesteestudofoiodeidentificarapresençadepesquisassobretemperamento epersonalidadeem publicaçöesnaérea
daPsicologiaduranteo ano de 1996.A pesquisa analisou trabalhospublicadosem oitorevistascientfficas,trêsdeâmbitonacio-

reposicionamento deestratégiasdasintervençöesterapêuticas.
000-
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REPRESENTAIAODEOBJETOEDASRELAX ESOBJE-

com/rometimentosocialseveroestsassociadoàsrepresentajfes
mentaisque o pacientediagnosticado como esquizofrênico ela-

TAIS:APLICAIAO DA ESCDIA DEFUTU/JJD/DFDé
AUTONOMIA 'EWSWD/ (M.O.A.-R)AS RESPOSTAS DO

boraacercadooutro(representaçsesdeobjetojedesimesmo.
C0m esseobjetivo,foram avaliadososprotocolosRorschachde

RORSCHACH.ManoeléntôniodosSantos.UniversidadcdeSâo
Paulo-RibeirâoPreto.

20pacientesadultos,dosexomasculino,com diagnlsticodepsicoseesquizofrênica,faixaetlliaentre21e46 anos,enfvelde

A EscalaM .0.A.-R consisteem um sistemadecategoriasaplicadasàsrespostasdo Rorschach,fundamentadasnanoçào de
equilfbriodinâmicoentreoindivfduoeooutroquantoaotlare

receber,em seusdiferentessistemasderelaçöes(famflia,amigos,
parceiro sexual,etc).Estaescalacodit
icasetediferentesnfveis,
situadosaolongodeum continuum dedesenvolvimentodarela-

escolaridadepredominantementebaixo(75% possufam apenaso
1.0grau,amaioriaincompleto).A maiorpartedospacientesresidiacom Suasfamfliasdeorigem (70% eram solteiros)e nâo
estavaexercendoqualqueratividadeprodutivanomomento da

avaliaçào(65%).Essessujeitosseencontravam em seguimento
medicamentosojuntoaoAmbulatöliodePsiquiatriadoHospital
dasClfnicasdaFaculdadedeMedicinadeRibeirâoPreto(USP),

tendidocomo oestabelecimentodeumarelaçâo maduracom o
outro,quesedistingiiepelareciprocidade,espontaneidadeecooperaçâo,atéo nlvelmaisarcaico,no qualnâo existebarreiraentre o Eu e a realidade externa,mas sim uma espécie de casca,
invölucronarcfsicofrsgileporoso,quepodeseromperfacilmente.0 presenteestudotem comopropösito avaliarasensibilidade
desseinstnlmento,aplicando-o a um grupo deindivfduosque

ondefoirealizadaaaplicaçâodométododeRorschach.A anslise
dosdadoscompreendeu aapuraçâoecotaçàodosprotocolospelo
sistemaconvencional,seguidasdeum levantamentodosaspectosrelativosaoCrivodeRepresentaçâodeSi,um sistemapadronizado de anslise de contet
idosproposto porRausch de
TraubembergeSanglade.Osresultadosevidenciam umaaltafreqiiência de contet
îdosarcaicos eliciados pelas associaçöes no
Rorschach,o que pode serinterpretado com referência à.

encontram sériasditiculdadesaonfveldoajustamento social.

prevalênciaderelaçöcsdeobjetomarcadasporumaoralidade

Foram avaliados vinte pacientes esquizofrênicos atendidos no
Ambulatörio de Psiquiatria do HospitaldasClfnicasda FM RPUSP,nosquaisfoiaplicadoopsicodiagnösticodeRorschach.O
procedimentodesistematizaçâodosdadosenvolveuumaanslise

ameaçadora,intrusiva e destrtltiva.0 investimento m aciço nos
aspectosrelacionadosao contato e à identificaçâo com o outro

identidade.Contudo,paradoxalmente,afol
'madominantedere-

decontetidoeacategol
izaçâodasrespostasobtidas(315),atra-

laçâocom oobjetoimplicapoucapredisposiçàoaoenvolvimento,

vésdaaplicaçâo daEscala.Posteriormente,osdadosforam tratadosdentrodeumaabordagem estatfsticadescritiva,seguidade
suainterpretaçâo,apartirdosreferenciaisinterpretativosfornecidospelaliteraturaparaaavaliaçâodaqualidadedasrepresentaçöesproduzidasem cada pranchado Rorschach.Osresultados
indicam queacategoriamaisfreqûentementeencontrada6o Nfveltszero'' na qualo percepto éintelpretado comoestandoests-

além dabuscadeum contatorestrito,superficialeneutrocom o

tico (53,3% dasrespostasfornecidas).Seguem-seasrespostas
classiticadasno NfvelAlto (26,3%)e noNfvelBaixo(19,0%).
Essaprevalênciadeausênciaderepresentaçâoderelaçâoobjetal

evidenciarospsicodinamismossubjacentesàsalteraçöes

nâo chega,contudo,acaracterizaruma incapacidade paratal,
umavezqueasdemaisrespostasindicam potencialparaoestabe-

mentodaintervençào terapêuticamaisadequadapara cadacaso.

çàodeobjeto,quecompreendedesdeograumaiselevado,en-

(mundohumanojrevelaabuscaintensaedramiticadapröpria

ambiente.Estecontato,despojadodedinamismoereciprocidade
(baixafreqfiênciadecinestesias),resultaem um ajustamentosocialprofundamentecomprometido,em seusdiferentesnfveisde
organizaçào:Simbölico,dinâmicoefonnal.Osresultadosindicam queascaracterfsticasrelativasàorganizaçâodapersonalidadepsicötica,inferidasa partirdo exame psicolögico,pennitem
comportamentaise emocionaisobservadasclinicamenteem pa-

cientesesquizofrênicos.contribuindoparasubdisiaroplaneja(CAPES/PICD)

lecimentoderelaçöes(aindaqueem um nfvelimaturotarcaicoj.
000-

Essedado sugere queo nëo-envolvimento podeternessespacientesum carlterinteiramente defensivo,que traduziria os ata-

quesaosvfncrltuexistentesentreosobjetoseomundorelacional.

-
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Concluindo,o usodaEscalaM .0.A.-R permite caracterizaro
grupo estudado como apresentando um funcionamento mental

OBBTCOMO INSTRUMENTODIAGNUSTICOEM ORIENTAIAO PROFISSIONALEPSICOTERAPIA.EUCI'Lealklelo-

voltado paraadestruiçâo sistemlticadosvfnculos(e,portanto,

Silva eA/r
l/ptMlAntôniodosSantos.UniversidadedeSào Paulo Ribeirâo Preto.

dos seusrepresentantesa nfvelpsfquico'
. as representaçsesde

objetoj.Serâodiscutidasasimplicaçöesdessesachadosdoponto
devistadotratamento.(CAPES/PICD)
000-

-

Um dosdesatios que o orientadorprotissionalencontra na sua
préticaconsisteem discriminarsea indicaçâodo atendimentoé
paraestaéreaou parapsicoterapia.Freqûentemente,o limiarentreessesdoiscampbsde atendimentopsicolögico émuito tênue.
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NoServkodeOrientaçâoProfissional(SOP),daClfnicaPsico-

OEXAMEPSICQLUGICONAESQUIZOFRENIA:AVALIAG O PSICODINAMICA DASALTERAX ESCOMPORTA-

lögica do Centro de Psicologia Aplicada da FFCLRP-USP,um
dosinstrumentosutilizadoscomorecursodiagnösticoparaoatendimento em orientaçâo profissionaléo BBT -TestedeFotosde

M ENTAIS E EM OCIONAIS OBSERVADAS CLINICAM EN'
1E.M anoelAntônio dos Salttos.Universidade de Sâo Paulo Ribeirâo Preto.

ProfisssesdeM artinAchtnich,um métodoparaaclariticaçâoda
inclinaçâo protissional.Umadasetapas do processo de OP de-

senvolvidonoSOP consistenaaplicaçâodoBBX em suafonna
A esquizofreniaacarreta uma disrupçâo na organizaçâo dospapéisedaswcondutassociais,afetando leascomo o desempenho
no trabalho,ocontatosocialeo relacionamento afetivoe sexual.
Este estudo tem a finalidade de investigarde que maneira este
SBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

original,seguida da solicitaçâo de uma histöria sobre as cinco
fotospreferidas.Ao término da intervenç:o,asfotospreferidas

sâoreapresentadas,com oobjetivo desesolicitarumasegunda
verssodahistörianarrada,agoraprojetadaparaofuturo.suge75
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lindo-se dentro dedezanos.No presente estudo,pretende-se
enfocaresteprocedimentodiagnösticocomplementar,asegunda
histériadasfotospreferidas,desenvolvido apartirdo procedi-

mentooriginalpropostcpeloautordatécnica.0 objetivodesta
investigaçsoéapresentar,atravésdeumametodologiadeestudo
decaso,osresultadosobtidoscom oempregodatécnicac0m um
adolescentede17anos,sexomasculino,queseencontravacursando a 3.'séliedo 2.0grau.Tendo porbaseum sistemade
avaliaçsoelaboradoespeciticamenteparaessefim ,asduashistöriasproduzidasforam comparadasdeacordo com asseguintes

categoriasdeanâlise:ident6caçâ'
odospersonagens,capact
dadedemanejodoconflitoprohssional,desfecho(J&If;Jodocon/Rlt8,sentimentodeidentidadeeoqanizaçâodefeluiva.Osre-

.

sultadospermitem inferirque,enquantoa primeiranarrativaL
conclufdaem tom dedesesperançaedesamparo,a segundarevelaapercepçâodealtem ativasdesoluçâodosconflitospessoaise
profissionais.Com aansiedademelhorcontrolada,oorientando
demonstrasercapazdeestabelecerum maiorcontato com arealidade,tanto extema como interna,podendo,entëo,fazeruso do
pensamentoedaMgicaparadecidirosrumosdesuabuscarelativaàcarreiraprotissional.Comprovou-se,assim ,queesteadolescentebeneficiou-seam plamentedaOP,mostrando-se,aofinal
damesma,bem maisestruturadodo ponto devistapsicolögico,
paraenfrentarum processo psicoterlpico no futuro.
000-
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A EXPERIGNCIA SUBJETIVA NA ESQUIZOFRENIA;AVALIAIAOSINTOMATOLUGICA DEPACIENTESCRôNICOS.
PcrtzLk iaD.Coelho,JoseteB.M iranda,ClnthiaC.Pantaleâo
eN nithNaraC.Delabrida.UniversidadedeBrasflia.
Naavaliaçlosintomatolögicadaesquizofrenia,poucaênfasetêm

sidodadaàsqueixassubjetivasdopaciente.Noentanto,estudos
sugerem queatenç:oàexperiênciasubjetivadopacientepode
trazer,entre outrosfatores,informaçöessobre (1)a fase
prodrômicadotranstorno,contribuindoparaaprevençàodere-

com/arando-seaindacom osdadosdaescalaoriginal,apresença
desintomasnoestudobrasileiroéconsideradaelevada.Poroutro
lado,osfatoresacimapossivelmentecontribufram paraograude
desconfortosintomatolpgicorelativamentebaixo,deacordocom
orelatodosgacientes.Discute-seosresultadosencontradosàluz
daliteratura,apresentando-selimitaçöesdoestudo esugestöes
deabordagem dotema.

-
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COMUNICAIAOINTENSAEN'
I'RETERAPEUTAECLIENTE:AN/LISE FENOMENOLUGICA DE DEPOIMENTOS.
CleidelnarEstevam deOliveira Fetzrlf.PontiffciaUniversidade
CatölicadeCampinas.
Estapesquisadescrevea estruturadaexperiênciadecomunica-

No intensaentreterapeutaecliente,vividadurantesessöesde
psicoterapia,atravésdaan4lisefenomenolögicadedepoimentos
de psicoterapeutas.Fundamenta-se na Abordagem Centrada na

Pessoa(ACP),com enfoqueexperiencial,tendoênfaseexistencial-fenomenolögica.Utilizaométodofenomenolögicoaplicadoà
pesquisa em psicologia clfnica.Os colaboradoressâo sete
psicoterapeutasexperientes,de orientaç:o existencial,dediversasregiöesdo pafs,aosquaisse fezo pedido:tkonte-meum
momentodecomunicaçâointensaentreterapeutaecliente,vividoporvocêenquantopsicoterapeuta''.Comoresultadoobteve-se
quenestesmomentos:hsvariaçëonaintensidadeounocontelido

de algo quejsvinhaestandopresenteem outrassessöes;é de
relevante importânciaasensibilidadedoterapeuta'
,o terapeutaé
mobilizadointeliormenteporestarem interaçâocom ocliente'
,o
terapeutarefletesobreoquesepassaconsigo,buscandocompreenderetomardecisöesem relaçâo aisto,o terapeutatomaadecis:o deexpressarao clienteoquesepassaconsigo;oterapeuta
expressaaoclienteoqueestâsentindo'
,oclientetem umareaçâo

desurpresafrenteaoquefoiexpressado(porelemesmooupelo
terapeutal;em seguida5expressâodoterapeutaoclientemuda

respondenteàmédiadasrespostasaos19itens.Com exceçâodo
ftem referente a queixasde alucinaçöessomlticas ou tlteis,os
sintomasforam endorsadosporgrandeproporçâo de pacientes,

suapostura,parecendointeiramentevoltadoparao queest;se
passandoconsigonaqueleinstante'
,oclienteexpressaalgoquese
passa consigo naquele instante;o terapeuta se sente compartilhandocom oclientedoqueestâsepassandocom ele;ocliente
demonstranovascompreensöesarespeitodesimesmo;()terapeuta
expressa ao cliente sua percepçpo do que foivivido durante a
Sessëo;hsum beneffciotantoparaoclientecomoparaoterapeuta'
,
hémoditicaçâodo processoterapêuticonosentidodeumamaior
eticiência;o terapeutanâ0prevêou tem aintençâodefazê-lo
acontecer.Concluiqueosmomentosdecomunicaçâointensareferem-seàmudançaterapêutica,edâo-seatravésdeum aexperiênciacompartilhadanarelaçâo interpessoalestabelecidaentre
terapeutaecliente,ondeocorreumaco-experienciafào.Ascondiçöesfacilitadoras para a ocorrência destes momentos sâo a
empatia,enquanto atitude tanto do terapeuta como do cliente,
indissocisveldaautenticidadeedaaceitaçào positivaincondicional;ossentimentoseaexpressividade,tantodoterapeutacomo
docliente,assim como asensibilidade ecapacidade decompre-

variandoentre0,
40e0,72.Quanto àfrequênciaou intensidade

enderoqueestsexperienciandodoterapeuta.(CNPq)

cafdas,(2)o padrâo de adesâo do paciente ao tratamento
medicamentosooupsico-social,(3)seudesempenhosocizlefuncionamentoocupacional.O presenteestudoexploratöriobuscou
investigarapresençadesintom assobopontodevistadopröprio
paciente.Comopartedeumaentrevistasemi-estruturada,40pacientescom diagnöstico de esquizofrenia em tratamento
ambulatorialnoDistritoFederal,responderam aum questionlrio

de19itens,traduzidoeadaptadodaSubjectiveDehcitSyndrome
Scale(EscaladaSfndromedoDetkitSubjetivo).Cadaftem (sintoma),apresentadoverbalmentepeloentrevistador,eraavaliado
pelo paciente segundo umaescalade cinco pontos,0 representandoaausênciadosintoma,e#,afrequência/intensidademsxi-

madedesconfortn(sempreIextremamente).Osdadosforam analisadosquanto àpresençadecadasintomanaamostrapesquisada

equantoaograudedesconforto(frequênciaouintensidade)cor-

do desconforto causadopelossintomas,amédiados19itenspara

aamostrafoi1,45(DP=0,8),entreosvalores1(raramenteIIevementeje 2 làsvezesImoderadamente).Considerando queos
pacientesfazem uso de medicaçâo psicotröpica,recebem tratamentoambulatorial,nâo estandoem perfodoagudodadoença,e
76
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CLIN COR 1.01
SUBJETIVIDADEE INCONSCIENTE:INVESTIGANDO Os
LIM ITESDA PALAVRA.W rlLucia SilvaLPP:JBesset,Usia
MariaFilgueirasRodriguesWheatley SoneidedeSalesLimae
VerônicaMartinelliGtl?lçu&elCosta,UniversidadeFederaldo

CLIN COR 1.02
0 PROJETO INCONSCIENTE DE M ACHADO DE ASSIS.
éneliseSalazazTaniaB.NiskieT Wl= CoutoeMariaLuiza 7:
éssumpçso,UnivesidadcFederaldoRiodeJaneiro.

Rio deJaneiro.

Aofinaldesuavidaeobra,S.Freudapelaàbiologiadofuturo,
diantedoquelhepareceum obstlculoinstransponfvelnotrata-

0 inconscientepodeSerexpressopeloolàar?SegundoaPsicanJlise,umapartedapuls:odeolharésublimadaem :kuriosidade
em geral''e comoççpulsàodeccmhecer' apulsëodeolharpode
setornarmotordeint
imerasatividades,tendo como seusderiva-

mentodehomensemulheres:medoeinvejaligadosaoddrochedo

dosoprazerdepesquisareviajar,ointeressepelaobservaçàoda

dacastraçâo''.Esterecursoaumaexplicw àodeordem biolögica
oufisiolögica,entendidopormuitos,comoexpressiodeum gessimismo terapêutico do autor,aparece desde o infcio de sua
teorizaçso.Isto,desdequeosofrimentodosintomaSerevelare-

sistenteaotrabalhodedecifraçào.X partirdaobradeJ.Lacan,
entendemosesteimpasseclfnicocomocausadopeloslimitesda

palavra.Tantonoquedizrespeitoaosujeito,postoqueapalavra
nâo diz tudo,quanto no que concem e o esforço da teoriapara
formalizaro queresisteàsimbolizaçâo.Neste sentido,nosso ob-

jetivoédemostrarasrelaçöesentreoapeloàsargumentaçöes
ancoradasna biologiaou na fisiologia,encontradasnaobra
freudianaeosimpassesna teorizaçâo daclfnica.Esta investigaçâo,de carlterteörico,tomacomo campo ostextosfreudianos,
em suatotalidade.NestesescritosoIevantamentodedadosvisao
delineamento dasexplicaçöesdo tipo estudado,assim como a
contiguraçëodocontextoteörico-clfniconoqualestassurgiram.
A anflise crfticadosdadosassim obtidos,levam -nosaalguns
resultadose sugerem algumasconclusöes.Como estratégia

metodolögica,buscamosdelinearmomentosdistintosnoconjuntodaobra,deacordocom ascaracterfsticasdateorizaçsoquanto
aoproblemainvestigado.Istopennitiu identit
k ar,em momentos

teöricosdistintos,razöesdiversasqueparecem justificaroapelo
aobiolögicoem S.Freud.Assim,no infcio da obra,asargumentaçöesdessetipo,parecem refletiraformaçâo médicado autor,o
espfritocientfficodominanteàépoca,tendo afunçàodeenfatizar
a especitk idade da nova proposta teörica.Com a evoluçâo da
clfnicaedateoria,o nexoentre orecurso à,biologiae asditiculdadesdeteorizaçâo sedelineia,sobretudo àpartirdo caso Hans.
Especialmente,diticuldadesligadasà etiologiadasneurosese h.

universalidadedocomplexodeédipoedecastraçâo,desdequea
explicaçâobaseadaem fatoresconjecturaisserevelouinsutkiente.A transmissâotilogenéticafoiasoluçâofreudianaparaentenderoque,com J.Lacan,podemosconcebercomo veiculadopelo
discurso.O que é possfvelpela inclusâo da falta,do vazio enquanto tal,naestrutura da linguagem,à partirda concepçëo do

realdelimitaroqueescapaà.palavra,àsimbolizaçâo.éumaformulaçëoteöricaque nospermiteavançarnapesquisa,no campo

dateorizaçëodaexperiênciaclfnica.(CNPq)
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natureza,o gosto pelaleitura,peladescoberta.Seacreditannos
queoolharexpressaoinconsciente,podemosinferirqueasreferênciasaoolhar,em textosliterM os,expressam o inconsciente
deseuautor.Esteestudopropöe-seainvestigarasreferênciasao
olharem M achadodeAssisetentarumaaproximaçâodoinconsciente desteautor,analisando estasreferênciasnosrom ances
HelenaeCasaPdl/laenopoemaâ CristâNova.Utilizamoscomo
recurso metodolögicoatécnicadeanélisedecontet
idoefizemos
um levantamentocategorialdoçç
tiposdeolhar'existentesnessas
obras,a partirda anllise detodasascitaçöesreferentesao olhar
presentesnasmesmas.A anélisedosresultadosmostrou que os
olharesdtdesvio,curiosidade,tzplt??iadmiraçsoeindagaçâos;o
osmaispresentesemllelena.Em Casa Velha.asfreqtiênciamais
signiticativasreferem-seaosolharesde desvio,descoberta,in-

vestigaçâo,hrmeza,desatençâoedistância.O olhardzmelancolia éo maispresente no poema â Cristâ Nova.Osresultados
finaisapontaram queoolhardedesvioteveafreqiiênciamaisalta

nosdoisromancesanalisados.éumolharqueprocuradesviaro
diélogo,poisosolhospodem revelaraquilo quenâo podeser
dito.Estetipodeolharacobertanào-ditosquevso,em suamaioria,sutentaressesromances.Percebe-se que,ao mesmo tempo
em que hs uma necessidadede desviaro olharparan:o revelar
um nâo-dito,quefuncionariacomodefesa,hltambém um olhar
que,embaladopelacuriosidade,procuradescobriressenâo-dito.
Buscando relacionaresstetiposde olharescomoo autor,consideramosqueeleencontra-seenvolvidonumatramadeesconder/
revelar,descobrir/encobrir.Talves fosse essa trama,reflexo de
sua histöria pessoal,que o inspiravaem suacriaç:o.Seriainteressantetentarvalidaressesresultadosatravésdeoutrastécncias.

(CAPES)
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COG 1.01
O DESEM PENHO DELESADOSCEREBRAISEM TAREFAS

pesquisaedcbate.Nesteestudoéinvestigadaseaaccssibilidade

ENVOLVENDO SILOGISMOS E PROVéRBIOS.Roberta

A hipötese investigadaatirmaqueexemplosdecategoriasmais
acessfveisnamemöriatendem aserproduzidoscom maiorpro-

Bevilaqua Rangel,HospitaldoAparelhoLocomotor/sAllA llBrasfliaeElizabeth TI?aeJ,UniversidadedeBrasflia.

conceitualafetaaproduçâolingiifsticaejulgamentosdetipicidade.
babilidadenumasentença,ejulgadoscomoexemplosmaistfpicosdesuascategorias.A medidadaacessibilidadeconceitualfoi

Estudossobreodesempenhodesujeitosem tarefasqueenvolvem oraciocfniolögicoeopensamentoabstratoapontam para()
fatodequeaquelescom lesâocerebraltêm maisdificuldadenessastarefasdoqueossem lesëocerebral.A presentepesquisateve
como propösito vcrificarodesempenho depacienteslesadosce-

coletadaatravésdenonnas(n=220)aplicando-seumatarefade
recuperaçàolivre,naqualossujeitosforam solicitadosaproduzirum exemploparacadacategoria(69categorias).Paratestara
hipöteseexperimentalaplicou-seum delineamentofatorialone-

way(n=3O)naqualavarilvelacessibilidadeconceitualfoimani-

rebrais,vftimasdetraumatismocraniano(TCE)eacidentevascular
cerebral(AVC),com nfveisdiferentesdeescolalizaçâoem duas

puladaintra-sujeitosemtrêsnfveis'
.alta,médiaebaixa.Natarefa
deproduçàolingiifsticaosujeitodeveriaproduzirem vozaltaum

tarefas.A plimeiraconsistiunainterpretaçàodeprovérbios,tarefaestafreqiientementeutilizadaparamediracapacidadede abstraçào.A segunda tarefa,relacionada ao raciocfnio lögico,incluiu a resoluç:o de silogismosem duassituaçöes:uma envolvendo fatoscotidianose outra.fatos contrM osà realidade dos

exemplodeumacategoriaapresentadanumasentenfa(15sentençasdotipoç$Um exemplode<categorio é:''),apösterestu-

sujeitos.Ossujeitosdogrupoexperimentalforam pacientesin-

julgamentosdetipicidade.osujeitoavaliavaarepresentatividade

ternoseextemosatendidosnoHospitaldoAparelhoLocomotor
Sarah/Brasflia,noProgramadoLesadoCerebralAdulto.Para
arealizaç:odastarefasforam selecionadoscinqtientaetrêspacientes,sendovinteetrêsvftimasdeTCE etrintavftimasdeAVC,
além detlintapessoasquecompuseram ogrupo controle.Cada
grupo foidividido em doissubgrupos- escolarizados e semi-

de cada item da categoria.apresentadosem bloco,numa escala

escolarizados/analfabetos.Todosossujeitosforam entrevistados

produzidosprimeiramenteem sentençasejulgadoscomomelhor

individualmente.Umaanéliseestatfsticautilizando testesnâo-

representantesde suascategorias.Essesresultadossugerem que
modelosexperenciaissâoumaexplicafâoalternativaesignificativaparaatipicidade,equestionam aparticipaçëodainformaçâo

-

paramétricosdemonstrou,monnenteque:a)houvediferençassignificativasentreossubgrupos,destacando-seopapeldaescolaridadenoTestedeProvérbiosenossilogismoscontrrriosà.reali-

dade(nessat
iltimatarefa,excetonogrupoAVCI;b)noquetange

dado umalistadeexemplosdetodososnfveisdeacessibilidade

dascategoriasteste(45paresdeestudo)apresentadosaleatoriamenteviacomputador,durante3segundoscadapacNatarefade

de 1(ötimo exemplo)até7 (exemplo pobre).Duasanâlisesda
variânciaone-way,paramedidasrepetidas,etestessub-seqtientes

(Ficher)indicaram um efeito significativo da acessibilidade
conceitualsobreaproduçâo lingûfsticaeosjulgamentosde
tipicidade.Exemplosmaisacessfveisnamemöriatenderam aser

estruturaldoestfmulo(modelosestruturais)naprevisàododesempenhonasrespectivastarefas.(CNPq)

àsdiferençasentreosgrupos,nâohouvediferençassignificativas
000-

entreo desempenho dossujeitosnatarefaderesoluç:o de

-

silogismoscontrfriosàrealidade'
,poroutro lado,odesempenho

dossujeitosdogrupoControleeTCE(escolarizados)foimelhor
queosdoAVC (escolarizado),havendodiferençassignificativas

COG 1.0)

noTestedeProvérbiosenaresoluçâodesilogismoscotidianos,e

A INFLW NCIADAFOK AASSX IATIVAEM JULGAMENToscbxssïnchzngkos.Gersonàméricolanczura(Univer-

c)nëohouvecorrelaçëoentreodesempenhodossujeitosnasv5-

sidadedeBrasflia)

rias tarefas. Os resultados demonstram a importância da
escolarizaçàoparaaresolufâo dedeterminadastarefas,reforçando a posiçëo de Vygotsky quanto à gênese socialdas funçöes
mentaissuperiores.Além disto,apontam a necessidadedeselevarem contaascondiçöespré-mörbidasdospacientes,noplane-

jamentodeprogramasdereeducaçâo ereabilitaç:o delesados
cerebraisadultos.

000-
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COG 1.02

OEFEITODAFCESSIBILIDADECONCEITUALNAPRODUG O LINGUISTICAEJULGAMENTOSDETIPICIDADE.
GersonAméricoJanczura(UniversidadedeBrasflia)
Estudostêm indicado queaproduçâolingtifsticapodeserafetada

Pe1arepresentatividadedeexemplosdecategorias.2 maisprovévelqueosujeitoverbalizeIEUIZIexemplodefrutaémaçë''doque
Eeum exemplo defrutaélima''.Em julgamentosdetipicidade,
:çmaç:''tendeaserjulgadacomomelhorrepresentantedacategoçizfrutadoquelllima''.A tipicidadeéum preditorcontilveldo
desempenho humano em vérias tarefas incluindo-se raciocfnio
dedutivoeindutivo,classiticaçâo,ordenaçëo,recuperaçâo,aquisiçâo e representaçâo pictöricade categorias.Entretanto,explicaçöessobreosdeterminantesdestefators;o matélia deintensa
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

Quandoindivfduossâosolicitadosadecidirsedetenninadositens
sàoexemplosdecategorias,porexemplo,semargaridaetulipasâo

exemplosdacategolia/br,observa-sequealgunsitenssâoclassificadosmaisrlpidae acuradamentedo queoutros,apesarde,tecnicamente,ambosserem membrosdacategoria.Explicaçöestradi-

cionaistêm apontadoparaaestruturadoitem como respc
insével
pelodesempenho diferenciado dosindivfduosnessesitens.Essas
explicaçöes prevêem quea força Msociativa de um membro em
relaçâo asuacategoriadeveria terpouco ou nenhum efeito sobre
categorizaçöes.Entretanto,algunsexperimentostêm indicadoque
aforçaassociativapodeafetaro desempenhoem tarefasdememöriasugerindoqueoutrastarefastambém poderiam serigualmente
influenciadas.Este estudo investigase a forçaassociativaexerce
efeitos paralelos na tarefa de classificaçâo.Aplicou-se um
delineamentefatorialone-way,paramedidasrepetidas,noqualforça. .
associativafoimnnipuladosnosnfveisforte,médioefraco.Trinta

sujeitosuniversitM osforam testadosnumatarefadeclassiticaçâo
produzindomedidasdotempodereaçâoedaacuidadedosjulgamentos.A tarefadosujeitoeradecidit o maisrapidamenteque
pudesse,seum item eramembrodedeterminadacategoria,perfa-

zendoum totalde lzojulgamentos(60parespositivose60pares
negativos)apresentadosaleatoliamenteviacomputador.Pararesponder,osujeitoapertadaumaentreduasteclasdotecladodocomputador.DuasANOVAS one-way,paramedidasrepetidas.indica81
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ram queaforçaassociativainfluenciasignificativamenteotempo

dagemdoProcessamentodalnformaçâo.0objetivof0iverificar

queosujcitolevaparadecidirseumitem émembrodacategol
iae
aacuidadedessejulgamento.Testessubseqiientes(Ficher,LSD)

aet
icsciapreditivade9modelosdecategorizaç:odifusa,etestar
aconsistênciainternadeum novoinstrumentodecategorizaçso,
propostoem trabalhoanteriorondefoiescolhidaaversâodent
imero1entreas6possfvcisprogostas,originadaspeloSoftware
deapoio ç'FacesEstilizadaf'.Realizou-se aprimeira etapada
aplicaçàodoinstrumento,em umaamostraconstitufdapor180
adultosgat
ichos.O mesmo,consisteem 33lâminascontendocada
umaduascategoriascontrastivasdecincofacescadaeumafacea

revelaram queexemplosmaisfortementeassociadosassuascate-

goriasforamjulgamosmaisMpidae,commenoscrros,comomembrosdacategoriado queexemplosmaisfracamenteassociados.
Essesresultadosrepresentam um problemaparaexplicaçöesque
assumem serasimilaridadedosmembrosdacategoriaaexplica-

çâoparaodesempenhodossujeitosemtarefasdecategorizaçsoao
demonstraraparticipaçso efctivae signiticativadamempliano

desempenhohumano.(CNPq)
000-
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COG 1.04

DIMENSOESDA INTELIGZNCIA SOCIAL SEGUNDO A
OPINIXO DE ESPECIALISTAS.ElianeGerk#ïn1t7Carneiroe
NeidiOliveiraNyaradi.UniversidadeGam aFilho.
i'
Inteligênciasocial''nâoéum termo frequentementeencontrado
em livrose revistasdePsicologia.Entretanto,é um conceito antigo,desde quen orndike,em 1920,sugeriua divisào dainteligênciaem abstrata,mecânicaesocial.Naquelaocasiâo,n omdike
a definiu como a habilidade para entendere lidarcom pessoas.
Pode-sedizerque ainteligênciasocialtem sidoestudada,historicamente,segundo quatro abordagens.A abordagem detinidora
prevaleceu nasdécadasde 20 e 30.Posteriormente,surgiram as
abordagensdeteoriasimplfcitas,apsicométricaeacognitivista.
O presentetrabalho situa-senumaabordagem quebuscainvestigaras teorias implfcitas de profissionaisacerca dasdimensöes
detinidorasdo constructo.A inteligênciaéum valoreexisteem
relaçëo;definiç:osocialdestevalor.Considerando-se,portanto,
queexistem diferentesmaneirasdesedefinirinteligênciaconformeomeiosocialestudado,conduzimosumapesquisaexploratöria,
a fim deveriticarse profissionaisque lidam com pessoasreconhecem aexistênciadeumattinteligênciasocial''e,em casopositivo,como adefinem.0 instrumento utilizado foia técnica do

incidentecrfticodeFlannagan.Ossujeitosforam 50profissio-

classiticargorvez,contendocadaface4dimensöesternsrias(grande,médio,gequenol:testa,olhos,narizequeixo.A tarefasolicitadaf0iadeclassiticaçsoàduplaescolha.Osresultadosforam
submetidosaum tratamentoestatfsticoviaanslisedercgressso
mtiltiplaedecorrelaçsodePearsonentreastabelaspreditivase

osresultados(freqfiênciaderespostasesquerda/direita).Foidemonstrado nestaprimeiraetapaumapreponderb cia,em tennos
de eficlcia preditiva,de doism odelos nâo prototfpicos'
.o do
çtM elhorExemplo'',baseado naescolhado membro dacategoria
o maispröximo do protötipo da mesma,e o do ss
lrmâoGêmeo'',
porcaracterizaraface maispröxima do membro a categorizar.

Outrosresultadosdemonstraram'
.a)aversâocom resultadosmais
consistentes e discriminativo em relaçâo aos modelos foia de

nt
îmero01;b)aestratégiadecategorizaçâo usadapelo sujeito
variaem funçëodomaterialusado;c)aanllisederegressâopara
asdimensöesdemonstraram queahierarquiaestabelecidaapliori

foitsrespeitada'(T> 0>N>Q)'
,d)o valordeconcretudedadimensâoNalizfoineutralizada,atravésdaconstruçâo do material

aosefazeravaliânciainternula;ee)n:ohlviésnomaterialno
queconceme aoequilfbrioesquerda/direita.A partirdosresultadosdesta primeira etapa,iniciou-seuma aplicaçâo mais ampla
com diversosgnlposespecfficospara cadaetapa do desenvolvi-

mento(idadeintuitiva,latência,adolescência,adultoseterceira
idade)eoutrosgruposespecfticos:canhotos,drogados,alcoolistas
edepressivos.Osprimeirosresultadosdestaetapatinal,jsestâo
sendo obtidose demonstram equilfbrio do materialpara oscanhotose adolescentes,eque estesseguem o padrào hierJrquico

propostonoqueconcerneasdimensöes(T>O>Q>N).Osdemais
resultadosestàoem processo de anélise.

naissendo 13médicos,4 psicölogos,15 professores,4 fisioterapeutas,3 enfermeiros,1dentista,1biöloga,4 assistentessociais,
2 fonoaudiologas,1nutricionistae 2advogados,com idadesvaliando de 21a 62 anos.A existênciada inteligência socialfoi

COG 1.06

reconhecidapraticamentepelatotalidadedossujeitos,poisape-

A COMPREENSXO DE SENTENCASENVOLVENDO TO-

nasum dentreos50respondentesnâo podeidentiticé-la.A inteligênciasocialfoidefinida como umacapacidade de solucionar
problemas,evitaratritose resolverconflitosinterpessoais com
rapidez deraciocfnio aliado ademonstraçëo deafeto,compreensâoe solidariedade,com disposiçâoparaexplicarmotivosefornecerinformaçfescapazesdeevitartensso.Foram citadascomo
caracterfsticas das pessoas com alta inteligência socialo bom
hum or,a simpatia.a capacidade de persuas:o e diblogo,a
descontraçëo,obom senso e o controleemocional.

DOSE CWIM .MariadaGraça BompastorBorgesDias(UniversidadeFederaldePernambuco)ePatriciaJ.Smt?kç(Emory
University,EUA).
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COG 1.05

MODELOSDECATEGORIZAIAO DIFUSA EM PSICOLOGIA COGNITIVA.Prof.Dr.M iltonJoséPenchelM adeira,Antônio Jaeger,Lufsa Erwig,Pontiffcia Universidade Catölica do
Rio Grandedo Sul.

000-

-
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A compreensàodascriançasdosquantitk adoresuniversaiséum
domfnio idealparaaconstruçàodehipötesessobreanaturezada
lögicamental,visto queosquantificadoresfornecem abasepara

um conjuntodeinferênciaslögicasespecialmenterico.A investigaçso,logo cedo,do desenvolvimentodasintaxedo pensamento
edosesquemasdeinferênciasdalögicanatural,proporcionauma
das fontes mais acessfveise imediatas de evidências sobre sua
estrutura.Nopresenteestudoexaminamosacompreensâode 144
criançasde4 a9 anos,sendo 24 de cada idade e40 adultosdos
quantificadoresuniversaistodosecada,quesâomeiosnaturais
de referênciasaeventoscoletivose distributivosem português.

Ossujeitosdeveriam selecionardentretrêstigurasaquelaque
combinavacom asentençacontendoum dosquantificadores.As

tiguraseram partesdeconjuntosdedesenhosqueretratavamevenEstudou-seoprocessodeformaçâodeconceitosmentaisenquanto
categoriasdifusasnoâmbitodaPsicologiaCognitivasobaabor82

toscoletivos,distributivoseexaustivosem doistiposdecontexto:locativoedeaçâo.A interpretaçâocoletivarefere-seaogrupo
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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designificadodetodoscomoTodasas?AIJj7JJestâoem umatigela,
.adistributiva,distribuiçàoem par,éassociadacom cada,como
porexemplo,Cadaholnem estâcarregandoumacaàa.A interpretaç:oexaustivacorresponde aosigniticado desentençascom

micomédio/altocom 0mesmonfvelcognitivo.Paraaavaliaçâo
boconceitodemorteutilizou-seoInstrumentodeSondagem do

ConceitodeMorte(ToRREs,1979)queinvestigatrêsdimensöes-

lögicapredicativanatural.Pode-seterem mentequeascrianças
n:o estio simplesmente ganhando competência em associarem
pistaslingûfsticascom interpretaçöesdistributivasecoletivas,mas
estâo elaborando um sistema inteiro de raciocfnio dedutivo.

extensào,significadoeduraçâo -doconceitodemortebiolögica.
Para a avaliaçâo do nfvelde desenvolvimento cognitivo tarefas
em moldespiagetianosforam empregadas.A amostratotalconstitui-sede532 criançasdistribufdasentre astrêssubamostras,
confonneacondiçâosöcio-experiencial.Paratestararelaçsoentre
desenvolvimentocognitivoeconceitodemortedecriançasem
condiçöesdecarênciasöcio-econômicaedemarginalidadeepara
compararoconceitodemorteentrecriançasdediferentescondiçöessöcio-exgerienciaiscom o mesmo nfvelcognitivo foram
empregadasanslisesdavariânciamultivariadaquandooconceitoeraconsideradoglobalmentecanslisesdavariklciasimples
quandocadaumadasdimensöeseraconsideradaisoladamente.
Asrespostasdascriançasdastrêssubamostrasaolnstrumentode
Sondagem doConceitodeM orteforam também qualitativamenteavaliadasatim deseobterinfonnaçöessobreasrespostastfpicasdascriançasdecada nfvelcognitivo em cadaumadascondiçöes söcio-experienciais.Os resultados da avaliaçào do nfvel
cognitivo revelaram quecriançasem condiçöesde carência söcio-econômica e de marginalidade apresentam uma defasagem
cognitivaem relaçio àscl
iançasde nfvelsöcio-econômico médio/alto.Em relaçàoàevoluçâodoconceitodemorteosresultadoscontirmaram umarelaçëoentredesenvolvimentocognitivoe
conceito de morteem criançasdecondiçöessöcio-experienciais
decarência söcio-econômica e de marginalidade,reforçando os

(CNPq)

achadosdoestudoprecedente(ToRREs,1979).Osresultadosda

substantivosaglomerados'
.Asfloresestâoltosjarros,indicando
queosconjuntosdefloresejarrosest:oassociadosexaustivamenteum a outro sem nenhuma sobra.Astigurasselecionadas

pelossujeitosforam analisadasem duasANOVASdeplanejamentomistocomtipodeSentençacomofatorintra-sujeitoseidadeetipodecontexto(locativoouaçâo)comofatoresentre-sujeitos.Osresultadosfornecem evidênciasdequeasrepresentaçöes
coletivasedistributivassào salientesàscriançasdeidadepréescolaresàoapropriadamenteconectadascom osquantiticadores
universaisdalinguagem natural.Ascriançastambém mostraram
logo cedo compreensëo do significado exaustivo das sentenças
com estruturasos...os,masapenasno contextolocativo.M esmo
assim ,osresultadosfornecem alguma evidência de queumarepresentaçio exaustivapodesersalienteem criançasbem novas.
Assim,o presenteestudo sugere que noçöestaiscomo signiticadocoletivooudeççgrupo''associadocom todoseseuscorrespondentesem outraslfnguas,eo significadodistributivoouem <E
pares''associadocom cada eseuscorrespondentessâo proviveis

candidatosprimitivosnasintaxedopensamentosubjacenteauma

000-
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coG 1.07

DEsExvouvluEx'ro cocxm vo,coxolloEssöcloExpEluExclAlsEAoulslçâo Do coxcEl'
ro DEMoR'
lE.Ana Claudia C.Oliveira,ârls Paula B.Oliveira,lrisA
Guerrero,M lnlfe!Gil,M ira CarlaJtNoronha,SandraM .Pinheiro,SilviaB.frpc eWfI/?;JC.Torres.UniversidadeFederal
do Rio de Janeiro.

Esteejtudotem porobjetivos'
.investigararelaçâoentreodesenvolvimento cognitivo eaaquisiçâo do conceitodemorteem criançasdecondiçöessöcio-experienciaisdecarênciasöcio-econômica ede marginalidade'
,e compararaevoluçâo do conceitode
morteentrecriançasde condiçöes söcio-experienciaisde cmfncia söcio-econômica,de marginalidade e de nfvelsöcio-econô-
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comparaçâo do conceitodemorte de cliançasdediferentescondiçöessöcio-experienciaiscom o mesmo nfvelcognitivoe mesma faixaetsriarevelaram diferençassigniticativasentre astrês
subamostras.Da mesma forma,aavaliaçâo qualitativa das respostasdascriançasaoInstrumentodeSondagem doConceitode
M orteapontou paradiferençasquanto ao contetido dasmesmas.
Com base nos resultadosobtidos concluiu-se que crianças em

condköesdecarênciasöcio-econômicaedemarginalidadequando
comparadascom seusparesdenfvelsöcio-econômicomédio/alto
apresentam umainadequaçâodoconceitodemorteque,associada à defasagem cognitiva e às pröprias condiçöes söcioexperienciais,podeconcorrerparareduziro lequede modalidadesadaptativaseserum dosfatoresdetenninantesdaopçâo pela

violênciadestascrianças.(CNPq/FUJB)
000-

-
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DES 1.01

PAPEL DA ESTRUTURK XO PEDAGUGICA NA INTERACAOEDUCADOR-CRIANCAECRIANCA.CRIANCAEM
CRECHE.VivianeCristinaBesani(UniversidadedeSâoPauloRibeirsoPreto),Marlene/:C.Gonçalves(UniversidadePaulistaRibeirâoPreto),ZilmadeMoraesRamosdeOliveira(UniversidadedeSàoPaulo-RibeirsoPreto).
Asdiferentesfonnasdeorganizaçâo docotidiano dacriançaatuam comorecursosparaseudesenvolvim ento ecadavezmaisa
crechevem fazendopartedessecotidiano.Em vistadisso,baseadonospressupostossöcio-interacionistasdeVygotskyeWallon,

estetrabalhotem p0robjetivodiscutirasformasdeestruturaçào
dasatividadesdesenvolvidasem umaturmadecrecheproposta
pelaeducadoraeanalisarcomoestaestruturaçëoaparecenabrincadeiradefaz-de-contadeescolinhadamesmaturmadecrianças,sem apresençadaeducadora.Paratanto,investigamosuma
turmade33criançasde4anosesuaeducadora,deumacreche
municipaldeRibeiràoPretoatendendoapopulaçsodebaixarenda.Cincosessöesdeatividadepedagögica,com duraçàoem médiade38minutos,gravadasem VTforam analisadasmicrogeneticamente,apartirdetranscliçöesfeitasem intervalosde 15 segundos.Estesdadosforam confrontadoscom aquelesconstrufdos
apanirdatranscriçsomicrogenéticade1sessàodefaz-de-conta
det:
escolinha''damesmaturmadecrianças,com aproximadamente18minutosdeduraçso,sendoqueumadascriançasrepresentava aprofessora.Para umaprimeira anslise,foram elaboradosquadrosquedemonstram adinâmicadassessöeseapartir
destes dados foram selecionados episödios para a anâlise
microgenética.Taisquadroseanslisesapontam queasatividades
pedagögicassâobastantedirigidas,com um grandecontrolepela
educadoraparaaexecuçâodetaistarefas.Houveum predomfnio
deatividadelivredeartesplssticasdentrodestasatividades,que

parecem nâoserdinamicamenteplanejad%.Asprsticaspedagögicaspoucasvezessàoacompanhadasdeinstrtlçöes,nâo sendo
informadoàscriançasosm otivosporqueelasdevem serrealizadasconforme proposto.A precaliedade da creche:escassez de
matelial,espaçolimitado,razâoadulto-criançainadequada,acabam pordeterminaro desenvolvimento dctaisatividades.Estas
acabam reaparecendo no faz-de-conta,nëo em forma de açöes
pré-determinadas,m assim dereconstnlçöeseresignit
k açöesde
experiências anterionnente vivenciadascom a educadora,conforme a reproduçâo de gestos,posturas,instruçöese regras,as-

sim comoousodomaterialdisponfvel(papel,cola,etc).(CNPqFAPESP).
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DES 1.02

AVALIACXO PELA EDUCADORA DO PROCESSO DE

ADAN AG O DEBEBZSEM CRECHE.CarolineFrancisca
EltinkeMariaClotildeRossetti-Ferreira(UniversidpdeEstadualPaulista).
Este trabalho pretende apresentarquaisosindfciosqueseiseducadorasdeum berçârio,deumacrecheuniversitM a,referem para
avaliarseascrimwas,pertencentesàturmapelaqualsâoresponséveis,estâo seadaptando ounâoàcreche,àssuaspessoas,espaços,rotinase horM os,analisando osdadosreferentesao infcio
do processodeadaptaçâodeum grupo de 21bebês,entre5 e 15
meses de idade,durante o momento de integraçâo destese de
suas famflias à creche,considerando-se como m om ento de
integraçâo osprimeirosdoismesesque um acriança freqûentou
SBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

nacreche.Além destes,foram ntilizadososdadoscoletadosapls
um perfododegreve,ocorridadoismesesemeiodepoisdoinfcio
doprocesso,oqualexigiuum movimentodereadaptaçàodestas
criançasesuasfamfliasàquelainstituiçâo.Estacrecheatende
aproximadamente150cl
iançasnafaixaetM ade0a6anos,duranteperfodointegral.Estesdadosforam obtidosatravésdeentrevistasgravadasem titas-sudio,realizadascom asmâes,educadorasetécnicas,edeobservaçöesdesat
ide,interconfnciasede
comportamento,registradasem fichas.Osdadosforam organizadosem doisarquivos'
.asentrevistasforam transcritaseannazenadasem arquivos-texto;edastichasfoiconstrufdoum bancode

dadosnoprogramaMicroso? éccess.A partirdestesarquivos
foram feitosrecortes,durantealeituradasprimeirasentrevistas
decadaeducadora,sendorealizadaumaanslisequalitativadestasfalas,apoiadanumaleitura söcio-interacionistadosdados.
Atravésdestesrecortes,obtidosnestaprimeiraanslisedomateri-

a1,foipossfvelelaborarum conjuntodeeixosteméticos:1)Padröesdesono;2)Inserçsonarotinadacreche'
,3)M oditicaçöes
noshsbitosalimentares;4)Aceitaçsodocuidadoffsico(realizadopelaeducadoral;5)Graudeautonomiadacriança;6)Sociabilidade(com outrascriançasecom osadultosl;7)Formaçsode
vfnculosafetivoscom aseducadoras'
,8)Estadodehumor(choro,
tranqtiilidade...l;#)Formaçsodeoutrosvfnculosnacreche'
,10)
Reaçöesàseparaçsoeaoreencontrocom ospais;11)Graude
desenvolvimentodacriança;e,12)Relacionamentoentreaeducadoraeamse.Portanto,esteseixospodem servistoscomoindfciosutilizadospelaseducadorasparaavaliaraadaptaçâodascrianças à creche.Elas parecem referir aspectosque envolvem o
desenvolvimentoglobaldascrimwas,e a influênciaqueasmudançasprovocadaspelainserçëo deum filhonacrecheexercem
no funcionamento das famflias,considerando inclusive asrela-

çöes(encontroseconfrontos)entreestesdoistiposdeinstituiçöes.Esseseixosser:o utilizados,posteriormente,paraumaans-

lisemaisaprofundadadosdadosobtidos.(FAPESP/CNPq).
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DES 1.03

PROCESSOSMETACOMUNICATIVOSEN'IXEDfADESDE
CRIANCAS:ESTUDO MICROGENETICO EM CONTEXTO
ESTRUTURADO -Angela Branco,Adriana Flores,M arga
Ferreira,Luciana #:JJfn(7,e Tatiana Lionço. Universidade de
Brasflia
Abordagensteöricasqueadotam umaperspectivasistêmicacoconstrutivistaimplicam nodesenvolvimento demetodologiasde
carstermicrogenéticoparaoestudodosprocessosenvolvidosnas
interaçöessociais.A reconsideraçëo dofenômeno dacomunicaçëo edametacomunicaçâo,apartirdetalabordagem teörica,propöeum modeloem quea dimensâo relacionaldacomunicaçâo,
ou dimensëo metacomunicativa,ganha um especialdestaque na
compreensâodosmecanismossociogenéticosdodesenvolvimento

humano.A metacomunicaçâo indica a qualidade do frame
intemtivo,constituindo,assim ,a base para a interpretaçâo dos
contelidosda comunicaçâo.O presentetrabalho visa apresentar
um a metodologia compatfvelcom uma abordagem teörica coconstrutivista para o estudo da com unicaflo,a qualpermite a
descriçëo da dinâmica do fluxo interativo e ainterpretaçâo dos
processos metacomunicativos.A observaçâo de sequênciasde
interaçàogravadasem vfdeo entrecriançasde trêsanos,organizadasem dfadesem contexto estruturado durante sessöesde 25
minutos,possibilitou o desenvolvimento de critériose procedimentosespecfticosparaumaanâlisequalitativamicrogenéticados

DES-PsicologiadoDesenvnl
vfmenfp

episédios,qtlelevam em contaasdimenssesestruturaisefuncionaisdogrocessometacomunicativo.Ambasasdimensöes,estruturalefuncional,foram analisadasdeformasistemsticaeem termcsdecategoriasdefinidasquanto àpresençaotlàausênciade
caracterfsticasespecfticas.A nfveldeestrutura,asdiferentesformasdeorganizaçpodaexperiênciainterativaforam classificadas

em categoriasdenominadasnnpçLframe''él/rlrrl:pré-interativo''
e6frameinterativtf'.Quantoàdimensàofuncional,estaf0idescritaem tennosdasqualidadesdeconvergência,divergênciae

ambivalênciadastt
orientacöesparaobjetivo''(goalorientationsj
apresentadasporcadaumadascriançasgarticigantesdadfade.A
anslisedasdiferentesfonnasdetransiçâoentre-/rcl
ndlinterativos

negociaçsoem éfadesc0m màesalfalxtizadasdoqueem dfades
com mëesn5oalfabetizadas,ondeatendênciafoiaexecuçàoindividualdatarefap0rpartedacriança,com poucaintervençsoda
mse.UmadiscussàodaSestratégiasmaisadequadasaserem utilizadasem tlmarelaçàoexpert-noviçoéapresentada,sugerindoseasimplicaçöeseducacionaisëaquelasestratégiasquefacilitam
aco-constnlçâodesignificadosrelevantesàqualidadedarelaçso
adulto-criançaeaodesemgenhoescolacA ansliscqualitativarevelou-sefundamentalparauma melhordescricâo dosgadröes
interacionaistfpicoseparaaidentificaçâodovalorfuncionaldas
'

estratégiasutilizadas.(CNPq)

levou ao estabelecimento de categoriasesgecfticas(como gor
exemplottiniciaçso''ç'
manutençâo''4s
inten-upçâo''etc)bemcomo
possibilitou a identificaçëo de variadas estratégias metacomunicativas,de natureza verbalenâo verbal,empregadaspelascrianças.A identiticaçëodeestratégiasmetacomunicativasedoseu
valorfuncionalrepresenta uma parte essencialdo processo de
investigaçàosobumaöticaco-construtivista.A contriibuiçàoteörico-metodolögica do presente estudo sers aquiapresentada e
discutida.
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DES1.05

EPISUDIOSAGONfSTICOSENTRE CRIANCAS:O QUE
ELESREVELAM ?LidianeBianchiniCaetanoGomes,AMnO
ReginaBonagambaRubiano.UniversidadedeSâoPaulo.

PADROESINTERATIVOSMXE-CRIANCAEM CONTEXTO
ESTRUTURADOPARA REALIZAIAODETAREFA-/KNIJ

A agressâoentrecliaxassemprcconstituiuumacertapreocupaçso de paise educadores.Isto pelo fatodesta serconsiderada
comumente como sinalde disttirbio comportamental,algo que
vem aincomodaraquelesquecercam achamadacriançaagressiva,consideradoum çç
problema''dacrialwaetambém paraela.
Sabe-sequeaagressèoéum processocomplexo,estandosobo
controledefatoresgenéticos,intem oseexternos;equeparalidar
com ela,é preciso que seentendaadinâmicado com portamento

UchôaBrancoeAdrianaFlores,UniversidadedeBrasilia

agressivo,dentrodedeterminadoscontextos.0 objetivodeste

-000DES 1.04

Grandepartedaspesquisassobreinteraçâomâe-criançaem idade
pré-escolar vêm enfocando asrelaçöesde apego e o ensino de
novashabilidadessobumaperspectivaunidirecional,queenfatiza
apenas ainfluência do adulto sobre acriança,e nso da criança
sobreo adulto.Segundo o co-construtivismo,taisinteraçöesdevem seranalisadasapm irdeumaperspectivasistêmicaqueconsidereaqualidadebi-direcionaldasinteraçöes,com osintegrantesinteragindoem um processodeco-construçâodesignifica-

dos,tendoem vistafacilitaraobtençâodeobjetivosrecfprocos.
Asforçascanalizadorasrepresentadaspelaculturacoletivaeo
papelativodecadaindivfduosâo,segundoestaperspectiva,consideradoscomofatoresqueatuam deformasimultkleaedialética,
em contextos que envolvem interaçöes adulto-criança em

trabalhoé estudaroscomportamentosagonfsticosentrecrianças
de 2 a3 anosem creche.Para tal,observou-se um grupo de 14

crianfas(8meninose6meninas),nasidadesacimacitadas,e2
monitorasdacrecheCarochinha(USP Ribeirâo Preto).Foram

realizadas5sessöesdeatividadeslivres,feitasem umasalacujo
espaçofoidelimitadoem 3zonas:2circunscritaspordivisörias

baixas(umaporestantes,chamadaZQ eoutraporgrades,chamadadeZG)eumadefinidaporacolchoado(zonadoadulto,dita
ZA).Assessöesforam gravadasatravésde3câmeras(um foco
em cadazona),sem operadorpresente.A anâlisequantitativae
qualitativadassessöespossibilitouadescrk:odecadaepisödio

agonfstico,enfocandoasatividades,sujeitosenvolvidos,asformasdeagressëo,omomentoantecedenteaoepisödio(0porquê
ascriançasbrigaram)eoconsequenteaomesmo.Computou-se

situaçöiesdeaprendizagem.O presentetrabalhoteveporobjeti-

um totalde35episödiosagonfsticos,sendoqueomaiorntimero

vo identificare analisarpadröesinterativosm:e-criança envolvendo estratégias recfprocas voltadaspara arealizaçëo de uma
tarefadetenninada:aproduçâo,com utilizaçâo de materiaisdiversos,de umacasa sobreuma cartolina.Para tanto,desenvolveu-seum sistemadecategoriasquepossibilitouaidentificaçëo
dasestratégiasinterativasutilizadaspelam5eepelacriança,perm itindoaemergênciadepadröestfpicosparacadaduplaestudada.0 sistemafoielaboradoapartirdaobservaçâodequatropa-

delesocorreu naZC (zona de maiordensidadedeocupaçào).
Houve mais episödios agressivos entre meninos,do que entre
meninas,plincipalmenteentreosmaioresdeidade.Asfonnasde

agressàopresentesforam ffsica(queapareceuem maiorproporçào),verbalegestual.Osepisödiosagonfsticosem geralforam

desencadeadospeladisputadeobjetos.épossfvelsuporqueestesepisödiosestejamtambém influenciadospelograuderelacionamentoexistenteentreosmembrosdogrupo.(CNPq)

resmâe-criançaprovenientesdecontextodebaixarenda(dois
000-

paresformadospormâesnëo-alfabetizadasedoispormëesalfa-

betizadas),sendoposteriormenteempregadoatravésdetécnicas
deregistrodotipo intervalodetempo(intervalosde 15segundos).Cadaduplaparticipoudeumasessëorealizadaem ambienteestruturado epadronizado,a qualfoigravadaem video,tendo
aduraçëo de 20 minutos.Osresultadosmostram queo sistemae
o procedimento deregistro utilizadosforam capazesdedetectar
diferentespadröesinterativosparacadadupla,havendoumacerta convergência,em termos da natureza das categorias e
subcategorias,quando setratadedupl% com mâesalfabetizadas
ou nâo.Porexemplo,houve maiorutilizaçâo de estratégiasde
88
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DES 1.06

INTERAIAO MâE-CRIANCA COM DISTURBIO ESPECIFICO DE LINGUAGEM .Nadia Maria Ribeiro Salomao,UniversidadeFederaldaParal
'bae Gina Conti-Ramsden,University
ofM anchester,U.K.
A importânciadosaspectossociaisparaaaquisiçâodashabilidadescomunicativase'amplamente reconhecida tanto paracriançascom desenvolvimento nonnal,comoparacriançascom proSBP -XXVIIReuniëoAnualdePsicologia
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ft?Deseavolvimeato

blemasdedesenvolvimento.Comoadetiniçâodedistt
irbioespecfficodelinguagem excluiquaisquerdeticiênciasidentiticsveis,
tem havido um grandeinteresse em estudaro ambienteverbal
destascrianças.Este estudo longitudinalfoidelineado com o

deregrasedeaçso(eletrônico),osdosexomasculincpreferem
maisjogosderegrasedeaçào(construçso).
000-
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objetivodedescrevermudançasqueocorremnainteraç:overbal
entretrêsdiadesmâe-criançacom disttirbioespecfficodelinguagem .O registrodassessöesdasinteraçöesmâe-criançafoifeito

DES 1.08

atravésdevideo-tagesnacasadossujeitos,em situaçàodebrin-

DO INTERIOR DO PIAUI:ALEITAMENTO.ElainePedreira
Rabinovich.UniversidadedeS5oPaulo.

quedolivre,duranteum perfododedoisanoscom intervalosde
aproximadamentetrêsmeses.Astranscriçöesdosdezprimeiros
minutosdassessöesforam realizadasseguindo asdireçöesdo

ESTUDOCOMPARATIVgDECRIANCASPAULISTANASE
O presentetrabalhoobjetivadiscutirquestöesatinentesaaspec-

CHAT (CodesforHumanAnalysisofTranscripts)quefazparte
do sistema computacionalCHILDES (Child Language Data
ExchangeSystem).A anllisedaconversaçâoincluiu'
.ansliseestrutural(MLU,MLT),anslisedecontingênciaefuncionaldas

tosdo desenvolvimento infantilecontexto söcio-cultural,em
continuidadeatrabalhosanteriormenteapresentados.Esteestudocomparouosistemadealeitamentodeum grupode60crian-

interaçöes màe-criança e anélise da participaçëo da criança na
conversaçâo.A anslisedosresultadosindicoudiferençasindividuaisna participafâo dascriançasnaconversaçâo.Porém ,para
astrêscliançaseem todasassessöesobservacionaisaparticipaç:ofoiconsideradapredominantementeadequadaem relaçàoao
enunciadopréviodamâe.A maiorproporç:odasrespostacontingentesmaternas,para astrêsdiadeseem todasassessöes
observacionais,constituiu-sedecontinuaçso do töpico,isto é,
independentedaidadeedo nfveldelinguagem dascriançasas
màescontinuaram otöpicocorrentedaconvcrsaçâodadiade.Os
resultadosforam avaliadosem relaçàoaosaspectosmetodolögicos
dosestudossobreinteraç:omse-criançacom distt
irbioespecffi-

umaregiâourbanadacidadedeS;oPaulo,defamfliasdebaixa
renda,com odeum grupode28criançasde0-3anos,moradoras
da regiâo do Cocal,interiordo H auf.Ambososgruposforam
estudadosutilizando-sedevâiosinstm mentos,sendo queosdadosem pautaforam obtidosatravésdaanamnesedacliança.Obtivemososseguintesresultados:1.quantoàidadededesmame,
noPiaufhaviaumatendênciaaoaleitamentotardio,72% dascriançascontinuandoaseraleitadasapösos3mesese40% apös1

codelinguagem.(CAPES).

trabalhoounovagestaçâo;3.quanto ao esquemadealimenta(W/,40% dasmâesdeV.M .aleitavam com horério,e 100% das
màesdoPiaufaleitavam apedidodacriança,combinando,con-

000-
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DES 1.07

çasde 0-2 anosdeidade,moradorasdeVilaMadalena(VM),

ano,em VM,44% dascriançasjéestavam desmamadasaos3
meseseapenas26% continuavam mamando apös 1ano;2.o

motivododesmamef0iditoseracliança(44%)em VM,enquantofoiamàequem decidiuodesmamenoPiauf(75%)devidoao

tudo,antecipaçâopelamâe/responsivel(30%)ecom horlrio
(20%).NoPiauf,88% criançasreceberam um mingau,ogomoso,

ASPECTPSPSICQSSEXUAISNACARACTERIZACAODA

desdeo nascimento.Discute-seestesresultadosfacea:1.padronizaçào söcio-cultural:aç:onormatizadoramédicae educadora
X aprendizado acumulado pelaexpeliência;2.tt
naturalidade'':
incoerênciaentrepadröesesperadosepossfveisX coerênciano

A presentepesquisatem porobjetivoinvestigarainfluênciado
sexo:(a)noconhecimentoqueascriançaspossuem em relaç:o

mododevida;3.subjetividadematerna:conflitosentrerepresen-

PREFERENCIA LUDICA.AntonioCarlosOrtega.UniversidadeFederaldoEspfritoSanto.

do see1eé 'smaisde meninos'' S'maisde meninas'ou 4sdosdois

taçàomaterna,baseadaem normase/ouexpeliênciasobreodesmame e suas conseqûências,e prsticas B cio-simbölicas de
matem agem ;4.aleitamentoem si:variedadeevariabilidade nos
esquemasdealimentaçâo,o temposendogerado pelosacontecimentos,integradosao modo totaldevida,com um tkorpocoletivo''encarregado doscuidados,donde o lugar dacriança é este
com o familiarX lugarcomo coisa em tempo mecânico do relögioassentadoem coisas.Conclufmosapontandoparaacontinuidade entre osgrupos estudados,donde os aspectosde descontinuidadeacimadelineadospodem serimportantesauxiliaresna
compreensâo do todo,isto é,darelaçâo m âe-cliança confonne

igual''e(3)Qualéoseujogopreferido?Porque?Osresultados
obtidospermitiram verificarque:(a)aquantidadedejogosco-

inserida em,e produzida por,o contexto söcio-histörico a que
pertence.

aosjogos,(b)naidentificaçâodestesjogoscom ossexosmasculinoefeminino e(c)napreferênciadestascriançasquantoaos
tiposdejogos.Participaram comosujeitosnestapesquisa 180
crianças:90do sexo masculinoe90 do sexo feminino,com idade
variandoentre6e10anos,pertencentesàclassemédiaeprovenientesdeumaescolade 10 GraudeVitöria-Es.Comoinstru-

mentodeinvestigaçào,foiutilizadaatécnicadeentrevista,cujo
roteiro apresentaasseguintesquestöes:(1)Quaissâoosjogos
quevocêconhece?(2)Assinaleem relaçâoacadajogoconheci-

nhecidosémaisacentuadaem relaçâo àscriançasdosexo mascu000-

lino;(b)osjogosmaiscohecidosdascriançasdeambosossexos

-

sâo:Futebol,Basquete,Jogo da Velha,Volley ePique-esconde,

sendoqueosdoisprimeirossëomaisacentuadosnossujeitosdo
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sexomasculinoeostrêstîltimosnosdosexofeminino'
,(c)amai-

ESTUDOCOMPARATIVPDECRIANCASPAULISTANASE

olia dascriançasde ambosossexosidentifica o Futebolcomo

sendoum jogo tipicamentettdo sexomasculino''eo Pique-es-

DO INTERIOR DO PIAUI:SONO.ElainePedreiraRabinovich.
Universidade de SâoPaulo.

conde,Basquete,JogodaVelhaeVolleycomosendo tipicamente

udeambosossexos''e(d)osjogosmaispreferidosdascrianças
do sexo masculino sâo o Futeboleo Video Game edasdo sexo

femininosâooVolley,oPique-escondeeoQuebraCabeças.Com
basenaclassificaçâopropostaporRuiz(1992)pôde-seconcluir
queenquantoossujeitosdosexomasculinopreferem maisjogos
SBP- XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

Estudos têm evidenciado aimportânciado modo de dormirno

desenvolvimentointegraldaclianças(Kawasaki,1994;McKenna,
1993;Morelli,1992;Nugent,1996).Trevarthan e McKenna
(1994)enfocaram arelaçëoentreoconceitodeautonomiadesenvolvido no mundo ocidentale expresso no dormirsolitério da
89
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criança,contragontb-oaodeinterdegendênciafamiliaf,Observa-

gundafase,qtleforam novecrianças,seismeninosetrêsmeni-

do em vlriasoutrasculturas.Em estudosanteriores,discutimos
algunsasgectosda relaçào mse-criançaedo modo de dormir,
relacionando-osaocontextoslcio-histéricofamiliar,enfocando
questöesrelativasaoviésetnocêntricocontidasnosconceitosde
individualismo/coletivismo,ambientemonofuncional/polifun-

nas,com idadesentre22e30 meses.Elesforam divididosem

cional,autonomia(esujeitojfinterdependência.Nopresenteestudo,comparamos0mododedormirdedoisgruposdecrianças
edeseusrespectivûspais:60cliançasde0-2anos,moradorasno

bairropaulistanodeVilaMadalena(VM),e28criançasde0-3
anosmoradorasnaregisodoCl
xal,Piauf,ambosgruposdebaixarenda.Osdoisgrugosforam estudadosatravésdevM osinstrumentos,sendoosdadosaquidiscutidosoriundosde:anamneses
dacriançaefamiliar'
,observaçsoeregistrodoambientedoméstico;fotosevideofilmagem.Em ambososgrupos,ascriançasdos

miam noquartocom ospais(Piauf:100%.
,VM:90%)sendoque
ospaisnoPiaufm anifestaram totalrept
idioàsugest:odeos5lhospennanecerem longedelesànoite,quandomaispoderiam
deles necessitar e quando,por outro lado,reforçariam sua
vinculafâocom ele,dadoomodocoletivizadodosistemadecuidados.NoPiauf,100% dascliançasdormiam em espaçosindivi-

noveparcelias,trêsgrivilegiadas(PPs)e seisgreteridas(Pps),
qtleforam tilmadasem situaçsodeatividadelivreem umasala
usual,com apresençadeum adulto.Assessöesduraram em média15minutoseforam analisadas,porintervalosdelominutose
10segundos,deacordocom indicadoresdeestadosocial,localizaçso,groximidadeeatividade.A anllisedosdadoscom base

nosindicadores(indegendentementeunsd0soutros)detacouuma
PPqtlesedistinguiutantodasPgscomodasoutrasPPs.Asprincigaisdiferençasapresentadasgoressaparceriaforam:maiorgroximidadedtlranteasessso,maiorpermanêncianaszonasdistantesdoadultoemaiorfrequênciadebrincadeirasenvolvendofazde-conta,além demaiorenvolvimentoem atividadescomgartilhadas.0 fatodeapenasumaPPdiferenciar-sepodeestarrelacionado:aoscritériosutilizados,nafase preliminar,para detectar
asparceriasprivilegiadas,à situaçâo de duplae estruturaçâo do
espaço como promotoresdainteraçâo ou mesmoàexistênciade
diferençassutisentreosdoistiposdeparceriasquenâo puderam

sercaptadaspelaanslise.(CNPqeFAPESP).
000-

dualizados(redes:93%.
,berço:7%),enquantoem VM 23% dor-

-

miam nacamacom ospaiseasdemais,em berfo.Osberços

foram classiticadosem sem (12+)ecom enfeites(65*)sinali-
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zandoum cantinho dobebê.Agenas 1caso noPiaufpodeser
identiticado como cantinho do bebê,caracterfstica que esteve
associada,em VM ,aodesmameprecoceeaomodoprivatizado
demorar.Estesresultadosforam discutidosfacea:1.continuidade e descontinuidade nosgruposestudados'
,2.associaçâo entre
ausênciadeberço/coletivismo/polifuncionalidade/desmametardio;3.disttirbiosde sono e prJticassöcio-simbölicas de cuidados.Este estudo apontou para prsticas culturais associadas ao
sonoopostasaoindividualismo,isolamento,autonomiadascul-

MariaClotildeRossetti-Ferreira,kb= CeclliaChaguri,zlrltzMaria
Mello,ân/Paula Silva,CarolineEltink,Clâudia Yazzle,lsabel
Cristina Carniel,GcgrgftkDeSordi,LucianeBaldin,M arilti
Frederick,RegianeM orais,Wpftzn:Besani.UniversidadedeSâo
Paulo -Ribeir:o Preto.

turas norte-americana e industrializada,donde ç$a investigaçio
sobre asrealidades das famfliasdebaixa renda,negligenciadas
pelaliteraturacientffica,revelam um universo de signiticadose

prsticasculturaisdesconhecidasdospsicölogos''(MeloeBranco,1996),aserestudadas.
000-
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PROMOIAODAQUALIDADEEAVALIACAO NAEDUCA(A0INFANTIL:UMAEXPERIZNCIA,DJIYrJCristinapiotto,

A promoçâo daqualidadenaEducaçâoInfantil,aolado daformaçâo profissionalde educadores,têm sido um dos principais
temasdediscussâo nestasrea.A melhoriano atendimentooferecidoacriançasde0 a6 anospode-sedaratravésdeaspectos
legislativos,de fiscalizaçâo e de avaliaçâo.Embora prlticas
avaliativastêm emergido,em diversospafses,cadavezmaiscomo
umadasformasde sepromovertalmelhoria,no Brasileste tipo
de conduta6 muito rara,inexistindo instrumentosde avaliaç:o

adequados.Nestesentido,oobjetivodopresentetrabalhoérelaDES 1.10

taruma experiência realizada em Ribeirâo Preto com o instrt
l-

COMPARACAO ENTRE PARCEIROSPRIVILEGIADOSE

mentoaustralianoç'
PuttingChildrenFirst-Quality Improvement

PRETERIDOSEM DUPLA NA CRECHE.M arilûIngridBiben
FrederickeA/J?XO Regina Bonagamba Rubiano Universidade

and Accreditation System''.E1e écompostopor52 princfpios,
quedefinem cada qualum aspecto particulardeatendimento

deSâoPaulo-RibeirâoPreto).

(como,porexemplo,amaneiracomooseducadoresinteragem
com ascrianças)epermitem caracterizarum serviçonosnfveis

A preferênciaporparceiroselaçosdeamizade,também chamado
deparceirosprivilegiadostem sidoidentificadapelafrequência
maisaltadeinteraçâocom certasclianças,dentre osparceiros
disponfveisnogrnpo.Naliteratura,hJnm certoconsensoquanto
à.existênciadeparceriaspreferenciaisentrecliançaspequenas,
contudo hâdivergênciasquanto àscaracterfsticasdessarelaçâo.
Algunsautoresencontraram queo maiorgrau derelacionamento
entreascrianfasestsrelacionado à,maiorcomplexidade eduraçâodasatividadeseamaiorpresençadefaz-de-conta.Estetraba-

satisfatörio,bssico,boaqualidadeealtaqualidade.Foifeitauma
aplicaçàoabreviadadoinstrumentoutilizandoseus20princfpios
fundamentais,cm quatrocrechesdiferentes'
.universitJria,municipal,tilantröpicaeparticular.Estesprincfpiosforam respondidosp0rgruposdeeducadorasecoordenadoradecadainstituiçâo.totalizando 20 participantes.A aplicw âocontou com duasa
trêsvisitas,durandode5a6horas,consistindonaleituraediscussâo dos 20 princfpios,sendo seguida da avaliaçâo de cada
princfpio baseadanosnfveiscitados.Asrespostas foram somadasecalculou-se,paracadacreche,afreqiiênciarelativadecada
nfveldequalidadeparacadaum dosprincfpios.Nogeral,o nfvel

lhotem porobjetivoidentiticarpossfveisdiferençasentreparceriasprivilegiadase preteridas em situaçâo dedupla,na creche.
Payaisto,foirealizado,em umaetapapreliminar,olevantamento
das parceriasprivilegiadas,atravésde observaçâo direta deum
grupo de 14 crianças,pertencentesduastunnasde creche,eentrevistascom suasrespectivaseducadoras.Osdadosdestaetapa

serviram debaseparaaescolhadossujeitosdesteestudo,nase90

obtidopelascrechessituou-seentreAltaeBoaQualidade,com
exceçâodacrecheParticularqueseclassificounoBJsico.A cre-

chequemaisseatribuiu nfvelAltaQualidadefoiaMunicipal,
seguidadaUniversitM a.Veriticou-sequeasprincipaisdivergênciasocorreram em questöessobreorelacionamentocom ospaise
SBP -XXVIIReuniso AnualdePsicologia
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sobreaproduçsodemateriaisescritospelacreche.0 altonfvel
dequalidadequeascrechesscatribufram revelaadiferençaentre
umaavaliaçâoinseridaem um sistemadepromoçâodequalidade
etinanciamento,comoé0 caso daAustrilia,eum procedimento
avaliativoondetaisprbticassâoraras,comonoBrasil.A expeliênciaagontouascontribuiçöesqueum sistemaavaliativopode
trazerparaamelhoriadaqualidadedascreches,eaurgênciade
procedimentosnesteâmbitoparaqueaEducaçsoColetivaInfantilconsolide-secomoum contextoeducacionaladequadodede-

Luciano7:PradeeSçlviaH.Koller.UniversidadeFederaldoRi0
GrandedoSul.

senvolvimentodacriançapcquena.(ApoioCNPqeFAPESP)

cidadedePortoAlegre,com 20criançasem situaç:oderua(12
meninose8meninas),com idadeentre6e12anos,atravésda

000-
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O trabalhoinfantiléassuntodepesquisaconstantenasCiências
Humanas,principalmentequandoassociadoafatorescomoaevas5oescolar,o enfraquecimentodevfnculosfamiliareseaexploraçâo destaforça de produçâo.Em Psicologiado Desenvolvimento,énecessâriodescrevereanalisararelaçsoentreotrabalho eosaspectosevolutivosnainfância.Em estudo realizado na
complementaçâodesentençaseentrevistaestruturada,obteve-se

osseguintesdados:a)todasascriançasjstiveram algum tipode
DES 1.12

DISPW A DEOBJETOS:COMOASCRIANCASPRé-ESCOLARES RESOLVEM ES'
FE CONFLITO.ânaM aria Moreira,
LucianeMarquesRaupp,FâbioSagereTaniaMaraSperb.UnivcrsidadeFederaldoRioGrandedo Sul.

experiênciade trabalho (engraxar,venderbilheteslotéricos,
esmolar),scndo queatualmente apenas4n5o trabalham'
,b)as
criançasavaliam otrabalhocomopositivoediretamenterelacionadocom aobtençso derecursosparasuasubsistênciae/ousub-

sistênciadafamflia;c)o trabalhoaparececomo opçsogrögria,
em contraposiçâo aprstica de atosinfracionaisou ao 4çestarà

Asatividadescoletivasem queseengajam ascriançaspré-esco-

toa'';d)quantoapreferênciacntrebrincaretrabalhar,ogrupose

larescostumam originarum grandentimerodeconflitos.Pesquisastêm demonstradoquemuitosdestesconflitosrelacionam-sc

divideigualmcnte,independentementedosexo.Ainda,quando
comparadoscom dadosda literatura,nesta amostra ascrianças

com asescolhaspreferenciaisqueascliançasfazem deobjetos

entram nomercadodetrabalho maiscedo(com idadeem torno
de7anos),deixam aescolacom muitafreqiiênciaequandomo-

debrincare,também,que semanifestam diferentementeem meninos e meninas.Nesteestudo,investigou-se asestratégiasque
gruposdemeninosemeninasutilizam para resolverconflitos,

ram nasruas,dizem n5otrabalharepreferem passarotempo brin-

cando.(I-CAPES,Z-CNPQ,3e4-PET,S-FAPERGS).

originadosem situaçöesdedisputadeobjetospreferenciais.Selecionou-se171episödiosdeestratégiasdetrocadeobjetosde
brincar,envolvendo 18crianças(12meninose6 meninas),com

000-

-

idadesentre3e4anos,quefrequentavam umapré-escoladeclasse
médiadePortoAlegre.A estratégiadetrocafoioperacionalizada
como iniciando no momento em queé requerida aposseouuso

DES 1.14

deum mesmoobjetopormaisdeumacriançaaomesmotempo.

