*>sîtEl:4%
.

*

*

*

$

ë

, a

$4

o

*&

w:

91vgANoo aoy

x

po1

os Rtl

ZZ/Z :é:# /#p
:# :/1 Pé
P S II O LO G IA
R SSUM OS D E

coe llcAçk o CIENTIFICA
28 a 31 de outubro de 1999
lnstituto de Psicologia e Fonoaudiologia
PUC -C am pinas S P

X X IX R EUNIâO A NUAL DE PSICOLOGIA
28 A 31DE OUTUBRO DE 1999

INSTITUTO DE PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA

Pov FiclA UM VERSD ADE CATULICA DE CAW INAS

RESUM OSDE COM UNICACOESCE NTIFICAS

SOCY DADE BRASI EIRADE PSICOLOGIA

SOCW DADE BRASD EIRA DE PSICOLOGIA Resumosde
ComunicaçöesCientiscas.XXIX ReunièoAnuàlRiàeirèoPreto,SP.
.

.

SBP/Le/Ssllmm: 1999.338p.

1.PslcoLodlA

SECRETARIAS DA SBP
EliantCristinaAlmtidaLima
AdrixnsAlmeida Baltbnu r

EIABORK XO,DIAGRAMK IO E
ARTE FINAL
EEaneCdstinaAlmei& Lima

Cor sâo LX AL
DianaToselloLalonitcxra.
wua- l
AgnaldoAl eri
EkniceAparecidadeM oraesFerrari
ElianaPortodeNucci
GemldinxPortoW itter
HipôlitoCarrdoniFilho
LucianaM .T.C.Andreazzi
LuizR rnnndodel,
m Campostinmemorianl
MariaFernandaM .Barrdo

+ IOS

2
.cNpq
= = -

:FI
NE?

TRANSPORTAX RAOHCIAL

SX IEDADEBM sllaEmADEPSICOLOGIA

E*E
!R.FloënciûdeAbreu681mqln1105, Cep 14015*60,RibeirâoPreto-SP
Ho
2 m e-page:httpl//wwm netsite.com.br/sbp -E-mm'l:sbp@netsite.œm.
br

(0XXl6)625-93660U635-4530 -Fax:(0u 16)636-8206

SOCE DADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA

SBP

Fundadaem 25.09.1971,DeclaradadeUtilidadeN blicaMunicipalPelaLei2920/74e6623/93
Sucessorada Sociedade dePsicologiadeRibeirâo Preto

OBJETIVOSDA SOCEDADE
* Promovero desenvolvim ento cientf co e técnico em Psicologia.

* Incenévarainvestigaçâo,0ensinoeaaplicwâodaPsicolo/a.
* Defenderaciência eoscientistasem Psicologia,bem como os
psicôlogosquetrabalham na aplicaçâo dosconhecim entosda Psicologia
* Conv egare integrarospsicôlogose outosespecialistasem â easn6ns.

CONSELHO DA SOCIEDADE BRASIEM DE PSICOLOGIA
M E- ROSNATOS(ex-presidentes)

M E- ROSELEITOS

AndréJacquemin
f
CarolinaM nrhlscelliBori
DcisydasCzraçasdeSollzm
lsaiasPessotti
JoséAparecidodaSilva
JoséLinodeOliveim Bueno
LuizM arcdlzo deOliveH
M ariaAngdaGuimarâesFeitosa
M aria ClotildeRossdtiFerrtira
ReinierJohimnesAntoniusRozzqtmten
RicardoGorayeb

Elenic:Ayareci& deMoracsFerrari
M araIr e
-zCamposdeCarvalho
M arisaJapur
n ereza PontualdeLemosM dtel
W illiam BarbosaGomes

D IRETORIA
LuizMarcellinodeOlivcira(Presidente)
GtraldinxPortoW itter(Vicc-presidente)
AntôniodosSantosAndmde(Secretl
'n'oGeral)
ElisaMédiciPizzoYoshida(PrimeiraSecree a)

MariaTeresaArafjoSilvatsegundaSecretn'n'n)
MérciaBonagambaRubiano(PrimeiraTesoureim)
CeciliaGunrnieriBatistatsegtmdaTesoureù'
a)

CONSELHO EDITORIAI.DOSPERIUDICOSEDITADOSPELA SBP
'fW M ASEM PSICOLOGW 'E GECADERNOS DE PSICOLOGW '
Anita Liberalesco Neri
JairLopesJunior
MariaStellaCoutinhodcAlcantaraCyil
M aria BeatrizM nrtinsLinhnres
M ariaAma'liaPieAbibAndery
M arisa Japur

COMISSXO D0 PROGRAMA CIENTIFICO DA
XXIX REUNIXO ANUAL DE PSICOLOGIA
REPRESENTANTESINDICADOSPELA DX TORIA DA SBP
*
@
*
*
*
@
*
@

Elenice A .deM oraesFerrari
M arcoAntôniodeC%tro Figueiredo
M arinaM assim i
Nilton Pinto RibeiroFilho
SoniaM eyer
SôniaReginaO ureiro
Vera ReginaLignelliOtero
ZeliaM ariaM endesBiazoli-Alves

REPRESENTANTESINDICADOSPELASSOCEDADESCENTYICAS
* Associaçào BrasileiradeM edicinaeTerapiaCom portamental
RachelRodriguesKerbauy
@ Associaçâo BrasileiradePesquisadoresem Educaçâo Especial
Izila do AmaralCamposdeAlmeida
* Associw âoBrasileirade PsicologiaEscolar
AcaciadosSantosAngeli
* Associw àoNacionaldePesquisaePös-Graduaçâo em Educaçâo
M itsuko M tunes
* Associw ëoNacionaldePesquisa ePös-Graduaçâo em Psicologia
Claudio Sim onHutz
* SociedadeBrasileriadePsicologiado Desenvolvimento
SilviaHelenaKoller
* SociedadeBrasileiradePsicologiaHospitalar
PatriciaPereira Russel

OutrasSociedades CientfficasConvidadas:
*
*
@
*

Associaçâo Brasileira de Orientaçâo Profissional
Associw âoBr%ileirade PsicologiaSocial
SociedadeBrasileiradeEtologia
SociedadeBrasileiradeNeurociênciase Com portamento

* SociedadeBrasileiradeRorcharcheOutrosM étodosProjetivos
* SociedadedePsicologiade Sâo Paulo

sllMiltlo
ATIVIDADES PRKCONGRESSO
>' PRé-CONFERVNCIA:QUESO ESMETODOIXGICASNAPESQUISACOM FAMfUAS:UM DESAFIOPARA PESQUISADORF,
S
>

IlIENCONTRODASCLINICAS-ESCOLADEPSICOLOGIA
A

CONFERENCK S
>' ConferênciadeAbertura-OSNOMESE M F%PICIESDALOUCURA-IsaiasPessotti
> 1-COMPARATWEPSYCHOLOGY:e
I'
ilENEXT150YEARS,MOREORLESSq thelTobach
> 2-VOLNERABILITYAe RESILIENCEIN*111EDEVELOPMENTOFCHILDRENATRBK:

TiIEROLEOFEARLYMOTHER-CHII.
DINTERACTION-Manfredlzwc/lf
3-ANIMALM ODEI,SOFHUMANBEHAVIOR-AndyKenonLattal
4-AsDIRETRIZF,
SCURRICIJLARESPARA OSCURSOSDEPSICOLOGIA:
Dc Ab-losPAllAA SUAIMPLANTAIAO -Mariaâ?l#:!JGuimarâesFeitosa
5-TilENARRATIVECONSTRTUCTION0FIDENTITY-JeansBrocmeier

6-ROTINAS:IMPLICAW ESPARAAVmAEPARAOENSINO.JosephE.Spradlin
7-INTERACôESENTRESBTEMASEPROCESSOSDEMEMURIAEM HUMANOS-GilbertoF Xavier
8-DEVELOPMENTm THECONTEXTOFTlœ FAMILY:THEINSTITUTIONFORTRANSMISSIONOFMEANING
Ae CULTURE -KurtKkreppner
9-r
1'
I4EORIGM OFEXCLUSIONININDWIDUALSWITHSEVEREINTELLECTUALDISABILITVS. Villiam J.M acllvane
10-ABAOXO0CASAMENTO,VIVAOCASAMENTO!LK OCONJUGALETERAPIADECASALNA
CONTEMPONANEDADE-Terezinha H res-carneiro

l1-REDEDE SIGNIHCAIXES:UMAPERSPEG WATE6RICO-METODOLUGICAPARACOMPREENDERO
DESENVOLVIMENTOHUMANOE0FAZERD0PESQUBADOR. MariaClotildeRossettiFerreira

12-PSICOLOGIAEKOLAR 20X :LUZFZESOMBRM .Samuelpfrom Netto

sm pöslos
> 1-FAMfIJAE DESENVOLVN ENTO:CONTWUDADESE MUDANCM NASRELAIXESFAMILIARES

9

> 2-PSICOLOGIAEEDUCACAOMATEMXTICA:EI-ABORAI
X ESARITMfTICASDEALUNOSE PROFESSORES

10

> 3-M PAIO ESE O CONHECIMENTOPSICOIXGICONACULTURALUSO-BRASILEmA
> 4-PESQUISAHBTdRICO-CONCEITUALE ANéUSEDOCOMPORTAMENTO:NECESSIDADEE PERSPECTIVAS
> 5-CONNIW NCIAHDMANA,INTELIGGNCIAEMOCIONALE HABILIDADESSOCIAISNOSCONTEXTOSCIINICO,W 0CIANICOE
PROFISSIONAL
> 6-AsDIVERSASFACESDA VELIIICE
> 7-NovAsCONFIGURACôESCONJUGAISE FAMILIARES

11
12
13
14
15

> 8-PRéTICAEPF,SQUISAPSICOOGICAEMSERVNOSD PECIALIMDOSDEM SISTINCIAX SAVDEDACRIANCAEMCOND1çXODE
RISCO:IMPIX K ôESPARA0 D TABELECIMENTODEAGENDASDEPESQUISAEM PSICOLOGIAPEDZTRICA
> 9-DDENVOLVNENTOM GICO-MATEMXUCO:COMPREENSXO,REPRESENTK AOE RESOLUCAODEPROBLEMASE OPERACOES
ARITMéTICM
> 10-A INFLUANCIAD&SVARIXVEISSX IO-CULTURMSNODESENVOLVIMENTOM ORAL

18
19

> 11-ARGUMENTACAOQUOTIDIANA:DOPLANFJAMENTOXPRODUCAOW XTUAL

20

>

21

12-BRINQUEDO E CULTURA

M ESAS REDONDAS
> 1-STRESSDACRIANCA:COMOLIDARCOM ELE
> 2-PSICOTERAPM BREVEEPREVENG O

> 3-INTERVENI
X M JUNTOA PACIENH,SCOM CXNCERDEMAMA
> 4-PERSPECTIVM N0ESTUDODAEXPERëNCIARELIGIOSA
> 5-RstAçâoPROFBSIONALDESAODEE PACIENTE:BARREIRM E FACILITADORES
> 6-PSICOI,
OGIAORGANIZACIONALE DOW ABALHO-A M TERNATWAPOPULAR

> 7-QUEMEUQUEROSERQUANDOCRESCER;0 SENTDODAESCOLIIAPROFISSIONALE DOTM BALHOENTRBJOVENS
> 8-A QUEREM DOSMéTODO:NAPSICOLOGIA
> 9-DEPRESSAO E O CICLO DEVmA DEM ULHER

>
>
>
>

10-AVALIAG OPSICOIXGICAE SUASAPLICAX ESEM DIFERENTESCONTEXTOS
11-NOIAODEOBJETO,CONCEIW ODESUJEWO:FREUD,PIAGETE BOESCH
12-A CONTRIBIJICAODOSMODELOSPSICOSSOCIAISPARAA EXPLICACAOE PREDIG ODECOMPORTAMENTOSDESAODE
13-AUD NOMIAE EDUCAG OINFANTIL

>' 14 -R NOMENOLOGIAE A FORMACAO CIEO FICO-PROFISSIONALEM PSICOLOGIA

17

SESO ESCOORDENADAS
> cooRo1-DEFIC:NCIAECONDNôESSOCGB DECONSTRUIAODASUBJETIVIDADE

37

>
>
>
>

39
41
44
47
50
51
53a
53d

COORD2-D TUDANTEUNIVERSW RIO
COORD3-COMPORTAMENTOORGANIZACIONAL
COORD4-INTELIGVNCIAS,CRIATIVIDADESE HABILDADESSOCIMS
COORD5-APRENDEAGEM EEQUIVALVNCIA
COORD6-PSICOLOGIAEATRANSCENDVNCIA
COORD7-O JOGOE0DESENVOLVIMENTOINFANTIL
COORD8-AVALIACAODOIMPACTODOTREINAMENTONOTRABALHO

COORD9-FITRF,SSE,SAUDEEQUALIDADEDEVmA

sEssôEs DEPAIW IS
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

ANV ISEEXPERIMENTALDOCOMPORTAMENTO(DE 1A 78)
PSICOLOGIACLXICAEDAPERSONALIDADE(DE1A32)
PSICOLOGIACO6NITIVA(DE1A15)
PSICOLOGIADODESENVOLVIMENTO (DE 1A 58)
PSICOO GIAESCOLAREDAEDUCK XO(DE1A 84)
PSICOLOGIADOESPORTE (1)
PSICOLOGIADAFAMILM ECOMUNDADE (DE1A16)
FORMAG OEM PSICOLOGIA(DEM 1 A 16)
Hls'
ffltlADAPSICOLOGIA (DE14)
METODOLOGM DEM QUISAEINSTRUMENTK XO(DE 1A15)
PslcolY tàORGANG CIONALEX W ABALHO (DE 1A22)
PERCEINAOEPSICOIYICA(DE1A4)
PSICOBIOLOGIAENEURX IGNCIAS (DE 1 A9)
'
IYCNICM DOEXAMEPSICQLöGICO (DE1A22)
Pslcol-oGlADASAODE( DE 1 A57)
Pslcol-oGtASX IAL (DE 1 A 59)

CURSOS (1a12)

PAIA IS PERMANENTES
PERIVDICOS (p: 1â29)
.

-

SOCIEDADESCINETIFICM (DE1â11)

-

PROGRAMASDE JOl-GM DUAG O(DE 1â 13)

-

DIRETRIZM CURRICUIJRESECURRICULODEGM DIM(ïO(DE1â12)

DE 57A 86
DE 87A 99
DE 103A 108
DE 111 A l33
DE 137 A 170
173
DE 177 A 183
DE 187 A 192
DE195A 290
DE203 A 208
DE 211 A 220
DE 223 A 224
DE227 A 230
DE 233A240
DE 245 A 276
DE 279A 302

DE 305 A 308

DE 313 A 321
DE 323z 326
o: J29g JJJ
DE 335A 338

CON SULTORES AD -HOC
AlmirDt1Prtttt
AlvaroPachecoDuran
Alvaron mnyo
Antônio BentoAlvesdeMoraes
AntônioCelsodeNoronhaGoyos
AntôniodeFreitasK beiro
AntônioPe o dcM clo Cruz
AntônioRoazzi
CarlaW itter
ClaudioSimonHutz
EA Bomtempo
EH M ariaM nrfllrano
EleniceHnnnn

M ariaAparecidaBugliani
M ariaAuxilindoradaSilvaCamposDcssen
Man'aBcncditaLimaPardp
M ariadaGraçaBompastorBorgesDias
M ariaFernlmdaMazzoë Barrdo
M miaHelenaSarti
MariaInêsFenmndcs
M ariaLûciaBuqtamnnteSimnx
M ariaLlkiaFariaMoro
M ariaLlkiaSeidlM oura
M arildaN.Lipp

ElisabethK M .ltibeirodoValle
EmmanuelZagtlryToun'nho

Man.nnBazon
M arisaJapur
M nn.ynM ontdroBorgts
NiélsyHelenaPugliaBergnmsqco
OlavodeFariaGalvâo

EuciaBeatrizLopesPdean
GersonAméricoJancnlrn
GlauciaRibeiro StarlingDiniz
JairoEduardoBorgesAndrade
JorgeM .deOliveiraCastroNd0
JoséFemando B.bomônaco
JoséLinodeOliveiraBueno
LeilaM .lmaralCamposAlmeida
Lorismin'oEmestoSimonassi
LtlizFernandodelaaraCampos
LuizPu quali
MaralpézCamposdeCnrvalho
M arcdodeAlmeidaBuriti
M arcoAntônio CastroFigueiredo
M ariaAméliaAlmeida

M aria StellaCoutinhodeAlcantaraG l
MarilenaPrxnça

QuinhaLuizadeOliveim
RnchelRtdriguesKerbauy
RaquelSousa:,0b0Guzzo
ReginaHeknadeFreitasCampos
RicardoGorayeb
sndnn Omote
Sebastiâo deSo= Almeida
SsniaSantaVitalianoC> minba
TelmaVitoria
TerezinhaFéresCa eiro
n ereza PontualdeI- osM dtel
VcraReginaLir clliOtero
ZildaAparecidaPereim De1Prette

INDICEDEcôolcyosUzilzAoos

C6digos#eCategoriastkAtividades
CONF
Cnnkëncia

SIMP

sim/sio

M ESA
Cx RD
ENc

Meu Redon&
Sessb Cxrdenala
Enœntm

Ex#

Exm sido

L> c
CUR
PP

IançamentôdeLi<
L'u>
PainlisPermnnentes

4 C6di
gosdeCategoriasdeComanicaLöesdePesv isa
A;C
An4lix Ev rimcntaldo Comp dnmento

CLIN
Cœ
DEs

Psicolo#aClinicaedaPev naliiade
Psicolc#aCognitiva
Psiœlc/ad;Dexnvnlvimentc

ESC

PsicclogiaEsœ lare& M lcaçlo

Esp

Psiœlo#adoEo rte

FAM

PsicologiadaFamiliaeCûmlmidade

FORM

Fornme em Psiœlo#a

HIs

Hist6riadaPsicûlogia

M ETP

Metd ologiadePeKuio elnqtnlmentae

ORG
PERC

Psicolc#aOrganizacicnaledoTmbm o
PefceY oePsiœfsiœ

Pslcomo

PsicobiologiaeNeure lncias

SAU

Psicolô#adaSaflde

Sœ

PsicnlogiaO 'al

TE:

T&llicasdoExnmePsicolô#cc

CoNFE% N CIAS

CtwzzH yf'
zA DEAau rtJu
OsNOMESE AsESPk IESDALOUCIJRA

IsaiasPessotd(UniversidadedeS50Paulo,RibeirsoPreto)

culttlraleSuasinfluênciaseasimplicaçöesdecorrentes(leseassumir

talpostura.Qtlestötséticastambém serso destacadascomo partt
importantedoplanejamentodepesquisa,particularmentequando a
Gfaml
elia''éaunidadedeanmise. Finalmente,concluiremosdiscutindo

Quem estuda a trajetöria histörica do conceito de loucura,da algunspressupostosbssicoscomo a)lll vo ostiposdefaml-lias'
, b)

antiguidade até o infcio do século XIX,ou apös a instituiçâo da

papéismatemosepatemossâ0 multidimensionaise complexos;c)
clfnicapsiquiétrica,jânosécmlodosmanicômios,constatafacilmente paise mEes desempenhm papéis difertntestm contextosculturais
doisfatos.Primeiro.observarjqueo conceitoblsicodeloucuravaria
pouco,da antiguidade até o presente:e1a é a perda da autoncmia

diferentes;d)paracompreendercomo aççfaml
'lia''funciona6preciso
estudar as interaçöes e relwöes desenvolvidas entre os diferentes

psicollgica(implicandoperdadaliberdadeedoautogcvemo)seja subsistemasfamiliares,()contexto socialeeconômico no qualestas
porquearazâoseperdeouseperverte,sejaporqueaforçadoapetite faml
zias estâo inseridas e a ççfaml
lia'' em diferentes contextos
atropelao controleracionaldocomjortamento.Segtmdo,notarlque, culttlrais'
, e) estudar a divtrsidade culttlral favortce o

ao lado dessa permanência da noçâo fundamental
oucura,o
. de l
nlimerodasespéciesousub-espéciesatribufdasà.lcucuravariamuito
deum perfodoaoutro.PrincipalmentedepoisdoséculoXVII.
No séculoXVIII,ascategoria blsicasherdadasdoséculo V antes
de Cristo,mania e melancolia dào lugar a numerosos gêneros e
espéciesnumaproliferaçâo declassificaçöespara uso clfnico, num a
época em quese w nsolida o domfnio hegemônico da medicinano
campo dateoria da loucura.No séculoXIX alternam-setendências
opostasnaâreadaclassificaçâodasformasdalcucura.Basicamente
dividcm-se em duas Iinhas de pensamento:uma mentalista;outra,
marcadaporum organicismoqueoraseapegaaosdadosdaanatomia
patclögica, ora se apresenta mais ou menos metaffsico. T5o
organicista e tëo metaf.fsico como o humorismo hipocrético ou os
espfritos animais de um grande neurofisiologista como n omas
W illis.
Diante dessas consideraçöes, decidi antepor à revisâo das
classiticaçöe,
sdo séculoXIX umaparte,preliminar,naqualéreferida
suscinta ente a sucessso das clasiticaçöes precedentes ao século
XIX,de mcdo que asrelaçöesentre elase asdo l
iltimo século se
t
o
m
a
s
s
em
ma
i
s
c
l
a
r
a
s
.
Uma
r
a
z
ë
o
a
di
c
i
o
na
l
,
np
o
me
todolögica, para
i
sso,éarelativararidadedasfontesquepudeconsultar.
Numaterceiraparte,maiscrfticaemenosnarrativa,procureiilustrar
agênese de uma espécieda llmcura, achamada loucura ï:de dupla
forma''
.Pareceu-met
îtil,depoisdetantasclassiticaçöes<tdetinitivas''

mostrar a fragilidade conceittlal de uma espécie (oficialmente
proposta c0m o avaldo ''establishment'cientftico)e,com isso,a
fluidezdosconceitosdapsicopatologia.
PRbCONFERkNCIA

QUESO ES METODOLUGICAS NA PESQUISA COM
FAMILIAS:IJM DESAFIO PARA PESQUISADORES
PREI
PESQUBACOM 'TAMILIAS''EM DESENVOLVIMENTO:AFINAL, OQUEé
RELEVANTECONSDERAR?

desenvolvimento de teoriasmaisclarase aconstruçso de conceitos
maisvslidosde ufaml
elia''.f)hsvkiasmaneirasde se investigaros

temasrelacionadosàçç
famûia'';oimportanteéimplemcntarprojetos
çimetodologicamentecorretos''doponto devistadaotinlizaçsoentre
relevlcia das qucstöcs investigad% e, condiçöcs reais de

implementaçso;g)osdadoscoletadoseasteoriasquedesenvolvemos
estâodiretamenterelacicnadcsao$%oque''()pesquisadoreasfaml
'lias
trazem paraainvestigaç:o.CNPq.

Paltwras-chave:pesqaisa,'Tamllia''edesenvolvimento.
A+A
PRF.I
HBT6RIADEVmACOMOESTRAW GIADECOIX ADEDADOSSOBRE

A EvottvâoDAsFAMILIASAOLONGODEGERAX F,S
W liaM.M.Biasoli-Alves(UniversidadedeS5oPaulo,Ribeirâo
Preto)
Trabalhar com relato oral.quando se pretende recompor uma
histöl
iadocotidianodemuit% décadasatréssip ificatantoç<
provocar
arquivos''quanto 'lsalvararquivos''de um desapareciment: certo.
Nestetrabalho,parte-sedoprincfpiodequehlumagrandevariedade
de material importante que permanece inexploradp, oculto naS
experiênciasevivênciasdepessoasidosasqueforam ospartfcip'esde
umaépoca.Assim,amtmöriadosvelhosvem asero meio que os
pesquisadorestêm valorizado eexplorado parareproduziropassado.
A
i histöriaoralpessoaléencaradacomo um tfatosocialtotal''e, por

sso,elafacilitatantoaapreensëodosdikersosaspectosreferentesa0s

grupos,camadaou sociedade,quanto osaspectosmaispropriament:
psicossociais.Toda histöria de vida é reconstrufda sob o pcso das
necessidades presentes e,dessa formn, deve ser confrontada com
reminiscências de experi?ncias paralelas e sittmda em relaçào à
histöria social,polftica e culturalda geraçâo a qualpertence. No
entanto,n:o sepodeignorarque,decertafonna,nào hélembrax a

objetiva, pois a cada recordaçâo sâo atribufdas signiticaçöes
peculiares e especiais.M as,para que se possa confiarnos dados

cbtidos,hlumametodologiaqueseoriginanosobjetivosdapesquisa

e que precisa .ser rigorosamente seguida:a procura de possfveis
informantes;adefiniçëodotipodeentrevista;oestudodoprocessode
O processo de pesquisar, por sua pröpria natureza, envolve empatia cntrevistador-entrevistado; a programaçâo incluindo a
intimerasdecisöesporpartedopesquisador,em geral,complexas.N0 qualidade da gravaçâo pretendida; os procedimentos para a
entanto, algumas sào f'simples'' no sentido de viabilidade de transcriçso; a elaborwào de sistemas de anâlise quantitativaimplementaçâo;jâoutrassâodemasiadamentecomplexasedediffcil interpretativaequalitativa;e abuscadeum estilo descritivo paraos
implementaçâo.Assim,serâo discutidos algunstöpicosque precisam
resultados. Problemas decorrentes incluem: a inibiçâo dos
serconsiderados,independentemente de suacomplexidade, qgando a informantes; as suas falhas de memöria; a impossibilidade de a
<t
famflia'' consdtui o foco de anélise em psicologia do transcriçâo serexatamentefielao tom daconversa;anecessidade de a
desenvolvimento e, também, algumas disculdades e problemas anJlise serreducionista a algunsaspectos,condicionados sempre aos
enfrentados na pritica de pesquisa com ufnmflias''. Primeiramente, objeti
vosdoestudo;asdificuldadesdetecerasamarrasteöricas face
serpo enfatizadas algumas questôes conceituais, teöricas e ao dado empfrico.Entretanto. ao que pesem os limites, trata-se de
metodol6gicas,quetêm suscitado,atualmente, refiexöes porparte de umafonte de dadosftmdamentalmcnteimportante e consistente.Vale
pesquisadores da d'faml
'lia''.Por exemplo:o que é faml
7ia? 0 que a pena ressaltarque,senumaentrevista odiscurso é construfdo graças
significaserpai,mâe,irmào?Qual conceito de interaçëo e relaçâo àrelaçâo estabclecida entreentrevistadore entrevistado,aqualidade
socialadotarna pesquisa com :'faml
-lia''? Que unidades de anllise desse contato é essencial para uma adequada interpretaçâo da
considerar:dfades,trfades?Queabordagensteöricasmostram-semais informw âoobtida.