FederaldoRioGrandedoSul)

Utilizou-se 10 sessöes de filmagem ,realizadas de forma n:o
estlm urada,em doisdiferentescontextos-sala epstio -,tomando-se decadaumadelas30 minutos.Identificou-seosepisödios

Em umapesquisarealizadanaColômbiafoiperguntado a95crialxasdesituaçëoderua:çtsevocêpudessepediralgo,quaisseri-

detrocadeobjetosdebrincarem gruposdemeninos,meninase
mistos,classit
icando-osconformeascinco categoliasdeestraté-

giasdetrocadeThomas(1976),acrescentando-seaelasumasexta
categoria.As categorias sâo,respectivamente:competitiva,
acomodativa,evitativa,compromisso,colaborativa e pedido de

ajudaaterceiro.A AnslisedeCorrespondência(Everitt,1976)
foiusadapara analisarosdados.Os resultadosmostraram que,
quando consideradastodasascategoriasdeestratégias,aestraté-

O DESEJO EM CRIANCASBRASILEIRASE COLOMBIANAS.MârciaSilva?RaquelBrito*'eSllviaKollezUniversidade

am seustrêsdesejosg.''Osdadosobtidosnesteestudoforam organizadosem seiscategorias:<'self-selfbiolögica''(necessidades
biolögicasbâsicas)17,44%.
,ttself-selfpsicossocial''(aquisiçâode
coisasmateriaisnâoessenciais)26,35%.
,ddself-outroreal''(relacionamentoentreacriançaeumapessoaespecffica)17,44**
,4û
selfoutroideal''(relacionamentocom umapessoaidealizada)8,52%.
,
tlself-sociedadepapéissociais''(mudançadestatussocial)22,48%*
,
Ssself-sociedadereformassociais''7,75%.A presentepesquisatem

giadpedidodeajuda'associou-seaosgruposdemeninasenquan-

comoobjetivoreplicaresteestudocom criançasem situaçâode

to Scompromisso' aosde meninos e :competiçâo',aosgnlpos

ruano Brasil.Além da pergunta utilizada pelo pesquisadorco-

mistos.Quandoascategoliasdeestratégiasforam agrupadasem

lombiano também foisolicitadaumaperguntada ajustificativa

ativasepassivas,aosgruposdemeninosassociou-seaestratégia

paraaresposta,àprimeirapergunta.Osparticipantesdesteestudo foram 53 criançasderua,deambosossexos,com idadesentre
10e15anos.Paracadacategoliaforam encontradososseguintes
dados:çiself-self biolögica''36*70%.
9'sself-self psicossocial''
19 62% .çeself-outroreal''13,29% .<t
self-outroideal''569% -Eeselfsociedade papéissociais''19,62* .
,ççself-sociedade reformasso-

lcolaboraçâo'(ativa),aosgruposdemeninas,açevitaçâo'(passiva)e çacomodaçso'(passiva),aosgruposmistos.Osresultados
corroboram estudosanterioresqueindicam diferençasdegênero
quanto aoemprego deestratégiasdetrocaem situaçâodeconflito:meninastentam contornaroconflito,enquantomeninosonegociam.Implicaçöes metodolögicas para a pesquisa de tipo

microetnogrlticopodem serretiradasdoestudo.(CNPq)
-

000-
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CRIANCASEM SITUACAO DERUA E O 'IRABALHO -I.
JM
ESTUDO EM PORTO ALEGRE.Paola B.Alves,AlineS.Silva,
Caroline T Reppold,Clarisse L.dos Santos,M ilena R.Silva,
SBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

ciais''5,
06%.Em relaçâoajustiticativadosdesejos,apresentadaspelaamostrabrasileira,foram organizadasdezcategorias,entre
elas:beneffcio pröprio 24,68%*
,cuidado para si 17,72% .
,status
17,08% .
,intimidade-privacidade12,65%.
,cuidadosparasiepara

osoutros3,79% eajudaparaooutro3,16%.Considera-seque
estesresultadosapontam paraumadiferençaentreasduasamostrasno que se refereàsnecessidadesbiolögicase psicossociais.
Diferentedeum estereötipoquesetem arespeito dascriançasde
rtlabrasileiras,estascolocam em segundo plano asatisfaçâo de
coisasmateliaisnâo essenciais,diferentemente dascrial
x asco91
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lombianas.Osrestlltatbsàrasileimstamhém chamam atençso?ara

?etênciaSocial,tltilizamos()TestedasHistdriasIncompletas(pe

ademandadeumapolfticadeintervençso maisvoltadagaraa
Satisfaçâodepecessidadesbssicas,poisem relaçb aestas,aga-

avaliatrêsdomfniosdacompetência:confiança,auto-eficsciae
comgetênciaativa.O testeLcompostode15histériasincompletasadaptadasarealidadedaamostra.Asàistöriass5olidasindividualmente,com aapresentaçso dasrespectivasilustraçöesas
quaisforam inclufdascom atinalidadedefacilitaracompreensâ0doteste.A empatiasersavaliadaatravésdeumaescalacompostade22itens,osquaiss5olidoseacliançatersqueresponder
seestldeacordoouns0com oquefoiperp ntado.NossaamostraLconstitufdade40 criançasnafaixaetériaentre6e9anos,
qtlefreqiientam escolasgtiblicasdaredeestadualdePortoAlegre.Em relaçsoaosdadospreliminares,naanslisedacomgetênciasocial,encontrou-se25% dascrianfascom respostasmarginais,60% com respostasmedianase15% com resgostascomgetentesdeacordocom aavaliaç:odaescaladeCompetênciaSocialTotal.A médiade17,4enodesviopadrâode3,2347encontradosnestaamostra.NasubescaladeAuto-EticJciaforam identi-

receram 0maiornt
imerodedesejosdestapogulajfo.
000-
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ASEXPECTATIVASDE FUTURO DE CRIANCASE ADOLESCENTESEM SITUACAODERUANA CIDADEDEPORTO ALEGRE Fernanda Menna Barreto Krum,CarolineTozzi
Reppold,MateusBeqerKuschick,Denïâz RuschelBandeira,

MarcelaRayaellieSçlviaHelenaKollezUniversidadeFederal
doRioGrandedoSul.
A abordagem dasexpectativasdecliançaseadolescentesem situaçàoderuaencontra-senaliteraturadeformararaecontroversa.Enquantoalgunsautorespontuam quetalpopulaçào fixa-se
ao presente,sem considerarumaperspectivadevidapassadae
futura,outrosapontam quearelevânciadestaestspresenteem
seupensamento.Frenteaoparaleloqueseapresenta,estetraba-

lhoobjetivaanalisarorelatode69sujeitos,quantoasuasexpectativasdevida.Osdadosforam coletadoscom 26meninase43
meninosentre11e17anosnacidadedePortoAlegre.Paraisto,
utilizou-seumaentrevistasemi-estruturadaquestionando,entre

outrostöpicos,asexpectativasdosujeitoem relaçâoasituaçöes
especfficas.Fez-senso,ainda,de3sentenfasincompletasreferentesaofuturo,pertencentesaoinstrumentoSentençasébertas
paraCriançaseédolescentesem ,
S'
i/IfJCJt)deRua.A anslisedos
dadosdemonstraquequandoquestionadosnaentrevistasobre
suaperspectivasituacionalaos18anos,entreoutraship4teses,

28% dossujeitosrelatam apossibilidadedeestarem trabalhando
e10% deestarem estudandoouconstituindofamflia.Naamost:.
a
estudada,25% dosparticipantesafirmam donnirnarua,enquanto 39*,em instituiçöes,sendo que65% do totalde respostas

expressaodesejodecontinuardormindonomesmolocal.Atravésdaaplicaç:odoinstrumentodecompletamentodesentenças,

veritkou-sequeamaioliadossujeitosmencionadesejosdecunhopessoal,quandoasfrasesreportam aofuturo.Poroutrolado,

osdesejosdeordem coletivanâoaparecem em umafrequência
signiticativa.Umadiscussâoaesterespeitodevesertranspassada
pelasquestöesdaindividualidadedasituaçpoderuaedatransiç5oentreautonomiaeheteronomiacaracterfsticadecadaetapa

dodesenvolvimento.(PET/CAPES,Fapergs)
000-
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COMPEW NCIA SOCIALE EMPATIA EM CRIANCASESCOLARES DE NfVEL SUCIO-ECONôMICO BAIXO.
AlessandraLimaMarques,Clalidia BeatrizMartins,Fernanda
M enna Barreto Krum,M ariana BoccuzziRaymundo eSl
'lvia
HelenaKollerUniversidadeFederaldoRioGrandedoSul.

O presenteestudotem comoobjetivo avaliaronfveldecompetência sociale a empatia em criançasdenfvelsöcio-econômico
baixo.O conceito decompetênciasocialébaseadonamaneira
como o indivfduo interam anoseventosdevida,tanto em um
sentido deresoluçâo de problemascomo em um sentidodeautorealizaçâo.A empatia refere-se a uma resposta emocionalque
deriva do estado ou condiçëo emocionalde outrapessoae queé
congruentecom o estado ou situaçâo desta.Estasduasvariâveis
encontram-se correlacionadasna literatura.Para avaliara com92

ticadasdiferençasentreosgêneros(p< 0.05).ondeasmeninas
obtiveram respostasmaiscompetentesdoque osmeninos.No
entanto,nàoforam veliticadasdiferençassignit
icativasentreos
gênerosnasdemaissubescalas,nem naescalatotal.Naanlliseda
empatiaamédiaencontradafoi30,59 eodesvio padr:o3,56.
N5ohouvediferençassignificativasentregêneros.Pretendemos
darcontinuidadeaotrabalho,aumentandoontimerodaamostra,'

afim deobtermosdadosmaisrelevantes.(CNPq,Fapergs,PET/
CAPES)
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DES 1.17

MOSICATONAyVERSUSMOYCAATONAL:UM ESTUDO DA PREFERENCIA EM BEBESHuMhNos.lmirteslulia
MariaTempleW#4/eMariaReginaConceiçsodeSouzaGodeli,
UniversidadedeSâoPaulo.
A mtîsicatonalém aisdifundidaem todoomundo,possivelmentedevidoaalgumasdesuaspropliedadesqueparecem torns-la
peculiannente mais atrativa que a mt
isica atonalpara ouvintes
com pouco ou nenhum conhecimento musical.Dentre estas,a
melodia tonalressalta a agradsvelsensaçào de repouso apös a
apresentaçâodascadênciasenquantonosistemaatonalatensâoé

umaconstante.Nafalahumanadoadultoparaobebê(preferida
porbebêsquandocomparadasàfalanonnaladulto-adulto),encontram-secontornosmelödicoscom variaçöesde sonssemelhantesàsresoluçöespresentesem composiçöesescritasnosistemamusicaltonal,apresentandoocarsteratrativoeagradiveldo
tonalismo.Com o propösitodecompararumapossfvelpreferênciadosbebêsporum dessesdoissistemasmusicais,trechoscom

8segundosdeduraçào,demtisicatonal(Sinfoniano40deMozart)
edemt
isicaatonal(Sinfonian/2deSchoenberg),foram apresentadosa21bebêshumanos(de l2la 17ldias,média= 146).
A emissào dos eventossonoros.(assim como dasluzes
sinalizadoras)eracontroladaporum computadormusicalportûtil(também com funçëodesequenciador),programadopararecebereenviarmensagensmidipreviamentegravadassegundo os
critériosderitmo,andamento,duraçâo,equalizaç:oevolumede
som.Foiutilizadacomometodologiaparacoletadedadosatéc-

nicade4'head-tuming''(Fernald,1985),quepenniteaossujeitos
realizarem ççviradaslateraisdecabeça''em direçâo aosestfmulos

(à direitaou h.esquerda).Apösastentativasdetreino para
familiarizaçàocom asituaçâoexpelimental,cadasujeitocompletava15 tentativasdetesteisentmsdecomprometimentosdo tipo:
choro,vocalizaçöes,agitaçâo psicomotora ou imprevistoscom
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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osequipamentos.O critérioparaconsiderarsatisfatöriacadala-

mentoc0m vistasaidentiticarasinteraçöessurgidasnestemo-

teraldacabeçadosujeito,comoindicadordaescolhafeita,era

mento.Método.a)O levantamentodosCCIsfoifeitoatravésde
t'
ichapadronizada;b)Setemàesforam submetidasaentrevistas

um ângulomfnimode300.Os315eventosregistradoscomorespostasforam analisadossegundoaProvaBinomial,com dupla
cauda,baseadosnototalgeraleem blocosdetentativas.Em am-

bososcasosobservou-seumasignitkativapreferênciadossujeitos pela m t
isica de M ozart em detrim ento da m t
isica de
Schoenberg.Umaanslise,comparandoessesdadoscom experimentosanteriores,stlgereumapreferênciadosbebêsparaosele-

mentosblsicosdamt
îsicatonal.(CNPq)
000-
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gravadassegundo um roteiropadrsoeposteriormentesubmeti-

dasàanélisequalitativa.c)Cadadfadefoitilmadadurantetrês
sessöesdealeitamento.Asfilmagensforam feitasutilizando-se
duascâmerasfixasnaparede,sem apresençadopesquisador.As
idadesdosbebêsvariaram de4 a6meses,sendo4 meninase3

meninos.Resultadoska)AtravésdolevantamentodosCCISconclufmosqueapesardalocalizaçëofavorsveldacreche,opercentual

decriançasamamentadasfoibaixo(19%).A proporçâodemeninasaleitadasfoisigniticativamentemaior(X 2= 8,22)doquea
de meninos.A existênciadesalaespecfficaparaaamamentaçào

DES 1.18

TIPOS DE BRINCADEIRAS DE PAIS E MXESCOM SEUS
BEBGSDEOITOMESES.XIWI M.DelevatieNiélsyli.Phlia

nào foium fatorparaoaumento daamamentaçào (x2= 3,74),
emborapossaserconsideradofacilitador.b)Asentrevistasmos-

Beqamasco,UniversidadedeSàoPaulo

traram caracterfsticascomuns'
.percepçöesdosbeneffciosmtîtuos
daamamentaçào,sensibilidadeàsnecessidadesdosbebês,como
porexemploquantoàépocadodesmame.Categorizamososcom-

Esteestudotevecomoobjetivodescrevereanalisarostiposde

portamentosdasm:es(decomunicaçso,afetivosedecuidado)e
osdosbebês(aninhaqtocar,brincar,agitar,resmungar).Apesar

brincadeirasqueospaiseasmàesfazem com Seusfilhosno am-

bientenaturaldeseuslares.Ossujeitosparticipantesdesteestudo foram 4 dfadesmàe-bebêe 4dfadespai-bebê.Cadadfadefoi
gravada em câmeradevfdeo em 2 situaçöesdiferentes'
.horada
alimentaçëo ehoradabrincadeiralivre,porum perfodo de 5minutosem cadasituaçâo.Apösa anslise dosdados,verificou-se

queasbrincadeirasdospaisforam maisdotipoffsica,ouseja,
eles brincam mais de erguero bebê para cima,pegar no colo,
fazercöcegas,etc.,enquanto queasm:esutilizam m aisosblinquedos.Novaivém dabrincadeiraffsicaedabrincadeiracom o
blinquedo ospaisacabam mudando muitoostiposdebrincadeira.Nos 5 minutosde vfdeo analisados,a média do ntimero de
brincadeirasdasm:eséde5 brincadeirasporsessào,edospaisé
13,7.As vérias mudanças nos tiposde brincadeiras dos pais,
fazem com que cada brincadeira dure menostempo,o que em
média deu 24 segundos.Cada brincadeira das m:esdura uma
média de 68 segundos.O ntimero de brinquedos usados pelas
mâesLem média2,5em cadasessâo,enquanto queparaospais
estenémero éde5,5.Asm ëesseguem asdicasdadaspelosbebêsmuitomaisdoqueospais.Elascaptam com maisfacilidadeo

desejodobebêdemudardeatividade.Outrodadoobservadoé
dequeasmâesconversam maissobreoque obebê estéfazendo
do que ospais.Elasvâo descrevendo todas asaçöesdosbebês.
Na situaçâo de alimentaçâo,em média,paise mâesconversam
sobre as mesmas coisas.No entanto os paisemitem mais sons
como ''hummm'',çsaummm''efazem maisbarulhoscom aboca
doqueasmâes.Notou-setambém queospaisdemonstraram m ais
ansiedade do que asmëesnestasituaçâo.Do totalde 4 paise 4
mâes,ametadedelesfizeram usodealgum brinquedonahorade
dara comida.Isto sugere o uso do brinquedo como um apoio
paraconseguirqueo tilho comatodaa comida.

dasuposiçâo vigentenosCCIsde que nesta situaçio asmâes
interagem mais entre si,prevaleceram as interaçöes mâe-bebê

(76% dotempo).Encontramosdiferençassignificativas(testeT
deStudent)em funçzodesexoeordem denascimento'
.asmâes
interagiram m aisafetivamentecom asmeninas;eaduraçâoda
amamentaçào apresentou umatendência maiorcom o segundo
filho.Conclusöes:HJindicadoresde que esta situaçào de

amamentaçâosejafacilitadoradodesenvolvimentodasdfades
mâe-bebê e da ligaçào destas com a creche.Além disso foram
observadasvantagenssupoltivasdaconvivênciadogrupodemâes.
O sub-aproveitamentodestapossibilidadesugereanecessidade
de trabalhos de esclarecimentos com a creche e com as mâes.
*BolsaCAPES/CNPq
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DES 1.20

O PAPELDA INTERAIAO SOCIALNA MANIFESTAIAO
DA INFERGNCIA CAUSAL.ErikaLinard,AliceCampelode
élbuquerque,M tzfrtzBarros Guerra e Maria IsabelPedrosa.
UniversidadeFederaldePem ambuco.
0 faz-de-contaé apontado naliteratura como umaatividade que
propiciaodesenvolvimentocognitivoeafetivodacriança.A transformaçâo do realem imaginério possibilita àcriançairalém da
realidade concreta,contlibuindc para o desdobramento de sua

funçâoderepresentaçëo(Vygotsky,1984.
,Wallon,1986).Poroutro
lado,Dias(1993)afirmaquehabilidadescognitivas,como a
inferênciacausal,estâo presentesnascriançase se manifestam

maisprecocementeseexistirem condköesfavoréveis.Umadessascondiçöeséa brincadeira de faz-de-conta.Osresultadosde

000-
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DES 1.19

AMAMENTAG OEM CRECHENOLOCALDETRABALHO

DA MXE.NeusaGuaraciabadosSantosdeOliveiraeWm Silvia Silvia st7al Bussab,UniversidadedeSâo Paulo.

Com oobjetivodeanalisaraquestâodaamamentaçâoem creche
no localdetrabalho demëes(CentrodeConvivênciaInfantilCCI),foram feitos;1-levantamentodosCCIsnacidadedeSâo
Paulo;2-entrevistas com m:es que estavam amamentando em
um CClselecionado e 3-observaçâo de trêssessöesde aleitaSBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

pesquisaanterior(Pedrosa,1997)indicam quecriançasdetrêse
quatro anos apresentam melhordesempenho nas tarefas de
inferênciacausalnasituaçâodefaz-de-contasocial,quando comparadascom outras na situaçâo de faz-de-conta experimental.
Pretende-se,no presentetrabalho,investigaropapeldainteraçâo
de parceiroscoetâneos sobre a habilidade da criança em fazer
inferênciascausais.Paraisto foram examinados24 paresde crianças de 3 e 4 anos convidadasa brincarem em uma sala com

objetosqueestimulam ofaz-de-conta(sucatasebrinquedos).As
criançaspertenciam a uma creche municipalque atendiaa uma
populaçâo de baixa renda.O examinadorinstigava as clianças
atravésdeperguntas,demodo afavorecertanto aexplicitaçâode
93
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um faz-de-contaapenasestmçado,otlum climamaisanimadona
brincadeira.Em meio àsquestöes,usandoelementosdapröpria
Lrincadeira,e1e criava situaçöesque possibilitassem à criança
expressarinferênciacausal.Porexemplo,pegavaapanelinhaque
estavanofogsoeasoltavarapidamentenochsodizendo:dshui,

hui,huil''(balançandoamsol;acriançadizia,entso:ç'
queimou
foitia?E aoutraacrescentava:44
tem fogol''.Assessöesforam
vfdeo-registradaseosepisödiosdefaz-de-contaforam transcritoseanalisadosqualitativamente,buscando-secompreendera
emergênciadainferênciacausalnaquelasituaçso.Osresultados
foram interpretadosapartirdo trabalho dePedrosa,Carvalho,

Império-llamburger(1997).As açöesco-reguladasdos
interagentespropiciam momentosdabrincadeiraqualitativamentediferentes.Ocorrem acriaçâoeamodificaçâodasinfonnaçöes

quandoascriançasatribuem significadosaosobjetosousituaçöesda brincadeira atravésda expressào corporal,rftm ica,
t'
isionômica everbal.Emergem estadoscoletivoscaracterizados

ançascagazesderealizarinferênciasnasduassituaçöes.0Sresultadossugerem que asituaçsodefaz-de-contasocialémais
propfcia paraa criança exglicitarsua habilidade de inferência
causaldo que a sittlaçso experimcntal.Asconseqtiências
metodolögicasdestcestudosâoindicadasesediscute()pageldo
parceirodeidadenaestruturaçàodesituaçöesquefavorecem a
emergênciadehabilidadesaindan5o reveladasgela criança.

(CNPq).
000-
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DES 1.22
O DESENVOLVIMENTO D0 CONCEITO DE INIM IGO EM

CRIANCASE PRZ-ADOLESCENTES.édrianeScomazzon
Xrlftmït
zzrf
,ClâudiaXaviereClaudioSimonHutz.Universidade
FederaldoRioGrandedoSul.

M arialsabelPedrosa.UniversidadeFederaldePernambuco

Poucos estudostêm buscado averiguaro desenvolvimento,em
criançaseadolescentes,dosconceitosrelativosainimizade.0
interesseem sabercomoascriançascompreendem equem consideram seuinimigo éalgorecente.Osprimeirosestudosfeitosno
sentido de constatarasbasescognitivasparaa folnnaçlo e odesenvolvimento do conceitodeinimigoem criançase adolescentesdatam dadécadade60.Osestudosrealizadosatéo presente
momento demonstram que as razöes citadas para se considerar
umapessoacomo amigamudam deacordocom a idade dosentrevistados,equeomesmoseveriticacom asrazöescitadaspara
seconsiderarumapessoacomoinimiga.Criançasdeidadepréescolaredesériesiniciais,nonnalmentesebaseiam em fatosconcretosparaescolherem seusamigosouevitarseusinimigos.J5os

AsteoriasdeVygotsky(1984)eWallon(1979e1986)concebem

adolescentesjustiticam suasrespostascom atribuiçöesmaisabstratas.O objetivodopresenteestudofoiem investigarodesen-

porumespaçodesignificaçâoondesesituam osobjetosdepensamentoedaexperiência.Isto parecefavoreceraexplicitaçào de
inferências causais.Algumas implicaçöes pedagögicas sào

indicadas.-CNPq).
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DE
S1.!1
INFERENCIADECRIANCASPEQUENASEM INTERAIAO
SOCIALOU EM SITUAG O EXPERIMENTAL.Claudio
fatf1'
l,énaFlâviaAraujoPinho,MichelineAlvesdeMoraese

aontogênesedacriançanumaperspectivainteracional.écom o

Império-llamburgerePedrosa,noprelo;RossettiFerreira,1996*
,

volvimentodoconceito inimigo em criançasepré-adolescentes.
foram avaliadasasdiferençasdegêneroedefaixasetllias,bem
como amaneira pelaqualestesconceitos sâo concebidospelas
crianças,em diferentesfasesdeseu desenvolvimento.Participaram dopresenteestudo 150 criançasepré-adolescentes,nasida-

Oliveira,1996;Vasconcellos,1996;Pino,1996).Poroutrolado

desde5,9e 13 anos,constituindo trêsgruposde 50 sujeitos,

aspesquisasexperimentaissobreinferênciacausal,realizadaspor

divididosporfaixaetlria.sendometadedecadasexo,alunosde
escolasepré-escolas,daredeparticulardeensino.O instrumento
utilizado foiumaentrevista semi-estruturada.Foram realizadas
anllisesdocontet
idodasrespostasobtidasnasentrevistas,levantadasasfrequênciasdasrespostasparaascategoriasencontradas,
eanalisadasaspossfveisrelaçöesentreascategorias,faixaseto as
e gênero.Osresultadospreliminaresindicam que osachados
encontran-se de acordo com ascontruçöes teöricas a cerca do

outroepelamediaçâodo outro queseconstituisuafunçào mental.Nainteraçâocom oparceiro surgem situaföesqueparecem

instigaro desenvolvimento infantil(Pedrosa,1989.
,Carvalho,

Dias(1992,1993),têm indicadoqueocontextodefaz-de-conta
favoreceosurgimentodestahabilidadecognitiva,fazendo-aapa-

recernumaidademaiscedo.Opresentetrabalhotevecomoobjetivo investigarsecriançaspequenasapresentam um melhordesempenhoem tarefasdeinferênciacausalquandoexaminadasem
situaçàodefaz-de-contasocial,comparadasaum examefeitoem
situaçâo de faz-de-conta expelimental.Naprimeira situaç:o,a
criança era convidada a brincarcom um parceiro de classe em
uma sala com brinquedosque estimulassem o faz-de-conta.O
examinador,atravésdepergumas,animavaa brincadeiraoudeixava explfcito um faz-de-contaapenasesboçado pelasclianças.
A partirdoselementosdabrincadeira,ele criavaou aproveitava
situaçöesondeacriançateriamaischancedeexpressarinferências.

A tftulodeilustraçâo:umacriançacom um objetonam:o,fazia
gestoscomo seestivesseseensaboando.O examinadorperguntou:deque vocêtJbrincando?A outracriançaseantecipaeresponde;elat/tomandobanhotia!ElatJtodamolhadalNaoutra
situaçâo,ade faz-de-contaexperimental,o pesquisadorpropu-

nhaàcriança,individualmente,umatarefapreviamenteplanejadatalcomoDias(1992),com ointuitodeverificarsuahabilidade
deinferênciacausal.Participaram da amostra40criançasdeambosossexos,de 3e 4anos,pertencentesàcamadade rendabaixa.A coletafoiregistradaem vfdeoe osdadosforam transcritos
eanalisadosquantitativamente,computando-seont
imero de cri94

assunto.
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DES 1.23
O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DEAMIZADE EM

CRIANCASE PRé-ADOLESCENTES.AdrianeScomazzon
Antoniazzi,FrancineEickhof JulianaBredemeiereClaudio
SimonHutz.UniversidadeFederaldo Rio Grandedo Sul.

Asquestöesrelativasaamizadetem sidoconsideradasmuitoimportantesduranteosanosdainfb ciaeaadolescência.Amizades
geram oportunidadesdesocializaçâo,além deexpeliênciascom
conflitos,cooperaçâoecompetiçlo.Sâo elementosessenciaisdo

rees.O objetivodesteestudoconsisteem investigarodesenvolvimento dosconceitosde amizadeem criançase pré-adolescentes.Participaram do presenteestudo 176 criançase pré-adolesSBP -XXVIIReuniâo AnualdePsicologia
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centes,nasidadesde5,9 e 13anos,sendo,aproximadamente,
metade de cada sexo,alunosdarede particulardeensino.Como
instrumento,foiutilizadauma entrevistasemi-estnlturada.Foi
realizadaaanJlisedecontel
idodasrespostasobtidasatravésdas
entrevistas,e fonnuladascategorias aposteriori.Umaanslise

multivariadadevariância(MANOVA)mostroudiferençassigni-

ficativascom relaçsoasexoefaixaetsriaindicandoqueajustificativaparaaamizadeaoscincoanosbaseia-seem elementosmais

concretos,comobrincarjuntos,tornando-segradativamentemais
abstratacom o passardosanos,com odemonstra acategoliasinceridade,maiscitadapelospré-adolescentes.Foram encontradas
diferençassexuaissignificativascom relaçào aont
imero deamigos.M eninosindicaram terem médiatrêsamigos,enquantomeninasapontaram dois.Estesresultadosapontam parapadröes
evolutivos no desenvolvimento do conceito de amizade e estào
deacordocom osachadosdaliteraturainternacional.CAPES.

eoooDES 2.01
CONTROLE PERCEBIDO ECONTEXTOSFAM ILIARESDE

CRIANCASDENW EL SUCIO-ECONôMICO BAIXO.Hsia

teem um diagramacom cincocfrculosconcêntricos,quep0rsua
vezédivididoem cincocampos,representandoafamflia,parentes,escola,vizinhos/amigosecontatosformais.O cfrculocentral

correspondeàpröpriacriançaecadacfrculoadjacenteservirs
paramediraqualidadedovfnculo:quantomaispröximodocfrculocentral,maioro vfnculo.O fatordeprnximidadeéobtido
multiplicandoontîmerodepessoascitadasnocfrculomaispröximoaocentrop0r8eosSeguintespor4,2e1,respectivamente.
O cfrculoperiféricoindicaosvfnculosnegativos.A amostrafoi
constitufdapor40crianças,19 meninose21meninas,deidade
entre7e9anos,debaixonfvelsöcio-econômico,deescolasgtîblicasdacapital.Em relaçâo aospaisbiolögicos,osresultados
indicaram que68,4% dosmeninos,e38,1% dasmeninasatribufram fatordeproximidade8paraamâe.0 fatordeproximidade8
paraopaiapareceuem 36,8% dosmeninoseem 9,5% dasmeninas.A ausênciadereferênciaao paiocorreuem 42,1% dos
meninose em 28,6% das meninas.Para 38% das meninas,o
fatordeproximidadedo paifoi4.Indicaçöesdevfnculonegativo
ocorreram em 2 casosda amostra totale foram relacionadosa
figuradopai.Foimencionadoporduascriançaspaismortos.Estes
resultadoscont
irmam aforçadovfnculom atemo,indicadocomo
maisprdximo,eavulnerabilidadenarelaçrocom afigurapater-

RamosA/b
tTlz?;PaulaMachado,Mayteâmtucrrc);IsabelCristina
Paim Neves,SilviaKollet UniversidadeFederaldoRioGrande
do Sul.

na.

Este estudo visaveriticararelaçâo entre controlepercebido e a
estrutura familiarde clianças de nfvelsöcio-econômico baixo.
Osdadosdesteestudoforam obtidosatravésdaaplicaçâodeuma

DES2.03

escaladecontrolepercebido (CAMI)edeumaentrevistapara

AR:UM ESTUDO LONGITUDINAL.Ana Cecllia deSousa
Bastos,M iltonB.deAlmeidaFilhoeM iriti/.S.st
wl
tu.UniversidadeFederaldaBahia

obterdadosdemogrsficos,eventosde risco equestöespertinentesasituaçëo familiar.Foram categorizadosquatrotiposdefamf-

lias,famflianuclear(pai,mâeecriança),famfliacompostaporsö
um dospais(pai/criançaoumâe/criança),famfliasquetornaramseresponssveispelacriançaquen;oéseutilho(parentes,vizinhos,etc.)efamfliasreestruturadas(pai,madrastaecriançaou
màe,padrastoecriança).Paniciparam daamostra56 crianças,
sendo 30 meninase 26 meninosque cursam aprimeirasériedo
primeiro grau de escolasestaduaisda periferia de Porto Alegre.
Nâo h; diferençasignificativadaestrutura familiardascrianças

em relaçâo àpresençadecrençasdecontrole(CON=2,87).A
estrutura familiardem onstranâo terinfluência sobre ascrenças
decontrole dascriançasem foco.Esteresultado podeestarrelacionado com a ausência de avaliaçâo da qualidade do vfnculo
existenteentrecriançasemembrosfamiliares.
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EVENTOSDISRUN IVOSEMUDANCASNA PARTICIPA(AODACRIANCA COMOMEMBRODOGRUPOFAMILI-

Este trabalho é parte de um estudo mais amplo,que analisa a
inserçàodacriançaem prlticascùlturaisnocontextofamiliareas

justit
icativasparaainserçâodascriançasnessasprsticas,dopontodevistadoadulto.Estasestruturasrelacionais,descritaspor
meio deumacategoriadeanllisedenominadamodosdeparti-

1/?
w?;abrangendoascircunstânciasejustiticativasparentaisrelacionadasàparticipaçào da criançanaquelasprlticas,sâo,numa
perspectiva sistêmica,mecanismos muito geraisque regulam o
curso do desenvolvimento dascrianças e produzem,no nfvel
micro-genético,signiticadosedireçöes.Nosmodosdepartilhar,
a descriçâo do processo deinserçâo da criança no cotidiano do
grupo familiarinclufatantomudançasnormativascomotransi-

çöeseeventosquerepresentem desvioerufdo.O objetivodesta
000-

-

DES 2.02

PROXIM IDADE DE PAIS E M XESEM CRIANCAS EM SITUACAO DERISCO.MJrIV WanklerHoppe,FenîandaBorges
deM edeiros,Clarissa Deântoni,C/JI/WfJ Frölich,MlviaHelena
Kollez UniversidadeFederaldo Rio Grande do Sul.
O apoioparentaltem sidoenfatizado em grandent
âmero deestudossobredesenvolvimento decrimxas.Paracrimwasexpostasa
situaçöesderisco,a proximidadecom ospaiséconsiderado um
fatorderesiliência,quelevaaumaadaptaçâo bem sucedida.Este
estudoapresentaumapropostademensuraçâodofatordeproximidade dospaisapartirdapercepçâo daspröpriascrianças.Foi
utilizadocomoinstrumentoo M apadosCincoCampos,queavaliaarededeapoio socialeafetivodecriançaspequenas,utilizandometodologiaapropriadaparaestafaixaetlria.O M apaconsisSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

comunicaç:o é focalizar mudanças associadas a eventos
disruptivos,assumindo-sequeestesmaximizam aprobabilidade
deemergênciadenovidadenocursododesenvolvimento.A alteraçâo na fonna e no conteédo das préticas anteriores,por um
efeitoanblogoaodapropagaçâodeumaondaprovocadaporuma
pequenapedralmxada sobreum asupcrffcielfquida,reorganizaIiaosnichosdedesenvolvimento,emergindo entâo açöeseidéiasmaiscomplexasesignificativamentem aisautônomasporpartedascrianças.A partirdeentrevistase observaçöesrealizadas

junto adezfamfliasdeum bairropopulardeSalvador,durante
um perfodointensivodeum ano(1992)eem visitasdomiciliares
realizadasnosquatro anossubsequentes(1993-1996),em uma
base trimestral,foram analisadosepisödios disruptivos descrevendoaparticipaçâodacriançafrenteaproblemasnoâmbitodas
relaçöesinterpessoais na famflia e a alteraçöes no cotidiano
provocadas poreventos extdnsecos ao âmbito doméstico.Sâo
identificados,conformea origem do evento disruptivo,trêspa-

DES-Psicologiado Deâwypf
p/vfrlle/llp

dröesglinci?aisparadescreverO Setlimpacto sobre()sistema

familiar.AtrajetöliadeumafamfliaeoutrosepisödiosSeleciona-

DES 2.(6

A REPRESENTAN O SOCIALDETIPOLOGIASCORPO-

doss5oagresentadosparailustrar:(a)ainterdependênciaentre

RAISEM CRIANCASDEDIFERENTESFAIXASET/RIAS.

eventosdisrugtivosno curso de vidafamiliare mudançasnas

PauloNascimento,CesarPiccinini,Karine deXJJ/JeHelena
fbnzdn/lt
q trr?l.UniversidadeFederaldoRioGrandedoSul.

trajetériasdedesenvolvimentod0sindivfduos;(b)oimgactodo
envolvimentoprecocedacriançaem situaçöesemocionalmente

excessivas'
,(c)ascaracterfsticasdocontextonosquaisemerge
novidadenodesenvolvimentoe(d)apossibilidadedacriança
discriminarpapéisesigniticadoscomglexosrelacionadosàidentidadeefunçëosociaisdogrt
lgofamiliarapartirdeeventosque

representam disrugçsoedesatio.(CNPq)
000-

-

Astigologiascorporais,ouseja,associaçöesdecaracterfsticas
psicolögicasà.morfologiacomoral,s5oencontradasnosaberdo
sensocomtlm.Tendoem vistaointeresseem reexaminaraquest:odastigologiascorporaiss0b()prismadateoriadasregresentaçöessociais,opresenteestudoinvestigouaregresentaçsosocialdestastigologias,confonneinteriorizadap0rcriançasdediferentesfaixasetériàs.Esgerava-sequeascriançasmaisvelhas,em

virmdedejsterem recebidomaiorinfluênciadosvaloresdeseu

doRiodeJaneiro.

gnlposocial,apresentassem uma visâo maisdiferenciadadostipos,aproximando-se dospadröesadultos da cultura brasileira,
em um sentido maisamplo.e de seu grupo em particular.Além
disso,em funçàodasespecificidadesnasocializaçio de meninos
e meninas,esperava-se encontrardiferenças entre os sexos em
relaçâo aestasrepresentaçöes.Foram entrevistas36criançasde

0 objetivodopresenteestudofoiavaliarasdiferençasnodesen-

classemédia(16meninase20meninos)distribufdasem doisgrup0sdeacordocom afaixaetlria(6-7anose9-10anos).A amos-

DES2.04
ESTUDO COM PARATIVO D0 DESENVOLVIM ENTO M 0-

RALEM CRIANCASDEDIFERENTESCONTEXTOSSOCIAIS.SelmaPachecoGuimarâes,Sllvia MariaM eloGonçalves

FreireeSuelydeOliveiraSchustoffUniversidadeFederalRural

sendo42criançasresidentescom suasfamfliasnomunicfpiodo

trafoicompostaporcriançasoriundasdefamfliasdenfvelsöcioeconômicomédio,quefreqûentavam escolaspt
iblicaslocalizadasnaregiàocentraldePortoAlegre.Utilizou-secomoinstrumento umaentrevistasemi-estruturada,aqualexploravasituaçöeshipotéticasenvolvendopersonagehsinfantispertencentesaos

RiodeJaneiro(FAMILIAR-URBANO),42quevivem com suas
famfliasnomunicfpiodeMagé,RJ(FAMILIAR-RURAL)e42

trêstiposdeestruturacorporal(i.e.endomörfico,mesomörficoe
ectomörfico).Osdadosforam examinadosatravésdeanzisede

quem oram naFundaçio Rom âo deM attosDuarte,nomunicfpio

contet
idoeanélisedecorrespondência.Asrespostasforam divididasem unidadesdesentido,queforam agrupadasem 12 cate-

volvimentomoralrelativasàintencionalidadeem criançasdetrês
contextossociais.A orientaçâoteöricafoibaseadanascontribuiçöesdePiageteKolhberg.A amostrafoiconstitufdade126su-

jeitos,deambosossexos,faixaetoade9a11anosdeidade.

doRiodeJaneiro(INSTITUCIONAL).Ossujeitosouviram duas
estöriasque diferiam quantoàintençèo do protagonistae/ou à
conseqiiênciadeseuatoeinfonnavam arespeitodograudemaldadedo protagcmista em uma escalaque variava denenhuma a

maldadetotal.Comparando-seosresultadosdossujeitosnastrês
condiçöesexperimentais-sem intençâoepequenomal,sem intençâo egrandemalecom intençâoepequeno mal-identificouseasseguintesdiferenfas;ascriançasdocontexto familiar-urbano de 9 e 10 anosconsideraram a intençào e aconseqûência de

umatoem seusjulgamentos,porémfoiencontradadiferençamaior
nosjulgamentoscomparativosentreatosintencionaisenëoin-

golias,deacordocom trêsaspectos(ffsico,pessoalesocial)eseu
carstervalorativo(favoréveloudesfavorével).Asrepresentaçöes
variaram de acordo com afaixaetlriae o sexo dascriaxas.Em
relaçào aosaspectos ffsicos,ambos os grupos apresentaram
tipiticaçâo.JJ em relaçào aos aspectos pessoaise sociais,isto
ocorreuapenasno grupodosmaisnovos.Osmeninosapresentaram maiortendênciaà.tipificaçâoqueasmeninas.Osresultados
indicam queestasrepresentaçöestendem aestarassociadasacrençassocialmente construfdasa respeito de sat
ide,alimentaçâo,
belezaediscriminaçào socialdostiposinvestigados.

tencionaisdoqueentreatosqueenvolviam diferentesconseqûências.Julgaram com maisseveridadeosatosintencionais.Asde

11anosbasearam seusjulgamentosapenasnaintençào.Ascriançasde9e10anosdestegrupoencontram-seem fasedetransiçâo
entreosestégiosPiagetianosderealismo erelativismo moraleas
de 11anosestàonoestlgioderelativismomoral.Ascriançasdo
contextofamiliar-mralconsideraram apenasaintençèodoato em

seusjulgamentos.Estasseencontram noestlgioderelativismo
moral.Ascriançasdocontextoinstitucionalde9e10anosconsideraram aintençâo e aconseqiiência atribuindo amesmamaldadea0satospraticadosnàointencionalmenteenvolvendoconseqiiênciasmaisgraveseaosrealizadosintencionalmentecom
conseqiiênciasmenosgraves;estëonoestsgioderealismomoral.
Ascrialxasde 11anosdestecontexto nâoconsideraram nenhum
dosfatores,intençâoeconsequência,porém,analisando atendênciadasm édias,veriticou-sequevalorizaram asconseqiiências,masaocontrlrio do esperado.atribufram menorseveridadeàs

maisgraves(diferenfaestatfsticanâosignificativa).Provavelmente,osjulgamentosforam baseadosem algum critérionâoidentiticado pelospesquisadores.Concluiu-seque,em relaçâoao desenvolvimento moral,existediferençasignificativaentre osgrupos
investigados.
96

ooo-

-

DES2.06

INTERAIAO SOCIALEM DIFERENTESAMBIENTESDE
CRECHES:ADULTOSECRIANCASCOMOPARCEIROSDO
DESENVOLVIMENTO.EulinadaRochaLordelo(UniversidadeFederaldaBahia)
A idéiadeambientededesenvolvimentoderivadadeumaconcegçsoetolôgicadocomportamentohumanoprivilegiaaspectos
cruciaisdaexperiênciainicial,notadamenteaconstânciaedisponibilidadedeum ou pouco maisadultoscomo t
igurasde apego.
A literaturasobreosimpactodacriaçâo em crechesavançou,nos
t
iltimosdezanos,em estabelecendo umapequenavantagem dessetipodeexpeliência,apenasparacriançasdebaixonfvelsöcioeconômico,expostasacrechesdeboaqualidade.Entretanto,os
mecanismospelosquaisaexperiênciadecrecheoperaparaproduzirseusefeitossâodesconhecidos,especialmentepeladificuldadeem considerarcontexto e organismo em interaçâo recfproca,de modo a levarem conta a grande variabilidade interindividual.Assim,torna-se relevante ainvestigaçâo voltada para a
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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compreensèodocontextocomoum sistemaintegrado,em queas
partesseinfluenciam mutuamente.Nessaperspectiva,opresente

devafiância(ANOVA).0sresultadosmostraram grandevariabi-

criançaem creche,com referência aoadultoe àsoutrascrianças
como parceirosdeinteraçâo,relacionando-o àsvarilveisdo contexto.Um totalde62criançasde 1a3 anos,decinco creches
diferentes.metadedelasprovenientedecrechesprivadaseasdemaisde crechesptiblicas,foram observadasem seusambientes
naturaisdebrinquedo,nascreches.Trêssessöesde10minutos,
em diasdiferentes,foram gravadasem VT,tomando-secadacli-

lidadeindividualeindicam umaproporçpodesigualentreascategorias:comunicaçàoindividualcom amédiamaisalta,seguida
pelacomunicaçâo articuladae,portiltimo,comunicaçàocoletiva.Todasascategoriasobtiveram médiasdiferentes,estatisticamentesignit
k ativas,associadasàidadedaclasse.Comunicaç:o
individualmostrou-seassociadatambém acrecheetipodecreche;comunicaçâocoletivarevelouaindaassociaçàocom avarisveltipodecreche.Em relaçàoàsrespostasdascl
ianças,observou-sequeelasrespondem àsinteraçöesdoadulto com outras

ançacomosujeitofocal.Foram selecionadosaleatoriamente30

clialxasem maisdametade(59%)dasocasiöes,pelomenosacom-

estudotevecomoobjetivoexaminarocomportamentosocialda

intervalosde 10segundosem queacriançaestavaamenosde
trêsmetrosdeum adultoedegelomenosoutracriança;osintervalosforam classiticadosem categoriasde interaçàoem relaçâo

aoadultoeaoutrascrianças.Umaanllisedevariância(ANOVA)
foiempregada para compararasmédiasdosgrupos.Osresultadosobtidosinclufram efeitosmoderadosdasvarisveiscrechee
tipo de creche na maioria dascategoriasdeinteraçào,tanto em
relaçâo aosadultoscomoàscrianças.Entretanto.acategoriaorientaçâo#a criançaapenasparao adulto apresentou umaalta
estabilidade,independentementedeidade,sexo,creche,tipode
creche e tempo de freqiiência à creche,sendo o mesmo padrâo
observado para acategoria lnteraçso entrecrianças.quevariou
apenasconforme aidade dacriança'
e manteve-se constanteem

relaçioàsvarisveisrelativasàscondköesdoambiente.Osdados
sâo discutidosa partirde uma abordagem do desenvolvimento
comosistemaaberto,governadopeloprincfpiodaeqiiifinalidade,
implicando isso queelessâo capazesdeempreenderestratégias
altem ativasparadiferentescontextosambientais.
-
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DES2.07

PADROESDECOMUNICACAOENW EADULTOECRIANCA EM SITUAIAO DE CRECHE.EulinatfaRoclm Lordelo,
RodrigoFreireOliveiraeSimonePedreiraAlves.(Universidade
FederaldaBahia).

panhandooeventocom oolhar,mastambém interagindodiretamentecom oprpprioadultooucom oalvodesuaatençso.Algumasdascategoriasderespostasdacriançamostraram-seassociadasacreche,idadedacliançaerazâoadulto-criança.Osresultadossugerem queocontextodecreche,com seucariterpolildico,
constituium ambiente estruturalmentedistinto do contexto
disdico,favorecendo um fluxo de interaçâo nào linearentre os
diversosparceiros,com implicaçöesparaasconcepçöesdecre-

cheeambientededesenvolvimento.(CNPq)
000-

-

DES 2.08

AEXPLICAIA?DASORIGENSDOCONHECIMENTOEM

CRIANCASPRE-ESCOLARES.UbiracyN.MonteiroeCybele
A Santos.UniversidadeFederaldePernambuco.
Estapesquisadesenvolve-seno âmbitodeumaTeoriadaM ente
e,em particular,naJreaqueinvestigaacompreensâo dasdiversasfontes do pröprio conhecimento e da contiabilidade queas

representaföespodem terem consequênciadesta.Osobjetivos
desteestudoforam:1)investigaracompreensâoquecriançasdo
pré-escolartêm do papeldasfontesinfonnativasnaorigem de

seuconhecimento;2)em quegrauatribuem aoutros,com ponto
devistaigualou diferentedoseu,ousodestasfontes;3)como

justiticamopröprioconhecimentoeodepersonagenscomdiferentesacessosperceptivos;4)compararosresultadosobtidoscom

Osestudossobre crecheenquanto contextodedesenvolvimento
têm,freqtientemente,comparadoresultadosdesenvolvimentaisde
criançascriadasnasduassituaçöes,com basenonfveldiferencial
deatenfâo do adulto,caraterfstico decada situaçâo.M aisrecentemente,muitosestudosvêm apontando acomplexidadedasituaçâo da creche,com suas ml
iltiplas possibilidadesde fomecer
espaçosinterativosdinâmicospara acriança.Assim ,o presente

criançasdeduasculturas.Procuramosreplicarcom cliançasbrasileirasascondiçöesexpelimentaisutilizadasem pesquisaanteri-

orcom pré-escolaresitalianos(M onteiro,1996).Participaram do
presenteestudo 72 criançasbrasileirasde3.6 a6.2anos,dividi-

dasem 3grupos.A tarefaexperimentalpropostafoiumjogoentreacliançaeduasbonecas(umacom omesmotipodeacesso
informativoeoutracom acessodiversodaqueledosujeito).Fo-

trabalho objetivou investigarasproporçöesem que diferentes

ram utilizadas6 situaçöesasquaisexpunham osparticipantesa

estratégiasdecomunicaç:osâo empregadasnasituaçào de brinquedolivreem creche,bem como asrespostasdacliançasàscomunicaçöesdo adulto com outras.Um totalde 32 adultos e43
crianças,de oito crechesdiferentes,cinco ptiblicasetrêsprivadas,foram tilmadosno desempenho nonnalde suas atividades
nohorélio debrinquedo livre dascrianças.Amostrasde 10 a30
intel
walosde20segundoscadaforam selecionadasaleatoriamen-

diferentescondiçöesdeacessoinformativo (visual,inferencial,
ausênciatotaldeacesso).Em todassituaçöesacriançadeviajulgarejustiticaroseuconhecimentoeodasduasbonecas,arespeitodeum objetotransferidodeum recipientetransparentepara

teparaclassificaçâodostiposdeestratégiaempregada(comuni-

nhecimento e da bonecaque tem o mesmo ponto de vista,nas

caçâoindividual,coletivaou articulada,com alternaç:o de alvos

situaçöesem queoVER éafonteinformativa.A justiticativado

earticulaçâotemstica).O mesmo procedimentofoiempregado

conhecimento da boneca que tem um ponto de vistadiverso do
dacrimxamostrou-semaisdiffcile sö foiconsistentementefeita
apartirde5.6anos.Domesmom odo,nocaso em queainferência
era ainformaçâo disponfvel,apenasapartirdos5.6 anosascriançasapresentaram,com relaçâo ao pröplio conhecimento,explicaçöes que implicam algum a consciência de uma atividade
cognitivainterna.Isto porém nâo ocorreu em relaçâo ao conhecimentodosoutrosdoisparticipantes.Estesresultadosnâo diferem

paraanalisarasrespostasdecadacriançaem intervalosem queo
adulto estava em comunicaçëo individualcom outrascrianças.
Asam ostrasforam categorizadaspordoiscoditicadoresindependentese treinados,com uma concordância demaisde85*.As

médiasdecada categolia(nt
imero de oconfnciasdividido por
ntimerodeintelwalos)foram calculadasporgrtlposdevariâveis
independentese asdiferençasavaliadasatravésde umaanélise
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

um saquinho opaco.Osresultadosmostraram que entreos4.6 5.6anosdeidadeascrimxascomeçam aapresentarsistematica-

menteexplicaçöespertinentesparajustilicaraorigem deseuco-
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significativamentedaquelesObtidosem criançasitalianaseisto
parecesugerirqueospassosnodesenvolvimentodacompreens5odopapeldasfontesinformativascomo origem doconhecimentopodeterum carsteruniversal.
000-

-

DES 2.09

AVALIACAO D0 DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS
COM HIPOTIREOIDISMO CONGZNITO.Mariaânggffct7de
OliveiraMartins,Sônia ,
% nl/ VtalianoGraminha,Patnkiade
AlmeidaeKarinaLima.Universidadedes5oPaulo.
0 higotireoidismocongênitoseconstituenum fatorderiscogara
problemasdedesenvolvimento poiso honnônio datireöidetem
um papelfundamentalparaodesenvolvimentodo cérebro.Estudosdecriançascom hipotireoidismocongênitotêm demonstrado
que m uitas delas apresentam déficits seletivos em tarefas
neurocognitivasincluindo atrasodafalaelinguagem,competêncianeuromotoramaispobreehabilidadesperceptomotorasmais
fracas.Noentanto,n:osedeterm inouaindaquandoestesdéficits
especfficosaparecem ecomoelesevoluem com aidade.0 presentetrabalhosepropöeaacompanharum grupodecriançascom
hipotireoidismo congênito,dos6 aos24 meses,caracterizando o
statusdeseudesenvolvimentoem diferentesestsgios.A partirde
1995,iniciou-senoCentrodePsicologiaAplicadadaFFCLRPUSP,o atendimento de crianças portadorasde hipotireoidismo
congênito,em tratamento no setordeendocrinologiado Hospital
dasClfnicasdaFM RP-USP,encaminhadasparaavaliaçsoeacompanham ento do desenvolvim ento.Para este trabalho foram

selecionadas9crianças,cujasidadesvariavam dos6aos9meses
naépocadoencaminhamento equeforam submetidasatrêsavaliaçöessucessivasdedesenvolvimento,aos6,12e24mesesaproximadamente,atravésdasEscalas Bayley de Desenvolvimento

lnfantil.Paracadacriançafoicalculadaaidadebase(aquelaque
corresponde ao ftem anterior ao primeiro fracasso apresentado

pelacriança),aidade teto(quecorresponde aol
iltimoftem no
qualacriançaobtevesucesso)etambém,apartirdo resultado

0 presenteestudoconsisteem umapesguisasobreol'tlfzomoral

eteveporobjetivoinvestigar,combasenaproposiçàodeLaTaille
(1991,1992e1993),aquestsodafronteiramoraldaintimidade,
queécaracterizadacomooestudodascondutashumanasarespeitodofalar-de-sioucalar-sesobre-si,relacionadocom asregrasmorais,quenormatizam estascondutas.Dessaforma,
pesquisamos a influência da idade e do sexo na construfâo da
fronteiramoraldaintimidade,noquedizrespeitoacontissâodo
delito-formanormatizadado falar-de-si.A nossaamostrafoi

compostapor40sujeitos,com idadeentre5e14anos,deuma
escolaparticulardaGrandeVitölia-Es.Ossujeitosforam entrevistadosindividualmente,deacordocom o métodoclfnicopro-

postop0rPiaget(1932).Utilizamostrêsparesdehistörias(dilemas)sendoquedoisprimeiros,agresentavam asseguintesoposiçöes'
.delitocom danomaterialgravecometidosem intençâoversus
delitocom danomateriallevecometidonaocasiâodeumaaçào
reprovlveledano materialgravecom confiss:oversusdano matel
ialleve sem confiss:o,e o terceiro versa sobre doistiposde
punifâoeasuaeficicia:<çficarsem recreio''etkonfissloptiblica''. Osresul
tadosobtidosatravésdaANOVA permitiram velit
'
i-

carquehouvediferençasigniticativa(nfveldesigniticânciade
5%)nasrespostasdosescolaresem relaçào:1-A idade'
,sendo
que:a)ascliançascom idadeentre5e8anosconsideram queos

sujeitosdashistöriassâoculpadosdevidoaodanomaterialque
causaram .Por sua vez,com o aumento da idade osescolares

enfatizam aintencionalidadeem seusjulgamentoseb)apesarde
todasascl
iançasentrevistadasvalorizarem aconfissâo do delito

comoumaregramoral,asjustificativasapresentadas,pelosescolarescom idadeaté10anos,apontam paraorealismomoral(para
estessujeitosaconfissâoestsem segundoplanonahierarquiade
valoresmorais).2-Aosexo;sendoque:a)osmeninostendem a
considerarcomoapuniçsomaisjustatsticarsem recreio''porque
a''contissâopl
iblica''éhumilhanteeb)asmeninasatinnam,com
maisfrequência,que d'
Ficarsem recreio''n:oéconsideradouma
puniçâo eficsz..Dessa m aneira,conclufmos que os aspectos
psicogenéticose psicossexuais sâo importantese influentesno
quediz respeito aanslise da contissâo do delito enquanto uma
regramoral.

totalobtidopelacrianfa,ofndicedeDesenvolvimentoMental
(IDM)eo fndicedeDesenvolvimentoMotor(IDP).Efetuou-se
aindaaanllisequalitativadosftensnâoexecutadospelacriança,
contidosentreaidadebaseeasuaidadecronolögica,identiticando sreasespecfticasdedificuldade.Osresultadosmostraram que
naprimeiraavaliaçào,asditiculdadesmaisfrequentementeencontradasrelacionavam-seàshabilidadesmotor%,coordenaçâomotora
eatençâoseletivaaestfmulosvisuais.A dificuldademotoracontinuouevidentenasegundaeterceiraavaliaçâoenvolvendoamarchaeequilfbrio.Foiobservadotambém ,nasduasl
iltimasavaliaçöes,dificuldadescom relaçëo àlinguagem receptivaeexpressiva
eàcapacidadederesoluçiodeproblemas.Nastrêsavaliaçöes,a
medianadaidadebasefoiinferiorà.medianadaidadecronolögica
embora o IDM e o IDP da maioriadascriançastenhasesituado
dentrodoslimitesnormais,provavelmenteem ftlnçâodotratamento

dereposkëohonnonalaqueestâosendosubmetidas.
000-
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DES 2.11

RESILIZNCIA:UM ESTUDOCOM BRASILEIROSINSTITUCIONALIZADOS.ElainePedreiraRabinovich,éparecidaMagalideSouzaélvarez,MariaCect
liaI.
zïl:deMoraes.UniversidadedeSâo Paulo.
A resiliência,considerada como o desenvolvimento normalsob

C/nJMJCJd#ceis(RUTFER,1990),impöe-secomoobjetode
estudo anteoquadrosocialbrasileiro,onde 11milhöesdepesso-

as(Ipea,1996)vivem em estadodepobreza(rendamensalinferiora1s.m.).Umadasconseqiiênciasdestesdados,dentreoutros
fatores,é uma grande populaçào institucionalizada.Foinosso

objetivorealizarum estudoexploratörioparaveriticarpossfveis
regularidadesexistentesnashistöl
iasdevidadepessoasconsideradasresilientesapöslongapermanênciaem instituiçöesdurante

asuainfância.Foram sujeitosdoestudo7pessoas,3dosexo
A INFLUGNCIA DA IDADE E DO SEXO NA CONFISSXO
DO DELITO EM UMA POPULACAO DE CLASSE M/DIA
DA GRANDEVITURIA.HeloisaMoulindezl/dnctzKGiovalma

feminino e 4 do sexo masculino,de idadesentre 16 e45 anos,
que viveram e/ou vivem em instituiçöes/orfanatos,e que foram
considerados 4dresilientes''segundo os seguintes critérios:
vinculaçâo afetiva presente.nâo delinqtzncia.trabalho regular,

SarcinelliM otta eScheila Aparecida Uliana Canal.Universidade Federaldo Espfrito Santo.

sucessoescolar.Ossujeitosrelataram suashistöriasdevidaem
discurso livre(RODRIGUES,1994),posteriomenteanalisado
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comparando-sesimilalidadesediferençasentreosrelatosesuas

dinâmicas,objetivando-sepadröesqueserepetiam e/ouserepeliam.Atravésdestaanslise,foivisto queasinstituiçöesnortearam,

modelaram e/ouajudaram naformaçàodecomportamentos,atravésdoquedenominou-septzfdrntzjzpl,ouseja,peloexercfcioda
funç:oeducativaderesponsabilizar,dirigiremostrarocaminho.
Para osdepoentes,existiu/existe uma çimZe idealizada'',

freqiientementeutilizadaparajustificarainternaçâo,facilitando
aaceitaçâodestacondiçào.lgualmente foiagentefacilitadora
44negaçso''deser/estarinstitucionalizado,atravésdeumabusca
de''normalidade''1em quesuasvidasforam ,paraeles,processos
de<tnormalizaçâo'' significandoSsercomo todo omundo''estar
dentro dospadröes.A presença de irmâosimplicou em o innào
maisvelhoassumirotkontrole''dafamflia,dentroeforadainstituiçâo.Entreasmulheres,abuscaenecessidadedefiguramasculinapareceuserumadasforçasadarrumoàssuasvidas.Todos
citaram vfnculo afetivoimportanteealgunstransferiram estevfnculoparaoestudooutrabalho.Destacou-seaimportânciadafamfliaexistenteouaserformadanavidadestaspessoas.Esteestudo mostrou qtle o conceito m erece maiorinvestigaçào,devendo
serestaampliadaparacontemplar,concomitantemente,observa-

temcntemasculino.Porfim,percebe-seque,adespeitodaégoca
ou daidade em que acontece a iniciaç:o sexual,ela representa
paraasmulheresoabandonodasegurançadeum mundodeingenuidadeesonhosparaainserçàonum mundoreal,ondecorreré
liscoseterJqueassumirasresponsabilidadeseconseqtiênciasde
seuspröpriosatos.E,pormaisqueotempopassee,queoscon-

textoselinguagenssejam diferenciados,aprimeiraexperiência
sexualdamulhercontinuasimbolicamenterepresentando otomarpossede simesma.
000-

-
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VIDA SEXUAL,PREVENIAOECONTRACEPCAO:OQUE
PENSAM OS E AS ADOLESCENTES,M aria Helena Fâvero,
Wcdnm Costa Capone,SimoneCerqueiraDumont.UniversidadedeBrasllia.

Dandoprosseguimento aumalinhadepesquisaque seiniciou

com oestudodagravidezduranteaadolescência(Fsvero& Mello,
1993)eque,centrando-seem seguidanoestudodasconcepçöes

surgiropontohxo(DAMERGIAN)favorecedordadd
normaliza-

d0se dasadolescentesno que concerne osgênerosm asculino e
femininoesuaarticulaçàocom aquestàodagravidezeamaternidade/paternidade,evidenciou aimportânciadarelaçâo entre a
identidade e gênero,tendo porbase valores moraisarticulados

çâo''como um conceito heurfstico a serexplorado em estudos
subsequentes.

aosestereötiposfemininoemasculino(Flvero& Coll,1996),o
presentetrabalhoteveporobjetivoestudarasconcepçöesdose

föesdecampo.Sugere-seahipötesederededefatores(ROSSETIFERREIRA,AMORIM,MLeifRkhjdeproteçâo,deml
iltiplaorigem,responslveispelaresiliência,dentre osquaiso estudo fez

000-
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VIVZNCIAFEMININADAPRIMEIRARELAIAOSEXUAL.

Carlaântfratf:Ramos,CristianaMariaiorresdiPrilnio,
Ciomara Adnfncti.Universidade de Passo Fundo.

dasadolescentesnoquediz respeito àsuavidasexual.ao usode
contraceptivose ao uso de preservativos.Com este intuito submetemos360estudantesde30anodo20graudeescolasptîblicas
e privadasdo Plano Piloto e de cidades satélites do D.
F.a um
questionsriocompostode46questöesaserem respondidassegundoumaescalade5pontoselaboradasapartirdaanblisedo
discursodosadolescentesqueparticiparam deestudosanteriores

j5citados,abrangendo osseguinteseixos:areaçàoda famflia
A sociedade atual tem estimulado para que as m ulheres

experenciem maislivrementeasuasexualidade,opueimplicana
liberaçëodosrelacionamentossexuais'
.nâo existem regrasquanto aidade,ao parceiroou aomomentodeseteraprimeiraexpe-

riência.Contudo,apesardehojeem diasernonnalasmulheres
terem suaprimeirarelaçâosexualantesdocasamento,asubjetividade feminina continua,porvezes,se contigurando como h;
décadasatrss.O presenteestudofocalizouavivênciadaplimeira

relaçâo sexualem mulheresdediferentesgeraçöes(5 sujeitos,
com idadevaliandoentre20e43anos),com ointuitodeidentificarsemelhançasediferençasnoscomportamentosenasidéias
relativasaessetema.Asentrevistassemi-estruturadasforam analisadasqualitativamenteedivididasem trêscategoriastemlticas:

1)A primeirarelaçâosexual,queretrataosfatoresmotivacionais
envolvidosnaexperiênciadedesvirginamento'
,2)Fatoresexter-

frente àprevenç:oe à.gravidez;areaçâodosamigosfrenteà.
gravidez;dislogopais/adolescentes'
,asconcepçöessobrepreven-

Noecontracepçâoeaarticulafâocom asconcepçöessobrepapéisfemininosepapéismasculinos.Apösanbliseestatfstica,obteve-seosseguintesresultadosgerais'
.afamfliaévistacomonova
fontedeproblemasaserenfrentado tantonoqueserefereàquestào do acompanhamento ginecolögico visando a contracepçëo,
comono queserefereaoenfrentamentodeuma gravidez;agravidezé vistacomoumafalhadecomportamento damoça,sendo,
portanto,desuaresponsabilidade;o uso depreselwativosé associado ao tipo de relacionamento'
.se trata-se de namoro étsério'',
eleé dispenssvel,havendo uma relaçâo estreita entre o seu uso
ounâo,àconfiançaounâo entreosparceiros;o usodepreserva-

tivosassocia-setambém aojulgamentomoraldoquesejacondu-

nosenvolvidosnaprimeiraexperiência,quecontemplaapressâo
socialefamiliarfavorecendooucoibindo aexpeziênciasexual;e

ta sexualadequada ou inadcquada.Estes dados sâo discutidos
visandoostrabalhosquepretendem umaintervençâopsicolögica
nasescolase visando ostrabalhosvoltadospara ascampanhas

3)Vivênciadasexualidadehoje,quediscuteaevoluçâodascon-

pt
iblicaspreventivas.(CNPq).

cepçöessobre sexo com o passardo tempo e o comportamento
sexualatual.Osdepoimentosconvergem paraumacondiçâo essencialà.vivênciadoprim eiro ato sexual'
.amulherdeve deixarselevarpelo momento,baixarasdefesasearriscar-se.Asexpectativas,nem sempre assumidas,em relaçâo à primeiraexperiênciatambém atuam comofacilitadorasounâodaprimeirarelaçâo,
tornando-aum momento singular.Asfantasiasvâo desdesentir
dor,sentir-se frfgida,até a de encontraro pdncipe encantado.
Taisfantasiasmobilizam um padrâo defensivonatentativadediminuiravulnerabilidadefemininadiantedeum domfnioeminenSBP- XXVIIRcuniâoAnualdePsicologia
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A ADOLESCGNCIA E O BEM-ESTAR SUBJETIVO.Tania
Balsam Niskiez Rosane Braga de M elo e CarlosAmérico A.
UniversidadeFederaldo Rio de Janeiro.
A adolescência pode servista sob diferentesaspectos.Estudos
sobreesteperfodoindicam serestecaracterizadoportensöesque
99
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sâ0justificadasp0rconsiderar-sequeaadolescênciaéum m0-

Osresultadosindicam qtle80,49% encontravam-seentre 15-17

mentodavida caracterizado pormudanfasepassagens.M udançascorporaisalteram tantoagestaltdo corpoquanto arelaçso
c0m asexualidadeesâoelasque marcam,paraamaioriados
autores,0ingressonaadolescência.A tarefamaisJrduadeste
gerfodoéadodesligamentodaautoridadedospais;istoimglica
numasubstituiçsodessesparaque()adolescentepossaseinserir

anos;43,90% nàotiveram nenhumaintençâo deengravidar,nâo
relacionandoassim atividadesexualàpossibilidadedeengravidar;
31,71% rclatavam estabilidadenalibido,duranteo puerpério;
24,39% disseram quealibido aumentouno decorrerdagravidez;56,1% quem tomavaainiciativaparaqueaatividadesexual
genitalacontecesseera0ragazeem 21,95% destasrelaçöesa
adolescenterelatavaquensohouvemudançasnalibido;78,05%
viviam maritalmente,sendo9,76% casadaslegalmente'
,65,85%
dasadolescentes,queviviam maritalmente,seuscompanheiros
estabeleceram um bom vfnculoafetivoc0m obebêedemontravam
istoconversandoem assageandosuabarriga;14,63% estavam
fazendousodemétodosanticoncepcionaisduranteopuerpério;
17,07% pretendiam usé-lo;dasqueestavam com ocom panheiro

nacomtmidade.O bem-estarsubjetivoL()estudocientfticoda
felicidade(DIENER,1984).
,decomoeporqueaspessoasexgerimentam suasvidasem caminhospositivos.Esteconceitoabrangeassubdimensöessatisfaçëodevida,felicidade,afetospositivo

enegativo.Querfamnsinvestigaronfveldebem-estarsubjetivo
em adolescentes,bem comoacorrelaçàoentreseusescoresobtidosnasescalasde Satisfaçso de VidaeFelicidadeearelaçào
entredadosqualitativosobtidosem entrevistasedadosquantita-

(19,51%)maisdametadedelas(75%)estavam fazendousode

tivosobtidosem escalas.O bem-estarsubjetivoesatisfaç:ode

métodosanticoncepcionaisedasque aindan:oretom aram aati-

vidafora!n avaliados,respectivamente,atravésda aplicaçâo das
escalasSW B e SLS e de entrevistasestruturadas,em 15 adolescentesdeambosossexos,idadesentre 13 e 20 anos,moradores
decomunidadecarentedazonaNortedacidadedoRiodeJaneiro,pertencentesLclasse socioeconômicabaixa,escolalidadevariandodoprimeirograuincompleto aosegundograucompleto.
Osdadosobtidosforam analisadosqualitativamente,sendoutilizadatambém acorrelaçâo dePearson.Osresultadosdasentrevistasrevelaram queosadolescentespreocupam-seprincipalmente
com ostemas:relaçöescom afanu*lia,relaçöesafetivasforado

vidadesexual(31,71%),61,5% pretendiam fazerusodealgum
tipodeanticoncepçâo,porém n:opodemosatirmarqueistoocorrerl.A anslisedestesdadosnosremeteahipötesedeque asadolescentestransferem aosseuscompanheirosa responsabilidade
darelaçso sexuale mesmo estando grlvidasaindanâo associam

atividadesexualgenitalcom matemidade.(CNPq)
000-
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nt
icleo familiar(amizadee namoro),trabalho,lazereestudos.

MATERNIDADENAADOLESCZNCIA:RELAG OMATER-

Nosresultadosdasescalas,acorrelaçâodePearson paraositens
relativosàSatisfafâo de VidaeFelicidadeé de0.7,o queindica
consistência entre aspectos afetivos e cognitivosdo bem-estar

NO xFILIAL.EdnaMariaSeverinoPetersKahhale(Pontiffcia

subjetivo.Osadolescentesseconsideramfelizes,oqueficaclaro
nosresultadosdasescalasedasentrevistas.A inserçëo nomercadodetrabalhoeafonnaçâodapröpriafamfliaaparecem reiteradasvezesnosrelatosdosadolescentes,confinnandooqueoutros

investigadoresapontam comocaracterfsticasdesteperfodo.é
importante aprofundar estudoscom adolescentes das camadas

menosfavorecidasdapopulaçào.(CAPES)
00m
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MATERNIDADE NA ADOLESCVNCIA:SEXUALIDADE
GRAVfDICA E PUERPERAL EdnaMariaSeverinoPeters
Kahhale(PontiffciaUniversidadeCatölicadeSëoPauloeUniversidadede Sâo Paulok Paula Regina Arruda Temperini;
Déborah Moss (PIBIC/CNPqI;lngrid Luciana Francischetti
Ferreira (PontiffciaUniversidadeCatölicadeS:oPaulol;MarceloZugaib(UniversidadeEstadualPaulista)eMathildeNeder
(UniversidadedeS:oPaulo).

UniversidadeCatölicade Sëo Pauloe UniversidadedeSâoPau-

1(9.
,lngridlmcianaFrancischettiFerreira'
,DéborahMoss'
,Paula
sd.
j'int7ArrudaTemperini(PontiffciaUniversidade Catölicade
Sâo Paulol;MarceloZugaib (Universidade de Sâo Paulo)e
MathildeNeder(UniversidadedeS:oPaulo).
Este trabalho integra-se àsatividadesdo Ntîcleo de Estudosda
AdolescênciadaFaculdadedePsicologiadaPUC/SP,daClfnica
ObstétricadaF.M .U.S.P.edaDivis:odePsicologiadoH.C.F.
M.
U .S.P.A gravidezéumafasedo desenvolvimento da mulher'
.
impiicandoumasériedemudançastantoanfvelcorporal,fisiolögico como afetivo,relacional.O mesmo processo ocorre com a
adolescênciaqueredimensionan:o sö oindivfduo,queestsadolescente,como todo o meio efamiliaresao seu redor.Pensarna
gravidezda adolescente épensarnestesdoisprocessosocorren-

dojuntos.A tarefaassumidapelaadolescente,queengravida,é
dupla:buscaraidentidadepessoalefazê-laatravésdamaternidade.O presente trabalho estudou o desenvolvimento da relaçio
maternoxtilialdaadolescenteduranteociclogravfdico-puerperal.
Osdadosforam coletadosnoAmbulatöriodeObstetrfciado H.

C.daF.M.U.S.RjuntoaoProgramalntegradodeAssistênciae
EducaçâoàGestanteAdolescente;fez-se4lentrevistasindividu-

Este trabalho integra-se às atividades do NEAd/Faculdade de
PsicologiadaPUCSP,daClfnicaObstétricadaF.M .U.S.
P.eda
DivisiodePsicologiado H.C.F.M .U.S.P.A gravidez Luma fase
dodesenvolvimentodamulher:implicandoumasériedemudançastantoanfvelcorporal,fisiolögicocomoafetivo,relacional.O
mesmo processo ocorre com a adolescência que redimensiona
nâosöoindivfduo,comotodoo meioefamiliaresaoseuredor.
Pensarnagravidezdaadolescenteépensarnestesdoisprocessos

ocorrendojuntos.Opresentetrabalhoestudouodesenvolvimentodasexualidadeadolescenteduranteagravidezenopuerpério.
Osdadosforam coletadosnoAmbulatörio deObstetrfcia;fez-se
41entrevistasindividuaissemi-estruturadasduranteopré-natale
nopuerpério,ondeseinvestigavadadossociaisedesexualidade.
100

aissemi-estlmuradascom adolescentes(de13a17anos)durante
agravidezeopuerpério,ondeinvestigava-sedadossociais,corporais eda relaçâo com o bebê.Os resultadosindicam que 80,
49% encontram-se entre 15 a l7 anos;78,05% vivem maritalmente,sendo 9,76% casadaslegalmente;53,66% moram com
suasfamflias;21,95% cursaram até o 2o.grau incompleto e 63,

41% entrea5â.e8..séliesdo10.grau.Odesejodeengravidarfoi
relatadopor65,85% dasadolescentes,75,61% nëoplanejaram e
#5,36% aceitaram a gravidez.78,05% relataram percepçao de
alteraçâoemocionalno perfodo gestacional,que nâo apresentou
relaçëocom asignificaçâoatribufdaaosmovimentosfetais:63.
41% considera-osumaformade comunicaçâodo feto com elas.
A interaçâo delascom ele atravésde massagem e/ou conversa
SBP-XXVIIReunisoAnualdePsicologia
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ocorreuem 82,92%.O paidobebêtambém interagedestaforma
com ofetoe60,98% dasadolescentesvalorizam-na.O modelo
maternodestasadolescentesnâoinfluencioudiretamentenaocorrênciadagravidez,somente39% delastêm m:esqueengravidaram
naadolescência..0 medomaisfreqiienteéodoparto,queapareceem 31,71% doscasos.A experiênciadopartofQiconsiderada
bo:por75,71% dasadolescentes.Percebeu-sequeestasutilizam a relaçâo materno-filialcomo um recurso paraconstrufrem

suaidentidadecomomulher.(CEPE/PUCSPePIBIC/CNPq)
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ACONSTRUCAOPSICOLUGICADOPROCESSODEMENSTRUAIAO.MarianadoNascimentoXrrffe,RobertaRaffaelli
NascimentoeVerônicaEstevesdeCarvalho.PontiffciaUniversidadeCatölicadeSâoPaulo.
Estapesquisatevecomo finalidadeinvestigarasatitudesde meninasadolescentesem relaçâo aoconfnciadamenstruaçso.Tendoem vistaaamplitudedotemaeadiversidadedeexperiências
vivenciadaspelasadûlescentes,optou-se porrestringiro universo,considerandomeninasdeclasseopersrialocalizadasnafaixa
etériade11a14anos,nacidadedeS4oPaulo.Nessesentido,os

objetivosfundamentaisdonossoestudoforam osseguintes:1)-

modelossociaiseassim godem atuartantocomoconstituintescomo
serem constitufdospelomododeseradolescente.Conhecerascaracterfsticasbisicasdestesestery tipospodeauxiliaroprocessode

desmistificaçâodoquesejaestafasedodesenvolvimento,sejapal'
a

ospaiseeducadoresem especialcomoparaasociedadeem geral;
propiciandoassim,um ambientequepromovamaissaudavelmenteoprocessodeconstruçâodaidentidadepeloadolescente.Foram

sujeitosdestapesquisatrintaestudantesuniversitMosdeambosos
sexos.Ossujeitoseram abordadosequestionadossobrequepalavras'lhevinham àcabeça''aoserdadooestfmuloççadolescente''
eram tomadasparaanJlise asseisprimeirasgalavras.Osdados
foram analisadosqualitativamentebuscandoidentiticarcategorias
estereotfpicas.Osdadosindicnram aexistênciadetrêsprincipais
categoriasestereotfpicas.A primeiradestascategoriasrefere-sea

questöesdeposturasubjetiv:doadolescenteeabranjequalificaçöescomoporexemploçç
rel ldia'e:tirresponsabilidade''A segundacategoriarefere-seaatividadesdoadolescenteesb exemPlosdeassserçöesaquiclassificadasçefestas''ettnamoro''.Finalmente,aterceiracategoliarefere-seaoperfodoffsicodaadolescênciaeécompostaporpalavrasou expressöescomo Ssperfodo
transitörio'
'e<t
idade''Osresuludosapontaram anecessidadede

umaabordagem quantitativaàquestàodemodoquesejapossfvel
saberquâoimportanteécadaumadascategori% edeseuscomponentesnadeterminaçsodoestereötipodoadolescente.Estasegtm-

dapartedapesquisajlestsem andamento.

Investigaro signiticadodamenstruaçâoeasvivênciasqueaacom-

000-

panham;2)-Caracterizaroconjuntodasrepresentaçöesscciais

-

envolvidasnesseprocesso;3)-Enfatizaropapelexercidopela
relaçàomàeefilhanaconstnw âodossentidosatribufdosà.mens-
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trtlaçâo,bem comoaposiç:odopaifrenteaoevento;4)-Final-

O QUE PREOCUPA 0S ADOLESCENTES? Alessandra

mente,apartirdosdadoscoletadospelapesquisa,apontaraspossfveisformasdeatuaçâodopsicölogo.Paraaexecuçâodestapesquisacircunscrevemosanossainvestigaçâoa30adolescentesde

.

umaescolapt
iblicadeSào Paulo(EEPSG MissBrowne),provenientesdefanulia operM as.Primeiramente,utilizamosquesti-

onMosparaaseleç:odossujeitosdepesquisa.Em seguida,fizemosentrevistascom oobjetivoderevelarasrepresentaçöesatravésdosdiscursos.Chegamosàsseguintescategoriasprincipais:
tt
lnfciodaadolescência'',ç'
Entendimentoeidentiticaçàodofenômeno de estarmenst
nlada'' çf oexistênciadeduasidentidades''
'CSER comotransformw âodapröpriaexistência''e:thlenstruaçâo:
FenômenobiolögicoX Pröpriodaidentidadefeminina''
.O significado maisrestrito da menarca apareceu nadualidadefenômenobiolögico eidentidadefeminina,dizendorespeitoàpröpriaintimidade.A conclusâo a que se chegou é queasadolescentese seus
paistêm umaconsciênciafragmentadadofenômeno,poisnâoconseguem integrarmenstruaçâo,sexualidade,afetividade,relaciona-

mentos,planejamentofamiliarecondiçâofeminina,dentrodesta
sociedadeenestecontextohistörico.TAPESP)
000-
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ESTEREUTIPO SOBRE ADOLESCENTESEM ESTUDANTES UNIVERSITXRIOS.Luciana S.Oliveira,Alessandra
Sant'
An??
,
J Bianchi.UniversidadeLuteranado Brasil.
Estudossobreadolescênciatêm mostradoqueestaconstitui-seuma
imm rtantefasena formaçâodaidentidadedo homem.A constzuçâodaidentidade nestafaseéapontada,porvériosautores,como
um processodeidentificaçâo com o gnlpodeiguaisecom modelosoferecidospelomeiosocial.Nestecontexto,oestudodeestereötipos faz-se importante sob a premissa de que estestomam-se
SBP -XXVIIReuniâo AnualdePsicologia

sf
J/il'
ânrllBianchi.UniversidadeFederaldoRioGrandedoSul.
Estudossobreadolescentesmostram como preocupar-seéuma
caracterfsticadesenvolvimentaldestafase.Diversosdestestrabalhostêm apontadoqueaspreocupaçöess:o influenciadaspelo
contextoculttlralem queestéinseridooadolescente.Assim torna-seimportantesaberoquepreocupaum determinadogrupode
adolescentes,num dadocontextocultural,parapoderem serdesenvolvidasestratégiasde intervençso eprevençâo em satide

mental.A amostraconstituiu-sedesujeitosdeambosossexos,
entre 10e21anos,inclusive.estudantesde5.sériedoprimeiro

grauao 20ano do segundo grau Ossujeitosfreqiientavam a5.
(n=126),6.(n=127),7.(n=141)e8*(n=136)sériesdoplimeiro
graueo10(126)e2e(148)anosdosegundograunasredesprivada epûblica de ensino.O instrumento utilizado foiuma escala
sobrepreocupaçöesquecompreendeumalistade99 itensondeo
indivfduodeveassinalaraintensidadedaquelapreocupaçâopara

ele,em umaescalade 1(nâo mepreocupa)a 3(mepreocupa
muito).O instrumentofoiaplicadoem saladeaulaefoisolicitado que,apösrespondido,osalunoso colocassem em umauma,
sem identiticaçâo pessoal.A anâlise de dados foifreqiiencial,
quanto àquestâo sobreo que preocupavaosadolescentes,epara
compararasdiferençasde médiasde preocupaçöes,através de
ANOVA,tendo comovariâveisindependentesidade,sexo,classesocialegraudeinstruçâo.Osresultadosindicaram queaperda

deumta)amigola)pröximo,oestuproeaAIDSs:oassituaçöes
que maispreocupam os adolescentes.Diferençasnosnfveisde
preocupaçâo foram encontradospara idade,sexo egrau de instruçâo.Osgnlposmaisnovosforam osque apresentaram maioresescoresparapreocupaçâo;asmeninasmostraram-semaispreocupadasque os meninos c o nfvelde preocupaçöes tendeu a
diminuirconfonneo adolescente avançava academicamente.O
conhecimento do que preocupa o adolescente e das diferenfas
10l

DES -Psicologiado Delelpl.
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existentesquantoa0Snfveisdegreocupaçàotornal
x ssfveltraçar
um planodeaçâoquepermitaapartirdasprcocu?açöesdosado-

lescentesabordarquestöespreventivasem sat
îde.(CNPq)
000-

tasconstituirumacategoriaestereotfgica.Asanslisesindicaram
aexistênciadetrêsprincipaiscategoriasestereotfpicas. A pri-

meiradestascategoriasrefere-seaquestöesdeposturasubjetiva
doadolescenteeabranjequalificaçöescomoporexemplofl
rebel-

CarolinePassuello,CristinaOstermann,RitaC.S.l.
zwpl,FranciscoSettineri.UniversidadeFederaldoRi0Grandedo sul.

dia''eç'irresponsabilidade''.A segundacategoriarefere-seaatividadesdoadolescenteessoexemplosdeassserçöesaquiclassit
icadasttfestas''ett
namoro'' Finalmente,aterceiracategoriarefere-seaoperfodoffsicodaadolescênciaeécompostaporpalavrasouexpressöescomot'gerfodotransitörio'
'cttidade'' Osrestlltadosapontaram anecessidadedeumaabordagem quantitati-

A questaodatiguradopaitem sidogotlcoreferidanaliteratura.

cadaumadascategoriasedeseuscomgonentesnadeterminaçso

O objetivodotrabalhoéveriticaraimgortanciadafigurapaterna

doestereötipodoadolescente.Estasegundapartedapesquisajs

num momento pontualdodesenvolvimento humano:aescolha
protissional.Foram estudadososcomentariosverbaisrelativos
ao pairealizadosem entrevistas,tantonoqueserefereainfluencia deste na escolha, quanto apossibilidade de terparticipado
nestacomo modeloidentitk atorio.Naprimeiraetapa,foram analisadas46entrevistasrealizadaspelo Serviço deOrientaçaoProtissionaldo Instituto de PsicologiadaUFRGS,buscando detectarareferenciaexplicitado painasentrevistas.0 paifoireferido
explicitamentecomo modelo protissionalpor13% dosentrevistados,e 15,2% falaram quesofreram influenciado painaescolha
daprotissao,o queindicapoucareferenciaexlicita.Em umasegundaetapa,denaturezaqualitativa,foirealizadaumaanalisede
conteudo de entrevistasde 4 adolescentes.Nesta foipossivel
visualizaraparticipaçaonaoexplicitadopai,mostrando-secomo
modelo identificatorio no processo deescolhaprotissional.

estsem andamento.