Mariaâllxifffe raDessen(UniversidadedeBrasflia)

apropriadasparaestudara'tfanuelia''?Quaisestratégiasutilizarparaa
coleta de dados? Serâo também discutidas questöes préticas sobre:
como estudar o maior nt
lmero possfvel de variéveis que afetam o
desenvolvimento da Gfaml
elia''enquanto um grupo ede cada membro

Palavras-chave:tnzfàz:qualitativa.reltf/oral
,/lï.
çllrfldevidaepessoas
idosas.
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OBSERVATION IN FAMILY RF-SEARCH: IMPLICATIONS FOR THE

familiar,individualmente;.
como implementar projetos que sejam,
efetivamentelongitudinais;a necessidadedereconheceradivcrsidadc GENERATION 0FDATA

KartKreppzer(MaxPlanckInstitutef0rHumanDevelopmentand in recording yostfacto perceptionsofan inlkpendantobserversin a
reliableandvalidfasàion.ObservationwiththeQ methi canachkve
Fxkcatitm,Berlim-Aemanha)
tàe Same rip llrotls?sychometric criteria of 'R'method,and wàen
Naturalistic observation of family life implies the prcblem cf those cri
teria are met,Q-sortscould be eaily compared among
transforming complex events into single categories describing observers. n us,itbecomes possible to plan treatmentbased on
behaviorunits,relationship qualities, orassessmentsofaperson's consensus(i
ntef-rateragreement)orongapthatlnightexistbetweena
innerState.n echoiceofadequateunitsandcategoriesf0rdepicting Q-sortdescri
bingexpertexyectationsanda Q-sortdescriàingactual
relevantaspectsisaproblem whichhasalonghistoryinethologyand percept
ion ofthe sittlation (Q-index).In order to illnstrate the
de#elopmentalpsychology.Duringthctwcntics,researcherslikeKurt capaciti
esofthe:Q'methodweintendtopresentaQ-SOIstudythat
Lewin or Charlotte Be ler underlined the difticulty in finding achi
evee
d tw0 objectives. First,to ddectindividualvariation in
classificationswhich properly dcscribe whathas been observed in parentingthatarea sociated topreschoolersmostcommun behavicr
singlechildren.Duringtheearlyseventies,Britishethologists applied discrders,thatisintemalized andexternalized. Second,tobereliable
the methodology ofnnimalobservation to the human species and and valid in the context of direct observation fôr intervention
observed,forexample,mother-childinteractionsinnaturalcontexts.
purposes.Usingvideotapeofstandardizedactivitiesinthelaboratofy.
Oneofthemajorresultsofthesestudies11 toanewpersgectiveon weexamined the quality ofmaternalinteractionswith preschoolers
theinfant'
sownactivitiesinthemother-childdialop e.However,the identified hy their daycare teachers as presenting extemalized
observationalmethodologywhich had 1& tonew knowledge ofthe (
angry/aggressive n=39) or internalized disorders
infant'sactiverole in forming arelationship produced mnny critical (nnxious/withdrawne 6).Sociallyccmpetent(autonomus/cooperative
commentsatthespmetime.n eproblem offindingadequateunitsf0r n=38)presclmolerswere also selected to form acomparisnn group.
depicting complex behavior in relationship was formulated,for After30 minutesofviewing,trained observersusedthe 72 itcmsof
example,byRobertHinde:''Asabiologist,Ibelievethatinorderto thcQ-sortonPar
entingPractices(Q-PP)toorganizetheirperceptions
have ascience ofinterpersonalrelationshipswe need a descriptive regarding the maternal behaviours (e.g. support, cooperation,
bae.Although we do notknow exactly whatto measure about scaffolding, warmth, control). The Q-PP discriminates between
interpersonalrelationships,itispossibletomakealistofcategoriesof mothersofcompetent,externalized,andintemalizedchildren.G ving
dimensions about interpresonal relationships that are important'' that30 minutesofdirectobservation wassufficientto attain afair

(Hindc,1982,p.15).As this statementdescribesamethodological levclcfreliabilityandvalidity,wediscusstheusefulnessoftheQ-PP
dilemma - categorization of something very uncle,
ar that is still in theclinicalcontext,speciticallyintheevaluationandscreeningof
emerging -italso characterizesthe necessary openness when using fami
liesonthetrajectoryformaladaption.
observationalteclmiquesinthecomplexareaofhumaninteraction.
Key-words:Q-sbrl,
-observation;relieflfly;validityifamilyaueszrzle/lf.
W ith help ofthevideo,entire situationswith complex interaction
and communication episodes can be stored withoutany need of CONFI
formalizatitm orabstraction,i.e.,categorization.n eopennessfor COMPARATIVEPSYCHOLOGY:THENEXT150YEARS,MOREORLESS
registering new impressicns,unexpectedevents,orcomplexrhythms EthelTobach(AmericanMuseum ofNaturalHistory,New York,NY,
ofmutualexchangeisgiven bytheunique possiblityto observethe E.U.A.)
criginal situation again and again. M oreover,certain aspects of
Comparative psychology wasanunloved child,asitstwo parents,
sgecific behaviors observed In one situatitm can be compared to
behaviors of the same actors in a different situation.n us,the evolutionary theory and psychology were really i11prepared forits
techniqueofvideoanalysisopensanew methodologicalapproachto birth. n e parents and some of the relatives (biolop (W hitman,
describe complex scenarios and to reach cut to lind ''genuine'' Heinroth)andphi
losophy(Muensterbergl)couldn0tseehowitmight
structuresnfbehaviorsorinteractitmswhich can lead to anew and develcp into a usefuldlscipline,like educational,physiologicalor
experimental psychology, or how it could help us understand
creativegeneraticnsof'data''.
In this contribution,examples are presented how categories of humans,wh0 afteral1weremoraland rationalaccordingto adivine
complex fnmily interaction have been developed both for families desip . M ostsigniticantwasthelack ofacceptanceandgrestigef0r
with small children and for families with adolescents. n e thisnewcomerinacademia(historyofJamesandYerkesatHarvard).
quantitativedescriptitm offamilyinteraction andcommunicationand M anytriedtomakethechildconform totheirtheoriesofchildrearing
theirchangesovertimeisillustratedbytwocodingsystemscovering (n orndike;experimentallearning issues) even unto W atson and
behaviorism. n e mostsignificantrelative who had the powerto
criticaldevelopmentalperiodswithinthefamilycontext.
Key-words:Sell
twixrobservationifamdyinteract
iontzrl
dfrelationship;video affect the growth an development of this adolescent was B.F.
technology
Skinner. Manyoftheseeldersaffected a1lofpsychology,notonly
A+A
comparative psychology. In a weakened conditicn, it was the
PRE4
appearanceofLorenzandetholcgythatseemed to bring theyouth to
STRENGHTSXNDWEAKNESSOFTHEQ METHODINW ECONTEXTOF an end before ithad reached adulthood. And yet,comparative
M SESSmGFAMILYRELATIONSIIIPS
psycholop showedamazingresilienceuntilthenextoutsgokenclitic
HarcBigras(UniversityofSherbrooke,Sherbrooke,Canada)
of comparative psychology, E. 0. W ilson, who predicted that
comparativepsychology woulddisappear. Onceagain,despitethe
From a multraits/multimethcd perspective in family Msessment, exprcssion of Wilson'
s rrediction in evolutionary psychology,
direct, observation might complementadvantageously informations comparative psychologists manage to hold on to a life with little
drawn from interviewsorquestionnaires. Buqintheclinicalcontext, quality. As is true in all dialectical processes of growth and
the challenge is to use a reliable recording technique in collecting development,thereisa healthy core in the discipline and thiscan be
significant events,Inde,
ezi, this recording technique should help nourished,ifproperattention ispaid to changesin theenvironmentin
cliniciansin various contextofevreyday life,when itpossible to

whichitisgrowing,developingandfunctioning.Todayevolutionary

cbservesubjetc'
scapabilitiesordifficulties,quality ofrelationship,
sinvolved inargumentsaboutthecentralltyofnamral
etc. n isisahardtaskbecausewhen observingin anaturalcontext biololy i

selectlon,here ty and adaptation. Comparativepsychologistscould
develop a good dealofmuscle if they became involved in these
subject'
s reactivity or impose limits to the participation of the Cdiscussions. Advances in molecular genetics, techniques of
observer.n us,itisoftenpreferabletorecorddata'
postfacto',butthis I
biochemical,electrophysiologicaland imagingofongoing biological
approach can affectthereliabilityofobservations. ln orderto face IIprocesses have made the nrmamentarium for studying the
these challengesin assessing family relationship we suggestto usethe developmentand evolution ofbehaviorlich in results,resulting in a
tQ'method. ln othercontextofassessmentthisprocedu/esucceded need forthe fastcomputerization ofinformation thatisincreasingly
4
Resumosde ComunicaçöesCientîficas
one can notuse intrusive or'encombrant'tools thatmightprovoque

available. But,thereareothergreatdevelopmentsin world history
which places compm tive psychology tirmly in acother levelof
environmentalprocesses,in which comparative psycholop has to
make alliesofsocialpsychology,internatitmalpsychology,political

CoNF4
As DIRETREES CIJRRICULARES PARA 0S CURSOS DE PSICOLOGM:
DESAFIOSPARAA SUAIMPLANTAIAO1

psycholngjandpeacegsychology.Humanityisfacingacatastrophic MariaâagcltlGuimarâesFeitosa(UniversidadedeBrasûia)

contradictlon between those whc exploitthe planetto satisfy their
owngreed and thosewhoselifespaceisexploited,leavingthem with
an environment which will not permit survival. Comparative
psychologist.
sw101asenseofsocialresponsibilitycanno longerplan
todo''
researchintheanimal'snatt
lralhabitat''withcutconsideringthe
peoplein thatnattlralenvironment. Unfortunately,thesharpeningof
thecontradictionsbetween thevariousforcesofpeedandthosewho
aredefenselesshas made comparative psychology a lifethreatening
way to do research. I propose that the way for compm tive
psychology to becomeahealthy adultisto ally with the indigentms
peoplesoftheworld whoarefightingto survive;toplan tousetheir
knowledgeandtechniqnesin theseniceofhelpingthepeopleand in
greservingtheknowledgethattheyhaveabouttheiranimalsandh0w
they relatetothem. n isisadifticultand timeconsuming process.
But,arenota11processesaimed atgrowth and developmentdifticult
andtimeconsuming?
CoNF2
VULNERABILITYM DRESILENCEIN'IXEDEVELOPMENTOFCHILDREN
ATRIsK:THEROLE0FEARLYM OTHBR-CHILD INTERACTION

A Comissso de Especialistasem Ensino de Psicologia,integrada
porAnnaFzithBellicodaCosta,AntônioVirp7ioBittencourtBastos,
CarolinaMarhlscelliBori,MariaAngelaGuimarëesFeitosa,Marflia
Ancona-o pezeWilliam BarbosaGomesapresentou àSecretariade

Educaçso SuperiordoMinistériodaEducaçLo(SESU/MEC)projeto
deDiretrizesCurriculare)paraoscursosdegraduaçLoem Psicologia
em outubro de 1999. A data desta redaçëo o documento aguarda

apreciaçpo do Consclho Nacional de F.
ducaçso (CNE), 8ua
aprovaçâorevogarso Parecer403/62doantigo Conselho Federalde
Educaçb edesencadearlamplareformulaçâodocurrfculodoscursos
de Psicologia no pafs. A presente conferência reline entso os

objetivosdecomunicarotrabalhn completado eoferecersubsfdios
preliminaresparaaetapadeimplantaçb queseinicia.

A preparaçâodoprojetofoisinalizadaemjulhode1997,atravésda
Portaria879do MEC,aqualatribuiuàsComissöesdeEspecialistas
em Ensino aincumbência de proporDiretrizesCurricularesparaas
respectivas sreas,e foiformalizada em dezembro de 1997,com a

explicitaçëodaoricntaçsogeralparaasComissöes(Parecer776/97do

CNE)edosprocedimentosparacoletadesubsfdiosjuntoaoscursose
Manfredfauc/ll(CentralInstituteofMentalHealth,Departmcntof entidadescientfticaseproissionais(EditalSESU(M/97). Umasérie
de iniciativas, da pröpria Comissâo, do Conselho Federal de
ChildandAdolescentPsychiatryandPsychotherapy)
Psicolo/a,daSociedade BrasileiradePsicologiae degruposde
Identifyingfactorsrelatedtochildmaladjustmenthasbeenamajor alunose professoresde diversasinstituiçôesde ensino propiciaram
focusofdevelopmentalpsychopathology.Overthepasttwenty years
a large body nfrisk research has indicated thata wide range of
characteristicsofachildand his/herenvironmentareassociated with
increasedratesofvariousmentalandbehaviouraldisorders.Identitied
riskfactorsincludebiologicaland psychologicalcharacteristicsofthe
individual such as chronic physical handicaps, severe obstetlic
cemplications,genetic susceptibility,ordifficulttemperament.n e
list of envirlmmental factors related to higher levels nf child
psychopathology encomp%ses characteristics of the child's fnmily
such as parental mentalillness,fnmily discord,poverty,or pcor
parenting.However,althoughahostofvariableshasbeennominated
assettingchildrenatrisk,nonehaveyetbeen identiûed thatare00th
highlysensitiveandspeciticforthepredictionoflaterdisorders.n e
poorpredictive signitkance ofsingle risk factorsis reflected in a
consistentiindingofriskresearch whichrevealsalargeheteroceneity
ofdevelopmentaloutcomesin groupsatrisk.One attemptto improve
prediction has led to a growing interest in the factors that might
enhance cr reduce vulnerability or even protect individuals atrisk
from having anegativeoutcome.A crucialconceptwhich emerged in
this context is the constructofresilience.A number ofresearchers

vM os debates e documentos propositivûs. % este material a
Comissâo incorporou elementos de documentos anteriores e de
avaliaçöesdecursosem tramitaçso. O documento resultantereflete
um esforçoderetratarosanseioscxplicitadosporprofessores,alunos
eprosssionais,umabuscadere-orientarprlticascorrentesnocnsino
dePsicologiaque se ccnfiguram como uma dura realidade aexigir
transformaçso,eatentativadepropiciarum estreitamento darelaçâci
entre a produçâo do col
lhecimento e a prstica profissional, de

fortaleceratrajetöriadeamadurecimentoediferenciaçâodaJrea.
O documento f0icstruturado em capftulosqueorientam acercade
princfpios,fundamentos,condiçöesdeoferecimento eprocedimentos

parao planejamento,aimplementaçso e aavaliaçëo do curso de
Psicologia. As Diretrizes propöem que o curso de Psicologia se
diferencieem trêspertisdeformaçso:o bacharelem psicologia,o
professordepsicologiaeopsicölogo.Essadiferenciwâoseapoiaem
um nticleocomum deformalâo queestabeleceumabaselmmogênea
no pafs e uma capacitaçâo biica para o formando lidar com os
contet
idos da psicologia enquanto campo de conhecimento e de
atuaçâo. Sâo explicitadas as competências e habilidades que
embasarâoafùrmaçâo equedefinem anatureza efunçâo do nl
icleo

omum.A elasseagregaaproposkâodeconhecimentosblsicose
highlightthesijniticanceoftheearlyrelationshipbetweenchildand c
estruturantes dessa formaçâo. Os capftulos seguintes orientam a
caregiverasanlmportantsourceofresilienceinchildrenatrisk.

n emoderatingroleof8arlymother-childinteraction inpredicting
vulnerability andresiliencein children atriskisdemonstrated using
two groupsofat-risk children asan example:children born preterm
and children ofdepressive mothers.Data come from a prospective
longitudinal study of infants at risk for later psychopathology

currentlybeingconductedin Mannheim (Germany).A cohortof362
childrenborn withdifferentbiological(obstetriccomplications)and
psychosociallisks(familydisadvantage)wasfollowedfrom birthinto
school age.Results up to 8 years indicate that the developmental
outcome of very 1ow birth weight children and of children of
depressive mothers depends on the quality of the early relationship
between mother and at-risk child. n ese findings stress the
importance ofpromoting early parenting as an effective strategy of
early intervention in infantsatrisk.

C0NF3
ANIMALM ODELSOFHUMAN BEHAVIOR

àndyKenon1.
allal(UniversityofMichigan,Kalamazoo,Michigan)
Resumosde Com unicaçöesCientl
*ficas

formaçâo em cada um dospertis previstos. Em cada perfil,sâo
descritascompetênciasehabilidadesespecfticasqueosdiferenciam
em termosdodomfniodeconhecimcntospsicolögicosedeJreasafins
eacapacidadede utilizi-losem diferentescontextosde atuaçâo. Essa
estrutura permite que os cursos, mesmo tendo a formaçâo do
psicölogo como exigência bésica, possam se diferenciar em cada
pertiloferecido,ao fazerem escolhas quanto a ênfases,competências
e habilidadesespecfhcas. Os limitese possibilidadesdeconfiguraro

projcto decurso sâo tratadosem capftulo especfsco. O documento

conclui com diretrizes que especificam condiçöes - atividades
acadêmicas, e caractedsticas de infra-estrutura especializada,
incluindooServiçodePsicologia-indispensâveisparaaviabilizaçâo

do projetodo curso dentrodepadröesdequalidade. Completaessa
especificaçâo o estabelecimento da carga horM a mfnima para a
formaçâo.
Procurou-se privilegiar uma fonnaçâo que assegurasse
compromisso do formando com o desenvolvimento da Psicologia
como ciência e protissâo e a sensibilidade para lidar com as
5

contradköcsquecaracterizam asociedadenestemomentohistörico. continuctlslywritten andrewritten.In tllispaper,ISàalldiscusssome
Essapreocupaçsoseconcretizajsnadetiniçsodonlicleocomum da basicfeaturesoftheprocessofhumanidentityconstruction that,asI
formaçàoem Psicologia,aoconsiderarcomnbssico0tbmfniodeum

ctmjuntodecompetênciasehabilidadesfortementeancoradu em uma

perspectivacientffica. O peëldo psicölogo,também explicitadono

argue, is canied out in autobiographical narrative, particularly
emphasizing the role of nm ative models as dialectical hinges
betweencultureandtheself.

conjuntodecpmpetênci% ehabilidadesespecftk%,refleteavisâode

prlticaprofissionalcomo alicerçadaem conhecimentoscientfficose C0N4
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Schiefelbush Instiïte forLife Span Studies,
importância da dimensâo ética envnlvida em tndo ()processo de
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forrnalâoem psicologia.Preocnpon-se,tnmbém,em fixarorientaçöes
que garantissem uma fûrmaçlo calcada em uma visb ampla da
A apresentaçEo ir5 disctltir rotinas,seus comptmentes, e suas
diversidadedeperspectiusteöricase metodollgicasno estudo dos
fenômenos psicolögicos, simultaneamente ao estudo das suas implicaçöes para adescriçEo,prediçâo e ensino de comportamento
interfacescom asciênciasdavida,humana esociais.Esseconjunto hnmano padrâo. As semelhanças e diferenças entre ()conceito de
de princfpiose valorespropostoscapacitarso ()profissionala uma rotinaeaconceitualizaçso tfpicado tenno compcrtamentaltGcadeia''
posttlraprö-ativaem relaçâoaoseu processocontfnuodecapacitaçpo sersodiscut
idas.Namedidaem queaspessoasseengajam em suas
at
i
v
i
da
d
e
s
dikias, muitos de seus comportamentcs envolvem
eaplimoramento.
Buscou-seumaestruturageralpaf'
a aformaçâo em Psicologiaque sequênciascomportamentaisrepetidas,ou rotina. Essassequências
garantisse,simultaneamente,uma unidade confip rada no nt
icleo repetidas,nurotin%,nospermitem fazerprevisöesacuradasacercado
comum e a possibilidade de arrajos curricularesque poderiam comportamento de grupos e de indivfduos em uma variedade de
naéiniciada,elaélcvadaatéofim.
conduziraumamaiordiversiticaçëo dasatividadcsprofissionaisem condköes. Umavezquearoti
gsicologia. Essa preccupaçâc se manifesta na idéia das ênfases Na verdade,atrasose intenupçöesderotinaspossuem propriedades
cunicularesprevistasparaaformaçro do psicölogo qtle,evitando o aversivas.Elesproduzem comportamentosemocionais.Elestambém
estabelecimentodeespecializaçöesprematuras,imprimem umamarca reduzem oscomportamentosque osprcduzira ,eaelilninaçâo dos
de diferenciaçâo de profissionaisface a diversidade de questöese atrascsoudasintemlpçöesfortaleceocomportamentoqùeeliminao
contextosque demandam aatuaçâo do psicölogo. A concepçâo de atraso ou a interrupçâo. Rotinas sâo formad% pcr componentes.
prosssional e de formaçLo orientou decisöesquanto às condiçöes Alguns desses componentes, tais como sentar-se, levantar-se,
nhar,efazermovimentosdepreensrodeobjetoscom asmsos
institucionais requeridas ao processo formativo. Sinalizou-se a cami
complexidade desse processo pelo requisito deoferta imbricadade ocorrem em uma larga variedade de rntinas, Certoscomponentes
acadêmicostaiscomo lere fazermanipulaçöes numéricastambém
umaformaçâocientficaeprosssional.
A implementaçâodaprom staenfrentarldesatios.Pode-seantecipar ocorrem em uma ampla gama de rotinas. Alguns cutros
diiculdadesrelacionada a;mudançadelinguagcm ede referenciais componentes,tais como membros de classes de respostas ou de
de anâlise, ao se abandonar um modelo baseado em matérias estfmulos, podem ser prontamente substitufveis entre si. Por
(facilmentetransformlveisem disciplinas),garaum modelcàaseadn exemplo,#frequentementepossfvelsubstituirnarotinadeidaevolta
em competênciase habilidades,que dependem de uma ctmcepçso jda escola,o dirigirum calw ,c0m o tomarum ônibus,ou com o
claradoprosssionalquesequerformar;aexigênciadeemàricamento camlnllar. Muktgsdosproblemasdeindivfduosdeficientesmentais
îmero muito pequeno de rotinas, a falta de
entre ciência e profissëo e de uma maiorreflexâo scbre nfveis e envolvem um nt

mo
dalidadesdeatuaçâoprofissionaleainserçpoplanejadadoestljo
supervisionado;ainsuiciênciadaatualpös-graduaçâoem psicologla,

componentesdarotina,(m decomptmentessocialmentedesejsveis.

Algumasmaneirastfpicasde tratardessesproblemasna rotina sâo:
tanto em ntimero demestresedoutoresparaa gtividade de ensino. eliminar a necessidade do componente através da moditicaçëo do
ente,ensinarocomponenteatravésdaintroduçso sistemàticade
q
uantoemtermosdosnovostiposdecompetênciasquepassam aser aambi
necessJrias. Discussöes abrangentes sào necessânas no presente i
trasos,e modelagem do componente através da introduçâo de
momento para que se detalhe a anélise do espectro de desafiosa 'reduçso dos atrasos contingcnte a aproximaçöes sucessivas do
componente terminal. Pode-se reduzir componentes indesejâveis
enfrentaresqdiscutam met
aseestratégias.
travésdaintroduçâodeatrasossemprequando taiscomportamentos
tnpoio:JSJIJNJSC
ocorrerem. Finalmente,novasrotinaspodem serestabelecid% pela
ofertadeapoionamedidaem qne0aluno éguiadoatravésdarotina
C0NF5
completa. Componentes que sâo impossfveis de serem
THENARRATWECONSTRUCTIONOFIDEVHTY
i
desempenhadospeloal
unopodem serdesempenhadospeloprofessor.
JensBrockmeier(UniversityofToronto/FreeUniversityBerlin)
Ao longo detentativassucessivas()altmo frequentemente aprendea
Recently, le relationship between identity and narrative has rotinacompleta.

becnmethesubjectofnewtheoreticalandempiricalinterest.Dfawing
on research in severaldisciplines, a psychological literature has
emerged thathas highlighted the specific culturalnature of these
cons% ctionsoflifebystudyingthenarrativeanddiscursivefabricof

CON?
INTERK AO ENTRE SBTEMAS E PROCMSOS DE MEM6RIA EM
HUMANOS

thestories(orfragmentsofthem)whichpeopletellaboutthemselves. 4MariaCristinaMagilaleGilbertoFernandoXavie?(Universidade
Ofcourse,neitherthestudyofidentity,autobiography,crotherself- deSëoPaulo)
narratives n0f the idea of basing a psychology upon the lifespan
developmentofhuman beingsisnew.Itisthecombination ofthis
view withseveralnew ideasthathasradicallymodifiedthetraditional
modelofautobiography asthe story ofa ''
lived life''which istold
retrospectively,more orlesshronologically,and along teleological
lines.n esenew ideasarelinkedtotheemergenceofanew semiotic,
discursive,and culturalparadigm in the human sciencesthattoo has

A idéia de que a memöria, definida como a alteraçso do
comportamento em funçpo de experiências prévias, nâo é uma
entidade unitM a, mas que se compöe de mliltiplos sistemas
independentes.porém interativos,parece atualmente consensual.O

i
presentetrabalhorevisa evidênciasdaliteratura afavordadistinçâo

'
entresistemasdememöriadecurtadurw :oe delongaduraçâo,por
castanew lightonthe psycholo#calresearch onftmction,content, um lado,ea subdivisâo adicionalentre sistemasdememöriadelonga
form and agentoftheautobiographicalprocess.W hathappensin this duraçâo,poroutro.A evoluçâo do conceito dc memöria de curta
process,as Bnmer(1993)has argtled,is Iife-construction through duraçâo,que resultou na idtiade memöriaoperacional,porsua vez
text-construction.To understand a life,we mustturn to its 'texti' também composta de multiplos sub-sistemas, ser; discutida, bem
more specit
ically, we must explore how this kind of text is como o papel dos nfveis de processamento no funcionamento
Resumosde Comunicaçöes Cientl
-ticas
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KristaM.Wilkinsone William J.Mcllvane(E.K.ShriverCenterfor
nmêmico.Estudosneuropsicolögicosenvolvendo ademonstralâo de
dupla-dissociaçpo cm pacientescûm danosneurolögicosvêm sendo MentalRetardation-EUA)
utilizados para favorecer a concepçâo de que tanto a memöria
n ispaperwillreportonGçexclusitmv''aphenomentm demonstrated
operacinnalcomo amemöriade longaduraçëo estëoorganizadasde
wh
en aparticipantviewsan arrayofcomparisonstimuli,:11butone
formamndular.Maisrecentemente,estudosdeneuroimagem durante
O
f
which hasbeen dehned in relation to a spoken samplestimulus
odesempenho detarefasqueenvolvem essesdiferentessistemasde
(
mos
t often a dictated name) W hen a new undehned sample is
memöriavêm confirmando,agora em nfvelneural,a existênciade
s
p
oke
n,palticipants immediately select the undefined cnmparison
diferentesmödulosdeprocessamentodememörianosistemanervoso.
item withtmtexplicittraining to do sc.Since it was tirststudied
'NùcleodeNeurociênciasefbpeprttwl
a ltldoIPUSPe2Departamentode
experimentallyin themid-1970s,exclusionhasattractedinterestfrom
Fisi
ologiatft?IBUSP.
behavioranalysts interested in analyzing emergentàehaviorand/or
*
exploitingthepotentialoftheprocedurefcrteachingnew behaviorto
CoNt-8
DEVELOPMENT IN THE CONTEXT 0FTHE FAMILY, Tl'
lEINSTITUTION persons with severe mental retardation. n e impnrtance of the
rescarchareahasgrownin recentyears,asthephencmenonhasLeen
FoRTRANSMBSIONOFMEANINGANDCULTURE
KurtKreppner(Max Planck Institute f0rHuman Developmentand recop izedalsobyresearchersinterested in thedevelopmentofchild
language and comparative cognition. Since the first studies of
Education,Berlim-Alemanha)
exclusion,wehave learned much aboutthe populationsin which it
styles of communication within the family are believed to be appears,thetypesofstimulithatcan enterinto exclusion,and the
relevant contexts f0r children's development. From infancy to contexts that affect performances. Yet a fundamental question
adolescence,children who grnw up in theirfamiliesdemnnd more remai
nsunanswered: Whatistheori/nofexclusionperformance?
autonomy &s part of their eg0 development. Under a family- W hy do virtually allindividualsdemonstrate exclusion on the very
develo?mental perspectivev transition periods during the child's tirst opportunity? We have recently developed a series of
individualdevelopmentare criticalph%esin which interaction and met
hodologicallyintricate,sometimesinterconnected single-subject
communication rouhnes undergo dramatic changes. Parents'and designstoanswerthesequestions.n ispaperwilldescribeworkthat
children'
sjudgmentsabouteachothermayalsofallapart.Adaptation has been comgleted thus farwith individuals with severe mental
processes are m nm'festin concrete,mundane communicaton actsin' retardationandacompalisongroupoftypicallydevelopingchildren.
day-to-daylivingencompassingn0tonlyparent-childbutaI30parentparentinteractions.
CoNF10
In thiscontlibution,data willbepresented from two longitndinal A:Alxo O CASAMENTO,VIVA O CASAMENTO!LACO CONJUGAL E
studies,in whichparent-childcommtmicationbehaviorwasanalyzed TEM PIADECASALNACONTEMPORANEDADE
overtimeduringthefirsttwnyearsafterthcbirth ofa secondchild, Terezinha Féres-carneiro (Pontiffcia Universidade Catölica do Rio '
and during the critical transition period from childhood to deJaneiro)
adolescence.Resultsindicatethatsystematicchangesoccurinparentchildcommunication pattem sduring thefirsttwo years,particularly
Pretendemos,nesta conferência,discutirarelevância institucional
atthe 8/9 month and the 16/18th month period,Moreover,in the do casamento enquanto instrumento de construçpo nômicaquecria
study focusing on the transition ffom childhood to adolescence, para o indivfduo uma determinada ordem e ocupa um lugar
differentstylesofcommunication within thefamily were found that privilegiadûentreasrelaçöessignifkativasvalidad% pelosadultosna
couldbelinked tothreetypesofrelationshipqualitiesasMsessed by nossasociedade.Abordaremosaquestâodoparadoxovivenciadopelo
adolescents. W estionnaire data hom adolescents illuminate casal contemporâneo a partir das tensöes constantes entre

differentialjudgments of the quality of relationship over time. individualidadeeconjugalidade.Analisaremosasdiferençasentrea
Adolescenl in the three groups of different relationsàip quality
experience dissimilar communication patterns not only in fatheradolescentand mother-adolescentdyadsbutalso whentheylisten to
theirparents'communicatitm astheydiscusswitheach other.Parents'
discussionswit
.
h each otherare marked by conspicuousdifferencesin
concrete verbal alld nonverbal behaviors. Furthermore, across the
three groups,differentdegreesofvariation in specitic communication
formats over time were discovered.n e degree of variation was
highestin thegroup ofadolescentswho saw themselvesin asecure
andhighlydependablerelationshipwiththeirparents.
Resultsarcinterpretedtmderafnmily-developmentalandtransidonspeciticperspective.Criticaldevelopmentalchangesin thechild are
accompaniedbyspecitk parentalcommunicationpatternsbothduring
early childhood and during adolescence. Adolescents'differential
experiences and possible consequences for adolescents differential
abilities to express their changing needs and their striving for
autonomy within a given frame of family communication are
adressed. Finally, implications for adolescents' different
developmentalproceessees when confronted with parents'adaptive or
non-adaptive variations in communication patterns are considered.
Furthermore,implications forfuture research in family development
aregiven.
Key-words: Fue ly deyel
opment; parent-child/adolescent communication;
transitionperiods.

CON/T
THE OmGms OF EXCLUSION IN INDIVIDUAI,S W ITH SEVERE
INTELLECTUALDISABILITIES
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manifestaçâcdaaliançaedasexualidadenoprimeiro casamentoeno
recasamento.Discutiremosalgt
mstemnsrelacionadosaoprocessode

separaçâoconjugalesuasrepercussöesnosmembrosdocasaleda

faml
7ia. Apresentaremos as caracterfstica mais relevantes do
recasamento.Discutiremos o tema da terapia de casala partirda
anâlisedastendênciasdademandacontemporl ea.Nosultimosanos,
além dos casais de primeiro cuamento e das faml
'lias com
constituiçöes tradicionais, têm nos procurado na clfnica casais e
fnmqias c:m novas configurw öes, dentre as quais destacam-se
sobretudo casais e fanuqias separadas e recasadas, casais

homossexuaisefaml
'liasmonoparentais.Questionaremosatendência
a considerar as faml
'lias separadase recasadas como disfuncionais,
ressaltandoqueessesnlicleosfamiliaressàotë0 capazesdepromover
sal
ide quanto as faml
'lias nucleares de primeiro casamento.

Discutiremosalgunsdadossobreasfnml
'liasmonolarentaisquenos
têm procurado na clfnica,constitufdu nasua maioria pormâes com
seus tilhos, e algumas das quais por 'produçâo independente''
.A
partirdaexperiência deestarmosatendendonosûltimosanos,além de
casais heterossexuais,casais de lésbicas e de gays,apresentaremos
algumas semelhawas e diferenças na vivência da relaçâo amorosa

nestes três tipos de conjugalidade. Finalmente defenderemos a
possibilidade de articularas abordagens sistêmicas e as abordagens
psicanalfticas no atendimento a fnml
'lias e casais, ressaltando a
necessidade de uma trfplice chave de leitura,quc possa levar em
consideraçpo o intrapsfquico,o interacionale o social,no trabalho

clfnicocom ogrupoconjugalefamiliar.

Pal
avras-chave:cazamento,separaçâoeterapiadecasal
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REDEDESIIAIFICACOES:UMAPERSPECTWAW URICO-METODOO GICA

Pm COMPREENDER0 DBENVOLVN EHTOHUMANOE0 FAZERD0
PEsoulsr oR

HariaCl
mflA Rossetti-Ferreira(UniversidadedeS;0Palllo,Ribeirâo
Preto)
Sersapresentadaumaperspectivateörico-metodolögicaqneprome
uma rede de significaçöes, de contiguraçâo semiötica, gara
compreenderc desenvolvimento humano e o fazerdo pesquisador.
Sep ndoessaproposta,nasinteraçöesquenmapessoaestabelececom

outru (presentesouviltuais),em contextosdeterminados,oconjunto

dasaçöeseinterpretaçöespossfveisdeserem realizadr e 0fluxode
comportamentcs e de eventos observados s5o delimitados,
estrumrados,recortadose interpretadcspelo contexto,pela pröpria
pessoa t pelas açôes do outro. Elementos orglicos, ffsicos,
psicolbgicos,sociais,econômicoseideolögicoscomgöem estaredee
possibilitam processosdeconst
zuçpodesentidonasituaçëointerativa.
A rede contempla,gois,condiçöesmacro emicro-individuais,tanto
conscientescomo inconscientes,e estrutura um universo semiötico.
Num movimento de ''
sgurifundo'',em cada momento e contexto
especfscocertoselementosdaredesesobrepöem em relaçâoaoutros.
O que é alçado como 'tigura' é detinido sobretudo pelo papel,
posiçso ûu perspectiva atribufda ou assumida pela pessoa.A rede
constituium impnrtantemediadorde desenvolvimento humano edo
fazer do pesquisador, estruturando e canalizando suas açöes,
intcraçöeseinterpretaçöes,Asgessoas,dentreelas()pesquisador,e
suas redes de signiticaçöes sofrem mlittlas e contfnuas
transformaçöes,canalizadaspor caracterfsticas ffsica e sociaisdo
ccntexto,numadinn
-mica segmentaçâo e combinwâo defragmentos
de fcrmaçöes discursivas e ideolögicas, experiênci% passadas.
perceplfespresentese expectativasfuturas,transformando assim as
funçöes psicolögicasque lhes dëo suporte.Com essa perspectiva.
busca-se apreender processos de co-construçâo e mt
ituas

transformwöesdossujeitosem determinadassituaçöes,eacemplexa
relaçâo pcsquisador / objeto pesquisado, abarcando interaçöes,
contextos, papéis atribufdos e assumidos pelos participantes e
sipificadosculturais,que canalizam tanto o desenvolvimento das
pessnas e das situaçöes, como o processo de investigaçâo.
Inicialmenteelabnradapara()estudodainserçâodebebêsem creche,
essaperspectivaépropostaparaanslisedesituaçöesvariad%

(FAPESPeCNPq)
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SamuelCfrsl?lNetto(PontiffciaUniversidadeCatölicade
Campinas)
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FAMfLIA E DESENVOF IMENTO: CONTINUIDADES E
MUDANCASNASRELK OESFAMILIARES

CONTINUITYANDCHANGEINFAMILYCOMMUMCATIONDURING
TRANSITIONTOADOLESCENCE
KurtKreppner.MaxPlanckInstituteforHumanDevelopmentand
Education,Berlim-Memanha.

interactions as cnmpared to mother-daugther interactions.Ninetp
seven mother-childpairswereobserved in alaboratorysettinginthe
presence on anotherunfamiliarmcther-child pair.Resultsindicated
thateconomic,maritaland parentalstressaccounted f0rup toeight
timesmorevarianceinmother-soninteractionascûmparedtomotherdaughter. Mothers wh0 reported more social isolation, a more
coercive maritalrelationship,and greaterstressin theparentalrole,
weremoredistant,colder,and lessattentiveintheirinteractionswith
their preschoolsons. n ese results are interpreted in terms of a

n e transition from childhood to adolescence in the family
represents a period during which established interaction and
communication routines between children and parents, but also
Letween the parents,may be renegotiated and are likely to undergo
changes.Thechilddemandsmoreautonomyaspartofhisorhereg0
developmentandtendstodisputeeverydayissueswith theparents.

bidirectional model in which matem al, child and family ecology
ccntributionsareconsidered.
.
In order to give complementary informations,we also present a
longitudinalstudy examined the impactof the quality of mal
ital
relationship on the quality ofgarenting in adolescentmothers.98

Continuitiesandchangesinadolescents'judgedrelationshipquality

severalYouthCentrersin Montreal,tilledquestiolmairesabouttheir

pregnant(6 months) adolescents,recruited in a s?ecialschooland

withtheparentsweresttldiedovertimeandcommunicationbehaviors
in discussiûnsbetween adolescentsand parents aswellasbetween
mothersandfatherswereobservedand analyzedduringtheeansition
period,when children were between eleven and a halfand tifteen
yearsold.Datawerecollectedineightwaves.First,generaltrendsof
changes in both assessed relationship quality and communication
behaviorsare reported,second,adetailed analysisoftwo groupsof
families isgiven,where marked changes occurred overtime both in
the assessment of relationship quality and in the observed
communicationbehaviorsin dyadicdiscussionsinthefamily.In nne

personal history (attachment, abusive parenting) and cognitive
feadiness for parenting (CRP), that is specific attitudes and

cohesion and marital satisfaction. For women, an egalitarian
distribution ofroleswaspositively associated with theirperception of
maritalquality. Item analysis revealed thatchildless couples were
more satisfied with their sexual relation, committment and
negociation style. In contrast,couples with children reporte,
d more
difficulties negociating conflicts including both avoidance and
escalation.
M oreover, from a bidirectional perspective we examine the
possibilitythatchildren mightbeaffected by a poorqualityofmarital
relationship. Biological and social learning theories suggest that
young boys will be more reactive to familial and extrafamilial
stressors.n erefore,Itwashypothesized thatadverseconditionssuch
as marital contlict would have a greater impact on mother-son

diminuiçâo na participaçâo,pela fanuelia, em atividades de cunho

kcowledge about childrearing, 9 mlmths later, mothers were
videotapedin alaboratory session and were askedto tilltheDyadic

AdjustmentScale (DAS,Spanier,1976).The resultssuggested that
male partners seem to play a mediating role on the effective
expressionofadolescentmothcrs'parentalreadiness.

Key-words:parenthoodifamilytransition;maritalrelationships.

A@A
MUDANCASDEVALORESDEUMAGERACAOPARAOUTRANOBRASL
group, adolescents transfonned their judgments about their N liaM.M.Biasoli-élves.UniversidadedeSâoPaulo,RibeirLoPreto
relationship from being ambivalent to being secure during the
A pesquisa da vida familiarcresceu em importbcia durante as
transitionperiodvintheothergroup,adolescentsshowedacontinuous
t
i
l
timasdécadas,buscando,sobretudo,responderquestöesteöricase
decrease in their assessments about the relationship quality.
Communicationbehaviorsinthetirstgroup showed moreintegrative prsticas.Taispesquisastêm evidenciado quenassociedadesurbanas
elements and more exhibition of positive affective signs in the ocidentais,()perfodo denominado de infânciaestsnum processo de
discussionsbetween the family membersthan thiswasthecasein the const
antealteraçâo.Estetrabalho objetivamostraramaneiracomo
evoluem as relaçöes entre adultos e crianças dentro do nlicleo
second group.
Results are inteqveted as an example for the divergent modes fami
liarsaolongo desteséculo,tomandoporbaseum conjuntode
transitions are managed within families' frateworks of est
udosquevêm sendorealizadosnoProjetolntegrado 'Taml
'liae
communication rimals and problem solving strategies and Socializaçb :Processos,Modelos e Momentos no Contato entre
Geraçöes''.Dadosde45 entrevistasscmi-estruturadas,realizadascom
implicationsfordiffcrentdevclopmentalprocessesareconsidered.
Key-wordslfamilycommunication;adolescence;relationshi
pguulfly. pessoas de idade variando entre 90 e 22 anos foram analisados,
focalizando-seasrotinasdisrias,asrelaçöesadulto-criança,atividades
A+A
e
M ARITALRELATIONSHPSDURW G'IXEW ANSITION TO PARENTHOOD: scolares,brinquedo/brincadeira,valoreséticose prâticasrcligiosas.
Paralelamente,foram consideradostambém osresultados geraisde
A STUDYOFPARENT-CHII,DMUTUALINFLUENCES
MarcBigras.UniversityofSherbrooke,Sherbrnoke,Canada.
questitmMosaplicadosa360jovens,alunosda1'.sériedo2@.grau,
entre 15 e 16 anos de idade,pertencentes às camadasmédias.A
Overthepastthirtyyearsresearchhasconsistentlyshown adecline comparaçâo entre geraçöes mostra: 1) um aumento no nfvel
associado a uma escolarizaçâo
in marital quality following the birth of an infant. However, the educacionalde homens e mulheres,'
processes underlying this phenomenom remain somewhat obscure. precocedascrianças,atualmente;2)asubstituiçiodaautoridadedos
n e present study addresses several aspects of this question while adultos por uma rclaçâo mais amigJvel entre pais e filhos,
introducing amoredetailed assessmentofmaritalquality. First,do predomi
nando,hoje,aliberdade de expressào;3)uma mudança
coupleswith ayoung child (N=39)reporta lowerlevelofmarital acentuada nas atividades de brinquedo/brincadeira com diminuiçâo
quality than childlesscouples (N-4
- 5)? Second,are women more substancialdo espaço,masaumento naqualidade esotisticaçâodos
affected than men,particularly regarding the sharing of parenting brinquedos,resguardadas asespeciticidadesde cada geraçso;4) a
roles and domestic tasks? n ird,whatare the specilic caracteristics substituiçâo, mais recente, da puniçâo ffsica, caracterfstica das
thatdistinguish the two types of couples? Results contirmed the primeirasgtraçöes,porformasverbaiseexpectativasdecorrefâo do
generalfinding of a lower Ievelof maritalquality in couples with comportamento infantil;5) a abertura para discussâo de questöes
children. Both men andwomen wereequally affected by the presence referentes à sexualidade;6) a TV como uma influência na vida
of a child for vmiousdimensionsofmaritallife including intimacy, familiar, que se acentua a partir dos anos cinquenta; 7) uma

Resvmosde ComvnicaçöesCientlficas

religioso,especialmenteligadasàreligiâocatölica)8)aalteraçâo.da
prltica para o discurso.de valores tais como seliedade no trabalho,
responsabilidade de uns para com os outros dentro das fnmqias,
caracterizando a acentuaçâo da individualidade na vida da fanu-lia
urbana moderna.Discute-se a perspectiva que se delineia quanto a
valores,préticasde cuidado e educaçâo,formasde relacionamento e
desenvolvimento social e emocional da crimwa nesse tipo de
sociedadeessencialmenteurbana,fundada em padröcsde consumo
intenso,aliado a um sistema econômico geradorde dificuldadespara
aconvivência familiar.

Palavras-chave: rnu/aafw.
çfamiliares, relaçses adulto-criança e
relaçöesentregdm çt
sel.
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PSICOLOGIA EEDUCAN O MATEMXTICA:ELABORACOES
ARITMO CASDEM SNOSEPROFESSORES

protocolos individuais de tarefas em du% situaçöes:pcr escritc,
sepido deentrevistaparaexplicaçb d0sprocedimentosadotados,e
ofalmente,no @ aleste questionamento efa feito à.medida @ e ()

sujcitoforneciasuaresposta.Todos09dadosforam registradosem
sudic.Osprotocolosseguiam 0mcdelopadrëodasprnvasescolares:
adiçso e subtraçso,composiçso e decomposiçso de nûmeros e
sucessoreantecessornumérico
fzayRodrizuesMartinsTelxzfr/(UniversidadeCatölicaDom Bosco, Resultados:estatisticamente, as médias d0s escores obtidos no
primeiroestudo paraastrêsvarisveis,sexodo experimentador,sexn
CampoGrande)

OS PROCEDN ENTOS UTIUZADOS PARA INTERPRETACAO DA
NDMERK AO E:CRITA; COMPARACAO ENTRE M DNOS C0M
FACD ADEEDIFICULDADEEM MATEMXTICA

'

Obietivos: 0 estudo em questào pretende identificare analisaros
procedimentos usados por alunos do ensino fundamental ao
interpretarsituaçöes envolvendo leitura e esclitade nt
imeros,bem
como caracterizar as peculiaridades dos mesmos em alunos com
facilidadeecom diticuldadeem aprendermatemética.

Método:Ossujeitosdapesquisaforam 20alunosde3'e4'sériesdo

ensino ft
mdamentalpara cada um dos grupos,selecionadospela
professorac0m baseem critérioscomo conceito,rapidezeautonomia
na resoluçâo de problemas matemfticos.A coleta dos dados foi
realizadaatravésdeentrevistaindividualc0m osalunosarespeitode
tarefasenvolvendo composiçâoedecomposiçsodentimeros,relaçso

entreagrupamentoeescritantlmérica(valorposicionaldosnt
imeros)
edomfniodaleituraeescritadentimeros.
Resultados;A anâlise das respostas mostra que,nostrêsprimeiros
aspectosquestionados,hlimportantesdiferençasentreosgrupos.Os

alunoscom diticuldade,poroposkâoaoscom facilidadeusam com
mais freqtiência procedimentos ccnvencionais e estanques por
oposiçb aos critériosde composiçso/decnmposiçâo ogeratölia d0s
ntimeros,interpretam o nfmero como valorabsoluto enâo relativo,
relacionam agrupamentos à escrita numérica de forma direta. O
mesmon5oocorrequantoaodomfniodaleituraeescritacomparativa
dentimeros:emborausandoprocedimentosdiferentes,osdoisgrtlpos
apresentam respostasadequadas,eoserrosevidenciam,em ambos,
interferênciadanumeraçâooralnaescrita.
Conclusëo: O exame dcs procedimentos usados pelos alunos
possibilita caracterizar padröes diferentes para os dois grupos;
comparece,no grupo com diticuldade,uma maior diversidade de

procedimentos,emboraanaturezadosmesmcssejadecaritermais
restrito (em relaçëo ao invariante operatörio em jogo), os

procedimentossâo maisinconstantes,predominaaleittlrafigurativa,

do sujeito e tipo de instmçâo, n5o apresentaram diferenças
significativas. Qualitativamente, a maior frequência de .elws,
apareceu,em ordem decrescente,n0sproblem% decomparaçEo de
superioridadenegativa, deinferioridadepositivae desuperioridade
positiva. Entrevista desenvolvidas apös a situaçâo experimental
revelaram: apreensso icdegendente da instruçâo; metacogniçso
negativa.,No sep ndoestudo,()desempenhof0ibaixo.A anllisede
elwsapontaparaopapeldiretorelimitadordossistemasdesignos:
errosespecfticosvinculadosàutilizaçëodeum sistemaespecfficode
signosA pontatambém errosderivadosda padronizaçâoderesoluçëo.
A situaçsooralapresentouumamenorfrequênciadeelw s,sugerindo
quc ela favorecc ()controle dos resultados,pois a referência à
quantidadepenm neceexplfcitaduranteoprocessodecblculo.

Conclusöes:osestudosevidenciam dificuldadesdossujeitoscom a
notaçâoe com acompreensëo do sistemanumérico,e sâo comparados
osrcsultadosdoprimeiro estudocom osdeestudantesuniversitM os.
Discute-se os signiticados dos resultados segundo a questâo do
desempenho escolar e da competência protissional.Defende-se o
aprofundamento d0s estudns sobre o desenvolvimento das
fepresentaçöesselniöticascomoquestsoteörico-metodolögicapara()
estudododesenvolvimentocognitivoadulto c0m implicwöesparaa
intervençso psicolögica escolar e para a intervençso psiconeurolögicanncasodadiscalculiaadquirida.

ProjetohnanciadopeloCNPq
Palavras-chave:aprendizagem aritméticadecAlltu,d6culdadesde
aprendizagem em adultoseatlltiil/aritméticadeadultos
A+A
COMPREENSAO CONCEITUAL DE CONTEIqDOS M ATEMXTICOS
FwspEcfncos DAs SéltlEs INICIM S DO ENSINO FUNDAMENTAL: OS
PkoFEssolty.
,
s,SEUSSABERESE A CRIAIAODESITUACOESDEZTICAS

MariaTerezaCarneiroSoares(UniversidadeFederaldoParanâl

ou seja,nâ0 se trabalhaa ambiguidadelingtifstica esemânticados
sfmbolosmatemiticos,hsfreqûentesgeneralizaçöesabusivasou nëo
pertinentese em contrapm ida ficam evidente a indissociaçso dos
significadose d0ssignosmatemlticos,bem como atraduçâo deum
parao cutro.

Obietivos'
.explicitarasrelaçöesexistentesentreacompreenssoque
()professortem d0s contelidos que ensina e sua possibilidade de
transforml-los em situaçöes de ensino/aprendizagem a serem

ProjetohnanciadopeloCNPq

aporteteöricoderesultadosd&sinvestigaçöcsarespeito de:diferentes
lugaresdeelaboraçsodesaberesmateml cos;tiposdesittlaçöesnas
quais esses saberes sâo elaborados,identificando a situaçâo de

Jkltwrfuuc/l
zw:;procedimento,aprendizagem enumeraçâoescrita
A+A
DESENVOLVIMENTO COGNITW O ADULTO E A INICIAIAO G COLAR:A

RFIOLUCAODEPROBLEMASEANOTACAODASOPERAI
X ES
MariaHelenaf'
avero(UniversidadedeBrasflia)
N

Obietivo:analisaranaturezadasdificuldadesdeaprendizagem da
matemlticadcadultosem processo dealfabetizaçpo.Professoresque
trabalham com esses adultos queixam-se predominantemente dessas
diticuldades,asquaissâo explicadascomo resultado deum déficite
cognitivo.
M ateriale M étodo;dois estudos sâo relatadcs.No primeiro foi

desenvolvidu c0m osalunos.é mantido paraopresenteestudo o

planejamentoeprâticapedagögicacomocampnespecfticodeattlaçâo
doprofessornoquadrodasInteraçöesDiditicas;dascontribuiçöesda
teoria das representaçöes,principalmente os conceitos de esquema e
decampo conceitual.A hipötese de trabalho é ade que,ao tomar
conhecimentodosseuspröpriospercursosnacompreensâo conceitual
do contel
ido matemltico,o professor reconhece a necessidade de

valorizarastrajctöriasdasconceittmçöesdosalunos.