-

DES 2.20

A INFLUZNCIA DO PAINA ESCOLHA PROFISSIONAL.

vaàquestàodemodoquesejagossfvelsaberqusoimportanteL

-
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DES2.22

AVALIAG ODOSESTADOSDEANIMODEIDOSOSPRA-

TICANTESDE EXERCfCIO COM MVSICA MariaLuizaJ.
Miranda(UniversidadeS.JudasTadeu),MariaReginaS.Godeli
(UniversidadedeSâoPaulo-lP)eSileneS.Okuma(UniversidadedeSàoPaulo-EEFE)
Asdiferentesformasdeorganizaçso do cotidianodacriançaatuam como recursosparaseu desenvolvimento e cada vezmaisa
crechevem fazendopartedessecotidiano.Em vistadisso,baseadonospressupostossöcio-interacionistasdeVygotsky eW allon,

estetrabalhotem porobjetivodiscutirasfonnasdeestruturaç:o
000-

-

DES 2.21

QUEM é 0 ADOLESCENTED0 PONTO DEVISTA DEESTUDANTESUNIVERSITXRIOS.LucianaSocoloskiOliveira,
AlessandraSant'
Anlm Bi
anchi.UniversidadeLuteranadoBrasil.
Estudos sobre adolescência têm mostrado que esta constitui-se
numaimportantefase naformaçâodaidentidadedo serhum ano.
Desvendarcomo sedsessafonnaçào,como oadolescenteconströisua identidade,é papelda psicologia do desenvolvimento.
Autoresdessaéreatêm apontadoquetalprocesso sedépelaidentiticaçâo com o grupo deiguaisecom modelosoferecidospelo
meio social.Nestecontexto,o estudo deestereötiposfaz-seimportantesobapremissadequeestestornam-semodelossociaise
assim podem atuartanto como constituintescomo serem constitufdospelo mododeseradolescente.Conhecerascaracterfsticas
bssicas destes estereötipos pode auxiliar o processo de

desmistificaçâodoquesejaestafasedodesenvolvimento,seja
paraospaiseeducadoresem especialcomoparaa sociedadeem
geral'
,propiciandoassim,um ambientequepromovamaissaudavelmenteo processodeconstruçâo daidentidadepeloadolescente.Estetrabalhotevecomopropostaserum estudoexploratörio,
seguindo aspremissasdametodologiaqualitativa,visandoidentiticarcategoriasformadorasdo estereötipodeadolescenteentre

estudantesuniversitM os. Foram sujeitosdestapesquisatrinta
estudantesuniversitM osdeambosossexos. Ossujeitoseram
abordados,noscampideduasuniversidadessulriograndenses,e
era feitaumaperguntasobreoqueIhesççvinhaàcabeça''quando
era ditaa palavra adolescente.Como dadosforam consideradas

asseisprimeiraspalavras,ouexpressöes,indicadaspelossujeitos. Osdadosforam analisados qualitativamente no sentido de
buscaridentitk arquaisaquelaspalavraseexpressöesque seas-

semelhavam quantoaoseusignificadoe,portanto,poderiamjun102

dasatividadesdesenvolvidasem uma tunnade creche proposta
pelaeducadoraeanalisarcomoestaestruturaçâo aparecenabrincadeira de faz-de-conta de escolinha damesma turma de crianças,sem apresençada educadora.Paratanto,investigamosuma
tunnade 33 cliawasde4 anose suaeducadora,de umacreche
municipaldeRibeirâoPreto atendendoapopulaçâo debaixarenda.Cinco sessöesdeatividadepedagögica,com duraçâo em média de 38 minutos,gravadasem VT foram analisadasm icroge-

neticamente,apartirdetranscrköesfeitasem intervalosde15
segundos.Estes dados foram confrontados com aqueles
construfdosa partirda transcriçào microgenética de 1sessâo de
faz-de-conta de edescolinha''da mesma turma de crianças,com
aproximadamente18minutosdeduraçâo,sendoqueumadascliançasrepresentavaa professora.Para uma primeira anllise,foram elaboradosquadrosquedemonstram adinâm icadassessöes
eapartirdestesdadosforam selecionadosepisödiosparaaanélisemicrogenética.Taisquadroseanélisesapontam queasatividadespedagögicassâobastantedirigidas,com um grandecontrole
pelaeducadoraparaaexecuçào detaistarefas.Houveum predomfnio de atividadelivredeartesplssticasdentro destasativida-

des,queparecem nâoserdinamicamenteplanejadas.Asprsticas
pedagögicaspoucasvezessâo acompanhadasde instruçöes,nâo
sendoinformadoàscriançasosmotivosporqueelasdevem ser
realizadasconforme proposto.A precariedade dacreche'
.escassezdematerial,espaço limitado,razào adulto-criançainadequada,acabam pordetenninaro desenvolvimento detaisatividades.
Estas acabam reaparecendo no faz-de-conta,nâo em fonna de
açöes pré-detenninadas,mas sim de reconstruçöes e resignificaçöesdeexperiênciasanteriormentevivenciadascom aeducadora,conforme a reproduçâo de gestos,posturas,instruçöes e

regras,assim comoousodomaterialdisponfvel(papel,cola,etc).
(CNPq-FAPESP).
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lac0 objetivodesteestudofoi,portanto,0decompararcaracte-

APRECIAIAO DOCENTEDE FATORESRELACIONADOS
AODESEMPENHOACADVMICODOALUNO.J/JJZA#=/O

rfsticasdealunoscom orientaçàoparaaaprendizagem significativacom ascaracterfsticasdealunoscom orientafâoparaaaprendizagem mecânica.Ascaracterfsticasfocalizadasforam:experiência anterioràfaculdade,expectativascom relaçso ao curso
universitsrio,desempenhoem umaprovabimestral,graudesatisfaçâorelacionadoaessedesempenho,ecausasatribufdasao
sucessoeaofracassonodesempenhoatingido.Atuaram comoSs
60 alunosmatriculadosna2a.séliedeum cursodePsicologia,
localizadonointeriordoEstadodeSpoPaulo,sendo53dosexo
femininoe07dosexomasculino,com idadevariandoentre18e
65 anos,aproxim adamente.Esses Ssforam classiticadoscomo
possuindo orientaçso signiticativaou orientaçào mecb ica,de

tlzSilvaPontesNeto,JosélmizGuimaröeseFenmndoFrei(UniversidadeEstadualPaulista,CampusdeAssis).
0 estudoinsere-senocontextodateoriadaatribuiçào.Trata-se
detlmaréplicaeextensàodepesquisasrealizadassobrefatores
relacionadosaoalunoepercebidos,porprofessores,comorele-

vantesem situaçâodedesempenhoacadêmico.Oobjetivobésico
foiodeveliticarsehaviadiferençanaapreciaçâodacapacidade,
esforçoeconceito obtido poralunosem situaçâodedesempenho
acadêmico,porpartedeprofessoresde escolaspt
iblicase privadas,queministravam aulasnaSquatrosériesiniciaisdo 10grau.

Atuaram comosujeitos18professoresdeescolasptîblicase18
professoresdeescolasprivadasdeum municfpiodointeriordo

EstadodeS5oPaulo.Dessetotalde36sujeitos,01eradosexo
masculinoe35dosexofeminino,com tempodeserviw variando
de02a47anos.Em tennosdeescolaridade,5% possufam apenasmagistério,5% m agistérioecursosuperiorincompleto,e90%
magistérioecursosupeliorcompleto.Essesprofessoresrecebe-

ram um conjuntodeinstruföesescritasreferentesacomoresponder,individualmente,aum instnlmentoquecontinha20condi-

çöesexpelimentais.Estascondköesversavam sobresituaçöesde
desempenhoacadêmico(em quealunostinham oun5ocapacidade,apresentavam esforço ou n:o eobtinham um conceito,que

podiaserinsuticiente,regular,bom,muitobom eexcelente)e,
solicitavam queoprofessorapunisseourecompensasseoaluno
nela envolvido,atribuindo-lhe estrelas de diferentes cores.Os
dadoscoletadosindicaram queprofessores de escola ptîblica e
professoresdeescolaprivadan:odiferem naapreciaçàodealu-

nosem situaçâodedesempenho acadêmico (F=0.0305,p<0.
05).Masosfatores,consideradosisoladamente,apresentaram
influênciasignificativa,asaber:esforço(F= 177.26,p<0.05),
conceito(F=78.52,p<0.05)ecapacidade(F=28.96,p<0.05).

acordocom respostasaum questionM o,avaliadasportrêsjufzes.
Osdadosreferentes àscaracterfsticas mencionadas foram
coletadas,também,pormeiodequestionérioetratadospormeio
deanslisedecontetido.Asim sendo,pôde-seinfelirqueosSs
com orientaçàoparaaprendersigniticativamentepossufam uma
experiênciaescolaranteriormaisricaqueadosSscom orientaç:oparaaprendermecanicamente.Expectativasmaisclaraserealistas,em relaçsoàescolhaeconsecuçâodocurso,foram,igualmente,maisfrequentesem alunoscom orientaçëo significativa.
O desempenhomédiocom relaçâoà.provabimestraldosSscom
orientaçào signiticativa foiapenasligeiramente superiorao desempenhomédiodosoutrosSs.A satisfaçâoparacom odesempenho obtido,no entanto,foimaiorno grupo dosSs.voltados
paraaaprendizagem significativa.A atribuiçâo decausaspara o
sucesso ou fracasso relacionado ao desempenho atingido,também,apresentouvariaçâonosdoisgrupos.Dessemodo,considerando-seosdadosdoestudo,aalunoscom orientaçàoparaaaprendizagem signficativa parecem estar associadascaracterfsticas
dsmaispositivas''doque aalunoscom olientaçâo para aaprendi-

zagem mecânica.(CNPq)

Houve,também ,interaçâosigniticativaentreesforçoecapacida-

000-

de (F=12.95,p < 0.05).Taisresultados,sobretudo oque diz
respeitoàinfluênciadoesforçoem situaçâodedesempenho,sâo
compatfveiscom outraspesquisasarespeito do assuntoem pauta.Paratinalizar,valedizerque seaspercepçöesdapessoaindicam comoelacompreendeomundoquearodeiaetem influência
no seu comportamento,osdadosdesteestudo devem despertar
algumaatençâoem relaçào aotrabalhodoprofessorem situaçöes
dedesempenhoacadêmico.

-
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ESC 1.02

CARACTERfSTICASDEALUNOSUNIVERSIT/RIOSCOM

DIFERENTES ORIENTAX ESPARA A APRENDIZAGEM

ACADZMICA.Joao fazv/l(UniversidadeEstadualPaulista,
CampusdeMan7ia)eJoséAugustodaSilvaPontesNeto(UniversidadeEstadualPaulista,CampusdeAssis)
Teoricamente,postula-sequea aprendizagem signiticativaésuperioràaprendizagem mecânicaem vériosaspectos.Porconseguinte,alunosqueapresentam umaorientaçâoparaaprendersip
nificativamente develiam possuircaractenrsticas,que poderiam
serconsideradascomo çtmaispositivas''doque ascaractedsticas
de alunosquesedispöem a aprendermecanicamente,no quese
refereaaspectosrelacionadosàaprendizagem em contextoescosBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

-

ESC 1.03

PERFIL DO ALUNO UNIVERSITXRIO NA OPINIAO DE
PROFESSORES.Teresa Cristina Siqueira Cerqueira.UniversidadeFederaldeRoraima.

O presentetrabalhoinvestigaatravésdatécnicadoIncidenteCrfticoalgunstraçosrelevantessobreopedildoalunouniversitlrio
naopiniâo deprofessores.Estes,apöscerto tempodecontato
com seusalunos,tendem a rotull-losde bons,médiosou maus.
Essasopiniöes,impressöese sentimentûsque umapessoatem
em relaçâo aoutra,sâo determinadaspelapercepçâo social.A
saladeaula,em suacomplexaredederelaçâointerpessoal,constituiumarealidadeparaqualapsicologiasocialtem muitoacontribuir.Empregou-seaTécnicado IncidenteCdtico,desenvolvi-

daporRanagan(1954).A técnicaenvolveadescriçâodecomportamentos(atos)relevantes,decontelidosuficienteparaqueo
propösitoouintençâo(objetivodoato)easconseqûênciaseefeitos(resultados)estejam presentes.A amostrafoicompostade68
respondentes,sendo 37 (trintaesete)do sexo masculino e31
(trintaeum)dosexofeminino,todosprofessoresnacidadede
Brasflia-DF,pertencentesaumauniversidadeptiblicafederale
trêsuniversidadesprivadas.Asâreascientfticasconsideradaspara
efeitodeseleçâo daamostra,foram asseguintes'
.ciênciasexatas

(cursosdeffsica,qufmica,matemâtica,biologiaeestatfstica)e
ciênciashumanas(cursosdepsicologia,tulismo,geografia,filosofia,sociologia,letraseantropologia).O instrumentoutilizado
105
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fOiumaentrevistaestruturada,c0m àasenatécnica(10incidente

como()grodtltoderelaçöesegrlticasquetinham lugarnaescola,

crftico,visandoobterinformaçöesrelativasacomportamentosde
bonsemausalunosesuascaracterfsticasnaopinisodosprofessoresresgondentes.Estasentrevistasforam gravadasem t
ita-cassete.Podemosverificarque76% dosprofessoresdaéreadeciênciasexatase56% dosgrofessoresdasreadeciênciashumanas
enfatizaram ()fatodobom alunoseraquelequeseinteressapela
matéria.Osbonsalunosforam caracterizadospor49% dosprofessoresdaâreadeciênciasexatase65% dosgrofessoresdasrea
deciênciashumanas,comosendoaquelesquegossuem bom rendimentoacadêmicoequerealizam trabalhosbem estruturados.A
pesquisarevela çuea percepfso socialvaialém dapercepçso
sensorialdireta,goismuitosoutrosfatoresainfluenciaram,tais
comoosvaloresacadêmicosdogröpriopercebedoreseusestereötiposem relaçâo aobom emaualuno.A pesquisamostratambém queacoletadeincidentesfoiumaestratégiaLem-sucedida,
sendopossfvelutilizarestatécnicaem umagamadiversificadade
situaçöes.

oquelevouàbuscadcnovasformasdeorganizaçào como,por
exemplo,areestruturaçso do esgaçodorecreioem oficinasde

000-

Considerando queumaem cada200 pessoasnâo apresentalinguagem oral,foram desenvolvidosossistemasde comunicaçâo

-

leitura,artes,jogos,etc.Apartirdessetrabalhofoipossfvelconstatar0papelfundamentaldasrelaföeseprsticasestabelecidasno
interiordaescolanaproduçsodofracassoescolareaimgortânciadopsicölogoescolarnessecontexto.

000-
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ESC 1.95

ICONICIDADEEENSINODERECONHECIMENTODESfMBOLOSEM SISTEMASCOMPUTADORIZADOSDECOMU-

NICACAO ALTERNATIVA.LeilaNunes,DanielNogueira,
A'
/ïrntzPassos,KelyPaula,:1,$47Magalhses,SorayaM adeira e
Terezinha Valério,Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
DéboraNl
zntrî,lvâniaârt
zl-jt),AnaBeatrizBernat,Universidade
FederaldoRiodeJaneiro,ElizeuMacedoef'
dm t
zntft?Capovilla,
Universidadede Sào Paulo.

ESC 1.04

alternativa.Osmaisconhecidossso:PIC,PCS eBLISS.Ques-

PRODUCAO D0 FRACASSO ESCOLAR N0 COTIDIANO:
EXPERIGNCIADEINTERVENIAO EM ESCOLAPUBLICA.

töescrfticasno uso destessistemas referem-se ao processo de
iconicidadedossfmbolose àfonnadeensinarossfmbolosmenostransparentes.Umasériedeexperimentoscom um portador
deparalisiacerebralatetöidede 14 anosfoi-realizadaparainvestigarestasquestöesutilizando-se o Sistema ImagoAnavox.No
primeiro experimento,a fim de avaliaro reconhecimento dos

Patnkia Carla Silva do Ptz/e,Débora Cristina Piotto,Rtnlt7lt7

Meneghini,MariélenaAraûjo,f'
k rFernandesdeMatos,f'
rilu
M idori,SandraSawaya.UniversidadedeS:oPaulo-Ribeirâo
Preto.

fconesporpartedosujeito,foram conduzidas27sessöesdividi-

A compreensëo da produçâo do fracasso escolar,que tem como
umadasconsequênciaso processodeexclusào sofrido pelascri-

dasem 3 fases'
.pré-teste,intervençâo epös-teste.Na pririkfià''

ançasdecamadaspopularesnaescolaptîblica,éobjetodaatua-

47%.
,diferençaestatisticamentesigniticante(t=4,6'
,p<0,05).O
segundo experimento teveporobjetivo ensinaracategoria se-

çëodopsicölogo escolar.Resultadosrecentesdepesquisasmostram que osaltosfndicesde fracasso escolardestascrianças,estëorelacionadoscom aorganizaçëo eo funcionamentodaescola,
assim como com asrelaçöesestabelecidasnestecontexto.Atravésde um trabalho de intervenç:o,realizado porestagiM osdo
cursodePsicologiadaUSP deRibeirâo Preto,em umaescolade
primeiro grauque atende estapopulaçâo,procurou-seinvestigar
asrelaçöesquese estabelecem nointeriordaescolaenorelacionamento destacom sua clientela,relaçöesqueest:o nabasedas
explicaçöesparaosproblemasescolares.Estetrabalhosedesen-

volveunoperfododemarçoadezembrode1995eteveporobjetivo'
.conheceraspréticasenvolvidasnaproduçsodo fracassoea
busca de possfveissoluçöes;compreendero processo de exclusào soflido porcriançasde primeirase segundasséries;e assessorarprofessorese diretorquantoaotrabalho desenvolvido com

ascriançasnasreuniöesdeHTP(HorsriodeTrabalhoPedagögico).O olharsobreocotidianodestaescolapassoupelainvestigaçà()de quem eram ascriançasindicadaspelasprofessorascomo
crianças com problem asde aprendizagem ,investigando como

fase,osujeitoapresentou34% deacertos,enquantonaterceira,
mânticaverboscomparando-seaeficlciadequatro procedimentosde ensino'
.rotulaçâo,animaçâo grética,dramatizaçào e animaçâoassociadaàdramatizaçâo.A percentagem deacertospara
cadaum destesprocedimentosforam respectivamente:20%,20%,
47%,53%.O propösito doterceiro experimento foiodecompararodesempenho do reconhecimento de açöessob duascondi-

çöesdiferentes:conjuntodefotosdeum mfmicoeconjuntode
fotosdopröpl
io sujeito.A maiorpercentagem deacertosdesta
éltimacondiçâopermiteatirmarqueastigurasdosujeitosemostraram maisicônicas.No experimento4,um delineamentoexperimentaldetratamentoalternado foiutilizadocom omesmopropösito do terceiro experimento.Osresultadosmostraram queo

sujeitoreconheceumaissfmbolosapresentadosnosistemacontendofotosdopröpliosujeitodoquenosistemacom fotosdo
mfmico(t=3,7032*
,p<0,002).Concluiu-seatravésdestesexpelimentosqueaconstruçâodesistemascomputadorizadosdecomunicaçso alternativademandaaparticipaçàoativadosseususu-

élios.(CNPq/ME-UERJ)

funcionavaaescolaenquantoInstituiçâo(relaçöesdepoderehierarquia)equaiseram aspréticascotidianasdaescolaqueconstrufam um detenninadotipo derelaçëo com asua clientela.Para
istoforam utilizadasvM asestratégiascomo gruposcom ascriançasindicadas,reuniëo com ospaisdestas,reuniâocom osprofessorese diretor,entrevistasindividuaiscom ascrialxase com
osprofessores,eventuaisvisitasàscasasdessascrianças,além de
umapesquisa sobre o histörico escolardasmesmas.O trabalho
permitiu oinfcio daconstruçâodeum novoolhardaescolasobre
simesma,suaclientelae orepensarsuaspriticas.O fracasso escolarcomu
'menteatribufdo àscrimwasfoise revelando,defato,
l06
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ESC 1.06

IDENTIFICACXO DE CRIANCASCOM ALTO E BAIXO
RENDIMENTO ACADZMICO.PatriciaLeiladosS'
J?IItU e
Sônia S'
JKJJ Vtaliano Graminha.Universidade de Sâo Paulo.
Estudostêm indicado queoprofessoréumafontedeinformaçâo
importanteem relaç:o ao rendimento acadêmicodeseusalunos,
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

ESC -Psicologia Escol
aredaf'
tfl
tclflp

especialmentequandosetratadecriançascom problemasdeaprendizagem .Na situaçâo escolar,ele tem sido o responssvelpelo

nasmàos,batimento cardiaco acelerado e pesadelos.A maior
frequência de respostas%'muitasvezes''aparece nasmanifesta-

encaminhamentodealunosealiteraturatem apontadoqueojulgamentodoprofessor6bastanteprecisonaidentit
icaçëodecriançasquenecessitam deserviçosespecializadosquepossam apoiar
oufavorecero seu desenvolvimento acadêmico.Partindo desta

çöesdeinsonia(22,6),roerunhas(23,0)edordecabeça(21,6).
QuantoaExpressàodeSi,asrespostasKfsempreemuitasvezes''
aparecem nasensibilidadeacrftica(45,0),acham-sesonhadores
(64,4),contiam naspessoas(52,2),acreditam queaspessoas

constataçâorealizou-seopresenteestudoqueteveporobjetivos

estâomaispreocupadascom osoutrosdoquecom elasprdprias

veriticaraincidênciadecriançasavaliadaspeloprofessorcomo
tendoaltoebaixodesempenhoacadêmicoecompararosresultadosdaavaliaçâodoprofessorcom osresultadosobtidosnoTeste

(67,6)eresistentesamudançadeopiniâosobresi(52,8).Os

deDesempenhoEscolar(TDE).FoisolicitadoatodososprofessoresdeCiclo Bssico (CB)Ie11deumacscolaestadualque
avaliassem orendimentoacadêmicodeseusalunos(num totalde
390escolares)apartirdeumaescalade1a10(sendo lodesempenhomaisbaixoe10omaisalto).Foram selecionadosaleatori-

resultadosindicam umarelativalabilidadenaauto-estim a,certa
intensidade em alguns sintomaspsicossomsticose a expressâo
desicalcadaprincipalmentenasensibilidadeacrftica.N0corpo
do estudoressaltam-seosindivfduosdiscrepantesquerefletem
auto-imagem negativa,oqueindicaalém dautilidadedoinstrumento,anecessidadedeatenç:odeprofessoreseespecialistas
quetrabalham noensino.

amente14alunosqueobtiveram notas1e2nestaavaliaçàoe14
com notas9 e 10,a0squaisfoiaplicado oTDE.Inicialmente
calculou-sea porcentagem dealunosavaliadoscom notas 1/2

000-

-

(baixorendimentoacadêmico)e9/10(altorendimentoacadêmico).A segundaanilisebaseou-senacomparaçâoentreanotado

ESC 1.08

professoreaclassificaçàoobtidapeloalunoatravésdoTDE.Os
resultadosmostraram que 18% dosalunosdeCB Iobtiveram

DEPRIM EIRO GRAU.ânl(mft?WilsonPagotti;AJJFE'
/JCristina
M eirelles;ElizabethC.CunhadeJJ.FaculdadesIntegradasdo
Triângulo -M inasGerais.

notas1/2(contra14% com notas9/10)enoCB11que9% obtiveram avaliaçâo 1/2(contra14%).Dosalunosavaliadospelopro-

RELAIXESPERCEN IVASNOENSINODEQUINTASéRIE

fessorcom baixorendimentoescolaraosquaisfoiaplicadooTDE,

O insucesso escolartem mt
îltiplosfatoreseum delesparecesero

agrandemaioria(93%)obtevenotesteclassificaçâodedesem-

ajusteperceptivonarelaçàoprofessoraluno(Pagotti1992).O

penhoescolarinferioraoesperadoparaasériefrequentada,eo

restante(7%)médio-inferior.Daquelesavaliadospeloprofessor
comotendo altorendimentoacadêmico,36% alcançou classificaçâomédio-superiorousuperior,36% obteveclassitk açâomédiae29% médio-inferiorouinferior.Osresultadosindicam que
o professoréet
k iente naidentificaçâodealunoscom altoe bai-

xorendimentoacadêmico,emboraseujulgamentosejamaisprecisoquandosetratadecriançascom baixorendimento.

presente estudo procura verificaras relaçöes inter-perceptivas:
como oaluno se vê em sala,como achaque oscolegaso veem,
como acha queo professoro vê,como acha que o professorvê

suaclasseecomovêoprofessor.Foram sujeitos79alunosde
duassalasde quintasérie,sem histöriade repetênciasupel
iora
um ano ecom bom aproveitamento escolar,deumaescolaestadualdacidadedeUberlândia.O instrumentodelevantamentode
dadosfoium questionsriocom noveperguntasqueapresentavam

desdobramentos.Osalunosfaziam,em todasasperguntas,ojulgamentoem quatrodimensöes:sempre,muitasvezes,poucasvezes

000-

enunca,assim avaliavam asaulas;(a)apercepçâodesicomo;

ESC 1.07
A AUTO-IM AGEM DO ADOLESCENTE ESTUDANTE DE
SEGUNDO GRAU.Antonio Wilson Pagotti; Patricia M .â.

inteligente,estudioso,bom aluno,bom colega'
,diticuldadespara

-

Abreu;Wtmdf#.G.Altahh.FaculdadesIntegradasdoTliângulo
-

M inasGerais.

ApartirdotrabalhodeRosemberg(1973)tornou-sefrequenteo
estudodaauto-estimanaadolescência,masaindaparecedistante
suaclaracompreensâo.Nopresenteestudoprocura-seinvestigar

o conjunto da auto-imagem em estudantesda terceirasériede
segundograu.Foram sujeitos191alunosdoperfododamanhâ,
dequatroescolas,sendo umaestadualetrêsparticularesdacidade de Uberlândia-M inasGerais.Osalunosresponderam a um
questionério composto de 34 perguntas onde foi verificada a
frequênciadedeterminadossentimentosegrausdeconcordM cia
sobre algumasat
irmaçöes.Asrespostasforam alocadosem três
campos:auto-estima,sentimentospsicossométicos e expressâo
de sf.Osresultadosmostram no campo daAuto-Estima,que do

totaldasrespostas<tsempreouquasesempre''(62,2)sentem-se
respeitados,felizes(61,4),raramenteveem-secomofracasso(6,
4),acreditam em suasqualidades(83,8),sentem-seanimados
(72,6),sentem-secapazes(86,0).Surgeumalevecontradiçâo
quandoapontam osentimentodeinutilidade(46,2)edesejariam
gostarmaisde simesmos (71,4).Manifestam com baixa
frequênciaosSentimentosPsicossomlticossendopreponderante
asrespostas4talgumasvezes''à:respiraçioofegante,transpiraçào
SBP -XXVIIReuniào AnualdePsicologia

aprender;(b)comooscolegas,eosprofessoresoavaliariam nos
aspectos:inteligência,estudo,bom alunoebom amigo;(c)como
osprofessoresjulgavam suaclasse'
,(d)comoavaliavaosprofessores:competentes,interessadosno aprendizado do aluno e esfow ados.Osresultados indicam que nasdimensöes%dsempre e

muitasvezef'osalunosacham asaulasinteressantes(72,2%),
cansativas(32,9%)etiteis(86,1%).Veem-seinteligentes(74,
7%),estudiosos(59,5%),com dificuldadeparaaprender(15,
2%).Acham quenâosâovistospeloscolegasepelosprofessores
deformatâopositivaquantoseveem:inteligente(62,0%)e(63.
3%),estudioso(63.3%)e(56,9%).Quantoaavaliaçâodaclasse
apresentaum avisào menospositivado queimaginaque ospro-

fessoresfaçam:inteligente(41,8%)(54,1%),estudiosa(45,6%)
(54,5%),interessada(50,6%)(57,0%).Osalunosavaliaram os
professorescomo:competentes(69.6%),interessados(60,8%),
esforçados(64,6%).A partirdosdadosveritica-sequehéum
favorévelajusteperceptivoentreosalunosnaavaliaçâodesi,da
classe,dosprofessoresenojulgamentoquefazem daclasseedos
professoresem relaçâo a sf.Estesresultadosparecem estarem

consonânciacom ahipötesedequeafaltadeajusteperceptivose
refletenoinsucessoescolar(Pagotti1992)eoajusteperceptivo
reflete osucesso.
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CONSTRUINDO UMA SEXUALIDADE ADOLESCENTE

çodeOrientaçsodeEstudosdisgonfvelnaUniversidade?Falta
deinfonnaçso?Desinteresse?Regetênciasconstantes,notasbai-

(PROPOSTADEINTERVENCAO PSICOLUGICAEM INSTITUIIAO EDUCACIONAL).MarianadoNascimentoérruda,
RobertaRafaelliNascimentoeYerônicaEstevesdeCarvalbo.

xaseint
imerosoutrosfatoresjsforam incorporadnsaogadrso
normaldedesempenhoescolare,c0misso,essapopulaçâojlns0
osvivenciacomodificuldades?Questöesdessanaturezaservi-

PontiffciaUniversidadeCatölicadeSàoPaulo.

ram comobackgroundpararealizaçsodapresentepesquisa,que

tevegorobjetivoanalisaralgunsaspectosquantoàorientaçsode

'

Estetrabalhotevecomotinalidadeavaliarseaintervençsopsicolpgicacom grugodeadolescenteséum instrumentoquepermite
atransfonnaçsodaconsciêncianoquedizrespeitoàsexualidade,tendoem vistaapromoçsodesatide.Optamosporrestringiro
universo,considerandomeninasde classeogersrialocalizadas
nafaixaetl ade11a14anos,daE.E.P.G.ReinaldnRibeiroda

estudosdo aluno sectmdarista,com enfoque napercexâo das
diticuldadesescolares,prsticade hsbitosrep laresdeestudo,
participaçsofamiliar,desempenhoepriorizaçâodoestudo.O trabalhofoirealizadonaredept
iblicamunicipaldacidadedeSan-

Silva.Nestesentido,oobjetivodapesquisafoitrabalharosse-

rio objetivo,no perfodo de setembro ànovembro de 1995.A

guintestemasrelacionadosàsexualidadeadolescente:1.)menstruaçëo;2.)experiênciasafetivasesexuais;3.)planosfuturosi4a)
relacionamentosfamiliares;5.)planejamentofamiliar'
,6.)AIDS
eDSTS;7.)esquemacorporal.Paraaexecuçâodapesquisa,realizam osum grupodeestruturavivencial,oquepennitiuaexpres-

sâo,reflexâneapropriaçào,porpartedossujeitos,dequestöes
ligadasàsexualidadeadolescente,ondebuscava-sealiarainformaçâoeasexperiênciasafetivas.Velificamosqueascategorias
deansliseforam sendo transformadaseintegradasno decorrer
dosgrupos;o quenosmostrouumaintegraçàodaconsciência
dasadolescentesem relaçsoàsexualidade.O corpopodeservis-

toalém deseuaspectopuramentebiolögico,ouseja,um corpo
social,afetivoeabstrato.A categoriaz'
Caminhopercorridopara
buscadesimesmo edeumanova identidade''compôsoutras
categorias:4sRelacionamento comoidentidade'''teDeterminantes
söcio-culturais'';et
Relacionamento familiarcomodeterminanteda
formaçâodeidentidaden;ç:Buscadesimesmo,deumanovaidentidade''#
'<ildentidadeconstitufdaatravésdo corpo'';td
Grtlpo na
constituiç:o da identidade''.A categolia SsDetenninantessöcioculturais''também foisendoacopladanasdemaiscategorias,servindocomopanodefundoparaodesenvolvimentodecadacategoria.A partirdisto,conclufmosqueogrupodeorientaçâosexualproporcionouatransformaçâo daconsciênciaem relaçâo àse-

xualidadeadolescente.Ossujeitosdapesquisapuderam transformareintegrar;razâo,emoçâo eaçlo aoselementosdaconsciênciaqueestavam,atéentào,desm iculadospodendoassim,perceberosmultideterminantesqueinfluenciam suasatitudesepensa-

t0s/SP,junto adezescolasescolhidasaleatoriamenteapös
mapeamento,sendoosdadoscoletadosatravésdeum questionsamostragem foicompostade657estudantesnafaixaetlriade14
a21anos,easinformaçöestabuladasecorrelacionadasnosentidodesetraçarum perfildinâmicodarealidadeeducacionaldestesestudantes.Osresultadosdemonstraram apluralidadeeinterinfluênciadediversosfatoresnaconstituiçàodasdificuldadesescolares,adquirindoafaml
-liaum statusdeextremaimportâncianeste
contextotâo abrangente,pois.noscasosondefoiapontadasua
participaçâonavidaeducacional,oestudoémaisvalorizado,as
dit
iculdadesentimeroderepetênciasaparecem em menorfreqiiência,eoshlbitosdeestudosâopraticadosmaisregula-mente.Evidencia-se também o peso do fatortrabalho,umavezque,em um
nt
imeroelevadodecasos,estevem dificultaroacompanhamentoe
aproveitamento integraldaescolapelosalunos.Seimpöeanecessidadedeumamaioremaisabrangentereflexloacercadocomplexodarealidadeeducacionaldoalunodesegundograu,sendoim-

prescindfvel,nodesenvolvimentodeprojetosdeintervençàoneste
contexto,aconsideraçâonâosödeaspectosindividuais,mastambém dascontingênciasambientaisimediataseculturais.

-0
00ESC 1.11
HABILIDADE DE PENSAM ENTO CRIATIVO EM PROFESSORES DE ESCOLAS TRADICIONAIS E INOVADORAS.

FabrlciaTeixeiraBorges(UniversidadedeBrasflia)eEuniceM.
L.Sorianodeàlencar(UniversidadeCatplicadeBrasflia).

mentos,inserindo-senum contextosöcio-histörico.(FAPESP)

000-
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Intimerosautoresapontam paraorelevantepapeldoprofessorno
desenvolvimentodopotencialcriadordoaluno.H5porém,poucosestudosempfricoscom amostrasdeprofessoresinvestigando
diferentesaspectosrelativoàcliatividade.No sentidcdecontlibuirparapreencherestalacunafoidesenvolvidoopresenteestu-

ESC 1.10

do,quetevecomoobjetivoprincipalinvestigarashabilidadesde

AN/LISE DE ASPECTOSQUANTO X ORIENTAIAO DE

pensamentocriativodeprofessoresdeescolastradicionaiseinovadoras.Investigou-seainda,oconhecimentoqueosprofessores
têm sobre criatividade e como desenvolvê-la em sala de aula.

ESTUDOSDOALUNO SEcvNBhùisTh.MarceloMartinatti.
UniversidadeCatölica de Santos.
A falta de sistematizaçâo noshébitosde estudo assume um importantepapelna constituiçâo dasdificuldadesescolares.0 ato
deestudarexigeumaposturacrfticaesistemsticae,saberestudar
com eficiência nâo é inato,m as sim algo que se adquire.

Participaram doestudo54sujeitos,sendo24provenientedeescolastradicionaise30deescolasinovadoras.Ossujeitoseram

SEVERINO (1986),refelindo-seapréticadeestudossistemati-

professoresde1a.à4a.séliedo1o.graude5escolasdeGoiânia,
do sexo feminino e com idade médiade 31 anos.Asescolasforam caracterizadasa partirde um questionsrio onde se abordavam questöesdadinâmicaeorganizaçàoescolar.Osinstrumen-

zada,afirma que:t..osalunosadquirem familialidade com ori-

tosutilizadosforam:quatrotestesdenaturezaverbal(fonnaA)

entaçöes(...)eacabam pordominé-las,tornandosuastarefasde

da Bateria Torrance do Pensamento Criativo;um questionlrio
abordando distintos aspectos sobre criatividade e com o
desenvolvê-laem saladeaula.A aplicaçâo dostestesfoicoletiva
nopröprioambientedaescolaeforam avaliadasascategoliasde

estudo m aisprodutivase,até mesmo,maisagradsveise conseqiientemente,maisadequad% para a sua futura prâtica cientffica''. Neste sent
ido,o que levaria o estudante de segundo grau
108
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Fluência,FlexibilidadeeOriginalidade.Utilizou-seoteste-tde

palavrasdegeneralizaçâo.O alunoqueapresentouerrosleu90%

Studentparaavaliarasdiferençasobtidasentre médiasnaSdistintasmedidasdepensamentocriativo.A estatfsticadescritivafoi
utilizada para analisaros dados de conhecimentossobre
criatividade.Observou-sequeogrupodeprofessoresdascscolas
InovadorasapresentoumédiasmaioresqueosdasescolasTradicionaisem todasasmedidasdepensamentocriativo.Osescores

daspalavras apresentadasno primeiro teste deleitura eacertou
100% nosegundoteste.Osresultadosdopresenteestudopermitem concluirqueoprocedimentoprogramadofoiet
icazpararecuperaraleituradealunosdoEnsinoFundamental.Estudosposterioresdcverroserrealizadosparaquesepossaavaliarseocomportamentode1ercorretamentefoigeneralizadoparaasituaçào
desaladeaula.

totais(médiadosescoresn0squatro testesde criatividade)se
mostraram signit
icativosanfvelde.001paraRuênciaeOriginalidadeafavordogrupodeEscolasInovadoras.OsdadosdoquestionM odeconhecimentossobreCriatividademostraram queos
professoresdasEscolasInovadoras,frequentementefazem mais
cursoseleiturassobre Criatividade.Concluindo,assim,queo
métodoutilizadopelaescolapodeinfluenciaronfveldopensamentocriativodosprofessores,mostrandoassim,queescolascom
uma abordagem maisdinâmicae quedâo ênfaseaum ensino
maiscriativopropiciaum melhordesempenhodosprofessores
em suashabilidadescriativas.Osresultadosconfirmam ateoria,
ondeagrandeparted0sestudiosossugerem umaeducaçsome-

nosrfgidaparafonnarprofessoresealunosmaiscriativos.(CNPq)
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INTEGRAIAO DA PESSOA PORTADORA DEDEFICIVNCIA NO ENSINO REGULAR:ESTUDO EXPLORAO RIO.
élm CarladiPaceM.âmllb,JulianaE.Caàeta,CynthiaM.A.
Leal,GisleneM.Rodrigues,Helena R.Godoy LucianeM.
Xilnenese17/1,7:M ./:Seidl.UniversidadedeBrasflia.
A polfticanacionaldeeducaçâoespecialpreconizaaintegraçëo
daspessoasportadorasdedeficiêncianoensinoregular.Segundo

Carvalho(1995),integraçsopodeserdetinidacomosermembro
000-

ativodacomunidade,vivendocom osoutrosetendoosmesmos
plivilégiosedireitosdaspessoasn5o detk ientes.A Fundaçso

DIFICULDADjSDELEITURA:APLICAIAO DERECURSgSMULTIMIDIAEDEFORMAIAODECLASSESDEES-

EducacionaldoDistritoFederalIFEDFIpromovedoistiposde
integraçào:parcial(salasespeciaisem escolasregulares)etotal
(alunosportadoresdenecessidadesespeciaisem salascomunsde
escolasregulares).Esteestudoteveporobjetivoidentificaracon-

-
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TIM ULOS EQUIVALENTES.Maria JJ/Z LemesRibeiro e
K rlnfcflBenderHaydu.UniversidadeEstadualdeLondrina-

Oobjetivodopresenteestudoconsistiuem aplicardeformasistemstica,pormeioderecursomultimfdia,oprocedimentodeformaçâodeclassesequivalentes,paradesenvolveraleituraem criançasqueapresentavam ditk uldadesnessasrea.Participaram da
pesquisa 16alunosdûEnsinoFundamentaldeumaescolaestadual,com idadesvariandoentre7 e 12anos.Osalunosforam

cepçâo de integraçào e a percepç:o de professores do 10 grau
sobreesteprocesso,em duasescolasdaredeptîblicadoD.F.,
qtleimplantaram ()programadeintegrafâo.Um questionllio,com
questöesabertasefechadas,auto-apliclvel,foidistribufdoato-

dososprofessoresdasduasescolas(N=27).Apenas29% dos
instrumentosforam devolvidos(N=8),sobreosquaisforam feitasasanslisesdosdados:anélisetemsticadeBardineestatfstica
descritiva.Dosoitoprofessoresqueresponderam aoquestionl-

selecionadospormeiodeum testedeleitura(pré-teste)realizado

lio,equeconstitufram aamostradesteestudo,seisjJhaviam

em saladeaula,tendosidoescolhidosaquelesqueapresentaram
errosnaleituradepalavrasensinadasanteriormente.Foram utilizadosum microcomputador,instalado em uma sala de aula e o
programaM estreâ.O M estrepermiteensinarpormeio doprocedimento de discriminaçâo condicionalrelaçöes entre estfmulos
quepodem serauditivoseou visuais.O procedimentofoiaplicado individualmente e organizado em 8 passosde treino e dois
passosdetestes.Foram estabelecidasduasseqtiênciasde passos
diferentesparaosalunosda 1*e 2*sériese osda 3*e4*séries.
Nospassosdetestedeleituraforam apresentadas20palavras:lo
palavrasde treinadase 10 palavrasde generalizaçâo.Ospassos
detreinoiniciavam com sondasdeleituraem que eram apresentadasduaspalavrastreinadasnopasso anterior,duaspalavrasde
generalizaçâo e asduaspalavrasnovasque eram ensinadas naquele passo.Em seguida eram feitostreinosde discriminaçâo
condicional,sendo apresentado com modeloumapalavraditada
e como estfmulosde comparaç:o duaspalavrasimpressas,em
que uma delasera umapalavraconhecida,caracterizando assim
um procedimentodediscriminaç:oporexclusâo.Aotinaldecada
passo eram realizados testes de reflexividade, sim etria e
transitividade.O aluno sö avançava nos passosse apresentasse
90% de acerto nestestestese nasondadeleitura feita no passo
seguinte.Osresultadosmostram que o procedimento elaborado
pennitiu quetodososalunosapresentassem um desempenho superiora90% em todosospasso detreino deleituraequeapenas
um aluno apresentou desem penho inferiora 100% nostestesde
leitura realizadoscom todasaspalavrasatéentâo treinadase as

lecionado para criançasportadorasdedeticiência.Todososprofessoreseram do sexo feminino,aidademédiafoide 33 anose
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lecionavamem médiahé11anosnaredepûblicadeensino.Quanto
aosresultados,amaioriadosprofessoresdefiniuintegraçâocomo

socializar(37,5%),adaptaracriançaportadoradedeticiência
aosalunosnormais(25%)eestudarcom alunosnormais(25%).
A possibilidadedeeducarfoiapontadacomo umadasprincipais

vantagensdoprocessodeintegraçâo(87,5%).Trêsquartosdos
pesquisadosmostraram-sereceptivosquanto aterum aluno portadorde necessidade especialem sua sala'
,no entanto,87,5%

nâosepercebem habilitadosparaisto.Quandoquestionadossobreo quefaziam parapromoveraintegrafëo,60% disseram que
trabalhavam no sentido deconscientizarosdemaisalunos.A fal-

tadeespecializwëo(75%)edeestruturadaescola(25%)foram
apontadas como diticuldades para o processo de integraçâo.O
reduzido nt
îmero de professoresque respondcu ao questionério

prejudicouasconclusöesdesteestudo.No entanto,osachados
sâo coerentescom outroslevantamentosqueapontam falhasno
processo de integraçâo decorrentes dafalta de capacitaçâo dos
professores.A anllise dasconcepçöes reveladas indica limitaçöesquantoao conceitodeintegraçâo.Estratégiastécnicasepolfticass:o sugeridasvisando aefetivaimplantaçâodapolfticade
integraçâodapessoaportadoradedeticênciano sistemaeducacionaldo Distrito Federal.
000-
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como:joguinàos,sagatos,escova(k dentes,potinhos,etc.las-

OLIUDOPSICOLUGICOEAjLASSEESPECIAL:UMA

trulnento.
.folhaderegistro.Procedimento:Oscomgortamentos
foram observadoseregistradossob formacursiva.A gartirda
identilicaçsodorepertöriodacriança,foielaboradooprograma
deintervençâo eaaplicaçso f0irealizadaconformeoritmo de
aquisiçsodacriança.Foram groramadasatividadesltidicasgara

ANALISE DE LAUDOSPSICOLOGICOSUTILIZADOSNO

ENCAMINHAMENTO DECRIANCASXSCLASSESESPECIAIS.RobertoMoraesSalazar.PontiffciaUniversidadeCatölicadesàoPaulo.

oensino:a)dealgumashabilidadesparaaquisiçöesacadêmicas
Estetrabalhotrata-sedeum estudorealizadncom laudospsicollgicosqueforam utilizadosparaencaminharcriançasàsclasseses-

peciais,com 0objetivodeseconhecermelhoromodocomoesses
documentoss5oproduzidos.Pal'
aissocoletamosum conjuntode

comoencaixarpeçasdejoguinhos,traçarlinhas,discriminarcores,discriminartexturas,identiticarformas,e,b)dealgumashabilidadesdavidadiâriacomo:lavarasmsoscorretamente,cakar

documentosqueforam efetivamenteutilizadosgaraencaminhar

ossagatos,utilizaradequadamente()sanitsrio,escovarosdentes.
Resultados:Osdadosde desemgenhoanalisadosevidenciaram

criançasàsclassesespeciais.Desteconjuntodedocumentostize-

queacriançaadquiriuoscomgortamentcsensinados:a)

ram gartedaamostra82laudospsicolögicos,coletadosnosprontuâiosde55 alunosmatriculadosem 1995,em cinco classesespeciaisparaportadoresde deficiênciamental,em trêsescolaspt
iblicasdaredeestadual,nacapitaldeSâoPaulo.A anslisedosdados
foirealizadaapartirdecategoriasqueforam construfdascom base
nocontetidodosdocumentoscoletadoseosresultadosderivados
daanélisedestaamostranossugeriram algumasconclusöesimportantes,entreasquaisdestacamosduasdelas.A primeirarefere-sea
idealizaçâo queo psicölogo fazda classeespecialem relaç:o ao
atendimentoqueestapodeofereceràcriançaencaminhada,reflexo
provlveldoseudesconhecimentoedasuadesinformaçâoarespeito dacotidianiedadedestascla ses,e asegunda,refere-seaausênciaou precaiedadedefundamentaçào teöricaouempfricacontida
na apresentaçâo escritadestesdocumentos,que nos remete para
umaoutradiscussâo,apoucaqualificaçâooferecidaaestesprofissionaisduranteasuaformaçàopararesolverquestöesoulidarcom
assuntospertinentesàEscola-

qtlantitativamente,foicomparadoonfvelem qtleseencontravae
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o èROCEDIMENTO DE PROGRAMK AO DE ENSINO
APLICADO X MULTIPLA DEFICIVNCIA.MariadaPiedade
ResendedaCostaeâ?7lKarinaM arlnoratoGomes.UniversidadeFederalde Sâo Carlos
A funçëo decadasentidoéimportanteao homem ,poisLatravés

delaqueesteentraemcontatocom osestfmulosqueocercam.é
a partirdasinformaçöese experiênciascaptadaspelos sentidos
queohomem passaaconstruirsuasdiscliminaçöes,elaborarsuas
respostas,seusconceitos,seuspensamentoseconhecimentos.
Apresentandonecessidadespröpriasediferentesd0sdemaisalunos,oportadordenecessidadeseducativasespeciais,principalmentequando se tratadeum portadordeml
iltipladeficiência
necessitadeum atendimento especializado paraqueo mesmo
tenhaacessoàsinformaçöesdom eioem queviveeconsequentementeacessoaoconhecimento.Particularmente,amt
iltipladeticiência é a associaç:o,em um mesmo indivfduo,de duasou

odesempenhoduranteaintervenç:oeb)qualitativamenteolitmo de aprendizagem observando que a cl
iançaencontrou soluçöesparasituaçöesnovasatravésde recursospröprios,provenientesdehabilidadesadquiridasetransferidas.Conclusâo:Osresultadospennitem inferirqueoprocedimentodeprogram aç:ode
ensino propiciou àcriançaencontrarsoluçöesparasituaçöesnovasatravésderecursospröpriosecaminhando noseu ritmo.
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ASREPRESENTAIXESDEPROFESSORESDE CLASSE
ESPECIAL EM FORTALEZA -CE.Rita de Câssia Barbosa

PaivaMagalhâes(UniversidadeEstadualdoCearseUniversidadeFederaldeS:oCarlos),MariadaPiedadeResendedaCosta(UniversidadeFederaldeSâoCarlos)
NoBrasilasmodalidadesdeatendimentoeducacionalespecialque
vem prevalecendo no sistemapliblicodeensino sâo asclassesespeciais,notadamente,paraacategoliadosdeficientesmentaisleves.Segundoo documentoPolfticaNacionaldeEducaçàoEspecialestasclasses seriam organizadasadequadamente para serum
ambiente pröprio parao desenvolvimentodoprocessodo ensinoaprendizagem desuaclientela.M uitosautorespostulam que acolocaçâode portadoresdedeticiênciamentalem taisclassesévan-

tajosanamedidaemquepodeeliminararejeiç:osofridaporestes
em classesregulares.Poroutrolado,muitosestudosapontam que
acolocaçàodealunosem classesespeciaiscumpremaisopapelde
atenuarosproblemasexistentesnoensino regular.Com baseno

quevem apontandoaliteraturaestetrabalhotevecomoobjetivo

senvolvimentoglobalena capacidadeadaptativa.0 presentees-

caracterizarasrepresentaçöesqueprofessoresdeclassesespeciais
paradeficientesmentaisleves,queatuam em escolasregularesda
redeestadualdeensinodomunicfpiodeFortaleza,têm acercadas
classesespeciaisnasquaisatuam.M étodo:Participantes'
.participou deste estudo umaamostradedezoito professoresdasclasses
referidas.lnstrumento.
.utilizou-seum roteiro deentrevistasemiestruturado.MaterialeJJ/IfIKJII& coletatfedados:acoletafoi
feita atravésdeentrevistasindividuaisgravadasem fitascassete.
Procedimentos:a amostrafoiescolhidaporsorteio.Foifeita uma
anllisedecontet
idodosdadosqutforam organizadoseanalisados

tudotemcomoobjetivorelatarotrabalhodesenvolvidocom uma

quantitativaequalitativamente.Resultados:Evidenciou-seque'
.a)

criança portadora de ml
iltipla deticiência utilizando o procedimento deprogramaçâo deensino.M étodo:Partici
pantecriança
dosexofemininocom seteanosdeIdadeCronolögicaportadora

aformaçëo especfticaparaprofessoresnaireadeEducaç:oEspe-

maisdeficiênciasprimslias(metal/sensorial-auditivaouvisual/
ffsica)com comprometimentosqueacarretam atrasosnoseude-

desurdez(profunda,bilateral,pré-lfngufstica),deticiênciavisual
(paralongedeDpp48mm epertodeDpp46mm)edeticiência
motora.Local:Foidesenvolvido em umaclasseespecialdarede
municipalde ensino.M ateriais:Foram utilizadosmateriaisque
possibilitassem odesenvolvimentodeaquisiçöespelacl
imxatais

cialLsuperticial;b)professoresdeclasseespecialreconhecem que
amaioria de seus alunosnâo s:o deticientesmentaisleves,mas
apresentam repetência escolar acentuada associada a problemas

comportamentaisqueacabam porjustificarsuainclusâoepermanênciano ensino especial;c)o processodeencaminhamentoàs
classesespeciaissegueacritéliosfalhosedesconsideraapossfvel
e,aténecessM a,influênciaqueo professordeclasseespecialposSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

ESC -PsicologiaEscolareda f'
dllclft
D

saviraternomesmo;d)professoresadmitem aexistênciadediscriminaçâonaescolaregular.Conclusâo:Osprofessoresreconhecem asituaçsoquasecaöticadasclassesespeciais,todaviaem nenhum momentoquestionam setaisclassescstsobcneficiando,de
fato,asuaclientelaouvislumbram formasdeatendimentoalterna-

tiva paraascriançashojedenominadascomodet
icientesmentais
levespelaescolaptîblica.(PICD/CAPES)

ressanteseenvolveugradativamenteacompreenssodovalorsonorodaletraesuacontextualizaçâocomoescrita.Atravésdacomparaçàoentreaavaliaçsoinicialeaavaliaç:orealizadaapösaexe-

cuçâodoprojetopode-seobservar:Naatividadededitado:50%
dosalunoseram silébicos,25% pré-silsbicose25% alfabéticas,

apösoprojeto 19% semantiveram sillbicose81% alfabéticos.
Quantoaorealismonominalasituaçsoinicialmostravaque100%
estavam no nfvel1A,confundiam totalmente significado e

000-

signiticante.Appsoprojeto:25% germaneceram nonfvel1A,

MEMURIADETRABALHODOPARALISADOCEREBRAL:
EFEITOSDEPRIMAZIA ERECZNCIA.LeilaNunes,Daniel

confundiam totalmentesignificadoeSignificante,31% paranfvel
1B.transiçâo e 44% para onfvel2,é capazde focalizaro
signiticante,como tal,independente do signiticado.Naanslise
psicolingiifsticadaleituranafaseinicial63% dosalunosnàoliam
e 37% apresentavam inserçào e substittliçâo depalavras'
,na fase

-

ESC 2.05
Nogueira,Teresinha Valério,A/fr'
nt
zPassos,ârlcPaula M aga//lJ:.
T,SorayaMadeiraeKel)'dePaula,UniversidadedoEstado
doRio deJaneiro,Fenmndo Capovilla,Universidadede Sâo
Paulo,DéboraNunes,lvâniaz
lrtzl.jt?ezlnt:BeatrizBernat,UniversidadeFederaldoRiodeJaneiro.
O presentetrabalhoavaliouo grau dedesenvolvimentodame-

tinaldoprojeto50%lêem,31% cometemsubstituiçsoesoletraçào
e19% inserçào.A presenteexperiênciaconstatouaimportânciada
intervençsorealizadanasaladeaulaedeumapréticapedagögica
voltada para asnecessidades dos alunos,proporcionando uma
interaç:oricadeexperiênciarenovadoras,tantoparaoalunocomo
paraoprofessor.

möriadetrabalhoeanaturezadoensaiosubjacenteàconsolidaçâodeinfonnaçâoatravésdedoisexperimentos.Osujeito,para-

000-
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lisado cerebralespstico-atetöide n;o vocale nâo-alfabetizado,

tinha15a3m deidadeeususriodolmagovox(sistemadecomunicaçâocomputadolizado)hldoisanos.No experimento 1foi
utilizado uma variante do procedimento de recordaçso livre,em

queapösouvircadasériedepalavras,osujeitoselecionavana
telasensfvelao toque do seu sistemaasfigurassolicitadasver-

balmentepeloexaminador.A curvaobtidafoideposkàoserial
tfpica,com acerto superiornos ftensiniciais(primazia)e
tinaistrecência).A primaziasugereconsolidaçâobaseadaem a1gum tipo deensaio.O Experimento 2foiareaplicaçâodoprocedimento anterior,sendoquefoicolocadoanteparonametadedas
solicitaçöes,sendoassim analisouanaturezadoensaio,seaberto
ou encobertoesevisualou subvocal.Napresençado anteparoa
primaziafoianuladae arecênciafoiacentuada.Na ausênciado
anteparoaprimaziafoit:ofortequanto arecência.A inabilidade

em fazerensaioencoberto(visuo-espacialousubvocal)continna
expectativasteöricasparanâo-alfabetizados.(CNPq)
-
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PREPARAIAOPROFISSIONALE SOCIALDO PORTADOR
DE DEFICIVNCIA MENTALPARA 0 MERCADO DETRABALHO.ElizaDieko Oshiro TlrltA (UniversidadeEstadualde
Londrina),MariaXrrl/fïtzAlmeida (UniversidadeFederaldeS:o
Carlos)eSamuelFabreSanches(UniversidadeEstadualdeLondrina).
0 presentetrabalho teve afinalidade deinvestigara preparaçâo
protissionalesocialdeportadoresdedeticiênciamental,visando
a sua inserçio no contexto de trabalho,principalmente apös as
refonnulaçöesocorridasnasdiretrizesque norteiam a educaçâo
especial.Foirealizado um estudo descritivo doscomportamen-

tosdealunos-aprendizeseprofessores/instrutores,antes(Estudo
1)eapös(Estudo2)asreferidasrefonnulaçöes.Ambososestudosforam conduzidosnasoticinasabrigadas,deuma instituiçâo
que atende portadoresde deficiência mental.Fizeram parte do

Estudo 1,22sujeitosdeambosossexos,sendodoisprofessores,

escolar;b)demonstraraimportânciadautilizaçâo detécnicas

doisinstrutorese 18alunos-aprendizes.O procedimento decoletadedadosfoiaobservaçâoeregistrocursivodoscomportamentosdaspopulaçöesacimacitadas,em sessöescom perfodosde 15
minutoscada.Foitambém realizadoum EstudoPilotoondeidentiticou-se 10 categoriasde estudo para asaçöesdo aluno,cinco
para o professor/instrutore oito comunsparaambososgrupos.
Os resultados mostraram que para ambas as populaçöes
investigadasa média de respostasnëo relacionadasà atividade
foim aisalta que asrelacionadas.Participaram do Estudo 2,40

psicopedagögicasedeconstante interaçâo professor-aluno ealu-

sujeitos,também deambosossexos,sendooitoprofessores,três

no-aluno,noprocessoensino-aprendizagem'
,c)darcondiçôesadi-

instrutorese29 alunos-aprendizes.O procedimento de coletade
dados para a observaçâo doscomportamentosidentiticadosno
Estudo Piloto,feitopréviamentenoEstudo 1,foio mesmo acima
descrito,com adiferençaqueparaosalunos-aprendizes,assessöesforam gravadasem videotape.Osresultadosmostraram que
nesteestudo amédiaderespostasdosalunos,relacionadasenâo
relacionadas à atividade,foram equivalentes.Contudo,para os
professores/instnltoresamédiaderespostasrelacionadasàatividade foimaiorque asnâo relacionadas.Osdadosde ambosos
estudosforam analisadosatravésde teste estatfstico.A anélise
comparativaentreosresultadosdosdoisesmdos,mostrou queos
alunos-aprendizescontinuam apresentandocomportamentospro-

ESC 2.06

SALA DE RECURSOS:UMA PROPOSTA VI/VEL.Delvana
DiBello.DelegaciadeEnsino deJaboticabal.

A presenteexperiênciatevecomoobjetivos:a)verificarseatividadesdeapoio atravésdasaladerecursos,influenciam deformapositiva o desenvolvimento de criançascom histöria de repetência

cionaisasaladeaulacomum para queosalunospossam superar

seusconflitosem relaçâoaoprocessodeaprender'
,d)analisare
averiguarosdiagnösticosatribufdosnormalmenteaosalunoscom
diticuldadeescolar.Paraaefetivaç:odaexperiênciafoiviabilizada
umapropostadetrabalhopedagögicodiferenciadadaquelanaqual
osalunosestavam inselidos.Nestapropostaafiguradoprofessore
do aluno estavam interagindo constantemente durante oprocesso
deensino/aprendizagem'
,osprocessosimaginériosecriativotive-

ram espaço,atravésdaescrita,dosjogos,dasbrincadeiraseaparticipaçâoativadosalunosfoiparteintegrantedetodooprocesso;o
desenvolvimentodaleituraedaescritapartiudeexperiênciasinteSBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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fissionaisesociaisincompatfveisc0m asituaçsodetrabalho.Por
outrolado,osprofessores/instrutorestambém continuam aagresentarcomportamentosincompatfveiscom relaçso aogrocesso
deensinartalpopulaçso.Apesardeainstituiçsomanterum programadetreinamento profissional,agreocugaçso maiorainda
parecerecairsobreaproduçsod0salunos,em detrimentodoseu
ensino.
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CONHECIMENTO FfSICO E LUGICO-MATEM/TICO EM

A preocupaçâoem tornargessoasgortatbrasdedeficiênciamentalseverasomaisindependentesgossfvel,levapesquisadoresdo
mundointeiroabuscarem estratégiasgaracagacitarosfuncionsriosquetrabalham com elas.A gresentegesquisafoirealizada

numainstituksoparamenores.Tevecomoobjetivoprepararduas
atendentesparaensinarduascriançasarealizarem diferentestarefasao longo deuma rotinadisria.Ascrianças-alvo eram
institucionalizadasegortadorasdedeficiênciamentalsevera,ti-

nham 11anos(sexofemininoeportadoradeEscleroseTuberosa
Degenerativa)e9anos(sexomasculinoeportadordeVissoSubNonnal).Asatendentestinham 18e25anoseserevezavam em

Nestetrabalho discutiremosasatividadesde manipulaçâo de
materiais na educaçâo infantile a natureza dosconhecimentos
envolvidosnessasatividades;conhecimentosffsicoelögico-matemftico.Nosso problema de investigaçào é:em atividadesde
manipulaçâodem ateriaiscom criançasde4anos,h;umacombi-

doisturfms,diurfm evespertino.Utilizou-secomoinstrumento
decoletadedados,aFolhadeRegistroeoRoteirodeEnsino,
previamenteelaboradospelapesquisadora.Reestruturou-searotinaparatornl-la o maisfuncional e favorivelàaprendizagem.
A pesquisa dividiu-seem duasetapas:na LinhadeBase,observou-se oscomportamentos de cuidados pessoais apresentados
pelascriançaseaquelesrealizadospelasatendentese na Intervençàoem SituaçâoNatural,treinou-seasatendentesatravésde
demostraçâo,supervisào einstruç:o verbala oferecerem ascri-

naçâodessasduasformasdeconhecimento(ffsicoelögico-matemstico)?Osdoistiposdeconhecimentosàoindissocisveis,ou,

anças-alvoosdiferentesnfveisdeajuda:ajudaffsicatotal;ajuda
ffsicaparcial;seguirdepertoeajudaverbal,narealizaçëodas

aocontrM o,sâoindependentes?Além disso,comoaparecem essas
duasformasde conhecimento nessasatividades? Foram aplica-

tarefas.Registrou-se nesta etapa,quantos passosdas tarefas as
atendentesrealizavam equantosascrianças-alvorealizavam sem

dasduassituaçöesdetarefaparadoissujeitos,atftulodeum

aajudadasatendentes.Osdadosregistradosforam referentesas

estudopilotodapesquisademestradoqueestésendodesenvol-

tarefasdecortarerechearo pào;servir-se;despir-se;banhar-se;
vestir-se;escovarosdenteselavarasmëoseorosto.Osresultadosmostraram quecom aIntervençâo asatendentesdeixaram de
realizarastarefaspelascliançasepassaram aoferecerosdiferen-

ATIVIDADESDEMANIPULAN ODEMATERIAIS.Halsa
PereiraPannuti.UniversidadeFederaldoParanb.

vida.Ossujeitosforam doismeninosde4anose4anose3meses,regularmente matriculadosem uma escola de educaçâo infantildaredeparticulardacidadedeCuritiba.A tarefaaplicada
foiado:'
Pêndulo'',sendoqueomaterialfoiorganizadodemodo
queum blocodemadeirafoiamarradoàextremidadedeum barbante,e aoutrafoipresanotetodasala.A distânciadoblocode
madeiraaochâoédeaproximadamente10cm.F0icolocadauma

tesnfveisdeajuda.Asatendentesofereceram ajudaverbalpara,
em média,50% dospassosdastarefas;oportunizaram condiçöes

paraascriançasrealizaremem tol'
node25% dospassossem ajudaeos25% dospassosrestantesforam realizadospelascrianças

garrafaaaproximadamente30cm dobloco.0 objetivodaativi-

com osoutrosnfveisdeajuda.Pode-seconsiderarqueas

dade6que acriançaderrubeagarrafacom o pêndulo.lnicialmenteacriançafoiconvidadaamanusearopêndulolivremente.
Em seguida,o pesquisadorpropôstarefasparaacriança:derrubaragarrafausandoopêndulo;variaraposiçâodagarrafaefazer
amesmaproposta;etc.Osdadosforam analisadosem funçào dos

atendentesforam capacitadas,poislevaram ascriançasaparticiparem constantemente da rotinaatravésdosdiferentesnfveisde

tiposdeaçöesdossujeitos.Osresultadosiniciaisapontam paraa
presençaconjugadadosconhecimentosffsicoeIögico-matemlticonasatividades,comenfoquesdiferentesfeitospelosujeito.Ou
seja,em algunsepisödiosoenfoquedosujeitorecaisobreaspropriedadesffsicasdosobjetos,em outro,sobreosaspectoslögicomatemâticos.Isto n;o signitica que um conhecimento excluao
outro,uma vez que ambos sâo indissocisveis.Conclufmosque
em taisatividadesnâoapareceoconhecimentoffsicodesvinculado
dolögico-matemJtico.Nodecorrerdapesquisaacreditamosque
deveremosanalisarcom maisvagaropapeldaabstraçâopseudoempfricanaconstruçëodoconhecimento lögico-matemstico,bem
comoaorganizaçào topolögicadoespaço.Implicaçöespedagögicaspodem serextrafdasdosresultados,quando osprofessores
de educaçâo infantilterëo subsfdiosparacompreendero que se
passacom acriançaquando ela manipulam ateriais.

ajuda,promovendomaiorindependênciadasmesmas.
000-
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DISTORIX ESDASIDéIASDEPIAGET NO CONTEXTO
BRASILEIRO,MârioSérgio VascolweloseM ârcia Reginade
Almeida.UniversidadeEstadualPaulista-Assis.
Tendo por base a pesquisa A Difusëo dasIdéias de Piagetno

Contexto Brasileiro (Vasconcelos,1995),naqualconstatou-se
algunsdesvirtuamentosnas apropriaçöesfeitasdas concepçöes

dePiaget,detinimoscomoobjetivodestapesquisarealizarum
estudo maisamplo edetalhado sobreospossfveisdesvirtuamentosque ocorreram dasidéiasdePiagetno Brasil.M aisespeciticamente,estamosinvestigandoquaisdistorçöesocorreram eprocurando detectarosfatorespolfticos,sociais,educacionaise cientfficosque contribufram para queacontecessem osdesvirtua-

mentos.Com essafinalidadeestamoscoletandodadosem:a)1i000-

-

ESC 2.09

vrose 16periödicosdeexpressâo naséreasdePsicologiaeF-du-

caçâo;b)arquivosedocumentosrelacionadosalegislaçâoeducacional'
,c)entrevistasnëo-diretivascom 42psicölogoseeduca-

CAPACITACAODEATENDENTES:TORNANDOINDEPENDENTESCRIANCAS PORTADORASDE DEFICIZNCIA

doresquetrabalharam &outrabalham com asconcepçöesdePiaget

M ENTAL SEVEM ,INSTITUCIONALIZADAS,& nJIJGrossi,
MariaAméliaAlmeida eArianedosSantosBuranello,UniversidadeEstadualdeLondrina.

desenvolvem projetosb%eadosem idéiaspiagetianas,eentrevis-

noBrasil;d)seisinstituiçöeseducacionaisde 10e20grausque
tamososagentesinstitucionaisquelédesenvolvem atividades.A
partirdeumaanélisecomparativacom asconcepçöespiagetianas,
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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atéopresentemomentochegamosaosseguintesresultados'
.1)

radaspequenas.A BateriadeSondagem coletadadospessoaise

existem distorçöesdasidéiaspiagetianasem tenitörio brasileiro

protissionaisdaequipeeseuconhecimento:dosobjetivosepro-

desdeadécadadetrinta;2)ocorreram (eocorrem)indevidasas-

blemasdaeducaçàopré-escolar,satisfaçëoounàoem trabalhar
com criançasepequenaseexpectativassobre novo programa.
Paraam aioriadasprofessoraspré-escolaerapreparatöriaao 10
grau,outrasaviam comopossibilidadeaodesenvolvimentoin-

sociaçöes entre a natureza epistemolögica dos conceitos

piagetianoseanaturezapedagögicaatribufdaaeles;3)asprimeirasdistorçöesdaconcepçöespiagetianas,em tenitöriobrasileiro,
dizem respeitoàsapropriaçöesqueeducadoresescolanovistasfizeram dosconceitosdecooperaç:oereciprocidade.Taisconceitosincorporadosàpedagogiadotrabalhoporequipes,foram transformadosem merosprocedimentostecno-didlticosdetrabalhos
em grupos,assumindosignificadosestlticosediferenciadosdos

mecanismosativosedinâmicosrefenciadosporPiaget'
,4)nos
anossessentaesetenta,aexpansâodo tecnicismoeducacionalno
Brasil,contribuiu para que propostaseducacionais,debase
piagetiana,fossem assimiladasseguindopreceitostécnicos.0
exemplomaismarcante,dessanatureza,éaLei5672/71quetem

suadoutl
inabaseadanaPsicologiagenética;5)nosanossetenta
o acolhimento do behaviorismo no meio universitsrio fez com
quepesquisadorespiagetianosproduzissem pesquisasepistemologicamenteincoerentessobreateoriadePiaget,fazendo uso de

fantilhannoniosoeaminoriapensavaqueasocializaçào(respeito,
boasnonnasdeconduta)eraobjetivobisicodaeducaçâoinfantil.
Diticuldades,soltlçöesesugestöesapresentadasporelasnofinal
do a1o,foram registradasem doisquestionâioselaboradospela
pesquisadora.Osresultadosobtidospermitem-meconcluirquetal
inovaçâo educacionaldetenrinouamelhoriadaeducaçâo pré-escolarmunicipalem Leme,observando-semudançasnaposturadas
professoras:hsbitodeestudosistemstico,participaçâoem cursos,
congressos,esclarecimentoaospaiseàcomunidadesobreanova
proposta educacional.Passaram arespeitaro ritmo deconstrtlçpo
dasestruturasmentaisnascrianças,adesatiaradequadamenteo
pensamentoinfantil,acliarum climasöcio-afetivonasalafavorl-

ve1àsocializafào,àcfiatividade,àautonomia.TAPESP)
000-

procedimentosdaanmiseexperimentaldocomportamento;6)a
amplitudedaobradePiaget,seusartigoscom preocupaçöeseducacionaiseSuasparticipaçöes,aolongodosanos,em organizaçöeseducativasintem acionais,contribufram paraqueprofessoresbrasileirostizessem uma leitura parcialdateoria de Piaget,
passassem aidentitics-lacomoumateriapedagögicaeseinteressassem apenasporartigosque relacionam educaçëo e desenvol-

-

ESC 2.12

AN4LISEDASAIXESDASECRETARIAMUNICIPALDE

EDUCAIAO DEFLORIANUPOLIS(GESTXO ??-96).Rejane
deFarias,AntfrJ'
tzVieira Zz/ndf/t7eM ariaJuracy 2:Siqueira.
UniversidadeFederaldeSantaCatarina.

vimentoinfantil;7)atualmente,atendênciatradicionalvigente
nasescolas,fomentadistorçöesnaincorporaçâodaEpistemologia

0 presenteprojetodepesquisaconsistiuem avaliar,atravésda

Genética,tornandoinviéveisprojetoseducacionaisbaseadosnos

faladealgumasunidadesdeensino,asrepercussöesdasaçöes

princfpiosconstrutivistas.(CNPq)

implementadaspelaSME deFpolis/sc,gestào93-96(AdministraçâoPopular)nosseusdoisprimeirosanosdeatuwlo.A anzi-

000-

serealizadapautou-senosdadosobtidospelapröpriaSM E,atravésdeum instnlmentodeavaliaç:oremetido,em dezembro de
1994,àssuasunidadesde ensinoerespondido porprofessorese
funcionM os.Um grandevolumedeinfonnaçöesforam coletadas,
sendo queseencontrava,em estadobnlto necessitandodeuma
leituraconsistente:sso,aotodo,42questionM osabertoscontendoinform açöessobreasaçöesdaSecretaria.A partirdereuniöes
doLaboratörio deEducaçâo eSatidePopular-Departamento de
PsicologiadaUFSC -edointeressedemonstradopelaSecretaria

-

ESC 2.11

MUDANCASOCORRIDASNAPG TICAPEDAGUGICADE
PROFESSORESDURANTE INOVAIAO EDUCACIONAL
CONS> S MkSTh.Milx lnêzMi/BavosCicone(UNICAMP).
Como secretM a de edutaçâo do municfpio de Leme,em 1989,
observeiprocedimentospedagögicoscom caracterfsticasdeeducaçâo compensatöria.Procurandometodologiamaisadequadaco-

nhecioProepre,ProgramadeEducaçioPré-Escolar(Mantovani
deAssis,Unicamp).Implantei-oem 1991eoobjetivodessapesquisafoiveriticarseocorrem ounâomudançasnaprsticadocentede professores,apössua capacitaçâo.Realizeipesquisaqualitativautilizandoo estudodecaso,com 47professorase13técnicos.Utilizou-se trêsinstrumentos:o Teste Situacionalqualit
ka
as mudanfasreferentes aosconhecimentos teöricose prlticos
constmfdospelasprofessoras;aAuto-Avaliaçâodescreveasmudalxasocorridas,segundo apercepçâo delas.pröpriase oRela-

töriodeImplantaçâodoProepre(RIP)quantitica,descreveenarraoque,acontececom asprofessoraseascrianças.Osresultados
do Teste Situacionalrevelam diferenças significativas entre as
médias no pré e no pös teste,nos aspectos afetivo,sociale

cognitivoetambém noconjuntodetodososaspectos.NaAutoAvaliaçâo,todasasprofessora identitk aram ;duas fases:um a
revelandodificuldadesinerentesàadaptaçâodaprofessoraaonovo
método e outra,referente aos resultadospositivos constatados.
Pelo Rip,participaçâo e interesse dascriançasna classe obteve
médiaspröximasao pontomiximo.Diticuldadesenfrentadasforam grandes,em apenas 11% das situaçöes.Em 21% delasas
diticuldadesforam um poucomaiorese,em 68% foram consideSBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

naanâlisedessematerial,desenvolveu-seopresenteprojetode
pesquisacom oobjetivode:1)Analisarafaladeprofessorese
funcionérios de escolas pt
îblicas da RM E sobre as açöes

implementadaspelaSMEnoperfodoentrejaneirode1993adezembrode1994.2)IdentificarascaracterfsticasdarelaçioSMEunidadesdeensino.3)Levantarasnecessidadese/ouexpectativasda rede em relaçëo àsaçöesda SM E.Para a execuçâo dos

objetivoscitadosfoiutilizadaatécnicadeAnélisedeContetido,
conformeFranco(1994),em queosdadosforam organizadosde
fonna aobterumaanéliseque intercnlzou ocontet
idom anifesto
com psentidoçl
oculto''dotexto,tomandocomo parâmetroocontexto socialehistörico no qualfoiproduzido.A anslise dosdadospossibilitou aidentiticaçëo de eventuaisproblemas,narelaçlo Secretaria-unidadesdeEnsino,fundamental,no queserefere à com unicaçëo e expectativas produzidas por açöes
implementadasenâo cumpridasna fntegra.Poroutro lado,vislumbra-se açöes que sâo conhecidascomo signiticativaspela
maioriadasunidadesdeensino,destacando-seosesforçosparaa
implementaçâo de um program a de formaçâo permanente dos
educadores.Osresultadosobtidos,portanto,constituem-secomo
importante namedidaem quefornece,paraaSM E,referenciais

norteadoresdediretrizesfuturasdetrabalho.(CNPq)
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ESC 3.01
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM :UM ESTUDO DE

CASO.JmiàdeToledoKrûckenPereiraeârlf&iftlR Rodolfo
égatti.UniversidadedesâoPaulo.

Queixasdediticuldadesdeaprendizagem constituem freqiiente
motivo de busca de atendimento especializado.Muitossâo os

Imssfveisfatoresenvolvidosnessescasos.Oobjetivodopresente
estudofoiaveriticaçsodainterferênciadefatoresrelacionadosà
dinâmicafamiliar,buscandorelacionarmeiofamiliarecondiçöes
deaprendizagem.O estudocaracteriza-secomopesquisadocu-

mental,ex-postfacto.O sljeitof0iumacriançadosexofeminin0,de6anosecincomesesdeidade,encaminhadapelaescola
c0m queixadedificuldadedealfabetizaçso,atendidaem clfnicaescoladegrandecentrourbanobrasileiro.O instrumentodeanéliseconstituiu-seem trêsroteiros,relativosàhistöriadevidado

sujeito,àscondiçöesfonoaudiolögicasepsicolögicas.A organizaçâodosroteirosfoibaseadaem referencialteörico mt
iltiplo,
focalizandoosdiferentesaspectosenvolvidosnadinâmicafamiliar,no desenvolvimento e na caracterizaçâo psicolögica e

fonoaudiolögicadosujeito.O materialanalisadofoiconstitufdo

saSinteraçöes,oqtlesllloecogniçöeseatitudescoerentescom
essaperpectivae,principalmente,um repcrtörio elaborado de
habilidadesinterpessoais-protissionais.Apesardesereconhecer
0papeldoprofessornaorganizaçsodasinteraçöesentrealunos,
poucosetem investigadosobreorepertériodehabilidadessociais necesssrias na gromoçso dessas interaçöes.Visando
instrumentalizarogrofessornousodeestratégiasinterativasem
saladcaula,foirealizado um ProgramadeDesenvolvimento
InterpessoalProtissional-PRODIP -conduzidoc0m 22grofessoresdaRedeEstadnaldeS5oCarlos,dedisciglinasvaliadase
dediferentesgraus.O gresenteestudoexaminaasaçöesdoprofessorespecificamenterelacionadasàcondtlçso daatividadeem
classe,categorizadasem trêsclassesgerais:exporcontet
îdo,criar
oportunidadesdeparticigaçb eaprovar/reprovar0desempenho
oucomportamentodoaluno.A coletadedadosfoirealizadaatravésdefilmagensdevinteminutos/auladecadaprofessor,antese
apösaintervençâoTranscreveu-secadafilmagem e identificouseassubclassesdeaçöesenvolvidasem cadaumadasclasses
acimareferidas.Osresultadosdemonstraram um aumento na
frequênciade exposiçöesdialogadase nasaçöesorientadaspara
a criaçâo de oportunidadesde participw :o do aluno atravésde

pelasentrevistasfonoaudiolögicaepsicolögicacom ospaisepelas
avaliaçöesfonoaudiolögica,psicopedagögicaepsicolögica.0
procedimento adotado foiodeleiturassucessivas,estratégiaque
se impôsdurante o desenvolvimento do trabalho e preconizada

perguntas(de maiorou menorelaboraçâo)paraa maioriados

porLtidkee André (1981).Osdados,denaturezaqualitativa,

houveaumentossubstanciaisem outrasformasdereaçâo positi-

foram interrelacionadoserelacionadosao referencialteörico.Os
resultadosmostraram,porum lado,ausênciadeconflitosemocionaisgraves,bom nfveldedesenvolvimentointelectualedeorganizaçâoperceptivom otoraecondiçöesfavorsveisàalfabetiza-

vaàparticipaç:o,comoaceitardesempenho.apresentarajuda
verbalmfnima/encorajar;entreasreaçöesnegativas,houveuma
manutençâodasformasmaisbrandas(pedereelaboraçâo/questionaecorrigedesempenho)eumareduçâodaformamenosbrandas(rejeitadesempenho).Estasalteraçöesestiveram associadasa

çâo,nâojustiticandoaditiculdadedeaprendizagem.Poroutro,
insegurança,tendênciaàbuscadesatisfaçâonoplano dafantasia,inconsistência de respostas,diticuldadeslevesde organizaçâoespaçotemporalealteraçöeslevesdelinguagem,quesemostraram relacionadas a diticuldadesanteriores quanto ao desenvolvimento dalocomoçëo,da linguagem eda autonomia.Estas,
porsuavez,mostraram-serelacionadasacondiçöesdo contexto
familiar,envolvendo particularmente aconduta matem a.A conclusào salientou asrelaçöesentre aprendizagem daleitura e escritaeoutrosaspectosdodesenvolvimento,sugerindointerligaçâo
de diversos fatores,entre os quaisse destacaram os de origem
ambiental.O estudo indicaaimportânciadaatuaçâo familiarno
estabelecimentodecondiçöesfavorlveisaodesenvolvimento,com
futurosreflexosnoaprendizadoescolar.Sugereanecessidadede
veritkaçâo dosfatoresfamiliaresnoscasosdedificuldadesde

aprendizagem deleituraeesclita.(CNPq)
000-

professores.Em relaçàoàclasseaprova/reprovadesempenhoou
comportamentos,emboranàotenhahavidoaumentodafrequência

defeedback positivo (subclasseconsiderada maiselaborada),

uma mudança na dinâmica das interaçöes,com os professores
desempenhando maisativamenteo papeldemediadoresque favoreciam a participaçso do aluno.Discute-se a importância de

habilidadesespecft
icasnaatuaçâodoprofessorenosobjetivos
dosprogramasdefonnaçâo continuada.(CNPqTAPESP/MEC
Sesu).
000-

-

ESC 3.03

A PERGUNTA COMO ESTRAV GIA FACILITADORA DA
PARTICIPAIAOD0ALUNOEM X hssEjélessandraTurini
BolsoniSilva,àllnirDelPrette,FablolaAlvaresGarcia,Ludmila
PalucciPuntel,Zilda â.R DelPrette.Universidade Federalde
S;oCarlos.