M aterial e M étodos: Priorizando-se como foco dc anélise as
diticuldades no ensino .blsico da matemltica relacionadas à
compreensâo conceitual do professor, neste esttldo tinal de
apresentadoum conjuntode15problemasderaciocfniodedutivo do investigaçâo,iniciadaem 1996,doisdostrêsnfveisde aproximaçâo
tipo 4:a é maiorque b,b é maior que c;quem é o maior? 'ç#numa docampoempfricoforam mantidos,asaber;asvisitasàssalasdcaula
relaçâo transitivade três termos,uma relaçâo,uma conclusâo e uma e as reuniöes sistemiticasdo grupo de dez professorasde4*série da
ordem variandosegundoaformndoadjetivo,esegundoaordem a-b, Rede M unicipal de Ensino de Pinhais. O terceiro nfvel,reuniöes
b-c.ou a-b,c-a,a 148 alunos,30 homense 118 mulheres, de classes bimestrais com o grupo de todas as cincoenta professoras do
de alfabetizaçso de adultos da Rede Pt
iblica do DF. Foram
municfpio, foi substitufdo por encontros mensais em forma de
manipuladas a instruçâo Cdresolver problemas de matem/tica''' oticinas.Nestas,asdezprofessorasresponsabilizaram-sepelacriaçâo
l'
resolverproblemasdeportuguês'';çtresolverjogosdeadivinhaçso'') de ambientes para o desenvolvimento de situaçöes de
e0 sexc do experimentador,de modo quetodasastrêsinstruçöes ensino/aprendizagem de matemltica,transformando suasescolasem
foram fomecidas porum homem e um mulher. No segtmdo, 10 pölosdereflexsodasprfticaspedagögicasporelasdesenvolvidas,ao
alunos da 1: à 4* série do 10 grau,5 homens e 5 mulheres com
dificuldades de aprendizagem de matemâtica, foram submetidos a
10

submeterseu trabalho à anEisedas professorasdasescolasvizinhas
convidadas a participar, o que gerou o envolvimento de todas as
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professorasda4:sériedomunicfpio.A anélised0sresultadosadvém
detrêsanosdeacompanhamento e parceriaprofessoras/pesquisador

Cabeaquiressaltar0 paralelismo entre antrcpologia epolftica,qtle

Estasforam efetivamentedesenvolvidascûm osalunos,esintetizadas

considerado como realidade psicossomkica eo organismo polftico-

?arececafacterizar0pensamentojesufticoquinkentista,umaanalogia
noplanejamentoediscussâo de situaçöesdeensino/aprendizagem. proftmda sendo estabelecida entre o organismo do homem
pelos snjeitos da pesquisa em situaçöes did/ticn recriadas, social, analcgia que apesar de ter suas matrizes conceituais na

trabalhadasc0m osalunose agresentadas em formade oficinas.A tilosotia grega, por sua vez perpassa de forma peculiar toda o
atuaçâo das professoras nas diferentes etapas das oficinas foram ar
jtötelismotomistadaContraReforma.
E propriamenteno contexto desta analogia queo conhecimento,o
registradasem notasde campo,ampliadasem relatöriosnasvintee
quaeo horassubsequentesetransfornmdasem relatörinsanalfticos, controlecaterapiadaspaixöesparecem encontrarsuafunçâo teörica
epr/tica.Nadinn
-micatfpicadocorposocial,bem comonadina
-mica
conformesugejem algunsinstrumentaisdecunhoetnogrvco.
Resultados:E contirmadaahipötesedeque 115necessidadedeuma docorpoindividual,oççdespotismo''dasgaixöesdevesersubmetidûa
compreensâoconceitualdo contel
ido aserensinado,conseufdalenta umaççmonarqtlia''ondeo govemodarazEoe daliberdadeatribuaa
eperseverantemente,paraque o professorpossanëo slalterarsua cadaaspeto davidapsfquica suaftlnçsû elugarpectlliar.Seriaesta
psicologia'' de marco
prltica pedagögica mas tornar-se realmente autorde situaçöes de uma das caractedsticas salientes da 'ç
ensino/aprendizagem.Tornaram-se visfveisa alteraçâo dasprlticas aristotélico-tomistaelabcradaepraticadanoâmbitodaCompanhiade
pedagögicas das professoras e a progressiva compreensso e Jesusaolongod0sséculoXVIeXVII.
A+A
participaçâonacliaçqodesituaçöesdeensino/aprendizagem.
Conclusâo: é destacado o nfvelde autonomia alcalxado pelas EMX ôESE IMAGENSSAGRADASEM FESTA POPULARBRASILEIRADE
professores,identiticado na transformaçào de suas escolas em ORIGEM BARRX A
ambientesdeaprendizadomt
ituoccontfnuo.
MiguelMahfoud(UniversidadeFederaldeMinasGerais)

ProjetohnanciadopeloCNPq
Bolsistas:solt
vll
: Kasdorf Rogalsky e Maria F:mtmï Diasde
Castro
Palavras-chave:ctmpreezl
xr& conceitual,conteM oszaa/dzng/fct),
re
saberesdocentes
G

SlMP3
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AS PMXOES E O CONHECIMENTO PSICOLUGICO NA
CULTURA LUSO-BRASILEIRA
PAIO ES; CONCEITUACâO, TERAPVUTICA E CONTROLE NA
LITERATURAJESUITICADOSSéCULOSXVIE XVII

M orro Vermelho,pequenacomunidadem ralno interiordeM inas
Gerais,formou-se aproximadamenteem 1704,quandoum grupo de
portup esesaliseinstalouparaextraçsodeouro.Seushabitantestêm

hoje consciência de manterem uma cultura que dos portugueses
herdaram.A vidadacomunidadeseorganizaem tornodedoiseixos
fundamentais:acelebraçso da semanasacta,e a festadapadroeira
NossaSenàoradeNazaré.A culturabalw caapresentaaimagenspara
que se emocione com ela,para se relacionarcom uma presença
através dela.Em M orro Vermelho as imagens recebem grande
destaque através dosomamentose de sua passagem pelasruas do

vilarejo rodeadas pelos habitantes. Através de entrevistas e

observaçâodnogrbtiabuscamosoquesignitica,dopontodevistadas
pessoasde M orro Vennelho,colocar-se paraolhara imagem eter
A descriçâoeaconceituaçso depaixöestaiscomo0 medo,oamor. provocada uma emoçâo.Anâlise fenomenolögica dos dem imentos
atristezas sëo temasrecorrentesnaliteraturajesufticad0sséculos colhidosindicam queenxergaralgumaimagem sagrada,participando
XVIeXVII.
deaigumaellcenaçso,provocaum sentimento,eestefazcom que se
0 interessemanifestadopelosjesuftaspelotemadasgaixöes,éde reflita sobre 0 que se tem diante dos olhos.A resposta diante da
naturezateöricaeprbtica,tendoasemoçöesum papelftmdamentalno emoçâo (
alegria,tristeza,sofrimento otlafliçëo)freqûentementeéa
comportamento individual e social. Nesta perspectiva, o dequererpennanecerperto doqueestl acontecendo diantedeseus
conhecimento, o controle e a manipulaçào destas revela-se um olhos,eoenvolvimentonaorganizaçâodasfestasounasencenw öes
instrumentomuitoimportanteparaosobjetivosreligiosos,sociaise envolvendo imagenstomao significado depennanecerpröximo.As
repetidasocaiöesdeE'
estarperto''proporcionadaspelarepetiçsodas
polfticosdaCompanhia.
Em relatos de viagens,cartas. sermöes,encontram-sc inimeras festas,e as emoçöes renovadas naquela oc%iöes,promovem uma
referênciasao assunto.Seo interessepelaexperiênciaemocionaldo reflexsosobreaexperiênciae disso brotaum idealdeque todo ser
outro.transparecenos''
olhares''dosmissionM osjesuftasacercados humano tivesse o mesmo coraçâo e a mesma emoçâo.Identitkamos,
fndiosbrasileiros,a elaboraçâo deumateoria completaacerca de tais ent:o,o processo:enxergar,ter emoçëo,retomar a emoçâo,refletir
fenômenos pelo saberda Companhia,é documentada pela literatura sobreisso,transformarem ideal.
morale t
ilosötica.
Percebem o SenhordosPassosou Nossa Senhora de Nazaré,os
Jâentreosescritosdosprimeirospensadoresjesuftasencontram-se pröpriosentes,como presentes eagindo de maneira talapossibilitar

MarinaMassimi(UniversidadcdeSâoPaulo,K beirâoPreto)

vsriosdocumentosdedicadosaotemadaspaixöes(Iparraguirre,1967, queaspessoasestejam pertodeles.Têm apercepçâodacorporeidade,

p.96),fato queevidenciaaimportklciaatribufdaaoassuntopely
literaturajesuftica dedicada à fonnaçëo espiritualdosreligiosos.E
nostratadosdosConimbricensessobre o De Anima,Parva Naturalia.
Etica a Nicomaco.que pode-se encontrar aelaboraçâo deuma teoria
psicolögica das paixöes.Esta constitui-se numa peça importante na
articulaçâo de um conhecimento psicolögico que, apesar de
fundamentar-se na tradiçâo filosötica aristötelico-tomista, assume
significaçâo e funçâo pröprias, no contexto da antropologia
renascentista.Como se sabe,estestratadosforam elaborados a partir
datiltimadécadado século XVI,tendo em vista tinalidadesdidéticas:
seriam esses os manuais utilizados para o ensino da filosolia no
Colégio das Artes de Coimbra e nos Colégios da Companhia no
Brasil, redigidos a partir do conteido das aulM ministradas pelos
professoresdo mesmoColégio.
Na perspectiva dos tratados, se forem ordenadas pela razâo, as
paixöes nâo sâo doenças do n
-nimo e vfcios,mas têm relaçâo com a
virtude,podendo serdeterminadaspela vontade.Tratar-se-ia,porém,
nâo de uma determinaç:o necessM a e absoluta, mas de uma
sovradeterminaçëo possfveldo apetitepelarazâo e pelo livre arbftrio.
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a partirdessa iniciativa dos entes.Assim tocara imagem é tocar o
ente,sem perder de vista a distinçâo entre imagem e presença;e
ptrcebem alteraçöesdo ffsico:asimagenspodem se mover,deixar
transparecer pela expressâo ou brilho nos olhos se estâo alegres ou
tristes. Nessa experiência de emoçâo compartilhada com o ente,
novamente hé um processo de reflexâo sobre os motivos na vida
pessoal e comunitM a que possam se referir àquele sentimento
expresso pelo ente.E se formula um ideal que se refere a ticar

pröximodaimagem:quepudessem julgar,sempre,avidaapartirda
presença do ente.Descrevem também um processo de assimilaçâo:
nâo sö a imagem é vista caminhando pelas nlas, mas também a
pessoas associadas a ela: carregando o Senhor dos Passos. como
figurante ou caminhando ao lado de Nossa Senhora de Nazaré, a
pröpria pessoa a ser vista como parte da cenae se integra à cenado
Sagrado presente,e da emoçâo formula-se o idealde que olhando

para sie vejam o Sagrado.A pröpria pessoa passa a serolhadae
concebidacomo imagem .
k+ k
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UMAPAIX/OSUI-OEXERIS:A W ISTEZANAW ADNXOCVLTURALDA
OM T4RIASAGRADANOBRM ILDOSéCULOXVn

instrumento de avaliaçso d0 qtle vem sendo pfodtlzido nesta
perspectiva e como uma tentativa de propor e desenvûlver
mdodologiasparaanslise.

PauloAJ/Carvalho& Silva(UniversidadedeDoPanlo,Riàeirpp
Pfetentk-se destacaraquique qtlando 0 objeto do analista dO
Preto)
ccmpnrtamentoé()pröpriodesenvolvimentodesuadisciplina-seja
mensöesfilosöficas,metodolögicasou conceituais,seja
Obieto:entreas?aixöesdaalma abofdadas?el0 maisimportante em suasdi
q
ua
nd
o
s
e
trata do trabalho de yesquisa ûtlde intervençb - seu
oradorsacrodelfnpapo% pesa,padreM tdllioVieira(1608-1697),
a tristeza aparece como um conceito que permite,por sua pröpria
complexidadeeapelo,umacompreensâodaconflnênciadetradiçöes

conhecimentodaSleisdccomportamentoedanecessidadedeanalisar

0 impactn, no sujeito individual, das contingências e

esaberesquecompöem aculturajesufticadoséculoXVII,sobretudo metacontingênciasquenperam paraprnduziro fenômeno queestuda

sâopossivelmenteumavantagem em relaçâôa(mtros.
noquedizrespcitoaoconhecimentosobreohomem.
saparcialmentehnanciadapeloCNPq
Obidivos:em nossa pesquisa,partimos do pressuposto de que a Pesqui
A+A
compreenspodeum pensamentotem como ntmeasuahistcricidade.
O
CONCE
I
T
O
DE
CONT
mGV
NCI
A:
UM ENFOQUEHISTöRICO
Em outras palavras,o nosso trabalhc procura considerar as idéias
De
i
s
y
d
a
s
(
z
r
/
f
c
.
r
d
e
S
o
u
z
a
(
Un
i
v
ersidadeFederaldeSà0Carlos)
vieirianas dentro de seu pröprio contexto histörico e cultural,da
tradiçsoem que0autorencontrasuasreferênciasintelectuais.
caracterfsticacentraldaanâliseexperimentaldocomportamento6
é destaformaque,confonnencssaàipötese,apartirdatristeza, aaAnâ
lisefuncional,aidentificaçâoe0controledevalisveisdasquais
pode-serealizarum esboço dopensamentodeVieirasobreohomem
0
c
o
mpo
rtamentoéfunçâo.Um poderoso instmmentodeanâliseéc
e stlasrelaçôes.Isto é,veremos quea questpo datristeza étratada
c
o
nc
e
i
t
o
decontingência,especialmenteo decontingênciatrfplice.O
dentrodetodaumaelaborafpo deconhecimentossobreo corpoe a
c
on
c
e
i
t
o
de contingência tem,na sua origem,uma longahistéria,
alma humana,sobre o hcmem e seus movimentos na sociedade,

endoevolufdodadescriçèodejustaposiçsotemporalentreeventos
segundoascategoriasdateologia,datilosofiaedapolfticajesufticas, t
para a de relaçöes de dependência estfmulo-estfmulo e respostaem vigornoséculoXVII.

estfmtllo,de diferentes graus de complexidade. O aspecto mais
mportantedaevtlluçso,noentanto,pareceserodacomplexidadedos
considerwâoaoconjuntomsiordesuasidéiasedahistoriddadedas i
mesmas.é uma tentativa de descrever as idéias do orador e de fenômenoscomportamentaisque vem sendo descritos eproduzidos
procurar,atravésdaperspectivametodolögicadaHist4riadasIdéias graçasao emprego desse instmmento conceituale que,ao mesmo
Psicolögicas,fazer emergira complexidade e a coerência de suas tempo,têm permitidoresnar(,prbpriocfmceito.Assim,0queparece
terevolufdo substancialmenteé 0 compûrtamentc dos analistasdo
idéins.
Resultados e conclusâo:nas pregaçöes de Vieira,a tristeza é comgortamento;a anJlise de ccntingênciasé muito maissotisticada
lef0ino passado. Como termo técnicc naanllisedo
relacionadaaaspectoscentraisdaexistênciadohomem,comoolugar hoje do qt
compcrtamento,contngência enfatiza como a probabilidade de um
do homem no corpo social,oslimitesda condkb humnna e a evento pode ser afdada por outros eventos. No caso do
inalidadedavida.E1etececonsideraçöesarespeitodestapaixâo,de
ooperante,cèntingênciaserefere'àscondköessobas
suas causas e remédios, em vl os momentos de sua oratöria, comportament
oferecendo umaimportante chavepara o entendimento de como as quais uma conseqiiência é produzida por uma resposta,isto é.
paixöes humanas tem sido tratadas ao longo da histöria de nossa depende da oconfncia de uma resposta'':o ambiente (natural ou
Métodc:o esmdo dapaixâo datristezanosSermsesdeVieira,em

cultura.
Apoio:FAPESP.

construfdo) estb organizado de tal modo que certas mudanças

ambientais sö ûcorrerso se alguém se compûrtar de detenninada
neira. Em sentido mais gtral,contingência poderia significar
Palavras-cbave:histôria das idéiaspsicolhicas r?
,
c cultura luso- ma
q
ua
lqncrrclaçâo dedependência cntre eventosambientaisou entre
brasileira,pcizt
kl& tll???
a etristeza.
eventcscomportamentaise ambientais.A anâlise de contingências
requeraccnsideraçâodasprobabilidadesclmdicionaisquerelacionam
&M#4
AEC

PESQUISA HISO RICO-CONCEITUAL E AW LISE DO

um eventoaoutro(respostasaestfmulos,ou estfmulosaestfmulos).

No operante, a relaçso contingente em que respostas produzem
reforçadores é definida por du% probabilidades condicionais: a
probabilidade de um reforpdor quando a resm sta ocorre e sua
PESQUBAHISTURICAEM ANV ISEDOCOMPORTAMENTO
Maria âzag/ïa PieAbib XaJery,Nilza M c/iefelrp e Tereza A/flrjfl probabilidadequandoarespostanâooccrre,oquepermitedistinguir

COMPORTAMENTO:NECESSIDADEE PERSPECIW AS

PiresC'
JHO(Pont#ciaUniversidadeCatôlicade5'
Jt)Paulo)

casosem querespostaeestfmulosempreocorremjuntos,daquelesem

A discussëododesenvolvimentohistöricoeconceitualdaanâlisedo
comportamento vem se constituindo em um importante tema na
abordagem.s5ovo ososanalistasdo comportamentoquetratam do
desenvolvimento àistörico e conceitualdesta abprdagem.Autorcs

anâlisetem geradodadosigualmentecomplexos,cnjacompreensâoe

que elessâo frequentementeemparelhados,masem que o estfmulo
também ocorre independentemente da resposta. A complexidade
crescented0s ambientesexperimentaise dasrelwöes submetidas a

sistematizaçëo requerem um sölido sugorte conceitual. A relaçso
resposta-reforço é frequentemente correlacionada com estfmulos

como Day (1980),Moore (1979, 1981,1984,1985,1987),Smith
(1986,1992,1996),Coleman (1981,1984,1985,1987),Todd e ambientais discriminativos;por isso a ccntingência trfplice (1.a
M orris(1986,1992,1994),entreoutros,vêm discutindoessestemu ocasiLo na quala resposta ocnrre;2.a pröpria resposta;e 3.as
dos mais variados ângulos e perspectivas, destacando questöes consequênciasreforçadoraseasrelacöesentreelas)descrevemelhor
metodolögicas,tilosöficaseconceituais.
Pesquisas histöricas têm sido realizadas recuperando-se a obra de
pensadores,analisando-se os vefculosde divulgaçâo da Anslise do
Comportamento, o desenvolvimento da pesquisa bssica, o
desenvolvimento dapesquisaaplicada,o desenvolvimento conceitual,
e a pröpria anâlise de pesquisas histöricas sobre Anslise do
Comportamento.
Trabalhos deste tipo auxiliam no esclarecimento de como se

constituiu o objeto deestudo da anfisedo comportamento,das
concepçöes subjacentes a talobjeto,dasinter-relaçöesentre seu
objetoeseusmétodos,doslimitesepossibilidadesdeseusprodutos.
A discussâodasconcepçöessubjacentesàanâlisehistölicaedesuas
implicaçöes para a anâlise do comportnmento é relevante como
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ariquezadasinteraçöesorganismo-ambiente.Enquantooconceitodc
contingência pemlite identiticar os componentes das relaçöes
comportamentais,asrelaçöesfuncionaisconstituem a descriçâo dos
efeitos de contingências operando para estabelecer e ou manter
comportamentos. A complexidadedasrelaçöesdecontingênciae das
classesoperantes que delasresultam pode ser examinada tanto do
ponto de vista das relaçöes resposta-reforço como do ponto de vista

dasrelaçöesantecedentes-resposta (com as conseqtiências mantidas
constantes),quandoosfen6menosestudadossâo categorizadossobo
rötulo geraldecontrole de estfmulos. A ampliaçâo nostermosque

descrevem a situaçso antecedente (paraquatro ecinco termos)teve
relevância nâo por especificar unidades comportamentais maiores,
mas pela descriçâo dos processos comportamentais que se

ResumosdeCom unicaçöes Cientl
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desenvolvem quando elas operam, que amplia enormemente as
possibilidades de anâlise e de compreensâo da origem de
compûrtamentps novos e desfaz o mito de que a anlse do
comgortamento nsc tem o que dizer sobre a oconfncia de
comportamentosque nunca foram diretamente reforçados,sobre a
linp agem esobreosignificado.
A+A
EsTtmosHLSTéRICO-CONCEITUMSNAM XLISEDOCOMPORTAMENTO:
A TEM4TICADOSEVENTOSPRIVADOS
EmmanuelZwa r.yTourinho(UniversidadeFederaldoParJ)

Aopropor0 reflexo como objdodeestudosdeumaciênciado
comportamento,Skinner ocupou-se de um exame da histöria do
conceito,reconhecendo o trabalho de elaboraç:o conceitualcemo
requisitoparaainstauraçâodeum campodepesquisas.Atualmente,a
comunidade dos analistas do comportamento tem referido seus
diferentesesforçosinvestigativoscomopertencentesa trêscamposde
produçâoqueseintegram:behaviorismoradical,anâliseexperimental
do comportamento e an/lise aplicada do comportamento. O
behaviorismoradical,apontado porSkilmercomo afilosofadeuma
ciênciadocomportamento,representaocampodostrabalhosteölicoconceituais, no interior do qual referências hist4ricas e
epistemolögicassâo recorrentes,uma vez que indispenslveisparaa
visualizaçào do alcance da abordagem no desenvolvimento da
gsicologia como ciência.A anâlise experimentaldo comportamento

Justit
icativa e obietivos.Ashabilidades interpessoaisvem sendo
.

-

reconhecidascomo um componente essencialnas profissöescujo
exercfcio sedsatravésdasinteraçöessociais,principalmentequandn
este se orienta para a promoçso derelaçöes satisfatöriase efetivas,

como é0 caso daPsicologia.Pode-se suporofazerpsicolhico
também implicandocomoum conjuntodehabilidadessociaiscomuns
ao exercfcio da prolissâo,o que encontra respaldo,inclusive nas
nov% diretrizescunicularesqueestâosendopropostasparaoscursos

de Psicologia.P0r outro lado,pode-se conjecturar habilidades
interpessoais diferenciadu para as demandas e as formas de
intervençâopröpriasdecadacampodeatuaçâodopsicölogo.A partir

dessaspremissas,estapesquisatevecomo objetivos:a)identilkar
habilidadesinterpessoaisqueosprosssionaisconsideram importantes

para o exercfcio da protissâo; b) veriticar o domfnio dess%
habilidadesestm relaçëo com aimportânciaatribufda;c)identificaro
papeldoscamposdeatuwsoprofissionalnaavaliaçëodeimportância
edomfnio.
Materiale Métodos.Foielaborado um inventM o com 35 itens,
aplicado a76psicölogos,deambosossexos,de diferentesgrausde
formaçso e com atuaçâo em variados campos, participantes da
Reuniâo Almalda Sociedade BrasileiradePsicologiaem 1998.Foi

efetuadaumaanlliseestatfsticadoSdados(médias,desvios-padröes,
diferençadcmédias,correlaçso),organizadosem quadrosetiguras.
Resultados.Osresultadosmostraram que;# todasashabilidades
foram avaliadasacimadoponto médiodasescalasdeimportl ciae

podeserapontadacomo oconjuntodeestudosempfricossobreos dedomfnio;b)aplmtuaçâomédiadeimportância(X-4
- .14.
,c=.42)foi
processos blsicos responssveis pela aquisiçâo de repertörios signiscativamentemaior(t=2.89'
,pK.
005)queadedomfnio(X=3,86;
comportamentais e a anâlise aplicada do comportamento como 0 c=.34); c) impcrtância e domfnio apresentaram alta correlaçso
conjunto de investigaçöes aplicadas d0s princfpios analftico- positiva (> 0,75).
, d) os maiores escores de valorizaçso foram
comportamentais. Pode-se argumentar que a definiçào dos três
campos indica,n5o as fronteiru entre tipos de pesquisa que se

atribufdosgelosresgondentesdeClfnica,OrganizacionaleSatîdeeos

de domfnio pelos de Clfnica,Escolar e Sat
ide;e) os iteps mais

desenvolvem autonomamente,maso conjuntodepossibilidadesde valorizadosinclufram:ouvirooutro,recusarpedidosabusivos,fazere
umaciência,efetivadaspormeiodeumaintegraçâodeseusdiferentcs
produtos.A temltica doseventosprivados,porencontrar-seem um
estfgioinicialdeelaboraçâo,podeexemplificarodcsenvolvimentode
estudosnosdiferentescamposeaintluênciarecfprocaentreeles.Ela
permite também evidenciar que em circunstb cias como esta os
estudos ocupam posiçöes intermedio as entre os campos.Alp ns
estudosquc vêm sendo desenvolvidos acerca dos eventosprivados
podem ser localizados em espaços intermedio os entre:anfises

conceituais, estudos empfricos (descritivos ou expelimentais) e

responderperguntas,expressarempatia,criarrelaçöesamistosas,dar
feedback positivo, mediar conflitos, defender propostas/idéias,
expressaropinisoem grupo,trabalharcooperativamenteeincentivar;

c)houve diferençase semelhança entre as éreasquanto ao tipo e
quantidadedeftensmaisvalorizados.
Concluspo.Os dados permitiram constatara alta valorizaçâo de
habilidadessociaisprofissionaisnaattlaçâodopsicölogo,associadaa
uma atribuiçso de domfnio das mesmas,embora em nfveis mais
baixos,sugerindo um reconhecimento implfcito deque grandeparte
delas deveriam estar mais desenvolvidas no pröprio repertörio.
Discute-se0 signiticadodasdiferençase semelhançasentrcasâreas
em confronto com aquestâo daformaçso generalistado gsicölogoe
da ideia de pertis de formaçâo e de competências bésicas
estabelecidas na proposta de diretrizes cuniculares, bem como
questöes metodolögicas e outras questöes de pesquisa geradas pelo
presenteestudo.

modelcsde intervençëo naterapia comportamental.Como exemplo
darelaçâodeumamesmainvestigaçàocom osdiferentespölospodeSe tomar os trabalhos que abordam verbalizaçöes sobre eventos
privadosem terapiaanalftico-comportament'
al.A princfpio,trata-sede
trabalhos descritivos. No entanto, envolvem uma elaboraçâo
pm iculardos conceitos da ârea e das possibilidades de anâlise dos
eventosprivadosem contexto terapêutico.Asrelaçöesque osestudos
guardam com os diferentes campos de investigaçâo sugerem a Palavras-chave: pl
ahflft/
adc.
s sociais projssionais, .
/I
'IP?VII'
J/ do
importl cia de estudos teörico-conceituais, que invariavelmente psic6logoelll
ftzçtft?prohssionaldopsicôlogo
abarcam questöes histöricas. ainda que npo se apresentem
A+A
propriamente como estudos de histöria.Na medida em que tais COMPE# NCIASOCIALDEPSICUTICOS:VAIJDACAOSX IAL
estudossejam percebidoscomoproduçâoindispenssvelnaconstruçâo Marina Bandeira. Clareci Cardoso, Mara Fernandes, Ramon

de referenciaispara anâlise e intervençâo frente a conjuntosde Resende,SilvanaSantos(Fundaçâo deEnsino Supeliorde SJoloso
problemas pertinentes à psicologia.ticarâ claro que deles também
dependeo sucesso de umaciênciado comportamento.

TrabalhoparcialmentehnanciadopeloCNPq(Proc.52006U98-1).
Palavras-chave:behaviorismo radical,eventosprivados eanâlisedo
comportamento

SIMP5

FORM

CONVIW NCIA HUMANAO INTELIGVNCIA EM9CIONAL E
HM ILIDADES SOCIAIS NOS CONTEXTOS CLINICO,NâO

delRei)

Justiticativa e Objetivos.A competência socialtem sido um dos
aspectos integrantes dos programïs de reabilitaç:o psicossocialdos
pacientes psiquiitricos,visando sua reinserçâo na comunidade.Este

modelodesaudementalrequeroplanejamentocuidadosodoprocesso
de reinserçâo social,a tim de prevenirascondiçôesnecesso aspara
manter os pacientes na comunidade, com o mfnimo de
rehospitalizaçôes e um nfvel satisfatlrio de funcionamento social.

CLIM CO E PROFISSIONAL

Quantomaiselevadoo nfveldecompetênciasocialdo doentemental,

DESEMPENHO INTERPESSOAL DO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA:UM
G TUDO PREIJMINAR
DelPrette.Z.A.#..DelPrette,â.,Barham,L.J.e Reis,M.J.D.

em particularo esquizofrênico,menoré o ntimero t a gravidade de
suas rehospitalizaçöes. Portanto, é essencial avaliar e preparar o
doente mentalem termosde suacompetência social.Paraisto,tom ase necess/rio avaliar as caracterfsticas das habilidades sociais que
necessitam ser treinadas. Esta pesquisa visou identiticar tais

(UniversidadeFederaldeS:oCarlos)
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habilidades Sociais,através da estratégia de pesqllisa denominada
validaçëosocial.

Psicologia Social tratam de questses advindas do processo de
yercepçsodepessoaeestudam acompetênciasocial.
Material e Métodos.Foram observados 70 sujeitos do sexo Neste trabalho apresentamos resnltados de pesquisas que
masculino,de20à60 anosdeidade,denfvelsdcio-econômicobaixo. contemplam trêsdestas abordagenstedricas.A primeirasitua-se no
Desta amostra, 35 eram pacientes desinstitucionalizados, com contexto dasteoriasimplfcitaseprncurou,atravésdeumapesquisa
diapösticoCID 295e298ecsoutros35indivfduosconstitufam uma exploratöria,identiticaras concepçöesdeprofissionaisatuantesem
amostra da populaçâo geral. do mesmo meio geogrK co d0s âreas educaci
onal, social e de sat
ide (professores, advogados,

pacientes.Ossujeitos participaram de 4 desempenhos de papéis, médicos).A questàoprincipalinvestigadafoioreconhecimentoou
hlmadosem Wdeo,representando situaçöescctidianasde interaçsc
social,daescalaEEHS.Foram variadosdoistiposdesituaçb cdois
tiposdeinterloctltores.Doisobservadorespré-treinadosobservaram e

cotaram cincodimensöesdiferentesdodesempenhodossujeitos,em

termosdecotasglobaisdograu decompetênciasocial,sep ndo uma
escalatipoLikertde6pontos.Doisoutrosobservadorespré-treinados
observaram e cotaram a presença ou ausência de comgortamentos
especfticos dentro de cada dimensào da ccmpetência socialnas4
situaçöes.

Resultados.Os resultados mostraram que:a) o grupo clfnico
apresentou um graudecompetênciasocialmenosvariIveleinferior

ao do grupo nâo-clfnico em cadaumadassituaçöesestudadc;b)a
diferençanograudecompetênciasocialentreosgzuposfoimaiornas
situaçöes que requerem iniciaruma interaçâo para expressaruma

insatisfaçpo do que nas situaçöes de reagir à uma crftica.c) a
diticuldade do grupo clfnico foiobservadaem todas as dimensöes:
verbal.nâo-verbal,assim como nas dimensöes paralingufsdca,de

expressâo de afeto e de soluçâo de problemas;d)dentre estas,a
dimensâoverbaleadesoluçâodeproblemasapresentarlm asmaiores

nëo da existência do conceito de inteligência social entre estes
profissionais de ciênci% humanas e da saide.Entre todosos 50
respondentes,apenasum n5o pode identiticl-la,0 quesigniticaque,

garaestesproissionais,existeumacapacidadcgeralouum conjunto

decapacidadesquepodeseradequadamenterotuladade:'inteligência
social''.Como resultado desta pesquisa,encontramostrêsdimcnsöes
dainteligênciasocial.
Uma sepnda investigaçâo,de natureza psicométrica,selecionou,
dentreostestespsicométricosparaavaliarainteligênciasocial,oteste
do InsightSocialde Chapin.Este estudo preliminarccm o teste
traduzido demonstrou sereleintransportâvelpara umaoutracultura.

Seusitenssofreram traduçëo linpfsticaque embora competentedo
ponto devistade correspondênciatextual,deixou muitoadesejar
quantc ao Mpecto semântico ligado à cultura no qual 0 teste foi
concebido.O teste,portanto,nâ0 pode ser meramente traduzido e
xtadaptado''anossacultura,exigindo,ao invésdisso,aconstnwâode
um novo instm mento.
Na terceira pesquisa relatada constmiu-se um instrumentb no
contexto da Teoria dasInteligência M tiluplasdeGardner.Trata-se

dificuldadcsdogrul)oclfnico;e) Assituaçöesdereagiràumacrftica de uma escala com o objetivo de avaliaçso de comportamentos
foram mais diffceisdo que as de expressaruma insatisfaçëo,para

ambososgrupos;t)paraambososgrum s,o grau de competência
socialn5odiferiudiantedeinterlocutoresfemininosoumasculinos;g)
ogrupo clfnico apresentou diticuldadesparticularesnafrequênciade

comportamentosespecftkos,dentro dc cada dimensâo;h)os dois
grupos apresentaram algumas dificuldades semelhantes em
comportamentosespecfficos.
Conclusâo. Conclufmos que os programas de formaçëo da
competência social de doentes mentais requerem intervençöes
especficas em alguns componentes particulares das habilidades
sociais.A estratégia de pesquisa de validaçâo socialé dtil para
calibrar a avaliaçâo das disculdades de competência social dos
pacientes,em funçândoseugrupodereferêncianacomunidade.

ProjetohnanciadopeloCNPq

indicativosdeinteligênciainterpessoal.Umaanfisefatorialrevelou a
existênciadeseisdimensöesresponsIveispelavariabilidade dcs25
itens.A escala apresentou fidedignidade comprovadapelo alphade
Crombach e validade concorrente atravésde alta correlaçâo com a
escaladecompreensâo doW isc.
Palavras-chave: inteligência social, #llfg/ll social e inteligLncia
interpessoal
SlMP6
ASDIVERSASFACES DA VELHICE

SOC

M v lsEPSICOSSX IALSOBREA APOSENTADORIARURAL
Francisco José Batista deM buquerque eAlevandre Lucena lz/&

(UniversidadeFederaldaParal
Yal

Jkltwraoc/ltwe;competência Jocftzl
/palfflcjzo social,ps
sk/lfct?.
îe
rec:flfl
twt
b psicossocial.
A+A
AVALIAIAODAINTELIGêNCIASX IALEM POPULK ôESN1OCLfNICAS

Obietivo:A velhiceépensada,pelosenso comum,exclusivamentc
como etapa naturaldo ciclo biolögico da vida,como momento
inexcrsvel da existência a que todos estâo virtual e igualmente
ElianeGerk-carneiro(UniversidadeGamaFilho)
expostos.Por isso,a caracterfstica fundamental da ideologia da
velhice repousa na sua a-historicidade,em ocultare desconhecer os
A inteligência sncial tem sido estudada ao nfvel das teorias diferentesmodosdeviver,sofreresuportaravelhice.Nestesentido,
implfcitu e explfcitas. Na abordagem das teorias implfcitas, comcacompreensâogeraldasociedadeéconseguidadesdeum ponto
investiga-se ns0 o que é a inteligência, mas as caracterfsticas devistaurbano,estefenômenoévistounicamenteapartirdestaötica,
definidoras dc uma pessoa inteligente,segundo as concepçöesde privilegiando a anélise sobre aqueles que vivem nas cidades,
outros integrantes da mesma cultura.As teorias explfcitas sobre principalmente nas metröpoles.Este trabalh: discute a questâo da
inteligênciasocialpodem serclassiticadasem quatro grandesgrupos: almsentadoriaanalisando0desempenhodepapéisdosidososruraise
teoriaspsicométricas,teoriascognitivistas,desenvolvimentistase as suarepercussâo paraodesenvolvimentonlralsustentsvel.M ateriale
sociais-experimentais. A abordagem psicométrica estuda a M étodo:Estapesquisafoirealizadacom um cariterexploratörio.com
inteligênciasocialapartirdediversostestes,comooTestedeGeorge umaamostranâocasualconstitufdap0r35agricultoresaposentados.
W ashington de lnteligência Social,o Teste de Insight Socialde domunicfgiodeRemfgio- Paral
Ya.Também foram entrevistados3
ChapineoTtsttdeSeisFatoresdeInteligênciaSocialdeGuilford. A comerciantes,o gerente do Banco do Brasil e o presidente de
inteligência social é tratada como um contet
ido ou domfnio da Sindicato dosTrabalhadoresRurais.M aterial:Uma entrevistagravada
inteligênciageral,procurando-se continnarum fatorde inteligência com o consentimento do entrevistado; Procedimentos: Com os
sociale sua multidimensionalidade.Na abordagem cognitivista,a participantes habitantes na zona rural, o cntrevistador, em cada
preocupaçâo(com oatointeligenteem si,concebidocomoresoluçâo residência,dirigia-se aosmoradorese explicava-lheso objetivo da
deproblemas,focalizando oempregodesfmbûlosem Jreascerebrais. pesquisa,pedindo-lhesa sua colaboraçâo.Com osparticipantesque
S5o estudosque identiscam,pcrexemplo,componentesespecfticos habitam azonaurbana,comosindicalista,bancM o ecomerciantes,a
doprocessodopensamentosocialou queesbcçam umaclassificaçso entrevistaserealizavanoseulocaldetrabalho.Resultados:A maioria
dosconteidossociaisdiantedosquaisseconsumaoatointeligente. O dosagricultores,(84,
4%)possuimaisde 60 anos,sendoquequasea
enfoque psicogenético focaliza aspectos como a superaçâo do metadedeles(46,8*)possuimaisde70anosenasuagrandemaioria
egocentrismo através da interaçâo social.Finalmente as teorias da (88,
6%)constimi-sedecasadosouvitivos.Noqueserefereàrenda,
45,
5% dos entrevistados afirmam depender unicamente do beneffcio

Resumos de Com unicaçöes Cientl
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daaposentadoria.A maioriadosaposentadosresidec0m maisdeuma
pessoa,sendo que62,1% com pelo menostrêspessoas.Conclusöes:
Estefato remeteàquestâodaaceitabilidadefamiliard0saposentados
rurais.Como eles pc sam a receber uma mensalidade regulac s5o
muito bem aceitospelosfamiliarcs,poiscolaboram com um ingresso
econômicosigniscativoveritk ando-seumamaioragregw po fnmiliar.
Entretanto,emboraestesbeneffciosfluam desdeosavösatéosnetos,
eles nâo ascendeliam do paiao avô;ou do flho ao pai.Assim,é
necessM o,dopontodevistadepolfticaspublicas,tornarmuitûclaro

REPRESENTAIAOSOCIALDODESENVOLVIMENTO

qtlaléoalcancedecadabeneffcio.Casosequeiratinanciarjtwensem

que ele (relcnnströiacerca de simesmo.Hunte Paraskevoupoulos
(1980),coerentescom osprincfpiosdacogniçâosocial,constatam em

atividadesproduévas,deve-se terem mente que estebeneffcio nâ0
garantirlamanutençëodosseuspaiseavös.Domesmomodoqueos
beneffciosoriundos da aposentadoria n5o se destinam a atividades
produtiva e sim de manutençâo c consumo.Investirna atividade
produtiva nào garante a manutençso dos familiares,enquanto que
investirem aposentadoriu nâ0implicanccessariamente aumentara
produtividadefamiliar.Sâo programn.
qdepolfticaspliblic% distintos
porém,anossover,complementares.
CDPES
Palavras-chave: aposentadoria rural, desenvolvimento rural e
poll
-ticaspûblicas

M eelaMariadeQlivqiraAlmeida(UniversidadedeBrasflia)

Este trabalho tem p0rnbjetivû apresentaruma reflexâo teörica
acercadasrepresentaçöessociaisdodesenvolvimentodossujeitos,
nasdiferentes etapas de suas vidas,a partirde uma coletr
lnea de
pesquisas,desenvolvid% sobre nossacoordenaçso.Tomou-se como

premissa que a constmçso do sujeito se dl no interjogo das
representaçöeselaboradaspelosoutrosacercadeleeasreprescntaçöes
seu estudo que as mses tendem a sub ou superestimar as
competênciasdesuascrianças,sendoquecriançasdemâes''
precisas''

apresentam um melhor desenvolvimento. D'Alessio

(1990),

demonstraem seu estudoqueenquanto ascompetênciasdascrianças
com menosde6anostendem asersubestimadas,asdascriançasc0m
maisde 7 anostendem a sersuperestimadaspelos adultos.De acordo

com estaautora,subjacenteaestasavaliaçöesdascompetênciasdas
crianças,parecehaverum modelodeinfânciaquetem comomarcoa
idadede6anos.Nestesentido,buscou-seconhecerasrepresentaçöes
que os adultos têm das competências de crianças,adolescentes e

idosos(Almeidaetal.a,Almeidaeta1.b,Almeidaetal.c).Nossos
ENVELHECERNAZONAURBANA
Maria de A'
JIf= de Souza Santos e Manoel Farias Filho

(UniversidadeFederaldePernambuco)
Obietivo; investigar asrepresentaçöessociaisde velhicenazona

estudostêm ncsmostradoque,aocontrâiodoqtleacogrliçào social
tem definido,nâ0setratadeum equfvoconasavaliaçöesdosadultos
em relaçso à competência do outro,mas que as competências do
pröprio adulto constimem-se no elemento organizadore estruturador
das representaçöes em relaçso a este ponto optimal que as
competências das crialxas, dos adolescentes e dos idosos sào
representadas pelos adultos. Desta forma, nossos estudos têm
mostrado que osadultosevidenciam representaçöes que expressam
tlma proteçâo e tolerl cia à ''
falta'
'de competência das crianfas
pequenasouà'perda''decompetênciaentreosidosos.Poroutrolado.
mostram-secadavezmaisexigenteseintolerantes,namedidaem que

urbanaentzesujeitosque participavam demovimentoscoletivose
sujeitos que nâo tinham quaisquer engajamentos em atividades
organizadas.Suieitos:foram entrevistados35sujeitos,d0squais16
pafticipavam demovimentosdeaposentadose19sujeitosnâotinham
enggjamentoscoletivos.MaterialeProcedimento:Foram realizada
entrevistas semi-estmturadas na residência dos sujeitos ou nas
associwöesdeaposentados.A idadedossujeitosn4ofoiestabelecida ossujeitosseaproximam dafaseadulto,comosepodeobservarem
a priori. Solicitava-se, inicialmente na rede dc relaçöes do
pesquisador,a indicaçâ
.odeum kdûsoqueconcordasseem participar
dapesquisa.Dessemodo,tfilbamosum dadoinicialsobreaidadeem
quc,no sensocomum ,seconsideraalguém idoso.Resultados:entreo
grupoquen:oparticipavadeatividadescoletivas,aidademée
diados
entrevistados foi de 72 anos,enquanto no grupo participante do
movimentodeaposcntadosobteve-seumaidademédiade70anos.Os

suas representaçöes acerca dos adolescentes ou das pessoas
consideradasmaduras'.
Palavras-chave: representaçâo social, desenvolvimento e
expectativassociais
SzvzC
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NOVASCONFIGURAI
X ESCONJUGMSEFAMILIARES

sujeitosquen:oparticipnm deatividadescoletivasconsideram em sua
maiofia que a velhice é um pelfodo de doença que implica na
dependênciado outro.Ao mesmo tempo,elesfazem referência ao

O RECASAMENTOE A REPRESENTK XOGRIFICADARNMILIA

àdriana Wagner(PontiffciaUniversidadeCatölicadoRioGrandedo
desprezoedesrespeitoaquesposubmetidosossujeitosidosonassuas Sul)
relaçöes sociais.Sentimentos de inutilidade, abandono,isolamento
sâo frequentemente mencionadosna definiçâo de velhice.No que se

refere,entretanto,aossujeitosengajadosem movimentoscoletivos,a

velhice é detinida como possibilidade de desenvolver atividades
diversas. A m anutençâo de atividades e dos vfnculos sociais,
ameaçados pela safda inicial do mercado de trabalho, tom a-se

necessoa,paraofortalecimentodaidentidadedossujeitos,umavez
quepossibilitam também a manutençâo do poderseja naesfera do
trabalho seja na esfera fnmiliar,possibilitando o af%tamento do

Este 6 um estudo que investigou como adolescentesde Farmelias
OriginaiseReconstitufdaspercebiam erepresentavam graticamentea

suafarm7ia.Considerou-seFanu'liaOriginal(FO)aquela em queos
pais mantinham o pl
imeiro casamento, coabitando em domicflio

conjugal,fornecendo assistência,sustento,guardae educaçâo dos
tilhos e Faml
qia Reconstimfda (FR)aquela em que ospais eram
separadosde seusprimeiroscônjuges(oficialou nâo oticialmente)e
mantinham uma relaçëo estével com outrota) companheirota),
coabitando em domicflio conjugal na compnnhia dos tilho; do

modelo negativo de velhice,socialmente construfdo.Dessa forma,a
participaçâo em movimentos organizados de aposentados consiste,a
princfpio,em uma das formas de se sentir produtivo e participante,

utilizadanoestudofoide394adolescentes(197deFO e 197deFR)

primeiro casamento, no tempo mfnimo de seis meses. A amostra

sejano espaço detrabalho queseocuparaanteriormente,sejacomo

de ambos os sexos,com idadesentre 12 e 17 anos.Solicitou-se aos

espaço de reivindicaçâo de melhorias da classe dos aposentados.
Conclusâo: dois modelos de velhice parecem coexistir na zona
urbana: um modelo em que a velhice, a medicalizw âo ou
G4biologizaçâo''davelhiceconsolida-se em um discurso ondetodasas

sujeitos que desenhassem a sua fanu'lia a tim de veriticar: a
configuraçâo (quem e1e considerava famûia), a proximidade ou

perdassofridaspelapessoaidosa,sâojustificadasatravésdoprocesso

algum personagem (Cormam, 1967; Wagner e Bandeira,1997).
Quanto àcontiguraçëo,constatou-seque 97,5% dosadolescentesde

ffsico de envelhecimento e um outro modelo,ainda incipiente,mas

que mantém o idoso participando como cidadào, engajado em
atividades coletivu ,rompendo assim com a idéia de velho inl
itil,

desengajadosocialmente.
CNPq
A+ A.
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afastamento dos membros entre si, assim como aspectos que
indicassem valorizaçëo,desvalorizaçâo ou compartimentalizaçâo de
FO desenharam toda a fanuelia com quem moravam.Os adolescentes
de 17R.
,tizeram representaçöes que foram classiticadas.nos seguintes
grupos: 23,
4% desenharam suas Fanll
elia Oliginais; 45,7%
desenharam a Famûia Reconstitufda com a qual coabita; 10,2%
representaram a Fanu'lia Reconstitufda mais membros da Original;
5,1% representaram a Fanuelia Original mais membros da

Reconstitufda'
,8,1% hzeram as duas fanzias inteiras e 7,6%

favofsvel.Nnve?esloasestb nafaixade35a40 MOS,cito nafaixa

desenharam somente0casal.Quantoa proximidade/afatamentcda de 41a 50 anoseduastêm idadesuperiora 51 anos.A idade &s
faml
qia,levando-seem consideraçsoa famûiaem geral,classifknu-

crianças adotadas varia de dias até 10 anos,sendo que a Fande

seem quatronfveil:NfvelI-Famfliacompletamenteafastada(F0= maioria c0m idades até 3 anos. Em entrevista semi-estrutunda
3,6% ,FR = 6,1*))Nfvel11- Afastados,sem interaçsonoolhar, procura-se avaliaras motivwöes e os fatoresque determinaram a
fIieza(FO = 52,8%,FR= 57,4*);NfvelHI-Sem contatn ffsico, i'escolha''dolilhoadotivoeasplincipaisditiculdadesnainteraçroda
expressando interaçâo (FO = 28.9% FR = 20,8%9;NfvelIV - criançaaoseunovnlar.O vfnculoformadocom acriançapelafamûia
Pröximos,c0m contatoffsico(FO = 12,2*,FR= 8.1*),Em relaçsoa maisamplaé,ip almente,investigado.
proximidade/afastamento dos pais biolögicos, os grupos tkaram Pal
avras-chave:GISJ/,famkliamonoparental:mulher
A+A
assim distribufdos:N1(F0=20,3*,FR=21,3%);M I (FO= 41,
6%,
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FR=14,7);NIII(F+ 17,3,FR=6,1%);NIV (F0=19,3,FR=3,6%).
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Qnantoaocasalreconstitnfdo,encontraram-seosseguintesgrupos:
Com?letamenteafastados(20,3%);M astados,sem interaçëonoolhar, Terezinha Hres-carneiro(Pont#cia UniversidadeCatôlicadoRio
frieza(28,4*))Sem contato ffsico,expressando interaçso (6,1*); deJaaeiro)
Pröximos,c0m contato ffsico (11.2*).N5o htmve nenhum tipo de
compartimentalizaçpon0sadolescentesdeFO,enquantoque4,6% de
tilhosdeFR compartimcntalizaram algum membrc da fanulia.Mais

de80% d0ssujeitosdeambososgruposnâorepresentaram deforma
desvalolizada nem valorizada nenhum membrodafanuqia.Entreos
membrosqueaparecem valorizados,opaiéafiguradedestaquecntre

asFO (7,6*).Houvemaisde30% dossujeitosdaamostrageralque

seonlitiram nodesenho.Eneeasfigurasomitidaspelosadolescentes

de FR,a madrasta (42,2%) e o padrasto (30,9*) foram os que

Com oobjetivodeinvestigaroprocessodeescolhaamornsaeas
caracterfsticu da interaçào conjugal na heterossexualidade e na

homossexualidade,realizamosum estudo c0m homense mulheresda
classe média cal
ioca,solteiros,casados,separadose recasados,com
idadesvariandode25a55anos.A populaçâoestudadafoiconstitufda

de dois gnzpos: 240 sujeitos heterossexuais e 116 sujeitos

homossexuais.No estudodaescolhaamorosautilizamos25 atributos
dispostosem escalasdeavaliaçâo de5pontos,talcomopropostopor

Buss(1989).Paraavaliarainteraçâoconjugal,realizamosentrevistas
semi-estmturadasc0m 68dos240sujeitosheterossexuaisecom 50
d
Palavras-chave:recasamento,desenho #Jfamaia e%ct/n/#llmils os 116 sujeitos homnssexuais,cujo roteiro fundamentou-se em
Féres-cameiro (1987),contendo töpicos relevantes da relaçpo de
familiar
A+A
casal, tais como relacionamento conjugal, #&Dï#e, cilime,
FAMILIASM ONOPARENTMSCONSTITUYASPELAVIADAADX XO
virgindade,inluência & X/DS'
,separaçâo conjugal e o papel
Lidia& vydeAlvarenga (PontiffciaUniversidadeCatölicadoRiode atribul
do()terapiadecasal.C0m ossujeitoshomossexuaisforam
investigadostambém temasccmoaceitaçso#afamlliaem relaçsoà
Janeiro)
homossexualidadeeodesejodehlhos.Em relaçâoàescolhaamorosa,
obtiveram maioresfndices.
àpoio.
.CNPqeFAPERGS

.

A proposta deste trabalho 6 investigar faml
'lias monoparentais
adotivas,formadassobretudo pormulheressolteiras, divorciadase

vilivas.A pesquisa,iniciadaem 1995,tevecomoprincipalobjetivo
traçaro pertildûsrequerentesem processo de adoçào e analisaras
motivaçöes apresentadas. As entrevistas de habilitaçëo foram
realizadasna1VaradaInfânciaedaJuventudedoRi0deJaneiroea
amostra,naprimeiraetapadapesquisa,f0icompostapor1œ pessoas
que iniciaram processo de habilitw âo com a finalidade de uma
adnçio. Dentre os entrevistados havia 78 casais e 22 pessoas

solteiras,divorciadase viivas.Destas22 pessoas (2 homense 20
mulheres), apenas 10 foram habilitadas pois o grupo restante

constatamosqueoshomenseasmulheresheterossexuais,assim como
asmulhereshomossexuais,valorizam asmesm asqualidadesem seus

(suas)parceiros (as),ou seja,hdelidade,integr'
idade,carinho e

paixâo,enquanto os homens homossexuais tendem a enfatizar a

importância da atraçâoFsica e da capacidade erntica de seus
parceiros.A competência prohssionalfoisigniûcativamente mais
valorizadapelasmulheresheterossexuaisem seusparceirosdo que
pelas mulheres homossexuais em suas parceiras. Houve uma
diferençasignitkativanamaiorvalorizaçâodacapacidadeeconômica
peloshomenshomossexuaisnaescolhade seusparceirosem relaçso
a0sheterossexuaisnaescolhadesuasparceiras.

pretendiaumaadoçsomotivado basicamentepelo medodasolidâoe
porcarência afetiva.Sete eram mulherescom idades acima de 50
anos,sendo que cinco dentre elas,moravam c0m a mâe idosa ou
haviam sofridorecentementeaperdadesta.Umamulherdivorciadae
uma viliva, ambas com tilhos mais velhos residindo distante,

Quanto às dimensöes da interaçso conjugal,o relacionamento
sexuale ahdelidade fûram vistoscomo muito importantespela
maioriadossujeitosdeambosospupos,quetambém consideram a

meninaqueaauxiliassecom astarefasdomésticas.Osdoishomens,
de29e33anos,respectivamente,eram solteirosemoravam com suas
màes. As dez mulheres, que obtiveram um parecer favorsvel,

homossexuais.O cil
imefoivistoporhomensemulheresdeambcsns

insatisfaçâo sexuale a insdelidade como as principais causas da

separaçâoconjugal.AAIDSf0iconsideradaumapreocupaçëomaior,
ressentiam-sedeumavidasolitMa.Umadasmulheres,desejavauma exercendo uma maior influência no relacionamento dos homens

afirmavam seu desejo de constituir uma fanu7ia,de modo que
pensavam,posteriormente,adotarmaisum filho.Alegavam queuma
faml
7ia monoparcntal tinha as mesmas chances de funcionar
adequadamente do que uma faml
7ia tradicional.A proposta atualé a

de avaliaro vfnculo formado poraquelesquejs estëo com uma
criança e investigar fantasias prtvias à adoçëo, reaçöes e
modificaçöesocorrid% apartirdaintegraçâo dacliançaasua nova
fanuelia, diticuldades duranteo perfodo de adaptaçâo e a inserçâo da
criança na faml
elia mais ampla.Pretendemos,ainda,ofereceraos pais
adotivosum espaço paradiscussâodesuasdividasacercadafalm7ia
que estâo constituindo.Todos ospais adotivos,casais ou pessoas
solteiras, vit
ivas e divorciadas,que receberam o certilicado de
habilitaçso até 1997, e que est:o com uma criança hl
aproximadamente um ano, foram convocados para uma entrevista

gruposcomo podendo ajudarou atrapalhar,dependendo de sua
intensidade.A viqindade foiconsiderada pela grande maioriados
entrevistadosum fatorsem importância.Em relw âo àaceitaçâo Ja

famlliafaceàpreferênciasexualdostilhos,oshomenshomossexuais

em geral descreveram uma atitude positiva dos seus familiares,
enquanto asmulheres homossexuaisfalaram de um desconhecimento
da faml
-lia em relaçâo àssuaspreferênciassexuais.A maioriados

homens homossexuais disseram que n:0 pretendem terhlhos,
enquanto asmulhereshomossexuaisexplicitaram um desejo de ter
h'
lhosindependentementedamaneiradeconcebê-los.A maioriados
entrevistados de ambos os grupos se referiram à terapia de casal

como uma possibilidadedeajuda,tendo havido uma tendênciaa
associs-laàmanutençâodocasamento.
Apoio:CNPq
Palavras-chave:relaçëo amorosa,heterosjexualidade e homossexualidade

juntamentecom oslho adotivo.Paraopresenteestudo,selecionamos

o material da pesquisa que diz respeito a formaçëo de fanuelia
monoparental. Nos anos de 1997 e 1998, 21 pesso% solteiras,

divorciadasou vil
ivas(19 mulherese 2 homens)receberam parecer
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P
RATICA E PESQUISA PIICOLW ICA EM SERVICOS
ESPECIAUZAINSDEASSISTENCIA A SAUD# DA CRIANCA
EM CONDN AO DE RISCO; IMPLICK OES PARA O