Torres,AngelaCristinaPontes,élmirDelPrette,Zilday arecida

Algunscomportamentosespecfficosdo professorvêm sendodemonstradoscomo cruciaisno processodeensino-aprendizagem,
principalmentenautilizaçâodeestratégiasinterativas.Destes
pode-sedestacaraimportânciadasperguntasnaestruturaçsodo
contet
idoem saladeaula.Tendo em vistaasatuaistendências
söcio-interacionistas em que é delegado ao professorum papel

DelPrette.Universidade Federalde SâoCarlos.

demediadordasinteraçöesentrealunosem torno do objetode

-

ESC 3.02

PROMOIAO DEINTERAIAO ENTREALUNOSEM SALA

DEAULA:CONDII
X ESFACILITADORAS.AlineChristina
Deacordocom asabordagensconstmtivistaesöcio-interacionista,
têm-seenfatizado a rede de relaçöessociaisno contexto escolar
em suaimportânciaparaamelhoriadoprocessodeensinoeaprendizagem.A literaturademonstraqueasinteraçöesmaissigniticativasentrealunosem saladeaulasâo asquepromovem cooperaçëo e conflito söcio cognitivo,podendo ocorreratravésdetutoria,discussâoediferentesformasdetrabalhoem grupo.Paraisso
o professordeveatuarcomomediador,condutorepromotordes-

conhecimento,entende-se o fazerperguntascomo meio de aumentarinteraçöesentre professore aluno eentrealunos,garantindo aparticipaçâodestesnaconstrtlçëo deseu pröprio conhecimento.Visando promoveracompetênciado professornouso de
estratégiasinterativasem saladeaula,foirealizadoum Programa

de Desenvolvimento Interpessoal-profissional(PRODIP)que
enfatizou,entre outrosaspectos,autilizaçâo do fazerperguntas
norepertöriodeaçöesdo professor.Participaram desteprogram a
22 professoresda Rede Estadualde Ensino de Sâo Carlos,que
SBP-XXVIIReuniâo AnualdePsicologia
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lecionavam disciplinasvariadasem diferentesgraus.Um dosprocedimentosdecolctadedadosfoiodefilmagensdurantevinte
minutosdeumaaulapréviaeoutra posterioràintervençàode
cadaprofessorparticipante.Nestetrabalhofocaliza-seaanslise
do desempenhodo professsorem fazerperguntas.Transcreveusecadafilm agem eidentificou-seosdiferentestiposdeperguntasutilizadasporestes,bem como afreqtiênciadessautilizaçâo.
Caracterizou-setambém asaçöesorganizativasdoprofessor,bsm
comoascontiguraçöesinterativaspresentesnocontexto.Osresultadosindicaram queaplsaintervençào,osprofessorespassaram autilizarmaisorecursodcfazcrperguntas,aumentando a
diversidadedasmesmas.Houvetlm aumentonàosödeperguntas

demenorelaboraçâo(aquelasquercqucrem reproduçào,leitura
ourepetiçàodecontet
idoimediatamentedisponfvel)comotambém demaiorelaboraçâo(aquelasquerequerem anélise,sfntese,
avaliaçâoouexempliticaçàodeaspectosdocontetidoabordado).

campodeformaacomplementaraansliseeaavaliaçâodasestratégiasutilizadas.Neste processo,que coincidecom o daconsti-

tuiçâodosujeitoautônomo,queseauto-regula,pode-seapontar
positivamente,porpartedosalunos,odesenvolvimentodaautoestima,danoçâodepertencimentoaogrupo,dasrelaçöesdecooperaçào,entim,de condiçöesque favorecem o exercfcio da cidadania.

000-

-

ESC 3.05

CARACTERIZACAO DA ATIVIDADELUDICA SEGUNDO
A PERSPECTIVA DEPROFESSORASDEEDUCAIAO INFANTIL.M .SilviaP M .LdaRocha,JoyceR.Barsotti,Carolina
Felipe,Christine Guimarâes,Flâvia C.Luppie Sandra C.
Trambaiolli.PontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas.

Verificou-se também que com o aumento dasperguntas,houve
umamaiorvariabilidadedeinteraçöesem saladeaula,deslocando-se de interaçöes do tipo professor-classe para interaçöesdo

Esteestudoconstitui-seem umapesquisarealizadajuntoapro-

tipoprofessor-alunoealuno-aluno.X medidaqueoprofessor

pinas.Osobjetivosdapesquisaforam identiticar:osmodospe-

utilizou mais o recurso das perguntas,conseguiu compartilhar
com o aluno aestruturaçâo doscontet
îdose passou a colocl-lo
comoparticipanteativodesuapröpriaaprendizagem.0 trabalho
gerou ainda,hipötesesereflexöesacercadacompetênciadoprofessorem utilizarecoordenardiferentestiposdeclassesdeaçöes
em sala,podendo serexaminadasem termosdesua coerência

1osquaisasprofessorascompreendem aimportânciadaatividade
ltîdicano desenvolvimento da criançapré-escolar,osmodospe-

com a perspectiva s4cio-interacionista.(CNPqTAPESP/MEC
Sesu).

fessorasdeescolasdeeducaçëoinfantildaredept
iblicadeCam-

1osquaisasprofessorasintervêmjuntoaosjogosinfantis'
,osclitériosutilizadospelasprofessorasparaescolhadejogoseorepertöriodeblincadeirasinfantisdascriançasquefrequentam estas pré-escolas.Esta pesquisa insere-se num trabalho mais
abrangentedecaracterizaçàodaatividadellidicanestescontextos
educacionais,caracterizaçâo esta que visa permitira identitica-

NodenecessidadesepossibilidadesdeintervençâodaPsicolo000-

-

ESC 3.04

PINTANDOO7:CONSTRUINDOESTRAW GIASPSICOPEDAGUGICASATRAVéSDE OFICINA DE EXPRESSXO.
RejanedeFarias,KarinaZ.JaSilva,MaunkioCalnposeMaria
Juracy T:Siqueira.Universidade FederaldeSantaCatarina.

giaEscolarnocontextopré-escolar,noqueserefereaodesenvolvimento do brincarinfantil.Paratal,têm sidorealizadastambém
observaçöessistemlticasdasatividadesdesenvolvidascom ospréescolares.Paraodesenvolvimento dapesquisafoielaborado um
questionsriocom 7perguntasabertas;esteinstrumentofoidistribufdopara20professoras'
,oretornofoide13questionlriospreenchidos'
,estesforam posteriormenteanalisadosdeformaquantitativaequalitativa,buscando-seencontrartendênciasnamaneiracomo asprofessoraspensam obrincardeumaformageraleos

E sabido,apartirdaabordagem söcio-histölica,queasfunçöes
psicolögicassuperioressâo constitufdasnase pelasrelaçöesso-

jogosdefaz-de-contaederegras,deformamaisespecftica.Os

ciais,ondeo(s)outrots)nasaçöespartilhadascom osujeito,exercem afunçâodeinterlocutortes)qualit
icadots).Parte-sedoprin-

resultados t
'inais das anilisesindicam uma tendência porparte
dasprofessorasa fazer anélises muito gerais sobre asrelaçöes

cfpiodequeaauto-regulaçâo,fundamentodo ato voluntério,tem

entrejogosedesenvolvimento,oquepodediticultarcompreen-

suaorigem nainter-regulaçâo,ou seja,nosmeiosempregados
pelots)outrots)pararegulara açâo do sujeito evice-versa.A

sâomaisprecisasobreaimportânciadestaatividade.Além disso,

mediaçâo que alinguagem,enquanto funç:o semiötica,desem-

pelascrialxasparabrincarem sobrerespost% queesclareçam sobre
o tipo deatividadedesenvolvidae aforma como isto ocorre;ou

penhanesseprocessoéfundamental.Com oobjetivodaconstruçâo deestratégiaspsicopedagögicaseticazesno sentido do desenvolvimento das funçöes psicolögicassuperiores,montou-se
umaoficinadeexpressâo,desenvolvidasem encontrossemanais
com um grupode20alunosdeumaescolapliblica,em suamaioriada3*sériedo 10grau.Estaoticina,coordenadasportrêsacadêmicosdo cursodePsicologia,incluem atividadeseestratégias

diversiticadas:jogoscorporaisyjogosdraméticos.técnicasoriundasdasartesplésticas,contareconstruirhistöl
ias,entreoutras.
Cada encontro obedece uma programaçâo flexfvelo suficiente
para que os interesscs dosalunos possam sercontemplados.A
diversiticaçâo deatividades,individuale coletivamenterealizadas,incluindo formasenfveisdiferentesdeexpressâoe registro,
pareceessencialparaqueaaprendizagem ocorra.Sâo realizados

registrosindividuais(naformadedesenho,modelagem,textos)
quepossibilitem aavaliaçâo doprocessononfveldasingularidade de cadaum e no nfveldo processo grupal.Osencontrossro

planejadosedescritos,peloscoordenadores,em um cademode
SBP - XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

nasrespostasprevalecem indicaçöessobreosobjetosutilizados
seja,quandoquestionadas,asprofessorasinformam maiscom o
quedoquecomo ascriançasbrincam.Foipossfvel,também,en-

contrarumatendênciaatratarcomojogodiversasatividades(entreasquaislerhistörias,assistirfilmes,pintura),eaprivilegiaros
jogosderegras(em suasobservaçöes,nosobjetosquetornam
disponfveisparaascrianças,nassuasparticipaçöesjuntoàatividadeltidica)einvestirpouconojogodefaz-de-conta,tendências
estasquecontinnam omodocomoojogoétratadonoscontextos
pré-escolares,indicado poroutras pesquisas da ârea.Considerandoaimportânciaapontadapelasteoriaspsicolögicasdaativi-

dadelt
idicaem geraledojogodefaz-de-conta,maisespecitkamente,paraodesenvolvimentoinfantil,estastendênciasindicam

arelevânciadeprojetosqueobjetivem intervirjuntoiscriançase
àsprofessoras,nosentidodemoditk aracompreensâo easprâticaspedagögicasrelativasaestaesferade condutahumana.
000-

-
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gara0desenvolvimento(10atltoconceito (lamesmaEsteesttltb

O JOGOEM DUASPRé-ESCOLAS:CARACTERIM IAO E
QUESTIONAMENTOS.M.SilviaJtM.L.daRocha,Fernando

procurareconhecerainfluênciadaescolasobreafamfliaatravés
daanslisedapercepçsodetrêsmâessobreseustilhosapartirde
qtlandoestesiniciam suavidaescolarenodecorrerdoseugrimeiroanoletivo.Realizou-seumasériedeentrevistasaolongo
deum ano ques5o analisadasem trêsfases:classiticaçsodas
falasdasmscsdeacordocom stlanaturezaemomentoaquese

Brandalise,ân/ Cristina G Costa,Paula R.Gulla e Fabiana
Pereira.PontiffciaUniversidadeCatélicadeCampinas.
Estapesqnisafoidesenvolvidaem duasescolasdeeducaçsoin-

fantildaredepliblicadeCampinas.O objetivodotrabalhoconsistiuem compreender0modocomoascriançasblincam nestes
contextospré-escclares,atravésdeObservaçâoparticipante;esta
possibilitûu umacompreensâo maisdetalhadad0sepisödios
registrados,eumamaiorfamiliaridadedascriançascom apresençaeparticipaçsodosobservadoresnestasatividades.Asobservaçöesforam realizadasem contextosdiversos,como:salas,
parque,casinhaebrinquedoteca;destaforma,pretendia-seassegurarumaamostragem m aisfieldasbrincadeirasqueenvolvem
ascrianças.Osresultadosdestasobservaçöesforam analisados
qualitativamente,considerando-se separadamente duasmodali-

dadesdejogos:faz-de-contaeregras.Estasanllisesapontaram

paraalgumasquestöesem relaçàoaomododebrincardestascri-

anças,sugerindoque,apesardaexistênciadeobjetosllidicos,
espaçoetempodisponfvelparaascriançasbrincarem ,am aneira
comoelasdesenvolvem asatividadespodeserproblematizada.

Em relaçàoaosjogosdefaz-de-conta,observa-sefrequentementeaçöessim ples,estereotipadasequeserepetem nasbrincadei-

ras(particularmenteconfecçàodebolosnaareiaelobomauperseguindo ascriançasnoparque);observou-se,ainda,queodesempenhodepapéismuitasvezesn:oéassumidopelascrianças,
centralizando-se apenasnaspröpriasaçöes;astemsticasque se
explicitam sâo poucas,reduzindo-se,habitualmente,a:casinha,

referiam (anteliorà.entradadacriançanaescolaoumomentoatual);identiticaçsodeclassesdecontet
idopresentesnasfalas,classit
icaçsodasfalasdeacordocom oseuconteédo.Comparou-see
disctltiu-seadistribuiçsodasclassesdecontet
idonasentrevistas
decadaumadasmseseentre asmses.Osrestlltadosindicam
mudançasnapercegçso dasmsessobreseustilhosapartirda
escolarizaçâo.Analisandoasclassesdecontetidoaquesereferem as percepçöes antel
iorese atuaisdas três màesobserva-se
que:efetivamente,apartirdaescolarizaçâohéum aumentodaquelasclassesdecontetidoquesereferem aaspectosespecificamenteligadosàescola.Porexemplo:aotinaldoprimeirosemestre,asmâesdeixam de apoiarsuapercepçào nascaracterfsticas
pessoaisdacriança,paraapois-lasno matel
ialescolar,cumprimento detarefas,informaçâodaprofessora'
,também épossfvel
observarquem :esdiferentesentresi.utilizam deformaidêntica
indicadoresidênticosparaapoiarsuapercepçào sobre acriança.
Porexemplo:tarefasdevem sercumpridasao chegardaescola
sem ninguém mandar,nâodevem serfeitasànoite.Asmudanças
na percepçâo dasm:essobre seustilhosapartirdaescolarizaçâo
parecem devidasà presenciade signit
k adosque aescolaguarda
paracadam se,construfdosapartirdahistöriapessoaldacadauma

delas,jéqueossignificadossâoprodutodahistöriadeinteraçöes

regras,observou-sequeascriançastêm vlriasalternativasdees-

sociaisdoindivfduo.Namedidaem queestessigniticadosmodifican eredetinem apercepçâodamâesobreseu filho noinfcio da
escolarizaçâo,discute-se apossibilidadedequeintertiram nafor-

colhadejogoscom regrasjspreparadas;entretanto,amaioria

macomose(re)estabelecem asrelaçöesentreamboscom conse-

delessâoindicadosparafaixasetériassuperiores;comonâoocorre
umaadaptaçâodasregrasporpartedo adulto.ascrianças,geral-

qtiênciasparao desenvolvimento do autoconceito da criaxa.

super-heröiseepisödiosdenovela.Noqueserefereaosjogosde
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mente,n:os:ocapazesdeutilizaroconjuntoderegraspararegularsuaconduta e suasrelaçöescom osparceiros'
,decorre disto
queasatividades,m uitasvezes,sëo maisou demanipulaçâoaleatöriadom aterial,considerando,principalmente,suaspropriedadesffsicas,oudeutilizaçâodomesmoparaoutrasatividades

quenâopropriamenteumjogo;observou-seaindaalgumastentativasde estabelecimento de novasregrasentre ascrianças que,
em geral,eram simplese muitasvezesdesiguais,favorecendo
relaçöesassimétricas.A partirdestesdadose,considerando-sea
importb ciadamediaçâosocialparaagêneseedesenvolvimento
daatividadelt
idica,pretende-seidentificarestratégiasparainter-

vençâodaPsicologiaEscolar(juntoàscriançaseaosprofessores)quecontribuam paraqueosjogosseorganizem demaneira
mais'sofisticadanestescontextoseducacionais.

ESC 3.08

A(IN)DISCIPLINANASINTERAIXESEDUCADORA-CRIANCAECRIANCA-CRIANCANACRECHE.IZnfC:Frazatto
(UniversidadedeSâoPatllo-RibeirloPt
m olnMarleneFaguloes
CarvalhoGonçalves(UniversidadePaulista-Ribeir:o Preto),
ZilmadeMoraesRamosdeOliveira(UniversidadedeSâoPaulo
- Ri
beiràoPreto).
Demodoacontribuirparaadiscussâodoconceitodeindisciplina
em contextoseducativose dasrepresentaçöesacercada criança
indisciplinada,buscamosanalisarepisödiosgravadosem vfdeo

(3sessöesvariandode24a49minutos)relativosaocontrolede
um grupode31crianças(18meninase13meninos)de5a6anos
em crechept
iblicaatendendopopulaçâodebaixarenda.Paratanto,partimosdoconceitodeinteraçsotrazidopelasteoriasslcio-

-
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A PERCEPIAO DE MAESSOBRESEUSFILHOSEM INfClO DE ESCOLARIZACXO.LeilaJorge,Universidade
MetodistadePiracicaba,UNIMEP.âlvaroPachecoDuran,UniversidadeEstadualdeCampinas,UNICAM P.
Nossa escolhaporinvestigarapercepç:o de màessobre seus5lhos,apartirde quando estesiniciavam suavidaescolar,foideterminada pelasuposiçëodeque aescolacontaminavaapercepçâoqueamâetinhasobreacriançacom proviveisconseqûências

histöricasdedesenvolvimento(VygotskyeWallon).Foram inicialmenteelaboradosquadrosdescritivosdasatividadesdesenvolvidasem cada sessâo,registrando-se acadaminutoe meio odesenrolardasmesmas,segundo:organizaçëodascriançasnasala,
instruçöesparaatarefa,distribuiçâodem aterial,desenvolvimento da tarefa proposta e encerramento da atividade.A seguirfoi
feitoum levantamentodosepisödiosdeindisciplinanastrêssessöes,considerando:ntimero decriaxasenvolvidas,momento da
sessâo em queocorrem,matel
ialdisponfveletipo de tarefaem
execuç:o.Tomaram-segestoseverbalizaçöesdaeducadoraedas

crianças(pedidosdesilêncio,restriçâodosmovimentosdascriSBP-XXVIIReuniâoAnualdçPsicologia
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anças,divergênciasentreelas)como indicadoresdo quecomu-
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menteé considerado indisciplina.A anélise microgenéticadas

CIDADANIA EESCOLARIZAIAO FORMAL:RELAIXES

interaçöes(Oliveira,1988)criadasnosepisldiosselecionados

SOCIAISEM SALADEAULA./ntH JVeirazanellaiédriano
HenriqueNuernberg.UniversidadeFederaldeSantaCatarina.

revelougrandefreqiiênciadeameaçaseconselhos,porparteda
educadora,em respostaaconflitosentrealunos.Em situaç:ode

organizaçâodetarefa,jéseobservam comportamentosinfantis

O temadacidadania,comoobjetodeestudocientffico,adquire

que sugerem umaapropriaçào pela criançadasregrastrazidas
pelaeducadora.A discusssodasanllisesdeveconsiderarascondiföesdefonnw âo e trabalho da educadoraepodecontribuir

relevânciaem diversasJreasdoconhecimento.NaJreadaeducaçpo,identificam-sebasicamenteduasfrentes:naprimeirahsautoresquerelacionam a cidadaniacom agarantiado acesso à.

paraaperfeiçoarotrabalhopedagögicoem creches.(CNPq)

escolarizaçào (Cavalcanti,1989;Ferreira,1994)e na segunda
apresentam-seestudosquerelacionam acidadaniaàgarantia,para
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REPRESENTAIX ESDEEDUCADORASSOBREASMXES
EFAMfLIASDAsCRIANCASDA CRECHE.TelmaW oriae

oaluno,doacessoaoconhecimentosistematizado(Saviani,1986.
,
Pino,1991).0 presenteestudopartedoseguintepressuposto:a
promoçâodacidadania,noquetangeaoprocessodeescolarizaçLo
formal,n5o seresumeaessasduasquestöes.Entendemosquea
açâo'pçdagögicasistematizadapodepropiciarao aluno condi-

Maria ClotildeRossettiFerreira.UniversidadedeSâoPaulo Ribeirào Preto.

çöespkraqueseconstituaenquantocidadào.viaoestabeleci-

Ascrechesenfrentam muitosconflitosnasrelaçöescom famflias.
osquaisintederem nobom atendimentoàscrianças.Considerandoqueaçàoerepresentaçâoseconstituem reciprocamente,para
investigarapossibilidadedaseducadorastrabalharem essesconflitos,procuramoselucidarsuasrepresentaçöessobremëes/famflias,aplicando em duascrechesum roteiro semi-estruturado de
entrevistas,abordandoaspectosvariadosdocontatodasmesmas
com ascriawasefamflias.Realizamos7entrevistasnacreche1
com educadorasquetrabalham hJmaisdetrêsanosnolocal,as
quaistêm um nfveldefonnaçàû,em média,desupel
iorincom-

em saladeaula,enquantosujeitosdo/noprocessoensino/apren-

pletoeasfamfliasatendidastêm umacondk:osöcio-econômica
razosvel.Nacreche2,ondeaseducadorastêm,em média,formaçàodeprimeirograueasfamfliasatendidassàomenosfavorecidas
socio-economicamente,realizamos6 entrevistas,todascom duraçëo média de trêshoras.Na anélise de contet
ido de todasas
entrevistas,asrepresentaçöessobrecriança,famfliaecrechese
apresentaram indissocisveisecontraditörias.Selecionamos,entëo,osconteûdosque mostravam contribuiçöesou entravesdas
educadorasparapromoverarelaçâocreche-famflia.Osdoistiposdecontetîdosforam encontradosequivalentemente nasduas
creches.Ascontlibuiçöes apareceram especialmente quando as
educadorassereferiram àimportânciadesedarbem com asmies
etrocarinformaçöes.Comoconteédosquedificultam asrelaçöes
com mâes,encontramoscrfticasmalelaboradassobreasaçöes

mento
'derelaçöessociaisondeademocracia/dialogiascfaçam
presentes.TaIpressupostoassenta-seno fatodequeosalunos,
dizagem,constituem/desenvolvem FunçöesPsicolögicasSuperioies,apropriam-sedehébitoseatitudeshistoricamenteproduzidose experenciam diversas possibilidades de se posicionarem
nasrelaçiessociais.Parainvestigarmosessaqnestloutilizamo-

nosdaAnllisede Episödios,proposta porSmolka(1991),ea
AnéliseMicrogenética,propostaporM eira(1994),enquantoindicadoresparacoletaeanslisedosdados.Realizamosumasélie
defilmagensdaprsticapedagögicadeumaprofessoradasséries
iniciaisdoplimeirograueselecionamosum episödioparaaanélise.Nesteepisödio tentamosidentificar,nasfalasdaprofessora
e nas atividades propostas,aspectos promotoresde cidadania.
Verificamosqueaprlticapedagögicaadquirerelevâncianopro-

cessodeconstituiç:odosujeitoepodesecaracterizarcomopromotoradecidadanianamedidaem quepossibilitecondiçöespara
que osalunospossam atuarna realidadede fonna conscientee
deliberada.
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AAPROPRIAG O DAATIVIDADENO PROCESSODEENSINAW APRENDER A RENDA DE BILRO.éndréa Weirt
z
Zanella.UniversidadeFederaldeSantaCatarina.

dasmâesequeixassobresuafaltadeinteresse.Quantoàsdiferençasentre ascreches,na 1houveram maiscomentsriossobre
desenvolvimento infantileexpectativasdaeducw ëo em famflia.
As educadoras da creche 2 apresentaram m aiûrconotaçâo
assistencialdo atendimento e falaram menos sobre desenvolvimento.Foram encontradas,também,representaçöesdamâecomo
agentemaisimportantedo desenvolvimentoinfantil,associadaà
idéiadequecrcchesöévélidoparafamfliasem condiçöesprecél
ias,ou sea mâedlcontinuidade à.educaçëo em casa.Nasduas
creches,aseducadorastenderam asemostrarmaisimportantes

doqueasmëes,sejapelodiscursoassistencial,sejapelotécnico.
Conclufmosqueasdiferençasentreascrechesdenfveldeformaçâo e de famfliasatendidasnâo refletiram diferençasnasrepresentaçöesquepodem contribuiroudificultarnasrelaçöescreche
- f
amflia.Para que ascrechespossam superarosconflitosdesta
relaçâo,énecessérioinvestirnafonnaçâocontinuadadoseducadores,considerando asrepresentaçöesatuaiseem transformaçâo
sobre papelda mulher,funçâo maternae sobre a variedade de
contextospossfveisdedesenvolvimentoinfantil.
-000SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

Estudosatuaisnaperspectivahistörico-culturaltêm apontadoa
questâo da apropriaçâo daatividade como um problema persistente,necessitando de maioresreflexöese investigaçöes.Nesse

sentido,opresentetrabalhoteveporobjetivoestudaraproduçâo
eapropriaçâodasignificaçâodaatividadenoprocessodeensinar
eaprenderarendadebilro.Essaatividadeencontra-seatualmente em franco processo de extinçâo na Ilha de Santa Catarina.,
decorrentedastransfonnaçöessociaisque marcam suahistöria.
Conseqiientemente,assignificaçöesdo fazerrenda foram sendo
paulatinamentemoditicadasc,nesseprocesso,oensinareoaprenderafazerrendadebilro deixaram oespaçoprivadoparaassumirem o espaçopt
iblico,existindo atualmenteem razâo deiniciativasdopoderpt
îblicono sentido dapreservaçâo dofolcloreilhéu.
Neste trabalho,aanllise dessastransformaçöesbem como das
novascaractedsticasdo processodeensinar/aprenderessa atividade incidiu sobrea trama dialögicae dialética queconstituias
relaçöessociais,pautando-senopressupostodequeasatividades
humanasimprimem marcas,em maiorOu em menorgrau,nOS

sujeitosqueasengendram,dependendodassignificaçöessocial117
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menteproduzidaseparticularmenteapropriadas.0Sdadosanalisadosconéstiram em episödiosobtidosatravésdefilmagensque
apresentam trêsalunasem interaçâocom aprofessoraderenda,
nocontextodesaladeaula.Asfilmagensocorreram nodecorrer
dogrimeirosemestrede1995,totalizando32horasdegravaçâo.
Destas,foram selecionados6episödiosquetotalizaram aproximadamente15minutos,osquaisforam transcritoseanalisados.
Delimitou-se como foco deinvestigaçso ossignosmediadores

açsotëes),caracterizadapelodomfniodeetapasdaatividade;0tl

utilizadostantopelosujeitoqueassumeatarefadeensinar,quan-

noenquantosemioticamentemediado.(CNPq)

em apropriaçsodaatividadcem si,quecompreendeodomfnioda
totalidadedasaçöese,portanto,aapropriaçsodoprocesso,pos-

sibilitandoaosujeitoaconfecçsoindegendentedarendabemcomo
aimplementaçfodemodificaçöesnosinstrumentosmediadores
daatividade.Essasdiferenças,gorsuavez,referem-seasdistin-

tasformaspelasquaisossujeitosutilizam ossignosmediadores
desuaspröpriasatividades,oquecaracterizaopsiquismohuma-

topelasalunasenvolvidasnatarefadeaprenderaconfeccionara
rendadebilro.A anllisedosepisödios,feitaàluzdosaportes
teöricosdeL.S.Vygotski,possibilitouconstatardiferençasno

processo de aprogriaçâo,resultando:ou em apropriaçâo dats)

118
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CARACTERfSTICASEDESFJOSDEPESSOASCADASTRADASPARA UMA hDoL%o.LidiaNataliaDerfanll'
)jF/:r.
UniversidadeFederaldoParans.
NoBrasil,aadoçâoéentendidaprimordialmentecomoumaalternativaparatertilhosquen;opuderam sergeradosbiologicamente.Existem duasformasdeadoçâonoBrasil:aadoçâolegal,

realizadaatravésdosServiçosdeAdoçâodosjuizadosdaInfânciaedaJuventude,eaadoç:oK1brasileira''quandoumapessoa
registra umacriança nascidade outramulhercomo tilho legftimo,pormeio deum registro falso em cartörio.Essesegundotipo
deadoçâo significanecessariamenteadsadoçâo'
'deum recém-

nascido.Oobjetivodopresentetrabalhofoiinvestigarascaracterfsticas,desejoseidéiasdaspessoascadastradasnoJuizadoda
Infânciae daJuventude deCuritibaarespeito daadoçâo.Foram
enviados questionlrios pelo correio para todos os brasileiros

(N=125)cadastradosnesseServiçodeAdoçso,sendoquehouve
o retomo de42questionM osrespondidos.Osdadosmostram

queamaioriadossujeitosnàopodeterfilhosbiolögicos(64%),é
casada(88*),catölica(76%),tem entre36e45anos(57%),cursosuperiorcompleto(71%),rendafamiliarsuperioràR$3.000,
00(52%)eoutrostilhosadotivos(45%).Osadotantespretendem adotaruma(33%)ouduas(38%)criançascom idademlximade um ano (60%),têm preferênciaporumacriançadecor
branca(67%).perfeitamentesaudlvel(71%)epreferem escolher
osexodacriança(60%).Ossujeitosacham quedevehaveral-

dosestrangeirostêm filhosadotivose8% d0sbrasileirose15%
dosestrangeirostêm tilhosbiolögicos.Emboraosbrasileirosnâo

mostrassem preferênciapelosexo dacriança(49*),suapreferênciaeraimperativaem relaçâoaum bebêdecorbranca(72%),
com idademsximade6 meses(67%).Poroutro lado,poucos
estrangeirosexigiam um bebêdeaté6meses(9%)edecorbranca(12%)*
,amaioriatambém n;otinhapreferênciapelosexoda
criança(73%)eaceitavacriançascom maisde4anos(41%)e
mostrava-seindiferenteàcordapele(37%)ouaceitavacrianças
morenasmasnâonegras(44*)..Osbrasileirosefetivamenteadotaram bebêscom idadeaté6 meses(71%),do sexo masculino
(55%)edacorbranca(67%).
,osestrangeirosadotaram,em sua
maioria,criançascom maisde5anos(38),do sexomasculino,
(59%)edacorbranca(44%)emorena(.
1.
4%).Pode-seconcluir
que,defato,osbrasileirosSâomaisseletivosqueosestrangeiros
naadofàodeumacliança,apesardamotivaçâoparaaadoçàoser
a impossibilidade degerarfilhosparaosdoisgrupos.A faltade
preparaçëoacercadaadoç:oéum fortedeterminanteparaqueos

brasileirossejam inflexfveiseatépreconceituososem suasescolhas.Quatrofatoresparecem influenciaradisponibilidademaior
dosestrangeirosem relaçioàcriançadesejada:1)oprocessode
preparaçioparaaadoçâoem seuspafsesdeorigem;2)asleisde
algunspafseslimitam aescolhadacriawapelosadotantes'
,3)as
leisnacionaisprivilegiam oscandidatosbrasileirosem todosos

aspectose4)maiorconscientizaçëosobreogestodesolidariedadeenvolvidonasadoföesnecessM as(adoföesinter-raciasetardias).

gum tipo depreparaçào eacompanhamento psicolögico para os

adotantes(67%9,afirmam quenpoparticipam denenhum tipode
grupodeapoioàadoçâo(95%)porquedesconhecem suaexistência(52%)epensam queogovernodeveriarealizarumacampanhaparaincentivaraadoçàodecriançaabandonadas(93%).A
anélisedosdadosrevelaqueoscandidatoscadastradosnum ser-

viçooficialdeadoçâotêm omesmopadràodepessoasquejé
realizaram umaadoçâo,tanto legalquanto ilegal,encontradoem

outraspesquisas(Weber,1996.
,WebereCornélio,1995).Noen-
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POLfTICA DE ATENDIMENTO PSICOLUGICO X CRIANCA SEXUALMENTE ABUSADA EM SâO PAULO.Silvia
A?pct/?7tp-f.
t/pc,Denise S.Pavlovsky,Eliana Z.Candido,Ligia
Caran Costa Corrêa,Patricia Nadruz Sara Gainzarain.UniversidadeSJo M arcos.

tanto,o fato de terem passado pelo processo de seleçâo de um

ServkoOl
kialdeAdoçëonëoparecetersidosuficientepara
esclarecê-lossobreasquestöesdoprocessoadotivo,taiscomo,a
irrevogabilidadedaadoçâo,aimportânciadahistöriaanteriorpara
acriança,aoslimitesdaherançagenética,entreoutros.Essasituaçâo de desconhecimento pode serum fatordeterminante para

futurasdificuldadesnadinâmicafamiliar.(CAPES)
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ADOIAO NACIONAL EINRERNACIONAL;COMPREENSâO DASDIFERENCAS.LidiaNatalia Dobrianskjj Be cr.
UniversidadeFederaldo Parané.

Aindahoje,aadoç:oérealizadacomoumasoluçâoparaaausênciadefilhosbiolögicos,porém,aausência deestudossistemlticossobreaquestsodaadoçsonoBrasildisseminaaidéiaqueos

brasileirosapenasdesejam adotarrecém-nascidosbrancos,dosexo
feminino e saudéveise que osestrangeiros mostram-se amplamentedispostosaadotarcliançasdequalqueridade,coreestado

desatîde.A presentepesquisateveoobjetivodeanalisaroperfil
ecompreenderasmotivaçöesdepessoas(brasileiraseestrangeiras)querealizaram umaadoçâonoJuizadodaInfânciaedaJuventudede Curitiba.Osdadosforam coletadospormeio deuma

amostradosprocessosdeadoç:o(N=121)oconidosnoJuizado
de Curitiba.Osdadosmostram que 15% dosbrasileirose 24%
SBP -XXVIIReuniàoAnualdePsicologia

Lamentavelmente aumentam em nosso paise em todo o mundo
asoconfnciasde abuso sexualinfantil.No M unicfpio deSpo
Paulo quandosurgeumadentînciadestetipoocasoéencaminhado,pelo Sos-criança,delegaciasouhospitais,paraumadasVa-

rasdaInfânciaeJuventude.Osjuizesdemenores,quedevem
intervirsemprequehajaasuspeitadequealgumdireitobssicoda
criançaesté sendo desrespeitado,solicitam aospsicölogos que
atuam nestasVarasum estudo do casoatim desubsidiarsuadecisëo sobreoencaminhamentodomesmo.O papeldestespsicölogosé,portanto,fundamentalpara o destino eo percurso futurûs
dacliançavitimizada,suafamfliaeseuagressor.Visandoconhecero trabalho destesprotissionais,qualo preparo que recebem
paraatuarem taiscasos,qualo impactoque sofrcm ao enfrentar
estaprobleméticaequaléapolfticadeatendimentopsicolögicoà
criançasexualmenteabusada,foram entrevistadosdozepsicölogosenvolvidoscom estaquestâonoM unicfpio de Sâo Paulo.As
entrevistasforam semi-dirigidase registradasem fitascassete e
posteriormentetranscritas.Paraanalisé-lasfoiadotadaumaabordagem qualitativa,segundo ametodologiapropostaporAmedeo
Giorgi:levantamentodecategorias;levantamentodeunidadesde
significado eelaboraçâo dacompreensâo final.Osresultadosindicam quenâo h;umapolfticadeatendimento psicolögico clara-

mentedefinidaparaaatuaçlojuntoàcriançasexualmenteabusadaequecadaVaraadotaum procedimento quevariaconformea
abordagem teölicadospsicölogosquealitrabalham;o papeldo
psicölogo é basicamente o de tentardetinir se houve ou nâù o
121
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mas(poucas)agênciasdeatendimentopsicolpgico queasaten-

FAMfLIAEDEFICIZNCIAMENTAL:TRANSFORMAIXES

dem;ospsicölogosn5o tem formaçso especfficaparaabordar
estetipodecaso,atuandoempiricamenteebuscando apoioem
seusrecursospessoaisenaliteraturaexistentesobreotema;hs
um grande ntimerodeinterrogaçöesqueestesprotissionaisse
fazem,umasensaçâodeimpotênciaefrustraçsoanteadificuldadedelidarcom acomglexidadedasdinâmicasdestasfamflias.
Comoum nlimerocrescentedecasosdeabusosexualinfantiltem
chegadoaosconsultörioseinstituiçöesdeatendimentopsicolts
gico,acredita-sequc esta pesquisapossacontribuirpara uma
melhorcompreensso do groblemasuscitandonovosquestionamentosquepoderâoabriroutrasperspectivasdeatuaçso egesquisa.

NASEXPECTATIVASDEMXES.//JMariaTorezan(UniversidadeEstadualdeCamginas)eMarialnêsBacellarMoltteiro
(UniversidadeMetodistadePiracicaba).
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PROCEDIMENTO JLW DICO COMO FATORPATOGZNICO
NAESTRUTURACAO DO VfNCULO MXE-FILHA ADOTIVA.M arlizeteM aldolmdol'
lrgtzâ'
,PontiffciaUniversidadeCatölica de Campinase M aria Antonieta Pisano M otta Pontiffcia
UniversidadeCatölicadeSâo Paulo.

Estetrabalho6partedeum estudomaiordirecionadoparaaobtcnçsodeconbecimentosobreastransformaçöesqueocorrem na
dinâmicafamiliarem ftlnçâodapresençadeum membrodeticientc.Paraarealizaçsodoreferidoestudoforam constitufdostrês
gruposdemàesdealunosquefrequentam umainstituiçâodeensinoesgecial.0sgrugos,organizadosem ftlnçsodaidadeenfvel
escolardosfilhos,sereuniam quinzenalmentecom um profissiona1dainstituiçsoparaadisctlsssodeassuntosdopröpriointeresse.Asreuniöes foram registradas atravésde audio-gravaçâo e,
posteriormente transcritas.A anslise inicialdosdados revelou
quedentreastransformaçöesqueocorrem nadinâmicafamiliar,
umadelasdizrespeito àsexpectativasqueospaisconströem no
decorrerdoprocessodedesenvolvimentodofilhodetkiente.Essa
constataçâonoslevouarealizaropresentetrabalhoquetevecomo

objetivoidentiticareanalisaranaturezadasexpectativasreveladasporm âes durante um processo de interlocuç:o com outras
m âes,astransfonnaçöesquepossam ocorrernessasexpectativas
no decurso dotempo e como elasinterferem no relacionamento

mse-tilho.Parapossibilitaraconsecuçâodeta1objetivo,aansli-

tilhosadotivos,com procedimentosdeadoçâodiferentes.Busca-

sedosdadosenvolveu oexameponnenorizadodeturnoporturnodafaladecadaparticipante,com ointuito deseidentificaros
episödiosnosquaisasmiesmanifestavam suasexpectativasem
relaçâo àscapacidades dosfilhos.Em seguida,essesepisödios
foram novamenteanalisadoscom opropösitodesecaracterizara
naturezadasexpectativaseastransformaçöesqueoconiam nessasexpectativasno decorrerdasreuniöes.Osresultadosobtidos
indicaram quedemodogeralasm:esapresc taram poucasebaixasexpectativasem relaçëo aodesenvolvimentodofilho,principalmente no quediz respeito aaspectosligadosà vida afetivae
sexual.Além disso,foipossfvelverificarqueàmedidaem queo
profissionalou outrasm:esalertavam para aspectosmaispositivosdodesenvolvimentodofilho,ocorriam moditicaçöesnomodo
dapröpriam:eoudogrupofalarsobreasrealizaçöesdacriança.
Essesresultadosindicam queapossibilidadedeinterlocuç:ocom
outraspessoas,que enfrentam problemassemelhantes,pode levarmâesdedeficientesmentaisa apresentarem um t'olhar''m ais
positivoem relaçàoao pröpriofilho.Issopodealteraraspröprias
expectativas,o que redundaporsuavez,numa alteraçâono prö-

ram atendimentoparaamenina(4anos)encaminhadapelaesco-

priomododeserelacionarcom ofilho.(FAEP -UNICAMP)

Asmudançasnalei(ECA,1ei8069de13/07/90),facilitaram as
adoçöesnacionaisque,aliadasà intervençâo maisdireta de al-

gunsjuizados,passaram ainibirumaprlticaquesedavah.margem dosprocedimentoslegais,chamadade6dadoçâoàbrasileira''.

Prsticasemanejostécnicos,calcadosem estudosepesquisasque
representem avançoscientfticosnotratamento do tem a,têm sido
aindapoucodifundidasno nossomeio.Tem-seàdisposiçâo,prlticasisoladas,muitasvezesm alsucedidas,em que a aplicaçâo
ligorosadaleipode estarcontrariandp osinteressesda criança.
Uma dasquestöesque tem nospreocupado,é ainsegurança dos
adotantesduranteoestsgiodeconvivência,quando estesetorna
prolongado.O prolongamento demasiado do processo faz com
que,quando ospaisadotivostenham detinitivamenteaposseda

criança,muitojltenhaacontecidonavidadelesem um perfodo
decisivo paraa formaçâo sadiado psiquismoinfantil.Busca-se,
atravésdométododeestudodecaso,avaliaroquantoosprocedimentoslegaisdaadoçâo interferiram naestruturaçëo do vfnculo

mâe-filha.Foram sujeitosumafamfliacompostaporcasaledois
lacom queixadedisttirbiosdeconduta.Foirealizadapsicoterapia
brevecom ogrupofamiliar,eosdadosquesubsidiam esteestudo

000-
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foramcolhidos,soboconsentimentodossujeitos,em entrevista/
depoimentodam âe,quefoigravada,transcritaeanalisadaquan-

FAM 1.06

toàvinculaçâoentremâeetilha,bastasteprejudicadaàépocado

FAMfLIAEDEFICIZNCIAMENTAL:ASMâESDIANTEDO

encaminhamento.Concluique osprocedimentosda adoçâo interfeliram deformapatogênicana formaçëo do vfnculo mâe-filha.Consideramosque pode servirde alerta aosoperadoresda
adoçâo no que se refere à aplicaçëo e duraç:o do perfodo
probatörio,poiso aprimoramento e o cuidado aosprocessoslegais,sâo at
înicafonnadeevitaraprlticadaadoçâoà.brasileira,

JULGAMENTO ALHEIO.HarialnêsBacellarMonteiro(UniversidadeMetodistadePiracicaba)eâ?;t7Maria Torezan (UniversidadeEstadualdeCampinas).

quealém deilegal,éaonossover,profundamenteprejudicial
parao estabelecimento devfnculossadiosbaseadosnaverdadee
na confiança,no afetoe noscuidadosà cliançacomo elementos

fundadoresdesualigaçâosadiacom seuspais.(CNPq)
000-
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2umaconstataçsoempfricaqueapresençadeum membrodeticientetem repercussöes diretasnasrelaçöes familiares.No entanto,ainvestigaçëosistemsticaàrespeitovem ocorrendosöm ais
recentemente,especialmentenoqueserefereaossentimentosque
paisde deficientesenfrentam diante do s'
olhar''de outraspessoas.A preocupaçâo com talquest:onoslevou arealizaresteestudo queé parte de um trabalho maiorvoltado para a anllisedas
transformaçöesque ocorrem na dinâmicafamiliarem funçâo da

presençadeum membrodeficiente.Nocasodesteestudo,oobjeSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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tivoconsistiuem identiticareanalisarosdiferentessentimentos
que mâesapresentam frente ao que percebem como avaliaçöes
queoutraspessoasfazem sobreseufilhodeficiente,bem como os
diferentessentimentosque apresentam diante do que percebem
como avaliaçöesque outrosfazem sobre suaaçâo em relaçâo a
essetilho.Além disso,pretende-seidentificarem que medida a
percepçâo da avaliaçëo de outrem provoca alguma alteraçâo na
condutadam5eem relaçàoaotilhodeficiente.Osdadosdeinteresseforam obtidosdurantercuniöescom grupo dem:esdealun0scom SfndromedeDowndeumaescolaespecial.Foram organizadost
zfsgnlposdemses,deacordocom aidadeenfvelescolardostilhos,osquaisse reuniam quinzenalmentecom um profissionalda instituiçâo paradiscussàodeassuntosdo pröpriointeresse.Todasasreuniöesforam registradasatravésdeaudio-gravaçâoe posteriormentetranscritas.Osdadosforam analisados
através do exame da fala de cada participante,o que pennitiu
identificarosepisödiosem queasmàesm anifestavam algum tipo
de sentimento relacionado a uma avaliaçâo que percebiam no
outro.Taisepisödiosforam novamenteanalisadoscom opropö-

sintomatologiadegressiva,atravésdoquestionM odeidentiticaçào,além dos doisgruposde adolescentesterem sido pareados
pelaidade.A anlliseestatfsticafoirealizadaatravésdotestede
W ilcoxonentreosquatrogruposenvolvidos.Osresultadosindicaram que,na perspectivadasadolescentescom sintomasclini-

camentesignificativosdedepressâo,ospais(pai)sâomaisindiferentes,menos carinhosose tenderam a serem maissuperprotetoresdo que adolescentes que nâo apresentavam sintomasde
depressào.Asmàesdogrupodeadolescentesdepressivascaracterizaram seusmaridoscomomenospermissivosem relaçso à
independênciaeautonomiadasfilhase,tendendoaserem mais
indiferentes.Nâo houveram diferençassigniticantesnacomparaçào entreasrespostasdasadolescentescom sintomasdedepressâoesuasmàes.Osdadosestâo de acordo com abibliogratia
existente,enfatizando a relaçâo entre a falta de carinho,maior
indiferençae superproteç:o dospais,associado aostranstomos
depressivosem adolescentes,porém nà0sepodeatirmaracausalidade entre a depressâo e estrutura familiar,mesmo porque a
depressâo éum transtornodecausasmultifatoriais.

sitodecaracterizarsentimentosereaçöesdem:esdiantedojulgamentoalheio.Osresultadosindicam queasm àes,em suamai-

oria,sesentem maisexpostasàobservaçàoejulgamentoalheio,
o que desencadeia sentimentos,tais com o raiva,tristeza,
autocomiseraçâo,vergonha,culpa,osquaisvariam em funçroda
histöriapessoaldecadaumadelas.Entretanto,umareaçào,dian-

tedojulgamentoalheio,queparececomumà.maioriadasmâes,é
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ADOLESCENTESE SEUSRELACIONAM ENTOSAM OROSOS:UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ADOLESCEN-

ainsegurançaea fragilidadequanto ao mododeagirem relaçâo
aofilho.Asmàesvivem umaconstantesituaçâodeconflito,sem
saberse devem agirde um modo ou de outro.Geralmente isto
leva a um padrëo inconsistente de conduta que oscila ora para
umarelaçâo de grande pennissividade oraparauma relaçâo de

TESDEFAMfLIASINTACTASEDESFEITAS.JullyanaMa-

controleextremamenterfgido.(FAEP-UNICAMP)

Estapesquisatevecomoobjetivorealizarumaanélisecomparati-

riaSoraceRassan,ManliaGabrielaSandim Vasconcelos,Sl
-lvia
Ll
k ia Fm lifw e Viviane Cristina Navarro. Universidade de
Taubaté.
vdsobrecomoadolescentesdc14a18anos,denfvelsöcio-econômico médio,tilhos de paisca adose tilhos de paiscasados,
conceituam evivenciam seusrelacionamentosamorosos.Partici-

000-

param comosujeitos72adolescentes,sendo36delesdefaml
qias
desfeitase36defamfliasintactasdacidade.Ossujeitosforam
abordadosem locaisdemaiorconcentraçâodejovenscomo

DEPRESSAOESUPORTEFAMILIAR PATERNO:PERSPECTIVASDEADOLESCENTESE SUASMXES.Makilim Nunes

Shopping Centers,escolase lanchonetes.O instrumento para
coleta de dadosfoiaplicado porestudantes de Psicologia e se
constituiu em um formuljrio contendo 24 questöesde ml
iltipla
escolha.Osresultadosdemonstraram queexistem diferençassigniticativas entre os grupos.De modo geral,osadolescentes de
paiscasados,demonstraram umavisâomaisromânticado relacionamento a dois,buscando um i:amorideal'' responssvelpela
felicidadee realizaçiopessoal.J;osadolescentestilhosdepais
separados,apresentaram umavisâo maisrealistadasfacilidadese
dificuldadesdeumarelaçâo prolongada,masem contrapartida,
parecem buscarmaiscedo relaçöesde maiorcompromisso.Em
ambos os grupos,asrelaçöes amorosas foram conceituadas de
formapositiva,easexperiênciassâodiversificadas,destacandose o E%
ficar''e o 'tnamoro''como asformasmaisfreqûentes de
relacionamento.Pode-se concluir que a vivência de separaçâo
dos pais ou de um casamento duradouro dos mesmos,embora
influencie aformacomoosrelacionamentosamorosossâo compreendidos.eespecialmenteasexpectativasquesedesenvolvem
em relaçâo ao nfvelde satisfaçâo e felicidadeque osrelacionamentos podem propiciar,nâo serâo determinantes isolados na
construçëodeum modelodeinteraçso.

-
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Baptista.UNIP.
A depressâoéatualmenteum dostemasmaisenfocadosporpesquisasnoexterior,porém poucassâoaquelasqueabordam arelaçâodadepressëo naadolescênciaeaestruturafamiliar,principalmente provindado pai.A importânciadestetemaremete diretamente à relaçâo existente entre a famflia e os transtornos
depressivos na fase da adolescência,no que concerne à sua

etiologiae/oumanutençâo.O objctivodapresentepesquisafoi
avaliaralgumascaracterfsticasdo suportefamiliarprovindo dos
pai,na visâo de adolescentescom e sem sintomassigniticativos

dedepressâo,esuasmâes.Foram sujeitosdoisgruposde06adolescentes(idadesentre 14e 17 anos),com esem depressâo,e
suasrespectivasmëes,deumaescolaestadualdaZonaLestede
SâoPaulo.O instrumento utilizado paradetectarsintomatologia

depressivafoioInventM odeDepressâoInfantil(CDI)eoinstrumento para avaliara estrutura familiarfoio Instrumento de

AvaliaçâodasRelaçöesFamiliares(PBI),além deum questionério abordando questöesreferentesà estrutura familiar,nfvelsöcio-econômico,uso de medicamento,luto e outras variéveis
implicadasna depressâo e no suporte familiar.Inicialmente foram separadosdoisgrtlposde adolescentesatravésdo CDle eliminadas algumas variéveis que poderiam estar implicadas na
SBP-XXVIIReuniâo AnualdePsicologia
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aSinceridade,sâ0também consideradosaspectosessenciaispara

INTERACAOTRABALHO-FAMfLIAEM MULHERESPROFISSIONAISDA XREA DA SAUDE.I/
I
'w:JJJDios,Hospital

promrcionarestabilidadeemocional.AIgrejaparecenâosermais

deBase-FundaçsoHospitalardoDistritoFederal.GlâuciaDiniz,
UniversidadedeBrasflia.

Oobjetivodopresenteestudofoiavaliarfatoresdainteraçsofaml
'liaetrabalhoem profissionaismulheresdasreadeSat
ide.lnvestigou-sediferençasesemelhançasentremédicas,enfermeiras

vistacomoacontroladoradestesvalores,queaparecem maiscomo
valoresculturamentetransmitidosdoquecomovaloresreligiosos
progriamenteditos.O fatodamfdiagrt
p agaredecertaformaaté
ç'idealizar''oscasamentosnso-convcncionais,suainfluencianso
pareceserdeterminante.O casamentoévistocomoumalnstitui-

ç5oquepromoverealizaçsopessoaleafetiva,ouseja,éidealizado

satisfaçàonotrabalhoedascaracterfsticasdegênerocom asquais
clasmaisseidentificavam.0 totaldehorastrabalhadasnasativi-

comofonnadeplenarealizaçso.Parecequeoébdealdeamorromântico''
,caracterfstico damodem idade,ainda estIpresenteno
discursoeoimaginM odasgeraçöesqueconvivem nestefinalde
Séculoeassim ,podemosdizerqueaparcntemente,ç:
Aindasomos

dadesdomésticaspelaprotissionalepelocônjuge,oabsentefsmo,

0SIIV Sm OS...

eauxiliaresdeenfermagem em tennosdasatisfaçâoconjugal,da

apresençaou n5o dequeixasdosmaridossobre otrabalhoda
esposa,aatratividadedo trabalhoe apercepçàodasprofissionais
sobre ainteraçào famflia-trabalho foram outrosfatoresanalisados.Participaram do estudo 108 mulheresdeum hospitalgeral

-
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médicas,33enfermeirase39auxiliaresdeenfermagem.Paraa

''NINHO VAZl0'
':ASMUDANCASQUEOCORREM NORELACIONAMEG ODOCASAL,QUANDOOSHLHOSSAEM

avaliaçâodasatisfaçàonocasamento,dasatisfaçâoconjugaleda

DE CASA.Gabriela Cristina/:Coutinho,LidiaClaraG.Fait,

identificaç:o com ascaracterfsticasde gênero foram utilizados
instrumentosvalidadosparaoBrasil.0soutrosfatoresforam investigadospormeio deum questionério com perguntasabertas.

Miriam RoselleI Palhares,RejaneG.deCtznul/l/,édrianaL.

daFundaç:o Hospitalardo DistritoFederal(FHDF),sendo 36

Oliveira,Cristiana M ercadanteEsper'erl/lt/lftf.Universidade
deTaubaté.

Osresultadosindicaram semelhançasnasatisfaçâoconjugal,satisfaçâonotrabalho,nonumerodefaltasenaatratividadecom o
trabalho entre astrês prot
issöes.As diferençasentre osgrupos
foram observadasnaidentificaçëocom ascaracterfsticasdegênero,nasqueixasdomalidosobreotrabalhodaesposaenapercepçâodainteraçâo trabalhoefamflia.osresultadosforam discutidoscom basenaliteramrasobreainteraçàofaml
7iaetrabalho.
000-
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Realizadaporalunasdo cursodePsicologia,paraaobtençâo do

tftulodeBacharelado,estapesquisatevecomoobjetivoanalisar
asmudançasmaissignificativasqueocorrem com ocasalnafase
da m aturidade.quando os filhos saem de casa,à nfvelsocial,
em ocionalesexual.A partirdoselementosdaTeoriaSistêmica
daFamfliae do conceitodoCiclodeVidada Famflia,que subsidia teoricamente estetrabalho,formulamosalgunspressupostos
queacreditamospossam resumirnossasexpectativasem relaç:o

aotemaabordado'
.1)quando secaracteriza o Ninho Vazio,o
FAM 1.10

casalnecessitafazeruma recontrataçâo do relacionamento con-

''
AINDA SOMOS OSMESMOS...''-A CONCEPCXO DE

jugal,adaptando-seum aooutro;2)algunscasaissuportam um

CASAM ENTO NUM A PERSPECTIVA TRIGERACIONAL.
AlessandraMacedo,J/JZZO Fernanda& Veloso,TerezaCristina
daS.G.Pugliesi,ValériadaS.Oliveira,Wanderléiado CJZ'
VI/
Faria,CristianaMercadanteEsperBerthoud,AdrianaLeônidas
deOliveira.UniversidadedeTaubaté.

relacionamentonâo satisfatörio,porque n:o tem coragem dereverseusvaloresafetivoseemocionaise renegociaro matrimô-

Estapesquisafoirealizadano anode 1996,noiçNlicleodePesquisas sobre aFamflia''do curso de Bacharelado em Psicologiada

UniversidadedeTaubaté.Tevecomoobjetivogeralanalisarassimilaridadesediferençasnapercepçâoquehomensemulherestêm
sobreo casamento,considerando-se osaspectosintergeracionais.
Assim ,foram recolhidaseanalisadasasopiniöesrelativasàtrês

geraçöes;jovens,adultos(ovensemaduros)evelhos.A amostra
selecionadafoidequatrocentu etrintaecincopessoas,declasse
m& ia,de quinze a setenta anosde idade,de ambosossexos,na

microregi:odeSâoJosédosCampos(ValedoParafba-SP),sendo
queoinstm mentoutilizadoparaacoletadedadosfoium fonnulsrio.Nâo foram encontradasdiferençassigniticativa entreasgeraçöesestudadas,o quepareceindicarqueatransmiss:odevalores
intergeracionalmenteLum aspectobastantefortenanossacultura
e que,possfvelmente,ocorredeformamaisacentuadano seio da
fanu7ia.Atravésdaanéliserealizada,pudemosconcluirqueapesar
dosmovimentoshistöricosepolfticosedodiscursosocialqueaparentemente parecedenotarprofundastzunsformaçöesnosvalores,
amaioriadaspessoasaindapossuivaloresquepodem serconsideradoscomotradicionais.Virgindadeelegitimaçàoreligiosaecivil
do casamento,porexemplo,foram apontadoscomo ap ectos necessM osà.uniâo.Valorescomoo amoreatidelidade;o respeitoe
l24

nio,acomodando-seassim,àumadfadesofridae3)hsmudanças
significativasnorelacionamentoconjugaldocasal,em funçâoda
liberdadeadquiridapelasafdadostilhosdecasa.O instrumentos
utilizadofoiumaentrevistasemi-dirigidarealizadanasresidêncidasdasfamfliasquesedispuseram aparticipareconstituiram
assim umaddamostrade conveniência''composta de sete casais,
declassesöcioeconômica média,residentesnascidadesde

Cafapavaerraubaté.Ossujeitossesituavamnafaixaetériade40
a60anos.cujosfilhossafram decasaparaestudarforaouparase
casar.Osresultadosapontam paraumareadaptaçponorelacionamentodecasais.Em algunscasaisosconflitosparecem seintensiticarneste perfodo de t'Ninho Vazicf',por nâo conseguirem
questionareavaliaroqu8absorveram desterelacionamento.Para
outros,a reorganizaçio é sentida como uma clise positiva,trazendo novaspossibilidadesdenegociaçöesfamiliares,quando
papéise funçöesdentro do sistemafamiliarsâo revistosetransfonnados.Podemosconcluirqueasafdadosfilhosde casacausa
mudançassignificativasem relaç:oavidasocial,amorosaecotidianado casal,comprovando assim ospressupostospré-estabelecidosparaapesquisa.Dentrodestecontexto,estetrabalho atin-

giuseuobjetivoprincipal,qualsejacontribuirdealgumaforma
paraamelhorcompreensâodestafasedetransiçëonoCiclo Vital
da Famflia:a reorganizaçâo do relacionamento do casalapös a
safdadostilhosdecasa.
000-
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FAMfLIA,ESCOLHA PROFISSIONAL E DO PARCEIRO
AMOROSO:ORELATO DELbosos.Fernan& Nel
'
saMariano
tlReginaSdlerlaLima Caldana.UniversidadedeSào PauloRibeirso Preto.
A famfliaéumainstituiçsoem constantetransfonnaçso,enelase
d4orelaçöesafetivas.assimilaçàodevaloreseconstruçsodeexpectativas.Um dosaspectosimportantesnasrelaçöesfamiliares
éainfluênciadospaissobreostilhosnaescolhaprofissionaledo

parceiroamoroso.Esseestudotem comoobjetivoesludarcomo
pessoasqueviveram noinfciodoséculodescrevem essainfluênciaparentaleosvaloresqueapermeavam,enum segundomomentocomoestaspessoas,aosetornarem pais,procederam em
relaçâoaosseusfilhos.Foram entrevistados4idosospertencen-

tesàfamfliasdeclassemédia,sendotrêsdosexofeminino(76,
83e92anos)eum dosexomasculino(83anos),atravésdeentrevistasquelançam mâodeumacombinaç:odehistöriadevidae
depoimento.Asentrevistasforam gravadas,transcritasnafntegra
eavaliadasqualitativamente.Umasfntesedosdadosmostraque
ospaisexerciam forteinfluêncianavidaprotissionaldosfilhos:
tendo conclufdo oprimério,oshomensoueram encaminhados

pelospaisparao44aprendizadodooffcio''juntoaum conhecido,
oupassavam atrabalharjuntoaopai;jsasmulherespassavam a
dedicar-seaosafazeresdomésticosem auxflioàsm âes,eeraneste tipo de serviço que exerciam alguma atividade remunerada.

cam aoestudoeaotrabalhoclfnicocom famfliasnopafs,observamosumaescassezdetrabalhosdepesquisascom nossapopulaçso,que possa subsidiaro crescimento teörico nessecampo
profissional.Essarealidadecom aqualtrabalhamosnaprstica,
atendendofamfliasem diferentesetapasdociclodavida,levoua
fonnularumacaracterizaçâodeciclovitaldiferentedaqueestava

disponfvelnaliteraturaestrangeira(Cerveny,1995)equepassou
aserdiscutidaentsonoespaçoacadêmico.Essacaracterizaçào
colocaafamfliaaolongodoseuciclovitalem quatroetapas,nëo
rigidamentecircunscritas,quesëo:Pç:fasedeaquisiçâo'';2ats
fase
adolescente''1
'3*x<fasemadura''e4*nfaset
îltima''*Sömuito recentementeaFamfliaconstitui-seem umasreadeestudodaPsi-

cologiaem quee1apröpliaéoobjeto,apesardasuaimportância
psicolögicanaconstituiçâodosujeito,noquedizrespeitoàsua
identidade,pormeiodossentimentosdepertinênciaediferença
enquanto indivfduo.Enquanto instb cia de articulaçâo entreo
individuale acoletividade,o privado eo ptiblico emodelo da

vidaderelaçso,aFamfliahojesecolocacomoaquelaorganizaçâoQue,aomesmotempoem quesofre,espelhaoimpactodessastransformaçöeseconstitui-senolocusdoredimensionamento
individualnasstlasinteraçöescom ocontextom aisamplo.A pesquisarealizadacom asl.1OSfamfliasdeclassemédiaem sessentaenovecidadesdo EstadodeSëo Paulo,nospossibilitou
traçarum perfilatualizadodospadröesquesemantém edaqueles
emergentesem relaçsoàestrutura,àdinâmicaeaofuncionamentodasfamfliasnessetinaldeSéculo.

Quantoaescolhadosparceirosamorosos,nocasodasmulheres

000-

haviaumavigilânciaeum controlemuito direto,queiadeconse-

lhosminuciososàimposiçàodocônjuge;paraoshomensesta

-

escolhaeramaislivrede pressöes.Nosrelatosdamulheres,a
ênfaserecaisobreaescolhadoparceiro;no doshomens,sobre a

FAM COR 1.02

escolhaprotissional.Quantoàeducaçâodeseusfilhos,ossujei-

EsperBerthoud,UniversidadedeTaubaté.

tosrelatam umainfluênciamaisatenuadaoumaisindireta.Podesepercebertambém umamndanfanosvaloresquepermeavam as
influênciasparentais:em primeirolugaraumentouoacessoàescolatanto doshomensquanto dasmulheres,consoanteà.cristalizaçâodaidéiadequeaascensàospcio-econômicaestlvinculada
àescolaridade;além disso,desapareceu ofèaprendizadodooffcio''para oshomens,que passam a escolhersua profissâo sem

AFAMfLIAEM FASEDEAQUISICAO.CristianaMercadante

clct.
o VITAL DA FAMfLIA -ceneideMariadeoliveira

DentrodoconceitodeCicloVitaldafamflia,consideramoscomo
FasedeAquisiçëoaprimeirafasedociclo,incluindo'
.aescolha
do parceiro,aformaçào do novocasal,achegadado primeiro
tilhoeavidacom osfilhospequenos.Nestafasehlopredomfnio
datarefade tadquirir'poisenvolveaquisiçöesemocionais,materiaisepsicolögicas.Osmembrosdafamfliaestâoenvolvidosno
complexo movimento de dare receber;conquistareceder;sere
virasere astransiçöesnecesso asparaaadaptaçâoaestanova
fasedevidaexigem maturidade,demandam tempo esâocruciais
paraodesenvolvimentodasetapasposteriores.Especialmenteem
funçâodefatorescomoidade,maturidade,experiênciasanteriores,redesdeapoio socialefamiliar,dentreoutros,asnovasfamfliasqueseformam irâo vivenciarde maneirasmuito diferentes
essafaseque,detodo modo,épermeadapelo processodeconstrulâo.No infcio,o equilfbrio da relaçâo depende do nfvelde

Cerveny,PUC-SP

diferenciaçâoemocionalquecadaum doscônjugesconseguees-

umaingerênciadiretadospais;eparaasmulheresjlobserva-se
suamaiorparticipaçâoforadolareumanascentepreocupaçào
com suaeducaç:orelacionadaà suaprofissionalizaçâo em éreas
quenâoasligadasaosafazeresdomésticos.
000-

-
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O conceitodeCicloVitalestéassociadoaoconceitodedesenvolvimento,movimento,crescimento,ordenaçâoeetapas.Naacepçào

debiociclo,significaoconjuntodeetap% porquepassaum determinadoservivo,normalmente:onascimento,ainfância,aidadeadulta,asenilidadee a mort
e.O pröprio sentido deciclo,de
fenômenosquese sucedem em um determinado ritmo,é muito
pröximo do processo de vidado serhumano e assim como do
ciclo devidafamiliar.OsconceitosdeCiclo Vitallndividualede

CicloVitaldaFamfliacaminharam juntosespecialmentegraças
aostrabalhosdeErik Erikson e deM ilton Erikson eo campo da
TerapiaFamiliaréum doscamposemergentesem psicologianeste
t'
inalde século no Brasilporém ,concomitantemente ao cresci-

mentodonémerodeinstituköesedeprofissionaisquesedediSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

tabelecerem relaçâo a suasfamfliasdeorigem e em relaçâo a si
mesmosenquantoindivfduoseenquantocasal.Com onascimento do plimeiro filho,cria-se um novo sistema familiarque atravessauma fasenovaquetanto pode seconfigurarcomo umacrise ou como umatransiçâo.A mudançadecasalparafaml
-lia-de
dfade paratrfade-trazmudançasirreversfveisnosnfveisindivi-

dual,conjugalefamiliar,sendo talvezafasedoCicloVitalda
Famflia maiscarentede attlaçâo psicoprofilética em nosso pafs.
Nafase com tilhospequenos,novasdemandassurgem em especialcom relaçâoaoestabelecimentodenovospapéisaserem desempenhadosporcadamembro da famfliapoiso casalprecisa

conseguirmantero equilfbrio entre asfunçöesconjugaise
parentais.NessetinaldeSéculo,vivemosum momento especial

detransiçâonoqualvaloressâoquestionadoserejeitados,novos
125
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valoress5obuscadoseconstitufdoseespecialmentenovascontiguraçöesfamiliaressurgem e sâo reconàecidas.Divlrcios,
recasamentos,gravidez precoce,uniöes homossexuaise outras
formasdesistemasseconstituem enquantofamflias,exigindoque

eem nossacultura,éfundamentalquenotrabalhoc0m famflias
nessafasedavida,possamosconsiderar:asquestöesesgecfficas
doadolescente;asquestöesdosistemafamiliardiantedaexperiênciado adolescer;asquestöes de im plicaçâo do sistema

nös,profissionaisdaPsicologia,estejamosmelhorpreparadospara

socioeconômicoeculturaparaQuepossamosadequarnossasin-

dialogarc0m arealidade,paranossubsidiannoscom asdemandasemocionaisesociaisdasfamfliaspornösatendidas,tantona

tervençöesclfnicas.

âreadeclfnicagreventivaquantonaJreadaclfnicatradicional.2
urgentequeconheçamosmelhorosigniticadodafamfliahojena

000-

-

nossasociedade,poisamatrizdodesenvolvimentohumano-a
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institukâofamiliar-estlem profundatransformaçso!

AFAMfLIAEM FASEMADURAEEM FASEULTIMA,MIVI
RenutuMachado Coelho,UNESP -Bauru

00œ

-

NaconceituaçsodoCicloVitaldesenvolvidaporCerveny,asduas
FAM COR 1.03

tiltimasfases,denominadasdeMaduraeéltima,serevestem de

A FAMfLIA EM FASEADOLESCENTE.RaphaelCangelliFi-

algumascaracterfsticas similares,visto que em ambasostilhos

lho,UniversidadePaulista.

sâojladultos,saem decasaeconstituem outrossistemasfamili-

A segundafasedoCicloVitaldaFamflia-aquechamamosFase
Adolescente -é o momento especftico em que,porum lado os
tilhosexperimentam aadolescênciaenquantoperfododetransiçâo,transfonnaçào e mudançasem direç:o àidade adultae por
outro,ospaispassam areversuapröpriaadolescênciaeosaspec-

tosquepodem serresgatadosdeumajuventudeaindapresente
diantedesi.Ospaisexperimentam aquium novoperfododetran-

siç:onoQualticam divididosentreoscuidadoscom ageraç:o
maisvelha(paisesogros)quecomeçaarequereratençâodiferenciadaem fasetardiadavida,easdemandasdachamadatçmeiaidade''naqualavulnerabilidadedotempopassaaserinternalizada.

éumafasemuitoespecial,querequernovosbalançosconjugais
eindividuais!Osconflitosexpelimentadospelasnovasrelaçöes
com osfilhosrevelam também queéprecisomudar,enquantoh;
tempo...M asparaonde?Ascrisesvividaspelospaisnessaetapa
dociclodevidaestëorepleusdepreocupaçëocom aaparência,
com oreceioeotemorpeiavelhiceepelasperdas,o quenosleva
acrerqueestafase é complexatanto para ospaiscomo paraos
tilhos,quesofrem também com asdemandassociais.Nesseprocessodemudançaedenovasadaptaçöes,a famfliaprocuraalteraralgunspadröesderelacionamento,poisprecisam aumentara
flexibilidade dasfronteirasfamiliaresparaincluiraindependênciadostilhoseasfragilidadesdosavös.Ainda,éprecisomoditicarosrelacionamentosprofenitores-tilhospara permitirao adolescentem ovimentar-separaforaeparadentrodosistemafamiliarealgumasmudançasdesegundaordem nostatusfamiliars:o
necessM asparaseprosser irdesenvolvimentalmentenessafase.
Asdem andascomunse esperadasdosfilhosadolescentes
freqtientementeservem como catalisadorasparareativarquestöes
emocionaiseacionam ostrib gulosinterrelacionaisexistentesnos
sub-sistem asdafamflia.Todasessasmudançassugerem quea
famfliaentreem um processodereflexsodevalores,desuasformashabituaisdevidaem grupo,demudançadeatitudese de
normas.Considerando-sesobretudoasrspidasevoluçöesemudançasquevem ocorrendonasl
ilémasdécadasem todoomundo

126

ares,provocando entâonoantigosistemafamiliarmudançasfundamentais.A FaseM aduraseiniciacom asafdado primeirotilho

decasa,sejaparaconstituirsuapröpriafamflia,sejaparaestudar
outrabalhar;esecaracteliza:pelainclussodaterceirageraçâoe

parentesporatinidades(netos,genrosenoras),pelocuidadocom
ageraçâo maisvelhae pelaresigniticaçâo docasamento.Provavelmenteéumadasfasesmaisdiffceisdociclo devidadasfamfliasem nossarealidade,poisL o momento em que o casaltem
duasoumaisgeraçöesprecisando de cuidados;ospaisestâo envelhecendo emuitasvezesnecessitam de cuidadosatéfinanceirose,além disso,ost'
ilhosestio muitasvezessetornando paise

também requerendotodotipodeajuda.Naatualconjunturaeconômicamuitasfamfliasnessafaseaindaajudam economicamente os filhosque nâo conseguem se estabelecerno mercado de
trabalho em recessâo eaindao alto ntimero de divörciosmuitas
vezesaindatrazdevoltaaplartilhosdescasados.Jâal
iltimafase
do Ciclo Vital,dependemuitodecomo asanterioresforam vividas.Geralmente coincidecom aaposentadoliaecom oretornoa
uma vida a dois para o casal.Asrelaçöesfamiliaresnessa fase
serâomarcadaspelareestruturaçâodepapéis,com asafdaffsica
dealgunsmembrosdont
icleofamiliareainserçâodenovosmembros.O lutoe aperdadeamigoseparentestraréforçosamentea
discussâo do finalda velhice como finitudee daidéia da quase
inevitsvelviuvez.O ganhodopapeldeavöspodetrazerosentido
dasobrevivênciaenquantoespécieedecontinuidadepormeioda
famflia.Criarnetosreviveosmodelosdecriaçàodosfilhos,incorporandodados,em geralpositivos,pelomenorgraudeautoridadedopapelemaiorexpansâodecarinhoeafeto genufnos.O
carstertrigeracionalnarelaçâoentreavös,filhosenetospodeser
marcado porconflitosque,seresolvidos,poderâo propiciarsaltosdequalidadenasrelaçöesfamiliares.O encontrodeavös,5lhosenetossignificaum momentovivoedinâmicodoCicloVital.
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P
RM 1.01
NIVELDE INTERESSED0SALUNOSQUANTO AO CON-

distorçöessobreaimagem daprolissso,bem comoastendências

dek'
easdeatuaçsofuturas.O objetivodapresentepesquisaf0i

R'
EODO?ADISCIPLINADEPSICOLOGIAGERALNOENSINO MEDIO EM UMA ESCOLA PARTICULAR DA CIDA-

averiguar,atravésdaopinisodosalunosdepsicologia,quaisas
gerspectivasqueestespossufam dasreadepsicologia.em um

DE DE SâO PAULO.DéboraJ!Panhoto,LeniceM.Rodrigues,

grazodetrêsanos.Foram sujeitos98alunosdosquatroprimei-

UniversidadeSâoJudasTaden.
EstudanteLquem sedispöeaformarum conceitorefletidoares-

peito dosfatosinteriores (d()gröprio estudante)que o
imprecionam ,procurandoorientar-seporprincfpioscientfticose
söcio-moraisconscientementeassimilados;eparaquesealcance
estecrescimentodosalunosenquanto estudanteséprecisorespeitarsuasnecessidadesecaracterfsticasdoseuestlgiodedesenvolvimento.A motivaçëomaiseticaznasaladeaulavem daconsciênciadeprogressoedacompreensâodosignificadodaatividadequeoalunoempreende.Assim ,éveriticadonopresentetraba-

1hoointeressedealunospeloscontet
idos(constadosnoplanejamentodeensino)dasaulasdePsicologiaGeralnoensinomédio,

rosanosdeum cursodegsicologia,utilizando-seumagergunta
abertapadrsosobreaopinisod0salunosreferenteaoqueseesgeradapsicolcgianoan0 2000.Osdadosforam analisadossegundotrêsgrandescategoriasindicadaspelasrespostaseagrugadasdeacordocom atemstica,relacionadasàcampodeatuaçso;
avaliaçâosocialdopsicölogoequestöesrelacionadasàsteorias,
interdisciplinariedade,formaçàoacadêmica,além decaracterfsticaspessoaisdogsicölogo.Osrcsultadosdemonstraram,em ordem decrescentedeimportância,osseguintestöpicos:necessida-

dedeampliaçâodomercadodetrabalhoem todasasJreas(clfnica,hospitalar,escolar,RH,pesquisaeoutras),principalmenteem
relaçsoàcomunidade(40%).
,maiordivulgaç:oevalorizaçâodo
psicdlogoem relafsoàpopulaçâo(22*).
,necessidadededesen-

considerandooaspectometodolögicodamesma.Utilizou-separa
tal,um questionM ocontendo8questöesdemûltiplaescolhacom
escalasquevariavam denenhum interesseatémuitointeressepara
cadacontet
idoeointeressegeralpeladisciplinadePsicologiae2
questöes abertas sobre sugestöes de contet
idos e sobre a
metodologiadasaulas.Estequestionsrio foiaplicado em 71su-

volvimento denovastecnologiaseteoriasmenostecnicistase

jeitosdo1o.anodoensinomédio,43dosexomasculinoe28do

maishumanistas(20%).
,maiorreconhecimentoeintegraçâodo
psicölogocom outrasprotissöesassociadas,formaçâoacadêmica

maisprlticaeabrangente(nâosomente direcionadaàclfnica),
necessidadedoprofissionalsermaishumilde,abertoàcrfticase

maisrelacionadocom outrosprofissionais(18%).Osresultados

ciênciatcomohistöria,métodosdapsicologia..).26,76% dosalu-

indicaram anecessidadedemudanfasdeposturadoprotissional
depsicologia,principalmenteem relaçào àtendênciadofuturo
profissionalem sairdoconsultörioeestarmaisinseridoem trabalhoscomunitM os,oferecendoseusserviçosàumaparcelamaior
dapopulaçâo,em diversasbreasdeatuaçso quen:osomentea
Jreaclfnica,além dapreocupaçsoem estarseexpondn maise
haverumamaiortrocadeseusconhecimentoseexperiênciascom
outraséreasafins,bem comoanecessidadedesetrabalharintegradoem equipesmultiprotissionais.Provavelmente,seocorre-

nosresponderam queo assuntodadisciplinaquegostariam de

rem estasmudanças,comojésàoobservadasatualmente,opro-

conhecerouaprofundarconhecimentoseria'Tersonalidade''tdado

tissionalterémaiorprobabilidadedesermaisreconhecidopela
populaçâo eporoutrosprotissionais.

sexofemino,com idadevariandode15a26anos.Oscontelidos
classificadosno nfvelmuito/bem interessante foram:59,15%
dicbmportamentoHumano''*46$47% çf omportamentoEmocio-

nal''
,39,43% %sMotivaçâo''e38,02% etpersonalidade''tdeum totalde7contet
idosapresentados),oquerefleteum maiorinteresseporassuntosqueestiomaispröximosdarealidadeenquanto
humanoem detrimentodeassuntosrestritosàPsicologiaenquanto

quenàochegaram nestecontetidoquandoresponderam oquesti-

onM ol;25,35% consideraram queoprincipalaspectoasermelhoradoem aulaéadldinâmica''tametodologiautilizadaéTradicional).Foipercebidaumadispersâosignit
icativaentreinteresse
edesinteresseconcernentesaoscontetidosacimacitados(20=55,
65,p/c2c=22,5,sig=0,05)sendoque41,66% expressaram grandeinteressepeladisciplinae29,17% poucoounenhum interesse.Essesresultadoslevam àdiscussâo dametodologiadoensino
dePsicologianoensino médio,considerando osaspectospeculiaresaessadisciplinacomoporexemplo aexpectativadosalunos
edo professorem relaçëoao papeldepsicölogoedeprofessorde
Psicologia,um avezqueessaquestâogeralmentenâoédiscutida
noscursosdePsicologia,apesardeserum campo deatuaçâo ao
bachmfl/licenciadoem Psicologia.
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FORM 1.02
PSICOLOGIA:EXPECTATIVASPARA O ANO 2000.Makilim
Nlfnc.
çBaptista,UniversidadePaulista-Cantareira.AntônioRogério de Lima e Mtriam Cristina B.M achado,Universidade
Paulista -Cantareira.
O conhecimento prévio sobre asexpectativase a visso que os
alunos de psicologia tem de suafutura profissâo fornecem um
panorama de como o profissionaldepsicologiaest; sendo formado e avaliado profissionalmente e socialmente;as possfveis
necessidades e déficits em determinadas éreas de atuaçâo;
SBP -XXVIIReuniëoAnualdePsicologia
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FORM 1.03

ESCOLHA DA PSICOLOGIA COMO PROFISSXO:UM ESTUDO DOS M OTIVOS.Adriana Roberta de Lima Cintra e
MariaGabrieladosSantosPereira.PontiffciaUniversidadeCatölicade SâoPaulo.
Estudaraescolhade umaprofissâo envolve muitosaspectosque
nâo se resumem auma simplesdecisâo da pessoa na época do
vestibular.Entenderestaescolhaimplicaem compreenderantes,
todoocontextoem qneestâo envolvidoso alunoeo curso superior.Portrisdasescolhasprofissionais,hétodaumahistöriade
descendênciaearelaçâo queoindivfduomantém com esta.Além
disso,interferem fatorescomo:nfvelsöcio-econômico-cultural,
perspectiva de inserçâo no mercado de trabalho,remuneraçâo,

status.A presentepesquisateveporobjetivo,identiticarquaisos
motivosparaaescolhadaPsicologiacomoprotissëo,eaimportânciadessetrabalho esténofatodecontribuirparao debate so-

breaescolhadaPsicologiacomoprofissâo.Foram sujeitosdesta
pesquisa,213 alunos primeiro-anistas de quatro faculdades de
Psicologia,sendo umapl
iblicaetrêsparticulares.O instrumento
decoletade dadosfoium questionM o semi-estruturado que foi
aplicado em saladeaulanasrespectivasfaculdades.A aplicaçào
durou em médiavinte minutos.Umaprimeiraanélisedosdados,
indicou quedapopulaçâoinvestigada,80,7% sâo do sexo femi129

FORM -Formaçâ'
oem Psicol
ogia

ninoe19,3%sè0d0Sexom8siulino.Dtsszmcsmzypljùoj visl
tlmktsdt119:05kzlllgk,(çktyjùgçlltrçkjçitytkllsi(g
38%frtqutntafzm0primsiro20Sêgtlntb2ntlstmesolagarticular,34% em escolapt
iblicae27% frequentaram ambasasescolas.Osmotivosindicadosem primeirolugarparaaescolhada
Psicologiacomoprotissèosà0:47% indicaram ()interessepelo
comportamento humano;13,2% apontaram aescolhaporsuas
caracterfsticaspessoaise 14,1% indicaram apossibilidadede
contribuirnasociedade.Asatribuiçöesoufunçöesdopsicllogo

maisindicadaspelossujeitosforam:49,1% indicouqueogsicölogodeveajudarooutro;15,1% indicaqueopsicölogodeve
conhecerocomportamentoeoserhumano.Osdadosanalisados
atéo momento,indicam qtle()princigalmotivodaescolhade

Psicologiacomoprotisssoéaajudaaopröximoeoestudodo
comportamentohumano,o quedemonstraqueosmotivosindicadospelaliteraturaexaminadasemantêm nosanos90.
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FORM 1.04
PSICOLOGIA EESCOLHA PROFISSIONAL:A IMAGEM DA

PROFISSXO NO RN.Gilmara S.de Siqueira,Samantha
CristianedaC.Oliveira,DenisAJV/JdeCarvalho eOswaldo
H.Yamamoto.UniversidadeFederaldo Rio Grande doNorte.
A imagem daPsicologiaé,em grande medida,detenninadapelo

conjuntodeatividadesofcrtadaspelosseusprofissionais-e,evidentemente,seu alcancesocial.Talalcancepode serinterpretado
como a extensâo da populaçào atingida e pela eficécia em
equacionarumaamplagamadequestöessocialmente signiticativas.Desde osprimeirosestudossobre aprofiss:o,tem sido denunciadoe contestado oelitismo da profissëo,traduzido,principalmente,no viés clfnico de sua atuaçào.A literatura registra,
também,quetalviésestspresente,deformamarcante,napröpria

formaçâodesseprofissional.Esteestudoteveporobjetivolevantarasmotivaçöesexpressasporestudantesdo curso de PsicologiadaUFRN edecandidatosaoconcursovestibularoptantesda

carreiradepsicölogo,comopartedeum projetoinclusivoacerca
dacontiguraçâodaPsicologianoRi0GrandedoNorte.Ossujeitosdesteestudoforam 121estudantes,dosquais51alunosdos
terceirosanosdo2ograuedeclassespreparatöliasparaovestibulardeescolasdeNatal,inscritosnoconcurso vestibular/1997

daUFRN,com primeiraopçso em Psicologia tGnlpo A)e 70
alunosdocursodePsicologiadaUFRN (1t?ao5/anos)tGrupo
B).Ambosresponderam aquestionsriossemi-estruturadosespecfficosparacadaum dosdoisgrupos.Dentreosprincipaisresultadosfiguram asrazöesalegadasparaaescolhadaprofissào,agrupadosem cinco categoriasgerais:<imotivosvoltadosparao ou-

tro''(MVO),4smotivosvoltadosparaaprofissëo''(MVP),<çmotivosvoltadosparasi''(MVS),<tmotivosextrfnsecosàprofissâo''
(MEP)et:outrosmotivos''(OM).Osdadosnâoindicam diferen-

Ctlrso(k?sicoloja.(CN?q)
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-

FORM 1.05

ONXO-EXERCfCIOPROFISSIONALENTREOSEGRESSOS
DA UFRN.MargaretbRoseB.LimaJacâ,DenisBarrosdeCarvalho eOswaldoH.Yamamoto.UniversidadeFederaldo Ri0
GrandedoNorte.
Desdearegulamentaçsodaprotisssodegsicölogo,estudosnacionaiseregionaisvêm promovendodiversasavaliaçöesdasitua-

N0dosprot
issionais,com relaçsoaumaamplagamadeaspectos.Taisestudos,noentanto,nâotêm dedicadoaatençsodevida
aorecorrentefenêmenodonso-exercfcioprotissionalem psicologia,traduzido pelo hiatoentreont
îmerodeegressosdoscursos
einscritosnosConselhosRegionais.NoestadodoRioGrande
doNorte,reproduzindoasituaçsonacional,confonneregistros
daliteratura,onl
imerodeprofissionaisquenâoexerceaprotissào éconsiderlvel.Levando-seem contaqueumaformaçâo acadêmicaexigeum altoinvestimentopessoale,nocasodeinstituiçöespt
iblicasdeensinosuperior,também doEstado,quaisseriam asmotivaçöesqueconduzem alguém aejcolherum cursoem
que aschancesdeinserf:o no mercado de trabalho nào sëo expressivas?Entim,quaisasrazöesquecondicionam onâo-exercfcio profissionalde psicölogos? No sentido de contribuirpara o
debate dessa questào,entrevistou-se dez profissionais egressos
daUFRN eem nëo-exercfcioprotissional,seguindo-seum roteiro preestabelecido e registrando-se o depoimento em sudio.A
anélisedosdadosfoiconduzidatendo porparâm etrocincoperfis
previamente detinidos,nosquaiscaracterfsticasdo profissional
quanto à ocupaçâo atual,experiênciana protissào,expectativas
futuras na mesma e registro no Conselho de Psicologia foram
cruzadas.Dentreosprincipaisresultados,destaca-seum freqiiente
relato expressando um desinteresse explfcito na profiss:o no
momento mesmo daescolha do curso e umamanutenç:o deregistro no örg:ocompetente,naexpectativadeum futuroexercfcio protissional,daquelesquemahtém apossibilidadedeatuaç:o
em aberto.Dentre aquelesque nâo pretendem atuarnapsicolo-

gia,um elementorecorrenteéasubmissâoaum projetodevida
detenninadopelacondiç:ofeminina.A plincigalimplicaçëodessesresultadoséqueapsicologia,enquanto categoriaprotissional,vincula-seaumaidentidademarcadapelapresençasignificativadepessoasquenàoapontam ascaracterfsticasdaprot
issào
comomotivoparaaescolhadocursodeformaçào,constituindosenaquiloquepoderfamoschamardeTtamadl
lresdepsicologia''.