ESTABELECIMENP DE AGENDAS DE PESQUISA EM
PSICOLOGIA PEDIATRICA

Avaxos na k'
ea de Neonatologia têm contribufdo
sipiscativamente para melhcrar 0 fndice de sobrevivência de
criançasnascidasç4extremamenteprematuras'',c0m idadegestacional
abaixo de 37ou38semanasepeso denascimento abaixo de 1500g,
muitas vezes sobrevivendo bebês de 500 ou 600g.Além desses
fatores,podem estarpresentescondiçöesassociadasdeintercpnfncias

tais como: anoxia grave,hemorragia intracraniana,membrana

hialina,entre outras,fazendo com queessascriançasconstimam-se
em um grupo de alto lisco neonatal.A presença de complicaçöes
ncurolögicasedapobrezapioraoprognöstico dessascrianças.Esses
Mari
aâpcrecffluCrepaldi(UniversidadedeSantaCatarina)
recém-nascidoss5o necessariamenteintemadosem UTL Neonatal
Os primeiros trabalhos que tratam da participaçsû dos pais no paraatendimentomédicoespecializado,c0m um tempo deintemaçâo
atendimento dacriançahospitalizadadatam dasdécadasde50e 60, qtle podelevarem médiatrêsmesesdeduraçâo,chegando àsvezes
inspiraram-senosestudosdeBowlbyeSpitz,sobreaseparaçsomse- atéseismeses.Paralelamenteao sucessoem garantirasobrevivência
criançaeconsideravam inadequado()afastamento dospais,alegando desses recém- nascidos, em alp ns centros brasileiros, poucos
queeste torna-senocivoaodesenvolvimentodacriança.Atualmcnte esforçostêm sido realizadospararesponderde forma sistematizada,
ostrabalhosdepesquisapreocupam-seem estudarainserçsod0spais diferentementedo cenlio internacional,algumnqquestöes,comopor
nohospitaleprocuram investigarcomoestesavaliam aassistênciaeo exemplo:a)o querepresenta ou que impacto tem a experiênciade
,b)
(pe sugerem para osserviços.Neste sentido estaapresentaçâo tem internaçsodobebênaUTIparaamâenasuarclaçâocom obebê?'
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como objetivo reunirum conjunto deresultadosde pesquisaque
mostram comoasfaml
-liaspodem participardahospitalizaçâodeseus sobreviventes a tantas adversidades, as quais apresentam- Se
tilhos,nào apenas como espectadora,mascomo um segmento que vul
nersveisoufra/lizadas'
?;c)amédioprazo,comoseapresentaa
participaefetivamenteexercendo,porum ladc,atividadesdecuidados adaptaçâo psicossocial, o desenvolvimento cognitivo e a
e,poroutro,recebendo atençâo ccmo clientela,poissensmembros aprendizagem dessascriançasem comparaçâo com criançasquen5o
?. Deparamo- nos com questöes
sho também atingidos pela situaçèo de doenla e hospitalizaçào. enfrentaram problemas neonatais'
r
e
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ssesbebêsdealtn risco,nasquais
Tratar-se-â em primeiro lugarde uma pesquisa realizada em llma
o
ps
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e
f
e
t
ivamente em uma sub-k'
ea da
enfermariapediltricatA),que mantinhaum programadestinado ac
atendimento às faml
'
lias que inclufa atividades de recepçso dos Psicologia Pedistrica. Pode organizar e implantar serviços de
mesmos,atividades de grupo,e atividades de assistência söcio- assistênciaaessaclientela ,queincluiacriançaeamâe,atravésde
econômica.Osobjetivosforam:caracterizaroatendimento,incluindo programa deintervençsopreventiva,quedevem iniciardesdea UTI
otrabalhoreatizadojunto a0sfamiliares;além deinvestigarcomo eacompanharapassagem dosgrandesmarcosevolutivosdacliançae
familiareseequipeavaliavam aassistência.A metodologiaincluiu a podedesenvol
verprojetosdepesquisalongitudinalouretrospectiva
observaçâoparticipantedccamgo,observaçâosisteméticadassessôes que produzam conhecimento sistematizado sobre essa cientela,
de grupo, entrevistas abertas e semi-estruturadas.. Os resultados contituindo-se este certamente em retroalimentaçào à.compreensso
mostram suaorganizaçâo,otrabalho interdisciplinar,ainteraçâo que dessaclienteladerisco,à,organizwâo de serviçosedemodalidades
seestabeleceentreequipeefanuqia,comnospaisavaliam a atençâû deat
endimentoeàdecishodeccndutc eorientaçöes.Osobjetivcsda
recebida e como os profissionais vêm a participaçâo do familiar. apresentaçso nesse simpösio consistem em7 (a) descrever duas
Apresentar-se-l,em sep ida.resultados da investigaçâo realizada modalidadesdeatendimentoarecém.nucidosprematurosedemuito
juntnaospaisacompnnhantesd:umaoutraunidadepediltrica(B), baixo peso e suas mpes,implantadas no Hospitaldas Clfnicasda
que mantém paisna enfermaria,masque ns0 possuium prcgrama FMRP - t
Apoio Psicolhico a Mâes de Bebh Extremamente
'l:mf7#t?,
î na UTl - Neonatal'' e nseguimento
exclusivymente destinado ao atendimento deles. Neste caso a Prematuros Ja
metodologia pautou-se em observaçâo das atividades realizadas e Longi
tudinal do Desenvolvimento Psicolhico de BebLs
PROGRAMASMM -PARTICPANTE:0 ACOMPANHAMENTOFAMIUAREM
PEDGTRIA
'

entrevistasjuntoaosfamiliares.Osresultadosdestetrabalhomostram
que os pais descrevcm a experiência de acompanharcomo muito
pûsitiva,maScansativa,asinteraföesentre paiss4o maisfrequentese
sào descritas como confortadoras.As interaçöes c0m a equipe sâo

maisrarase têm porobjetivoa obtençâodeinformaçöessobrea
doençaehospitalizaçâo.Asimplicaçöesdosresultadosdesteconjunto

FatremamentePrematuros'''
,(b)apresentarresultadosdeprojetosde
pesçuisa realizadosnessecontexto,focalizando,respectivamente:as
percepçöesdam5eacercado bebêedainternaçâonaUTI,obtidasa
partir da anmise do contel
ido de relatos em grupo de apoio
psicolögico às mâes;resultadosda avaliaçâo do desenv'olvimento
inicial de bebês do seguimento longitudinal e a avaliaçâo do
desenvolvimento,aprendizagem e adaptaçào psicossocialna média
meninice de crianças com histöria de alto risco neonatal em
comparaçâocom parescontrole.

de estudcs nosremetem ao fato de que,quando se pretende incluir
pais na atençâo destinada à criança hospitalizada.n5o basta tê-los
presentes na enfermaria,pois esta medida leva muitas equipes a
conclufrem que a presença deles atrapalha os serviços. Esta ProjetosdepesquisahnanciadospelaCDPES,Fâf#â,FAPESP
participaçëo podetornar-seproffcuapara afamfliaeparao hospital, Palavras-chave: Prematuridade. RN baixo peso; RN alto risco;
quando a atençào é progrnmada.Neste caso os paispodem participar Desenvol
vimentopsicolh ico do bebêde risco;MJ:Jdebebêde
do atendimento, tanto como coadjuvantes, sendo treinados para risco:PsicologiaPediâtrica
A@ A
acompanhar,executando tarefassimples,sedesejarem,quanto como

categoria de indivfduos que recebem atençâo,como clientela, CRGNCA C0M CV CER E ESCOLA - INTEGRANDO A PESQUISA h
portanto,ese sentem satisfeltosnestacondiçâo.

M SIST/NCIA

Elizabeth Ranier Martins do Valle (Escola de Enfennagem de
Projetosdepesquisalnanciadosparciatmentepor:CAPES,CNPq.
Palavras-chave: znt
'
ie partici
pante; fnleraçfib equi
pe famllia; RibeirâoPretodaUniversidadedeSâoPaulo)
instituiçâo,famt
lia e nrupo;lltupil/lotçt
itzna infância;psicologia
pediâtrica.

A+ A
SUPORTE PSICOL6GICO AO DESENVOLVIMENTO DE BEBGS
EXTREMàHEMI'
E PREMATUROS:NA UTI-NEONATAL E NO SEGUIMENFO
LONGITUDINAL

MariaBeatrizMartinsLinlmres(UniversidadedeSâoPaulo,Ribeirâo
Preto)

ResumosdeComunicaçsesCientlicas

Pesquisas conduzidas através da abordagem fenomenolögica em
Psicologiatêm me permitido adentrarno mundo do câncerinfantil,
compreendendo os '
significados das experiências vividas pelos

sujeitos diretamente envolvidos:a criança doente,sua farm7ia e o
prot
issionalde sat
idequedelascuida.A partirdessa compreensâo tem
sido possfvelproporaçöesapropriadu no GACC -Grtlpo deApoio à
Criança com Câncer,composto poruma equipe intemrofissionaldo
HospitaldasClfnicasda Faculdade de M edicina de Ribeirào Preto USP.Assim,tem sido possfvelinteg- pesquisaeassistência.
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OBJETIVO-destacarumadasfacetasinvestigadas-aescolaridade
dacriança c0m cklcer-exglicitando osseusachadosbem como as

intervençöesrealiqadasapartird0sresultados.
MA'I'
ERI

ETODO/RESULTADOS-um primeiro esttltb c0m

Sétima e oitava séries,que foram solicitados a solucionar,usando
llpisepapel,dezprohlemasenvolvendoasoleraçëesaritméticasc0m
diferentes graus de ditkuldade. Veritkou-se uma diferença

sipiticativa(p S (W5û)n0 (ksempcnho d0sestudantes,qtlantb

11 criançascom câncerem idade escolarrevelou que sentem as
limitaçöesimpostaspela doençae tratamento àsua escolarizaçâo e
spcializaçëo devido à fragilidade ffsica e à imagem corporal

foram consideradasasvariéveis escolaesérie.A anélisequalitativa
mostrou que os problemas consideradcs mais diffceis envolviam
divisso; a transferência, quando ocorria, estava atrelada aos

yrejtldicada,emostram esforço para acontinuidade escolar.Num

procedimentos ensinados pelos professorcs.Dois prcblemas eram
desconhecidosgelamaioria d0sestudantes,tendo sidn analisadose
comparados. Os dados mostraf'
am que () entendimentn dcs

sepndo estudcf0ibuscadaavissode8professoresdecriançasc0m
cklcer:nâ0 possuem informaçöes sohre a doença e tratamento,
percebem alteraçöesffsicasnacriança,têm diticuldadeem abordar0
assuntoc0m asdemaiscrianças,reconhecem suasreaçöesemocionais
diantedacriançadoente,dentre outros.A partirdessesestudos foi

componentes verbais de um prcblema é o primeiro passo para
identifcar o procedimento correto a ser adotado e também para
entenderereterosigniticadodcproblema.

gossfvelapreenderqueareinserçb escolarébastanteprejudicada. Palavras-cbave:resoluçâodeproblemas,estratégias,transferência
A+A
Umaterceirainvestigaçëorealizadaéumaintervençâojuntoaalunos
delograu quetêm um colegaem tratamentodecklcer.Foiexibido()
desenho em vfdeo ''
Nëo tem Choro'
'que conta a histöria de uma
menina que adoece de câncer,interrompe a freqtzncia à escola,
recebe o apnio dos colegas que aprendem a respeito da doença e
podem auxilii-la em sua volta à escola, evitando atitudes
preconceituosas e facilitando sua reinserçâo escolar. A anllise
qualitativade27 redaçöesdosaluncssobreotilmeptrmitiuobservar
qne,além de infpnnaföe,
s relevantes sobre o cb cer, ps alunos
apreenderam que a doença ests permeada por questöes como:

isolamentosojal,preconceitos,incompreensâo.

CONCLUSAO- O que se pretende agora é avaliar se esta

intervençâo facilitou a voltadacriança docnte à escotapoishsum
projetoparareplicaresseestudoem todasasescolasdeRibeirsoPreto
que tenham nma criança com cl cer a fim de esclarecer sobre a
doença,consideradaainda tabu em nossa cultura,propiciando uma
reinseçâo escolarmaisamena.O GACC,preocupadocom aquestso
davoltaàescola.elaborouuma'CaM ao Professor'decriawac0m
câncer,enviadaatodososprofesscrcsdascriançasquefreqtientam a
escolaquando sào acometidaspeladoença.Esse documento contém
informaçöessobreo cbcerinfantilesugestöesdecomolidarc0m o
aluno.Além disso,h; tcdo um trabalho da equipecom a faml
qiae
com acriançadoenteno sentidodeorientarseu retomo escclar,tâo
importanteparao seudesenvolvimento eparaqueelase sintaip al

A REPRESENTACAO DE OPERACôF.S DE DIVISXO EM CRIANCAS;DA
Lm GUAGEM MATEMXTICAPARAOUTRASFORMASDEREPRESENTACAO

Slntrialzâr:.
su uterteâli??
a GalvsoSpinillo (UniversidadeFederal
dePernambuco)
Obietivos:O conhecimentomatemsticoérelevanteparaexploraras
relaçöesentresistemasderepresentaçâoedesenvclvimentocognitivo,
vistoqueaaquisiçso deconceitoslögico-matemsticosenvolve()uso
e o domfnio de sistemas de representaçëo e suas convençöes.O
presente eesttldo investigou asdiferentesform asderepresentaçso da
operaçëo divisâo utilizad% p0r crianças c0m diferentes nfveis de
domfniodasoperaçöesaritméticas,examinandoo efeitodainstmçso
escolar sobre as representaçöes adotadas. Foram analisadas a
representaçsodosprocedimentosderesoluçâoedostermosdadivis:o

(dividendo, divisor, quociente e restol; e as diferença entre
representara divisâo através de grafismos e representara divisso
atravésde materialconcreto.
MaterialeMétodos:Sessentacrianças,igualmente(Iivididasem três

jrupos(Jardim,Alfabetizaçào e 1%série do ensino fundamental)
fealizaram duastarefas.NaTarefa 1(dalinguagem matemlticaparao
grltico) duas operaçöes de divisâo eram lidas, scb fonna de
linguagem matcmltica,pedindo-se à criança que representasse no

papelda maneira que desejasse.Na Tarefa 2 (da linguagem

aosoutros.

matemltica para o concreto),usando-se o mesmo procedimento,

Projetoshnanciados:FDPESP/CNPq

pedia-seàcriançaquerepresentassecom tichasoquehaviasidolido.
Na Tarefa 1 os gratismos foram analisados com base na5

Palavras-chave:cdncer,criançabescola

representwöes identificadas por Hughes (1986). Elaborou-se um
& M,#

C0G

sistema para analisal'
, em ambas as tarcfas,a representw âo dos

DESEW OLVIMENTO IXGICO-MATEMXTICO:COMPREEN. procedimentosderesoluçb edostermosdadivisâo.
SâO,REPQF-V NTAIAO E RESOLUCAO DE PROBLEMAS E
Resultados:Três tipos de representaçâo foram idenuscados:(1)
OPERK OES
O CAS
sem tentativaderesoluçâo,em que0divisore/ouo dividendo eram
representados;(2)tentativaderesoluçâoatravésdeumaoperaçâode
''EnE J'N:zofx f'DIFICIL PORQUE #:t? f'DE Escou! A adiçëo ou de subtraçso;e (3)resoluçâo atravésda divisëo,estando
COMPREENSXO E A SOLUCâO DEPROBLEMASARITMfTICOSVERBMS
C0M CltlhNçAsDAD COLAFUNDAMENTAL

todosostermosrepresentados;havendo criançasquerepresentavam
asdivisöessucessivasrealizadasduranteo processoderesoluçso.A
Mârcia& gfnt7F.deBrito(UniversidadeEstadualdeCampinas)
representaçâp simbölica foiamplamenteadotada'
,porém ascrianç%
do Jardim adotavam fepresentaçöesidiossincrlticase icônicasmais
Umadasmaioresdificuldadesparaascriançasde 3'a 8'sélie é frequentemente do que as crianças das denuis séries.
entendero que é solicitado no enunciado de um problema para, Independentementedasérie,ascrianç% adotam apenasum sistemade
posteriormente,escolherosprocedimentosadequadosparaasoluçso. representaçèo, mesmo quando solicitadas a representar de outra
Usualmcnte,acriançaentende um problema em um contexto muito manei
ra.Quantoaostermosdadivispoeproceedimentosderesoluçso,
pessoal.Confrontado diariamente com problemasque apresentam a as crianças do Jardim e da Alfabetizaçso registravam ap*en% os
mesma estrutura matemitica.o estudante rapidamente aprende a nt
imtros lidos (divisor e dividendo). As crianças da 2 &serie,
aplicaralgumasregra quelevam àsoluçëodoproblema,sem um real entretanto,rcpresentavam ,todos os termos e, ainda, as divisöes
entendimento do significado e dos algoritmos necessM os para a sucessivas,subtraçöesemultiplicaçöesrealizadasdurantea resoluçâo.

soluçâo.Quandosolicitadosasolucionarum problemaosestudantes

Conclusöes:Asprincipaisconclusöessào,assim,resumidas:(1)o

buscam os mesmos procedimentos utilizados pelos professores e
expressosnoslivros,encontrandodisculdadesquandooenunciadodo

queacriançarepresenta daoperaçâo de divisâo e como representasëo

parachegaraumasoluçpo adequada.O presente estudo investigou
como os estudantes solucionam os problemas, os procedimentos
utilizadosparaasoluçâo easprincipaisdificuldadesencontradas.Os

hsrepresentaçöesd0sprocedimentose aostermosdadivisâodoque

aspectos que nâo se desenvolvem de forma homogênea; (2)
problemafogedo modelo convencional(0 chamado problema-tipo). representar através de material concreto ou através de grafismos
Nestas circunstancias, o sujeito necessita reconsiderar os parecenâo alteraraformacomo osprocedimentosderesoluçâo sâo
procedimentosutilizados e estabelecerum procedimento diferente representados;(3)oefeito dainstruçâofoimaisacentuadoem relaçâo

em relaçëo aosgrafismos;(4)a escolaridade parece nâo contribuir
parao usodeformasaltem ativasde representar.

sujeitosforam 114 estudantes,distnb
'ufdosna quarta,quinta,sexta,
18
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Estudosforam realizadosafim deVerificarse criançasescolhiam
entre cumgrir uma promessa ou dizer a verdade em três dilemas
hipotéticos. As escolhas iniciais das criawas eram contraarp mentadas pelos entrevistadores adultos a fim de veriscar a
sugestionabilidadeda!mesma.Osresultadosdosestudosconduzidos
em RecifeeNovaYork,EUA,mostram queascriançasde6a8anos
foram maissugestionéveisem algunsdilemasdo queasde 10 a 12
MariaLuciaFariaMoro(UniversidadeFederaldoParanll
anos.Asmudaxasdasescolhasforam maisfreqtientesdepromessa
Obidivos:trata-sedoprimeiroestudodeum projeto destinado a para verdade do que dt verdade para promessa.Foievidenciada
verificar, sob novas condiçöes, a hipötese da complexa sugestionabilidade sip iticativamente maiornascriatwasamericanas
interdependência das interaçöes sociais de crianças com suas doquenasbrasileiras,particularmenteem doisdosdilemas.Estudos
construçöes cognitivas individuais de aprendizagem referentes às repetidosnosEUA eBrasilconfinnam estadiferença,quepode ser
estnlturasaditivaseàsuapassagem paraasestrtlturasmultiplicativas explicadaem parte,pelasdiferentesrelaçöesdeautoridadeodservadas
(asquatrc operaçöesblsicasdaaritmética),sob aöticadomodeloda nas escol% nas duas culmras.Firam discutidas descobertas em
equilibraçâo de Piaget. Dois aspectos sâo especificamente termosdeheteronomia,ascaracterfsticassigniticantesdasdilemas,e
examinados:a)aadequaçâo deduasseqûênciasdetarefascentradas relaçöesdeautoridadedentrodacultura
respectivamente na equalizaçâo de parcelas de uma adiçso e na npoio:CNPq
composiçsoaditivadenlimerosccmocapazesderevelaro momento 'Jlaprtu-c/ltwe.zugestionabitidnde,rtzcfocraf/ntoraledikmas
A@A
psicogenético infantil de elaboraçâo dos conceitos estruturais
DESENVOLVIMENTO MORAL PRGSX IAL, RELK ôES ENTRE
indicadosedesuasrelaföes,eprovocar avanfosdesseprocesso;b)a RACIOCINIO,COMPORTAMENTO,SIMPATIA,TOMADADEPERSPECTIVAE
natureza de estratégias cognitivas infantis de compreensëo
ORENTAI
X ES DE GGNERO DE ADOLESCENTF,
S DE NWEB S6C1Oprogressivadosconceitostrabalhados.
ECONôMICOSDIFERENTESNOBRASIL
Palavravcbave: sistemas de representaçâo; conceito de divisâo;
desenvolvimento
A+A
AFRENDEAGEM CONSTRUTWISTA DE G TRUTURAS M ITWAS E
MULTPLICATIVAS NA INICIAG O MATEMM CA. PRIMEmOS
RESULTADOS.

MaterialeMétedos;.Ossujeitossâo6criarlças(de6,
.
2a7,
.
4anos SllviaH.Koller(UniversidadeFederaldoRio GrandedoSu1)eNancy
ngZhou(ArizonaStateUniversity)
regiëo meeopolitana Curitiba. Conforme critérios regidos pelo Eisenbeq eQi
deidade),alunosde 1.sériedeumaescolaptiblicade municfpio da
constructo dadefasagem ötima,foram elessorteadosaleatoriamente
paracomporduastrfades:umaqueexecutou aseqtiênciadetarefasde

equalizaçëo de parcelas e a olltra,a de composkâo aditiva de
némeros. As tarefas, dn tipo soluçâo de problemas,alternaram

momentosdeexecuçëo prâticac0m material(fichasde plsstico ede
cartolina)com momentosdenotaçâodo executadocom interpretalâo
do gratismo produzido. A anâlise qualitativa dos dados
videografados,de ordem microgenética,foi realizada em nfveis

Asrelaçöesentre()raciocfnioeûcompnrtamentomoralprö-social,
questöesligadasatomadade perspectiva,simpatia e orientaçso de
gênero foram examinadas em nma amostra de 149 adolescentes

brasileiros (88 meninas,61 meninos,idade média:15,1)de nfvel
söcio-econômicoalto(n=73)ebaixo(n=76).Auto-relatosdetomada
de perspectiva e simpatia (Escala de Davis) interagiram quando
predizendo raciocfnio moral prö-social (Prosocial Reasoning
Objective Measure).Adolescentes mais prö-sociais no raciocfnio

diversosdedescriçâodosciclosderealizaçöesd0ssujeitos.
presentaram escores mais altos em simgatia ou em tomada de
Resultados:sâo descritas:a)adequaçöeseinadequaçöesdastarefas a
perspectiva.Deacordo com o modelcde equaçâo estrutural,tomada
propostascomo reveladorasda elaboraçso atualdos sujeitosdos depersgectivapredizraciocfniomoralprö-socialesimpatiatêm tanto
concaitos focalizadose conforme sua probabilidade em provocar a
transëormaçâo deesquemasrelevantesàsestruturw les visadas,tais caminho direto,quanto indireto (através do raciocfnio moral) ao
como: a correspondência entre quantidades, a cardinalidade das compûrtamento prö-social (Escala de Altrufsmo Auto-Relatado).
grandezasnuméricas;acomposiçro/decomposifâo degrandezaspor Adolescente de nfvel söcio-econômico alto (especialmente as
ninas)obtiveram escoresmaisaltosno raciocfniomoraldoqueos
diferençaunito a+1,-1;b)peculialidadesdascstratégiascognitivas me
adolescentesdenfvelsöcio-econômicobaixo.Asdiferençasde sexo
infantiscomoexpressàode propessosdossujeitosnaelaboraçàopré- em simpatia e comgortamento prö-social foram mediadas pela
opcratlriadasestruturasadiivas,e nestas,asrafzesdmscst
zuturafôes
multiplicativas,com 0 primado da divisâo na atividade tfpica das orientaçâo degêner: (Bem Sex-lbleInventory)paraa feminilidade
criançits.
Conclusöes: sâo discutidos:o papeldaaltemânciade tarefasprlticas

das mcninas.As meninas andröginas apresentaram vantagens no
raciocfnio e no comportamento moral, simpatia e tomada de
perspectiva.

com asderepresentwâo(verbale grâfica)naativaçàodaconseuWes Apoio:CNN eN'
flfftpncllnstituteofMenmlHealth(EUA)
aritméticasinfantisconforme:asproposiçöespiagetianassobreatomada Jkltwraç-c/lape;mor
al,prô-socialedesenvolvimento
de consciênciado sujeito de suasaçöe,
stendo em vista propessosde
A+A
conceitualizaçâo; a natureza complexa do processo psicogenético de

0 M ZO MORAL DA CRIANCA X W ANSGRESSORES E VITN AS DE

constmçâodanoçâonobojodapsicogênesedont
imero;aexpressiva INIUSTICAS: ESTUDO EM CRIANCAS DE MEIO SX IO-CULTURAL
presença entre os sujeitos de algoritmos aritméticos do ensino DIFERENTE
tradicional.
M tonioRtMc feX#flpadlRuyberto#uSilva(UniversidadeFederalde
- a c
onstante revelaçâo dms possibilidades infands de expressar
esquemnqreferente,
saosconceitostrabnlhados,demodisci-losesuperi- Pernamàuco)
los,(reldescobrindooutros,naexperiênciaespecfticacom o objetode
Dois experimentos foram realizados visando melhor compreender
conhedmentoem sittlaçâo deaprendizagem.

ProjetolnanciadopelaCAPES
Palavras-chave. aprendizagem construtivista, psicogênese de

conceitosaritméticoseJ/ftZI?J:,
Nestruturaisaditivasemultiplicativas
9âf#1*

A INFLUVNCIA DAS VARI/VEIS SUCIO-CULTURAIS NO
DESENVOLVIMENTO M ORAL

RAcl()c1NloMORALEM INTERAG OSX IAL
Maria Ja Graça B.B.Di
as(Universidade FederaldePemambuco)e
HerbertSaltzstein (Graduate Center,The City University of New

York)
ResumosdeComunicaçöes(Wentf#cas

divergências parciais entre o estudo de Millere Maccalm (1979)
sobrereaçöesde criançasa transgressorese vftimasde injustkase
uma replica do mesmo realizado por Alencar el al (1984). No

pjmeirgexperimento,realizadocom 24crimxasdeescolapiblicade
1 e 4 série, depois de lidas duas histörias, as crianças ernm
questionadas quanto ao grau de maldade do transgressor e da
recompensa aserdada àvftima.O segundo experimento.utilizando o
mesmo procedimento, foi rezizado com uma amostra similiar de
escolaparticular.Osresultadosmostraram queosatosdetransgressâo

intencionaiseram julgadoscom maiorseveridadequeosdacondiç:o
acidentalem ambas as amostras.Contudo,segundo as crimxas da
escola piblica,ao contrério das de particular,asvftimasmereciam
maior compensaçâo na condiç:o intencional.Observou-se,tnmbém,
19

entreascriançasmaisvdhasdeescola?artictllar,jtllgamentcsmais Palayras-cbave:Jrgpz?l-llflp,produçâotextaaleproduçâodetexto
severospa'
a0 transgressor.Enlim,ospontosde convergênciasede
divtrgênci% entreostrêsestudossâodiscutidns.

aqamentativo

âpoio:CNPq

u0 QUE PENSO? QDANDO? ONDE? E C0M0?'':0 EFEITO DAS

Pcl
twral-cMve;injustiças,jllrz/moraleplejo.
çs6cio-culturais

INTERPRETACöES PRAGM/TICAS NA PRODW AO DE W XTOS
ARGDMENTATWOS.