(CNPq)
000-

-

çassignificativasentreastrêsplimeirascategoliasnosdoisgru-

pos,emborahajaumaincidênciamaiorderespostasdacategolia
M VO nogrupoA eM VSnognlpoB.Poroutrolado,levantando-se as pré-detiniçöesacercadasireasentre osuniversitérios,
hsum predomfniobastanteacentuadopelaéreadasat
ide,resulta-

doconvergentecom aimagem queosvestibulandos(preferencialmente)têm dequeaatlibuiçëobésicadospsicölogosdizres-

peitoLsdiversasmodalidadesde:tajuda''aooutro.Discutem-se
algumasimplicaçöesde taisdados,enfocando.especialmente,a
convergênciaentreasexpectativastrazidaspelosestudantesantesdo ingresso nocurso,adireçëoimprimidapelo cursoe amanutençâo,porpartedosprofissionais norte-rio-grandenses,dos
modelostradicionaisde atuaçâo -clinicamente orientados,e os
l30

FORM 1.06

A QUESTAODOGGNERONAPSICOLOGIA:UM ESTUDO
PRELIM INAR.Ana Elisa A de Castro,Carina Cavalcantide
Souza eOswaldoH.i'
t
z?pzpzltlltz UniversidadeFederaldoRio
Grandedo Norte.
Estudossobreaquestâodogênero no campodaPsicologiamostram o predomfnio marcantedosexofemininosobreo masculino
entre osprotissionaispsicölogos,caracterizando assim aPsicologia como uma protissio essencialmente feminina.TaIindicaçso demonstraa necessidade de maioresinvestigaçöessobreos

gossfveisfatoresdestaconformaçâoequeimplicaçöesestaapresBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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çöesgênero-confonnaçâo do campo protissionaldo psicölogo
norte-rio-grandense,tomandocomo baseum levantamento geral

serem convergentes,tantocom relaçàoa0sindfciosobservados,
comoem relaçâoaosfatoresenvolvidosnonfveldemotivaçlode
ambosossub-grupos,elesdiferem naênfaseatribufdaaosdiversosindfciosefatores.sugerindodiferençasdeexpectativasquantoaopapeldealunoeprofessornoprocessodeensino-aprendizagem em queestioenvolvidos.Apesardessasdiferenças,essas

(formaçsoacadêmicaeexercfcioprotissional)obtidoatravésde

expectativassubjacentesrelativasaospapéis,em ambosossub-

um questionM o enviado aospsic4logosinscritosno Conselho
RegionaldePsicologia,residentesnoRioGrandedoNorte.Dentreosprincipaisresultados,quecontirmam apredominânciado

grupos,sugereumaconcepçâodasittlaçâodeensino-aprendizagem quepodeserquestionadaquantoàsuaeficiênciaparaaqualidadedaformaçâoem Psicologia,tendoem vistaopapelprofis-

sexo feminino (91%)em relaçào aosprofissionaisde do sexo
masculino(9%),destacam-seum envolvimentodiferenciadoem
estudosdepös-graduaçâo (9% dosprofissionaisquerealizaram

sionaldopsicölogonoattlalcontextodarealidadesocial.(CNPq)

sentagaraaformaçsoeatuaçqoprotissional.Esteestudo,parte

deum projetomaisamploquevisainvestigaravariivelgênero
naproduçâodeconhecimentoenaprlticaprofissional,tevepor

objetivorealizarumacaracterizaç:opreliminarquestâodasrela-

essesestudossàodosexo feminino contra27% do sexo masculi-

000-

no)eumarelativaequivalênciacom relaçàoàspreferênciaspelas
Ireasdeatuaçâo(dosprofissionaisqueatuam somentenumaJrea,
67% dasmulherese60% doshomensestàonaéreaclinica,20%
doshomense15% dasmulheresnasreaorganizacional,10% dos
homense6% dasmulheresnasreaescolar,5% dasmulheresna
éreahospitalare2% naireasocial,nëo seregistrandocasosde

atuaç:odosexomasculinonessast
iltimaséreas).Sâodiscutidas
algumasquestöesacercadascaracterfsticasimprimidaspelavariJvelgêneroeimplicaçöes,paraaprofissâo,deumatalpredomi-

nânciadosexofeminino.(CNPq)
000-

-

FORM 1.07

A MOTIVACAO COMO MEDIADORA DO PROCESSO DE

FORMAG O EM PSICOLOGIA.CarlaGuanaeseMarisa
Jt7plf?:Universidadede Sâo Paulo -Ribeirâo Preto.
Ampliando pesquisasanteriores sobre o processo de form açëo

em Psicologia,esteestudotevecomoobjetivoinvestigarapercepç:o dealunose professoressobre suamotivaçëo nasituaçào
deensino-aprendizagem.Participaram 35alunosdo20ao50ano
e26professoresdo CursodePsicologiadaFFCLRP-USP.Os
dadosforam coletadosatravésdequestionério auto-aplicado,contendoquestöe.
sfechadaseabertas,relativasàauto/heteropercepfâo
acercadonfveldemotivaçso,dosindfciosobservadosedosfatoresqueinterferem nesta,eforam tratadosporprocedimentosde
anslisecategorialdecontet
ido.Osresultadosindicam queagrandem aioria dosalunoseprofessorespercebem-se esâo percebidoscomo motivadosem suasatividadesdeensino-aprendizagem,
sobretudonosestâgiosenaspesquisasdeiniciaçâo cientftica.As
categoriasresultantesda anâlise dosindfciosda motivaçâo dos
alunosrevelaram que,tanto naavaliaçâodelescomodosprofessores,o envolvimento e a postura frente à.aprendizagem foram

-

FORM 1.08

AUTISMO INFANTIL:CONCEPIXESDEPSICöLOGOSE
INTERVENIX ESREALIZADASEM EDUCAIAOESPECIAL.SôniaR./:Enumo.'t/g/rft/S.P Henriques,SimoneE Alvim,
â??aB.M.Fa/cJ/,LucianaN.deSouza,Renataé.s'
Jcc/lfeSusane
V Zanotti.UniversidadeFedcraldoEspfritoSanto.
O autismo 6um dostranstom osinvasivosdodesenvolvimento
infantilquemanifesta-seantesdetrêsanosdeidade,comprometendo o funcionamento nonnalem todasastrêséreas:interaçâo
social,comunicaçâo e comportamento restrito/repetitivo.Este

transtol'
noémaiscomumentediagnosticadoem meninos(trêsa
quatro vezesmais)e,napopulaçào brasileira,nota-seumaalta
prevalência:4-5 casos/lo.000 indivfduos.Contudo,aindaébaixo ont
imero deestudoserelatosdeintervençëo,principalmente
no Estado do Espfrito Santo.Estetrabalho faz parte de um programa de pesquisa sobre a fonnaçâo e capacitaçio de recursos
humanosem Educaç:o Especialnesse Estado.Especitk amente,
visouidentificarasconcepçöesdeautismoedescrevercomoesté
sendofeitaaintervençàonessaérea.Foram gravadas10entrevistas com psicölogos de 8 instituiçöes de Educaçio Especialda
GrandeVitöria/Es.Estaentrevistafoirealizadautilizando-seum
roteiro de 21questöesabertas,referentesàidentificaçâo do profissional,àconcepçâo,ao diagnöstico,à intervençâo e ao prognösticodoautista.Osdadosassim obtidosforam categolizadose
analisados.Observou-sequea maioriadospsicölogosgraduou-

senaUniversidadeFederaldoEspfritoSantoIUFESI,hémaisde
5 anos(6-15anos),en;otem qualquercursodeespecializaç:o
em EducaçâoEspecial,apresentandoditiculdadespal.
adetiniresse
transtorno.0 autis
kmo é desclito pelosentrevistados como um
caso de isolamento social/realidade,diagnosticado através de
obsel
waçâo e entrevistacom acriança,encaminhada pormédicos.A intervençâoécentralizadanafamfliaeutiliza-sebrinque-

tomadoscomocritériosijéamotivaçâodosprofessoresfoiavali-

dos(sonoros)notrabalhocom acrimxa.O diagnösticoéconsi-

ada,tanto porelescomo pelosalunos,atravésdeindfciosrelativosaoseuenvolvimento ecompetênciaparaasatividadesdeensino e à,mancira como estruturam asituaçâo deensino-aprendizagem .Ascategoriasresultantesda anélise dosfatores indicou
que,tanto na percepçâo dosalunoscomo dos professores,os
contéudos/atividadesdasdisciplinas,bem como aspectosrelativosao professor,ao aluno eao contexto interferem no nfvelde
motivaçâo dosalunosem suasatividades de aprendizagem.Da
mesmafonna,também napercepçëodeambosossub-grupos,a
motivaçâo dosprofessorespara suasatividades de ensino sofre
influênciade aspectosrelativosao aluno,ao pröprio professore
aocontexto.A anélisecomparativadosresultadospenniteverificartambém que apesarda percepçâo dos professorese alunos

derado,porgrandepartedosentrevistados,nâocontiével,mashé
expectativasdecura.M uitossedizem despreparadosecom dificuldadesparaatuarnessaérea.Essesdadosmostram aneceésidadedeumamelhorcapacitaçëonaéreaporpartedasinsfituiçöes
responséveispelaEducaçâoEspecial.Em relaçâo àformaçâo de
psicölogos,entendemoscomo relevante uma revisâo cunicular
docursodepsicologia,especialmentenasJreasdepsicopatologia,
psicodiagnöstico,clfnica infantil,psicologia do excepcionale
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avaliaçëododesenvolvimento.(PET/CAPES)
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FORM 1.09

A FORMACAO UNIVERSIT/RIA E A VEICULAIAO DA
CULTURA UNIVERSAL.àntonioW lsonPagotti;Man'
liaReginadeFreitasMarinho.FaculdadesIntegradasdoTriânguloMinasGerais
A veiculaçfodaculturauniversalnomeiouniversitlriotem,se-

gundo0estudodePagottiePagotti(1995)naéreadaPsicologia,
ocupadoltlgarpeucorelevantenaformaçâodoestudante.Procurandoampliar0conhecimentosobreestaconstatajfo,opresente
trabalhoprocuraveriticarseem outroséreasdosaber:Pedagogia

eComputaçso0mesmofatoocorre.Foram sujeitos95universitsriossendo47docursodePedagogia(38dosep ndo anoe09
doquartoano)e48alunosdocursodeComputaçso(37dosegundoe 11doquartoano).O instrumentoconstoude60nomes
depessoascontemporâneas(30brasileirose30estrangeiros)que
muito contribuiram na relaçâo cultura-sociedade.Esses nomes
foram locadosem dezcategorias:mtisica,teatro,cinema,outras
artes,literatura,polftica institucional,movimentosrevolucions-

l32

lios,sat
ide,yensadoreseesporte.Procedimento:0 alunoreceàia
umafolhacontendo10categoriasnumeradase60nomes.Eleera
orientado acolocarnoespaço em branco àfrentedo nome,o
ntimero correspondente acategoria.Osresultadosgeraismostram queamédiadeacertosparaosalunosdePedagogiafoide
19,1%,sendo 19,6% paraosalunosdesegundoano e18,6%
paraosdequartoano.NocursodeComputaçsoamédiageralf0i
17,5% sendo16,9% garaosegundoan0e 18,1% paraosquarto.Foram levantados'eanalisadostambém dadosdecategoriase
nomesc0m maiorntimerodeacertos.A partird0srestlltadosgodese concluirque amédiageralde acertosébaixa;que hsuma
alienaçsorelevanteàsquestöesrelativasaculturauniversal;que
prlgrioensinoemeiouniversitsrio,aoqueparece,em nadacontribuem paraaformaçsoculturaluniversalista.Osdadosobtidos

assemelham-seaosencontradosporPagottiePagotti(1995)com
estudantesde Psicologia,o queampliaaafinnaçàoç:
o ensinoe o
meio universitsrio que deveriam serum campo efervecente às
questöesculturaise consequentemente crfticas estâo abdicando
destaresponsabilidade''.
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HIS 1.01

CONDIIX ESO CIO-PATOGZNICASDA HISTERIA CONFORME M/DICOSHIGIENISTASBAIANOSDO S/CULO

XIX.PatrlciaCarlaSilva do 75/:eMarinaMassimi.Departa-

rrltr
nft/dePsicologiaeFtflfccitib-FaculdadedeFilosoha,(7JnciaseD'
JTUJdeRibeirâoPreto-UniversidadedeU
S'
J/Paulo.

A presentepesquisatevecomoobjetivooferecerumacontribuiçâ()aoestudohistöricodoconceitodehisterianaculturaacadêmicabrasileiradoséculoXIX emaisespeciticamentesedeteve
no entendimentodascondiçöessöcio-patogênicasdahisteria,
segundomédicoshigienistasbaianos.Paraisto,foram analisadas
deztesesmédicasqueversam sobreoconceitodehisteria,sendo

esteoobjetocentraldeestudodamaioriadelas,porém havendo
algumasquetratavam indiretamentedahisteria.Astesesescolhidasconstam naproduçâocientflicadaFaculdadedeMedicinada
Bahianoperfodoqueseestendede1851a 1894,elaboradaspelosestudantesparaaobtençào do grau dedoutorequeforam

levantadasnoMemorialdaMedicina(localizadanoTerreirode
Jesus,antigasededaFaculdadedeMedicinadaBahia),noqual
seencontraum vasto acervodasproduçöesacadêmicasdaFaculdade.A anéliseconsistiuem reconhecerasvâriasconcepçöesda
histeriaencerradasnestasteses,bem comoconheceraetiologia,
a sintomatologiaea terapêutica da histeria formuladasporcada
autor.Dentreestespontosmereceudestaque,pelarelevl ciadestasnasteses,adenominafâo dascausassociaisoucondiföess(
%
cio -patogênicasdamoléstia.Dessafonnapretendeu-seumainvestigaçâo daconcepç:o teöricadamedicina,daenfermidade
psfquica,bem comoinvestigarqualaconcepçâoteöricadahisteriaembasaaconcepçâo do autorbrasileiro,tendo como referênciaaelaboraçâodecategoriasconstimfdascom basenosmodelos

explicativosdahisteliapinçadosnaobradeétienneThllat,ççllis-

interpretativa:acategorizaçsodofndioenquantosujeitodedd
compleiçàomelancölica''derivadaprojeçào,narealidadeantropolögicaepsicolögicadeste,deconceitoseteoriaspröpriasdatradiçâo médico-filosöfica ocidental,notadamente dapsicologia
humoralistadederivaçso hipocrjtico-galénica.Natentativade
comprovartalhipltese,s5oreconstrufdasasmatrizeshistéricas
destatdpsicologia''desdeasorigensatéaostextosquem aisdire-

tamentepoderiam terinspiradoOSescritosdosviajantesemissionMos.Dessemodo,as:l
observaçöes''dosviajantesemissionsliosssoanalisadasàluzdasteoriasapresentadasem alp nsimportantesdocumentosdosabermédico-slosösco-psicolögicoda

época,queforam coletadosnaBibliotecaVaticanadeRoma(entreoutros,oProblemataXXX doPseudo-Aristöteles;asobrasdo
médicoLevinoLemnio.deLuisVives,deM arsilioFicino,eos
CommentariiCollegiiConimbricensisSocietatislesu,lnLibro
deGenerationeetCorruptioneAristotelisStagiritaenuncrecens

omnidiligentiarecognitietemendati,escritopelojesuftaManuel
deGöisem 1607).Osresultadosdaaniliseagontam paraofato
deqtleasleituraseasinterpretaçöesdofenômenodaK'melancoliaindfgena''elaboradaspelosobservadoreseuropeusdoséculo
XVI,fazem necessariamentereferênciaacödigosinterpretativos
tradicionaise estereotipados,que inevitavelmentereduzem nos

termosdoSs
jl-conhecido''aspossibilidadesdecompreensëode
fenômenospsfquicoseantropolögicosHnovos''Assim,aottolhar''
dosautoresdosrelatosaparecem como sinaisdo temperamento
melancölico,algunscomportamentose movimentosexpressivos

manifestadospelosindfgenas,cujassigniticaçöessociaiseculturais,narealidade,estâomuitoalém dasintomatologiapröpriada

melancolia(conforme,porexemplo,foirecentementecomprovadopelosestudosdamodernaantropologia,aoabordarem ofenômenoda%saudaçâolagrimosa'',difundidoentrediversosgrupos

indfgenas).

töriadaHisteria''(1991).Foram retiradasasconcepçöesquerepresentaram um marcodiferencialnaformadeentenderahisteria
edeexplicarestamoléstia.Foiobservado()quantoastesesdocumentam ainserç:odaculturamédicanavidadosindivfduoseda
sociedade brasileira,bem como o quanto apröpl
ia definiçào de
histeriaeaformulaçàodecondiföessöcio -patogênic% estâo
vinculadasa perspectiva higienista do século XIX de controle
socialdosindivfduosapartirdasnormatizaçöesmédicas.Ascondiçöessociaisque propiciam eaté mesmo produzem o aparecimento da histeriadeviam passarpelo crivo danorma médica e
serem modificadas,tratando-se da possibilidadedeumamedicina socialpreventivadosdesvios,dapatologiaou ainda,de uma

-

000-

HIS 1.03

PROBLEMASDtPSICOLOGIA:UM CAMINHOPARAESTUDO DA HISTORIA DA XREA.MarcosRibeiroFerreira.
UniversidadeFederaldeSanta Catarina.

O estudodascrfticaselaboradasporpesquisadoresdaéreasobre
aevoluç:o da produçâo em Psicologia éumaaltenmtivaparao
estudodallistöriadasrea.Estaformafacilitao surgimentode
umaposturaativaporpartedepesquisadoreestudantesdaPsico-

logia.cujaatenlloéchamadamaisparaasreflexöesproduzidas'.

higienesocial.(CNPq)
000-

-

doqueparaassoluçöesencontradaspelospesquisadores.Foram
selecionadoseexaminados,nestaetapainicial,autoresqueproduziram textos relativos a momentos considerados de crise na

H1S 1.02

Psicologiaeautorescujasproposköessâoindicadasporoutros

A C<
M ELANCOLIA''DOSX DIOSBRASILEIROS,NA VISM
DEVIAJANTESEMISSION/RIOSDO SVCULO Xm ,Marina

pesquisadordscomo sendo decrfticaou proposiçöesinovadoras
paraalea.Dosautoresexam inadosconstam GeorgesPolitzer,

M assimi,Universidadede Sâo Paulo,Campusdia RibeirâoPre-

Lev Vygotsky (ambosnadécadadevinte),EgonBnmswik (na
décadadequarenta),eRogerBarker(nadécadadecinqtienta).

to.

Dentreascrfticasidentificadasencontram-se:afaltadeclaritica-

O trabalhodiscute adescriçâo do temperamento do fndio brasi-

çâodarelaçâoentreprocessoseconômicoseoobjetodeestudo

leiro,propostaporalgunsescritosde viajantesemissionM os

da âreada Psicologia,anecessidade de adoçâo de unidadesde
anélise que permitam identificarserem sereshumanosoalvo da
investigaçio,o distanciamentodafonnulaçâo deproblemaspara

europeusdoséculo XVI.Sâo consideradosrelatos,cartasetratados elaborados pelos seguintes autores:Pêro Lopes de Sousw
Claude d'Abbeville OFM ,M anuelda Nöbrega SJ,Josë de
Anchieta SJ,Fernâo Cardim S.J.,Pêro deM agalhâesGandavo,
Jean de Lel
y André n evet,GabrielSoaresde Sousa.Nestes

documentos,ofndioérepresentadocomoum sujeitoSd
melancölico''.

As fontes sâo analisadas à luz da seguinte hipötese
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apesquisaem relaçâoàvidadaspessoas(faltadevalidaçâoecoMgicadessesproblemas)e,anecessidadedeexercfciodecolaboraçâo com outras éreas de conhecimento.Segundo osautores
examinados,osproblem asidentiticadoseascdticasfonnuladas,
senâosuperados,seriam capazesdegerarequfvocoseimpediro
l35

HIST-Histt
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desenvolvimentodasreadeconhecimento.Asimplicaçöesd0s
resultadossâo de doistipos:tanto ocorrea identificaçâo de
parâmetrospara0examedaproduçâodaPsicologiacontemporânea,quantoéconfinnadaaefetividadedeum procedimentode
esttldoparaaHistöriadaPsicologiamaisvoltadaaosproblemas
queprovocaram asuaevoluçsodoqueasproposiçöesqueapare-

çam comofdinvençöes''dosconstrutoresdaârea.(CAPES).
000-

-

H1S 1.04

<TEORIASPSICOLUGICAS''DAANTIGUIDADE:AGOSTINHO E GREGöRIO DE NISSA.égnaldoGarcia.Pontiffcia
UniversidadeCatölicadeS5oPaulo.
0 perfodocompreendidoentreosurgimentodoCristianismo,no
século1,eo infciodaIdadeM odem a,no século XV,tem sido

poucoinvestigadopelaHistöriadaPsicologia.O objetivodeste
trabalhoéindicarapresençadetemasrelevantesparaaPsicolo-

giaem doisautoresdaAntiguidadecristâ,cujarelevânciaparaa
HistöriadaPsicologianâo tem sido suficientementereconheci-

da:Agostinho(354-430)eGregöriodeNissa(+c.394).Foram
analisadasastf onfissöes'',deAgostinhoeç4A criaçâo do Hom em '',deGregöri
odeNissa.Ccmocritériodeanélisebuscou-se
aidentificaçlodeçtteoriaspsicolögicas''expressasdefonnadireta.Veriticou-se,nestasobras,apresençadeintimeraspassagens
em queosautoresapresentam reflexöessobre fenômenospsicolögicoshumanos.Em suasçf onfissöes'',Agostinhodiscutete-

masquehojesâoabordadospelaPsicologia,comoaquisiçâode

l36

linguagem,motivaçso,recordaçsodeculpas,influênciadem5s

companhias,desejosexualeopageldasideologias.Trataainda
davontadeesuaeticscia,damemöria(inclusiveamemlriados
ntimeros),daagrendizagem esuasditiculdades,do signiticado
dc verbo ftogitar''(pensar),dossentimentos,edalinguagem e
imagem mental.Aindarefletesobreossentidos(olfato,ouvidoe
visào),acuriosidade,0amorprpgrio,oconceitodetemgo,ainteligênciaeamultiglicidadedesignificados.GregériodeNissa,
em <tA CriaçsodoHomem''refletiusobrealinguagem ,opensamento,ossentimentos,apercegçso,asrelaçöesentrepensamentoeaçso,aadaptaçsoàvidan0shomensenosanimais,acriatividade,ous0 dasmëos,osaspectosfisiolögicosdafala,o papel

dosörgàos(comoocoraçsoeocérebro)easexglicaçöesfisiolögicasdefenômenoscomo suspirose allgrima.Tratou aindado
riso,do sono,davigflia,dossonhosedasexualidade.Comparou
aspaixöeshumanasaosinstintosanimaisediscutiu o sentido de
çkonhecimento''.Pode-seconcluirqueestesdoisautorestrata-

ram dediversostemasqueaindahojeestàopresentesnaPsicologiaecujasobrasmerecem um estudomaisaprofundadopelaHistöriadaPsicologia.Outrosautoresjsanalisados,comoMarco
AurélioeCfcero,também revelaram importantesreflexöesparaa
Psicologia.Umareleituradestesautorespodetrazerelementos
importantesparaadiscussâo deproblemastratadospelaPsicologia atual,além de representarem fontesimportantesde t%
teorias
psicolögicas''presentesem nossaculturalatino-americana.
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cfiçâonso-verbal,eservem comopistasparaindicaramentira.A

A INICIAIAO CIENTfFICA DEESTUDANTESUNIVERSITXRIOSDA PONTIFfCIA UNIVERSIDADECAO LICA DE

presentepesquisatem comoobjetivoverificarSeoestudantede
psicologiaestscapacitadoadetectaramentira,ouseja,seeste

CAM PINAS.lsabelCristinaDibBarian,PontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinaseM ariana KarinaDïrnlrzft?,Pontiffcia

consegueidentificarquandoalguém estlmentindo,alcançando
fndices de acerto acima do acaso.Para este t
'im ,foielaborada
umainvestigaçào,onde 108 estudantesdostiltimosanosdo cursodepsicologia,provenientesdctrêsfaculdadeseuniversidades
do Rio de Janeiro,deveriam identificarse as pessoasestavam
mentindooufalandoaverdade,atravésdedoisvfdeos.Osvfdeos
foram compostosporquatroesquetes,contendodoisrelatosver-

UniversidadeCatölicadeCampinas).
0sanos90têm sidocaracterizadoscomoa''
DécadadaIniciaçâo
Cientftica''eparecehaveracordo naliteratura queainiciaçâo

cientffica(IC)éocaminhogaraaindependênciaintelectual,pois
contribuiparao desenvolvimento deum raciocfnio maiscrftico e
daautonomia,edelapodeemergiravocaçâodecientista.Entretanto,investigaçöes Sobre esse assunto nào sâo numerosasno
Brasil.Assim,o presente estudo visou realizaruma caracterizaçàodosalunosdaPUCCAM P vinculadosaprogramasde IC,
identiticando e descrevendo os principais motivosdo ingresso
nestesprogramas,asatividadesdesenvolvidascom maisfacilidade e mais dificuldade,elementosrelevantespara o sucesso do
trabalho de pesquisacientftk a,pretensso de cursarpös-gradua-

dadeirosedoisfalsos,sendoqueambososççatores''(um hûmem
eumamulher)foram expostosaduassituaçöesdeentrevista(mentiraeverdade).Osesquetesselecionadosforam previamentevalidadosporquatroobservadorestreinados,ouseja,medidas

ç:oejustitkativasapresentadasparatal.Osdadosforamcoletados

comportamentaisrevelaram diferençassignificativasnocomportamento nâo-verbalentreosEeatores''quandoestesdiziam averdade e amentira.Apösassistircadaum doSquatro esquetesos
participantes deveriam respondera um questionM o,indicando
seosddatores''estavam dizendo averdadeou amentira,bem como
listaraspistasnsm verbaisrelacionadasàmentiraidentificada.

atravésdaaplicaçâodeum questionlrio,com 21questöesabertas

Osdadosforam analisadosatravésdoChi-ouadrado.Osresulta-

efechadas,juntoa49bolsistas(39% dototal),distlibufdosem

dosindicaram queosestudantesdepsicologianâoforam capazes

trêsprogramasde IC:PIBIC/CNPq,PET/CAPES eCEAP/
PUCCAM R Osdadosforam analisadosquantitativaequalitativamente.Osresultados indicam que os principaismotivosque

deidentificarquandoosçs
atores''estavam mentindo(X2geralda
mentira = 112,67.
,a=0,001.
,gl= 2)oufalandoaverdade(X2
geraldaverdade= 135,50.
,a= 0,001'
,gl= 2).Veriticou-se,ain-

levam osestudantesaseengajarem em programasdeIC sâo:

da,queosparticipantesobtiveram um maiorfndicede acerto

possibilidadedemelhoriadaformaçâoacadêmicaedasperspectivasprofissionais;apröpriaatividadedepesquisa,
'amodalidade
da pesquisaeo assunto investigado,aliadosamotivospessoais.
Dentreasatividadesdesenvolvidascom maisfacilidadeestëoo
levantamentobibliogrlfico e asreferentesàcoletae ansisedos
dados.HJatividadesquesâo apontadascomodesenvolvidascom
facilidade,poralgunsestudantese com diticuldade,poroutros;
destacando-secom tendênciaparaE'facilidade''arevisâo daliteraturaecom tendênciaparaE'diticuldade'',aredaçâo eaapresen-

quandoosdtatores'femininosestavam mentindo(34%)oufalando a verdade (25%),em comparaçâo aosS'atores''masculinos
(17%)e(16%)respectivamente,emboraestefndicedeacertotenha sido consideravelmente baixo.Concluiu-se queosestudantesdepsicologiaqueparticiparam dapesquisa,em geral,nào estâocapacitadosaidentiticaramentira,t:o pouco averdade,atravésdeindfciosnâo-verbais.
000-

-

taç:odepesquisas.Aspectospessoais(comointeresse,motivaçào,dedicaçâo,empenho)sâoindicadospor59% dosinfonnan-

M ETD 1.03

tescomoelementosrelevantesparaosucesso dotrabalhodepesquisacientffica;seguidosporaspectosrelativosàozientaflo,como

LEVANTAM ENTO DE OPINIAO E RECONHECIMENTO
DOSSINAISNXO-VERBAISIDENTIFICADORESDEMEN-

interesse,incentivo,apoio,competênciado orientador(39%)e
aspectosreferentesàatividadedepesquisa(33%).Quaseatotalidadedosbolsistas(92%)atirmapretendercursarpös-graduaç:o,

TIRA.M ônica Portella,xntzPaulaAbreu Vânia Maria Congro
TelleseCarlosztpzllrïct
pAlvesPereira.Universidade Federaldo
Rio deJaneiro.

devido aointeressepelaatividadedepesquisae porestapropiciarcrescimento e realizaçâo pessoale aprimoramento profissional.Pode-seapreender,apartirdasrespostasdosbolsistas,aexpectativa dosbeneffcios diretose indiretos provenientesda IC,
nos seus estudos,suas futurasatividades profissionais e como
cidadâos.
-

000-

M ETD 1.02
ESTUDO PRELIM INAR:ESTUDANTES DE PSICOLOGIA
CONSEGUEM IDENTIFICAR A M ENTIRA îMônica Portella,
AnaPaulaAbreu,Ftl/iït7M aria Congro TelleseCarlosAmérico
AlvesPereira.UniversidadeFederaldoRio deJaneiro.

Asmentiras,àsvezes,podem serdescobertasdevidoafatose/ou
pessoasqueascontradigam,e/ouem funç:o depistasnaconduta
dequem mente,comoseucomportamento nâo-verbal.A presen-

tepesquisaobjetivalevantaraopini:odosestudantesdepsicologia sobre questöes relacionadas a identificaçâo da mentira e a
respeitodocomportamento nâo-verbal,bem comoverificarseos
participantesconhecem osindfcioscomportamentaisnâo-verbais

indicadoresdementiralevantadosporEkmaneFriesen(1984)e
Ekman(1985).Com esteobjetivo,foielaboradaumainvestigaç:o,onde 108 estudantesdosliltimosanosdo curso depsicologia,provenientes de trêsfaculdadese universidadesdo Rio de

Janeiro,deveriam responderaum questionério(levantamentode
opiniso)eaumaavaliaçâosobreaspistasnâo-verbaisindicadoras
de mentira.Paraestest'
insforam elaboradososseguintesinstru-

Pesquisasvem sendo realizadas.com o objetivo de verificara
capacidade deobservadoresem determinarquando alguém est;
mentindo,bem comoquaisindicadoresdem entirasâo identiticadospelosobsel
wadores.Taispesquisasmostraram que apostura
do corpoeosgestos,dosquaisgeralmentenâosetem tantacons-

ciênciaecontrole(quantoaface)sâoimportantesfontesdeindisSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

mentos'
.1)um questionM o,compostoporsetequestöes(abertas
efechadas),quevisalevantaraopiniâodosparticipantessobrea
percepçëodamentiraesobreo comportamento nâo-verbal;2)
avaliaç:o,sob a forma de mtiltiplaescolha,contendo 17 ques-

töes.O objetivodestaavaliaçâofoiverificarafamiliaridadedos
sujeitoscom osindfciosn:o-verbaisindicadoresdementirale139

METD -MetodologiadePesquisae lnln-l
tplenfcft'
ip

vantadosp0rEkmaneFriesen(1984)eEkman(1985).Asquestöesabertasforam analisadasatravésdatécnicadeanslisedecon-

tet
ido(Bardin,1994),enquantoqueasfechadasatravésdeuma
anâlise percentual.Dentre aanâlisedosresultadosdo levantamento deopiniâo pode-sedestacar,que 85% dosparticipantes

(92pcssoas)dapesquisapensam queéimportantequeopsicölo-

apriori,queasmulheressâ0maisexigentesdo queoshomens
œ m relaçâoàescolhadeum companheiroamoroso.Com relaç:o
àfaixaetfria,paraapenasduascaracterfsticashouvediferença

signiticativa:independLnciahnanceira,maisvalorizadapelas
pessoasdemeiaidade(30-40 anos)ebeleza,maisvalorizada
pelosjovens(13-18anos).Concluiu-sequeosexoexercemaior

sam queaidentiticaçsodamentiraéalgoirrelevanteparaotraba-

influêncianaavaliaçàodascaracterfsticasprivilegiadasnumaescolhaamorosado que aidade.Observou-seinteraçso entreas

lh0dopsicplogo,enquantoque7% (5pessoas)responderam que

varisveissexoeidadeem trêscaractcrfsticas.
'hdelidzde,sinceri-

'lsvezes'éimportantequeopsicölogosaibadetectaramentira.
Vel
ificou-se,ainda,queamaiorpartedosgarticigantesdapresentepesquisa,desconheceaspistasnâo-verbaisindicadorasde
mentira.Conclui-seque,emboragrandepartedosestudantesparticipantesdapesquisapercebam aidentiticaçâodamentiracomo

Jz?W:eromantismo.A0analisar-seaamostracomoum todo,observa-sequeasgessoasderam muitaimgortânciaàsinceridade,

gosaibaidentificaramentira,10% (11pessoas)dossujeitospen-

algo importante para a suaprotissâo,em geral,osmesmos nâo
estâo familializados com as pistas nâo-verbais indicadoras de
mentira.

hdelidadeecompanbeirismoegoucaimportânciaài?;&p&;JJrlciahhanceiraebeleza.(CAPES)
000-

-
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VALIDAG O DA MEDIDA DEPROCURA DEEMPREGO
000-

-

(MPE).MirleneMariaMatiasSiqueiraeSandraEniFernandes
NunesPereira.UniversidadeFederaldeUberlândia.

ME
TD1.44
A INFLUENCIA DO SEXO E DA IDADE NA ESCOLHA
AM OROSA.hnzliseSalazar,EricaNobreeLilianGonçalvesM estrado-UniversidadeFederaldoRiodeJaneiro.
A presentepesquisavisaveritk arainfluênciadosexoedaidade
naescolhadeum companheiro amoroso apartirdedezcaracterfsticasespecificadas,sendo sexo eidadevarisveisindependen-

tes.aprimeirapossuindodoisnfveis(masculinoefeminino)ea
segunda,três(13a18anos,30a40anose50a60anos)easdez
caracterfsticasvariéveisdependentes (generosidade,autoconfianfa,m aturidade,fidelidade,companheilismo,sinceridade,be-

leza,independência tinanceira,romantismo e inteligência).A
amostra foirepresentadaporsessenta pessoasdistribufdas
cquitativamenteentreossexose nasfaixasetM ascitadas,pertencentesaonfvelsöcio-econômicom édio.0 instrumentoutilizadofoiumaescalaintervalarconstmfdapelospröpriospesquisadores,onde foram apresentadasasdez caracterfsticasem ordem aleatöria.A escalaconsistiadecincoopçöesderespostapara
cadacaracterfstica:sem im portânciw poucaimporlncia,im portânciam édiw m uitaim portânciaeindispensével,quevariavam dontimerol ao5respectivamente.Verificou-sequeosexo
eaidadeinfluenciam nogl'
audeimportânciaatribufdoàscarac-

terfsticasem questso.Com relaçâoaosexo,ascaracterfsticas/l

M uitaspessoas,estandoempregadasounào,procuram poroportunidadesdetrabalho em diferentesorganizaçöes.A buscapor
alternativasdetrabalhotem sidoumavarilvelinclufdaem diversosmodelosderntatividadevoluntsria.A procuraportrabalho
estéinseridanaliteraturadocomportamento organizacionalcomo
um avarilvelcomportamental,representando açöesqueresultem
naconquista de um novo emprego.Estecomponente comportamental,porrepresentarum planodefuturodesligamento do sistema,parececonstituir-senumaaltem ativamaisadequadadoque
taxasreais de rotatividade,visto que elepode subsidiarfuturas
polfticasorganizacionaisquevisem diagnosticare,posterionnente,

planejarestratégiasqueassegurem apennanênciadopatrimônio
humanonosistema.Esteestudotem comoobjetivovalidar,para
o meiobrasileiro,umaMedidadeProcuradeEmprego(MPE)
elaboradaporBlau(1993),compostaportrezeitens.Estaescala
foitraduzidaeaplicadaa215candidatosaempregodossexos

masculino(64,2%)efeminino(34,9%),com idadeentre16e59
anoseescolaridadevariandoentre oprimeirograu incompleto à
terceirograucompleto.Sobreasrespostasobtidas,realizaram-se
anslisesdoscomportamentosprincipaiserotaçöesfatoriaisoblf-

qua(obliminjeortogonal,utilizando-seosubprogamaFactordo
SPSS.A anélisedoscomponentesprincipais,sobre os 13 itens
da M PE,apontou a existência de apenas nm fatorimportante

delidadeebelezaforam astînicasconsideradasm aisimportantes
peloshomensdoquepelasmulheres.Asmulheresconsideraram

(eigenvalue> 1,5).explicando25,8% davariânciatotal.Diante

autoconjança,l?zt7lurflt7#d,independênciafinanceiraeroman-

daMPE,compostapor12itens,cujaprecispofoide0,76,sefor

tismomaisimportantesdoqueoshomensosavaliaram.Homens
emulheresderam importânciasemelhanteàsoutrasquatrocarac-

terfsticas(companheirismo,generosidade,sinceridadee fnld/igência).Apesardenâoterhavidodiferençasignitkativaentreas
avaliaçöesdeambosossexosnasquatrocaracterfsticascitadas,
somenteumadelasfoiavaliadacomo maisimportanteparaos
homensdoqueparaasmulheres-asinceridade,dondeinfere-se,

l40

destesresultados foicontirmada uma estrutura unidimensional

eliminadooitem n.O2,oqualcomprometeaconfiabilidadeda
medida,reduzindo-apal'a0,75.Com estesresultadosaMPE pode
serconsideradaumaescalaadequadaparaaplicaçàoem contex-

tosdepesquisasnacionais.(CNPq).
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ARELAIAOMOTIVAG O,APLICABILIDADE,ESTRUTURAEAPRENDIZAGEM NAAVALIACAODOTREINAMENTO.MagalldosSantosM achado.EmpresaBrasileiradePesquisaAgropecuM a-EM BRAPA eUniversidadedeBrasflia.
Nasduasliltimasdécadas,tem severificadoum aumentodoinvestimento namelhoriadaqualidadedo capitalhumano dasempresas,através da intensificaçâo das açöes de treinam ento
direcionadasparaacompetitividadeeinovaçâo.Açöesessasque
necessitam deum contfnuo monitoramento e avaliaçào,em funçâodosaltoscustose danecessidadedegerarem impactonodesempenho dosindivfduos.Dada a importância do processo de
aprendizagem,em funçâodopapelmoderadorquee1e exercena
maioriadosmodelosdeavaliaç:oeefetividade,procurou-se,atravésdessa pesquisa,analisara relaçâo dasvarilveismotivaçâo,
aplicabilidadeeestruturadocurso com avarisvelaprendizagem,
naavaliaçso de reaçâo do treinamento.Eraesperado que apercepçâodamotivaçào,aplicabilidadeeestruturadocurso,porparte
dostreinandos,estivesseassociadapositivamenteà.percepçâoda
aprendizagem.A amostrafoicompostapor138pessoasquepar-

comoa concretizaçâo dotipoderelacionamento (sentimentos,
expectativas,etc)dotrabalhadorem relaç:oaoseutrabalhoe/ou
àorganizaçâoà.qualestejavinculado'
,2)aquelaqueexaminaas
consequênciasdecaracterfsticasdoambientedetrabalho(bartllho,calor,luminosidade,etc)sobreasatidedotrabalhador;e,3)
aquelaqueexaminaasconsequênciasdestasmesmascaracterfsticasdoambientesobreaperfonnancedostrabalhadores.Ocorre
diferenciaçâoentreospesquisadoreseuropeusenorte-americanosnoqueserefereaotipodeproblemaeleitoparaestudo,sendo
queoseuropeusparecem maisvinculadosàprimeiravertente
apontada e os norte-americanos têm maior produçào nas duas
segundasvertentes.A produçâo de pesquisadoresbrasileiros,de
restoincipientenoâmbitodaPsicologiaAmbiental,n:ofoiapontadaporqualquerbasededadosconsultadanotocanteao estudo
dassituaçöesdetrabalho.A ausênciadediferenciaçâosignificativadaproduçâodaPsicologiaAmbientalem relaç:oasituaçöes

de trabalho (quando comparadacom acontribuiçâo de outras
subsreasdaPsicologia)édiscutidadesdeaperspectivadeque
essa subsrea nâo tenhachegado a se constituircomo umavisào
alternativaeinovadoranoâmbitodaéreadaPsicologia,conformepretenderam seuscriadores.

ticiparam doscursosdelfderesdeprojetos,realizadosporuma
grandeempresaptiblicabrasileira.Osdadosforam coletadosatravésde um formulM o de avaliaçâo de reaçâo,composto de um
item especfticoparacadaumadas4 varilveis,queforam analisadas pelos treinandosatravésde uma escalade quantidade de 5
pontos,tipoLikert.A varilvelmotivaçàofoianalisadadeacordo
com a percepçâo doquantoo curso atendeu àsexpectativaspréviasdostreinandos.A varisvelaplicabilidade foianalisadaem
funçâodo quanto ostreinandospercebiam queocursoeraaplics-

000-
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ORG 1.03
DESAM PARO APRENDIDO E ANSIEDADE:CORRELA-

X ESEM SUJEITOSDESEMPREGADOSDOSEXOMASCULINO.Priscila M aria Sérgio M artinseAmauriGouveia
Jlf?iftp?iDepartamento de Psicologia,UniversidadeEstadual
Paulista,CampusBauru.

ve1aoseutrabalho.Onfveldeclarezadosobjetivosedocontetido do curso foiutilizado paraa anéliseda variivelestrutura.E,
portîltimo,a varisvelaprendizagem foianalisadaem funçâo da

percepçâodostreinandossobreonfveldeapreensâodosobjetivose conteido,obtido no curso.Osresultadosda anélisede re-

gressâo (n = 138)indicam que as varilveismotivaç:o e
aplicabilidades:o signiticantespreditorasda aprendizagem ,ex-

plicando 65 % davariância (p (0,0001),enquanto que para a
valiivelestrutura do curso nëo foram encontradas correlaçöes
signiticativas.Apesardaslimitaçöesdo estudo e do fato deoutrasvarifveisinterferirem no processo de aprendizagem ,implicaçöesdosresultadossëodiscutidasem funçâo de suacontribuiçëo paraoentendimento dosmodelosdeavaliaçâodotreinamen-

O objetivodestetrabalhofoiveriticarseexistiriam correlaçöes
entreoestilo explicativo de adversidadesdavidaeo grau de
ansiedadepresente em indivfduosdo sexo masculino desempregados que procuraram o Centro de Orientaçâo parao Trabalho

(COT)em Bauru(SP),quevisaaorientaçëopsico-jurfdicadestessujeitos.0 perfodo de coletaestendeu-sede 10 a 12/1996.
Foram utilizados40sujeitosdivididosem 4grupos(n=10)segundofaixaetéria(18-25anos;26-32anos;33-39anos;e40-46
anosl,a0squaisfoiaplicadososquestionM osreferentesaoestiloexplicativoeansiedade(IDATE-T eIDATE-E).O questionério sobreestilo explicativo dava-nosum parâmetro do modo de

atribuiçâodecasualidadepelosujeito,segundoahipötesedodesamparoaprendido.J4.oIDATE-E permitia-nosum parâmetroda

to.(EM BRAPA)
000-
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ansiedadeem termosdeestado(aansiedadenomomentodaaplicaç:o)eoIDArx -Tpermitia-nosmedirsuaansiedadetraço(aque-

lapresentenodia-a-diadosujeito).A ansliseestatfsticaindicou
ORG 1.02
A PSICOLOGIA AM BIENTAL E O ESTUDO DE PROBLE-

M AS RELACIONADOS A SITUACOES DE TRABALHO.
RaqueldeBarrosPinto,Joanna Carolina Ramalho e Oliveira e

MarcosRibeiro Ferreira (Universidade Federalde Santa
Catarina).
Dada a caracterizaçâo da subsrea Psicologia Ambientalcomo
aquela que dirige atençâo à.relaçâo entre sereshumanos e seu
ambiente,foihipotetizadoqueelativessecontlibuiçöesinovadorasaapresentaràpesquisa de problemasrelacionadosao trabalho humano.Foirealizadolevantamentoem basesdedadosinternacionaise,a seguir,asistematizaçâo daproduçào depesquisadoresrelacionados aPsicologiaAmbientalacercadassituaçöes
de trabalho.Foram identificadas três veltentes na produçâo de

conhecimento:1)aquelaqueexaminaassituaçöesdetrabalho
SBP - XXVIIReuniioAnualdePsicologia

umacorrelaçâonegativaentreoestiloexplicativoeoIDATE-E,
defonnaquequanto maioraansiedade,maispessimistao estilo
explicativo,evice-versa.Além disto,adispersëo dosdadosmostrou serdependente da idade,apresentando maiorvariaçâo com
relaçâo aoestimoexplicativo emenorquanto aansiedadeem indivfduosdosgruposmaisidosos.

000-
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ORG 1.04
APRIM ORAM ENTO DE UM INSTRUM ENTO DECOM POR-

TAMENTOSDECIDADANIAORGANIM CIONAL.Juliana
BarreirosPorto eAlvaro Tamayo.Universidade de Brasflia.

Osinstrumentos utilizados para medir os Comportamentosde
Cidadania Organizacional,nasua m aioria,têm apresentado fa143
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lhasgelaconfusâosobreoconceitodecidadania.O desenvolvimentodeinstrumentalparaacessarestescomportamentostem se
mostradodegranderelevl ciaparaoaprofundamentodosestudossobreseusantecedenteseconsequentes.NoBrasil,Siqueira

(1995)desenvolveuevalidouum instrumentoautoavaliativode
intençàocomportamentalconsiderandoosaspectosessenciaisdo
conceito.O seuinstrumento,apesardaboafundamentaçso,apresentoufndicesdeconfiabilidadeabaixode0,80,gossivelmente,
devidoaoreduzidontimerodeitensporfator.Portanto,consti-

tuiu-secomoobjetivodestetrabalhoaprimoraroinstrumentode
medidadecomportamentosdeCidadaniaOrganizacionaldesen-

0RG 1.06

OCUPAIAPPROFISSIONALDEPESSOASCOM HISO RIA
DEDEFICIENCJA:DEINATIVOSAPROMOTgRESDEATIVIDADESARTISXNASEDELAZERJUNTOASINSTITUI(
X ESDEAMPAROAVELHICE.CamilasaleseSilviazanatta
#aRos.UniversidadeFederalSantaCatarina.

é notöriooaumentodalongevidadedapogulaçâobrasileira.O
processodeenvelhecimentopopulacionalenglobatantoapopulaçâodospadre sdanormalidade,comoaquelaconsideradacomo
constitutivadospadröesda excepcionalidade.A insuticiência

volvidoporSiqueira(1995).Paraaconsecuçâodesteobjetivo

(quantitativaequalitativa)derecursosinstitucionais,voltadasa

fez-senecessM oaumentarontimerodeitensdoinstrumentoa

estasrea,égritanteem todoterritörionacional,notadamente,para
osdeficientesidosos.Destaforma,vê-secomonecesssria,abuscadealternativasparaquesepossa vislumbrarpossibilidadesde
sobrevivência digna e com qualidadea esta parcçla dapopula-

partirdaliteratura.A förmtlladeSpeannan-Brownn=r (1-rttl
/rrr(1-nmlfoiutilizadaparadeterminaront
imerodeitensnecessirios para obter um coeficiente de precisëo mais elevado.
çbram elaborados58itensqueforam agregadosaos18doinstrumentooriginal.O novoinstrumentofoiaplicadoem 1.122funcionM osde diversasorganizaçöes do Distrito Federal.Osdados
obtidos foram subm etidos a anslises fatoriaisutilizando-se o
métodoPafcom rotaç:ovarimu eoblfqua.Osresultadosconfir-

maram oscincofatoresiniciaisdoinstrumento,asabervl)criaçâo
declimafavorsvelàorganizaçionoambienteextemo(a=0.89),
2)sugestöescriativasaosistema(a=0.92),3)proteçâoaosistema(a=0.82),4)autotreinamento(a=0.
76)e5)cooperaçâocom
oscolegasdetrabalho(a=0.85).Conclui-sequehouveumasen-

ç:o.éapartirdistoquesepensanarelaçàovelhiceeocupaçëo
depessoascom histöriadedetkiênciaem suasvidas.Pesquisar
alternativasdeocupaçio dettdeficiente''adultoou idosovoltada
à arte e ao Iazercom pessoasda terceira idade,integrando-se à
sociedaden;opelo crivodaincapacidade,mascomoalguém que
podepreparar-seeprepararachegadadavelhicecom qualidade,
mesmo queem situaçöesdiversas.A propostapedagögica de R.
FEUERSTEIN e osaportesda teoria deL.VYGOTSKI,fundamentaram aefetivaçâo de um trabalho pedagögico realizado no

CentrodeCiênciasdaEducafâo,cujossujeitoseramadultoscom

sfvelmelhora para osfndicesdecongruência interna,dadosque

histöria de deticiência.Osresultadosdestetrabalho permitiram

indicam um nitidoaprimoramentodoquestiono oinicial.(CNPq).
000-

vislumbrarnovaspossibilidadesàtrajetöriadevidadestessujeitos.Oaprofundamentodosestudosjlrealizadoseaconcretizaçâo
denovaetapadetrabalhocom taissujeitosconstituirâoasatividadesfundamentaisdesteprojeto.O trabalhoestar;baseadonas

INFLUENCIA DA IDADE E D0 GGNERO NO COMPORTA-

Experiênciasde Aprendizagem M ediadade FEUERSTEIN e a
compreensëoderelaçâo arteedesenvolvimentodeprocessospsicolögicossupelioresdeVYGOTSKI.A anélisedosregistrosdas

-
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M ENTO DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL.Alvaro
Tamayo,VerônicaB.de Oliveira,Renata,S.Carvalho,eAndré,
L.F.M oniz.Universidadede Brasflia.
Naliltim adécadatem aumentado apopularidadedo conceitode
cidadania organizacionale numerosospesquisadorestêm realizado estudosempfricosvisando identificarosantecedentese os
conseqûentesdocomportamentodecidadaniaorganizacional.Até
opresenteoscorrelatosmaissölidosdacidadaniaorganizacional

sâoasatisfaçâonotrabalho,apercepçâodejustkaorganizacional
e o comprometimento afetivo.O escopo destapesquisafoiestudaro impacto da idade e do gênero sobre o comportamento de
cidadania organizacional.A amostra foicomposta por299 em-

pregados,divididosem trêsfaixaseto as:de20 a35anos(n 91),de36 a42 (n = 118)e de 43 a 60 (n =90).A Escalade
CidadaniaOrganizacional(ECO)deSiqueirafoiutilizadaparaa

imagensfilmadas,asvisitasàsinstituköesdeamparoàvelhice,a
buscadesuportenaliteratura,realizaçëo deestsgiosdestesadultoscomo animadoresnestasinstituiçöes,nortear; a propostade

ocupaçëopensada.Considerandoqueoprojetodepesquisaora
apresentado em sfntese,iniciaré somente em agosto de 1997,é
possfvelantecipar,agora,queserspossfvelapresentaralgunsregistrosde episödios que informarëo sobre a especificidade da

vivênciapedagögica(queestarépermeadaportemascomodesenvolvimentocognitivo,arte,lazerevelhice),e osprimeiros

contatosdossujeitosdetalpesquisapromovendoatividadesjuntoaumainstitukëodeamparoàvelhice.
-

000-
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avaliaçâo dacidadaniaorganizacional.A ECO avaliacinco fatores:criaçâodeum climaexternofavorâvelàorganizaçâo,cooperaçâo com os colegas,proteç:o ao patrimônio organizacional,
sugestöescliativase autotreinamento.A ANOVA 3X 2 revelou
um efeitoprincipaldaidadesobreosfatores'
.climaextem ofavo-

PRIORIDADESAXIOLUGICAS,TEMPO DE SERVICO E

râvelàorganizwâo(p<0,001),cooperaçâocom oscolegas(p<
0,02)eproteçëo aopatrimônio organizacional(p< 0,001).A

A existênciade comportamentosde cidadania organizacionalé
um fatoquepodeserobservadoem todasasorganizaçöes.O problema para ospesquisadorestem sido encontrarosseusantecedentes.Sâoelesdetipoorganizacionaloupessoal?Boaparteda
pesquisa atualna éreade cidadania organizacionalestlvoltada
para a soluç:o deste problem a.Asprioridades axiolögicas das
pessoas eo seu tempo de serviço na empresa sâo antecedentes
doscomportamentosdecidadaniaorganizacional?Estefoioproblema esmdado na presente pesquisa.A amostra foicomposta

varisvelgênero teve influênciasobreacooperaçso com oscole-

gas(p< 0,001),sendoo escoresuperiorparaasmulheres.Os
respltadossâoexplicadosem tennosdediferençasmotivacionais
em funçâo daidadee do gênero
000-

-
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CIDADANIA ORGANIZACIONAL./IPJY Tamayo,Pabloârmando,SandraM acedoeFâbio7:Guimarâes,Universidadede
Brasflia.
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por300sujeitosdeumaempresapt
iblica.A idademédiafoide
38,07anosemédiadetempo deservifode 13,90 anos.A amostrafoidivididaem trêsgruposdeacordocom otempodeserviço
naempresa.A amostrafoitambém divididaem funçâod0sesco-

res(altoebaixo)obtidosnaavaliaçàodasprioridadesaxiolögicas.
Doisinstrumentosdemedidaforam utilizados'
.olnventsriode

Valoresde Schwartz(1992)composto por61valoresdistribufdosem quatrofatoresdesegundaordem'
.individualismo,coletivismo,autotranscendênciaeautopromoçào.Paraaavaliaçâoda
varisveldependente foiutilizada a Escala de Cidadania

Organizacional(Siqueira,1995)constitufdaporcinco fatores:

ccnsideradooportunoparaaimplantaçâodoProcessodeQnalidade;d)aanélisedecargosindicouqueoscargosdaempresasào
bastanteespecializados,separadosem departamentosquemais

Seadaptam àsatividadesdesenvolvidas(departamentalizaçâotécnica).Atravésdeentrevistasveriticou-seniohaverum planode
carreiraconsolidadonaempresa'
,e)aAnélisedeprocessosveriticouaexistênciade22rotinas,dasquaiscercade50% têm impactodiretonocliente.Algunsprocessosestâoem transformaçèo

devidoàimplantaç:odeum novosistemainformatizado.t)tinalmentefoielaboradooorganogram aatualdaempresa.Conclui-se
queexistem condiçöesfavorlveisàimplementaçâodoProcesso

cooperaçlocom oscolegas,proteçâoaosistema,sugestöescriativas,autotreinamentoecriaçsodeclim afavorlvelàorganizaçào
noambienteexterno.A Anova2X 3revelouumarelaçâoestreita
entre tempo de serviço e doiscomgonentes dacidadania
organizacional:proteçâo ao sistemae fonnaçâo deum climaexternofavorlvelàempresa.O impactodasprioridadesaxiolpgicas
nàofoihomogêneoparatodososcomponentesdocomportamentodecidadaniaorganizacional.Osfatoressugestöescriativase
autotreinamentoforam influenciadossimultaneamentepelaprioridadedadaaoindividualismoeàautopromoçëo,osfatorescooperaçâo com oscolegaseproteçâo ao sistemaforam influenciadospelaprioridadedadaao coletivismo eàautotranscendência
queconstituem o polo opostodoindividualismoedaautopromoçso,respectivamente.Osresultadosdesta pesquisamostram
que,do pontodevistamotivacional,anaturezadoscomportamentosdecidadaniaorganizacionaléheterogênea.

deQualidade,sendonegociadoum contratoparasuarealizaçâo.

000-

ciasautoritJiassào mantidassobquestionamentoatravésdatroca
entreosgruposdeinteressesquetêm umaposiçàonaadministraçào'
,o unitârio,quevêaorganizaçâo como unidadeintegrada,
onde os interesses dosindivfduose daorganizaçâo sâo sinônimoseoradical,ondeaorganizaç:oévistacomoum antagonismoimplfcitodosinteressesdeclasses,com rupturassociais,sustentadoporcoerçâoeconsenso.Paraidentiticaressesestilosnas
organizaçöes,foiconstrufdaumaescalatipoLikertcom itensque

000-
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ESCALA DE ESTILOSPOLfTICOSDA ORGANIZAIAO:
FERRAMENTA PARA A AW LISE ORGANIM CIONAL.
M aria do Carmo FernandesM artins.UniversidadeFederalde
Uberlândia
A ansliseorganizacionalcarecedeferramentasqueauxiliem o

conhecimentodasorganizaçöes.Estetrabalhoteveporobjetivo
construire validar,com basenavisâo polfticadaorganizaçâode

Morgan (1991),umaescalaparaidentificarosestilospolfticos
adotadospelasorganizaçöes,quepossa servircomo ferramenta
auxiliarnaanslisedadinâmicadavidaorganizacional.M organ

(1991)definetrêsestilospolfticos'
.opluralista,ondeastendên-

ORG 1.08

AW LISEORGANIZACIONAL:AAPLICACAODOCONHECIM ENTO GERADO NA UNIVERSIDADE Alexandre
DomânicodaCI/NJ?a,EduardodeS'
JOPaulo,JulianaBarreiros
Porto,PaulaLuisaEberleDenicol-UniversidadedeBrasflia.

A AnsliseOrganizacionaléum grocedimentoquevisaoestabelecimentodoperfildeumaempresa,com at'
inalidadedeembasar
diversospossfveis tiposde intervençio.Devido à suanatureza,

cobriam todososaspectosdasdetiniçöesdeMorgan(1991).Os
itensforamsubmetidosaojulgamentodetrêsjuïzesespecializados

freqtientementeédesejivelquesuaconduçâo sedêatravésde

itenscujograudeacordoentreosjuizesfoimaiorouiguala0,
85.A escalafoiaplicadaà438sujeitos,empregadosde vfrias

equipes multidisciplinares.No presente caso,o processo foi
direcionadoparaaelaboraçâoeimplementaç:odeum Programa

deQualidade,em umaempresadecontabilidadedeBrasflia,e
conduzido porumaequipedePsicölogos,Administradoreseestudantesdepsicologia.O trabalhofoirealizado pelaConsultoria
Jr.Universitlria em Psicologia SocialOrganizacionaledo TrabalhodaUniversidadedeBrasflia,tendosidoutilizadoparatal,
um aparato instrumentaldesenvolvido no Departamento de PsicologiaSocialedoTrabalho damesmaUniversidade.Osprincipais%pectosabordadosforam ComprometimentoOrganizacional,
ClimaeCulturaOrganizacionais,bem como AnélisesdeProcessosedeCargos.Osdadosobtidosforam analisados,resultando

noquesesegue:a)nâoseobservouum tipodeculturapredomi-

no assunto.Foram mantidosnaescalainicialsomenteaqueles42
empresaspûblicaseprivadasdoDistritoFederaledeUberlândia,
M G.Apöstestadaafatorabilidadedosdados,atravésdo câlculo

doKM0 (Kaiser-Meyer-olkin),asrespostasdossujeitosforam
submetidasà anslise dos componentesprincipaiscom rotaçâo
varimaxe substituiçâo dosdadosomissospelasmédiasdasrespostas.Foram encontrados 11fatoresqueexplicavam 62,4% da
variânciadasrespostasda amostra.Foram mantidossomente 3
fatores,responséveispelaexplicaçào de 33,6% da variânciatotal,com postosporitenscom Eigenvaluemaiorque1,cargafatorial
igualousuperiora0.40,comunalidadesvaliandoentre0.49a0.
76 eAlphadeCronbachentre0,74 e0,79.Ostrêsfatoresmantidos,cont
irmaram ostrêsestilospolfticospropostosporM organ

nantenaempresa,tendo sido veritk ada aexistênciadeum con-

(1991).Entretanto ofator2,definidocomoestilounitârio,teve

juntodetrêssubculmrasdiferentes,coerentesentresi'
,b)sobreo

suadetiniçâo m aisrestritaque aquela do autor:seusitensestâo
relacionadostâo somente aquestöes sindicais,quando adefini-

climadaorganizaçâo identificou-se queasdimensöescoesâo do
grupo detrabalho,apoio recebido pelaschefias,autonomia dos
funcionM oseconfortodo localdetrabalho necessitam deespecialatençâo,nosentidodamudmxaedamelhoriadesuascaracterfsticas.Foiobservadoum altograu deenvolvimentoporparte
dos empregadose uma disposiçâo à inovaçâo narealizaçâo de

suasatividades;c)o resultado daanélisedecomprometimento
indicou grande envolvimento porparte dos funcionârios,fato
SBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

çào de Morgané maisabrangente.Questiona-seumapossfvel
faltadeconsistência àdetiniçâo do autor,queentende aorganizaçâo unitM a como aquela tâo ideal,que,provavelmente,nâo
pôde ser iden titicada nas organizaçöes onde osdados foram

coletados.(CNPq).
000-
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REPRESENTAIAOSOCIALDAVIDAPESSOALEPROFISSIONAL DE CONDUTORES DE ONIBUSURBANO EM
BELéM DOPARX.KâtiaMalenaCunhaélmeida,Tatialm Carvalho deMontalvâo,ReinierJohanneséntoniusRozestraten,
UniversidadeFederaldoPars.

interrelaçöesentresat
idementaldegrugoespecfficoe0trabalho
desempenhadoporestegrupo.Contigurou-scestudodecasoc0m

getroleirosbaseadosemterra(t7?;sborejeem plataformamarftima(offshorej.Ametodologiaenvolveutrêspassos:1)entrevista
semi-estruturadacom chefiaserepresentantessindicaisvisando
levantaraspectoshistöricosdaempresa,polfticasalarial,relaçöes

hiersrquicaseformadeorganizaçsodacategoriagrotissional;2)

Asrepresentaçöessociaisssomanifestaçöesobjetivasdasubjeti-

observaçâodiretapradescrksopormenorizadadotrabalho;3)

vidadecompreendidadentrodaconsciência,gassfveisdeserem
expressasnodiscursodosfalantes.Assim,investigarasrepresentaçöesdemotoristasdetransportecoletivo,gosssibilitauma
reflexsodecomosuavidaprivada,seussentimentoseemoçöes
influenciam noâmbito macro-social,dacoletividade,do%iviver
em sociedade'',interagindo com estaatravésdo trânsito.Além
disso,a desorganizaçâo do trânsito no municfpio de Belém ,a
existência de grande contingente de linhaseusulrios do transportecoletivoe ascondiçöesprecsriasdetrabalho,com elevado
fndicedeiitumover''dosmotoristasdeônibus,constituem o con-

aplicaçsodo InventsrioM ultifssico MinesotadePersonalidade

textoidealparaum estudocujoobjetivoé:oconhecimentoda

destacam-se doisgruposde funçöes:manutençâo e produçâo.
Anslisesinternasapontam maiortendênciade sofrimento psicolögico entretrabalhadoresdamanutençâo.Assim,procedeu-sea
anélise das funçöesquecompunham a manutenç:o,realizando-

situaçâo concreta e da representaçâo socialdos motoristasenquanto profissionais,demodo a hipotetizarcomo esta representaç:o reflete-seem seu desempenho,no âmbito do trabalho.lnvestigou-secomo acategolia percebea simesmo enquanto atuantesno contexto do trânsito,equaisascondiçöesquefacilitam
oudilicultam odesempenhodesuasfunçöesdetrabalhoesociais.Em umapopulaçio de aproximadamente 1.400 motoristas
existentes,distribufdanas19 empresasvisitadas,escolheu-seuma
amostrade148.O instrum entoutilizadofoium roteirodeentrevista,atravésdoqualabordou-seosseguintesaspectos:dadosde
identiticaçâo,nfveleducacional,condiçöesde trabalho,sat
îde,
alimentaçëo,caracterfsticas ergonômicas do posto,aspectos
motivacionais,relaçöessociaiscom afamflia,colegase naempresa.Osmotoristasforam abordadosde acordocom a chegada
aotinaldalinha,sendoqueaentrevistateveduraçâomédiade 15
minutos.O condutorde ônibusé um operadordemlquina com
todososaspectosque engloba o termo.Osresultadosmostram

que60,14% possuibaixonfveldeescolaridade(até10graucompleto),provenientesdefamfliasfdem.Em relaçâoàavaliaçàode
satide,sintomasmaisapresentadosforam:complicaçöesrenaise
hérnias de disco,bem como fadiga,provavelmente ocasionada
pelo calore barulho excessivos.Os motoristasrelataram sentirem-se relativamente bem na profissâo que exercem,embora
achem-nadesvalorizada.No quesitoreferentea possfveismodificaçöesparatornarsua protissâo menospenosa,sugerem uma
melhoria na organizaçâo do sistema de trânsito,continnando a
necessidadede apedeiçoamento deste.Conclui-se que apopulaçâo investigada,demodo geral,percebe-setitilà,sociedade,apesardereconheceranecessidadedeaprimoramentodascondiçöes
detrabalhoedeumareorganizaçâo no confusosistemadetrânsitodacapitalparaense.

000-
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PETROLEIROSEM BASES TERRESTRE E MARfTIMA:
COMPARANDOPERFISDESOFRIMENTO PSICOLUGICO.
ErasmoMiessa'Ifïz.lzabelCristinaFerreiraBorsoi(UniversidadeFederaldoCears),JoséJacksonCoelhoSampaio(UniversidadeEstadualdoCearl)
Estudos epidemiolögicos.tomando como populaçëo categoria
protissional,visando relacionarsat
idementalecondiçöesdetra-

balhosâoraros.O objetivodestapesquisafoiverificarpossfveis
146

(MMPI)garatraçargerfildesofrimentopsicolbgico.Foram submetidosaoMMPI241trabalhadores.Destes,198tiveram seus
inventsriosvalidadosgeloscritériosdoMMPI.Nestetrabalhosl
osresultadosdoM M PIsersoanalisados.Assim,44,5% dostrabalhadoresapresentam riscodesofrimentopsicolögico,sendoque
desses,21,8% sâo apontadoscom maiorsuspeitadesofrimento.
Posterionnentedividiu-seos198trabalhadoresem grupoonshore

(n=57)egrupoofshore(n=141).N:ohouvediferençaestatisticamentesigniticativaentreonshoreeoffshore.Paraoy shore

seumasubdivisàodestegrupo:Grupo IN (31instrumentistas),
GrupoEL (26eletricistas)eGrupoME (25mecânicos).Osdados parecem indicarque M E apresenta maiorsuspeitade sofrimento com 52% frente 19.4% de IN e 19.2% deEL.Comparaçöespelo X2entreME eIN,e,entreM E eEL,mostram p= 0,05
para o primeiro caso e p =0,01para o segundo.A anllise das
escalasclfnicasdoM M PIparecem mostrafquadro caracterizado
por trfade neurötica em hipocondlia,histeria e depressëo para
M E.Aspectosda dinâmica organizacionalindicam que,apesar
dastrêsfunçöesterem amesmaposiçàotécnico-administrativae
nfveleducacional,osmecânicoss:o socialmentediscriminados
porrealizarem trabalho considerado mais pesado e com menor
exigênciadetrabalho intelectual,se comparadoscom asdemais
funçöes.Além disso ascaracterfsticasdoprocessodetrabalhodo
mecânico parecem expô-lo a maiorprobabilidadede riscosffsi-

cos.(CNPqeMinistériodoTrabalho).
000-
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CONDIIXESDEVIDAEDETRABALHOEM PLATAFORMA MARfTIMA DE PETRULEO.lzabelCristinaFerreira

Borsoi,Erasmo MiessaRuiz(UniversidadeFederaldo Cearé),
JoséJt7ckJt??;CoelhoSalnpaio(UniversidadeEstadualdoCearl)

Aassociaçâoentrecondköesdetrabalhoeproblemassanitsrios
e/oupsicolögicoshlmuito foiintufdaerelatada.Entretanto,estudosreferindocondiçöesgeraisdetrabalhoem platafonnamarf-

timadepetröleosâoraros.Quandoencontrados,ouenfocam trabalhadoresdepertilfuncionalaparentado(petroqufmico,mal
inheiro,mergulhadoretcl;oudetêm-seem elementossingulares
dotrabalhoassociadosbiunivocamenteasintomas(trabalhonoturno/insônia,turno altem ado,rufdo e trepidaçâo/initabilidade.

isolamento/depressâoetc).Faltam pesquisasondeascondiçöes
geraisdetrabalho sejam descritasponnenorizadamentee integradas num mesmo locus. Como se estruturaa organizaçio do
trabalho em seusaspectosformaise informais? Como é a vida
dostrabalhadoresnocotidiano deumaplataforma?A queriscos
estâoexpostos?Como ascondiçöesde trabalho poderiam deter-

minarproblemassanitérios?O estudotevecomoobjetivopl
incipalmapearriscosem plataformasmarftimas.Assim,foram realiSBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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zadasobservaçöesdiretasdascondiçöesdetrabalhoem trêsplatafonnas,relatadasem disl
iodecampo,e 12entrevistassemiestruturadasenvolvendochetiasdoNt
icleodeProduçàodoCea-

rs (d0superintendenteaoSsupervisorestécnicosdotrabalhoem
glataforma),dirigentessindicais eintegrantesdaComissâoInternadePrevençâodeAcidentes.0Saspectosinvestigadosnas

entrevistaseobservaçöesforam:jornadaeritmodetrabalho,so-

perdadotrabalho,concegçso fatalistadosmotivosquelevaram
aoacidente,elaboraçâodeidentidadecom basenaestereotipiada
incapacitância, representaç:o dasatîdeorganicamenteligadaà
cqpacidade de trabalho,ausência de suportes sociaispara
reinserçàonavidaprodutivae/oucotidiana,paupelizwâodasatividadesdelazer,prcsentificaçâodavidadoindivfduo,com conseqtiente pcrda da capacidadedc futurar, eestigm atizafâo

cializaçâo,alimentaçso,escalasdeembarqueedesembarque,sistemasdesegurançaeatendimento médico,monitoramentodas
condiçöesdetrabalho,formaçiodegruposinfonnais,constituiç5odeespaçosdelazer.Osresultadosindicam osseguintesproblemasenfrentadosporpetroleirosembarcados:inadaptaçâoa0s
primeirosdiasde embarqueedesembarque,rufdoetrepidaçso
constantesqueinterferem principalmenteno sono,presençadc
produtosqufmicosqueoferecem riscosàsat
ide,sensaçàodeliscoiminentedeincêndioeexplosöes,oqueproduzconstanteten-

construfdaapartirdeprocessossubjetivoseobjetivos.Amaioria
dosindivfduosreportatambém odescasodasinstituköesptibli-

sào,exgosiçsoaextremosdetemperatura(muitofrionosaloja-

(CNPq-PIBIC).

casresponssveisporreabilitaçâoeassistência,bem comoodes-

conhecimentodecomoosindicatopodeliaatuarjurfdicaepoliticamenteem relaçâoàsuasituaçâodeacidentado.Osresultados
apontam paraanecessidadedequequestöesdeordem psicolögi-

casejam levadasem consideraçâopelaspolfticaspliblicasde
reabilitaçào.Estas nàodevem ficarrestritasaquestöesfisioterlpicasmastambém devem contemplaraspectospsicossociais.

mentosemuitoquenteforadeles),processosdetrabalhoexigin000-

doatençsoeconcentraçsomsximaspeloriscoqueoferecem,tur-

nosdetrabalhoarrftmicos(alternado-orasonodiumo,orasono
noturno-,oudesobreaviso-seracordadoaqualquerhora),rit-

-
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modetrabalhosubordinadoaoritmodasmsquinaseaoprocesso
técnico de produçào, sucateamento operacionalde instrumentos
detrdbalho edaspröpriasplataformastom ando oprocesso de
trabalhoaindamaisinseguro.O quadroindicaqueotrabalhoem
plataformaspodeserconsideradoaomesmotempopenoso,insa-

PARTICIPAG ONASDECISOESECOMPROMETIMENTO

lubreepericuloso.(CNPqeM inistériodoTrabalho).

Astransfonnaföesdasorganizaçöesedasstlaspr/ticasdegestào
vêm acontecendonum ritmocadavezmaisacelerado,inseridas
em um processomaisamplodemudançassociais,culturais,econômicasetecnolögicas.A gestsoorganizacionaltem sevoltado,
assim,para dinamizaras relaçöes dentro das organizaçöes,no
sentidodequepossam respondermaisapropriadamenteàsconstantesmudançasd0sseusambientes.Umadimensàoimportante
demudanfaconsistenarevisâo demodelosburocriticoseautocrlticosdegestâoem direç:oaestratégiasqueampliam aparticipaçâodotrabalhador.Taismudançasassentam-senopressuposto
dequemaiorparticipaç:oconduzamaiorenvolvimentodaforça
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ACIDENTE DE TRABALHO INCAPACITANTE NA CONS-

TRUIAO CIVIL:REIDESIADAPTK XO,IDENTIDADE E
ESTIGM A.lzabelCristinaFerreiraBorsoi,ErasmoM iessaRuiz,

Luisfzlcerz/
a Souza Cruz(UniversidadeFederaldoCeari)
A literatura sobre acidentes de trabalho caracteriza-se
hegemonicamentecomotecnicista,avaliandodeformapontuale
restlitiva questöescomo condiçöesde trabalho,uso de equipamentosdeprevençâo,métodoseducacionaisem seguranfa,estatfsticassobreacidentesdetrabalhoetc.Entretanto,poucoscsabe
sobreasconseqiiênciasdoacidentedetrabalhoincapacitantena
vida de indivfduosconcretos.Como significam sua nova situa-

çso?Queestratégiasutilizam pararecontigurarseumododevida?
Comoseconfiguraoconjuntoderepresentaçöessobreotrabalho
e sua relaçào com a identidade corporal,constitufdaa partirda
deticiência?Como seestruturam osprocessosdeestigmatizaçâo?

ORGANIZACIONAL. ântonio Viq l
;
lio B.Bastos,H elen A
Copque,LuisAugusto VasconcelosdaSilvaeénderson P:I/JO
Wtms.UniversidadeFederaldaBahia

detrabalhocom osobjetivosdotrabalhoedaorganizaçâo.Objetiva-se,nesta pesquisa,analisaro impacto da implantaçâo de
modelosmaisparticipativosdegestâonaintensidadedocomprometimentodotrabalhadorcom aorganizaflo.Osdadosintegram
umalevantamentomaisamploqueatingiuumaamostrade1678
trabalhadoresde 42 organizaçöesdediferentessetorese portes,
foram coletadosno pröprio localdetrabalho atravésdaaplicaçâo
deum questionsrio.Esseinstrumentocontinhaumaversëo reduzidadaescaladecomprometimento organizacionalpropostapor

PORTER(1979),previamente validada porBASTOS (1992),

trabalho em trabalhadoresda construçâo civilaposentadospor

numaversâoem português,com umaamostrabrasileira.A escala
é composta de nove itens e apresenta elevado coeficiente de

invalidez.Paratanto,buscou-serealizarum conjuntodesetees-

confiabilidade(a=.87).O questionsriocontinha,também.itens

O objetivodesteestudo foiverificaro impactodoacidentede
tudosdecaso ondeostrabalhadoresapresentavam diferentestiposde deficiência ffsica produzida pelo acidente de trabalho.

Chegou-seaostrêsprimeirossujeitosapartirdearquivosdas
ComunicaçöesdeAcidentedeTrabalho(CATS)realizadaspelo
sindicato dacategoria.Osdemaisforam localizadosatravésdos

primeirossujeitosededirigentessindicais.Foram realizadasentrevistassemi-estmturadas,posteriormentesubmetidasatécnica
deanslisedecontet
ido.Inicialmentebuscou-seenumeraraspectosidiossincrlticosem relaçâo àsestratégiasde adaptaçâo utilizadaspelosindivfduosnaconstnxâo daidentidadededeficiente
ffsico.Depoisenumerou-seaspectosfreqiienteseaomesmotempo marcantesnamaioriadasentrevistas.Notamoscomom arcas
freqûentesesigniticativas:sentimentosdepressivosem relaç:oà.
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

especiticamente construfdos para o estudo para a avaliaçâo da

participwâodotrabalhadornosprocessosdecisörios(geraisda
organizaçëoeespecfficosdosetordetrabalho).Dcmodogeral,
osnfveisdeparticipaçâo sëo maiselevadosnasempresasprivadas.O envolvimentoem decisöesdaaltagerênciaémuitoreduzido,tanto nosetorprivadocomo ptîblico.85% dostrabalhadores
daadministraçâopiblicadiretarelatam ausênciadeparticipaçëo
nasdecisöesorganizacionais.Encontrou-seumacorrelaçâo moderadamentepositivaentrenfveisdeparticipaçâoecomprometi-

mento,tantonasdecisöesdaaltaadministraçâo(r=.19)quanto
nasdecisöestomadasnonfvelsetorial(m .22),independentedo
tipo de empresaanalisada.Quando essesdadossâo agregados
àquelesquedescrevem asmudançasorganizacionaismaisgerais,

t;)
/?t;-lôsic.
ologiap/vtk/l/cdc'
itllltllTtitl2r
?tp!?f///?t?

veritica-seqtlemodelosmaisorgânicos(menosburocrsticos,flexfveis,commenorseparaçàoentreplanejamento/execuçso)con-

umaamostrade1678traLalhadoresde42organizaçöes(setor

tam com umaforçadetrabalhomaiscomprometidacom aorganizaçâo.Taisdadosdâosuportea0sprogramasquebuscam ampliarocomprometimentodotrabalhadorviaincrementodasua

foiaplicadoum questionsrioquecontinhaumaverssoreduzida
daescala de comprometimento organizacionalpropostagor

partici/açsonasdecisëesrelativasaoseutrahalllo.(CNPq.)
000-
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ptiblico egrivado)situadasnaBahiaeMinasGerais,aosquais

PORTER(1979),cujaversb em gortuguêsfoipreviamentevalidadaporBASTOS(1992)eum extensonl
imerodeitensque
avaliavam aspectospessoais(valoresrelativosaotrabalho,locus
decontrole,dadosdemogrsticosedeformaçào,entreoutros)e
aspectosorganizacionais(naturezadotrabalho,condiçöesdetra-

ORG 1.15

balho,golfticasdepessoal,gorexemglo).Foram utilizadasansli-

IMPORTâNCIA DE FATORESPESSOAISE ORGANIZACIONAISNO VXCULO INDM DUO/ORGANIZACAO.én-

sesderegressâomliltigla,métodostepwise,tomando-seosescoresdecomgrometimentoorganizacionalcomovarisvelcritélio.

tonioWrg/ff/B.Bastos,HelenE Copque,LuisAugustoI/à.
Fc/ncelosJaSilvaeéndersonPtI/IIJ/Vana.UniversidadeFederalda
Bahia

Inicialmenteanalisou-seoimpactodoconjuntodevarisveispes-

0 estudodocomprometimentonotrabalhotem assumidoposiçâo de destaque na literatura cientffica sobre comportamento
organizacionalnastiltim asdécadas.Dentreasmt
iltiplasquestöes
quedemandam maioresforçodeinvestigaçào,comosalientado

damente,asvarilveispessoaisexplicam 22,2% davariânciade
comprometimento organizacional,destacando-se locusde con-

soaiseorganizacionaisisoladamente'
,tinalmente,examinou-seo

impactodoconjuntototaldevarilveisdomodelo.Naprimeira
etapadaanâlise,considerandocadaconjuntodevarisveisisola-

troleecentralidadenotrabalhonavidadoindivfduo.O conjunto

de evidências sobre a importância de fatores pessoais e
organizacionaisnadeterminaçâodocomprometimentoorganiza-

defatoresorganizacionaisexplica47,5% davariância,com peso
maisSignificativoparaapolfticadepromoçào,polfticadetreinamento euso de habilidadesporparte doindivfduo.Na Segunda
etapa da anllise,quando os fatores pessoais e organizacionais

cional.Questiona-seem quemedidahsumadisposiçâopessoal

foram tomadosem conjunto,asvarilveisorganizacionaistêm

paratornar-se comprometidoou seo comprometimento deve ser
tratado como um vfnculo recfproco trabalhador-organizaç:o?A
resposta a tal questâo tem claro im pactos nas decisöes
organizacionaisquantoàsestratégiaspertinentesparaofortalecim ento do vfnculo indivfduo-organizaç:o.O peso dosfatores

maiorpoderpreditivo queaspessoais,emboraestasexerçam al-

organizacionais(astrocasindivfduo-organizaçâo)tem sidodes-

queensejaoestudodocomprometimentocomoum duplovfncu-

nametaanslisedeMathieueZmjac(1990),encontra-seabusca

tacadonosestudosbrasileiros,diferenciando-osdosestudosin-

ternacionais,amaioriadosquaisnorte americanos(BorgesAndrade,1995).Apoiadoem um amplolevantamento,opresen-

teestudoobjetivouexploraressacontrovérsiaaoidentit
icaro
pesodevariâveispessoaiseorganizacionaisnaexplicaçâodos
nfveisdecomprometimentocom aorganizaçâo.Trabalhou-secom
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gumainfluência(centralidade,ideologiaeidade).Em sfntese,os
resultadosfortalecem a visro de que o comprometimento deve
seranalisadocomo produto deumarelaçâorecfprocaentre orga-

nizaçpoetrabalhador,comobem sugereRousseauetal.(1995),o
lo trabalhador-organizaçâo.M aisdoqueselecionarindivfduos
com propensàoasecomprometerem com amissâoorganizacional,

devem serpriorizadasaspolfticasqueestabeleçam trocasjustas
entretrabalhadoreseorganizaçöes.(CNPq).
000-
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P ERCEPCâO E PslcoyfslcA

PERC -Percepçâ'
oePsicohjica
PERC 1.01

Memöria(2minutos)nëodiferiudaMemöria(8horas).Interaçöes

F
UNWESPSICOFfSICASPERCEM VASEMNEMôNICAS
DE AREA E VOLUME FAM ILIARES E Nâ0 FAM ILIARES

signiticativasforam observadasentre:faixaetJriaxnfveldeescolaridade;faixaetsriaxcondiçöesexperimentais;faixaetsriax
nfveldeescolaridadexcondiçöesexpelimentais,com exceçào
paraainteraçâeescolaridadexcondiçöesexperimentais.Verifi-

SOBINSTRUIX ESAPARENTEEOBJETIVA.Susilui
ppiMarquesOliveira eJosééparecido da Silva.UniversidadedeSâo
Paulo.

cou-se queparaafaixaetélia(45 a60 anos)houvediferença
entreosnfveisdeescolaridade,oquenàofoiobservadoparaFai-

0 presentetrabalhoteveporobjetivoverificaroefeitodealgu-

xaetâia(l7a30anos).A presençadasinteraçöessigniticativas

masvalilveisexperimentaissobreestimativasdememöriaeinvestigardoismodelosteöricosexplicativosdasdiferençasentre
asfunçöespsicoffsicasperceptivasemnemônicas:o Modelo
ReperceptualeoModelodeTendência CentraldeJulgalnentos.
Paraveriticaroefeitodasvarisveisexperimentais,foram deline-

indicam acomplexidadedasvarisveisem estudo,demonstrando
respostasdiferenciadasdasdiferentesfaixasetM asem funçâoda
escolalidadee/oucondiçöesexperimentais,evidenciando anecessidadedem aioresestudosparaum melhoresclarecimento

adostrêstiposdeexperimentos.OExperimentoltratoudejulgamentosdetamanhodeobjetosfamiliaresapmirdeinferência.O
Experimento11dejulgamentosperceptivosdetamanhodeobjetosfamiliaresenâofamiliarese,oExperimentolIIdejulgamentoSdememöria(apösobservaçsodosobjetos)detamanhofamiliare nëo familiar.O delineamento experimentaldescrito acima

serviutantoparajulgamentosdeéreaquantodevolumee,da
mesmamaneira.parainstruçöesaparenteseobjetivas.Observando-seosdados,percebe-sequeasinstruçöesparecem nâoterafe-

tadoosjulgamentoseofatorfamiliaridadeinfluenciouasestima-

dessasinteraçöes.(FAPESP)
000-
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PARTIIAO DETAMANHOSLINEARESEM DIFERENTES
ORIENTAIOES.SérgioS.Fukusima(UniversidadedeS:oPau1o,Ribeir:oPreto),GustavodeCarvalho(UniversidadeFederal
deSào Carlos)eLucianodaFontouraCosta (Universidadede
S5oPaulo,SàoCarlos).

tivas.A hipötese Reperceptualnào explicou eficazmenteosresultadosobtidos.Nessascircunstâncias,ahipötesedaTendência
CentraldeJulgamentosparecedarum melhorsuporteparaexplicaçâo dosdados.Osresultadosdestetrabalho sugerem queafamiliaridadedoestfmulopareceproduzirumarepresentaçâomais
estbvelnamemöria,chegando a minimizaro efeitode varisveis
experimentais.Em virtudedessefato,umafunç:o produzidapor

Errosde partiçiû delinhasaomeio podem serindicadoresde
anisotropiana percepçâo visuo-espacial,ehs pesquisas que até
ossugerem comoum indicadordepacientescom negligência lateralnoscamposvisuais.Devidoaesteproblemaestarassociado
alateralidadecerebral,amaioliadosestudosenfatizaram apartiçàodelinhashorizontais.Söeventualmente,trabalhoscom partiçàodelinhascom outrasorientaçöesforam relatadosem literatu-

julgamentosdememöria pode nâo diferirsubstancialmente de

ra.Com oobjetivodechecaroefeitodediferentesinclinaçöes
nestatarefa,um experimentofoiplanejadoparaquesujeitossitu-

umafunçâoperceptiva.

000-

adosa50cm dateladeum monitorde 15polegadas,modo SVGA
de1024x768pàels,acopladoporumaplacadevfdeoStelthG ,
PCI,aum computadorPentium IOOM HZcom 16M bdeRAM ,
pudessem fracionaraomeiodiversaslinhasinclinadas.Aslinhas

INTERAIXESENTREFAIXAETXRIA,ESCOLARIDADE,

eram de 50,100,150,200 e250 pixelsdeextensào (lpixel=
0.25mm)eem 24inclinaçöesquevariaram de0a345grausem

deSouza,Oswaldo1,
0,1à,/Jtinio6PaulaM arizaZeduhlliprandini
eFernandoFrei.UniversidadeEstadualPaulista-Assis

passosde 15 grausem sentido anti-horlrio.Cadalinhaem cada

-

PERC 1.02

PERCEPCAO EMEMURIA PARA AREA JULGADA.Cintia

inclinaçâofoiapresentada5vezesaossujeitosel
pordem eposi-

Investigando a variabilidade dosexpoentesda funçâo-potência
nasCondiçöesExperimentais:Inferência,PerceptivaeM emöria,

çàoaleatörianateladomonitor.A partiçâoerarealizadadeslocando-seum cursorsobrealinhademaneiraquee1afosseseparadaem duaspartesperceptivamenteiguais.Osdadosanalisados

Alliprandini(1994)verificouumatendênciaàdiferenciaçëodos

foram oserrosrelativosparaseajustarum dosseguimentosda

expoentesem funçâo dosnfveisde escolaridade.Estasinformaçöesindicam anecessidadede umamelhoravaliaçâo davariabilidadedosexpèentesdafunçâo-potênciaparaJrea,nasCondiçöesExperimentais:Perceptiva,Inferência e Memöria,em fun-

partiçâoàmetadedotamanhodalinhaapresentadaeotempode
execuçâoda partiçâo.Osresultadospreliminaresindicaram que
oselw srelativosvariaram em funç:o dasinclinaçöes,aspartiçöesdelinhasmenoresapresentaram geralmente magnitudesde
erros relativos maioresque as partiçöesde linhas maiores e o
tempo para executar aspartiçöes variou proporcionalmente ao
tamanho da linha a ser dividida.Os resultados sugerem uma
assimetlianapercepçâo detamanho em relaçâoàsdiferentesorientaçöesno campo visualassociadoaosmecanismosdecompa-

çâodonfveldeescolaridade.Paraatingiresteobjetivo,umaamostra independentede 160 observadoresfoidistribufda aleatoriamente em 16 gruposde 10 observadoresde acordo com afaixa

etM a(17a30ou45a60anos),nfveldeescolaridade(ltgrauou
3tgrau)econdiçöesexperimentaisIPerceptiva,Inferênciaou
Memöria(2minutosou 8horas)).O métodopsicoffsicoutilizado foiestimaçâo de magnitude eosobselwadoresjulgaram as

raçâodetamanhoslinearespercebidos.(CNPqeFAPESP)

âeasdos Estados Brasileiros.Através da anilise de variância
veliticou-se uma diferença signiticativa entre asfaixasetérias,
nfveisdeescolmidadeecondiçöesexperimentais.Osvaloresdo

expoenteforam superiores(Tukeya5%)paraobservadorescom
3ograu,faixaetéria(17a30anos)enascondiçöesPerceptivae
Memöria(2min.),sendoqueestat
iltiman:odiferiudeMemöria
(8horas).Paraosdoisnfveisdeescolaridadetltgraue3tgrau),a
condiçâoPerceptivadifeliu daCondiçâo Infer:nciaeaCondiçâo
SBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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AG ODAPARALAXEBINOCULARENTREDISG NCIAS
RELATIVAS ORTOGONAIS DISTAIS EM AM BIENTE NA-

TURAL.CarlosA.Absalâo(InstitutoBrasileirodeMedicinade
ReabilitaçâoeUniversidadeFederalFluminense),AlexandreG.
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PERC-PercepçâoePsicosjica
Roure,ElthonH.Matsushima,Leonardo.
Q ,Nilton.f!Ribeiro-

Fo(UniversidadeFederaldoRiodeJaneiro).
Naspesquisassobreoespaçovisualcm profundidade.nosambientesartificiaisedistânciaspröximas,agaralaxedemovimentoé
consideradaumafontedeinformaçsoeticazàgercepçsoverfdica
dadistânciarelativa.Estaeficsciaimplicaaextenssodosinalde
distânciaabsoluta,eapontaparaousodainformaçsosimultlea
apartirdeimagensdfsparesetixas.Noentanto,estudosrecentes
evidenciam um limiardeaçâodaparalaxedeaproximadamente
30m.A disparidadebinocular,um indfciodedistânciarelativa,
em comparaçsoàparalaxc,tem açâoinversaquantoàsuaeficsciasobreumaestm turatridimensionalpertinenteàcontiguraçâo

percebida,decidimosalterarasfasesescolhidasarbitrariamente
paraasfreqiiênciasangulares.Asnovasfasesforam baseadasnuma
simetriadequadrantesparaestfmulospares,edehemisfériosverticaisparaestfmulosfmpares,tendocom oorigem adireçsonorte,coincidentecom senomsximoem 90graus-Nestascondiçöes,
excetopelasfreqiiênciasangularesde1cicloededobrosdefm-

pares(exceto2ciclos)cujosmaimosseriam coincidentescom a
direçàonorte,todososdemaisestfmulosparesteriam um mfnimoocorrendonadireçàonorte.0 gresenteexperimentomediua
curvadesensibilidadegaraasfrequênciasangularesde1,2,3,4,

5,6,7.8,9,10,12,l6,24,32,48,64e96com 4sujeitos,MMM,
TPL,ALL eSAL,0 métodoutilizadofoiodaescolhaforçada

ondeosujeitoselecionaum dentredoisestfmulos:um estfmulo

esgacialdeestfmulo.Nossoestudoobjetivouumaanslisedoefeito

defreqtznciaangulareum cfrculocom luminânciamédia.S5o

daparalaxedemovimento sobreumaconfiguraçëodeestfmulos,
geometricamenteconstrufda,efavorsvelàaçâo destemovimento,porém distalao observador.O arpbienteexperimentalfoicaracterizado porconfiguraçöes espaciaisde estfmulos,formadas
porduasdistânciasrelativasortogonaise alinhad% aosplanos
visuais,deigualextensâoffsica,decentroa15m doobservador,
sobreumasuperffcieplana,sem obstsculosegramada.Todosos

feitas17sessöesexperimentaiscom cadasujeito,umaparacada

participantesapresentaram umaboaacuidadevisual(20/20),realizaram estim ativasverbais,eforam distlibufdosem doisgrupos
experimentaisdiferenciadospelosprocedimentosdemovimento

decabeça.Um grupofoiencorajadoamovimentarlivrementea
cabeça(MLC)eoutrorealizou,duranteasestimativas,um movimentoinduzidolateraldecabeça(MILC),caracterizadopelaaçâo
do observadorem m ovimentara cabeça de modo contfnuo,no
plano frontoparalelo,em uma superffciede locm.Osresultados
indicaram,parao procedimentoM LC,um espaço acuradosobre
o plano frontoparalelo,eerrosperceptuaisnegativos,relacionadosdiretamenteao crescimentoffsico,paraoespaço alinhado ao

planosagital(profundidade).NoprocedimentoMILC,ambosos
espaçosforam fortemente subestimados.O processo deuma
ANOVA produziudiferençassignificativasparaosfatoresprocedimentodo movimento decabeçaeorientaçöesespaciais.A partirdosresultadossesupöequeoefeitodaparalaxedemovimento
nàofoieticazem amb% asorientaçöesnoespaçodistal.A acurécia
observada no espaço frontoparalelo'
pode serexplicada porpro-

cessoscombinatörios(cooperativos)entreomovimentodosolhos
earotaçëodecabeça.Enquanto queatendênciadeerrospercep-

tuaisnegativos,naorientaçâoprofundidade,justitica-seporum
possfvelconflito entreo indfcio dedistânciarelativaeaparalaxe
demovimento,possibilitandoaaçâodeprocessosnâo-perceptuais.
Osachadosrelacionam aosencontradosnosestudosrealizados
em ambientesartificiais,ondea paralaxede movimento nâo foi

efetivaparaoespaçodistal.(CNPq/UFRJI.
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SENSIBILIDADEA FREQG NCIASANGULARESEM NoVASBhsEs.Marialaiciade:IfJ1a= 1:Simas,TJrCH Y Paloma
B.FerreiraLeiteeAna Jaftffa Camurça Leibel.Laboratörio de
Percepçëo Visual,LabK S-UFPE,Universidade Federal de
Pem ambuco.
Nossosestudosiniciaiscom freqiiênciasangularesutilizaram um

conjuntodefrequênciascom afasebaseadanaorigem docfrculo
trigonométrico,i.e.valormâximo do coseno a esquerda.Entretanto,ao considerarmos alguns efeitos perceptivos como,por
exemplo.o de sombreamento onde a direçâo da iluminaçâo,do
alto ou debaixo,m oditicaadireçâo dasuperffcietridimensional
152

freqiiênciaangular.A cadatrêsacertosconsecutivosocontrasteé
reduzido e a cada erro é aumentado.Sëo obtidos 10 pares de
m sximosemfnimosparacadasessâo experimental,20pontosao

todo.Amédiaentresujeitosécalculadaparacadapontocom um
intervalo de confiançade 99% conigido pelo lde Student.As
primeirasmedidasnâo estàomostrando diferençassubstanciais
em relafào àsmedidasanteriorescom outrasfases.Novamenteo
m éximo seestendeporum patam arde9 a48ciclos.Estamos
fazendo novasmedidascom osvaloresde contrastedo monitor

ajustadosparaserem maisatenuadosparamostrarmelhorasdiferençasentreestaseasmedidasfeitasanteriormente.(CNPq).
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PERCEPIAO DEFACESFAMILIARESCENP ADASNO

PONTO CEGO:UM ESTUDO PILOTO DO FENOM ENO DE
M UITAS-FACES.M ariaf'
lcildeBustamanteSimaseTarciana
PalomaB.Ferreirau ite.UniversidadeFederaldePernambuco.
O sestudos do LabViS-UFPE têm buscado caracterizaro
processamento visualatravésda investigaçâo dasensibilidade ao
contrastedeimagenscom diversasconfiguraçöesespaciais,sobretudodefrequênciasangulareseradiais.Duranteum denossosestudossobreasensibilidadeafrequênciasespaciaisverticaisehorizontaisnaregiâo dopontocego,verificamosum fenômenoenvolvendoapercepçâodefaces,sobretudoacromiticas.Obsenramos

que,quandoumafacebastantefamiliar(geralmentemedindode
10a12cm)6colocadanocampovisualdosujeitodeformaque
seucentro(i.e.o naiz)coincidacom o pontocego,cria-seuma
condiçâo experimentalnaqualpodeocorrerumasériedeeventos
perceptivos,particulannenteo fenômenoque denominamosmuitas-facesondesâopercebidasmudançasnaexpressâodafaceeaté

muitasoutrasfaces,conhecidàsoun:o,todasdiferentesdafacena
fotooriginal.Em setratandodeum fenômenonovo,comw amos

porinvestigaroseventosnarradospor19sujeitoscom idadesde7
a77anosparaveriticaraincidênciadofenômeno.Dezesseissujeitosapresentaram narrativ% consistentescom aobservaçâodo'tmui-

tas-faces''.Nopresenteestudocom 20sujeitosingênuos,utilizamosfotos de facesfamiliafes a cada indivfduo e registramos os

relatosem sudio(14sujeitos)eem vfdeo(6 sujeitos).0 método
consisteem colocarum cfrculopreto(-1cm dediâmetro)nonariz
emarcarumpontodefixaçâo.Osujeitofixaopontoatédesaparecero cfrculo do narize mantém a tixaçëo enquanto narraem voz
altasuasobservaçöessobremudançasperceptiva naface.O experimentoéfeitocom cadaolhoseparadamente.Sâonarradosdesaparecimentosdesorganizadosdo nmiz,dosolhos,daboca,decabelo,demeiaface,etc.,mesmonaausênciadofenômeno.A ocorSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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marcantereaçâoemocionalcomoum sorriso,umainterjeiçâo,uma

VERIFICAIAO DA PERCEPIAOTXTILEM SUJEITOSCEGOS:COMO OSCEGOS S'VZEM''OS OBJETOS.Eneida

gargalhada.umareaçâo desurpresa.Nossosresultadosmostram

quedos20sujeitos,14(i.e.70%)nan'
am ofenômenoondes:o
percebidasmudançasdeexpressâodafacee/oumuitasoutrasfaces
sesobrepondoà.faceoriginal.Conclufmosqueofenômenottmuitas-faces''existe,tem fortesimplicaçöesparapercepçàoememöria

visual,edevesermaisamplamenteemelhorestudado.(CNPq)
000-

-

AvelinoLima,JoyceM araKolinski,EmflioTakase.UniversidadeFederaldeSantaCatarina.
H5intimerostrabalhossobreapercepçâosensorial,porém noque
serefereaestudossobrecegueiraehabilidadesmanuaiss5opraticamente inexistentes.Um artigo recentementepublicadona

Scientific American,'il-low theblind draw''(Kennedy,1997),
mostraqueaspessoasnascidascegasapresentaram maiorditi-

PERC 1.07

culdadededesenharum objetodoqueaspessoasquetem uma

RECONHECIMENTOHXNICO DEQBJETOSTRIDIMENSIONAIS:UM ESTUDO DA INFLUENCIA DE DISTRATORES.FranciscoJosédeLima.UniversidadedeSào Paulo

vissobem pobre.Apesardasdificuldadesdaspessoascegas/nâo
cegasem desenhar,()estudo do Kennedy mostrouqueonosso
sistemavisual,assim comoonossosistematétil,nâolêem dois

(FFCLRP-USP).

contornosdeumalinhadomesmojeitocomoquandos:ointerpretadosem contorno simples.Nessesentido,estetrabalhotem

Pesquisascom otato ativo mostram quecertascontiguraçöessâo

melhorreconhecidasquandoaspectosdiversos(caracterfsticastérmicas,de textura.forma e tamanho)podem serpercebidos

hapticamenteem objetostridimensionais.O sistemasensöriot5tilé surpreendentementehsbilnoreconhecimento dessesobjetos.Assim,espera-se,paratalreconhecimento,quecertasconfi-

porobjetivorealizarum estudocomparativoentrepessoascegas
en:ocegasnareproduçàodeum objetocom aargila.Ogrupode
sujeitosfoicompostopor23pessoas,sendo9cegosdenascença,
8pessoasqueficaram cegasposterionnentee6 nào cegos,entre

homensemulheres.0 experimentoconsistiuem queossujeitos
manuseiem oobjeto(um sapatinhodelouça)ereproduzam-no

guraçöessejammaisnomeadascorretamente,umavezquecertos
padröesaparecem com maiorfreqiiênciajuntodeoutros,e.g.um
sujeitobuscmiaporcontornosqueindicassem rodaouhélicesao
tentarreconhecerum objeto pertencenteaumacategoria

em argila.A prbticacom ()grupodecegosvem sendorealizada

çssuperordenada'',digamosvefculos.A fim de verificarse a ausênciade acessörio,bem como asimilaridadedetamanhoteriam
efeitonaqualidadedereconhecimento,isto é,diminuiriam ou

universitsl
iose pessoascom segundo grau completoe ao longo
doexperimento,permaneceram de olhosvendados.O critério

aumentariam anomeaçpodosobjetos,um conjuntodevintee
doisestfmulosfeitosem madeira,sendoquequatro delestraziam
ausênciade çtparte''e quatorze tinham tamanho reduzido,foram
observadoshapticamente porvinte voluntsrios,seis homens e
quatorzemulheres,graduandosepös-graduandos,com idadesque

naACIC (Associaç:oCatarinenseParaaIntegraçâodoCego),
entidadedo governo do estado de Santa Catarina,com sedeno

bairroMonteVerde,em Rorianöpolis.Ossujeitosnâocegossâo

utilizadonaanllisefoiograudesemelhmwadoobjetoreproduzidopelosujeito,com relaçâoaomodelo.A anllisedosdados
obtidosatéomomentomostraqueodesempenhodossujeitos
cegosfoi,deum modogeral,infelioraodogrupodesujeitosnào

sobre um aparato,demaneiraqueinfonnaçöesactisticasnëo pu-

cegos.Dentrodisso,verificamosqueodesempenhodoscegosde
nascença foidiferente aodaspessoasque ticaram cegasposteriormente.Concluindo,podemosdizerqueexistem varilveisaser
consideradasque podem terinfluenciado nosresultadosobtidos
atéo momento.O grupodenâo cegoséconstitufdoporuniversitériosepessoashabittladasalidarcom motricidadetina,enquanto o grupo de cegosé formado,deum modo geral,porpessoas
com grau de escolaridade mais baixo,provenientesdo interior.
Assim,pretendemosprosseguircom apesquisa,realizando oex-

dessem oferecerpistassobreanaturezadoobjeto.Osdadosfo-

perimentocom outrogrupodesujeitosnâocegoscom baixaes-

ram analisadosconforme afreqtiênciade respostasoferecidasa
cadaum dosestfmulos,considerando-se'
.a-como identificaçâo,

colaridade.

iam de19a33anos.Vendados,ossujeitosexaminaram aleatoriamente cadaum dosvinte edoisestfmulos,nomeando-ossem,

contudo,quelhesfossedzdofeedbackoulhesimpostolimitede
tempo,uma vez queo tato requerum maiortempo parao reconhecimento de certasconfiguraçöesque a visâo.Osestfmulos,

objetoscomunsdousodiM o,foram apresentadosindividualmente

quandoonomeoferecidoaoobjetoerafactfvel,porém nâoo

-

000-

esperado;b-comonomeaç:o,quandoaverbalizaçâocorrespondia
ao nome esperado.Osprincipais resultadosmostraram que:a-

PERC 1.09

quandoosestfmulostinham tamanhoigualaosdosobjetosen-

POSSW EISEFEITOSDO ENVELHECIMENTO NO SENTAR

contradosem tamanhonaturalelestiveram nomeaçëo decem por
centodeacerto,exclusiveparadoisestfmulosquetraziam distrator
de ausência;b-quando osestfmulos apresentavam ausência de

E NO LEVANTAR.DADOS PRELIM INARES.Renato de
Moraes e Eliane Mauerberg-decastro.Universidade Estadual
Paulista-Rio Claro.

acessörio,suanomeaçâoeraprejudicada,exclusiveparaum objeto;c-osestfmulostiveram altaidentificabilidade,consoanteo

O presentetrabalhotevecomoobjetivo:1)fazerumaavaliaçâo

relatadopelaliteratura.Subsfdiosparaodesenvolvimentodeprogramascomputacionaisde simulaçëo feitoscom redesneuraise
programasparao desenvolvimentoderobôscom capacidadede
identiticaç:ohéptica,bem comopal.aprofissionaisespecializados
na feitura de materiaispara aconfecçâo de mapas,que tragam
informaçöestangfveisatravésdetexturaseformasdiversas,po-

dapercepçâodeidosossobreonfveldefacilidade/dificuldadeno

dem serextrafdosdosdadosdopresentetrabalho.(FAPESP)

diferentesforam escolhidascom basenumaalturapadrâo,calcu-

atodesentarelevantare,2)avaliarcinematicamentepossfveis
alteraçöesquepossam ocorrernatopologiado movimentodesen-

tarelevantarquandocomparadoaadultosjovens.Participaram
desteestudo2grupos,GrupoExperimental,GE (n=3),eGrupo
Controle,GC (n=2).Natarefade sentar/levantar,nove alturas
ladaapartirdocomprimentodojoelhoatéosolodecadasujeito.

000-

-
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Asalturasacimadopadrâo foram 20,40,50e 60% e abaixo 20,
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30,49e5û%.Ossujeitosdesignaram valoresentre1(extremamentediffcil)e7(extremamentefscil)garaaditiculdadeounâo
encontradanarealizaçsodatarefadesentaredepoisparaatarefa

delevantacEm todasastarefasossujeitosforam filmadospara
queanslisegostel
iorpudesseserconduzida.A anslised0sresul-

tadosnosgermitiram fazerasseguintesconsideraçöes:ossujeitosdo GE perceberam maiorditiculdaden0sdoisextremosdo
contfnuocomgaradoscom oGC.Nolevantar,oGC apresentou
um aumentoprogressivonapercepçsodefacilidadedoinfciopara
0finaldocontfnuo.Daanslisetopolrgica,observaçöesqualitati-

154

vasforam feitasconsiderandoestaàilidade(10padrèo,estratégias
decontroleerelaçàointer-segmentos.A anllisetopolégicafoi
regresentadaatravésderetratosde fase.0sretratosdefasede
cadaindivfduoagresentaram caracterfsticascomunscom aquelas
deestudossimilares.Estratégiasindividuaisforam identiticadas
nassituaçöesdesentar/levantarn0sextremosdocontfnuotesta-

d0.(FAPESP)
000-

-
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LIM IAR DA SENSIBILIDADE DOLOROSA EM PONTOS
DOLOROSOS-TENDER POINTS.élnéliaPasqualMarquese

BeatrizMichikoGashu,UniversidadedeSàoPaulo)
A tibromialgiaéumacondiçâcdedorcrônicadiagnosticadasegundooscritérios:presençadesintomasdolorososdifusoshspelo
menostrêsmeses,presençade11dos18tenderpoints,associados
aquadrodefadiga,distt
irbiosdesonoerigidezmatinal.Esteestu-

dotevecomoobjetivo,avaliarasensibilidadedolorosadostender
pointsdepacientesfibromislgicoseindivfduossaudsveis.Participaram doestudo40mulheres,divididasem doisgrupossendo20
com diagnösticodefibromialgiaeconsideradogrupoexperimentale20indivfduossaudlveisecompuseram ogrupocontrole.Foi
medidaasensibilidadedolorosadequatrotenderpoints:mt
isculo
trapéziodireitoeesquerdoemlisculosupraespinhosodireitoees-

VariânciaM ultivariadaparatestaraigualdadedeporcentagem

médiasdasduascategorias(sensorialeafetiva)entreostrêsgrupos.OSresultadosindicam quehédiferençaentreosgrupose
queosfibromiélgicosqualiticam predominantemente suador
como sendodacategoriaafetivaem relaçâo àsensorial.Foiavaliadaaindaafrequência de descritoresselecionadospelostrês
grupos.Nacategoriasensorialosdescritoresmaisfrequentesnos

trêsgruposforam latejante,agulhadaegontada.J;nacategolia
afetivaogrupodeosteoartroseescolheuosdescritorescansativa

82%,enjoada69%.
,ogrtlpodelombalgiaosdescritoresenjoada
52% ecansativa47% eogrupodeFibromialgiaselecionouenjoada91% ,atormentada69% edescritoresqueapareceram exclusivamente neste grupo:maldita,m isersvel,enlouquecedora e
exaustivacom 47%,43% ,39% e34% respectivamente.Ospaci-

entesfibromislgicosn5otem achadoslaboratoriaisquejustifiquem seuquadro Jlgico,mastem achadosclfnicos,entreelesa

querdo.A sensibilidadedolorosafoimedidacom AlgômetroIFrM-

dor,qucjustiticam suamsqualidadedevida.Assim adiscrimi-

10Kg)quefomeceovalorem K#Cm2.Ovalorfoiobtidoquando

naçëo qualitativaequantitativadador,podeserum forteindicadorparapropôraçöesmaiseticazeseproporcionarmelhoraglobalnaqualidadede vidadestespacientes.

realizadaumapressâo perpendicularnasuperffciedo ponto dolo-

rosoavaliado,eaumentadagradativamenteacada0,1K#Cm2até
omomentoqueopacientereferiador.0 trabalhofoirealizadono
AmbulatöriodeReumatologiadoHospitaldasClfnicasdaFaculdadedeM edicinadaUniversidadedeSàoPaulo.Foiutilizadoo
procedimentoestatfsticodeanslisedevariânciamultivaliadapara
testaraigualdadedemédi% entreosdoisgrupos.Osdadosindicam quehsdiferençaentreogrupoexperimentalegrupocontrole
eonfveldesignificânciacalculadofoimenorque0.0001.Osdadosconfirmam apresençadasensibilidadedolorosanospacientes
fibromiélgicos,eemboranàotenham achadoslaboratoriaisque

000-
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TRABALHANDOCOM ALCOOLISTASESUASFAMfLIAS.
ànaLJIO SimöesSilva.CentrodeEstudosdePrevençâoeReabilitaçâodoAlcoolismo-lnstitutodeNeurologiaDeolindoCouto
- Uni
versidadeFederaldoRiodeJaneiro.

justitiquem seuquadroslgico,tem achadosclfnicos,entreelesa
dor,quejustificam anecessidadedeaçöesfisioterspicasnosentido

Compreendendoo papelrelevantequeo sistemafamiliarexerce
naquestâodo alcoolismo e,plincipalmente,narecuperaçâo dos

de aliviara sintomatologia dolorosa e acom panham ento
multidisciplinar,entreelesopsicölogo,nosentidodeproporcionar

alcoolistas,julgou-senecessélioabrirum espaçoparaqueesses

-

lhesumamelhoranaqualidadedevida.(FAPESP)

familiaresparticipassem do tratamento.Sendo assim,foicriado
noCEPRAL,um grupodestinadosomenteaosalcoolistasefa-

miliares.0 GrupodeAlcoolistaseFamiliares(GAF)possufaca000-

-

riterinfonnativo-reflexivo e dele participavam,também ,mem-
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brosdeAlcoölicosAnônimos(AA)eAl-Anon,cujafunçëoera,
atravésdosseusdepoimentos,ajudarosalcoclistasesuasfamfli-

QUESTIONXRIO DE DOR DA MCGILL PARA AVALIAR
QUALITATIVA EQUANTITATIVAMENTE A DOR DEPACI-

asa lidarmelhorcom asrepercussöesdo alcoolismo.0 grupo,
sob acoordenaç:o daequipedePsicologiaeradotipoaberto,

ENTES FIBROM IALGICOS.émélia PasqualM arques,
LuciamteRhoden.UniversidadedeSâoPaulo.
A Fibromialgiaéumaformadereumatismonâoarticularecaracteriza-seporapresentardormusculoesqueléticadifusa,fadiga,
Iigidezmatinalesensibilidadeaumentadaem pontosanatômicos
especfticoschamadostenderpoints.A doréoplincipalsintoma
dos fibromiélgicos e entre asformas utilizadas para avalii-la,
encontra-seoquestionlriodedordaM cgill.Esteécomposto por

78descritores,organizadoem quatrocategorias(sensolial,afetiva,
avaliativaemiscelânea)e20subcategorias.Nestetrabalhopartiu-se do pressuposto de que os fibromiélgicos escolhem
preferentemente subcategoriasde ordem afetiva em relaçâo às
sensoriais ereferem dormaisintensa quando comparados com
outros grupos de doentes reumlticos.Este trabalho teve como

objetivoavaliarqualitativaequantitativamenteadordosportadoresdefibromialgia.Participaram do estudo 66 indivfduosdivididosem três gruposde patologias diferentes:23 com fibromialgia,23 com osteoartrosee 20 com lombalgia,e osmesmos
foram avaliadosatravésdo questionlriodedordaM cgill.O trabalhofoirealizadono ambulatörio deReumatologiado Hospital
dasClfnicasdaFaculdade de M edicinadaUniversidade deSâo
Paulo.Foiutilizado o procedimento estatfstico de Anélise de
SBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

suasreuniöeseram semanaisetinhacomoobjetivosamobilizaçâo
derecursosinternosdeseusintegrantesparaelaboraçlodedeterminadasquestöesacercadoalcoolismo,visandoassim,um maiorrelacionamento entre alcoolistase seusfamiliarese infonnaçëo sobrenoçöesblsicasdo alcoolismo.Além deencaminhé-los

paraosgruposdemlituaajuda(AA ouAl-Anon).Estetrabalho
depesquisarealizou-se no perfodo de agosto de 1995 amaiode
1997,utilizando-se a metodologiada observaçâo participante e

discussâodegrupofocal,nointuito dealcançar-seosobjetivos
propostos.A anllise dosdadosdemonstrou que 51% dos integrantesdogrupoparticiparam do trabalhoregularmente,enquanto40% participaram raramente,defonnaespontânea.Osdemais

(9%),retornavam somentequandoestimulados.Estavariaçëode
freqtiênciapoderiaseratribufdaaquestöesfinanceiras,distância
damoradiaeocupaçâoprofissional.Pôde-seperceberqueamaiorparte dosparticipantesquefrequentaram o grupo muito raramente,também nâo participaram integralmenteda proposta de
tratamento do CEPRAL.Poroutro lado,velificou-sequea freqfiência regularao grupo possibilitou uma mudança de atitude
maisripidaemaisevidente em relaçâoao alcoolismo.Essamudançafoiobservadatanto nodiscurso,norelacionamentofamiliar,na auto-estima quanto na inserçâo no mercado de trabalho e
nosgruposdeAA ouAl-Anon.
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PREVENCAO DEDEFICIVNCIA MENTALNA SAUDEP0BLICADA GRANDEVITURIA/ES.Sôniaâk1fpl/,ZeidiTrindade,GrasieliNespoli,ântfrlu Giacomin,Juliana Ferreira,
EduardoF/rre,TâniaDuarte.UniversidadeFederaldoEspfrito
Santo.

dicaçso(letratamentoqtlimioterspico,quederam entradanaUnidadedeOncologiaGinecolögicado HospitalUniversitsrio de
Brasflia,foram entrevistadasparaaobtençsodedadosdemogrsficosesociaise submetidasàaplicaçâodo InventsrioBeckde

Depressso.Foram exclufdasdoestudoaquelaspacientesquejs

atendimentospré,geri,neonataleberçM odos05hospitaiscom
UTIneonatal,ptiblicos,daGrandeVitöriai s.Procurou-seiden-

haviam sidosubmetidasatratamento quimioterspicoprévio.30
gacientesconsecutivasforam inclufdasnoestudo.A médiade
idadefoide44,9anos,sendo55,2% portadorasdecb cerdemama,
37,9% decâncerdecolodet
iteroe6,9% decâncerdeovl o.Do
totaldepacientes,53,3% apresentaram algum grauderegresentaçâodedepressâo,com aseguintedistribuiçâo:16,7% c0m depressk leve,13,3% com depresssoleveamoderada,13,3% com
depresssomoderadaagravee10% com depresssograve.Osdadosagresentadoss5opreliminares,umavezqtle()estudogretendeavaliararepresentaçâo de depressâoem pacientecom câncer

tificarasaçöesdeprevençâo(AP)Primsria(proteçâoespecffica)
eSecundM a(diagnösticoprecoceetratamentoimediato),passf-

ginecolögicoem trêsmomentosdiferenciados(antes,durantee
apösquimioterapia).Dadosobtidoscorroboram aliteraturaque

veisderealizaç:o segundo aliteratura.Das212 AP possfveis,os
hospitaisrealizavam ,em média,63,2% :69,2% de 120 AP no
pré-natal;78,6% de 15 AP no parto;60% das49 AP no serviço
neonatal;e57,8% de 28 AP realizéveisno berçsrio.Apesardessesdadosindicarem queamaioriadasAP estavasendorealizada,
umaanélisequalitativamostrouquefaltavam ou nâoestavam disponfveisinformaçöesbssicasparaatomadadedecisöesnaJrea,
comoosdadosdamortalidadematernaeperinatal.AsAP oconiam plincipalmente no momento do parto,quando osprincipais
fatoresderisco estavam presentes,e sem sua identit
icaçâo prévia.A Prevençâo Secundsriaera amenosrealizada,porfaltade
estruturalaboratorialedegeneticistas,porexemplo.AsUS realizavam ,em média,59,5% das138AP possfveis:PrevençàoPrimsria-62,2% de123AP noperfodopré-natal;Secundéria-48,1%
de15APpossfveisnoperfodoneonatal.A maioriadasAPestava
sendo realizada,mastambém faltavam dados estatfsticossobre
osserviços.A avaliaç:oeoacompanhamentododesenvolvimento
infantilou aidentitk açâodefatoresderiscoparaaDM nâo eram
realizados,assim como programasde estimulaçào precoce para
criançassobrisco deDM ,com equipemultidisciplinarou acompanhamentopsicolögico.Assim,aportadeentradadosistemade
sat
ide realizava cerca de metade da prevençëo possfvel,sendo
restritaaoacompanhamento pré-natalmfnimo,sem identificaçào
defatoresderiscoparaproblemasgenéticos,porexemplo.Esses
dados pennitem auxiliar a proposiçào de polfticas ptiblicas na

aponta23a58% dospacientescom câncerginecolögicoapresentando algum grau derepresentaçâodepressivano infciodotratamento.Discute-se apossibilidadedequeasalteraçöesafetivase
cognitivas,conseqiientesdodiagnösticodecâncer,detectadaspelo
instnlmento,possam serreduzidasatravésdeintervençöespsicolögicas,melhorando oprognöstico eaumentandoaadesào aotra-

AsaçöesdeprevençàodaDeficiênciaMental(DM)ssomaiseti-

cazesquandorealizadasantesdoproblemaocorrer,juntoagestanteserecém-nascidos,reduzindo,assim,atM aestimadade10%
dapopulaçsopara3%.Visando-seobterdadoslocais,foram en-

trevistadososresponslveispelosservkosdeatendimentoprénatalepediatliaem 31% (09)unidadesdeSat
îde(US)epelos

âreadesat
idereprodutiva.(CNPq/IC;UFESI.
000-
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REPRESENTK XO DEPRESSIVA EM PACIENTESCOM
CâNCER GINECOLéGICO ANTESDE QUIMIOTERAPIA.
CarlosRobertoR.deMiranda,jdersonL.CostaJunioslnesila
S.Rocha,Renata C.Ribeiroe Marcelo E.G.M artins.UniversidadedeBrasflia
Segundo dadosdo Instituto NacionaldoCb cer,em 1993,ocâncerginecolögicofoiresponslvelp01
-47,3% dototaldeneoplasias
malignas que acometeram o sexo feminino.Considerando que
varisveispsicolögicaspodem contribuirde modo signitk ativo
paraaatribuiçâo de significado,do pacientecom câncer,àexperiênciadequimioterapia,adepressâo exerceinfluênciadetenninante sobre a percepçëo destaexperiência.Esteestudo tem por

objetivoavaliarasrepresentaçöesdepressivasem pacientescom
câncerginecolögico imediatamente antesdetratamento quimioterépico.Deagosto de 1996a marçode 1997,pacientescom in158

tamento.

000-
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OMODELODATEORIADAAIAORACIONALEAINTEN(AO DEPRATICARO AUTO-EXAMEDAMAMAEM MULHERESDE BAIXA RENDA.SupM eyC.deA/clltftlngcGonçalveseMardonioRiqueDias.UniversidadeFederaldaParafba.
A literaturaressaltaqueoexamesistemsticoeperiödicodamama
feito pelapröpriamulher,o Auto-Exameda M ama,podeencontrartumoresm alignosdepequenasdimensöeseassim,salvar-lhe
avida;contudo,pesquisasdemonstram queé baixo ont
imero de
mulheres que adquirem o hbbito de fazê-lo,possuindo crenças

quedificultam suarealizaçâo.Objetivando-setestarovalor
preditivo doM odelo daTeoriadaAçào Racional(Fishbein &
Ajzen,1975,1980)paraaintençZodepraticaroauto-exameda
mamaem mulheresdebaixarenda,eposteriormente,seelaborar
campanhaspreventivasao câncerde mama,foirealizado um levantamento decrençase referentesmodaiscom umaamostrade
40mulheres,com amédiadeidadede32,5anosedesviopadrâo
de 11,37,atendidasno ambulatörio de ginecologia do Hospital
UniversitM o em Joào Pessoa-pb.Foram identitk adasum total
de132crençascomportamentais,categorizadasem novedimensöeseum totalde166 crençasnormativas,categorizadasem quatrodimensöes.Apösoestudo citado,um questionM o fundamentado nascrençasencontradasfoiaplicado a uma am ostrade253
mulheresatendidasem ambulatöriosdo SUS em Joâo Pessoa-

Pb,com umamédiadeidadede31,51anos(variandode17a64
anos)eum desviopadrâode10,28.A amostraconstoude56,1%
demulherescasadas,39,
5% donasdecasa,49,3% possuindo primeiro grau incompleto e49,8% residentesna capital.A anâlise
dosdadosmostroutrêscorrelaçöessignificativasentreavariével

critério,intençâocomportamentaleasvariâveispreditoras(normasubjetiva,r=0,30,p<0,01.
,crençasnormativas,r=0,31,p<
0,01eolocusdecontroledasat
ide,r=0,20,p<0,05).Osdados
foram submetidosaumaregressâo mt
iltipla,mediadospela variâvelestadocivil.Observou-sequeavariâvellocusdecontroleda

sat
îde,juntamentecom anonnasubjetivaeascrençasnormativas
SBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

é'
âU -PsicologiadaUQJJ:

explicaram um totalde33% (R= 0,57*
,R2=0,33,F(
3,223)=36,39,p
< 0,œ 1)davariânciacomum daintençâo comportamentalpara
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praticaro auto-examedamama.Estesresultadosindicam aadequaçào do modelo proposto e a importância dascrenças

DESAFIO DO DIABETES.EleonoraXmtzlftfPereira Ferreira
eltldrlt/l;ZynatoSoaresIM J/.UniversidadeFederaldoPars.

DOENCA CRôNICA E EQUIPE MULTIPROHSSIONAL:O

nonnativas,juntamentecom anormasubjetivaeolocusdecontroledasat
ideparaocomportamentopesquisado.(CAPES)
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ATIVIDADESEM SALADEESPERA NA PREVENIAO DO
CANCER CéRVICO-UTERINO.Eleonoraérnaud Pereira
Ferreira,NazaréCostaeRaimundadolûfd.UniversidadeFederaldoPars.
Estatfsticasnacionaisrevelam que apenas5% dasmulheresbrasileirasrealizam o examepreventivo regularmente.Diantedisto
poder-se-iaperguntar:o que leva a maioria dasmulheresa nâo
realizaresteexameseomesmo érlpido,nâodöieéo meio mais
eficazdeevitaramorte porcâncercérvico-uterino?Atravésde
gruposdesaladeesperarealizadosnoAmbulatöliodePatologia
doTratoInferioreColposcopiadoHospitalUniversitérioBettina
FerrodeSouza,foipossfvelresponderaestequestionamento.A

clientelaseconstituiude336mulheres,cujamédiadeparticipantesfoidetrezepordia.Estaspertenciam,em grandeparte,àclasse econômicabaixa,com pouca ou nenhumaescolaridade.Os
instrumentos utilizados foram Jlbum seriado e eventualmente
folhetosinformativoset'bicodepato''.Ostrabalhoscom osgruposde sala de espera foram desenvolvidosporduasestagisrias
dePsicologia,sob supervisào,durante o perfodo dedezembro a

junhode1997,tendoduraçâomédiadeumahoraefrequênciade
duasvezesporsemana.Ostrabalhosforam conduzidoscom base
num roteiro estruturado queabordava,basicamente,ainvestigaçâo dafrequênciacom queasmulheresrealizam oexamepreventivo;quaisospassosdoexame,ousodarespiraçâocomomeio
dediminuiraansiedade,aimportânciadesubmeter-se ao exame
conformeprescriçâomédicaealgumasorientaçöesparaantesda
realizaçëodomesmo.Nomomentodostrabalhoscom osgrupos,
discutia-setambém acercadahigiene,doauto-examedemamae
outrosassuntosquesurgiam atravésdedemanda dasparticipantes,comomenopausa,usodacamisinha,métodoscontraceptivos.
Paraalgunsgnlposforam convidadosprofissionaisdeoutraséreasdesat
ideque contribuiram expondo o tema.Apösaconsulta,
umaamostragem dasmulheresfoientrevistadapararelatarem a

experiênciadoexame.Quantoaosresultadosfoipossfvelobservarqueum apartesignificativadasmulheresrelatou,nomomento da saladeespera,expectativaserrôneasquantoao exame,tais
comodaretiradado utero ede sero exame preventivoumacontirmaçâodapresençado câncerem estâgioterminal.Nomomentopös-consulta,asmulheresrelataram nâoterem sentido dorduranteo exame,porém algumassentiram embaraçoedesconforto
quando o examinadorerado sexom asculino.A partirdestesdadossepodeconcluirqueumapartedasmulheresparaensesevita
submeter-seao examepreventivoporterinfonnaçöesinsuticientesou incorretassobreo procedimentodoexame.Nestesentido,

opresentetrabalhotem porobjetivodescreveradinâmicadegruposde saladeesperano setorderealizaçâodoexamepreventivo
contra o câncera t
im de levantarhipötesesexplicativassobrea

evitaçâoaoexame.(HUBFS,UFPAI
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Pesquisastêm demonstrado queadoençacrônicaestssetornando umacaracterfsticacrescentenapopulaçàodeum modogeral.
Estudosrealizadossobredoençascrônicastêm destacadotemas
relacionadosa caracterfsticasdadoença,do paciente,daequipe
médicaedafamfliadoportador.O diabetesmellituséumadoençacrônicacausadapeladeficienteproduçào ou utilizaçsodeinsulinapelo pâncreas.Porterseverascomplicaçöesalongoprazo

(comodistt
irbioscardiovasculares,nervosos,ocularesecutâneos),
otratamentoenvolveumacomplexacombinaçâodeadministraçâodeinsulina,dieta,exercfciosffsicosecontrolepermanenteda

glicose no sangue.Dependendo do tipo dediabetes(insulinodependenteoutipoIenào-insulino-dependenteoutipo11),algumasespecificidadesno tratamento podem serencontradas,mas
em geral,pode-seobservarumademandaparamudançase aquisiçöesde comportamentostantono portadorcomoem sua famflia.Em deconfnciadacomplexidadedo tratamento,aadesâo do
pacientediabéticoéfrequentementebaixa.Comodetinidanaliteratura.adesào é a extensio com a qualo comportamento da
pessoacoincidecom asorientaçöesdo profissionaldesat
ide.No
caso do diabetes,a adesâo pode ser considerada como um
constructo multidimensional,onde a adesào em um aspecto do
tratamento nâo garante necessariamente a adesâo em outro aspecto.Estudostêm enfatizado anecessidadedeintervençâo anfvelmultiprotissionalnopacientediabético,incluindoatendimento
individual,familiare grupo de apoio.Uma equipe formada por
nutricionistas,psicölogos,enfermeiras,endocrinologistae assistentessociaisdo ambulatörio do HospitalUniversitsrio Bettina
Ferro de Souza,UFPA,iniciouem 1996um programadeatendimento multiprotissionalao portadordediabetesmellitustipoIl.
AsatividadesrealizadaspeloserviçodePsicologiaincluem atendimentoindividual,familiar,ecoordenaçâodegruposeducativos.

Noperfododejaneiroamaiode1997participaram dosgrupos
47pacientes(91.5% dosexofeminino).Observa-sequenosgrupososrelatosmaisfrequentesfeitospelosparticipantess5osobre
conhecimentosequivocadossobre etiologia,tratamento e prognöstico dadoença.A maioriarelatadificuldadesem aderiràdieta
prescrita eem realizarasatividadesdeexercfciosffsicos.Também foram atendidosindividualmentetrêspacientes,encaminhadospelaNutriçâo.Estespacientes.logoapöso diagnösticoacreditavam quea doença eratenninalecontagiosa.Apösaorientaçâodo médico,houvemudançanascrençassobreadoença,embora mudança e/ou aquisiçâo de comportamentosde promoçâo
dasalidenâo tenham sidoestabelecidas.Osresultadossâodiscutidosem termosdaimportânciadaintervençâo anfvelmultiprofissional,bem como sobre asdificuldadesna realizaçâo de um

trabalhointegrado.(HUBFS,PROEX,UFPAI
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GRUPO DEPAISNO HOSPITM UNIVERSITXRIO BETTINA
FERRO DE SOUZA.Eleonora Am twd Pereira Ferreira,Nilda
Maria Barata Toscano,AnaEJC/J tftzSilva eLucicleideSantiago.UniversidadeFederaldo Parl.
Atendimentosem psicologia clfnicarealizadosem parceriacom
aequipedepediatliatêm revelado anecessidadedeum trabalho
que envolva a famflia no processo de intelwençâo.Estudosdel59
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monstram aimportânciadeSeconsiderararededeapoiosocial
em tomodacriança,taiscomoafamfliaecomunidade,independentedo problemaespecfficoapresentadopelacriança.Ospais
sâopartesfundamentaisnoatendimento gsicolögico àcriança,
poisalém deserem fontesdeinformaçâoauxiliandonodiagnlstico,podem afetardiretamenteo cursoeoresultadodoatendimento.Pesquisasindicam anecessidadedeseconsiderarosmt
iltiplosaspectosdoSistemafamiliacEstudosdemonstram quemâes

com diticuldadesemSeurelacionamentoconjugaltendem aexercercontroleaversivosobreocomportamentodeseusfilhosea
estabelecerumarelaçsomaisnegativa,mesmoapösterem recebidotreinamentosobrecomolidarcom ost
ilhos.D0mesmomodo,
famfliasem situaçsoderisco,comopaiscom baixaescolaridade,
baixonfvelsöcio-econômicoeresidindoem locaisdecondiçöes
adversas,sâo mais suscetfveisa apresentarem maiorincidência
de ditkuldadesno relacionamento entre seusmembrose com a
comunidade,afetandoodesenvolvimentodesuascrianças.Partindodeumaabordagem ecolögicadepromoçàodasatîde,oserviço de Psicologia do HUBFS vem oferecendo um trabalho em
grupo dirigido aospais/familiaresde crial
x as em atendimento.
Esta clientela é fonnadaporfamfliasresidentesna periferia de
Belém ,em condiçöesderisco.No infcio do trabalho eram nove
criançasem atendimento,com idadesentre cinco e onze anos,

cujasqueixasprincipaiseram dificuldadesdeaprendizagem ede
relacionamentofamiliacNoperfododejaneiroamaiode1997
foram realizad% dezreuniöesquinzenaiscom ognlpo,contando

Dadosobtidosmostram umadistribuiçâodesigualdepsicslogos
quanto adadosdemogrsficosesetoresdeatuaçâo,com 95% de
profissionaisdosexofemininoem aisde90% lotadosem unidadeshosgitalares,em nfvelterciM o deatençëo àsatide.Observou-seque34% atuam em salidementale45% têm atuaçsogro-

t
issionaljuntoàcriança,em especialidadesdiversas.Osdados
apontam paraumaamplavariabilidadede abordagensteöricometodolögicasutilizadasgelosprotissionais,com predomfniode
modelospsicodinâmicosem um terçodaamostra,seguidospor

modeloscognitivosem um quartodaamostra.Quantoaomodo
deattlaçào,um terçogareceatuarc0m basenodenominadomodeloclfnicotradicionaleosdemaisparecem preferirmodelosde
atençsointegralàsatide.Apesarde75% daamostraatirmarque
pretendecontinuaratuandoem Psicologiadasatide,63% percebem anecessidadedetreinamento especftico paraaperfeiçoarsua
atuaçâoprotissionale90% observaaexistênciadetemasem PsicologiadaSat
îdequegostariadeestudar.Emboraosdadosapontem para uma inserçâo protissionaldiversificada,ressalta-se a

inexistênciadepsicölogosem determinadossetoresdasat
ide(tais
comoservkosdeatenç:oprimsria,pronto-atendimentoeCentrosdeTerapiaIntensiva).Discute-seanecessidadedodesenvolvimentodeestratégiasdeintervençëoqueimplementem umaatuaçâo sistematizadaem PsicologiadaSat
ide,bem como,quecontribuam paraoaumentodaqualidadedaassistênciaprestada.para
aatualizaçëo de conhecimento técnico dos psicölogose para a
continuidadedo fortalecimento da Psicologianaéreada sat
îde.

com apresençadecincoparticipantesem média(amplitudee a
10),com duraçâodeduashoras.Ostemasmaisfrequentesestavam relacionadosaquestöessobreodesenvolvimentodacriança,prsticaseducativaserededeapoiosocialà.famflia.Aotodo,
participaram 19famflias,umavezqueao longodoprocessohouve evas:o de clientesenquanto outroseram incluidosno trabalho.Asmâesforam apresençamaisfrequente,relatandodit
iculdadesem exercercontroleparentaladequado,bem comodit
iculdadesem promoveraescolarizaç:odeseustilhos.Osresultados
indicam que a famflia,como um sistema,pode serbenetk iada
através de trabalhos como este.Implicaçöes metodolögicasde
intervenç:oem psicologiapodem serextrafdasapartirdosdados,como osefeitosalongo prazo dautilizaçâodeinstruçöesna

éreadeeducaçâodacriança.(HUBFS,PROEX,UFPAI
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PRXTICA DO SEXO SEGURO EA PREVENIAO DO HlV/
AIDS:LEVANTAM ENTO PRELIM INAR.Eliane M .E Seidl,
M tirft/ângeloSilva,ânaFlâviaMadureira,Jvant
zdeCarvalho,
Genay deOliveira e Valéria Costa.UniversidadedeBrasflia.
O uso do preservativo para aprevençâo dainfecç:o pelo HIV e

outrasdoençassexualmentetransmissfveis(DST)éumadasprincipaisestratégiasparaocontroledaAidsem nfvelmundial.Fatorespsicossociaisassociadosàadoçâo deste comportamento preventivo têm sido estudados,visando a difusào do sexo-seguro.

Esteestudoteveporobjetivos:1.Caracterizaropadrâodeusodo
000-

-

preservativonasrelaçöessexuais(frequência,tipo de parceiro
sexualcom quem utilizaemotivoparaautilizaçâol;2.Identit
'i-

A INSERG O DO PSICULOGO NA REDEPUBLICA DE

carosbeneffcios/vantagensebarreiras/desvantagenspercebidos
associadosao uso dopreservativo.A amostrafoicom posta por

SAUDEDEBRASfLIA-DF:DESCRIX OGERALDEDA-

46(quarentaeseis)pessoasquedemandaram espontaneamenteo

SAU 1.10
DOSOBTIDOS.JWJ?T:MariaE Seidldâddrlt//;L.CostaJurlitm
UniversidadedeBrasflia.

ambulatörio de assistência a portadoresdo vfrusHIV/Aids,do

Levantamentodedadosjuntoàredept
iblicadesat
idedoDistrito

pacientesde outrasespecialidadese funcionsriosdo HUB.Um
questionlio,com questöesabertasefechadas,foiaplicado medianteentrevistaaosintegrantesdaamostra.A amostrafoicom-

federalapontou paraaemergenteinserçâodopsicölogonestasrea
eparaofortalecimentodaPsicologiadaSat
idecomocampode
geraçâo de conhecimento edeatuaçâo protissional.Este estudo

teveporobjetivocaracterizaroperfilprotissionaldopsicölogo
inserido na rede ptiblica de satide,incluindo infonnaçöesrelativasadadosdemogrsficosesociais,formaçâoacadêmicaequalificaçàoprotissional,setoresdeatuaç:o.modosde atuaçëo,nfvel
desatisfaçëo protissionalelevantamentodenecessidadesdetrei-

namento.Efetuou-selevantamentopreliminarjunto àsinstituiçöespt
iblicasde sat
ide,localizando-se os psicölogose seuslo-

caisdeattlaçâo.Umaamostraconstitufdapor46psicölogos(75%
dototalidentiticado)respondeuaum instrumentoescritodepesquisa,desenvolvido em consonânciaaosobjetivosdo estudo.
l60

HospitalUniversitériodeBrasflia(HUB),paraobtenfâodepreservativosgratuitamente.0ssujeitoseram predominantemente

postapredominantementeporhomens(84,8%),adultosjovens:
47,8% com menosde30anos.Quantoàfrequênciado usodo
preservativo nasrelaçöes sexuais,56,5% da amostra relataram
utilizarsempre,34% usaram àsvezese8,7% nuncahaviam usado a camisinha.Prevençâo daAidse/ou DST foio motivo mais

citadoparaautilizaçâo(47,8%).A metadedosentrevistadosreferiuusarpreservativoscom todososparceiros;34,8% dossujeitosutilizaram apenascom aquelesparceirosque nâo conheciam
e/ou nâo confiavam.Um terço daamostrainformou quenâousa
camisinhacom o parceiro tixo.PreveniraAidseoutrasdoenças
de transmissâo sexualfoio beneffcio/vantagem do preservativo
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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maisfrequentementemencionado(80,4%).Asprincipaisbarrei-

dossujeitospesquisados,nâ0obstanteaconstataçâodoimpacto

ras/desvantagenspercebidasquantoàutilizaçâodopreservativo

positivosobreaspectosrelacionadosao auto-controle eàadesâo
aotratamento,conformeaanllisequalitativadecorrentedosdadosdeentrevista.A reduç:odasestratégiasde enfrentamento
esquivaepensamentofantasioso,apdsaatividadeffsica,sâotendênciasqueindicam esforçosadaptativosrelevantes,voltadospara
afocalizaçâo no problema-aenfermidade -apesardans0
signiticânciaestatfstica.

foram:desconfortoe/ouincômodo(34,7%),reduçàodoprazere/
ousensibilidade(21,7%)eperdadanaturalidadedoatosexual
(6,5%).A nâo percepçso de barreira/desvantagem (30,4% da
amostra)esteveassociadaao usoconstantedopreservativonas
relaçöessexuais(* 3,6p=0.
05).N;oobstanteocarsterpreliminardo estudo easlimitaçöesdeordem metodolögica(amostra

reduzida,efeitosreferentesàdesejabilidadesocialparecem ter
influenciadoasrespostasdosparticipantes),osresnltadospermitem concluirque:1.amodificaçâodepercepçöesecrenças,em
especialasqueseconstituem em barreirasao usodo preservativo,écrucialparaaadoçâodecomportamentospreventivosepara
aprJticadosexo-seguro;b.adificuldadequantoaousodopre-

servativonasrelaçöesconjugaisestsveis,jlqueaintroduçâoda
camisinhapareceameaçaraconfiançaentreosparceiros.
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PESSOAS CONVIVENDO COM 0 HIV/AIDS:ASPECTOS

DEMOGR/FICOSE PSICOSSOCIAIS.ElianeM.E Seidl,
Mârioéngdl/ Silva,ârltpMaria deâ.Lima,Denisx/t/.
'i
/
Jacqueline/:deAraûjo,RegianeGomeseFlnï/M.Espl
kito
SantodeCarvalho.UniversidadedeBrasflia.
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ATIVIDADEIY ICAEBEM-ESTARPSICOLUGICOEM PACIENTES DIABETICOS E HIPERTENSOS.Eliane Maria
Fldl
frySeidleFenmndoGonzalesRey-UniversidadedeBrasflia.

Estudos sobre a relaçâo entre a prstica de atividade ffsica e o
bem-estarpsicolögico apontam que exercfciosffsicosregulares,
em especialosaeröbicos,parecem terefeitospositivos,comore-

duçlodaansiedadeedadepresspo.Esteesttldoteveporobjetivo
investigarascaracterfsticasrelacionadasaobem-estarpsicolögi-

coeaosmodosdeenfrentamento(coping)em relaçâoàenfermidade,anteseapösaprsticadeatividadeffsicaorientada.Compuseram aamostra16pacientes-9hipertensos,2diabéticose5nas
duascondiçöes-acompanhadosem um centro desatide de
Brasflia,queaceitaram pm icipardeum programadeatividade

ffsica,trêsvezesporsemana,durante9meses(marçoanovembrode1996).Osaspectospsicolögicosforam avaliadosmedianteentrevistasemi-estruturada,pelaEscaladeSat
ideMental(MentalHealthIndex)epelaEscalaM odosdeEnfrentamento(validadaporVitaliano,em 1985),em doismomentos'
.anteseapöso

Estudos sobre a qualidade de vida de pessoas acometidas pela
infecjlodovfrusHlV têm apontadoacondiç:osöcio-econômicaprecM aeaexistênciadeatitudesdediscriminaçâoeprecon-

ceitoem relaçâoàspessoassoropositivas.Esteestudoobjetivou'
.
1.Descreveroperfilsöcio-demogrsticoeepidemiolögicodepessoasportadorasdo vfrusHIV/AIDS,atendidasno HospitalUniversitM odeBr%flia;2.Identiticarcaucterfsticasdarededeapoio
socialdospacientesestudados.Informaçöessobre ospacientes

foram coletadasdosregistroscontidosnosquestionlrios(roteirosdeentrevistasemi-estruturados),preenchidosparaaquelesque
iniciaram acompanhamento pelaPsicologiaepelo Serviço Social,noperfododeab1il/96amaio/97.A amostrafoicompostapor
70pacientesadultos'
.57% homens,sendoqueaidadevalioude

19a60anos(x=31anos);52% eram assintométicoseosdemais
apresentavam quadrodeAIDS.A metadetinhao 10gratlincom pletoe63% estavam desempregadosousem qualqueratividade
remunerada,n:o havendo diferença estatfstica significativa segundoosexo.noqueserefereàsituaç:osöcio-demogrsfica.As
relaçöesheterossexuaisforam aprincipalfonnadetransmissâo

(51%),seguidasdashomossexuais(18%).Um terçodaamostra
conviveou conviveu com um on mais familiares soropositivos

programadeatividadeffsica.A idadedosparticipantesvmioude

(cônjugee/outilho).Quantoaoapoiosocialpercebido,46% re-

40a68anos(x=53),sendo 14dosexofemininoe2domasculi-

feriram aexistênciadesuport
e,tantoinstrumentalquantoafetivo/
emocional,dadoporamigose/oufamiliares;um quartodaamostra percebeu seu suporte socialcomo muito limitado ou nulo.
Reaçöesdediscriminaçâo,preconceitoou abandono,departede
familiaresnâo soropositivos,foram mencionadaspor47% dos
pacientes.Ospacientesquepercebem-seaceitoseapoiadosrefeIiram a existência de suporte socialtanto instrumentalquanto

no.A metadedossujeitostinhanfvelsuperiore31,3% o10grau
incompleto;62,5% viviam com ocônjugee37,5% eram separadosouviûvos.O impactopositivodapriticadeatividadeffsica
em relaç:o ao bem-estarpsicolögico ticou evidenciado,para a

maioriadogrupo(87,5%),segundoosrelatosobtidosnasentrevistas'
.reduçâodesintomasrelacionadosaostress,socializaçëoe
percepçâo de controle sobre a enfennidade.Observou-se ainda
melhoriadaadesâoaosmedicamentos,àdietaeàatividadeffsica
praticada de modo independente.No entanto,na avaliaçâo do
bem-estarpsicolögico pelaEscalade Sal
ideM ental,a diferença

identiticadanâo foiestatfsticamentesigniticativa(t=-.53p=.6).
Osmodosdeenfrentamento maisutilizadospelogrupoparalidar

com aenfermidadeforam focalizaçâo noproblema(açâodireta
paralidarcom aenfermidade).buscadesuportesocial,focalizaçâo
nopositivoe religiosidade.Houvereduçâo,no momento 2,dos
modosde enfrentamento esquivae pensamento fantasioso,ambosconsideradosnëoadaptativos.Contudo.a diferençadasmédias dos sub-escores obtidos pelo grupo na Escala M odos de
Enfrentamento,nosdoismomentos,nâo teve signiticânciaesta-

afetivo-emocional;aocontrlrio,osquepercebem-serejeitadose
discriminadosinform aram nâo contarcom apoio socialdepesso-

aspröximas(7=28,6p<.000).Osresultadosparecem indicaruma
tendência quanto à reduçâo do preconceito e da discriminaçëo,
em especialdepartedepessoasqueestâoconvivendocom soropositivos.O desenvolvimento de açöesinterdisciplinares,visando
reduziro impacto dosestressorespsicossociaismostra-sefundamentalparaagarantiada qualidade de vidadaspessoassoropositivas.Conclui-seaindaqueo pertilsöcio-demogrético eepidemiolögico da amostraestudada estlem consonância com atendênciadaepidemianoBrasil:heterossexualizaçâo,paupelizaçâo,

aumentodecasosjuntoàsmulhereseo avançodaepidemiano
contexto familiar.

tfstica(t=l.98;p=.06et=.87;p=.4respectivamente).Osresultadosobtidosnâo permitem concluirquanto aoefeito benéticoda
prlticaregulardaatividadeffsicasobreo bem-estarpsicolögico
SBP- XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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SAU 1.14
A MULHER E A AIDS:UM ESTUDO BASEADO NA '
l'EO-

masculinoefeminino,DSTSeauto-conhecimento,utilizando-se
diferentes metodologiastaiscom o:dinâm ica de grugo,

RIADA ACAOPLANEJADA.//J/IJI'
A SaldanhadeLucena

dramatizaçöes,slidescom audio,bonecoanatômicoejogos.Para

eMardonioRiqueDias.UniversidadeFederaldaParafba.

coletadedadosaplicou-seantesdecadatemaum questionsrio

Atualmente,existem 1.51 mulheresinfectadasnoBrasile9.000
no mundo,sendo quecalcula-se que75% destasmulheressso
monogâmicas,queporestemotivo,acreditam n5oexistirnecessidade deprevençso,tomando-sevftimada contaminaçào.Outro
asgectoimportante,consistenofatodequeasmensagensveiculadaspelamfdiasedestinam muitomaisàsclassessociaismédiae
altadoqueaopublicoem geral,manipulandocontetidoscom valoresnitidam ente dissonantesdas crençascomportamentaise
nonnativasdamaioriadapopulaçâobrasileira,queéconstitufda
daclassesocialmenosfavorecidaem termoseducacionaisetinan-

(gré-teste)edegoisdeabordadooassuntoaplicou-seomesmo
questionsrio(pös-teste)paraverificaraassimilaçsod0scontet
id0sequalmetodologiamelhorcontribuiuparaaagrendizagem.
A anélisedosdadosdopréegös-testerealizadoem cada encontrorevelouquenoqueserefereatransmissâoe formasdeprevençâodasDSTS,ncpré-teste54% dosadolescentesapresenta-

ram um conhecimentoadequado.éimgortantemencionarquea
camisinhafoio plincipalmétodoindicadoeoprogramaprocurouenfatizarqueexistem outrosmeiosdeprevençsocomoadimintliçsodo ntimerodeparceiros.No pös-teste 86% dosalunos
responderam corretamente mostrando que aaprendizagem foi

ceiros.O objetivobésicodestapesquisaconsisteemfornecersub-

satisfatöria.Quantoaoconhecimentodosserviçosdisponfveise

sfdiosparaumaestratégiapreventiva/educativadaAIDS,voltada
paraasmulheresdecla sesocialbaixa,além detestaracapacidade

especialidadesmédicasaquem recorrerem caso desuspeitade
contlgio verificou-se queno pré-testeapenas27% dosalunos
souberam responderestaquestso,enquantonopös-teste52% responderam corretamente.Asanélises dosquestionsrios mostraram queas metodologiasauxiliaram na assimilaçâodoscontet
i-

explicativadaTeoriadaAçâoPlanejada,parapredizeraintençâo
dasmulheresem pedirao parceiro parausarcamisinhatodasas
vezesquetiverem relaçöessexuais.A partirde um levantamento
de crençasmodaissalientes,identificadasatravésdeentrevistas
com umaamostrade40mulherespertencentesamesmapopulaçào
a serpesquisada,foielaborado um questiono o eaplicado auma
novaamostrade 155 respondentes,usuM asdeum serviço desat
idedoSUS,em JoâoPessoa-pB,com médiadeidadeiguala28

anos(DP=6,87),sendo64% casadas,podendosercaracterizadas
comodebaixarenda(65% tem rendafamiliarinferiora3salârios
mfnimos),baixaescolaridade(72% n:ocompletm m 0 10grau)e
baixaprotissionalizaçëo(49% sâodonasdecasa).A anélisedos

dosabordados,sendoqueo boneco anatômico(queosadolescentespuderam manusear)eadramatizaçâoedinâmicadegrupo
(ondeosalunospuderam seexpressarlivremente)foram asque
melhortixaram a aprendizagem.Asanslisespermitiram consta-

tarum aumentodosconhecimentossobreDSTSobjetivadopelo
programa,bem comoaimportânciadeprogramasdessanatureza
para suprirasnecessidades dos adolescentes sobre DSTS e a

sexualidade.tcNpq)
000-

resultadosindicouaexistênciadecorrelaçöessignificativ% entrea

-

IntençàoComportamentaleasvariiveisCrençasNormativas(m

0,58p<0,œ 1).NormaSubjetiva(m 0,
44p<0.œ1),Percepçàode
Controle(m 0,43 p<0,001).Uma anélisederegressâomtiltipla
padrsotendocomovalilveldependenteaIntençâoComportamenul
ecomovarisveisindependentesaPercepçâodeControleeasCrençasNormativas,indicouum aquantidadesigniticativadevariância

compartilhada(RM = 0,65 R7= 0.42F(
j,us= 22,03 p< 0,001)

SAU 1.16

CARACTERIZAIAO DASESTRARYGIASDEENFRENTAMENTOEMPREGADASPORINDIVfDUOSAIDZTICOS.AnJ
PaulaMartilwz,CinthiaA.Piccinato,LudmilaftPunteltV tzrft?z?
a
L.GarciabM ariazlrrll/ïaAlmeidaeM ariaBeneditaLimaPardo.
UniversidadeFederalde Sâo Carlos.

entrea varilvelcritério e asvariéveisantecedentes.Estesresulta-

dosdemonstram avalidadedateoriadaaçâoplanejadaparaocom-

O presenteestudotevecomoobjetivocaracterizarasestritegias

portamentoeestratosocialpesquisados.Estapesquisacontoucom
o apoio dasCAPES.

deenfrentamento empregadasporindivfduosaidéticos,visando
desenvolvertécnicasterapêuticasque possibilitem a aprendizagem de enfrentamentosconstnltivos.
Participaram dapesquisa26indivfduosaidéticos,sendo 15 homense 11mulheresdeclasse socialbaixa,atendidosnaunidade
especialdo HospitaldasClfnicasdaFaculdadedeMedicinada
USP,deRibeirâo Preto.
Osdadosforam coletadas atravésde uma entrevista semiestlm urada,elaboradaapartirdequestöesrelacionadasà.representaçâo da doença eseu enfrentamento pelosaidéticos,eapresentavam osseguintestemas;1Contaminaçâoerdljrt
'
ft?aodiag-
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SAU 1.15
ADOLESCENTE EA SEXUALIDADE:UM PROGRAM A DE

INTERVENIAO.NeucidéiaàparecidaSilvaColnago(UniversidadedeS5oPaulo-RibeiràoPreto),MariaBeneditaLimaPardo,àlessandraAparecidaSantinifzivig,ElisângelaM ariaM a-

c/lctfo(UniversidadeFederaldeS:oCarlos-UFSCarI.

ngllfc(),2RelacionamentofamiliareJdxlfcle30convivercom
Estudos mostram queosadolescentesiniciam sua vida sexual

cadavez maiscedo(12à15anos).Além disso,aincidênciade
DSTSentreadolescenteseont
imero degravidezprecoceaumen-

tounostîltimosanos.X partirdessesdadoselaborou-seeaplicou-seum programadeorientaçâosexual,com osobjetivosde
instrumentalizaro adolescente sobre seu auto-conhecimento,
enfatizando a importânciada satide ffsica e psicolögica na pre-

vençâodasDSTS.Foram sujeitosdesteestudo30alunosnafaixa
etsria de 14 à.21 anos,de uma escolada rede pt
îblica de Sâo
Carlos-S.P.Foram realizados 7 encontros que versaram sobre
conceito de sat
îde,anatomia e tisiologiado aparelho reprodutor
162

ovlrusHIV.Osdadosforam submetidosàanélisedecontetidode
acordo com ostemaspropostosnaentrevista,sendo queo tema3
referenteaoconvfviocom oHlV foicategorizadodeacordocom
osseguintestipos de enfrentamento'
,focalizado naApreciaçëo,
focalizado no problema,focalizado naemoçâoetisiologicamentefocalizado..
Osresultadosdemostraram que amaioriadoscontaminadosencontram-se nafaixa etfriade 21 a40 anos,apresentando semelhançanaproporçâoentremulheresehomenscontaminados,sendoque 60% delesrelataram tersidocontaminadosatravésderelaçöessexuais,20% atravésde drogase 20% nâo souberam inSBP-XXVIIReunisoAnualdePsicologia
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fonnarafonnadecontsgio.Quantoaorelacionamentofamiliare
sexuala maioria relatou continuarrecebendo um relativo apnio
dafamfliaeosqueseapresentavam em estsgiomenosavançado
do desenvolvimento dadoençarelataram quemantinham vida
sexualativaeusavam preservativo.Com relaçâoasformasde
enfrentamento,34% dosentrevistadosapresentaram relatosque
foram classiticadoscomofocalizadosnaemoçào,enquantoque
20% apresentaram relatosdcenfrentamento focalizadonoproblema,ecercade 30% apresentaram relatosdeenfrentamento
focalizadoconcomitantementenaapreciaçâoefisiologicamente

focalizado.Quantoaosdemaisentrevistados,cercade16%,n:o
foipossfvelclassiticarostiposdeenfrentamento.
O estudo indicou que algunsindivfduosmudam de fase de
enfrentamentoequemuitasvarilveisparecem estarconcorrendo
parataismudanças.
000-
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SAU 1.18

MATERNIDADENA ADOLESCGNCIA:CORPO ESEXUALIDADE PRé-GRAVfDICA.EdnaMaria Severino Peters
Kahhale.(PUCSPeDIPHC/USP);lngridLucianaFrancischetti
Ferreira*';Déborah Moss*';Paula Rc frla érruda Temperini*.