JIMAJJ

COG

ARGIJMENTAIAO QUOTIDIANA; DO PLANEJAMENTO A

PRODUN OTEXTUAL
O Mu Elo DECONTRA-M GUMENTOSNA ESCRITA ARGUMENTATIVA
INFANTIL

Selma1zfllt?Santos(UniversidadeFederaldePernambuco)
Esttldosrecentesnask'
easdepsicologiaeeducaçëo mostram qtlea
aquisiçb das capacidades necessl as à'produçb do discurso

A+A

ClaraMariaMelo dosSantos(UniversidadeFederaldoRio Grande
doNt<el
A idéiadequeascrença queaspessoastêm scbre0 que sip ifica
desenvolverum 'tbom arp mento''afeta o raciocfnio argumentativo
dasmesmastem sido sugeridap0rvârios autores.Tem se afhmado
que uma dasrazöes pelasquais aspessoas constroem argumentos

enviesadcs,ouseja,queenfatislm fortemente0 ladodadiscussso
defendido pelas mesmas,iporando ospossfveiscontra-argumentns
e/(m evidências que apoiam uma posiçso oposta, pode estar

arp mentativo é marcada p0rduasimportantes assimetri%:(1)em

relacionadaao fatodaspesso% acreditarem queestesejaotipode
comparaçâocomoahabilidadeprecocedejustificarpontosdevista,a arp mento considerado 'Yom''. A esta tendência a constmir
capacidade de considerarcontra-argumentos é oconfnciatardia no

desenvolvimento dacriança.(2)Em contr%tecom afacilidadecom
quecriançasargumentam em diâlogosorais,arealizaçsodestamesma
operaçâo na escrita é tarefa consideravelmente mais érdua.Neste

argumentos 4:desbalanceados'' Baron (1995) denominou 't
myside
bias' ou ïçviés do meu-lado''. Baron investigou a existência do

chamadoe'viésdomeulado'pedindo aossujeitosqueelabnrassem
pontos sobre a moralidade do aborto,como se eles estivessem se

sentido,païcularmentediffcilparaascrial
waséomanejodecontra- preparando paraumadiscussâo em sala de aula.Esse mesmo autor
argumentos em textos escritos. Diante destas constataçöes,duas
perguntasseimpöem:oquetornaargumentaçsonaescritat:odiffcil
paraascriançasecomo estasgradualmente adquirem ashabilidades
necesso asàproduçâodestegênerotextt
lal.Osestudosapresentados
nestetrabalhofocalizam estasquestöes,
O trabalhc discuteosresultadosde trêsestudosque investigaram

também observou aexistênciadeumapossfvelrelaçâo entreo:t
viés

domeulado''easidéiasqueossujeitostinham sobreoquesignifica
um ttbom''raciocfnio pedindo aos mesmos para avaliar listas de
argumentossobre0 abortoprcduzidosporestudanteshipotéticos.Os

sujeitosderam notasadoistiposdelistas:umasqueconsideravam
apenasum lado do problemaeoutrasquepesavam osdoisladnsda

um dosaspectoscruciaisnaescriu argumentativainfantil:omanejo questso.Osresultadosindicaram uma tendência dedarnotasmais
decontra-argumentos.Aossujeitosdoprimeiroestudo,pedia-seque altasaarp mentosqueapoiavam apenastlm ladodaquestso,mesmo
produzissem livremente um texto argumentativo.Aosdo segundo, quando 0 sujeit
o discordava do contet
ido do argumento.Esses
que marcassem, num texto descrito pela experimentadora como

resultadosconfirmaram a hipötese de Baron que o çtviésdo meu

''grandedemais'',ostrechosquejulgassem podersereliminados lado''éutilizado como um critério de qualidadetanto na produçso
deste.Finalmenteaossujeitosdoterceiroestudopedia-seque,apös comonaavaliaçâodeargumentos.O presentetrabalho sebaseou no
explicitarem seuspontosde vista sobre um tema,escolhessem,numa cstudo deBaron(1995)et
evecomo objetivo veriticarque outros
listacontendojustificativ% econtra-argumentosparaseusmntosde fatorespoderiam influenciar0aparecimentodo4'viésdomeulado''na
vista,asidéiasque pcderiam fazerparte deum texto em defesade
suasposiçöes.
Osresultadosobtidossugerem seradetiniçàndeum ponto devista
amaisfâcildasdemandascom quesedeparaum escritoraoproduzir
um textoargumentativo:um pontodevistaapareceem cadatextodo

primeiroestudoanalisado.Menosöbviaparaossujeitoséaidéiade
quearpmentaçâodemandajustihcaçsodeposiçöes.27% dostextos
produzidosna scgunda e mesmo em 5% d0s da quinta,nenhuma

justiicativaéapresentada.Um dosresultadosmaisinteressantedeste
estudo,entretanto,refere-se à presença de contra-argumentos nos
textos:doisterçosdosalunosdasegundasérie,metadedosdaquinta
e um sétimo dosdaoitava nâo consideraram contra-argumentosem
seustextos.Ip almenteinteressantesforam osresultadosobtidosn0s

produçlodetextosargumentativos.A hipöteseaquiinvestigadafoia
de queo contexto no qualuma argumentaçâo ocorre pode serum
dessesfatores.
Participaram desteestudo40estudantesdo cursodepsicologia da
UniversidadeFederaldePemambuco.Foipedido aosestudantesqtle
respondessem à questâo ftAborto realizado no primeiro dia de
gravidez, por exemplo, através da k
pflula do dia seguinte', é

moralmente errador, seguindo dois tipos de instruçöes: (a)

apresentandosuasopiniöesejustiticativasdaformamaiscompleta
possfvel(HRet1exâo''le(b)organizandosuasopiniöesejustiticativas
comoumalistadepontoscomoseestivessem sepreparandogarauma

discussâoem saladeaula(GAnotaçâo''l.
Osresultadosmostraram umadiferençasignificativanapresençade

demaisestudos:dostrechosmarcadospelossujeitoscomopassfveis contra-argumentosnas 'çreflexöes''e fçanotaçöes''produzidaspelos
deeliminaç:odotextoqueanalisavam,65% eram contra-argumentos.
Por outro lado,quando escolhiam idéias para integrar os textos que
Supostamente produziriam,contra-argumentos eram freqiientemente
preteridos.
Estes resultados evidenciam a forma diferenciada com que

jnstificativasecontra-argumentoss4otratadosgelossujeitosquando
produzem um textoargumentativo.Asaçöesd0ssujeitosnoEsmdos
2, sugerem que a presença de contra-argumentcs num texto
argumentativon:o éconsiderada tâo relevantequanto o épresençade

universitM os.Os dados também indicaram uma relaçso entre a

frequênciadecontra-arpmentosnostextosdossujeitoseo tipode
opinipoqueelestinham sobreoaborto.
Sugere-sequeentreosfatoresqueinfluenciam o aparecimento do
''viésdo meu lado''estëoasinterpretaçöespragmsticasdassituaçöes
associadasaostextosargumentativos,bem como as representaçöes
sociaisdotöpicoem discussâo.
'

ProjetosnanciadopeloCNPq
Palavras-chave: argumentaçso,racioclnio informaleproduçâode

justiticativaspara aposiçâo defendida.Além disto,asescolhasdos texto
sujeitosno Estudo 3 sugerem que este tratamento diferencialests
A+ A
presentejrnasfasesdepré-escritaeplanejamentoinicialdotexto. ELABORAIAO E FORMULK XO DE CONTEZDOS NA D CRITA
Estesresultadospenmitem queselevantedividassobreumahipötese
correnteem estudosdaâea,aqualsugereserafaltadeuma completa
descentraçâo sociocogni6va um doF principais responsJveis pela
diticuldade infantil de lidar com posiçöes contrM as na escrita
argumentativa.

Projetohnanciadopelo CNPq
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RosaneMariaAlencar(UniversidadeFederalRuraldePernambuco)

A apresentaçâotem porobjetivodiscutircomoosmodelosteöricos
cllssicos da escrita têm considerado a relaçëo entre produçëo de
idéias e textualizaçâo no processo da escrita e, como esses
subprocessos funcionam quando um texto argumentativo estâ sendo

Resumosde Comunicaçöes Cientl?icas

elaborado,apartirdealp nsdadosobtidosnum estudo qllçtevep0r

BRINCADEEAE CDLTURA:O FAZ-DE-CONTA DASCRIANCASXOC;E

objetivo investigar uma relaçso de interdependência entre os D0MX AKIBO(PORTODAFOLHVSE)
asBichara(DniversidadeFederaldeSergipe)
subprocessos de produçâo de idéiase textualizaçpo,e uma ênfase llkaDi
diferenciada dada pelo sl
teito às operaçöes de justiticaçâo e
Ao brincar,a criança rcproduz, mesmo que indiretamente, as
negociaçso.Dez esttldantesuniversitM osfamiliarizadoscom o uso
decomputadoresparaaproduçâo detextosforam solicitadosa:(a) relaçöesvivenciadasnoseuuniversosocial.Nojogodocomportar-se

produzirum texto no compatudorsobreum temadado;(b)explicitar ççcnmoseçdacriançabrincac0m arealidade,desafiandosuasleis:sou
seuspensamentosduranteaescrita;e(c)explicac numaentrevista quem nâosou,façooquepossofazer,vivooquen5o vivo.Aofazef-

de-contaa crialxatambém estâconstruindo e vivendo arealidade.
processo,resultaram trêstiposdeprotocolosque,juntos,constituem o Nestesentidochama-nosatençso aescassezdetrabalhosenvolvendo
corpusanalisadû:(1)textoem processo(faladossujeitosdurantea culturas diversificadas,e mesmo em ambientes rurais,o que tem
produçâo textual),(2) texto linal(formato final do texto) e (3) levadoageneralizaçöes excessivas.Deuma formageral,difcrenças
entrevista(justificativasapresentadas).A anblisededadosrealizada, söcio-culturaistem sido vistascomo sinaisde deficiência e nâo de
de natureza essencialmente qualitativa, focaliztm duas dimensöes variaçâo de comportamento.Em Sergipe dnas comunidades ccm
bssicas:(1)aproduçëo deelementosdejuséticaçâo enegociaçâo aspectosculturaisdiferenciadosse destacam:a dosfndiosXocö ea
(justificativas e contra-arpmentos, respectivamente) e (2) as dosnegrosdoMocambo,ambasnomunicfpiodePortodaFolha.OS
movimentaçöesfeitaspelosujeitonoprocessodeconstruçâodotexto. Xocö vivem na Ilhade SâoPedro norio S.Francisco e ()pcvoado
Osresultadosapontam paraumarelaçpodeinterdependênciaentreos M ocambo tica naSsuasmargens.Estudarcomo as particularidades
subgrocessosdeproduçâodeidéiasetextualizaçâosendotalrelaçâoo culturais dessa comunidade se refletem nas brincadeiras de suas
prdprio meio pelo (recurso)de elaboraçâo textual;para umaénfase crianças, especialmente as que envolvem fantasias, tem sido o
posterior,asalteraçöesrealizadasduranteaconstrtlçpodotexto.Deste

iltimostrêsanos.Paratantotemos
maioràoperaçâodejustificaçsodadapelossujeitosumavezqucmais objetivodasnossaspesquisasnost
palavras(escritasefaladas)foram produzidasemaismovimentaçöes

(locais e globais) foram realizadas quando os sujeitos estavam
justificando suasposiçöeseparauma diferença naquantidadede
contra-argumentos produzidos quando comparados processo e
produto textual.Tais resultados sugerem que no plano teörico a
necessidade dcs modelos processuais da escrita representarem
adequadamenteainterdependênciaentreossubprocessosproduçâode
idéiasetextualizaçâoe,quenn plano metodolögico queosmodelos

processuais da escrita sejam testados usando metodologias que

capttlrem tantooprocessoquantooprodutotextual.
Palavras-chave:processotextual,prtWuçty deidéiaselexflf
ufkuitl.
Sï-P12
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Fernandoâ/
tgltsl/RamosPontes(UniversidadeFederaldoParJ)
Este trabalho esboça possibiiidades de investigar fatores
relacionados a transmissâo da cultura do brinquedo,A brincadeira
pressnpöe uma aprendizagem social, aprende-se as formas, o
vocabulM o tfpico,as regrase o seu momento de enuncia-las,as
habilidades especfticasrequerida para cada brinquedo,os tipos de
interaçöes condizentes etc. Com base na anâlise das possfveis

situaçöesdeaprendizagem de5brincadeiras(peteca,papagaio,furafura,piraeelâstico),foram desenvolvidascategorias,de modo quea

utilizadoaobservaçâodiretadecomptm amentoem ambientcnatural,
através de tilmagem em vfdeo - tape associada a registros
etnogrv cosdasatividadeslivresdascriançasnosdiversosambientes

dos dois povoadns (ruas, quintais, mato, rio, etc.). Têm sido
observadascercade20cliançasem cadacomtlnidade.Osresultados
encontrados mostram uma forte influência do modo de vida das
respectivas comlmidades,e da regib ,nas brincadeiras,tanto na
escolha d0s temas, quanto do contelido, verbalizaçöcs, uso de
materiaise utensfliosetc.Porém estainflnêncianào tem serevelado
comocaracterfsticadeum mododevidaindfgenaou dedescendentes
deum quilombo.masruraleribeirinha.Tem predcminadoem ambas
ascomunidades ostemas realfsticos Sobre osfant%iosos,além de
forteestereotipiade gênero:asmeninas preferem brincarde temas
relacionadoscom atividadesdomésticas,enquanto osmeninoscom
transporteseaventuras.Estesestudostambém têm reveladoaspectos
originaisdabrincadeiradefaz-de-contaem Jreasrurais,sem paralelo
naliteratura,quenosfazem concluirqueasteorizaçöesexistcntessâo,
nc mfnimo,parciais.Também vem confirmando nossashipötesesde
que existem garticularidades no desenvolvimento de crianças
pequénasqueestèo relacionadascom o ambientefamiliare cultural
naqualestào inseridasequeserevelam atravésdesuasbrincadeiras.

(PIBIC;CNPq;UFS)
Palavras-chave: interwöes infantis, brincadeira de faz-de-ct
mta,
diferençasculturais
A+A
RESOLUG ODECONFLITOEM BRINCADEIRAS
CelinaMariaColinoMagalhâes(UniversidadeFederaldoParl)

transmissâo dacultura do brinquedo,pode seridentitkada de acordo

com osdeterminados focosde anllises (dominante,brinquedo e o
Estatrabalhotem porobjetivodiscutiranaturezadosconflitos,que
aprendiz),cadacategoriaécaracterizadaporumaanfisecentradaem sâo geradosdentro dasbrincadeiras,equalSeupapelnasinteraçöes
determinado foco: 1) padröes tfpicos de ensino,foco centrado no infantis.Adota-se duas premissas infciais: a primeira refere-se a
sujeito que domina a habilidade de brincar;zlformas como a abordar o conflito como parte constimtiva das relaçöes entre os
cultura do brinquedot foco centrado na brincadeira em si) e 3)

indivfduos-aadoçsodestaformadepensar,nosconduzaentendero
contlito como fazendo parte danatureza psico-socialdo indivfduo e

estratégiasassumidaspelascriançasparadominaro repertörioexigido

nâo como desajustamento;a outra refere-se a adoçâo de que ao

brincadeira esta estruturada de modo a facilitar asua aqtlisiçëo da

subcategorias que especificam aspectos diferentes encontrados nas
brincadeirasanalisad% .Acredita-se que ainvestigaçâo detaisfatores

interagirem as crianças estëo continuamente vivendo, testando e
freqûentemente criando regras nâo sö relativas ao modo de brincar,
masde como deve serasrelaçöes na micro-sociedade que é o gnlpo

e o desenvolvimentos destascategorias,sejam importantes nâo sö

de brinquedo,ou seja,ao brincarem estâo exercitando capacidades

pela brincadeira (foco no aprendiz). Para cada categoria outras

para uma melhor descriçëo da brincadeira e da ocorrência de
aprendizagem em situaçâo natural,mas também possam servir de
indicadores para compreensâo das relaçöes entre os membros do

grupo.(CNPq)
Palavras-chave:brincadeiras,interaçsoentrecriançasecultura

A+ A
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especfticasa vida socialhumana,construindo sua identidade sociale
assim construindo-se como ser humano individual.Serâo utilizados
para anllise,os dados oriundos de duas pesquisas com crianças em
contexto de brincadeiras nâo direcionadas. Foram utilizados para
exposiçâo dadosdeduaspesquisas,de interaçöesentre crianças,onde
surgem conflitosno contexto de brincadeira.Mantendo-se asdevidas
proporçôesediferençasentrasformasde blincardascriançasdosdois
estudos,percebe-seque a brincadeira ests presentetanto no infcio do
conflito,como um elemento disparador,como também ao seu tinal
como elemento reatador de laçose mantenedordasrelaçöes sociais,
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deste modo faz sentido pensar na Lrincadeira como contexto de
desenvolvimento e no conflito como parte constitutivadasrelaçöes

entreosindivfduos.(CNPq)

Palavras-chave:conpitos;alianças,reconciliaçses
A+A
BU CAR,FANTASIARE APRENDER

EddaBomtempo(UniversidadedeSëoPaulo)

Tratadaimportlciadobrinquedocomoobjetoculturalemediador
de relaçöes entre os envolvidos na brincadeira ou,até no brincar
solitlrio,qnandoe1esetomaoparceirodacrianç,
a nabrincadeira.A

aprogriaçso do objeto-brinquedo se dl através das maisdiversas
maneirasde brincarcom reproduçso e representaçso de cena do
cotidiano.O brinquedoaparececomo um pedaçodeculturacolccado
ao alcance da criança.A manipulaçso leva a criança à açso e à.
representaçso, a agir e a imaginar. Chama a atençâo gara as
qualidadesdeum bom brinquedoeparaaadequaçâo dosbrinquedos
aonfveldedesenvolvimento dasclianfas,condiçsoimportantepara

queaaprendizagem quedecorredoseuuso seja,realmente,eficiente.
Destaca,ainda,o papeldospaisjtmto àscriançasparaumamaior
compreensân e conhecimento dos slhos através das brincadeiras
compartilhadas,da compra de brinquedose dasidéiasfalsas scbre
alguns brinquedos e brincadeiras como é o caso dos brinqtledos
bélicos, videogames e brincadeiras de super-heröis. M ostra a
importância do brinquedo como fator de desenvolvimento e
aprendizagem que se toma evidente nëo sö quando a criança se

submetek$imagensveiculadaspelo objeto mas,também,quando
aprendeamanipuls-las,transformJ-las,emuitasvezes,anegs-las.
Palavras-chave:brinquedos,Arfncctfeim ecultura

22

Resumosde D /p&/rèafl/.
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M ESAS R ED ONDAS

O stress pode se manifestar através de sintomas psicolögicos ou
ffsicoseem muitasvezeselenâo6rectmhecido.Ossintomasffsicos
O STRESSDA CRIANCA:COMO LIDAR COM ELE
mais comuns së0'
.mâos frias e suadas,tensâo muscular,enurese
noturna,d0rdecabeça,dordebarriga,entreoutrcs.Ospsicolögicos
ATENDIMENTODEUM CASOCLWICODESTRESSINFANTIL
Mârcia M Biznotto (Centro Psicolögico de Contrcle do Stress, sâo: medn,introversso stibita, pesadelos,difculdades escolares,
desobediência,insegurança,agressividade.O stresspode sercausado
Campinas)
por algumassituaçöesccmomortenafamûia,atividadesem excesso,
Objetivos:O trabnlhotem porobjetivoapresentarcomoérealizado brigasconstantesentreospais,perdadeum bichinhodeestimaçso,e
um atendimento tfpico de uma criança portadorado stressinfantil, tnmbém pcr fatoresinternos à.criançavcomo seu modo de ser e
desdesuaanélisefuncionalatéastécnicasutilizadaseo processo de pensar,suasidéias.Como consequênciaso stresspode levarauma
sériededoençaseproblemasde adaptaçâo,inclusive naescola. O
alta.
M aterialeM étodos:A pacienteeraumameninade10 anos,aluna tratamento do Stress deve ser realizado por um profssional
doensino ftmdamentaldeum colégioparticular,classesocialm& ia. especial
izado que possa ajtldar a criança a aprender técnicas
Na anâlise funcionalfoidetectado um nfvel excessivo de stress, especft
icasqueaajudarâoaidentiscaronfveldostress,suascausase
atravésdo Invento o de Sintomasde StressInfantil.Como causas comoeliminl-looucontrolé-loem suavida.
foram observadas algumas fontes intenms como intensas crenç% Pal
avras-chave:stress,infânciaecaracterls
'lic-.
irracionais(çt
prccisosempreserperfeita''
,ç'
Seeu errarsignificaque
CuN
souum fracassoa'').preocupaçâoem excessocom seudesempenhoem M EsA2
todasassuas atividades'
,e como fontesextemasf0iverificado um
PSICOTERAPIA BREVEEPREVENIAO
nûmero intenso de atividadesextracuniculares,como;fazerparte da
equipedenataçâo,aulasdejazz,aulasdeinglêseespanhol.Através PSICOTERAPIA BREVE E PREVENCAO: EFICM IA ADAPTATIVA E
daEscaladeReajustamento Socialfoidetectadoum fndicede18 % DIMENO ESDAM UDANCA
de probabilidade dessa criança adoecerpor decorrência de muitos Elisa Medici15zl(7Yoshida (Pontiffcia Universidade Catölica de
acontecimentûs de mudanças estarem ocorrendo em sua vida.O Campinas)
tratamento foi constitufdo de sessöes com a criança e algumas
Propöe a integraçEo da concepçâo de evoluçào da adaptaçâo de
orientaçöes com os pais. Como técnicas foram utilizadas a
reestm turaçsc cognitiva,otreino assertivn,exercfciosderespiraçâo Ryad Simon e das dimensöes dc mudança, segundo o enfoque
transteörico,comoclitériodeindicaçsodepsicoterapiasbreves(PBS)
profundaetécnicasderelaxamento.
ideM ental,c0m ênfasenosnfveissecundM oe
ResultadoseConclusso:Nofinaldo tratamento 0 stressexcessivo em prevençâodeSat
dacriançahaviasido eliminado ee1aconcordou em deixaralgumas terci
M o. Destaca dois golos da prevençso: objetivos e
de Suasatividadesextzacuniculares.Em processo dealtaa paciente possibilidade de aderênciaao programa.Descreveostrêsnfveisde
demonstravaatravésdc suasatitudese verbalizaçöesasmudançase prevençâo:primo o,secundl o e tercikio,ressaltando a aplicaçâo
reestzuturaçâo de suascrenças irracionais.Apösessa etapa a menina dasPBsaosdoist
iltimos.Para sereticiente aPB deve:respondera
recebeualtadotratamento.
dcmandaespecfficadeajuda;consideraros recursosadaptativose
Palavras-chave:stressinfantil,atendimentocllnicoetratamentodo veriticarses5osuticientesparainiciar processodemudança,além de
se adequarà prontidâo do pacicnte.Apresenta os dois modos de
JIM JJ
mudal
wa sugehdos por Simon:um graduale outro repentino O
A+ A
primeiro,correspont
leaosperfodosestlveisdeadaptw soeosegundo
VALIDACXODOINVENTV IODESINTOMASDESTRESSINFANTIL
MFJXJ

Cu N

Maria Diva M. Lucarelli (Pontiffcia Universidade Catölica de
Campinas)

aosdecrise.Nascrises,aprevençëo liga-seàsuaetiologia(perdaou
aquisiçâo)enosperfodosestlvtisàqualidadedaadaptaçso,quepode
scr:eticaz ou ineficaz (ieve,moderada,severa ou gravel.o nfvel

Objetivos: Considerando a importância de se mensurar primo o destina-se à adaptaçâo eficaz,sendo que apenasnacrise
adequadamente o stress infantilc a necessidade de se incentivar
estudos que se preocupem em formar uma base adequada de
instrumentos validados para a populw âo brasileira, este teve por

indica-se PB. Prevençâo secundM a aplica-se à adaptaçëo levc e
moderada e algunscasosdeineticazsevera.A grevençpotercil a,
aplica-se a alguns casos de adaptwâo inescaz severa e à.grave,

objetivo submetero InventM o de Sintomasde Stress Infantila

quando houver incapacitwëo.Quanto ao enfoque transteörico de

métodosdevalidadeedeprecis:o.