(PontiffciaUniversidadeCatölicadeS5oPabûojiMarcelozugaib
(UniversidadedeSâoPaulo)eMathildeNeder(DIPHC/UniversidadedeSâoPaulo).
Este trabalho integra-seàsatividadesdo NEAdTaculdade de
PsicologiadaPUCSP,daClfnicaObstétricadaF.M .U.S.P.eda
DivissodePsicologiadoH.C.F.M.U.S.
P.A gravidezéumafase
dodesenvolvimentodamulher'
.implicandoumasériedemudançastantoanfvelcorporal,fisiolögicocomoafetivo,relacional.O
mesmo processoocorrecom a adolescênciaqueredimensiona
nëosöoindivfduo,comotodoomeioefamiliaresaoseuredor.
Pensarnagravidez daadolescenteépensarnestesdoisprocessos

ocorrendojuntos.O presentetrabalhoestudouodesenvolvimenSAU 1.17

MATERNIDADENAADOLESC/NCIA:CORPO GRAWDICO
EPUERPERALJWnJM JHJSeverinoPetersScààafd*pontiffcia
UniversidadeCatölicadcSâoPauloeUniversidadedes5oPau-

10,
.DéborahMoss**.Paulasc f?;lérruda Temperini**j Ingrid
Luciana FrancischettiFerreira #*PontiffciaUniversidadeCatö-

licade Sâo Paulol;MarceloZugaib (Universidade Estadual
Paulista)eMathildeNeder(UniversidadedeSâoPaulo).

todaimagem corporaledasexualidadedaadolescenteantesda
gravidez.Osdadosforam coletadosnoAmbulatöriodeObstetrfcia;fcz-se41entrevistasindividuaissemi-estruturadasduranteo
pré-natal,ondeseinvestigavadadossociais,corporaisedesexualidade.Osresultadosindicam que 80,49% encontravam-seentre15-17anos;78,05% viviam maritalmente,sendo9,76% casadaslegalmente'
,53,66% moravam com suasfamflias;21,
95%
cursaram atéo 2o.grauincompleto e63,41% entre a5a.e8a.

sériesdo 1o.grau.Quantoaodomfniocorporal80,49% saàiam o
Estetrabalho integra-se àsatividadesdo NEAdTaculdade de
PsicologiadaPUCSP,daClfnicaObstétricadaF.M .U.S.P.eda
DivisâodePsicologiadoH.C.F.M .U.S.
P.A gravidezéumafase
dodesenvolvimentodamulher:implicandoumasériedemudançastantoanfvelcorporal,fisiolögicocomoafetivo,relacional.O
mesmo processo ocorre com a adolescência que redimensiona
nèo söo indivfduo,como todoo meio efamiliaresao seu redor.
Pensarnagravidezdaadolescenteépensarnestesdoisprocessos

queeramenstruaçâoantesdamenarca,sendoquedestas65,85%
foram infonnadaspelamàe.70,73% utilizaram aatrasomenstlw
alparaidentiticarsuagravidez'
,noentanto,em 17,07% aidenti-

ocorrendojuntos.O presentetrabalhoestudouocorpogravfdico

variavadeum anoemeioaquatroanos(56,1%)*
,somente4,63%

ticaçlofoifeitaporfamiliares(mâe,irmâs,tias),apesardequea
m aioriadestasestavam entre15-17anos.92,68% nâosemastur-

bavam apesardesaberem dizeroqueémasturbaçëo(65,85*).
Quantoaodesenvolvimentodasexualidade70,73% engravidaram
do primeiro parceiro sexual,m antendo um relacionamento que

puerperaldeadolescentes.Osdadosforam coletadosnoAmbulatöriodeObstetrfcia;fez-se41entrevistasindividuaissemi-estruturadasdurante o pré-natale no puerpério,onde se investigqva
dados sociaise corporais.Os resultados indicam que 80,49%
encontravam-se entre 15-17 anos;78,05% viviam maritalmente,
sendo 9,76% casadas legalmente;53,66% moravam com suas
famflias;21,95% cursaram até o 20.grau incompleto e 63,41%
entrea5a.e 8'.sériesdo 1o.grau.36,58% dasadolescentescontinuavam frequentando a escola apös engravidarem,sendo que
21,95% abandonaram a escola devido a sintomas gravfdicos.
75,61% nâo apresentavam nenhumasintomatologia,mas92,68%

mantinham um namorocom duraçâodeaté6meses.14,63% consideraram precoceoinfciodaatividadesexualgenital;51,22% sen-

identificavam mudançascorporais(mama,barriga,cintura),alteraçöesemocionais(78,05%)enodesejosexual(65,85%).41,46%

morosquetendem àestabilidadecom aconstituiçâo defamfliaao
engravidarem.Nâoseutilizam dosrecursosqueoutrosgruposde
adolescentesfazem uso para desenvolvercm sua sexualidade e
identidade sexual,taiscomo çtficar''e ç:rolo'
' restringindo o conhecimento do seu corpo à intimidade sexualgenitale respondendo àsdemandasmasculinas.

avaliavam seu col'
po gravfdico como mais feio do que o prégravfdicoenâoseencontrou relaçsodestaavaliaçso com asalte-

raçöesdodesejosexual;nem destecom osigniticadoatribufdo
aomovimentosfetais.21,95% nâorelataram nenhum medo especftk oduranteagravidez,31,
71% relataram medodoparto.Com
relaçâo ao parto consideraram bom ou melhordo queimaginavam,80,49% relataram serdoloroso independentedatensâo sentida;48,78% relataram uma ççsensaç:o de vazio''no pös-parto
imediato,sendo que destas,53,66% relataram seragradévela
amamentaçâo apesarde sentirem dornosmamilos.Conclui-se
que o corpo gravfdico puerperalda adolescente nâo a difereda
mulheradulta.
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tiram dornaslas.relaçöesmasgostaram.Eraorapaz(60,98%)
que.em geral,tomavaainiciativaparaoinfciodaatividadesexualgenital,sendo que65,85% dasadolescentesidentitkavam sua
necessidade sexuale avaliavam,como agradsvel,a intimidade
sexual'
,no entanto,24,39% nâo ldentificavam sua necessidade

sexualeengajavam-senaintimidadesexualgenitalpararesponderem ànecessidadem asculina.48,78% relataram sentirorgasmo.Concluindo,estasadolescentesapresentavam diticuldades

paralidarcom ocorposexuadofeminino.engajando-seem na-

000-
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SAU 1.19

LEVANTAMENTO DASPRINCIPAISPREOCUPAX ESDE
MXES COM SEUS BEBVS NAS PRIMEIRAS SEMANAS
PUS-PARTO:ESTUDO EXPLORAO RIO.AlessandraA.S.
f-wtfvfp HelenB.WbtjHelotsaS.Menezes,Paulo Guilhardi,
M aria AméliAlmeida e M aria Benedita Lima J't
zrtfo.Universidade Federalde Sâo Carlos.
l63
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VisandoStlbsidiaraimglantaçèodeum futufoserviçode?SicOl0-

yerceàiam-se fecebendo maiorescuidados,maisinformatbse

giagestacional,esteestudofoirealizadocom osobjetivosde;
identificarasplincigaispreocupaçöesdasmsesem relaçâoaos
bebêsnasprimeirassemanaspös-parto;analisaragossfvelinfluênciadasvarisveissöcioeconômicacexperiênciagréviadeparto quepoderiam interferirnaspreccupaçöesdasmsesem sua
interaçsocom ()bebê.Participaram doestudo27mses,dasquais

seguros.Contudo,para13% daamostragem,porrepresentarum
fatoransiogênico,asrespostasadquiriram valoraçâonegativa'
,e
22% mostrou-seindiferentesàsaulas.Conclufmosque,namaioIiadoscasos,aprsticamédicadeaulasem leitotem umainfluênciagositivasobreaauto-estimadopacienteintem adonasenfermariasdeClfnicaMédicaeCinirgica,basicamentegordoisas-

Partedelas,queestavam internaspeloSistemaUnicodeSat
îde

pectos:a)em funçâodastrocasdeinformaçöesediscussöesdu-

(SUS),responderamaoquestionMonaMatemidadedeSâoCarlos

ranteasaulas,sentem-semaisinformadossobreseuquadroclfnicoe condutasmédicas,tornando-sesegurosemenosansiosos

eaoutraparteem suapröpriaresidência.Asinformaçöesforam
obtidasatravésdequestionsrios,divididosem 7categoriascom
10 ftenscada categoria.Asrespostasaosquestionsriosforam
categorizadascomparando-seasprincipaispreocupaçöesdasmses
em ftmçsodaclasesöcio-econômicaeexperiênciapréviadeparto.
Osresultadosindicaram queosftensdascategorias,problemas

orgânicos(2)eacidentes(5)foram osqueapresentaram deuma
maneirageral,maispreocupaçöesporpartedasmâes.Nâodemonstrou-se padröesconstantesde preocupaçöesnasdiferentes
âreasabrangidaspeloquestionM o,com relaçàoàsclassessöcioeconômica e experiência de parto.Isso pode terocorrido pelo
fato deo estudo terum nlimero restrito departicipantes.Em razâodisso,seriainteressanteumareplicaçâodoestudo com um
maiornt
imerodepm icipantes.Osresultadosencontradospoderâo serutilizadoscomo basepara odesenvolvimento deum modelodeintervençâomaisdirecionadaasprincipaispreocupaçöes

dasmâes,com oobjetivodeminimizarpossfveisconflitosexistenteem suainteraçàocom obebênoperfodopös-parto.

c0m relaçsoainternaçèoegrocedimentos;b)sentindo-seresponssveiseimgortantes,àmedidaem quecolaboram com aformaçsoprofissionaldediversosindivfduos,mostram-semaisativ0sem seugrocessoderectlgeraçso.Estesdadosapontam ainda
para reflexâo acercadaadequaçâo ou n5o de talprocedimento.
bem comopossfveismodificaçöesnaestruturaçâodomesmo.
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SAU 1.21
FATORES PSICOSSOCIAIS E DESGASTE D0S DENTES.X.

M Monteiro#aSilva(UniversidadeGamaFilho),K WHemmings,
D.A.Oakley H N Newman eS.Ft7fkinî.(University College
London,UK).
O desgastepatolögicodosdenteséfreqtientementeassociadocom
o bruxismoque,porsuavez,parece serinfluenciado porfatores
psicossociais.Este estudo investigou possfveisrelacionamentos

000-

deum nt
imerodefatorespsicossociais(estressepercebidototale
médio,estadoetraçodeansiedade)com o desgastepatolögico

S
AU 1.30
INFLUENCIA DASAULASEM LEITO SOBREA AUTO-ES-

dosdentes.A signiticânciadosfatorespsicossociaisfoiavaliada
atravésdacomparaçâodedoisgrupos:45 pacientescom desgaste dos dentes com um componente de atrito clinicamente

-

TIM A DO PACIENTE HOSPITALIZADO.MarceloMartinatti,
M ilena K S'
fP:JCasati.UniversidadeCatölicadeSantos.
A situaçâo de hospitalizaçâo constitui-senum perfodode ansiedadee despersonalizaçào parao indivfduo intem ado.Num hospitalescola,este fatorseagravaconsiderando oelevado ntimero
depessoasqueassistem aopaciente.O presentetrabalhotevepor

objetivoinvestigarasinfluênciasdaprsticamédicadeaulasem
leito sobre aauto-estimado pacienteinternado.Osdadosforam
coletadosnasenfermariasdeClfnicaM édicaeCinirgicadoHos-

PitalGuilhermeilvaro,instituiçëopt
îblicadereferêncianaBaixadaSantista ao atendimentoa pacientesdo S.U.S.,caractelizada porserum hospitalescola.A amostragem foiconstitufda de

23sujeitos,deambosossexos,com idadevariévelentre15e71
arms,apresentandopatologiasvariadas,internadosnoperfodode
03a13/12/1996.Paraacoletadedadosfoielaboradoum roteiro
com perguntasabertasquesereferiam àconcepçâo destespacientesacercadasaulasem leito,eà maneiracomo sentiam-sediantedetalsituaçào,sendoasrespostasagrupadasem categorias
construfdasporsimilaridadedesignitkados.Analisandoosre-

sultadosobtidos,noquedizrespeitoaoqueacham dasaulas(aspectoracional),78% daamostragem apresentourespostascom
valoraç:opositiva,vinculadasacontetidosinfonnativos(apren-

significativotgrupodeatrito;GA)com 45pacientespertencentes
aogrupodecontrole(GC).O GA apresentavaasfacetasoclusivas
em oposiçâorelacionadascom movimentosdeexcurs:odamandfbula.OspacientesdoGA foram aconselhadosausarumaplaca
demordidaparaprotegerdobruxismo.Oscontroleseram pacientessem desgaste significativo dosdentes,recebendo outras
modalidadesdetratamento odontolögico.Osgruposforam em-

parelhadosem relaç:oaogênero(57,8'
'% eram mulherese42,2%
homens)eàidade.Asmédiaseosdesviospadröesdaidadeem
anospmuo GA eoGC foram 39,6(+ 10,70)e39,5(+ 10,73),
respectivamente.Ossujeitosresponderamaumaescaladeestresse
(ModifersandperceivedStressScale,Linn1986)eaoInventsrio
deAnsiedadeTraço-Estado(Spielbergeretal.1970).Umaanllisedavaliânciamultivaliada entregruposindicou queosdois
gruposnâodiferiram signifcativamentenosfatorespsicossociais

combinados,F(4,85)=1,16,p> 0,05.No entanto,aanéliseda
variânciaunivariadamostrouqueoGA apresentousignificativamentemaistraçodeansiedadedoqueoGC.Umapesquisaadicionaléindicadaparaclariticaraimportb ciadotraçodeansiedade e outrosfatorespsicossociaisna progressâo do desgastedos

dentescom um componente significativo de atrito.(A.M .
M onteirodasilva,CAPES)

dem com elasl;aprendizagem protissional(ajudam nafonnaçâo
acadêmica);seguralxa(confiam maisnaequipe)emaioratençâo
(identiticandomelhortratamento).Jâ22% dospacientesrelata-

000-
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ram nâo entender as discussöes,considerando-as sem significância,oquecaracterizaumavaloraçëonegativaaoprocedimen-

SAU 1.22
FATORES PSICOSSOCIAIS E PERIODONTITE RAPIDA-

to.Com relaçâoLmaneiracomosentiam-senasituaçâo(aspecto
emocional),65% dasrespostasapresentaram valoraçâopositiva,

MENTE PROGRESSIVA.A.M Monteirot/aSilva(UniversidadeFederalRuraldoRiodeJaneiro),D.A.Oakley,H.N.Newman,
>:S.NohleH.M.Lloyd(UniversityCollegeLondon).

vinculadasaosm esmosaspectosmencionados,poisospacientes
164

SBP -XXVIIReuniâo AnualdePsicologia

JA& -PsicalogiadaJ'
JJA

Com baseem observaçöesclfnicas,algunsperiodontistastêm
sugerido uma associaçâo de fatores psicossociais com a

toeoutraérealizadaumasessëodeVT,ondeapesquisadoraea

periodontiterapidamenteprogressiva(PRP).Esteestudoinvesti-

zadasedetenninam osprocedimentosclfnicosecomportamentais
aserem adotadosnasessioseguinte.Atéomomentoforam realizadas18sessöesdeatendimento,16sessöesdeVT econclufdoo
tratamento odontolögico dedoispacientes.Das 18 sessöes,
94.
45% foram realizadasatravésdeestratégiasnâo-aversivase
5.55% com contençsoffsica.Estesprimeirosresultadosdemonstram quepareceserpossfvelcapacitaroCD alidarcom osaspectospsicollgicosecomportamentaisdopacientee,assim,realizar
oatendimentoodontolögico.Poroutrolado,oCepaecomopioneiroem pesquisascomportamentaisnaJreadaOdontologiapa-

gou,m ais formalmente,possfveis associaçöes de fatores

psicossociaisrelevantes(ntimerodeestressoresduranteostîltimos12 meses,estressepercebido totalem édio,suportesocial
totalemédio,depressâo,solidào,somatizaçsoetraçodeansieda-

de)com aPRP.A significânciadasvaliéveispsicossociaisfoi
avaliadaatravésdacomparaçâode3grupos:50 pacientescom

PRP (GPRP),50 pacientescom a forma comum dadoença,
periodontite de adulto (GPA),e 50 pacientessem destruiçâo
periodontalsignificativa(grupodecontrole,GC).Umaanllise
multivariadadecovarib ciaentregruposindicouqueostrêsglw
posdiferiram significativamentequantoàsvalisveispsicossociais

CD assistemjuntasasessâoanterior,discutem aspriticasreali-

rececaminharparaaconsecuçâodeseusobjetivos.(FAPESP)

combinadas:E420.266)=2,22,p=0,002.Doisfatorespsicossociais
-

-

000-

depress:oesolidâo-foram signiticativosnadistinçëoentreos

grupos:F(2,142)=5,54,p=0,005eF(2,142)=7,52,p=0,001,respectivamente.0 GPRP apresentou significativamente maisde-

pressâo,qnando comparado c0m o GPA eo GC:t(148)=2,30,
p=0,003et(l48)=2,47,p=0,
02,respectivamente.O GPRP também relatou significativamente maissolidào do queo GPA edo

SAU 1.24

ESTRAV GIASNâO-AVERSIVASNOCONTROLEDOCOMPORTAMENTO DE PACIENTESNAO-COLABORADORES.
Rosana deFâtimaPossobon,M ariaElisabethSalvadorCaeta-

noeân/tmft/BentoAlvesdeMoraes.(CePae-FOP-UNICAMP)

queoGC:t(148)=3,35,p=0,00let(148)=3,06,p=0,003,respectivamente.Umapesquisaadicionalfaz-senecesssriaparaclarificararelevânciadestasdiferençaspsicossociaisnaprogressâoda
PRP.

Estima-seque 22% dascriançasapresentam comportamentosde
nëo-colaboraçâofrenteaotratamentoodontolögico.Assim,pare-

ceserfundamentalotreinodashabilidadesdemanejodesses
comportamentospelosodontopediatru .Nasittlaçâoodontolögica,

000-

-

SAU 1.23

ESTUDO DAINTERAIAOCIRURGIXO-DENTISTA PJPACIENTEESPECIALVISANDO ACAPACITAIAODO PROFISSIONAL.M ariaElisabelhS.Caetano,AnaM aria Torezan

(UNICAMP),AntonioBentoA.deMoraes(UNICAMP).

omanejodocomportamentopodeserfeitopormeiodeestratégiascomportamentaisn:o-aversivas(distraçâo,reforçamentopositivo,terapiadobrinquedo,etc-).aversivas(contençâoffsica)ou
intervençëofarmacolögica(sedaçào).Asestratégiasaversivase
farmacolögicassâousadaspelosclfnicoscom maiorfreqûência,
masmudançasnospadröesético-legaistêm feitomuitosdentistashesitarem quantoaousodessasestratégias.Estetrabalhotem

porobjetivodemonstraraeticâciadeestratégiasnëo-aversivas
Em suaspriticasdisriasobserva-sequeocirurgiâo-dentista(CD)
muitasvezesvê-se impotçntefrente a um paciente especialpor

terdificuldadesementenderemanejarcomportamentosquediticultam o atendimento odontolögico.Esta situaçâo nosremetea
questâo da formaçâo desse protissionalonde verifica-se ênfase
naformaçâoclfnica.EstetrabalhopretendecapacitaroCD paraa
realizaçâo dotratamento ensinando-o,atravésde sessöesdegra-

vaçöesem vfdeo-tape(VT),autilizarestratégiasnâo-aversivas
demanejodecomportamento(distraçâo,terapiadobrinquedoe
reforçamentodiferencial).Esteestudoesté sendo realizado no
Centro dePesquisaeAtendimento OdontolögicoparaPacientes
Especiais-Cepae-F0P -UNICAM P eparticipam umaCD,um
auxiliar,opaciente,oacompanhanteeapesquisadora.Foiplane-

jado oatendimento de06pacientesutilizando-sedelineamento
de linha de base mtiltipla.Os atendimentos sâo semanaiscom,
aproximadamente,90 minutoscada,gravadosem fitasde VT e
feito registrosde obsel
waçâo onde dois observadores indepen-

decontroledo comportamento,quepodem serinseridasnarotina
do consultörio eaplicadasconcomitantementeaosprocedimentosclfnicos,sem aumentar o custo ou o tempo de tratamento.
Apresentamosotratamentodeum pacientecom 4anosdeidade,
que apresentavachoro,glito,vômito,recusa em sentar-se à.cadeiraodontolögicaemovimentosdecorpoecabeça,enecessitavadetratamentopreventivoecurativo.O tratamentofoirealizadoem 6sessöes,noLaboratöriodePsicologiaAplicadadoCepae
- FOPUNICAM P.Assessöesforam tilmadasem VfdeoTape,
observadaspelapsicölogaeporoutroobservador,queanotavam
oscomportamentosemitidospeloCD epelopaciente,em intervalosfixos de 15 segundos.Entre assessöes,foram realizadas
sessöesdeVT,na qualapsicölogaidentitk ava ascondutasnâo

funcionaisdoCD eselecionavamjuntosestratégiasalternativase
planejavam asessâoseguintecom basenosresultadosobtidosna

dentesobservam ocomportamentodopaciente(comportamento

sessâo anterior.O tratamento foiconclufdo com o pacientecolaborando em maisde 80% dotempo totaldassessöes.Entretanto,
ouso deestratégiasaversivasaindaéum recurso eventualmente

disruptivo,movimento de corpo e cabeça,choro,reclamaçöes,

indispensivelparao manejodocomportamento dacriançaem

etc.)edoCD (contençâoffsica,repreensâo,conversa,canta,elogia,explicaetranqiiiliza),anotam em umafolhaderegistro,em

situaçâoodontolögica.

intervalostixosde 15segundos.Entreumasessâodeatendimen-
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SOC 1.01

comportamentosnsocondizentes,em suamaioria,com asregras

VARIXVEISFAVORECEDORASAO AVANW DO SINAL

deseguraxadetrânsito.Asvarisveisindependentes(VI)consi-

VERM ELHO NOSCRUZAM ENTOSDE BELEM .J/J/Bosco
deAssisRocha eKâtiaM alena Cknàa Almeida.Universidade
FederaldoParl.

O desrespeitoao sinalvermelho ocorrecom certafrequêncianas
cidadesbrasileiras,ocasionandomuitasvezesacidentesfataisou
deixandosequelasirreversfveisnapopulaçào.Asviolaçöesdas
regrasdetrânsito,incluindooavançodosinalvermelho,s:opraticadasnum climadeimpunidadereinantenoBrasil,queparece
incentivarcomportamentosincorretos.Paraentenderquaisfato-

resfavorecem apréticaindesejJveldoavançodosinal,opresenteestudofoidesenvolvidoem quatrocruzamentosdeBelém,onde
avisibilidadedomotol
ista,em relaçàoàviaqueinterferiacom a
sua,variavadeç'diffcil''addboa''.Todasasviasselecionadaseram
detrsfegointenso,nasquaisforam observados32.698vefculos,
em oito turnosmatutinose vespertinos,detrêshorascada.Destes,585avançaram osinal.Um pesquisadormunidodecontador
manualecronômetroregistravaofluxodevefculosdaviaobservadae()outro encarregava-sederegistrarosavançosdesinal,
bem como o sexo do condutoreacategoriado vefculo.Foiconsideradocomocritérioparapadronizaroavançodosinalsomenteaquelesvefculosquecruzavam totalmenteaviainterceptadora.
Talpadronizaçâotornou-senecesslria,poisintimerosposicionamentosincorretosocorliam,comopararalém ou em cimadafaixadepedestreseo desrespeito ao sinalamarelo,masnâo eram

consideradoscomoavanço,emborasejam infraçöeseofereçam
riscos.Estesabusosmerecem pesquisasàparte.NoscruzamentosA eB,dediffcilvisibilidade,houvepoucosavanços,apresentandopercentuaisbem pröximos,4,27% e4,z$4%'
.nocruzamento C,demédiavisibilidade,também o avanço foipequeno,4,
10%,masnocruzamentoD,consideradodeboavisibilidade,atingiu87,18%,percentualquedemonstrouseravarisvelvisibilidadea maisplausfvelparaestimularo referido comportamento.
Também nocruzamentoD verificaram-secomportamentosbem

deradasforam sexo,faixaetM aetiposde vias.O método de
coletadedadosfoiaobservaçâo sistemlticaem campo.A amostraobservadafoide1459pedestres,subdivididaporfaixaetâia

(criança,adolescente,adultoeidoso)eporsexo (homem emulher).O materialutilizadofoiumafichade registro,elaborada
pelapröpriaequipe.Foram realizadas36 observaçöes,deuma
horacada,sempre pelamanh:,em 09 viasdiferentes,03para
cadaum dostiposdeviasconsiderados,durante09dias.Oscomportamentos bbservados foram classiticados em 06 categorias
comportamentais,comunsdurante travessias.A anélise dosresultadosfoi,primeiramente,qualitativa,ao categorizaroscomportamentosmaisfreqtientesduranteatravessiadeviassinalizadas,e,aotinal,quantitativa,observandoosmaisfreqt
ientes.Os

resultadosmostraram que,amaioriadospedestres(porvoltade
60%)emitecomportamentoscondizentescom asregrasdesegurança de trânsito,o que refuta a hipötese preliminar.Poroutro

lado,deve-seconsiderarqueorestante(porvoltade40%)dos
pedestresaindaatravessadeformainsegura,mesmo em viassinalizadas.Observou-seaindaque,houvediferençaentreoscomportamentosde homense mulheres,uma vez queest% ûltimas
mostraram-semaispnldentes.Asdiferençaspercebidasentre as
diversasfaixasetlriasobservadasnâo foram muito signiticativas.Oscomportamentosmaisinadequadamenteemitidospertencem àscategoriascomportamentais%'olharantes''eeç
olhardurante''a travessia,onde ospedestres olhavam quase que somente
paraoscarros.enàoparaosdoislados,queselia omaiscorreto
afazer.Istosugeriuumafaltadeconfiança.porpartedospedestres,dequeasinalizaçâosemaföricasersrespeitadapelosmotoristas.Deste modo,concluiu-se qtle é importante educarpara o

trbsitoapopulaçâo(motoristasepedestresl;mas,fazercumprir
alegislaçâoepunirosinfratores,quando necessilio,também s:o
caminhosimprescindfveise eficazesparasalvarvidasno trânsi-

to.(CAPES)
000-

distintosdaquelesobservadosem A,B,eC,ouseja,maisfrequentementeosvefculosaguardavam aaberturado sinalantesda
faixadepedestresouavançavam decididamente.Supöe-sequea
facilitaçâo davisibilidade favoreça a tomada de decisâo para o
avanfodo sinalbem antesdo cruzamento.Concluiu-setambém
que o condutormasculino eos vefculos particularesdesrespeitam maiso sinalvermelho.Adicionalmente observou-sequeoutro fatortambém estimulante aoavanço do sinal,além da visibi-

lidade,possivelmente,sejaotempodeduraçàodosinalamarelo.
Noscruzamentosondeasobservaçöesforam realizadassuaduraçâo chegaa 11 segundos,contrariando o recomendado de4 se-

gundos.(UFPa.
)
000-

-

SOC 1.02
COM PORTAMENTOS DE PEDESTRES DURANTE A TRA-

VESSIA DE VIASSINALIZADAS,EM BELVM-PA.Clâudia
A/fncS.Monteiro,CezarR.deA.Quaresma eReinierJ.A.
Rozestraten.Universidade Federaldo Ftzrti

-

SOC 1.03

AN/LISEDASCATEGORIASEATIVIDADESDE LAZER
EM ESTUDANTESUNIVERSIT/RIOS.LUJZFernandodeu ra
Campos,Walmordeâ.N.u rgura,RosângelaDeSordiéfonso
eVâniaE Vieira(UniversidadeSâoFrancisco).
A atividadedelazeréum dosprincipaiselementosparaoequilfbrio psicolögico eorgânico dosindivfduos,masque muitasvezes,podeserabandonadaou relegadaem funçâo danecessidade
deseconciliarestudoetrabalho.Destemodo,ametadopresente
estudofoiavaliarasprincipaisfontesdelazerem estudantesuni-

versitM osdocursodeEngenharia.Foram sujeitos,1107alunos
docursosdeEngenhariaCivil,M ecânica,Elétrica,Computaçâo,
Anllise de Sistema de uma 1.E.S.privada do Estado de Sâo

Paulo.Dadoaontîmerodesujeitos,optou-secomomaterialpela
cliaçâodeum bancodedadosem ACCESS 2.0com miscarasde
entradasdosdadosprogramadasem VISUAL BASIC.O instlw
mentocontido nesteprogramafoicomposto por70 questöesver-

sandosobreafonnaçâodosujeito,cazacterfsticassociaiseecoEm 1995,dototaldemortos,em acidentesdetrânsito,em Belém,
89% foram vftimasdeatropelamento.E em 1996,a situaçâo nâo
melhorou.Percebe-sequeamaiorvftimadocaöticotrânsitodes-

nômicas,expectativase opiniöessobre seu curso,entre outras
éreas.O contet
idofoipreviamentetestado em formadequestio-

tacidadeéopedestre.Assim,estapesquisaobjetivoucontirmar

outras1.E.S..O procedimentobaseou-senarespostaàsquestöes
dobancodedadosduranteauladeinformâtica,sendoqueopedodo decoletafoidetrêsmeses.Das70questöesiniciais,selecio-

ou refutarahip6tese,baseada natendênciado senso comum de
culparavftima,de queo pedestre,ao atravessaruma via,emite
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nou-seduaspara0 presentetrabalho.Osdadosapontam gara

SOC 1.05

umamaiortendênciadossujeitosem buscarlazeratravésdeatividades desportivas (26,17%),intelectuais (14,86%)e
contemplativas(12,76%).Osresultadospermitem avaliarqueas
atividadesdelazerdossujeitostendem aserindividuais,exceto

REPRESENTAIAO SOCIALDOTRABALHOENTREADOLESCENTES:GZNERO EINSERIAO SOCIAL.Zeidiéraujo

quandodosesportescoletivos.Nàoforam encontradascategoriasdelazerrelativasà.vidauniversitlria,indicandomaiornecessidadedeoferecimentodeoportunidadesdelazernaprbgriainstituiçso.
-

000-

SOC 1.04

CRENCASSOBRE SEXUALIDADEECOMPORTAMENTO

SEXUAL DE ADOLESCENTES.M ariliaFerreiraDelaColeta,LilianPereiradeM edeiros,LilianedosGuimarâesA.Nunes
eVivianePrmfo Buiatti.Universidade FederaldeUberlb dia.

Esteestudofoiplanejadocom oobjetivodelevantarcrençase
comportamentosrelativosàsexualidade,visandoadefiniçâode
estratégias e contetidosde um curso experimentalde educaçâo
sexual.Participaram 202adolescentes,nafaixaetâriade11a18
anos,estudantesdetrêsescolasdaredepliblicaeparticularde

Uberlbdia,queresponderam porescritoaum conjuntode74
itens,relativosadadosbiogrlficos,questöessobrecomportamento

sexualecontraceptivo,eum conjuntodeafirmaçöesquecompunham ot:ouestionâriosobreSexualidade'',referentesàmétodos

THnIO :ePriscilladeOliveiraMartins.UniversidadeFederal
doEspfrito Santo.
0 trabalàoéconsideradocomoum dosaspectosmaisimgortante
davidad0sindivfduosedassociedades.Paraosindivfduosporque,além dosfatoresvalorativos,arelaçâocom otrabalhoocupa
amaiorgal'
tedesuasvidas;paraassociedadesporqueéatravés
deleqtleestass5oconstrufdas.Pelasuaimportância,otrabalho
tem sidoestudadocdiscutidoapartirdediferentesreferenciais
teölicoseideolpgicos,produzindoumadiversidadedeconcepçöes:tilosöficas,religiosas,sociolögicaseeconômicas.Considerando asuarelevânciaparaaformaçàodocidadëo,estapesquisa

teveporobjetivoidentificaroselementosdarepresentaç:osocial
do trabalho em adolescentesdediferentesinserçöessociais,investigandotambém algum asprotissöeseconsiderando o gênero
como varilvelde interesse.Foram aplicados questionM osem
100 adolescentesda Grande Vitöria/Es,50 estudantesde um a

escolaparticularconsideradadeclassemédiaaltatGnlpoA)e50
estudantesdeumaescolaptîblicadeum bairropopulartGrupo
B).Cadasub-grupofoicompostopor25meninose25meninas,
com idade variando entre 14 e 17 anos.Na anllise dosdados
foram consideradoselementos do contexto,como escolaridade
dospaiseobrigaçöescotidianas,econstrufdascategoriasparaas

respostasqueapontavam elemeàtosdafepresentaçâo socialdo

anticoncepcionais,menstruaçâo,prostituiçâo,relaçöes hetero,
homoebissexuais,gravidez,masturbaçâoedoençassexualmente transmissfveis.As anslisesconstaram de frequência das respostas,fndice deacerto no questionsrio,correlaçëo entrevarilveisbiogrsficaseoescorenoquestionsrio,anslisesdevariância
e testes qui-quadrado.Os resultados mostraram que osadolescentesapresentam crençaserrôneasou mesmo ignorânciaa respeito de diversos aspectosda sexualidade,bem como sobre os
métodoscontraceptivoseafonnadesuautilizaçâo.Relaçöesse-

trabalho.Comoeraesperado,osresultadosmostraram diferenças
signiticativascom relaçâo à.escolaridadedospais:enquanto no
Grupo A 70% dospaispossuem nfvelsuperior,omesmo ocorre
com apenas2% dospaisdo Grupo B.Osdadossobreasresponsabilidadesqueassumem em casamostram diferençasdegênero:

xuaisjstinham sidoexperienciadaspor32% daamostra,sendoa

pressivasdiferençasentreosgruposapontam também o efeitoda
insewào social.Foipossfvelidentificar 16 elementosdarepresentaçâo socialdotrabalho,sendo que nos4 subgrupososmais
frequentes foram Responsabilidade/compromisso e Dinheiro/
Riqueza,massöosadolescentesdoGrupoB sereferiram aSeguraxa.Com relaçâo àsprofissöes,percebe-se aindaa existência
do estereötipo de E'profissöesmasculinas''e''
protissöesfemininas'', nosdoisgrupos.cont
ribuindo para areproduçâo dasdiferençasdegênero eestabelecendolimitesparaafuturaopç:o protissional.Osdados apontam a participaçëo dediversoselementosnaconstruçâo darepresentaçâo do trabalho,o que éconsistentecom adiversidadedeconcepçöessocialmentetransmitidas
ecom ascondiçöesdeproduçëo dasrepresentaçöes.

maioriadestesdosexomasculino.Observou-seoinfcioprecoce

daatividadesexual(M=13anos)envolvendoum parceiromais
velho(M=16)eafaltadecontrolesobreapossibilidadedegravidezou decontam inaçàopordoençassexualmentetransmissfveis,
tanto na primeirarelaçso sexualquantonassubsequentes.M aior

fndicedeacerto SerefereàsquestöessobreAIDS (80 a90%),
cujainformaçàotem sidomelhordifundidaatravésdosmeiosde
comunicaçâo.
Foram identiticadasasprincipaisdûvidasecrençasenudas.em

geralreferentesaoprazereacomportamentoscontraceptivos(14
a30% deacerto).NâohouvediferençasignitkativaentreasmédiasdasnotasnoQuestionM o sobreSextlalidade,relativasao

nosdoisgruposasmeninasrelataram,com matorfrequência,assumirobrigaçöesdomésticastGnlpo8=88% eGrupoA=36%)'
,
entre os meninos a ordem permanece a m esma,porém com

frequênciasinferiorestGnlpo8=52% eGrupoA=28%).Asex-

tilodeescola,sexoeexperiênciasexualdosujeitoouprofissâo
dospais.Entretanto,asnotasnoquestionlriocorrelacionaram-se
signitkativaepositivamentecom aidadeatual,onfveldeescolaridade e a idade em que o adolescente teve a primeira relaçâo
sexual.Os resultados sugerem a importância do conhecimento
geraleespecfticosobresexualidadenadecisâodeiniciaraatividadesexualenvolvendo um parceiro.A identificaçào dasfalhas
informacionaispermitiuasugestëo deum programadeorientaçâosexualutilizando-secontetidosetécnicasadequadosaogru-

poestudado.(CNPq)
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EXPERIZNCIA EVIDA COTIDIANA:UM ESTUDO INTERGERACIONAL DAS CONCEPCOES DE VIOLGNCIA.
Helerina A Novo.Departamento de Psicologia Sociale do Desenvolvimento.Fabiana /!Ralnos,DeniseC.GoldnereLissana
N.da Costa.UniversidadeFederaldo Espfrito Santo.
A temsticadaviolênciatom ou-se,nostiltimosanos,um assunto
de destaque,n:o somenteno meio acadêmicose no debate das
polfticaspt
îblicas,massobretudoganhou presençamarcantenas
conversaçöesdiâriasqueaspessoasm antêm nosdiferentesambientes em que circulam.Os meiosde comunicaçâo,bem como
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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outrosmeiosdedifussodeidéiasentreosdiferentesgrupossociais,têm contribuidoparaaformaçàodevisöesbastantediferen-

cursossediadosnointeriorc0m alunosafastadosdasfamflias,
morandoem republicas,constatou-seamaiorincidênciadetro-

ciadasnoconjuntodasociedade.Observamosqueaviolência,
paraalém deSuasimplicaçöesobjetivasnavidasocial,ganhou

tesconstrangedores/violentos(frequentementeAgronomiaou
Engenhal
ial;t
)comparaçso deinstituiçöespùblicasegrivadas
n:oreveloudifercnças;g)apesardostrotesmaisviolentosocor-

umanaturezadeespetsculo,queatravessa,dediferentesformas,
amaneiracomoaspessoaslidam com osdiversosaspcctosde
suavidacotidiana.Essavisibilidadedaviolênciatem reflexosna
vidasocial,preocupaçâo esta queolientaa presentepesquisa.
Buscou-se descrevere analisaras concepçöesde violência e a
avaliaçâodaexperiência,diretaouindireta,com situaçöesconsi-

deradasviolentas,em sujeitosdeclassemédia,pertencentesa
trêsgeraföesdeumamesmafamflia,residentesnaGrandeVitöHa/ES.A partirdasrepresentaçöesemergentesnosdiscursosdos

sujeitos,buscamosanalisarassignificaçöesqueorientam aformacomoesteslidam com oseucotidiano.A coletadosdadosfoi
feitaatravésdeentrevistassemi-dirigidas,com questöesabertas,

realizadascom 83pessoas:27jovensuniversitsrios,deambosos

rerem noscursosdeAgronomia,MedicinaeEngenharia,em tais
cursosveriticou-se melhoraceitaçâo do trote,percebidocomo

integradorpor60% dosinfonnantes;h)osinformantesjulgaram
queoscursosem quemaisocorrem trotessâoEngenhariaeM e-

dicina'
,i)asprincipaisrazöesmencionadascomojustiticativas
paraqueostrotessejam maisfreqiientesemdeterminadoscursos
ouinstituiçöesforam:maiorditiculdadedeingressonocursoem
funçâo de seu status e tradiçào,predomfnio de alunos do sexo
masculino,ofatodocursofuncionarnointeriorcom alunoscon-

vivend:odiatodo,morandoem rept
iblica;j)osinformantesconheciam conseqûênciasgravesdetrotesabusivos(queimadura.
fratura,cegueira,mortel;doisinformantesmencionaram egisö-

observa-se uma associaçâo bastante frequente com a idéia de

dioscom mortesnasprlpriasinstituiçöesem queestudaram.0
trote pareceserfacilitado pelo localdefuncionamento da instituiçâo,pelatradiçâoqueimpulsionaostroteadosase'desforrarem ,pelacoerçâo degrupoqueimpedeprotestoseforçaadesào,
epelalegitimaçâodeum privilégio dosveteranos,sancionado
pelasociedadequeencaraotrotecomodd
litualdepassagem''com

maldadeinstrfnsecaaosujeitoqueapratica,em contraposkâoa

caracterfsticasdebrincadeira.(CNPq)

sexos,um dospaiseum dosavös.Asentrevistasgravadasetranscritaseosdados,assim obtidos,foram submetidosaumaanblise
decontetîdo.Osresultadosgeyaismostram que,independenteda
geraçâoqueseconsidere,aviolênciaédefinidacomoqualquer

tipodeagressào.Entretanto,entresujeitosdalagerwâo(avös),
umaconcepçào de violênciacentradanarelaçào entre pessoase

situaçöes,comoencontramosentreossujeitosda2.e3*geraçâo.
Aindaquenem todosossujeitosrelatem experiênciaspessoais
com situaçöesconsideradasviolentas,amaiorpartedosfatos
exemplit
k adosreferem-seàprsticasviolentasdenaturezacrimi-

nal(roubos,assassinatos,etc.).Noaspectodascausas/soluçöes,
éimportanteobservarque,emboraentreosjovensosfatôressöcio-econômicossejam ressaltadoscomodeterminantesdaviolência,asmedidasrepressivassâoaquelasapontadascom maior

frequênciacomoformadediminuirsuaincidência(enquantona
1*geraçâo,tantoas Scausas'quanto asçsoluçöes'estâo voltadas

principalmenteparaocontrole/repressào)(PIBIC/CNPq-UFESI
000-

-
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EXPERIVNCIASDE PROFISSIONAISUNIVERSITXRIOS
RELATIVAS A TROTES ESCOLARES.Paulo Rogério Meira
M ent7ntfm,Ana Paula Figueiredo Jatlaztztftz,Catarina Ztzraitm
daSilvaeKirllaCristhineAlmeidaDornelas.UniversidadeFederaldo Espfrito Santo.

Informaçöesjomalfsticasindicam quetrotesescolaresnoBrasil
frequentementeincluem manifestaçöesde constrangimentoe vi-

olência,em nomedaddintegraçâodoscalouros''.Objetivandoconhecercaracterfsticasdostrotes,seu nfveldeincidência,e concepçöessobre sua funçâo,entrevistamos 191protissionaisuni-

versitM osde5grupos(Engenharia;Direito'
,Medicina'
,Psicologia-comunicaçâo'
,Agronomia),formadosentre1954e1997,en-

000-

-
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ASPECTOS DO TROTE ESCOLAR NO BRASIL REVELADOS EM DADOS DA IMPRENSA.Paulo Rogério Meira
Menandro,ytnt
zPaula Figueiredofmuzo tz,Catarina Zz7vlll
t?n
daSilvaeKirllaCristhineAlmeidaDornelas.UniversidadeFederaldo Espfrito Santo.
0 troteescolaré noticiado no pafshbmaisdeum século,edesde
oinfcioincluiumanifestaçöesdeviolênciaehumilhaçào,em nome
datttradiçâo''edaéd
m elhorintegraç:o''.0 trotesurgiunaEuropa,
na ldade M édia,pautando-se sempre pela violência ffsica.No
Brasil,registram-setrotesdesdeastunnasiniciaisdeDireitoem

Pernambucoe Sâo Paulo,em 1827 (Mattoso,G.-O Calvârio
dosCarecas-Sâo Paulo:EMW,1985).Investigamosaspectos
dostrotesnoticiados(atividades,freqiiênciasporcursoetipode
instituiçâo).Analisamos341notfciasdeoitojornais(Bancosde
Dadosde0 GlobolM edaFolhadeJJ/Pauloj,sobre280episödiosdetrote(entre1957e1996).Consideramosinformaçöes
sobredata,instituiçâo ecurso,atividadesdo trote,conseqûências,razöes mencionadas para aplicar () trote.Formulamos
categorizaçâo dos trotesquanto ao grau de constrangimento e

violência.Oscursosmaismencionadosforam:Engenharias(42
casosl;Medicina/odontologia(42)eDireito(34).Essescursos
apareceram em 52% dasnotfciasqueidentificavam curso.Destacamosregistro de23casosno 20grau,e 12em Agronomia/vete-

volvendo55 instituiçöesde 11estados.Osdadosrevelaram que:

linsria(nt
imeroexpressivo considerando-se existirem poucos
dessescursos).Osmaiorespercentuaisdetrotesconstrangedores

a)afreqtiênciadcimposiçâodetrotesconstrangedoresfoigrande

e violentosocorreram em cursosdisputados,referentesa carrei-

nos cursos de Agronom ia e M edicina e pequena em Direito e
Psicologia-comunicaçâo,ficando a Engenharia em posiçâo in-

tennediM a;b)afreqfiênciacom queosalunosaplicaram trotes,
quandojénâo eram calouros,apresentou distribuiç:o similar,
emboraem nfveismenores'
,c)comparaçëodosformadosaté1980
com osmaisnovosnâo reveloudiferenças;d)afrequênciade

rastradicionais(Medicina/odontologia,Engenharias,Direito).Em
instituiçöessediadasem cidadespequenasemédias,paraasquais
osalunossemudam,passandoaviverlongedasfamflias,otrote
ém uito constrangedoreo calouro sesubmete,sem alternativas

(em talcasoaparecem algt
mscursosdeMedicinaeEngenharia,e
todososdeAgronomiaWeterinéria).O repertöriodeatividades

aplicaçëodetroteporaquelesqueforam submetidosatalpritica

violentasé grande,tendo sido constatadosseiscasos de morte.

foimuito maisaltadoqueparaaquelesquenâooforam;e)em

Asjustiticativasmaisutilizadaspelostroteadoresforam:a)otro-

SBP-XXVIIReuniâoAnualdePskologia

SOC -Psicologia Social

teétlmaforma(k fazeramigos,0calotlroquen5o()receàetica
deslocadodoambienteuniversitM o;b)otroteéumatradiçsoe

daSentrevistasrealizadasfevelam que agrande maioria(IOS
andarilhosassumiuacondiçhodeerrantecomot
iltimaetapade

porissoprecisasermantida.Comparaçsodenotfciasanteriorese
posterioresa1980,revelouanmentopercentualdetrotesviolentosem Medicina/odontologia,EngenhariaseAgronomiaWeterinM a.Constatou-sequeotroteaindaépraticadocom freqiiência
similaràdeantes,quaseSempreéconduzidogorgrupolimitadode

um percursodevidamarcadopeloprogressivodesalojamentode

do-semaiscomolegitimaçëo deprivilégioedesrespeitodoque

espaw ssocio-geogrâfico-afetivosfixoseestlveis.Migraram do
nordesteparaosudesteem buscademelhoresoportunidadesde
trabalhonocampo,posteriormente,setransfeliram paraaperiferiadascidadese,gortiltimo,premidûspelo desemgrego,pela
desagregafëodafamfliaepelaperdadevfnculossöcio-afetivos,
desertaram paraaestrada.Alp nsaindasobrevivem de4s
bicos''

comointegraçâo,analogamenteaoutrasprsticassociais.(CNPq)

realizadosem pequenaspropriedadesrurais,masamaioriajs

veteranos(nsoenvolvendooconjuntodosalunos),caracterizan-

abandonouqualqueresperançadevivernoenquadredasinstitui000-

-

Wessociais.Existem aindaaquelesegressosdemanicêmioslançadossem rumonaestradapelapolfticadedesospitalizaçso.2

O CIOME ROMXNTICO -UMA COMPARACXO ENTRE
UNIVERSIT/RIOSENâOUNIVERSITXRIOS.CarlaCaires;

notsvel0estreitamentodasocialidadeearestriçsoderelacionamentosinterpessoais.Andam sempresozinhos,evitam contatos
com ospröpriosparese apenasbuscam algum relacionamento

#J?1fJ f:Bomfim;lznl'â.1.Rodrigues;MariadasGraçasP

quandoestâopremidospelanecessidadedemendigarouarranjar

SOC 1.09

Dutra;M elissaB./:Voltarelli;MylèneS.Dias;PI
'w:JJJSenatori.
IM S,SâoBernardodoCampo.
O citimerom ântico éumacaracterfsticaessencialmentehumana,

definidoporRamosecols.(1993)comoum constructomental
referente aameaçapercebidaaum arelaçâovalorizada,devido a
interferênciadeum rival,realouimaginM o.A presentepesquisa

teveporobjetivomedirograudecitimeem funçàodonfvelde
escolaridadee sexo.Delaparticiparam 60jovensentre 18e25
anosenvolvidosnum relacionamento amoroso de no mfnimo 3
mesesenoma imo 1anoe3meses,assim distribufdos:30universitériosdo IMSe 30 nâo universitM osdaregiào do grande
ABC com,nomfnimo,10graucompleto.Nos2grupos,50% dos
participanteseram dosexo masculinoe50% dosexofeminino.

FoiaplicadaaEscaladeCitimeRomântico (Ramos,1993),do
tipo Likert.Osresultadosobtidos,ao nfveldesignificância0,01
e0,05,demonstraram nâo haverrelaçâoentreo grau decit
imee

aescolaridadepoisentreaamostradeuniversitsrios(média= 3,
38)enâouniversitélios(média=3,48)adiferençaobtidafoide
0,61.Entreasamostrasmasculinas(média=3,26)efemininas
(média= 3,59)obteve-seumadiferençade-2,34considerada

trabalho.O graudesocialidadedependedoest4giodedeserçso
social.0 andarilhoquesobreviveexclusivamentedotrabalhoe
que sereconhece como cidadâo etrabalhador,apesardacondiçâodeerrante,mantém vfnculoesporsdicocom familiares,pelo
menosao nfveldas representaçöesideativas,informa-se sobre
ofertasdeemprego,conheceproprietsriosruraiseeventualmente

retornaàspropriedadesondejltrabalhou,fomentaosonhode
conseguirmoradiaeempregotixoseassentar-seem algum lugar.
Aquelesprofundamente mergulhados na errância ena deserçâo
socialdistanciaram-se completamente de quaisquer vfnculos
intem essoaisintermediadospelo trabalho,pelasdemandasemocionais-afetivas e se refugiam na solidâo,nëo raro,recusando
qualquerabordagem eatésentindo-seameaçadospelaaproximaçâodeestranhos.pontonodaldessaserrânciaspareceseraspressöesdasociedademodernano sentido dedesfazerfronteiras,
desenraizaroserhumanodetodotipodefixaçâoecolocJ-loem
constantemovimento.

000-

-
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significativa,oquemostraainfluênciadosexonograudecitîme.
Osdadosparecem indicarqueoshomenss:omenosciumentos
que asmulherese levanta-se como hipöteseque o cil
imepassa
pelospapéismasculino e feminino detenninadospelacultura.
Propöe-seumaampliaçâodaamostraeum distanciamentoquan-

MORRO VERMELHO:CONFRONTO HISO RICO DERE-

toaonfveldeescolaridadecom oobjetivodeverificarseaten-

Diversosrelatosoraisatuaissobreexperiênciasde vidana

dência apresentada permanece,uma vez que nessa pesquisa a
maioriadosnâo universitM ospossufa20grau.

comunidade nlraltradicionalde Morro Vermelho (distritode
Caeté,MinasGerais)indicam algumas peculiaridades do

000-

dinamismo söcio-culturaldaquela comunidade.O confronto
dessesdadoscom odeoutrosobservadores,em perfodoshist4ricos
distantes do nosso,pode nos fornecer um parâmetro para

SOC 1.10

confinnaçào(ourefutaçâo)decaracterfsticasqueseriam estéveis

ERRXNCIASEERRANTES:ESTUDO COM ANDARILHOS

e definidoras dessa comunidade'
,além de documentar sua

DEESTRADA.J/JJSterzaJlfllo.UniversidadeEstadualPaulista
-ca
mpusdeAssis.

pennanência(ounâo)aolongodotempo.Osrelatosoraisforam

-

LATOSSOBREO DINAM ISM O DA COM UNIDADE.M iguel

Mahfoudeâdrianaâfve.
çdehlmeida.UniversidadeFederalde
M inasGerais.

obtidos segundo a metodologia de coleta de depoimentos cm

entrevistassemi-abertas,tendoossujeitossidosolicitadosa
Umadascaracterfsticasbésicasdassociedadescapitalistasnaatualidadeéasubstituiçâodadisciplinarizaçào,tfpicadosséculos
XVIIIeXIX,pelocontrole.Osespaçosdeencenumentocomoa
famflia,oshospitais,afâbricaeasprisöesperdem suafunç:ono
capitalismo moderno assentado no uso de espaços abertose no
fluxo contfnuo dotempoeenergia.Dentro dessequadro dereferência,foiinvestigadoofenômenodaerrânciaentreosandarilhos
- er
ranteque perambulapelasestradaseporcidadessobrevivendo da mendicânciaou do trabalho volante na lavoura.Osdados
l72

explicitarsuasexperiênciassignificativas quanto à vida na
comunidadedeM orroVennelhoesuaspeculiaridades.Somente

numasegundafasedeentrevistasossujeitosvieram atercontato
com um texto antigoqueserefereàhistöria local.

Apresentam-serelatosoraisde doissujeitos,com reconhecida
autoridadenaquelacomunidade.Ambosdosexo masculino,53e
63anos,baixaescolaridade,desempenham papeldedestaquenos
eventosculturaise polfticosdolugar,sendorespeitadospela comunidadeem geralporsuaforteligaçâo àstradiçöeslocais.FaSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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zemosumaleiturafenomenolögicadosrelatos,evidenciandoos
elem entos mais significativos da experiência assim como

SOC 1.13
O BEM -ESTAR DE PARTICIPANTESEM GRUPO DEALCO-

explicitada,vividaerepresentadapelossujeitos.Ressaltamosse-

ULICOSANôNIMOS.CarlosAméricoâ/ve.
îPereira,Civani

feitapeloviajanteRichardBurtoneme1867.quandodesuapas-

CogliattiMendesE'VerônicaBaezUniversidadeFederaldoRio
deJaneiro.

Velho,onderegistrastlaimpressöessobreovilarejoalémdeapre-

Entreassubstânciasconsideradasdrogislfcitasestsoélcoolcomo

sentarrelatosdemoradoresdalisobrefatoshistöricosoconidos
em l715.

umadasmaispreocupantes,cujoprobleman5oéseuconsumo,

melhançasentre essesrelatosea descriçio de M orro Vennelho

sagem poralidurantesuaviagem entreRiodeJaneiroaM orro

Apresentamostambém oscomentsriosqueosmesmossujeitos
teceramsobreseucontet
ido.Ossujeitosreferem-seaseusaspcctosgeogrsficos.polfticosehistöricos.Comoresultado,destacamosocaracterfsticodinamismocomunitJriodedefesadevalores
econômicoseculturais;evidenciamosaautonomiadacomunidade nasdecisöesimportantesque dizem respeito h.vida localao

entrarem confrontocom asautoridades,sejanoâmbitodasrelaçöesintra-comunitârias,sejanosâmbitosreligiosoepolftico.
Conclufmosquetaldinamismoé,a0solhosdospröpriossujeitos,fatorconstituintedaidentidadecomunitbrialocalejsoera,
pelo menos,desde 1715.

ooo-
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FLAGELADOSDE DEsAsw EsNATURAIS:PRoouçâo
IDENTIFICADANAL> RAw RADAAREADAPSICOLOGIA.Joanna CarolinaRamalho e Oliveira,RaqueldeBarros

#f?;lt),MarcosRibeiroFerreira(UniversidadeFederaldeSanta

Catalina),CristinaSilva,ElietehvilaFt//kEltonLuizChearadia.
Pelo menosdoisgrandesdesastresnaturais(enchentes)ocorreram nostiltimostrêsanosem SantaCatarina.Essetipodedesastre,que'ocupaosnoticisriostodososanosacercadediferentes
regiöesdopafs,mereceseralvodaatenç:odepesquisadoresda

éreadaPsicologia.Estapesqùisacompöeum conjuntodeiniciativas voltadas ao estudo das'
.
repercussöes das enchentes
catarinensessobre pessoasque vivenciaram este fenômenoou
algumaformade suasconseqiiências.Nela,foram realizadosle-

masseuabuso,levandoaserconsideradocomoumadependência.O alcoolismo6reconhecidocomodoençapelaOrganizaçso
M undialdeSat
ide,quando o ato de ingerirbebidasalcoölicas
passaaserum problema,ao invésdeserum prazer.Reconhecer

queestsdoenteedesejarotratamentoéafasemaisimportantee,
talvez,amaisdiffcilnoprocessoderecuperaçàodo alcoolista.
Fundado em 1935oGrupo deAlcoölicosAnônimosébaseado

em um programapessoal,cujasregrassâoasEçDozeTradiçöes''.
A orientaçëo é feitaatravésde KtDozePassos'',com a metaproposta deçsevitaro primeiro gole'
' o quelevao indivfduo anâo
perdero controledadoença,recuperando sua auto-estim ae $ua
imagem frenteàfamflia,aosamigos,aoambientedetrabalho,à
sociedade.Intimerostem sidoosestudossobrequalidadedevida

ebem-estarsubjetivo(e.g.Campbell,1973*
,GlatzereMohr,1988
ePereira,1993).Tendocomoobjctivoconheceraexpeliênciado
bem-estarentrealcoolistasem recuperaçëonoGrupodeAlcoölicosAnônimos,foidesenvolvida esta investigaçâo,com um 1e-

vantamentodeelementos-contelidosdobem-estarsubjetivo,atravéSdeum questionM o/entrevistacom dezperguntas,aplicadosa
dezalcoolistasdedoisGruposdoRiodeJaneiro.Asrespostas
foram analisadastantoqualitativaquantoquantitativamente,atravésdadistribuiçâodefreqtiênciasdoscontetidosagrupadosem
categorias.A partirdosresultadosfoiobservado queoparticipantedoGrupodeAlcoölicosAnônimosexperienciaobem-es-

tarsubjetivo,comosendoaoconfnciadosentimentodefelicidade,duranteasreuniöes,havendo predomfnio de afetospositivos

sobre afetosnegativosnaçttroca de experiências''.Quantitativamente,68% (sessentaeoitoporcento)sesentem felizesna
participaçàodasreuniöesdeGrupo,sentindo,ainda,felizes,30%

(tlintaporcento)<%muitofeliz''e40% (quarentaporcento)4çligei-

vantamentosem basesdedadosinternacionais(PsyclnfoeEricl

ramentefelif',com relaçâo asuavidaem geral,como,ainda,

eumaposteriorseleçâo detextossobrepesquisasdaéreadaPsicologia acercado assunto em estudo.Foram identiticadosestu-

64% (sessentaequatroporcento)avaliaram a importânciada
ajudadoscompanheirosnaexperiênciadesucessodasreuniöes.

dosem pafsesdesenvolvidos(em maiorntimero)eoutrosrelati-

Os aspectos positivosrefletiram o fortalecimento das relaçöes

vosapafsesterceiro-mundistas.Em todasasreferênciasexaminadasn:o foiencontradanenhuma depesquisadoresbrasileiros.
Estesestudosutilizam-sede método do tipo estudo decaso,empregando entrevistas como principalinstrumento de coleta de
dados.Freqûentementevisaram obterinformaçöessobreavisëo
que asvftimas têm de um desastre naturale da natureza apös
terem passadoporestasituaçâo.A maioriadosestudosindicoua
ocorrênciadeestresse,ansiedade,assim comooutrosefeitospsicolögicosnegativos no momento pös-desastre.Algunsestudos
visaram,também,a avaliaçëo da satide mentaldasvftimase do
apoio socialepsicolögicoqueelasreceberam.Chamaaatençâo a
escassez de tratamento de variéveisde carétereconômico.Os
dadoscoletadospermitem atirmarqueaexploraçào desteassunto poderétrazermuitosbeneffciosnâo apenasàsvftimasde desastres,mastambém paraaorganizaçâodeprogram asdeprevençâoem Jreasqueperiodicamentesâo afetadaspordesastresnaturais.O estudo desta temltica poderâ também trazer inovaçöes
para a ârea da Psicologia,principalmente para a Psicologia
AmbientaleaComunitsria.

interpessoaisparaaexperiênciadobem-estarsubjetivo.A felici-

000-

em 3subgnlpos:(A)mulherescasadas,com filhotsl;(B)mulhe-

-
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dadeL oprincipalestado deânimo encontradorelativo ao sentimento do alcoolistadurante asreuniöesdo Grupo deAlcoölicos
Anônimos.
000SOC 1.14
REDES DE APOIO NO COTIDIANO DE M ULHERES DE
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CLASSE MZDIA.ZeidiAraujo Frintiie,Carmen Rita Elton
Silva,Jocilnara Ribeiro dos s'
tmltM e Fabiana M alheiros.UniversidadeFederaldo Espfrito Santo.
A literaturatem enfatizadoaimportânciadasredesdeapoiopara
o enfrentamento desituaçöesprobleméticas,com diversosestudos,principalmente na srea da sat
ide,demonstrando arelaçâo
entre o acesso a redesde apoio e aqualidade de vida.Partindo

destasconstataçöes,um dosobjetivosdestetrabalhofoidelinear
arededeapoioutilizadapormulheres,veriticandoaspectosrelacionadosàsatidereprodutiva eaoutrassituaçöesda vidacotidiana.Foram entrevistadas90 mulheresdeclassemédia,divididas

S0C -PsicokgiaSocial

reScasadas,Sem filllo;(C)mulheressolteiras,sem ti1l10S.Atra-

S0C 1.16

vésdeumachecklist,solicitou-seaindicaçâodoagentedeapoio
paraoenfrentamentodasseguintessituaçöesvivenciadas:desemprego,aborto,gravidez,doença,problemaemocional,groblema

PROPRIEDADESPSICOMéTRICASDO QUESTION/RIO
DEPREMISSASSUCIO-CULTURAISSOBRE A FAMfLIA

conjugaleproblematinanceiro.Comoagentesdeapoioforam
indicados:marido,Deus(religiâo/oraçöes),amigas,mse,outras

BRASILEIRA.M aria Cristina Ferreira,Eveline Maria Leal
XJJVIJ?
;NeidideOliveiraNyaradieDulceHelena Mota.UniversidadeGamaFilho.

mulheresdafamflia,pai,outroshomensda famflia,trabalho,
amigos,grofissionalenâoprecisadeagoio.Osdadosforam ana-

Deacordo com Dfaz-Guerrero(1995),asocioculturapodeser

lisadosconsiderando:(1)0tataldeindicaçöesparaosagentes
predominantes,e(2)cadaumadassituaçöes.Entreascasadas,0
maridof0iindicadocomoafontedeapoiomaisfrequente(A=27,
4% eB=28,1%),seguidodeDeus(A=17,1% eB=13,0%)eda
mèe(A=16,6% eB=11,9%),paraassolteirasprevaleceram a
mëe(17,6%),n5oprecisadeapoio(16,3%)eopai(15,7%).
Considerandoasrespostasparacadasituaç:o,em todaselasno

grupoA observou-sefortepredominânciadostrêsagentesj5citados.A presença do pairelacionada a problemasfinanceiros
ocorreu nostrêsgrupos,maisacentuadamente entre assolteiras

(71,4%).Com relaçàoaoaborto,assolteirasrecorreram exclusivamente àsamigas.Entre as mulheresdosgruposB eC verit'
icou-se também maiordiversidade de agentesde apoio,com a
indicaçàodeamigas,amigoseoutrasmulheresdafamfliaparao
apoioaodesemprego,adoençaseaproblemasemocionais.Os

dadossugerem queoqueconcorreuparaarestrkëodasredesde
apoio,identificadanoGrupoA,nâofoiocasamento,comoapontam algumaspesquisas,masapresença de tilhos.A pouca diferençaencontradaentreasmulherescasadassem tilhoseassolteiraspareceindicarque,atualmente,o casamento nâo produzmudançasradicaisnosrelacionamentosfemininos,masqueam aternidadeaindaimplica em um padrâo socialmaisrestrito ao con-

textofamiliar.(CNPq/UFES)
ooo-

.

SOC 1.15
CARREIRA PROFISSIONALEM ATERNIDADE:O DISCUR-

SO DASMULHERESNXO-MXESPOROPIAO.Annunciata
BoniniVeira.ProgramaEICOS.lnstitutodePsicologia.Universidade Federaldo Rio de Janeiro.
A questâodarelaçâoentreacarreiraprofissionaleamatem idade,queapareceno discurso dasmulheresque pennanecem sem

filhos,foiobjetivodestapesquisa.Dezmulheres,nafaixaetéria
detrintaedoisaquarentaenove anos,pertencentesàclassemé-

diaurbana,cujaopçâoépennanecersem filhos,foram entrevistadas.Suashistöriasdevida,gravadasetranscritasforam tratadasatravésdatécnicadeanâlisedodiscurso.A anâlisedemonstraqueamaioliadessasmulheresconstrufram parasiumarepresentaçëodamatem idadequeéincompatfvelcom odesenvolvi-

conceàida como um sistema de premissas söcio-culturais
interrelacionadas,quegovernam ossentimentos,asidéias,a
hierarqtlizaçâodasrelaçöesinterpessoais,ostigosdepapéiss0ciaisqtledevem sergreenchidoseasregrasdeinteraçsodosindivfduosenquanto ocupantesdetaispapéis.Ta1sistemaévélido
gara a famflia,osgrupos,a sociedade,assuger-estruturas
institucionaiseatéparaosproblemasrelacionadosà.pröpliavida
e ao modo de lidarcom ela.Aspremissasdecorrem dasnonnas
söcio-culturais,constituindo-se em crenças inquestionéveisque
seexpressam verbalmenteatravésdeatirmaçöessimplesoucomplexas,asquaisfornecem asbasesparaalögicaespecfficado
grtlpo.As premissassöcio-culturais sâo,portanto,afirm açöes
culturalmentesignificativas,endossadasporumamaioriadesu-

jeitosdeumadadacultura.quedevem ser,também,sustentadas
demododiferencialporsujeitospertencentesadistintasculturas.
Elasdesempenham,assim,um papelfundamentalna compreensâo do comportamento individual.Paraa operacionalizaçâo das

premissas,foidesenvolvidooççouestionMosobreaEstruturada
FamfliaMexicana''tFernsndez-M aHna,M aldonado-sierra&
Trent,1958),compostode123itens,distribufdosem novefatores:machismo,obediência afiliativa,virgindade,abnegaçâo,temorà autoridade,statusquo familiar,respeito ao amor,honra

familiarerigidezcultural.O objetivo do presentetrabalho foi
adaptarparaamostrasbrasileirasoreferido questionM o.A amostraseconstituiude415estudantesuniversitM oseda3*sériedo
20grau,de ambosos sexos,com idade média de 29 anos,que
responderam aumaversâobrasileiradoquestionM o.A anslise
fatorialdoseixosprincipais,com rotaçào Varimax,revelou quea
soluçào maisadequadafoiadecincofatores,com eigenvalues
superioresa1,5eresponslveispor26% davariânciatotal,sendo
retidosositenscom cargasfatoliaissuperioresa0,30.Com base
naanbliseseml ticadositens,aversâodefinitivadoquestionM o
compôs-sede80itens,distribufdosdaseguintefonna:dominaçâo

masculina(29itens),valorestradicionaisdafamflia(14itens),submissâofeminina(12itens),sensibilidadeeabnegaçâofemininas(9
itens)eobediênciaatiliativa(16itens).A consistênciainternadessesfatores.realizadaatravésdo coeticienteA/pc deCronbachfoi
respectivamente'
.0,89.
,0,82.
,0,83.
,0,78e0,79.Concluiu-seque
ascaracterfsticaspsicométricasdemonstradaspeloinstrumentorecomendam suautilizaçâopara5nsdepesquisaeavaliaçâodascren-

çassubjacentesàestruturadafanuqiabr%ileira000-

mentodeumacarreiraprofissional.Descartam aajndadefiguras
decuidadocomoprotissionaisdecreche,babssoumesmoavös,
sendo amâe,segundoelas,inteiramenteresponsfvelpelodesenvolvimentoffsicoepsfquicodotilho,deformainsubstitufvel.As
opiniöesqueemitem contiguram,deformabastante clara,asdificuldadesqueseapresentam àmulher,quetendofilhos,enfrenta
osdesafiosdomercado detrabalho.A perspectivadestasmulheresdenuncia problemassociaisasociadosà maternidade,ainda

-

SOC 1.17

PREMISSAS SUCIO-CULTURAISSOBRE A FAMfLIA EM
FUNIA O D0 SEXO EDA LjL
jhjL
m .kïvelineMariaLealAssma6
MJHJ Cristina Ferreira,Heliane GuimarsesNovaes,Mari
ana

MarquezTomazeEulinaDufrayerdeOliveirafzwdç.UniversidadeGamaFilho.

nâoresolvidos,quedizem respeitoatodasasmulheres.(CAPES/
Em suateoria söcio-culturaldo comportamento,Dfaz-Guerrero

CNPQ)

(1994)postulaqueasexplicaçöesparaascondutashumanasse
000-

-
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localizam na sociocultura e nâo no pröprio indivfduo.Assim é
que osindivfduosnascem num determinado momento histörico
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deumacultnraespecffica,queserevela,plincipalm ente,através
de tradiçöes,normas,valores e crenças.O autorse utiliza do
constructopremissassöcio-culturaisparaestudarasociocultura,
definindo-ascomo exgeriênciascomunsecorrentesdalinguagem natural,comoporexemploosditadoseprovérbios.Aspremissasseconstituem,entâo,em umarealidadesocialtraduzida
em proposiçöesconsensualmenteendossadaspelo grupo.Sua
aprendizagem seprocessaatravésdefip rassignificativaseautorizadasdocontextosöcio-cultural-pais,irmâoseinstituiçöes
sociais,entreoutras.Paraaoperacionalizaçâodaspremissas,foi

elaboradoo'douestionM osobreaEstruturadaFamfliaM exicana''(Fernéndez-Marina,MaldonadoSierra& Trent,1958).Estu-

mente.J548,2% dosalunose46,2% d0sprofessoresns0 res-

ponderam àquestào,justificandonëohaverumaidadedetinidora
do infcio da velhice.A partirde uma anslise de contetîdo

(BARDIN,L.,1977),procedeu-seàanllisedasrespostas,utilizando-seprocessodecategorizaçsoqueresultou no estabeleci-

mentodequatrocategorias:Et
EstadodeEspfrito''(29%).
,etEstado
FfsicoeMental''(25,8%,),
.teFatorProdntividade''(16,2%)eçTatoresSöcio-& onômicos-culturais''(11,3%).Respostasdecontet
idosindefinidostotalizaram um percentualde17,7% .Dasrespostasdeprofessoresealunos,46,8% apontaram iiservelho''
como umaquestào muito maisrelacionada ao ççmodo dese sentir''doqueaidade,oqtlefazressonânciacom um maiorpercentual

dosrealizadoscom essequestionlrioapontaram diferençassignificativasem diversasvarisveissöcio-demogrsficas.Paralelamente,pesquisasbrasileirastêm evidenciadoum maiorgraude
tradicionalismoporpartedosexomasculino,quandocomparado
ao feminino,bem como dosmaisvelhosem relaçào aosmais

dacategoriaççEstadodeEspfrito''.(CNPq)

jovens.Considerando-sequeaspremissasrefletem crençasapoi-

SOC 2.01

adasnastradiçöesculturais,hipotetizûu-sequeoshomenseas
pessoas de faixaetsriamaiselevada apresentariam um grau de
adesâo maioràspremissassobreafamfliabrasileiradoqueas

CONSELHOSDESAUDE:REPRESENTAIXESSOCIAISDO
seca,Pontiffcia UniversidadeCatölica de Sâ0 Paulo,Sueli

mulhereseaspessoasmaisjovens.A amostraabrangeu415sujeitosdeambosossexosedefaixasetsriasdistintas(13a23e
acimade 35 anos),queresponderam ao <touestionsriodePre-

Terezinha Ferreira Martilu (UniversidadeEstadualPaulista,
CampusdeBauru).

missasSöcio-culturaisdaFamfliaBrasileirf',constitufdodecincofatoreseadaptadodavers:ooriginalmexicana.A ansliseda
variância2X2com asvarilveissexo eidaderevelouumadiferençasignificativado sexo,nosfatoresEtdominaçâom asculina''

Na t
îltima década ocorreram mudançassignitkativasna satide

(F=30,72.
,p<0,000)*
,'tvalorestradicionaisdafamflia''(F=10,
67.
,p<0,001).
,çsubmissàofeminina''(F=11,43.
,p<0,001)e%ssensibilidadeeabnegaç:ofemininaf'tF=ll,78;p<0,001),em favordemaioradesâo doshomensàspremissastradicionais,contirmando uma dashipöteses da pesquisa'
,no fator éçobediência

afiliativa''nâoforamobservadasdiferençassigniticativas.Quanto h.varisvelidade,constatou-seumadiferençasignificativaape-

nasnofator%tvalorestradicionaisdafamflia''(F=7.80'
,p<0,006):
contrariamenteaoesperado,osjovensrevelaram um maiorgrau
deadesâoàspremissastradicionais.A interaçioentresexoeidadenâo foisigniticativaem nenhum dosfatores.Concluiu-se que
apesardasmudançasobservadasno papelfeminino,oshomens
brasileiroscontinuam a preservarcrençase valorestradicionais
quereforçam asupremaciamasculinaeasubmissâo feminina.
-

000-
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QUANDO SECOMW A A SERVELHO?Prof DrJMarilene
CorreiaCabral;Firminoâ)'
rdlLeiteNeto;Riane#c& lf(uJ,
'PtzIéria Carvalho e Vaneide Neves. Universidade Federalda
Paraçba.
'

Considerando-seasvsriasindagaçöessobreo infciodavelhice,o
presentetrabalhoinsere-senumapesquisabem maisamplasobre

o<ssignificadodavelhice''.Objetivouinvestigarcom queidade
secomeçaa Eç
servelho''effporquê''$numapopulaçâo deprofessoresealunosde vslioscursosdaUFPB.Foiutilizadaum amos-

tradotiponâo-probabilfsticade62 sujeitosdaUFPB,sendo31
professores(idademédiade38anos)e31alunos(idademédiade
22 anos).Paraestaamostragem foram levantadasasseguintes
questöes:tlcom queidade se começa a servelho''e %<Porquê?'',
quedeveriam serrespondidasindividualmente,porescrito.Com
relaç:o ao item idade,51,1% dosalunose54,8% dosprofessoresindicaram umaidademédiade66anose62 anos,respectivaSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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-

SUSEDA PARTICIPAIAO POPULAR.DéboraCristinaFon-

pl
iblicanoBrasil.Com aimplementaçiodoSistemaUnicode
Satide (SUS)a partirdaConstituiçâoFederalde 1988eaLei
Orgânica3.080,aparticipaçâodacomunidadeéprevistaem suas
diretrizes.A partirdeentào,tornam-seobligatöriososConselhos

deSat
ide(locais,municipais,estaduaisenacional)earealizaçâo
deConferênciasde Salide.Destemodo,aorganizaçâodoSUS
tem geradoumagamadenovasinformaçöesenecessidades.Vérios pesquisadoresapontam trêsfunçöesblsicasdarepresenta-

çâosocial:a)funç:ocognitivadeintegraçâodanovidade,b)interpretaflodarealidadee,c)orientafâodecondutasedasrelaçöessociais.Naprimeirafasedeimplantaçâodo SUS,comoas
representaçöessociaisdeSUS edepart
icipaçàopopularapre-sentam-separaosmembrosdosconselhos?Paraveritk arquaiseram
essasrepresentaçöesem conselheiros,foirealizadaumapesquisa
com 21 representantes comunito osnos ConselhosLocaisem
UnidadesBssicasdeBauru.A entrevistasemi-estruturadafoiutilizadacomoinstrumentodecoletadedados,realizadaindividualmente,gravada etranscrita.A anslise qualitativadosdados
mostrou que arespeitodafunçâodeconselheiro,apenasmetade
respondeuparcialoutotalmenteem conformidadecom aleimunicipalque detine suascompetências,sem darindfciosde compreenderqueaparticipaçëopopularéum direito social.Além
disso,amaioliadosentrevistadosnâo conseguem indicarqualo

objetivodeumaUnidadeBésicadeSatide,localondecentralizase a m aior parte de suas atlibuiçöes enquanto conselheiro.Os
entrevistadosnâosabem oqueé oSUS,apontando poucasvezes
osigniticado dasigla,evidenciandoumadesarticulaçâodopapel
que assumem como representantesdacomunidade em uma das
instânciasprevistaspelo pröprio SUS.A partirdessesdadospodemosconcluirqueasrepresentaçöesde participaçâo populare
de SUS queosentrevistadosapresentaram nâo vâo de encontro
com o quea Constituiç:o Federale asLeisOrgM icasdaSat
ide
apresentam em seustextos.Destemodo,acreditamosqueaparti-

cipaçëo da comunidadetka amplamenteprejudicadapelanâo
compreensâodesuascompetênciasedecomoest; organizado o
sistem a de satîde atual,indicando a necessidade de açöes
psicoeducativasparaafonnaçâo denovasrepresentaçöesou mudançasdasexistentes.
175
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SOC 2.02

SERVICOSPOBLICOSNA PERSPECTIVA DOSMORADORESDAPERIFERIADA SERRA/ES.MJSJde>Jfï?r?
aQuintal

ternativascomunitsriasencontradas.VisandodetectaralternativaSdeenfrentamento comunitsrio aosproblemas,individuaise
coletivos,vividos,foram feitasentrevistassenli-estruturadascom

de Freitas;lsabele S.Eleotério,Adriano R..â.Nascimentot
IMnHJR.CrucesCuevas,MariadasDoresâ.Francisco,RenJtaB.Manhöes,l'
cm S.S.yk?ilrtz&.UniversidadeFederaldoEs-

139moradoresdaperiferiadaSerraïs,cujasrespostasforam
submetidasàsAnslisesdeContet
idoeQuantitativa.Asentrevis-

pflitoSantoIUFESI.

tasem tressetores,visaram detectarpossfveisdiferençasnobairro,em funçsodascondiçöesdemoradia,benfeitoriasexistentese
acessoaosserviçosptiblicos.Osentrevistadossâo:maioriado

A percegçâo eavaliaçk dossetorespogularessobreo oferecimentoequalidadedosserviw sptiblicoscontribuem paraacompreensâodossignificadosatribufdos,graudeenvolvimentoea1ternativasencontradasdiantedessesserviços.Visandoidentiticar0sip it
icadoindividualecoletivoatribufdoa0sserviçosptîblicos,asuautilizaçâo,edetectarasalternativasparaonë0aten-

sexofeminino(64,75%),naturaisdoEspfrito Santo(49,92%),
tendoestudadoaté0 10.grau(73,38%),maisdametadedesempregados(51,08%).
,tendorendafamiliarde0a1salsriomfnimo
(5,04%),de1a2(20,14%),de2a4(34,53%),c0m casassem
esgoto(68,39%),erecebendoacoletadelixopeloscaminhöes

dimento,realizou-seum estudoexploratöriojuntoa139morado-

nota 10 para maisda metadedosentrevistados;eas valoraçöes

resdaperiferiadaSerraï s.Foram realizadasentrevistas,semi-

baixas(notazero)aconteceram parasegurança(49,64%).rua
(41,01%),postodesat
ide(33,12%)ebairro(30,95%).Ospro-

estruturadas,com 47perguntas,abertasefechadas,cujasrespostasforam submetidasàsanllisesquantitativaequalitativa(anslisedecontetido).Ossujeitosentrevistadosapresentaram como
caracterfsticas:maioriadosexofeminino(64,75%),naturaisdo
EspfritoSanto(49,92%),tendoestudadoatéo1.grau(73,38%),
encontrando-semaisdametadedesempregados(51,08%);tendo
rendafamiliarde0 a1salsriomfnimo(5,04%),de 1a2(20,
14%),de2a4(34,53%).A maioria(59,71%)dossujeitosindicanàoutilizarosserviçosdesatidedevidoa:n:oexistênciado

posto (37,34*).
,faltadevontadepolfticadasautoridadespara
garantiraconstruçëooufuncionamento(16,86%),greves,falta
detécnicosen:o obtençàodet
'
ichasdeatendimento(8,43%)*
,
nâosabem (15,45%).Dentreosqueutilizam (40,29%)oposto
desatîde,indicam comomotivos'
.consultas(60%),examesepequenascirurgias(24,62%),evacinaçâo(9,23%).O atendimento
querecebem noposto desatideéconsideradobom (58,46%),

regular(20%)eruim (12.31%).
,sendoque33,12% dossujeitos
atribufram notazero para osserviços,12,95 % atribufram notas
de5a6'
,8,63% deram-lhe 10.A escolatem comocaracterfsticas:

serboaparaobairro(20,70%),proporcionarensinamentos(20,
12%),localizar-sepertodascasas(13,79%),serruim/desorganizada(10,92%),oferecermerenda(5,75%),aumentarasegurança(4,02%)eocuparosadolescentesem algumaatividaderetirando-osdasruas(4,02%).Apontam comoproblemasmaisgravesnaescolaofatodeestarem grevescontfnuas,afaltademateriale pagamento paraosprofessores,e faltade vagas.Assoluçöesparao bom funcionamentodo posto desat
ideeescolaindicam anecessidadedeautoridadesfpolfticoscomprometidoscom
obairro;euniëo dosmoradoresreivindicandoseusdireitos.Veri-

fica-sequenëoespel'
am dessesservkosocumprimentodesuas
funçöes,conformando-seem certa medidaàsprecériascondiçöes
eao descasodasautoridades.A compreensâodosfatoresrespon'séveisporeste fatalismo e conformismo pode contribuirpara o

encontrodealtemativasdeaçâoaosproblemasenfrentados.(CNPq)

(69,65%).Aigreja(60,43%)eosvizinhos(50,36%)receberam

blemasindicadoscomo maisgravesforam :faltadepoliciamen-

to/segurança (21,83%);falta de calçamento (21,38%);
inexistênciadarededeesgoto (18,26%);postodesat
ide(14,
92%).
,escolaruim (7,35%).Paraafaltadepoliciamento/segurançaindicam comosoluçöesaumentaroquadrodepoliciais(32,
40%),construirdelegaciaseaumentarasviaturas(21,30%),iniciativasdasprefeituras(17,46%),eaçöeseuniâodacomunidade(14,81%).Paraafaltadecakamento,lamaepoeiraacreditam
dependerdaboaadministraçàopliblica(48,66%).
,dainiciativa
defazerocakamento,independentementedequem ofaça(28,
83%);dasrcivindicaçöespopulares(11,71%).Paraafaltade
esgotoindicam anecessidadedeconstruçâodomesmo(40,23%),
ocumprimentodaspromessaspolfticas(36,95%),emobilizaçâo
dosmoradores(16,30%).Parao postodesatideapontam,com
soluçâo,ocumprimento daspromessas/fynçöespolfticas(34,
15%).
,uniâodosmoradores(26,83%).
,construç:odopostomédico(21,95*).Paraaescolaruim indicaram ocumprimentodas
promessas/funçöespolfticas(32,36%);aumentaronlimerode
escolas/creches(35,30%);pagamentodosalsriodosprofessores(11,76%).A responsabilidadeparaosproblemasvividosé
atribufdaao n:ocumprimento,dasobrigaçöespt
iblicaspelisautoridades.Aspossibilidadesdesoluç:osurgem quando osmoradoresatlibuem signiticadospositivosparaaparticipaçioe orga-

nizaçàocoletivaecomunitM a.(CNPq)
000-
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SOq2.04
PRATICASEREPREFNTAW ESSOCIAIS-ELEMENTOS
CENTRAIS E PERIFERICOS DO CAM PO REPRESENTACIONAL

O objetivodestetrabalhofoiverificararelaçëoexistenteentre

FederaldoEspfritoSanto(UFES).

prsticaserepresentaçöessociaisdeum grupo demoradoresde
um bairrodeperiferia,bem como verificarseelementoscentrais
e periféricossâo sensfveisounâoàsdiferentespréticassociais.
Foram entrevistados 400 moradores,sendo 200 indivfduos
participativose200nâoparticipativos.Osindivfduosparticipativos,dividiram-seentreparticipantessociais,participantesreligiosos e participantes polfticos.Para caracterizar o perfildos
moradorescom seustiposdeprlticassociais,foram elaboradas
questöesabertasefechadasparacaptaropiniöes,atitudesevaloresdosmoradores.Foitambém utilizadaa técnica daevocaçâo

A maneiracomosetorespopulares,noseucotidiano,tem enfrentado osproblemasvividoscontribuipara acompreensâo dasa1-

livree aplicadauma valiante do método TISCON (Method of
detecting translation fnvtzritznlstructuresïn d#erentctlnlcxal,
elaboradoporWagner,ElejabarrietaeValencia(1994),paracap-

000-

-
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ALTERNATIVASPARAAIAO COMUNITXRIA NA VISXO
DE M ORADORESDA PERIFERIA DA SERRA/ES.Mariade

Fâtima QuintaldeFreitas;IsabeleS.Eleotério,âtfrftznt/R.â.
Nascimento,AftircitzR.CrucesCuevas,M ariadasDoresA.Frtmcisco'Renata B.Manhâes, l'
cr/ S.S.Andrade. Universidade
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taroselementoscentraiseperiféricosdocamporepresentacional,
sob condiçöesdosdiferentestiposdepréticassociais.Percebeu-

formasparalelasdejustifaeàconcepçsodeçueocrimeéacen-

sequeoselementoscentraisdajunçào dasmatrizesbi-

tuadamente influenciado porcondiçöessociaisparece indicar
mudanças qualitativas importantes nas concepçöes de futuros

dimensionaisdoscamposrepresentacionaisdosparticipantes
polfticoscom nâ0 participantes,apresentam-seem mencrnt
ime-

administradoresdajustiça,contlibuindoparaaconstruçâodeprsticasjudiciMascom maiorsignificadosocial.(CNPq)

roqueoselementoscentraisdajunçào dasmatrizesbidimensionaisdoscamposrepresentacionaisdetodososparticipantescom nâoparticigantes,emboranàosofram modificaçöes
significativasem seucontetidorepresentacional.Conclufmosque
hbrelafsoentrepr/ticaserepresentaföessociais,eçueestasrelaçöessàomaisdiferenciadasem termosdecontet
idodasrepresentaçöes,eem termosnuméricosdeelementospeliféricosecentrais,tantoquanto maisdiferenciadosforem oscontet
idosdas

prsticassociais.(CNPQ).
000-

-

sOc 2.05

REPRESENTAIXESDECRIMEEJUSTNAEMESTUDAN-

TESUNIVERSIT/RIOS.LldiodeSouza,zllrnirWelaPaiva,
HelenKarinneKoehlerEjhen,Lucianellfantinida Rosa,
M ichelinaToniatoeSimoneFerreiraAlvim.UniversidadeFederaldoEspfrito Santo.
Estudostêm apontadoparaanecessidadedeseinvestigarosfato-

ressubjetivosquefundamentam otratamentodiscriminatöriopresentenasinstituiçöespoliciaisejudicilriasbrasileiras,paratornarpossfvelaconstruç:odenovasprâticasem suarelaçâo com a
sociedade.Partindo do pressuposto de que formas paralelas de

realizaçâodajustiça(esquadröesdamorte,linchamentos,polfciasmineiras,etc.)estâoancoradasnosvaloresecrençaspresentes

000-

-

SOC 2.06

jSTUDOSSOBREPRESERVACXO DO AMBIENTENA
AREA DA PSICOLOGIA AMBIENTAL.MarcosRibeiro
Ferreira.UniversidadeFederaldeSantaCatarina.

Pretendeu-seaidentiticaçsodaparticipaçàodepesquisadoresda
srea da Psicologia em estudosrelacionadosa preservaçào
ambiental.A atençâofoirestringidaàproduçâodasubéreaPsicologiaAmbiental.Foram realizadosum vastolevantamentode
referências bibliogrlficas em bases de dadosintem acionais,a
seleçâo e o exame de maisde uma centena de textos relativos
tidoscomodeinteresse.Estabelecidaahistöriadasublrea,foram
selecionadoseexaminadostextosderevisâo,textosdereferência
etextosdepesquisadoresquededicam atençàoprioritariamente
ao problemadapreservaçàoambiental.Estetemaéreferido pelos
pesquisadoresdasubéreacomoelementofundadornosurgimento
daPsicologiaAmbiental.Entretanto,oproblemadapreservaçào
ambientaltem recebidoatençào relativamentereduzidanoâmbi-

todasublea.Quandooproblemarecebeatençio,freqûentemente
é tratado desde aperspectivadosefeitosqueadegradaçâodo
ambientepode gerarsobrea vidadossereshumanos,ficando
aindamaisreduzida aatençâo àsaçöeshumanasgeradorasde
degradaçâo ambientalou de conservaçâo e maximizaç:o derecursosnaturais.Além disso,ocorreu nostîltimosdez anosuma
diminuiçào no nt
îmero de pesquisasrelacionadasa preservaçâo
do ambienteno âmbitodaPsicologiaAmbiental.Numaprimeira

nasconcepçöesrelacionadasàjustiça,opresentetrabalho
objetivouidentificarasconcepçöesqueestudantesuniversitsrios'
docursodedireito-futurosadministradoresdajustiça-possuem
sobrecrime,criminoso,direito,puniçàoejustiça,utilizandoo fase(décadasdesetentaeoitenta)houveforteênfaseem quesconceitoderepresentaç:o social.Aplicou-se umaescalacontendo 50 atinnaçöesrelacionadasàscategoriascitadasacima,em
trêsgrupos:Osgrupos1e2foram fonnadosporalunosdocurso
deDireito/ulE s,50 ingressantese 31concluintesrespectivamente,e o grupo 3 por 50 alunosde outroscursosda mesma

instituiçâo.Noquedizrespeito àcategoliaCRIME,ossujeitos
apresentaram uma visâo crftica que ultrapassa a idéia de crime
comum,incluindo asprsticasarbitrM asdapolfciaeasdogoverno relacionadasà.corrupçâo eànegligência.O grupo2 apresentoutambém maiorpropensëo aconsiderarcrimeapenasasviolaçöesàsleis.A concepç:opredominanterelacionadaàcategoria
CRIM INOSO minimiza aim portânciadascaracterfsticaspessoaise ressalta as circunstâncias sociais como determinantes do
envolvimento em açöescriminosas.Em relaçâo aosDIREITOS

ossujeitosapresentaram acentuadatendênciaaasseguré-losin-

töesespecfficas,como aeconomiadeenergiaelétrica.A partirde
finsdadécadadeoitentaenadécadadenoventa,foiconstatado o
surgimentodaexigênciadequeosproblemasambientaisfossem
tratadosdefonnacontextualizadaenadimenssodacomplexidadede que sâo parte.Osdadossëodiscutidosdesde aperspectiva
dasinovaçöesqueoestudodeumatemlticatâo impactantepode

provocarnaéreadaPsicologia.(CAPES).
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DoAçâo DEöRGâos:MEU CORPO,MINHA SOCIEDADE.PedroFcrrlt
zntftlBendassolli.UniversidadeEstadualPaulista,
Campusde Assis.

dependentementedasituaçâodesuspeitooucondenado,masiden-

titkandomecanismosdiscriminatörios.A JUSTICA éconcebida
como parcial pelos grupos 1 e 2,em oposiçâo h.concepçâo
identiticadano grupo 3.No grupo 3,apesarde predominaruma

concepçëo indicadoradeuma atuaçâo imparcialdajustiça,os
sujeitosenfatizaram amaneiradiscliminatöriacomoapopulaçâo
brasileiraétratada.NoqueserefereàcategoriaPUNIIAO veritkou-seumadescrençaem relaçëoà.formacomoajustiçavem
punindooscriminosos,arejeiçâoh.penademorteenquantomedidapunitivaetkaze acondenaçâo deformasparalelasdepuniçâo.A concepçâo deque osdireitosdaspessoasdevem sergarantidosdeformaplena,associadaàidentificaçâodeinstimiçöes
queatuam demaneiradiscriminatöria,àavaliaçâodesfavorévela
SBP -XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

No Brasil,atualmente,adoaçâodeörgâostem sidoalvodeintensosdebates,sobretudo devido à aprovaçâo danovaleique tenta
acabarcom adistânciaquetem separadoadem andadeörgâosda
necessidade dosrespectivostransplantes.M as,além dapolftica,
quecontribuiçâo aPsicologiapoderiadarparaadiscussâo dessa
problemética?O presentetrabalhoseinscrevedentro deum estu-

doteöricoquetevecomoobjetivovelificaralgunsdospossfveis
fatoresde resistênciae de facilitaçâo à doaçâo de örgâos.Para
tanto,tizemosum levantamentobibliogrlficoquepautou-sepelo
seguintecritério:estudosvoltadosparaa 4e
psicologiado corpo''
,
especialmente aquelesque analisassem percepçöes e signitk açöescontidasem torno dele,poisé darelaçâo do indivfduo com
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seu llrpgriocorgo queadoaçso dedrgsosdeversserpensada.
Assim,aosubmetermosnossaliteraturaselecionadaaométodo
deanslisedecontetido,tivemoscomoreferênciaalp nspontoschave:o signiticadodocorpo;apercepçsoqueoindivfduotem
dele;omedodesuamutilaçsoedamorte;aimagem docorpo;e
osimbolismoassociadoae1eeaseus(rgsos.Osresultadosaos
quaischegamosatravésda anslise realizada sugeriram o
narcisismoeomedo& mortecomorelacionadosc0m aconsti-

tuiçâodapredisposksoàdoaçsodeörgâos.Onarcisismoseconstituicomoum fatorderesistênciaàdoaçso,poisocorpo,na
atualidade,estlamplamentevalorizado;elegareceestarenvolto
num sfmboloqueoretratacomoasedeabsolutadosprazereseda
felicidadedestavida,do gozoedaindividualidadeinviolsveis,
reforçando sobremaneiraosdireitosinalienlveisdesuaImsse,

homem aosefazerpoeta.ParaHEIDEGGER,ét
um traçofundamentaldacondiçsohumana,ohabitar,em suaessência,époético;
oPoetaconströiamoradiadoserhumano,istoé,doSerno hom em ''. Comoconcl
usso,afunçsogoética,refelidaànecessidade
deutilizaçsocexpresssoderecursosintemos,f0ivistasertsoim-

portante,nestascondköesliminaresdevida,quantoasobrevivênciamaterial,sendoosentidodosimbélico,novivercotidiano,ode

umaforçaqueajudaaintegrarexperiênci%.O omamentalseria
subjetividade,deslocamentoentreoser/coisa,encontrando-sefora,
eporistoentre,nainter-subjetividade.Ccmoumacondiçsoque
fundariaapröpriahumanidade,condenou-aaumaliberdadeque
semanifestarianesterecriarpermanente,refletindoapoéticacomo
umadimenssometa-histöricae,aomesmotempo,histlrica-social.

(FAPESP)

impelindoosujeitoàrecusasimbölicapelasuamutilaç:o.Omedo
damorteseconstimicomoumfatordefacilitaçâo,poishojea
mortetornou-serestritaàstiltim asconseqiiências,quandodefato
forem esgotadastodasaspossibilidadesde vê-laretardada.lsso
fezcom queavidafosseamplaeextremamente valorizada,com

um inversodesprezo(emedo)pelamorte.Estandooörgâorevestidoporsfmbolos(0coraçào,porexemplo,éosfmboloda<tvida''
em nossacultura)eporrepresentaçöespsicolpgicas,eestandoo
col
'po na era de sua :t
fragmentaçào''atravésdos transplantes,a

doaçàopodealimentar(atravésdosörgâos(umafantasiadeque
o doadorpode imortalizar-se atravésdainserçâo destesseus&gâosno corpodeoutrapessoa.Estesresultadosabrem novasperspectivas para o estudo desse assunto de importante relevância
socialecientftica.
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ORNAM ENTALIl:A CASA COM O POESIA.ElainePedreira
Rabinovich.InstitutodePsicologia,UniversidadedeS:oPaulo.

Esteestudoest;baseadonarelaçâosimbölicaentresujeitoeobjeto,vistaconstruir-sesöcio-historicamente.Procurou-se,atravésda

des-centraçâodoobjetodeestudo,contornaroviésetnocêntricoe
ampliaraconceituaçâodealteridade.Destepontodevista,eabar-

candovâriosobjetivos,propusemo-nosestudaroarranjoespacial
(k coisas em um espaço delimitado denominado moradia.Este

objetivofoirealizadoatravésdetrêsestudosdecaso li
minares'
.
com moradiasemoradoresdebaixarendadeum bairropaulistano'
,
com ççmoradias''emoradoresnasruasdeSâoPaulo;com moradias
e moradores da zona do Cocal,Piauf.0 método,etnogrv co e

etolögico,coincidiucom ahistöriadotrabalho,sendooobjetivo,
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IDENTIDADESOCIM EVWM IDADEED OLINGUfSNCA.
UM ESTUDO COM COMUNIDADES ALEMAESEM SANTA CATARINA.CléliaM ariaNascimento-schulze;BrlgidoWzdl
f
Camargo; Ygor FontesGarcia;Elisiênia C.S.E Fragnani;
FidelisJ/znft
prM arangoni.Lacos-UniversidadeFederaldeSantaCatarina.
Entre 1815 e 1914,imigraram para o estado de Santa Catarina

milharesdealem:esquejuntamentecom ositalianosepoloneses,dentre outros,contribufram paraadiversidadeétnica caracterfstica dosestadosdo suldo Brasil.Taisfatos,somados às2
guerrasmundiaiseanacionalizaçâodoensino,formam aestruturaconstituintedasidentidadesdetaisgrupossociais.0 presente
estudo,dentro deum enfoquepsicossocialbuscaidentit
icarrelaçöes entre a identidade sociale a vitalidade etnolingufstica de

gruposdeteuto-brasileiros.AscontribuiçöesteöricasdeTajfel
(1979)eGiles(1977).inspiraram esteestudoquasi-experimental
cujahipötesecentralfoiadequeaidentidadesocialdossujeitos
estariarelacionadacom avitalidadeetnolingufsticaecom condiçöes estruturais favorsveis.O delineamento envolveu 2 nfveis
para as variéveis estruturais e dois nfveis para a varilvel
etnolingufstica.Participaram doestudo60 Ss,divididosno4gruposexperimentais.Responderam a um instrumento de Identidade Sociale um questionlrio sobre vitalidade etnolingufstica.
Emboraahipötesecentralnâo tenhasecomprovado,foram obtidas relaçöes estatfsticas significativas entre a vitalidade
etnolingufsticaeacondiçâoétnicafamiliare aspectosdamemöria social.Os resultados serâo também contemplados frente a

seu produto.Aosregistrosfomecidospelasentrevistas.grv cos,
fotosevideotilmagem,aplicou-seométododederivaç:oempfrica
de varisveis,concomitantementegenético egenealögico.Através
deste,chegou-se,noqueserefereàdimensâopoéticadomorar,a
quatrocategorias:onmlnental-detinido,porBONNE,comouma
categoriaestética-antropolögica,correspondendoàoperatividade
anterioràsclistalizaçöesdosornamentosedaomamentaçâo;lirismo -detinidocomoumatemporalidadefenomênicadeduplo vfnculo,porvincular-seaum momentohistöricoeaoutroa-histörico,
arquetfpico;seria um instante consagrado pela transmutaçâo do

outrosestudos(Nascimento-schulze,1997a;1997b)quefazem
partedapresentelinhadepesquisa.(CNPq)

temposem queestesejaabstlufdo(PAZ);hannonia-definidacomo

n eodorAdomo escreveu diversostrabalhossobre a questio do
anti-semitismo,notadamentenadécadade 40,época que assistia

uma vontade de ordem,isomörtica ao funcionamento cerebral,
afetivo e cognitivo encontrada na ordenaçâo e na arrumaçâo;
materialirlnrle -definida como o contetîdo sem sero signiticado

(PIGNATARI),ouosigniticadooriginalinconsciente,anteriorao
tiltrodalfnguaIMCINTOSHIsendoosuporteconcretodaexperiência poética.Esta significaçëo originalseria o pröprio fazer-se
178
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THEODOR ADORNO E A PSICOLOGIA DO ANTI-SEM ITISM O,DouglasGarciaXfvt!
.
çJr.,UniversidadeFederaldeM inasGerais.

aogenocfdiodosjudeussobHitler.Em DialéticadoEsclareci::1:/;1t),escrito em parceriacom MaxHorkheimer,Adorno desenvolveumateoriafilosöficado anti-semitismo,vinculando-aauma
meta-teoriadaracionalidadeocidental.Afaparece,pelaprimeira
vez,oproblemaqueserltrabalhado aqui,odo papeldapsicologia
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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no entendimento do fenômeno do anti-semitismo.A questsoé
tematizadanovamenteem algunsaforismosdeM ininm M oraliae
em trechosdeâ Personalidadeykult/HllHb,oimportanteestudo
psicossocialrealizadonosEstadosUnidossobreopotencialpsicolögicovinculadoçaaceitaçàodofascismo.Umaanélisem aisdetidadotratamentodo problemadadimens:opsicolögicado antisemitismoem Adornoindicacomoasuanoçàodepersonalidadeé
tributM adoidealismoalemso,plincipalmentedeKant,atravésda

CrçticaJJRazâoPrâticaedeHegel,atravésdanoçâodesubjetividadedesenvolvida,porexemplo,naFilosohadoDireito.Nesse
sentido,aponta-separaaimportânciadeumacompreensâodapsicologiadoanti-semitismoqueevitc,porum lado,oreducionismo
psicologista,e.poroutro,a mera especulaçâo desvinculada do

momentoconcretodafonnaç:odassubjetividades.
-
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SOC 2.11
JULGAMENTO M ORAL EM ESTUDANTESDE DIREITO E
ENGENHARIA.M ariana M arquezTomaz,NeidideOliveira
NyaradieM ariaCristinaFerreira.UniversidadeGamaFilho.

De acordo com a abordagem cognitivo-evolutiva(Kohlberg,
1987),ojulgamentomoralseconstituinoconhecimentoarespeitodasobrigaçöesimpostasporprincfpiosmoraisedejustiça.
Ta1conhecimentosedesenvolveatravésdetrêsnfveis;pré-convencional,convencionalepös-convencional.0 nfvelpré-convencionalcaracteriza-sepelapercepçâodequeasnonnasmoraissëo
externasao indivfduo,devendoserobedecidasapenasparase
evitarcastigos.0 nfvelconvencionalassocia-seàinteriolizaçâo
dasnormaseexpectativassociais,oquelevao indivfduoadistin-

guirentreoqueéojustoouinjustoeoqueconduzàrecompensa
ou àpuniç:o.O nfvelpös-convencionalcaracteriza-se pelapercepçâo de que o valormoraldas açöesdepende de princfpios
éticosuniversais.Cadaum dessesnfveisapresentadoisestlgios,
num totaldeseisestigiosdedesenvolvimentomoral,quesedistinguem em funçâodaorientaçiomoralquerefletem.Noestigio
locorreaorientaçâoparaapuniçâoeobediência;noestbgio2,
parao hedonismoeo pragmatismo'
,no estsgio 3,paraaaprovaçâosocial'
,noestlgio4,paraamanutençâodasleis;noestlgio5,
para o relativismo e possibilidade de modificaçâo da leie,no
estlgio 6,o indivfduo se orientapelosprincfpioséticosuniver-

sais.Destaca-senesseprocesso evolutivo o sentido dejustiça,
concebido como o princfpio moralbisico.Considerando-se que
osestudantesdeCiênciasJurfdicasencontram-seem contato di-

reto com asprescriçöesnecesslliasà aplicaçëo dajustiça,em
contraposiçëoaosestudantesdeEngenharia,fonnulou-seahipötesedequeosestudantesdeCiênciasJurfdicasapresentariam um

nfveldejulgamentomoralsignificativamentemaiorqueosestudantesdeEngenhalia.Foram utilizadoscomosujeitos60alunos
pertencentesao 79e 80perfodosdo curso deCiênciasJurfdicase
60 alunospertencentesaosmesmosperfodosdo cursodeEngenharia,queresponderam àversâobrasileirado SROM ,deGibbs

etall(1984),naadaptaçâodeBiaggio(1989).A anâlisedosresultadosevidenciou queamédiadosescoresnoSROM dosalunosdeCiênciasJurfdicasfoisigniticativamentemaiorqueamé-

diadosescoresobtidospelosalunosdocursodeEngenharia(t=2,
90,p<0,01),oquepermitiuacomprovaçâodahipötesedoestudo.Concluiu-se que assituaçöesque osalunosdeCiênciasJurfdicasvivenciam,no que se refereà aplicaçâo dasleis,constituem-seem um importantefatorparao seudesenvolvimento moral.

SOC 2.12

DIFERENCAS NASPRIORIDADESAXIOLUGICAS DE
MUSICOSEADVOGADOS./IPJm Tanlayo,JulianaBenmrdes.
UniversidadedeBrasflia.
Detenninarovalorpreditivodosvalorese,particularmente,estabelecerasuarelaçàofuncionalcom aopç:oporumaprotissâo,
com aprossecussàodeesttldosuniversitM osnumadeterminada
brca do conhecimento ecom o exercfcio de umaprofissso ou
ocupaçsotem constitufdoum desafioparaospesquisadores.O
cscopodesteestudofoipesquisarseasconseqiiênciasdoexercfcio dasprotissöesdemtisicoeadvogados5o relevantesparaa

obtençâodeobjetivosmotivacionaisinerentesàspriolidades
axiolögicasdoindivfduo.O quadro teöricoutilizadofoiateoria
dosvaloresdeSchwartzqueenfatizaasbasesmotivacionaisdos
valores.Asplioridadesaxiolögicasdaspessoasestâoorganizadasem torfloaduasdimensöes:aberturaàmudal
xavsconservaçàoeautotranscendênciavsautopromoçào.O InventsriodeVa-

loresdeSchwartzfoiadministradoaumaamostrade142sujeitos
sendo 71advogadose51mgsicosprofissionais.A maioriados
advogadoseraprotissionalliberal,osdemaiseram empregados
depequenasempresasdeadvocaciaoufuncionsriosptiblicos.O

tempodeatuaçsomédionaéreaprofissionalfoide9,3anos(D.
1:
!=9,42).A Anova2X 2 (sexo eprotissâo)foicalculadaao
nfveldecadaum dos10tiposmotivacionaisdevaloresedecada
um dos4fatoresdesegundaordem.Osmtisicos,quandocomparadoscom osadvogados,caracterizaram-sepelaimportânciarelativa dada ao hedonismo e à estimulaçâo.Os advogados
enfatizaram,maisdoqueosmt
isicos,trêstiposmotivacionaisde
valores:conformidade,segurança,epoder.A diferençafundamental,do ponto de vista daspriohdades axiolögicas,entre ûs
mt
isicose osadvogadossituou-se aonfveldadimensào abertura
àmudançavsconservaçào.O perfildosmtisicosfûicaracterizado pelaprocurademudança,de sensaçöesnovasedeprazerque
constituem o pölo doindividualismo,daautonomiaintelectuale
afetiva eda aberturah.mudança.No pölo oposto destadimenspo
encontra-seatendênciaaoconservadorismo,aocoletivismo,apreservarostatusçlft?,quecaracterizaram operti1dosadvogados.
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PRIORIDADESAXIOLUGICAS,TEMPO DE SERVICO E
CIDADANIA ORGANIZACIONAL.Alvaro Tamayo,Pablo.
Armando,Sandra.M acedoeFâbio,T Guimarses,Universidade
deBrasflia.
A existência decomportamentosdecidadaniaorganizacionalé
um fato que pode serobservado em todasas organizaçöes.O
problemaparaospesquisadorestem sido encontrarosseusantecedentes.Sâoelesdetipoorganizacionalou pessoal?Boaparte
dapesquisaatualnaJrea de cidadaniaorganizacionalestsvoltadaparaasoluçâodeste problema.Asprioridadesaxiolögicas
daspessoaseoseutempo deserviço naempresasâo antecedcntesdoscomportamentosde cidadaniaorganizacional?Estefoi
o problemaestudado napresentepesquisa.A amostrafoicom-

postapor300sujeitosdeumaempresapliblica.A idademédia
foide 38,07 anose médiadetempo de serviço de 13,90 anos.
A amostrafoidivididaem trêsgruposde acordo com o tempo
de serviçonaempresa.A amostrafoitambém divididaem fun-

çâodosescores(altoebaixo)obtidosnaavaliwâodasprioridadesaxiolögicas.Doisinstrumentosdemedidaforam utilizados:
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o lnventériodeValoresdeSchwartz(1992)composto por61
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valoresdistribufdosem quatrofatoresdesegundaordem:individualismo,coletivism o,autotranscendênciaeautopromoçso.
ParaaavaliaçsodavarilveldependentefoiutilizadaaEscala

Estapesquisafoirealizadanoç'Nt
icleodePesquisassobreaFamflia''doCursodeBachareladoem PsicologiadaUniversidade

deCidadaniaOrganizacional(Siqueira,1995)constitufdapor

zam aspessoasagrocurarem dcterminadasreligiöes.A pesquisa
contoucom umaamostradesessentapessoas,deidadesuperiora
vinteanos,deambos()ssexos,vinculadasatrêsgrandesgrupos
religiosos'
.Catolicismo,ProtestantismoeEspiritismo.Em cada
grugo,duassubdivisöesforam estudadas'
.AssembléiadeDeuse

cincofatores;coopcrafàoc0m oscolegas,protefàoaosistema,
sugestöescriativas,autotreinamentoecriaçàodeclimafavorévelàorganizaçàonoambienteexterno.A Anova2X 3revelou
umarelaçâoestreitaentretempodeserviçoedoiscomponentes
dacidadaniaorganizacional:proteçsoaosistemaefonnaçsode
um climaexternofavorsvelàempresa.O impactodasprioridadesaxiolögicasns0foillomogêneogaratodososcomponentes
do comportamento decidadaniaorganizacional.Osfatoressugestöescriativaseautotreinamentoforam influenciadossimultaneamente gela grioridade dada ao individualismo e à.
autopromoçâo.osfatorescooperaç:o com os colegase proteçâoaosistem aforam influenciadospelaprioridadedadaaocoletivismoeàautotranscendênciaqueconstituem opolooposto
do individualismo eda autopromoçëo,respectivamente.Osresultados desta pesquisa mostram que,do ponto de vista
m otivacional,a natureza dos com portamentosde cidadania
organizacionalé heterogênea.
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INFLUZNCIADA IDADEEDO GZNERO NOCOMPORTAM ENTO DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL.élvaro
Tamayo,VerônicaB.deOliveira,Renata,S.Carvalho,eytnlrl,
L.E Moniz.Universidade deBrasflia.
Natiltimadécadatem aumentado apopularidadedoconceitode
cidadania organizacionale numerosos pesquisadorestêm realizado estudosempfricosvisando identificarosantecedentese os
conseqtientesdocomportamentodecidadaniaorganizacional.Até
opresenteoscorrelatosmaissölidosdacidadaniaorganizacional

sâoasatisfaçëonotrabalho,apercepçâodejustiçaorganizacional
eocomprometimentoafetivo.O escopodestapesquisafoiestudaroimpactodaidadeedogênero sobreocomportamento de
cidadaniaorganizacional.A amostrafoicompostapor299em-

pregados,divididosem trêsfaixasetM as:de20 a35anos(n91),de 36 a42 (n = 118)ede43 a60(n =90).A Escala de
CidadaniaOrganizacional(ECO)deSiqueirafoiutilizadaparaa
avaliaçàûdacidadaniaorganizacional.A ECO avaliacincofatores:criaçâodeum clim aexternofavorlvelàorganizaçâo,cooperaçâo com oscolegas,proteçâo ao patrimônio organizacional,
sugestöescriativaseautotreinamento.A ANOVA 3X 2revelou
um efeito principaldaidadesobreosfatores'
.clim aextem ofavo-

rsvelàorganizaç:o(p<0,001),cooperaç:ocom oscolegas(p<
0,02)eproteçâo aopatrimônio organizacional(p <0,001).A
variâvelgêneroteveinfluênciasobreacooperaçàocom oscole-

gas(p< 0,001),sendo oescoresuperiorparaasmulheres.Os
resultadosssoexplicadosem termosdediferençasmotivacionais
em funçâodaidadeedo gênero.
000-
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:AATRAIAOPELO SAGRADO'':UMA AN/LISEPSICOLUGICA DAS ESCOLHAS RELIGIOSAS.Adriana Aparecida
Cabral,Andreia Casagrande Gomes,Cinthia Guimarâes
Resende, Cristiana M ercadante EsperBerthoud,Atfrïtmu
LeônidasdeOliveira.UniversidadedeTaubaté.
180

deTaubaté,tendop0robjetivoanalisarosmotivosquemobili-

IgrejaUniversaldoReinodeDeus(Protestantismo),Kardecismn
eUmbanda(Espiritismo),RenovaçsoCarismsticaeIgrejaCatölicaApostélicaRomana(Catolicismo).Umaentrevistaestruturada
compôs()instrumentoutilizadoparaobtençsodosdados,tendo

sidorealizadatantonasresidênciasd0ssujeitos,quantonasIgrejasouTemplos,em funçsodadisponibilidadedosmesmos.A
anllisedodiscursodosentrevistados,possibilitoutraçarum pert'
ildosadeptosdecadareligisopesquisadaeanalisi-losdeacordocom ateoriaJunguianaque embasaessetrabalho.Conclui-se
qtle nâo hs um tinico determinante na escolha religiosa,sendû
queestadependedefatorespessoaisquefarâo com queo indivfduo busque ou n5o o acolhimento de que necessita em algum
credo religioso.Namaioriadoscasos,o signiticadoqueareligi:o assumirs na vida do indivfduo,serl influenciado pelos
ensinamentosdo credo religioso buscado,desde queestepasse a
suprircarências,darrespostasaosquestionamentospessoaise/
ou tilosöficosou mesmo,em algunscasos,auxiliarnaresoluçâo
deproblemas.Assim,de acordo com ateoriaJunguiana,o processo religioso pode secontigurarde diferentesmaneiras.Pode
serevestirdeum carétercastrador,quando acrençareligiosapareceserpredominantenavidadoindivfduoqueutilizaseusdogmas
comoreferênciasbésicasdesuasaçöese decisöes-o sagrado,o
transcendente,deixadeterum signitk ado em simesmo,enâohl
reflexàocrfticasobreaprsticareligiosa.Deoutro modo,pode-se
ainda enfocar a religi:o do ponto de vista de seu carlter de
complementaçâo espiritualproporcionando um sentimento de
integraçëodo indivfduo com o numinoso,para aquelesque a
vivenciam sem tomé-lacomol
inico%dpilar''desuapröpriavida.
*orientadorasdapesquisa

000-
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A RESPONSABILIDADESOCIALD0 INDIVfDUORELIGIOSO.DulceS& ?7lX.doNascimentoeStefanKucharski.UniversidadeGamaFilho.
Osestudossobrearesponsabilidade socialdo indivfduoapontam,como agentesnaformaçâodestaresponsabilidade,afamflia,omeioambientecomunitM o,aescolaeaséticasprofissionais.Apenasalgunsdestesestudosdiscutem ainfluênciadareligiëo nestaformaçâo.Cadareligiâo,consideradacomosistema
moral,ensinacaminhoparaDeus.Estecaminho,porém ,nàoL
particularparacadaum d0sindivfduos.Nèoexistereligisoindi-

vidualmassempresocial.é numacomunidadereligiosaqueo
indivfduoaprendeosdeveresconsigomesmo,com ooutro(pröximo)ecom acomunidadeem todosseusnfveis.Aprende,num
ensino program ado,a responsabilidade socialem pleno sentido
destapalavra.Esteensinovaidesdepreparaçâoparaobatismoe
o matrimônio atéteologia pastorale moralaplicadasem culto e
encontrossemanaisem cadagfuporeligioso.Levando em conta,
deum lado,acrisedaresponsabilidadesocialpresenteno nosso
pafsem quasetodossegmentosda atividadehumanae,de outro
lado,o crescimento,cada vez maior,de némero de confissöes
religiosas,freqtientementenovas,o estudo sepropôsainvestigar
SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

S0C -Psicologia Social

atéquepontoareligisocontribuinafonnaçàodaresgonsabilidadesocialdoindivfduo.Foifonnadaahipötese,queoindivfduo
religiosopraticante/particiganteémaisrcsponsévelno cumprimentodosseusdeveresqueoindivfduo nào praticante/particigante.ParaverificarestahipötesefoiutilizadaaEscaladeRes-

maisracional,dcqueOSgruposcatölicos,espfritasesem religiào.Em geral,osresultadospennitem umamelhorcompreens:o
danaturezadascrençassupersticiosas,esugerem aeliminaç:o
da reduçào do estudo dessascrençasa um confronto entre
racionalidadepJ.irracionalidade.

ponsabilidadcSocialdeSiligmaneFernandes(1989)adaptada
000-

pelosautoresdoestudo,paraarealidadebrasileiraatual.O ques-

tionMofoiaplicadopara400sujeitos(200mulherese200homens)com idadesentre25-40anos,residentesnoRiodeJaneiro com aseguintedivis:û:100 indivfduospraticantes/participantesdareligiâocatölica,100 indivfduospraticantes/participantesdareligiàobatistae200indivfduosnâopraticantes/participantesdequalquergruporeligioso.Paraanslisedosresultados
foiutilizadootestetdeStudent.Foram analisadosseparadamenteosquestionériosdosindivfduoscatölicos,batistasedosnâo
praticantes/pm icipantes.Osresultadosobtidosnestestrêsgnlposforam avaliadosecomparados.Nâohouvediferençasigniticativanosresultadosobtidosnosindivfduoscatölicosebatistas.
Houvediferença,bem signiticativa,entreospraticantes/partici-

pantes(catölicosebatistas)eosnâopraticantes/participantes.
Confirmou-seahipötesequeareligiàoéum dosagentesimportantesnaformaç:odaresponsabilidadesocialdo homem eque
osindivfduospraticantes/participantessâomaisresponsiveisque
osindivfduosnëopraticantes/participantes.Osautoresdesteestudoacham,queomesmodeveseraplicado paraoutrasreligiöes
deimportância maior,com amostrasbem maiores,para tiraras
conclusöes.Umadelasselia,talvez,aintroduçâodefonnaçâo
religiosae/ouéticanasescolas.O estudoteveapoiodaUniversidadeGamaFilho.

-
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ATRIBUIIAODECAUSALIDADEAO SUCESSOEAOFRACASSO.M ariaéliceD '
émorim eJaquelinePintoMartins.UniversidadeGamaFilho
Habilidade eesforço sào causasfrequentementeutilizadaspara
explicarsucesso ou fracasso.Estudosrealizadosrecentemente

comparandoSujeitosamericanoscom osbrasileirosnasdiferençasdeatribuiçàodeum aperformanceàhabilidadeouaoesforço
nâo mostraram diferenças significativas entre asdnasamostras
estudadas.Ambososgrupospreferindoahabilidadeaoesforço.
M asobservou-senaamostrabrasileira,umatendênciaàvaloriza-

çàodoesforçonocasodapessoaidosa.Ouseja,quandoahabilidade n5o tem mais valor instrumental,a preferência recaina
pessoamaisesforçada.Este estudo procuraveritkaro tipode

atribuiçâousadapelossujeitosasituaçöesdedesempenhoondea
descriçâovariadeacordocom um modeloexperimental2(sexo)
X 3(idade-jovem,adulto,aposentado)X2(situaçâodetrabalho
ouestudo)levando6delasaosucessoeasoutras6aofracasso.O
estudoincluiu337sujeitosequilibradosporsexo(49,6% homense50,4% mulheres).com idadeentre 17e35anos,quese
distribufram pelas 12 situaçöesexperimentais.A respostados

000-
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SUPERSTIIXESCOMUNSESUASRELAIXESC0MTIPOS

DEùhckocfm lkBartholomeuTTrôccolieSheilaMaltaSantos.UniversidadedeBrasflia.

sujetios,dadasem escalade1a5,foram agrupadasem 2categorias1e2=capacidadee4e5=esforço,jsquearesposta3teve
umafrequênciamuitobaixa(9,2%).Osresultadosindicaram que,
independentedasdemaiscondköesexperimentais,ossujeitos
enfatizam maisacapacidadenassituaç:odesucesso,enquanto
que nas situaçöesde fracasso,os indivfduos enfatizam mais a

faltade esforço (2= 25.58 com p < 0.000).Comparando os
Nesteestudoforam investigadas(1)aexistênciadeumapossfvel

resultadosobtidosporRodrigues,D'Amorim,JablonskieM artins

estruturafatolial,subjacenteaum conjuntodecrençassupersti-

(1994),c0m osestudantesbrasileiros,pode-senotarqueosda-

ciosas'
,e (2)asassociaçöes dessa estrutura fatorialcom

dosdesteestudocomfirmam osresultadosobtidosporestesauto-

caraterfsticasdem ogr/ficasetiposdeprocessamento deinformaçâo.Cercade409 estudantesuniversitsriosresponderam questi-

resparaosjovensnasituaçöesde sucessoeparaosidososna

onM ossobrecrençassupersticiosasetiposderaciocfnio(intuitivo-experiencialvs.lögico-analftico).Resultadosdaanélisefatorial

antcriorjscitada,mostraumaconcordbciaem atribuiraosjo-

revelaram trêsfatoresdeprimeiraordem eum fatordesegunda

ordem,subjacentesàsquarentaenovecrençasestudadas.ONfator
l(crençasrelacionadasàsorte)eo fator3(crençasligadasao
azarl,apresentaram altacorrelaçëoentresi,unindo-seem um t
inico

situaçâo de fracasso.A compalaçâo entre a pesquisa atuale a
vensseussucessosem funçâo de suacapacidade.Surge,porém ,
uma diferença;em 1994 o fracasso era explicado pelafalta de

capacidadeenquantoquenoestudoatualosujeitorecorreàfalta
deesforço.ParaosidosososdadosdeRodriguesetal.(1994)
mostram oesforçoousuafaltacomoaexplicaçëobssicadosre-

fatordesegundaordem.O fator2 deplimeiraordem referiu-sea
um temormaisprofundo deconsequênciasnegativasadvindasde
comportamentos especft
k os.Correlaçöes e comparaçöes entre
médiasrevelaram queaspessoasmaiscrédulas,nassuasrespostasaosfatores 1e3,também relataram m aiorhabilidadeepreferênciapelo pensamento experiencialdoquepelo pensamento racional.Nenhumaassociaçâo foiencontradacom relaçâoao fator
2.Resultadosadicionaistambém revelaram queasmulheresfo-

sultadosobtidos.Em 1996,apareceumaatribuçëo decapadidade
aosidososno caso do sucessoo quemostra,aparentementc,uma
maiorvalorizaçâo do idoso.

ram significativamentemaiscrédulas,quantoasuperstköesas-

ANCA PORTADORA DE DEHCIVNCIAS.AntiliaJ.Martins

sociadash.sorte e ao azar,bem como apresentaram uma maior
habilidadeepreferênciapelo processamenteexpeliencialdo que
oshomens.Estudantesdasciênciasexatasforam menossupersticiososem aisracionaisdo queosestudantesdasciênciasmédicas/biolögicasedasciênciashumanas/sociais.Port
iltimo,o grupo de estudantesprotestantes revelou-se menos supersticioso e

A criança portadora de doençasgenéticas,pode apresentarum
comprometimentomentale/oumotor,o quepoderéafetarou nâo

SBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia
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ASFORMASDECOMUNICAG O NXO-VERBALNACRI(InstitutoBrasileirodeMedicinadeReabilitaçâo),SuelyOliveiraMarinho(UniversidadedoEstadodoRiodeJaneiro),Carlos
AméricoAlvesPereira(UniversidadeFederaldoRiodelaneiro).

18l
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asformasdeserelacionarc0m aspessoase0mundoqueacerca.

infantisem Situaçöesdereconhecimentod0Sgais,osresgonss-

Estetrabalhoteveporobjetivoinvestigarasmodalidadesdeco-

veisindicaram queacrialxaosreconhece,principalmente,pela

municaçâonso-verbalutilizadaspelacriançaportadoradedoençasgenéticas.A pesquisadecamgofoirealizadanoambulatörio
deGenéticaMédicadoInstitutoFernandesFip eira-FIOCRUZ,
RiodeJaneiro.O ptîblico alvo foiformadopordezcrialxasde

vozdosmesmos(17%)e peloolhar(23%).A reaçsomaisco-

ambosossexos,sendoque40% (n=4)dascrianças,tinham menosdeum anodeidade,20% (n=2)tinhamdeum anoadoisanos
e40% (n=4)tinham dedoisasetearms.Apresentavam osseguintescomprometimentos:retardomental(27*).
,atraso nodesenvolvimentoneuropsicomotortz6%l;deficiênciavisual(8%).
,distl
irbiodefala(8*).
,dismorfias(8%).
,outros- sindactilia,incontinênciaurinâria,hipospsdia,microcefalia,hiperatividadee

disttirbiopsiquistrico(23%).Foram feitasdezentrevistasc0m
responssveispelospacientes,tipo dirigida,duraçâo de30 min.e
aplicadoum questionM o que abordou ossinaisdo com porta-

mentonso-verbal(olhar,toque,sorliso etc-)apresentadospela
criançanum totaldedezessetesittlaçöesespecfficas(sono,segurança,asseio,brincadeiraetc-).Sobreafreqtiênciadeexpressöes

l82

mum em relaçsoaoutraspessoasdafamfliaécorreraoencontro

delas(21%).Quantoàsnecessidadest
isiolögicas(sono,sede,dor,
fome,fezes/urina),0choroéoprincigalsinalqueacriançaapresenta(30%).Frenteàemoçsodealegria,ospaispercebem-na
maisfreqiientementeatravésdoriso(35%)emovimentosdebraçosepernas(25%).Quantoàsemoçöesnegativas(raivaetristeza),reagem principalmentecom reaçöeshostis(20%),choro(13%)
emovimentodemembros(10%).Em situaçöesdeasseio,31%
dascriançascostumam movimentarosbraçose pernase 21%
colaboram dediversasformas.Osresultadcsdemonstraram qtle
ascriançasportadorasdedeticiênciasdesteestudointeragem c0m
aspessoaseoambienteatravésdediversasformasdecomunicaçâonèo-verbal,reaçöesestassemelhantesàsdemaiscrianças.

-
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TEP 1.01

série,encaminhadasparaservkosptiblicosdePsicologiacom

SSQ (STUDENTSTYLESQUESTIONNAIRE)VALIDACAO
DECONSTRUTO NA AVALIAIAO DO TEMPERAMENTO.

queixaescolarequefol'
am posterionnenteclassificadascomoDM
levepeloColumbia.Paraaavaliaçàocognitivaassistidaforam
utilizadasduastarefasderesoluçâodeproblemas,asaber:Teste
deM odificabilidade do Pensamento Analögico em Crianças

lsabelC.Riello,MagaliR.Serrano,RaquelS.L.Guzzo,Pontiffcia
UniversidadeCatölicadeCampinaseRicardopH?nf,UniversidadedeSào Paulo.
O estudodotemperamento,consideradoimportantecaracterfsticadapersonalidade,tem sidoenfatizadoparaaplicaçàoem dife-

rentesJreasde atuaçso.A escala SSQ (StudentStyles
Questionnaire;Oakland,Glutting& Hoston 1991),tem semostradoum instrumentotîtilparaaavaliaçàodessacaracterfsticada

personalidadeentreadolescentesem situaçâoescolar.Osobjetivosdesteestudoforam;1)verificaravalidadeconceitualdoinstrumentoe2)desenvolverumaanâlisedevalidadecruzadacomparandoosresultadosobtidosnesteestudocom um estudopré-

vio.Foram sujeitos521adolescentesde15a19anosdeambos
ossexos,vinculadosainstituiçöesdeensinopt
iblico eparticular
em nfvelde20grauepré-vestibular.Osdadosobtidosforam analisadospelopacoteestatfsticoLISREL,demonstrandoqueosfatoresn5o se comportaram confonne a hipötesede pesquisa,em
que a escala estaria medindo 4 fatores.Pela anllise,o fator
Introversâo x Extroversào mostrou-se independente dos outros
fatores com menorcarga correlacional,sendo que a correlaçso
dosoutrostrêsfatoresfoisuperiora0,5.Confirmandoesteresultado,a anélise correlacionaldositensdentro do fator,demonstrouqueosfatoresIntroversàoxExtroversàoeCrfticoxPerceptivo

sàoosmaisevidentes,com maiorntîmerodeitens(19e15respectivamente)correlacionadoscom ofator.Estesresultadoscon-

(TzurieleKlein,1985)eJogodasPerguntasdeBuscacom FigurasGeométricas(Linhares,1991).Foiseguidoum delineamento

dequatrofasesparacadatarefa:inicialsem ajuda,assistência,
manutençsoetransferência.Naassistênciafoiestabelecidoum
gradientedepistasdemediaçâo.Procedeu-seàanslisecomparativadodesempenhonasdiferentesfasesdaavaliaçâo quantoa:

tentativasdesoluç:o(corretas,incorretas,aoacasol;estratégias
desoluçào(relevbciadaperguntadebusca,nl
imerodeperguntas),ajudanecesslriaparasoluçâo(nfveisdogradientedemediaçào)egeneralizaçâodasestratégias.Foram identiticadasclianças:4l
ganhadoras''quemelhoram com aassistênciaemantêm o
desempenhodemaiornlimerodeacertos,usandoestratégiasde
perguntasouderelaçöesanalögicaseficientesparaa soluçâo;
''
alto-escore'',queapresentam bom desempenho logonafaseinicialquantoaessesindicadoreseçç
nâo-ganhadoras''quen5omantêm a melhorado desempenho apösa suspensâo da assistência.
Houvevariaçào intra-grupo quanto ao nfvelde mediaçâo necessâriopararesolverastarefasequantoàgeneralizaçâodasestratégiasde soluçào.Detectou-secriançaseticientese transferidoras

naresoluçàodastarefas,quenecessitaram depoucaajuda,assim
como aquelasque requereram muita assistência e apresentaram
poucaetkiênciaediticuldadesnatransferênciadaaprendizagem.

(FAPESP)
000-

tirmam a importânciadapesquisapsicométricaem instrumentos
demedidapsicolögica,osquaisdevem serconstantementeanali-

sadosem funç:odoseu contetido (validadedecontet
ido).Pesquisas transculturais em que os instrumentossâo traduzidos e
adaptados para outras lfnguasou mesmo instrumentos antigos
podem constituir-seem razöesparaqueositensdeixem demedir

oquedeveriam,exigindoumarevisâoconceitual.(CNPq)
000-
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OQUEASMXESCOMUNICAM ATRAW SDESEUSDESENHOS? UM A TENTATIVA DE COMPREENSXO DOS

P
SICODINAMISMOSFAMILIARESAPARTIRDAYPLICAçâ0 DE UMA BATERIA DE T/CNICAS GRAFICAS
PROJETIVAS.ManoelAnltgnït?dosSantose Fabiana M eire
M agalM esdePaula.UniversidadedeSâoPaulo-RibeiràoPretO-

TEP 1.02
Rose Santa M aria eM aria BeatrizM artinsLinhares.UniversidadedeS5oPaulo-RibeirâoPreto.

A finalidadedo presente esttldo é investigarem que medidaos
psicodinamismos familiares sâo responsiveis pelo desencadeamento ou agravamento de problemas emocionais e/ou
comportamentaiscomunsnaadolescência.Com essepropösito,

Frente à clientela com queixa de dificuldade de aprendizagem

foiaplicadaumabateriadetécnicasgrlficasprojetivas,compostapelaTécnicadaCasa-érvore-pessoa(H-T-P),em suaversâo

PROCEDIMENTODEAVALIAN O COGNITIVA ASSISD

DAATRAW SDERESOLUIAODEPROBLEMAS.MJKé'
t7K/I

queprocuraajudaextenm àescola.asavaliaçôespsicolögicas
desenvolvidasincluem aavaliaçëointelectualdacliança,queseguefreqûentemente aabordagem psicométrica.Com basenessa
avaliaçâo,tem seidentiticadonessaclientelaum contingentede
criançasclassificadascomo deticientesmentaisleves,sendoestasmuitasvezesencaminhadaspara classesespeciais.Verificase,no entanto,quepodem existirvariaçöesintra-grupo,no que
se refereao desempenho cognitivo dessascrianças.M elhoradas
as condiçöesde avaliaçëo atravésdeum suporte instrucionale

ajustâvelàsnecessidadesdasclianças,algumasdelasapresentam
desempenhoalém dodemonstradoinicialmentesem ajuda.O presenteestudotem porobjetivodelinearum procedimentodeavaliaçâocognitivaqueincluaassistênciaem tarefasderesoluçâode
problemas,a fim de focalizaro desempenho potencialde criançascom indicaçâo dediticuldadedeaprendizagem ,classiticadas
como DM leveeencaminhadasparaatendimentopsicolögico.A
amostrafoiconstitufdapor 15 criançasde8 a 11anos,de 11e 2*
SBP- XXVH ReuniâoAnualdePsicologia

original,fase monocromstica,Desenho da Figura Humana na
TécnicadeM achover,Desenho daFamfliaeDesenhoLivre.Foram avaliadasquatro mâesdeclientesadolescentesqueprocuraram atendimento psicolögico oferecido pela clfnica-escola da
FFCLRP-USP,durante oanode 1996.Osdesenhosforam avaliadossegundo um sistemade anélise elaborado porum dosautores,apartirdaspautasnormativasoferecidaspela literatura.Os

protocolosforam analisadosdeformaindependentepordoisjufzcs
com expeliênciacom técnicasgrlficas,pennitindo asistematizaçâodosdadosobtidossob a formadesfntesesinterpretativasde
cadacaso.A investigaçâoclfnicadapersonalidadematernaabrangeu tanto aspectosde estrtltura,comodefuncionamento psfqui-

co.Doconjunto de dadosavaliados,podem-se destacarosseguintesresultados:(1)Deum modogeral,aproduçâoapresentasebastanteempobrecida,em tennosqualitativos,sendoqueessa
caracterfsticaobservada podesercompreendidamaiscomouma
defesacontra oenvolvimento com a tarefa e como formadese
l85
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protegerdocontatocOm osconflitosinternosevocadosgelastéc-

quisa154crianças(79dosexomasculinoe75dosexofeminino)

nicas.(2)Duranteaaplicaçâodastécnicasgrlticas,todasasmâes

entreoitoedozeanosquefreqiientavam aterceirasériedeseis
escolasestaduaisem PortoAlegre.A EscaladeSatisfaçsodeVida

apresentaram intensanecessidadedeagoio,estfmulo edemonstraçâodeaceitaçâoporpartedaaplicadora,além desériasresistênciasem desenhar.Essesfndicess5osugestivosdeforteinsegurançafrenteàemergênciadeangtîstiasdiffceisdeserem mane-

jadasconscientemente,aliadasafantasiasdefracassopessoal,
queéjustiticadoracionalmentecomoprodutodeumasuposta
fldoença''ouincagacidadementaldopröpriosujeito.(3)Aamostracaracteriza-seporum notsvelrebaixamentodaauto-estima,o
quepareceestimtllarvivênciasdepressivas,com sentimentosde
desproteçsoedesamparofrenteàemergênciadaansiedadesuscitadapelocontatocom asnecessidadesafetivas,notadamenteem
situaçöesnovas.Comoresultadodessadinâmicadefensiva,notase uma restriçâo marcanteno uso daspröpriaspotencialidadese
recursos,além deum signiticativo afastamentoem relaçâoàrealidade,sentida como muito ameaçadora,o que leva as mâesa
recorrerem ao isolamento emocional,à.restriçào dos vfnculos
afetivosque estabelecem com o mundo e ao auto-isolamento,
contribuindoparasuapermanênciaregressivanoslimitesestritos
douniverso fam iliarereligioso.lssoim pedeessasmâesdeexercerem asfunçöespsfquicasquenormalmentesàorequeridasdos
pais,nosentidodeatenuarem asalteraçöesnoequilfbriopsicolögico que sëo comunsaosadolescentes,demodo a fornecer-lhes
um modelodecontençàoemocionale,simultaneamente,favorecer-lhesanecessM aautonomiarelativa,queéreivindicadapelos
tilhosnessaetapadecrescimento,porsisötâo turbulenta.Esses
dadospermitem concluirqueaanllisedosdesenhoscorroboraas
hipötesesque haviam sido traçadasa partirdo m aterialclfnico
coligido durante asentrevistas,no sentido deque aquilo que
mobilizaasmëesem direçëo ao atendimentopsicolögicopode

serentendidocomoum desejoinconscientedereceberdefora
(ouseja,domundoexterno)aconfinnaçâodequeosmétodose
prsticas que elas vêm utilizando paraeducaro adolescente s:o
corretos,numa tentativa deeliminarsuasdtividaseculpa relacionadaà,t4
enfermidade''do filho.

deEstudanteséumaescalaqueobjetivamedirasatisfaçsoglobal
devidaatravésdeitensquefazem acriançaassessarasuaqualidadedevidacomoum todo,independentementededomfniosde
vida especfticos,taiscomo gares,famflia,ambiente.O instrumentofoiaglicadoindividualmente,nagröpriaescola.Pararesponderaosseteitensquecomgöem aescala,osestudantesseleci-

onam umadasquatrooxöes:nunca(1),àsvezes(2),geralmente
(3)ouquasesempre(4).N5ohouvediferençadesexo.A média
daamostra(17,dl)=2,5)indicaum bom nfveldesatisfaçsogloba1davida.Em amostrasamericanasamédiaencontradafoide
20.Umaanblisedasdemaiscaracterfsticaspsicométricasdaescalademostraram queelaéadequadapara tinsdepesquisanesta

ârea.(CAPES).
000-

-

TEP 1.05

VALIDACAO DA MEDIDA DE DISPOSICXO AFETIVA
(MDA).MirleneMariaMatiasSiqueiraeSandraEniFernandes
#I/nelPereira.UniversidadeFederaldeUberlM dia.
Disposiçào afetivaéconcebidocomo o grau desatisfaçâo queas
pessoasdemonstram frente aosdiversosaspectosque integram
seudiaadiacomo,porexemplo,acidadeondemoram,o seu
nome pröprio,a escola quefrequenta ou freqfientou,dentre outros.A literaturademonstraqueestasatisfaçâopodeafetaq de
fonnaSignificativa,diversoscomportamentosno contexto social
edetrabalho.O aparecimentodo conceito de disposiç:o afetiva
naliteratura psicolögica veio reafinnararelevância atualmente
atribufdaaosfatoresafetivoscomo elementosconstitutivosdo
perfilemocionaldo indivfduo.Entretanto,ainda n:o existem
medidasdeste conceito validadas para contexto nacional.Este

000-

TEP 1.04

estudotevecomoobjetivovalidar,paraomeiobrasileiro,uma
MedidadeDisposiçâo Afetiva(MDA)desenvolvidaporJudge
(1993),compostapor23itens.A escalafoitraduzidaeposteriormenteaplicadaa230sujeitosdossexosmasculino(35,2%)e
feminino (64,8%),com idadeentre18e58anoseescolaridade

ADAPTAIAODAESCMA DESATISFAN ODEVIDADE

variando entreprimeiro grau incompleto aterceirograucomple-

-

ESTUDANTES.ClaudiaHopteinzGiacomoni,ClaudioSimon
Hutz,CarolinaGasperin,CibeleIVIFI,Cesca,F:mtmt/
aM artins
Marques,Heloisa KanterRössle6 Jane FischerBarros,Lizia
Pacheco Poxiuncula,Suzana Feldenss'
c/zwdrfncnUniversidadeFederaldoRioGrandedoSul.
O construtosatisfaçâoglobaldevidaéum doscomponentesdo

bem-estarsubjetivo.Bem-estarsubjetivodizrespeitoacomoe
Porquêaspessoasexperienciam suasvidasdefonnapositiva.é
umaatitude ecom otalpossuipelomenosdoiscomponentesbésicos:afetoecogniçëo.A satisfaç:oglobaldevidaserefereao

julgamentocognitivoqueapessoafazdesuavidacomoum todo;
éaavaliaçâo quesefazsobreapröpriaqualidadedevida.Embo-

rahajaum ntimerosubstancialdepesquisassobreobem-estar

subjetivoem adultos,poucosepesquisouem criançaseadoles-

to.Sobreasrespostasdos230sujeitosrealizaram-seanâlisesdos
componentesprincipaiserotaçöesfatoriaisoblfqua(oblimin)e
ortogonal,utilizando-seosubprogramaFactordoSPSS.Quando submetidosà.anslisedoscomponentesplincipais,os23itens
da M DA revelaram apresençadetrêsfatoresimportantes,com
eigenvaluessuperioresa 1,5,explicando 31,6% davarib cia
total.Apösrotaçàodostrêsfatoresatravésdosmétodosoblfquo

(obliminjeortogonal,observaram-secorrelaçöespositivasmenoresque0,20entreosfatores1e2eentreosfatores2e3.Estes
resultadosindicaram independênciaentreosfatoresdaM DA e,
portanto,maioradequaçàodasanslisesortogonais.Assim sendo,
os 23 itensda M DA estariam formando três fatores,os quais,
individualmente,representariam trêsagrupamentosdeitens.Entretanto,aosercalculadaacontiabilidade dosfatores,observousequenenhum delesdetinhaum fndicedeprecisâomfnimoacei-

centes.Somenteapösosurgimentodemedidasrecentestaiscomo
aEscaladeSatisfafâo deVidadeEstudantesestudossobreanaturezaecorrelaçöesdasatisfaçàodevidadascriançaseadoles-

tlvel,ouseja,maiorouiguala0,70.Diantedestesresultados,a

centessetornaram possfveis.O objetivo do presenteestudo é

medidaadequadaparaousoem investigaçöescientfticasnocon-

descreveraadaptaçâodaEscaladeSatisfaçâodeVidadeEstudantes(ESVE)de Huebner(1991a).Esteinstrumento mede a
satisfaçâo globalde vidadeestudantes.Participaram desta pes-

textobrasileiro.(CNPq).

186

M DA foiconsideradacomoumaescalaunidimensional,integra-

dapor23 itens,cujaprecisâoéde0,75,constituindo-senuma

000-
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TEP 1.06

INVENG RIO DEBARREIRASX CRIATIVIDADE PESSOAL.EuniceM L sorianodeAlenca6 UniversidadeCat6lica de
Brasl
lia,RebecaRibeiro.ShyrleneN.lrtwtfty eAlessandoCarvalhodeOliveira,UniversidadedeBrasflia.
Vâiassâoasbarreirasquediticultam aoindivfduo desenvolvere
expressarasuahabilidadecriativa.Entretanto,estudosempfricos
sobreestetemarestringem-sesobremaneiraàsbarreiraspresentesnasorganizaçöes,tendosidodesenvolvidosvâriosinstrumentosparaidentiticartaisbarreirasnoambientedetrabalho.O ob-

jetivodopresenteestudofoiodeconstruirevalidarum inventsIiodebarreirasàcriatividadepessoal.O instrumentodsesenvolvido f0iconceitualmentefundamentado em estudosteöricose
empfricospreviamenterealizadospelosautorese outrosde
insvestigadoresdaJrea.O mesmofocalizadistintasbarreirasque
diticultam ao indivfduo expressaro seu potencialcriadore incluiu,nassuavers:ooriginal,70itens.Paratinsdevalidaçâo,o
instrumentofoiaplicadoem umaamostrade388estudantesde
distintoscursosuniversitM os,apöstersido submetido a uma

anllisesembticacom umaamostrade15sujeitos,queresultou
nareformulaçso dealgunsitenseeliminaçsodeoutros.Parao
estudodocontet
ido do instrumento,procedeu-se aumaanblise
fatorialpeloprocessodeextraçâoanslisedoseixosprincpaiscom
rotaçào oblfqua,queindicou quatro fatores,cadaum delescom
um nl
imerosigniticativo deitenscom cargafatolialigualou maiordoque0,30.Estesfatoresapresentaram respectivamentevalor
eigenvaluede15,71,
*4.42;3,58e2,83ecoeficientesalfade0,91;
0,85.
,0,85e0,88.Osdistintosfatoresdizem respeitoabarreiras

emocionais,(Fator1),dedisponibilidadedetempoeoportunidade(fator2),sociais(fator3)edepersonalidade(fator4).Asans-

TEP 1.07
PERFILDO M OTORISTA kNb-Rhl'
oïk.RosenilseFavaCerese6
Angela Coelho Moniz.
Dentreaspreocupaçöesrelacionadascom otrkuito,destaca-seo
fatodeque80% destesacidentesocorrem porfatoreshumanos.
Osm otivosassociadosaosacidentespodem serdevM asnaturezasincluindooautoextennfnio.0 acidentemuitasvezeséresultadodecomportamentosconhecidoscomoinfraçëo.O comportamentoinfratorémultifatorial,assim algunsestudosorelacio-

nam adesajustesdepersonalidade,destaformaopresentetrabalh0visadiagnosticaroperfildepersonalidadedomotoristainfrator.Paraistoforam aplicadostestesdepersonalidadeem trintae
seteindivfduos,condenadospelaJustiçaesubmetidosaocurso
dereeducaçàoemodificaç:odacondutainadequadanotrânsito.

Osresultadosindicam queossujeitosapresentam portemperamento aumento naemotividade,naintratensëo,oscilaç:o entrea

excitaçâoaumentadaeainibkàoaumentada,predomfniodaautoagressividade,impulsividadeacentuadaeIigidezaumentada.Por
reaçso observou-se:oscilaçâo entre a auto-agressividade e a
hetero-agressividadebem comoinibiçâoeexcitaçàooscilantee
tendênciaàatitudesrfgidas.Observou-setambém,predomfnio
doraciocfnioconcreto.Asconclusöesnomomentos:oparciais,
contudoestesdadoscolw boram com osdaliteraturaonde s5o
descritosaumentodaauto-agressividadeendögena,instabilidade
tensionaleforteemotividadeendögena,levandoacrerqueo es-

tudodapersonalidadedosujeitoinfratorpodenosfornecerrecursosimportantesparao aprimoramento dastécnicasdeavalia-

çàodefuturoscondutores,bem comoparaaelaboraçâodeprojetosde reeducaçào.

lisespreliminaresindicam que o inventlrio discriminadistintos
tiposdebarreirasqueafetam aexpressiodacriatividadepessoal,
constituindo-seum um instrumento t
itilpara futurosestudossobreestaquestâo.CNPq.
000-
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CT 1.01

rabssicaoferccidapeloFORMRULES2.0paraarranjodassitu-

ESTIMULADORELETRôNICOPARAEXPERIMENTOSEM

açöesexperimentaisé definida poruma telaprincipalcom três

ANIMAISSUBMETIDOSACONDIIXESDEESTfMULOS

Iocideinteraçâo(sreasretangulares,de3.5cm delargurapor5.
5cm dealtura,com quinasarredondadas).Um//cpz.
îsuperiorcentral(azul)apresentaestfmulosvisuais(letras,nt
imeros)quando

AVERSIVOS.FabioLima,âlcdlfFerreiraâlp:.
reAmauriGou-

veiaJr.,UniversidadeEstadualPaulista,CampusBauru)
O estudoexpel
imentaldo comportamento exigemuitasvezeso
uso deestimuladoresdechoque com caracterfsticasespeciais,

como,porexemplo,um alternadorde polaridade(scrablerj.A
ausênciadestenomercadobrasileiroeosaltoscustosdeimpor-

taçâoestimularam estetrabalho,queobjetivouoprojetodeum
aparatodeestimulaçâoelétricaaversiva.Ocircuitoprojetadopode
serdividido em trêsprincipaispartes,asaber'
.etapa digital,circuitodepotênciaeinterfacedecontrole.A etapadigitaldosistemageraecontrolaum aseqtiênciadepulsosaseraplicadanos
indivfduossobexperimento;écompostadeum contadorem anel
de10bitsbaseadnnoCI74164,acionadoporum relögiode150Hz
cnnstrufdocom oCI1.M 555em configuraçàoastJvel.Ospulsos
geradospelocontadorsàotransferidosaocircuitodepotência,o
qualaplicatensöesde120V DC àsbarrasmet/licasdopisoda
caixu experimental,demaneiraseqûencial,demodoqueoanimalfiqueconstantementesobefeitodosestfmuloselétlicos.Os
estfmuloselétricosssoaplicadosàsbarrasportransistoresoperandocomochavesanalögicas,com pulsosdeintensidademédia

de1mA,ajustivel.A duraçâodasseqtiênciasdechoqueselétricosédetinidaatravésdelo/wur:emmicrocomputadortransferida
ao sistemaporumainterfaceserialRS-232.Atravésdamesma
interfaceépossfvelmonitorar-sequalaposiçâodoindivfduono
interiordacaixa,seestaforumashuttlebox.M ontou-se um protötipo para testese desenvolveram-se os lapoutsdasplacasde
circuito impresso.O circuito completo encontra-seem fase final

tocado.Osestfmulosapresentadospodem,também mediantetoques,seralocadosaum dosdoisoutroslocinaparteinferiorda

tela,um àdireita(verde)eoutroàesquerda(vermelho).Contadoresest:odispostosnapartesupoelioresquerdadatela.Internlpçöesprogramlveisdatelaprincipaleapresentaçâosimultanea

deinstruçöesaosujeitopodem ocorrer.O programapermite
parâmetrosprogramsveisdeacordocom oexperimentador:1qo
tipoeaquantidadedeestfmulovisualaserapresentado,2Jque
respostadealocaç:odoestfmulo,seàdireitaouàesquerda,sers

consideradacorreta,3)aquantidadedetentativasatéainterrupfàoparasolicitaçsoderelatosverbaisederespostasquevenham

aindicarcomportamentosprivados,4Jotipo deinstruçâoaser
dadaaosujeitonasintenupçöese5)otipodecondiçâoaser
apresentadaem relaçâoaotipodeestfmulovisualaserutilizado.

O sistemaregistrarespostasdosujeitoem relaçsoàscontingênciasprogramadas,aslatênciaseconsequênciasdoresponder(sons,
pontoseagalavras)acadatentativa,opontodeintemlpçâopara

instruçso,relatoerespostasdeSIM (untamentecom alatência)
nastentativassolicitadas.Testeseexperimentosrealizadosem
computadores486 Sobreoefeitodevarilveiscontrolâveispelo
FORM RULES 2.0 demonstraram queo sistemaéfidedigno e
confilvel.A implementaçâodesituaçöesdeoperantelivreedo

registroautomlticodosrelatosverbaispelosistemaéoobjetivo
futurododesenvolvimento.(CNPq)
000-

-

detestes,tendodemonstradoeticiêncianosexperimentosj;realizados.Entende-sedegrandeimportânciao cariterinterdisciplinardapesquisa,aocombinarem um mesmoexperimentoos
princfpiosde estudo do comportamento com diversas sreas da
engenhariaelétrica,comoeletrônicadigital,analögica,desenvol-

CT 1.03
O TESOURO DE HAVILOK 1.0:SISTEM A COM PUTA-

vimentode hardwareesoftware,eletrônicadepotênciae

LorismarioE.,
s'
fl?ltmt7llft'F:k rMartinz,JorgeM.deOliveiraCtulrt/,Clâudio1.deOffvefml,lUniversidadeCatölicadeGoiis,
zuniversidadedeBrasflia.

instrumentaçào.

DORIZADO PARA ANXLISEEXPERIMENTALDOEFEITO

DEINSTRUIX ESEDESCRIIAO DE CONTINGVNCIAS.

ooo.

-

Um problemaquetem causado incômodo aosanalistasdocom-

CT 1.02
FORMRULES2.0:SISTEM A COMPUTADORIZADO PARA

ANXLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO MOM ENTANEAM ENTE PRIVADO. Lorismario E.Simonassiï,
Bkk rM artinsl,Antfrg; tfaSilvab.#CristianeS.Goschï',Elisa
TK
% nlsft?leâltretzC.daS.Santos?.lUniversidadeCatölicade
Goiss/2UniversidadeFederaldeGoiés,3UniversidadeFederal
do Parl.

portamentoéo desinteressedossujeitosexperimentaisem relaç:oastarefasapresentadasnassituaçöesexperimentais.A soluçào tentadanesse trabalhofoia utilizaçâo derecursosdeanimaçpopbraproduçâodeum vfdeo-game.O tesourodeHAVILOK
1.0 é um resultado inicialde um esforço multidisciplinarde
implementaçâo deum sistemacomputadorizadoparaanéliseexperimentalda descriçâo de contingência e do efeito de instruçöes.Este sistem acomputadorizado tem porbaseo usodeuma

telasensfvelao toque(TIPS/VideoTek)eum programadesenO presentetrabalho apresentaum sistemacomputadohzado para
ansliseexperimentaldefonnulaçâoderegras,controleinstrucional
e de com portamentos momentaneamente privados.O FORM RULES 2.0 éum sistemacomputadorizado que tem porbaseo

volvido para ambienteW indows.A tela sensfvel,l
inica unidade

deentradaparaossujeitosexperimentais,atuacom resoluçâode
16por16em monitorcolorido(SVGA)de14polegadas.0 pro-

madesenvolvido paraambienteW indows.A tela sensfvel,l
inica

grama,desenvolvido naslinguagensVisualBasic eC++,inclue
também chamadasàs bibliotecas da APIdo W indowse alguns
trechosem Assemblerutilizadosparaotimizaro cödigo produzi-

unidadedeentradaparaossujeitosexperimentais,atuacom reso-

do.O sistemaprocessasafdasem texto (relatörio),paravisuali-

usodeumatelasensfvelaotoque(TIPS/VideoTek)eum prograluçâode 16por16em monitorcolorido(SVGA)de14 polega-

zaçâoem vfdeoe paraarquivosindependentes.A estruturabési-

das.O programa,desenvolvido nas linguangensVisualBasic e
C++,incluetambém chamadasàsbibliotecasdaAPldo W indows
ealgunstrechosem Assemblerutilizadosparaotimizaro cödigo

capara o arranjo dassituaçöesexperimentaisconstituiu-seda

produzido.O sistemaprocessasafdasem texto(relatöl
io),para
visualizaçâoem vfdeoeparaarquivosindependentes.A estrutuSBP-XXVIIReuniâoAnualdePsicologia

apresentaçâo de duas telas principais nasquais hl locais de

interaçâo.Estastelasapresentaram ciladasque o sujeito pode
solucionartocando atelasensfvel.Ostoquesem locaisespecfficossâo seguidosde animaçöesque sinalizam acertosou erros.
l91
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u

Contadoresss0disgostosnapartesuperioresquerdaedireita(Ia
tela.Nessaestrutura,O TESOURO DEHAVILOK 1.0pennitea
manipulaçâo de instruçöes,de acordo com o interesse do

experimentador.Pode-segrogramar:1)diferentesinstruçöesde
comosolucionarasciladas,2)ntimerosdevezesquesepede
relatoduranteassessöes,3lnt
imerosdetentativasparaasessào,
4)critériodeencerramentodasessëo,51ntimerosdevidasdispo-

nfveis.Osistemaregistra:1)osacertoseerrosd0ssujeitos,2)as
combinaçöesdeestfmulosapresentadosem cadatentativa,31acordoedesacordoentrerespostaseinteraçöes.
000-

-

CT 1.04

CONSTRUINDORECURSOSDIDXTICOSPARAESTUDAR
O DESENVOLVIMENTO INFANTIL.Nancy E E deAlmeida,
MariaStellaC.deâ.Gil,Cinthiaâ.Piccinato,GrazielaSiebert.
UniversidadeFederaldeSàoCarlos.

0 trabalhooraapresentadoexemplificapartedeum conjuntode

crescentedemanda(lepesquisas,grincipalmentegaraanalisar,

controlareregistrardadoscom sujeitoshumanosem Laboratlrio.Interfacesgrsticas(como0Windowsnaplatafonnademicros
PC ou()PowerMacintosh)aumentaram ainteratividadeususriocomgutador,pogularizandoessastecnologiasno ambienteacadêmico.No presente estudo é demonstrado um sistema
computadorizadoparaanslise,controleeregistrodedadosexperimentaisem procedimentosdetreinoetestesparafonnaçâode
classesdeestfmulosordinais,discriminaçöessimples,condiciènaisecontextuais.O REL 1.0éum sistemaexecutsvelem micros
PC 486ouPentium equipado com monitordetelasensfvelao
toqueoumouse.0 programa,desenvolvidoem linguagem VISUAL BASIC paraambienteWindows,permiteincorporarfigu-

rasdasbibliotecasdaAPIdoWindows(tipoBitMapouWindows
Mete ile),desenhosproduzidospeloPaintbrush ouaindafotos
digitalizadas.O sistemaprocessasafdasatravésderelatöriosimpressosevisualizaçëoem vfdeo.O programaoferecetrêsmoda-

lidades:1)umaestruturacom matrizesselecionéveisquevariam
quantoaquantidadedelocideinteraçâo (deduasacinco).Toquesnoslocigeram aapresentaçàodeestfmulosvisuais'
,2)uma
segunda estrutura apresenta uma matriz com cinco locide

recursospedagögicosaserem utilizadosnasdisciplinasdePsicologia do Desenvolvimento oferecidas acursosde graduaçâo da
UFSCar.A experiência com essasdisciplinas tem mostrado a
necessidadedese introduzirprocedimentosdeensinoque criem
fasesintermediM asentrea aquisiçâo deconceitoseo exercfcio
protissional,evitandoaslacunasusualmentepresentesnaformaçâo do aluno,demodoaaproxim s-lodosfenômenosqueprecisa
identificaredescrever,favorecendo suaparticipaçâo ativanoprö-

vlriascontingências:1)aseqûênciadeblocosdetreinoetestes
derelaçöescondicionaisouordinaisentreestfmulos,2)estfmulosvisuais(letras,palavras,sfmbolos,dfgitos,tiguras,etc.),3)a

prioprocessodeaprender.Com oobjetivodecriarcondiçöes

quantidadederelaçöesmodelo-comparaçöesem um blocodeten-

favoréveisà articulaçào prético-conceitual,vêm sendo produzidosrecursosdidlticosconstitufdosporpequenostextos,acompanhadosde vfdeoteipe.Taistextos sso elaboradosa partirdos
registrosem vfdeo,de episödiosde interaçâo adulto-criança e

tativase o nt
imero de tentativas em cada bloco,4)a base

criança-criança,cujasatividadessâopreviamenteplanejadaspara

çöesaolongo decadasessâoexperimentaleregistrar,acadatentativa,asrespostascorretaseincorretas,latência,asconseqiiên-

atenderao ensino,pesquisae extensâo,realizadosno âmbito do
LaboratöriodeInteraçâoSocial.Trechos/episödiosdo vfdeoteipe

sào,portanto,acompanhadosdepequenostextos,cujafunçâoé
orientara :tleitura''que osalunos devem fazerdosprocessos
interativos,identificandonelesaspectosdodesenvolvimentopassfveisde anélisee interpretaçâo,de acordo com conceitostratadosnaliteraturadaérea.Osprocedimentosadotadosnaelaboraçâodessesrecursosdidâticosseguem osseguintespassos:plane-

jamentodeintervençëocom criançasdeseisa24mesesdeidade;
execuçâodasatividadesplanejadas;registroem vfdeodaquelas
atividadesqueatendem aosobjetivosdidsticospropostos'
,descrkëominuciosadosepisödiosregistrados'
,anâlisedasdescriçöescom ênfasenosaspectosdodesenvolvimentoaserem trabalhados;redaçsodostextos;confrontotexto-videoteipecorrespondente porleitor/ouvinte ingênuo;redaçso tinaldotexto.Dentre
osrecursosdidlticosassim obtidos,serâo apresentadostrêstextoserespectiv% ilustraçöes,exemplificandoomaterialconsmlfdo.

interaçâo,incorporandoinclusivecores;3)umaterceiraestrutura
com umamatrizselecionlvel(deduasanove)delocideinteraçëo,
permiteaapresentaçào deinstruçöesnatelaeodeslocamentode
figuras de uma parte a outra do vfdeo.O REL 1.0 programa

probabilfstica para apresentaçâo do modelo e dosestfmulosde

comparaçâoaolongodastentativase5)controledastonalidades
decores(fadinginoufadingout).O programapermiteinterrupciasprogramadas(sons,mensagensnatelaoupontosatravésde
um contadorvisfvelnapartesuperiordovfdeo)eolocusdeocorrênciadoestfmulodecomparaçâonamatriz.Experimentosconduzidoscom adultose crial
x as,demonstraram a confiabilidade
do software.Presentemente,testesvêm sendoconduzidoscom o

sistemausandosujeitosinfra-humanos.
00m

-
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INTERNET:0QUE0 PSICöLOGO PRECISATERESABER
PARA FICAR t'
PLUGADO''.M arialmaculadacardosoSampaio
eAparecidaAngélicaz.PaulovicSabadini.UniversidadedeSâo
Paulo.

NO DEDISCRIMINAIX ESSIMPLESECONDICIONAIS.

Apresenta esclarecimentos bésicos sobre o que o pesquisador,
em particularo estudioso da Psicologia,precisatere saberpara
estarç4plugado''namaiorredemundialdecomputadoresexistentenaatualidade:a Internet.Descreveo equipamento bssico necesso o,ossoftwaresdisponfveise osserviçosessenciaispara
conexâoàrede,quesâooferecidosatravésdoschamadosprovedoresdeacesso;essesprovedoresgeralmenteexistem comoBBS'S

SebastisoâlduW m LinharesdosSantos,AneM argarethM onte

(Bulletin Boards Systems).Arrola osprincipais serviços
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operacionaise experimentais disponfveisna Internet:E-mail
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(Eletronic-Mail),
(WorldW ibeWeb),F'
TP(FileTransfer
Protocol),Usenet,Telnet,SNMP(SimpleNetworkManagement
Protocol),I-phoneeListservers,assim.como.ojargâoutilizado
pelos6ç
internautas''narede,que consiste nadescrkâodoster-
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O desenvolvimento eavaliaçâodesoftwareparaaAnéliseExperimentaldoComportamento tem evoluido no Brasil,refletindoa
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L''
T -ComunicaçsezW cnicas

mos:Download,Host,Cliente,BBS,Chat,HTM L,Browser,
Intranet,Java,URM L,LinkeSite.Apontaalgumasinstituiçöes
internacionaisenacionaisvoltadasparaauxiliaroprofissionalda
sreadaPsicologianabuscadeinformaçöeseserviçoseoferece
um caminhoparaopesquisadoriniciarsuaspesquisasdeforma
diligidaatravésdosSites:

American PsychologicalSociety -APS)eHanoverCollege
PsychologyDepartment-http://psych.hanover.edu).Pennite
-

aousuâriodaIntemetrecuperarvériostiposdeinformaçëo.Sào
periödicoseletr6nicos,informaçöessobresociedades,artigosdo
APSObserver,cursosdePsicologia,eventosdeinteressenasrea
eoutrasopçöesvoltadasparaoprofissionaldaPsicologia.

versasredeseunidadesdeinformaçâoem ciênciaetecnologiane
pafs.AlgunsdosprodutoseserviçosdisponfveisnaIntem etsào:

a)RedeAntares(http;//www.ibict.br/antares)-permiteoacesso
abasededadosde14instituiçöesbrasileiras'
,b)DiretörioEletrônicodeRevistasBrasileirasem C&T (http://200.18.223.9/
revistas/l;c)Comut0nLine-ProgramadeComutaçsoBibliogrstica(http://www.200.18.223.Wcomut)-permiteaoususrio
asolicitaçâodecöpiasxeroxdeartigosdeperiödicosepartesde
documentos.
- Ce
ntroLatino-AmericanoedoCaribedeInformaçâoem Ciên-

ciasdaSat
ide-BIREME)-http:k/www.bireme@bireme.br).

-

Congregahojemaisde37pafsesesomamaisde600bibliotecas
eCentrosdeDocumentaçàoem Salide.Algunsdosservkosde

informaçöessobreconvençöeseconferências,livrospublicados

masâo.a)LILACS -LiteraturaLatino-Americanaedo Caribe

pelaAPA emuitasoutrasopçöes;b)PsycINFO*-incluireferên-

em CiênciasdaSal
ide-incluireferênciasbibliogrsficaseresumosdemaisde600tftulosdeperiödicos,além deteses,livros,e
capftulosde livros,anaisdecongressoserelatöriostécnicose

AmericanPsychologicalAssociation-APA)-http://www.aga.
org).A APA éresponssvelpelosSites:a)PSyCIINETSM-oferece
ciasbibliogr/ficascom resumosdeartigosdeperiödicosdomaterialpublicadoem maisde45pafsesegaranteaopesquisadorda
Psicologiaeéreasafinsamaiscompletaatualizaç:oprofissional.

SistemalntegradodeBibliotecasdaUSP -SIBi)-http:f/www.
usp.br/sibi/sibi.html).Institufdoem 1981,oSIBitem comoobjetivottriarcondiçöesparaofuncionamentosistêmicodasbibli-

otecasdaUSP,afim deoferecersuporteaodesenvolvimentodo
ensinoedapesquisa.''O BancodeDadosBibliogrsticosdaUSP

(DEDALUS)disponfvelnaIntemet,contém osregistrosbibliogrsticosdas38bibliotecas,permitindoarecuperaçàoelocalizaçâodelivros,tesesedissertaçöes,publicaçöesseriadascom snas
respectivascoleçöes,produçâobibliogrstk ageradanaUniversidadedesde1985et'
ilmesevfdeosexistentesnasbibliotecas.
- I
nstituto BrasileirodeInfonnaç:oem CiênciaeTecnologia-

IBICT).Tem como polfticaaprcximarearticularentresiasdi-
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pesquisaem basesdedadosbibliogrfticosdisponfveisnosiste-

governamentais;b)MEDLINE -produzidapelaUS National
Library ofMedicine,ccmtém referênciasbibliogrsficase resumosdaliteraturaem ciênciasdasat
idepublicadaem maisde3.
700revistasdesde1966.A BIREM Eoferecetambém ()Serviço
deComutaçâoBibliogréticaOnLine.
ConcluiqueaInternetaparececomoumaferramentaimportante
paraoprofissionalquenecessitamanter-seatualizadocom oque
sepesquisanomundo.Asfacilidadesincrementadasacadadia
naredepermitem ao pesquisadoro acesso ao universo deinform açâo geradaeletronicamente,necessitandoparatanto apenas
doequipamentoedautilizafâodealgunsserviços.
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