MaterialeMétodo:Foram sujeitos255criançasentre6e14anosde

mudança,ressaltaqueéempilicamentebaseado tendo identiticadoe
proposto aavaliaçâo detrêsdimensöesda mudança: processosde

idade, de ambos os sexos, alunos de escolas pl
iblicas, e 9 ?
nld#(mlu,esthiose nçveis.Sâoosseguintesosprocessos'
.aumento
profissionais.Foifeita a aplicaçâo do ISS - Inas criançase de um #a consciência, allvio ffm pll/fco, auto-reavaliaçso, reavaliaçâo
questionlrion0sprofissionais.
ambiental,auto-liberaçâo,lf:ertwtb social,contra-condicionamento,
Resultados e Conclusâo:Os resultados culminaram em um novo cont
roledosesthulos,gerenciamentodoreforçamentoerd/aflode
instrumento: Escala de Stress Infantil. A anâlise de precisâo t#?,
/#a. Os est/gios sâo: prê-contemplativo, contemplativo,
evidenciou elevada consistência intem a, alfa de Crombach. preparaçâo, aj-ab, manutençao p lgrlrlfno.Oscinconfveis:sintomas
Extrafram-se quatro fatores com a anâlise fatorial exploratöria ou problemas sit
uacio'
nais, ctvnkt
p.
qmaladaptativas, connitos
relacionados às reaçöes do stress:ffsicas,psicolögicas,psicolögicas i
ntemessoaisamais, conflitossistêmicosoufamiliarese conflitos
com componente depressivo e psicohsiolögicas. A anâlise fatorial intrapessoais.Anâlise integrando estes doisreferenciaissugere que;
confirmatöriaevidenciou altacorrelaçëo entreosfatores,supondo que l.
parahaveraderênciaàPB o sujeitodeveestarao menosnoestigio
exista um t
inico constructo.O estudo revelou ainda alta correlaçâo contcmplativo;z.Adaptaçlo eticazem clise eineficazleve têm maior
entre aplicaçâo individuale coletiva.Conclui-se que a ESIpode ser chance de atingir o estâgio de açâo durante a terapia, e o de
considerada como um bom e vélido instlumento de avaliaçëo do manutençâo e de ténnino no follow-up; 3. Adaptaçâo ineficaz
moderada e grave, mesmo no contemplativo, oferecem maior
stressparacriançasde6 a 14anosde idade deambosossexos.
diticuldadede evoluçâo para a w âo durante aPB;4.Processosbem
Palavras-clmve:stressinfantil,avaliaçsoeescala
sucedidospodem levaros ineticazesmoderadospara o de açâo se
A+ A
superadas as dificuldades do de preparaflo. Recomenda-se PBs
O S'rRM sNA CRIANCA:COMO LIDARCOM ELE
intermitentes para a manutençào; 5.adaptaçâo ineticaz grave pode
ClâudiahzevedoFrfwcl(UniversidadeFederaldaParafba)
demandar psicoterapia longa apös a breve,se ao término nâo
0 ntimero de crianças com sintomas de stress parece estar houve evoluçào para o estlgio de açâo;6.ouando o dç açâo foi
aumentando.Provavelmente amatulidadee aindependênciaprecoces atingido,PB intermitente como no item 4; 7.Para adaptaçöes

sejam fatoresqueestejam contribuindoparaquetalfenômenoocorra. ineticazes severas no

contemplativo hâ necessidade de

acompanhamentomnltidisciplinarePB duranteaintemaçèo,Apös,f)
pacientenecessitadepsicoterapialcngaouPBsintermitentesdurante
todooperfododemanutençëo,que podeser portodaavida.Finaliza
com sugestôesquanto à,aplicabilidadedestesconceitosà prevençâo
em Sat
ideMentaledesdobramentos paraapesquisa.
Palavras-chave:pr:veaf'
t
'
i/ em s'
alkf: Mental,psicoterapia breve e
critériosdiagn6sticos
A+A
Pslcoe
rimelABREVEE PREVENCAO:FLEMBTIDADEDAV CMCA

demudança.Relata uma experiência desenvclvidanumacreche de

PARAAMPLIARSIJAINDICACXO

0tempoerecursosPara0deslocamento,F0inecessooum ajusteàS

Sl0Pauloqtleatende150criançasde2a6anos,deumafavelacujas
mâestrabalham fora.S5ccriançasquevivem s0bcondköesderiscoe
carênciade todaordem paraasquaisainstituiçâo tem um papelde
relevlcianaprovisëo decuidadosbésicos.O trabalho partiu deum

pedido de ajudaparaoitocriançaspercebidaspelapröpriacreche
como tendo diliculdadees.lnicialmente previsto para ser realizado
numaclfnicapsicolögica,foitransferido parao pröprio lccalondea
criançaspermanecem umaVezqueasmâesalegaram sermllitodiffcil

Maria Leonor Espinosa Enéas (Universidade Presbiteriana novascondiçöesdetrabalho para aspropostasinterventivasbrevesc
Mackenzie)
neste caso,htmve Imssibilidade de atenderà.totalidade de mses e
Esta apresentaç:o pretende oferecer um breve panorama sobre
ap ectos de prevençèo em sadde mental,enfocando o papel da
psicoterapia breve.Na seqtiência passa a analisar o conceito de

crianças,0 que nà0 costtlma ncorrernasclfnicas-escola.A anélise
dcstaexgeriênciae asreflexöes sobre asmoditicaçöes introduzidas
indicam que a flexibilizaçso das estratégias no atendimento à
demanda especffica dessa clientela permitiu aumentar ()grau de

psicoterapia breve enquanto técnica e enquanto postura do

aderênciaealteraroestfgiodemudançadam4erumo aosobjetivos.

profissionalqueaemprega,estal
iltimamanifestanaextensëoem que
oterapeutaconsidereeatueem consonânciacom aWsâopreventivae
da otimizaçëo do tempo. Também ir; detinir os limites e a

Demonstra anecessidadede maioresinvestimentos em pesquisase
uma atualizaçpo dosprogramasdeprevençâo em satîde dirigidosà
populaçàoparaaqualasestratégiasdeatendimentostradicionaisnâo

aplicabilidadedapsicoterapiabreve,considerandoaevoluçLoem seus têm provocadoaressonlciadesejada.
critériosde intlicaçso e as condköesque levam à exclusâo de Palavras-chave:psicoterapiabreveinfantil;prevençâo;Jcgzfemental
pacientes.A parteprincipaldaapresentaçsorefere-seàdiscussèodas
oportunidadesqueapsicoterapiabreveoferece,tornando-aadequada

e

M Esn3

aosatendimentosinstimcionais,para osquaiscxistem lacunasna INTERVENIOES
formaçâo dos protissionais. Ncsta parte serl comentada a
oportunidadedeconsideraroestsgiodemudançaem queoindivfduo
seencontracomoum recursonaflexibilizaçâodatécnica,oquepodc

SAU

O A PACIENTES COM CXNCER DE

M AM A
INTERVENCAOEM PACIENTESCOM CâNCERDEM AMA

permitir sua melhor adequaçâo ao cnntexto institucional. Serâo élbertoMcnu:lQuintnnn(UniversidadeFederaldeSantaMaria)
discutidos alguns exemplos de atendimentos realizados em
ambulatöricdehospitalgeral,nosquaisf0iverificada aimportância
deavaliararealexpectativaqueospacientestrazem ao profissional,
exgectativaestadiretamente relacionadaao estlgio de mudançaque
sua organizaçâo psfquica permite no momento.Outro asgecto de
relevbcianeste contexto é aoportunidade quea psicoterapiabreve
oferece para o seguimento dospacientes,de fcnna a gossibilitar()

Com este trabalho procuramos descrevercomo aspacientes com
câncerdemamarepresentam adoençae osmeiosatravésdosquais
elasconströem narrativasquelhespossibilitam recomporosuniversos
simbölicosatravésdosquaisoutorgam um sentidoasuasvidas.
Descriçso do problema:O cânceré uma doença c0m um forte
estigmasocial.O seumerodiagnösticodesestruturatanto opaciente,

estabelecimentodeobjetivoslilnitadosàscondiçöesmomentâneisdo

comoasuafaml
'lia.Nâoraro,em casnsdecâncerdemama,aameaça

paciente e acompanhs-lo durante a evoluçëo de seu processo de
mudança.Assim,para aqueles indivfduos que se encontram num
estigio pré-contemplativo,é preferfvel limitar as expectativas do
atendimento a um processo deesclarccimento quanto ao problema
emocional vividn e de informaçâo quanto às possibilidades de
minimizs-lo,marcando um encontro deacompnnhamento dentro de
um prazoestabelecido,noqualsefarlumareavaliaçsodascondiçöes
queapresentaparaarealizaçpodeumapsicoterapiabreveem moldes
mais tradicionais.Esta propostade seguimento e favorecimento da

deperdadoSeiogera,napaciente,processosdepressivos.
Estetrabalhopartedaatirmaçâo daexistênciaconcomitantedeum
corpo biolögico eum corpo psicolögico.A partirdessaconcepçâo,
busca-seanalisarasdina
-micasgeradu pelo diagnösticodecâncerde
mamae pela mastectomiana busca da compreensso de como essa
doençaeordcridotratamentoafetam aimagem corporaldasdoentes.
P0r ser o corpo orgH co o alicerce onde se apoia a imagem
coporal,asmodiicaçöes daquele terâo efeito sobre essa imagem.
Essasmudançaspodem sersimbolizadaseintegradM naimagem que

eveluçëo dos estsgios de mudança parece responder mais osujeitotem deseucorposem produzirgrandesalteraçöes;porém
adequadamente ao tipo dedemandaobservadoem instituiçöes,além
deofereccrumaoportunidaderclevanteparaaatuaçâopreventivado
protissional,quandoestetem acesso àspessoasapenasnum nfvelde
prevençëo secunde a.Destaformn,podecontribuirtambém para o
desenvolvimentodeprogramasdeprevençâoem sat
idemental.
Palavras-chave:JJJA mental,prevençâo,psicoterapiabreve.
A+ A
PSICOTERAPIA BREVE E PREVENCA.
O: ADERENCIA DE PMs Ao
ATENDIMENTOINFANTIL

quando asmodificaçöesbiolögicassë0 relevantes,como no casc de
uma cirurgia mutiladora,acarretarso também uma modifcaçso na
imagem corpnral.
Um dosaspectosquenospropomosapensaraquisë0osprocesscs
que acontecem quando essa mutilaçso orgânica ocorre num lugar
determinado do corpo feminino: a mama. De fato, a principal
terapêutica para o cM cer de mama, a mastectomia, remete
inevitavelmente àperdadeuma parte do corpo anatômico, noutras
palavr%, àd'mutilaçzo''damama, considerando-se0 lugarespecial

TerezalochicoHataeMito(UniversidadeS5oM arcoseUniversidade
Paulista)

queoseioocupanouniversoderepresentaçöesfemininas.
No trabalho sâo visualizados também os mecanismos que as

Apresentaum panoramadaspropostaspsicoterfpicasbrevesnaârea
infantildesenvolvidasem nosso meio eanalisa adimensâo preventiva

pacientes utilizam comö tentativas de lidar com as angtistias,bem
como asmodiûcaçöesqueosmesmosdesencadeiam em suasvidase
asrepercujsöesnotratamento.

dotrabalhojuntoaospais.A prevençâoéentendidanoseusentido
Naseqtznciasàoanalisadososdiferentestiposdereaçâofrenteà
clissicoem trzsnfveis,considerando-seosobjetivosmaisamplosde confinnaçsodo diagnösticodeclcerdemama,tantoporparteda
promoverasat
idee evitaradoença,impediro agravamento eo de
minimizarosdanos.Dentro daspropostasdaprevençâo secundM a,
enfocao trabalhocom ospaiseanalisaarelw ioentreoseugrau de
envolvimento no processo psicoterâpico e os resultados obtidos
utilizando ascontribuiçöesdo enfoque transteörico sobreos estégios
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pacientecomodo seucfrculofamiliar,oqualétambém afetadoetem
portanto, um papel relevante na construçâo das diferentes
representaçöesdadoença.
Dessa forma, acreditamos que um maior conhecimento de como
tais mulherej lidam com essas situaçöes desestruturantes -o

Resumos de ComunicaçsesW enf/fcas

diapösticû de neoplasi% malignas e a mastectomia- tomam-se
fatoresdegrandeimportâncianotratamentodasmesmas.
Palavras-chave:câncerde??xirnc,
'neaaçso;psiconcologia
A+A

OCORPONâ0éDEPLMTICO
Emklia de Lima Estivalet(HospitalFêmina de Porto Alegre,Porto
Alegre)
O câncerdemamaéumadoençaqueatingcum nt
îmero crescente
de mulheres.A mastectomia,como se sabe,é uma cimrgia de
extirpaçâo da mama indicada em diversas situaçöes onde hl o
diagnösticodecâncer.
Decorrem destaintervençëo cirérgicacomplexassituw öesde vida
paraamulher.A imagem corporalsofrealteraçöes,asrelaçöescom o
marido ou compnnbeiro e mesmo com a faml
elia e sociedade sâo
abaladas,dificultandoaaceitw podadoençaeoscuenfrentamento.
A cirurgia de reconstnwâo mamaria é um recurso que tem sido
utilizadoparapossibilitaràmulherumaretomadadasuaestruturaçâo
corpöreavisandoobeneffciodarelaçâodamtllhercom sigo mesmae
nasrelaçöessociais,oquesetraduzem melhorqualidadedevida.A
reconstnwâo mamaria pode ser realizada na mesma cirurgia onde
ocorrearetiradadottlmoreconsequentementeextirpaçâo da mama
ou algum tempo ap4s.Sendo utilizadabasicamenteduastécnicas:o
enxertodesiliconeoudeslocamentodamusculaturaabdominal.
Apresenta a seguir a experiência de trabalho desenvolvido pelo

ServiçodePsicologiadoHospitalFêrninadePortoAlegreejtmtoao
Servko dc Cirurgia Pllstica do mesmo Hospital.Este trabalho
consistenaavaliaçàoeacompanhamentodospacientescom câncerde
mama onde a indicaçâo de reconstm çâo mamaria é clinicamente

Dentrc destecontexto,seimpöeaseguintequestâo:Quecspaço
existe dentro de uma pesquisa genética para acolher asangl
istias,
medosefantasiasdestasmulheresem relaçâoaoseu riscofamiliarde
câncerdemama?
Foia partirde preocupaçöes como esta,que se consgurou uma

escutaparticulardentrodesteprojetodegenéticaecâncerdemama,
buscando resgatar a particularidade de cada sujeito,através de
entrevistasrealizadasc0m asmulheresqueconsentiram em palticipar
dapesquisa.
Destaforma,o quenoscoubeinterrogarésobre0posicionamento
destas mulheres frente à pesquisa genética,em particular, e ao
discnrso médico,num sentido maisamplo.Dentro destaperspectiva,
este estudo tenta circunscrever algumas questöesno que conceme a

relaçâo do sujeito moderno, contemporleo com a revoluçâo
tecnolögica.
Osavanwstecnollgicosdaciênciapermitem um deciframentc do
nosso corpoquerepercute,também,namaneiracomolidamoscom a

nossasal
ide,nasrelaçöesque podemostercnm avida ea morte,a
partir de um diagnöstico genético ou de nma terapia gênica. A
genéticaémaisumatentativadaciênciadeencontraraetiologiadas
doenças,buscandon0sgenesasuaconstituiçâo.
Estas mulheres que participaram da pesquisa genética vêm em
buscadealgumasrespostas.A principalse refereàcausadadoença.
Suas respostas para esta questâo estqo articuladas com o fato dc
submeterem-se aoexamegenético.Porém,tecem teoriasparticulares
acercadaetiologiadadoença,evidenciando a preocupaçpoem saber
porqueistofoiocorrercom elas.
Em primeiro lugar,no relato destas mulheres,o que aparece é

justamente aexplicaçâo genética ou hereditoa.Ou seja,buscam

encontrarnaescrituragenéticarealizadapelamedicinaumaresposta
deporqueadoeceram.Esperam,ao sesnbmeterem àpesquisa,quea
.égenético,estsinscritonosgenes,
docnça,bem comoosmedos,osdesejos,asangt
istiaseexpectativas ciêncialhesfomeçaestaresposta'
em relaçâo arectmstruçâo mamalianecessitam passarpelapalavra. eraoseudestinn.
Um espaw defalaparaestaspacientes,inclusive,escolhem 0 melhor
A partirdestaperspectiva,podemospensarqueexistenestescasos
mcmentoparaoptarpelareconstruçâotem-sedemonstradodegrande um entrecruzamento do discurso médico/cientffco e asexplicaçöes
valia,atim dequen5onegavam sobreestaintervençâo,fantasiasde dasmulheresparao surgimento dadoença.Porum lado,veriscamos
perfeiçào ecura.
ainfluência que a medicina tem sobre afala destessujeitos,as
Palavras-cbaves:câncerde??1u??1a,reconstruçâo= rnlrl,psicologia construçöesrealizadaspelasmulheres,invariavelmente,encontram-se
A+A
marcadasporestediscurso.
O RISCOFAMILIARDECANCERDEMAMA,A M QLRSAGENWICAE A
A escutadafaladasmulheresatravessadaspdo discursodatecnoESCIJTAPSICANAIX ICA
ciência revela,também,uma outra enunciaçpo,a funçâo da teoria
Luciane#t7Luzfzul(UniversidadedeSantaCruzdo Sul,SantaCruz individualconstrufdasobreadoença,incorporadapelapacientecomo
possfvel.

Constata-sequeaverbalizaçâo do lutofeito pelc seio perdido pela

doSu1)
A PesquisaGenéticaest;definitivamentenapautadaciênciadeste
século.Em poucas ocasiöes,porém,foianalisada sob a ötica da
Psicanélise.Este eabalho assume a perspectivade abordaro risco
fnmiliardecb cerdemamapeloviéspsicanalftico.
Este esttldo foirealizado a partirdo estudo de caso de quatro
mulherescom histöricodecl cerdemamaepossuem nafanu'liaduas
ou maispessoasquetiveram câncerdemama ou ovo o.Portanto.sâo
mulheresmarcadaspelador,sofrimento,mutilaçöesffsicasealgumas
vezespeladegeneraçâo e amorte.
O diagnösticodecânceréum momento traumltico,freqûentemente,
o paciente e seus familiaresmaispröximosticam ligadosao mesmo.
O impacto destediagnöstico é incisivo na vidado pacientee de seus
familiaresem todososaspectos.Frenteaeste diagnöstico vivido pelas

pacientescomo umasentençademorte,o sujeito sevêacometidode

elemento que permite ou nro a subjetivaçso da experiência da
paciente.
A pesquisa genética instala um novo paradigma de salide que
remonta a velhos temas da humanidade:quem somos? de onde
viemos? ?ara onde vamos?Neste sentido,aponta para questöesda

mortalidadeedaimortalidadedohomem.QuaisSâo asimplicaçöes
destenovo paradigma?Quelugarrestaaomitoindividualoucoletivo
nabuscaderespostasaessasquestöes?
Palavras-chave:câncerdemama,pesquisageaglictzepsicanâlise

MEsx4
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PERSPECTIVASNO ESTUDO DA EXPERIVNCIA RELIGIOSA
RELIGIOSIDADEE0 M ONTECERD0 HOMEM

GilbertoSafra(UniversidadeSâoPaulo)

uma desordem psfquica,que pode serprogressiva se o mesmo nâo
encontra um ponto de apoio, um referencial para situar-se. Com
efeito,o risco familiardo câncerde mama encontra-se associado ao

No finaldo século dezenove e no infcio do século vinte surgiu na
Rt
lssia um grupo de artistas e tilösofos que se debmçaram sobre a

trauma,um vez que,o sujeito ou mesmo seus familiaresjs se

princfpiosepistemolögicose Elosöficosdisponfveisatë aquela ëpoca.
Naquele pedodo,a vida intelectualrussa caracterizava-se porterde
um lado osteölogosereligiosose do oueo a chamadaçtinteligentsia'',
sem quehouvesse interaçâo entreestesdoisgrupos.

encontraram frente ao diagnöstico decâncer.
A pesquisa genética,a qual estas pacientes submeteram-se,que
busca estabelecer a hermxa através dos genes,nâo deixa de estar
associada a este evento traumltico da vida das pacientes,na medida

queremeteosujeito aoseu pröpriodiagnösticoou ao diagnöstico de
pesso% dafaml
7ia.
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religiâo com o objetivo de refletir sobre ela a partir do rigordos

A religiosidadeprovinhadatradkâo ortodoxaquesefundamentava
nosevangelhosenaleituradapatrfstica(textosdossantospadres).Os
representantesdesse grupo repudiavam qualquerabordagem da vida
25

humanadeorigem tilosötica,Sep ndo eles,produto(larazpohumana

Palavras-chave: neurohsiologia, neuropsicologia, experiLncia

religiosa:psicolotia& religilp
A+A
RE
L
I
GI
XO
0t
J
SE
NT
I
DO
BAS
I
CO
DE
VmA?
pensamento positivistaeracilmalistaosWrticesp0rmeiosd0squais
pensavam a existência humana.Esses indivfduos tinham grande Maaro Martins àmatuzzi (Pontiffcia Universidade Catllica de
apreço pela filosofia ocidental, que havia entrado na Rt
issia, Campinas)
yrincipalmente:durante0reinadodePedro,0grande,edeCatarinaII.
é nesse contexto que surge Vladimir Solovyov (1853-1900), EstetrabalhoretomaasugestsodeErichFromm desefalarem uma

esvaziadadaex?eriênciadaoraça.
A 'd
inteligentsia''era ccmpostagorpesso% atéias,que tillham no

primeiropensadorrtlssoquedesenvolveuum sistemadepensamento

em quen5ohé(Iistinçsoentrefilpsofiaereligiâo,j/qneparae1rn50
erapossfvelenfocar()serhumano sem levarem contaa suabusca
pelcdivino.
Solovyovpodenosauxiliarparadiscutirmosalp masquestöesque
mc?arecem importantesnoestudodareligiosidadehumana.
0 autordisctlteareligiosidadehumanaapartirdascontribuiçöesde
Solovm v e do grupo independente de psicanslise. Assinala ()
acontecerdohomem nohorizûntedaexistênciacomointerfaceentre

a organizaçëo deselfrealizadanadimensso espaçc-temporale a
vivência do absoluto,de experiências emocionais vividas como
infllzitaseeternasque sp0 freqflentemente referidaspclospacientes
como religiosas.
Palavras-chave: sagrado, Solovyov, Winnicott e psicologia da
religiâo
A+A
SUBSTRATOS NEUROLöGICOS DA EXPERIVNCIA RELIGIOSA: A
ESTRUTURASUBJACENTEAODESDO

GeraldoJosédePaiva(UniversidadedeSâoPaulo)

cstrutura de orientaçëo e devoçso,fundamentalpara se entendero
comportamentopropriamcntehumano do pcnto de vistapsicolögko.
O pontodepartidaéasituaçâo humanaconcretamenteconsideradae
nâctantoanaturezahumanaabstrata.A partirdafsurgeanecessidade

bssicadesereengontrarum equilfbriooumesmoumaunidadesentida
como gerdida.E no contexto dessa busca que a religiâo faz um
sentido psicolögico.Contudo nâo apenasa religiâo,como também
qualquersistemadeorientaçâobssicaededevotamento efetivc.Ta1
sistemacarreiaaenergiamaisfundamentaldopropriamentehumano
ese manifestadediversasfnrmas.Essasformassâo histöricas,mas
encontram, todas elas. concretizw öes em nossos modos
contcmporâneos de viver.Embora agarcntemente camutladas por
ideologias encobridora , essas concretizaçôes sâo facilmente
detectsveis.Sâodiscutidosexemplos.
Palavras-chave: sentido de vida, f'
rit-/l Fromm e psicologia &
religiöo
MEsA5
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RELAIAO PROFISSIONAL DE SAVDE E PACIENTE:
BARREIRASE FACILITADORES

'ç
Um modointeiramentenovodeentenderabasecerebraldetodas
as experiências,inclusive dasque ocorrem noscomprometimentos

REl-Açâo M O ICO-PACIENTE: UMA VISAO COGNITIVOreligiosos,f0iabertogw asao estruturalismo biogenético''(Bowker, COMPORTAMENTAL
1995,p.vii).Apresentnm-setrabalhosrecentesded'AquilieNewberg Lucia EmmanoelNovaesMllacrg (UniversidadeFederaldoRiode
-

(1993) 1998*
, 1998), que propöem algumas estruturas Janeiro)
neurotisiolögicasdaexperiênciareligiosa.Supondoqueareligiâo se
define essencialmente como controle do ambiente e autotranscendência, os autores apontam dois mecanismos
neurohsiolögicos essenciais da religiso, o operador causal e o
(Teradorholfstico.0 primeiro,localizadonohemisfélicdominante,é

A relaçâomédico-pacientetem sidofocodemuitosespecialistasem
PsicologiadaSatîde,namedidaem quepodeinfluenciardemaneira

decisivano processo sat
ide-docnça. A formaçâo em Medicinajl

conta11;alpnsanpscom adisciplinaPsicologiaM édicacomoparte
oresgonssvelpelapercepçëosubjetivadacausalidadeegera0tcrmo deseucurrfculum,no entanto,observa-senaprsticaumaditiculdade
inicialdacausalidade,de ordem pessoal,quandc essenëo pode ser dealp nsdestesprofissionaisem valorizarosaspectospsicolégicos
abstrafdodosdadosdossentidos.Produziria,pois,osmitoseosseres da doença e lidar adequadamente ou fazer o encaminhamento
sobrenaturais que os povoam.O cperador holfstico,'localizado no necessJric do paciente. M uit% vezes,o médico percebe e tem
hemisférionâo dominante,é0responsévelneuralpelapercepçào dcs conhecimento teörico para considerar os aspectos psicolögicos
fenômenosmfsticcsde unidade, agc em conjunçso com osdois envolvidosnaetiologia oumanutençâodadoença,porém desconhece
subsistemas do sistema nervoso autônomo, () simpltico e o estratégias especfticas para lidar c0m tais aspectos,muitas vezes
parassimpético, denominados por Hess de, respectivamente, apenasatirmandoparaopaciente quesuadoençaincluicomponentes
ergotröpicoetrofotröpico.Asprlticasreligiosasutilizam um eoutro emocionais. A abordagem cognitivo-comptm amental,através da
dessessubsistemas.O funcionamento pleno de um d0ssubsistemas M edicina Comportamental,pode contribuir de vo as formas no
gassa a exigir, por breve tempo, a ativaçâo do outro. Essa sentido de esclarecer 0 protissional de satîde quanto a fatores
comglementaçso de funcionamento mostra-se particularmente importantesaserem consideradosequepodem favorecerumarelaçso
importanteno estado mfstico maiscomgleto,odaAbsolutaUnidade terapêutica. Atravésdeseus princfpios cognitivos,pode esclarecer
deSer,descritonasvo asreligiöespessoaiscomounisomfsticaenas snbre as interpretaçöes disfuncionais dadas pelo paciente para a
'e em
religiöesimpessoaisefilosofiascomoo Vazioou o Absoluto.Nesse doença,para o tratamento,para simesmo enquanto ''doente'
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estado,em queocorre em grau msximo asaturaçëo dossubsistemas
simpstico e parassimpitico,haveria a breve ativaçso também do comportamentais,pode esclarecer sobre diticuldades na adesso ao
hel
nisfério dominante, devido às associaçöes entre c hemisfério tratamento e na mudnnça de estilo de vida, demonstrando a
-ncia dos reforçadores e da falta deles,além de enfatizarc
esquerdo eosistemasimpitico-ergotröpico.Disso resultaosensode importa
absoluta integw âo acompanhado de intensa consciência do ego, papelativodopacientefrenteàsuapröpriadoença.Aomesmotempo
atestado nos relatos desse estado mfstico. Segundo d'Aquili e talenfatizaosaspectoscognitivosecomportamentaisdomédico,eda
Newberg,K:oselementosessenciaisda religiâo estëo hard-wired no influênciadessesaspectosnocontatocom o paciente. Considerando
cérebro.O influxo da cultura pode incrementar ou diminuir seus questöes especfficas do profissional, a abordagem cognitivoefeitos, mas eles estâo sempre 1f' (1998, p.198). Valorizada a comportamental também podeatuarno queserefere ao fenômeno
proposiçâo dos autores, pusa-se à crftica de alp ns de seus iatrogenia,atravésdaexplanaçâo de seu modelo teörico,que pode
comgonentes,como as hipotéticas localizaçöes d0s mecanismos e gerar maior atençâo para apectos antes negligenciados ou
ftmçöescerebrais,adefiniçâo dereligiso,arelaçsoentrenecessidade desconhecidose quc poderiam estar favorecendo a mantltençâc eu
e desejo religioso e o destaque desproporcionado concedido ao agravamentodadoença.
Considerandoaformacomoaabordagem em questâoacreditaquea
misticismo.
personalidade se desenvolva,o indivfduo,através de experiênci% de
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Wda,internalizamodosdeinteœretar0mtmdoao Seuredor,0que#ai i
dentitiquesuapresençanoprofissionalantesquehajareclnmaçöes
constittlirseu esquemacognitivo prlprio. Esse esquema cognitivo porpartedo?aciente.
envelveumasériedecrençasqueembasam ainterpretaçëodeeventos
A principalcausa da insatisfaçâo do paciente é justamente a
vivenciados pelo indivfduo,o que muitu vezes ocorre de fprma aparentedisculdadederelacionamentoqueticaevidenteentree1eeo

disfuncional. é muito importantc,aolidarcom ()paciente,queo

prosssionalqueoatende.O tratamentodobum-outlevaadestrukbo

ide-paciente e ao
profissionalde sat
ide,tenha oporhlnidade de conhecer um ptmco desta barreira na comunicaçso protissionalda sat
dessapessoa,além do quesabesnbreadoençadaquale1eémrtador. estabelecimentodeum vfnculomenosfntimoeintenso,porem,mais
'
Atravésdesseconhecimento.0 profissionalpodersentrarem cnntato humanoeafetivnentreadfade.
avras-chav
'e: Bum-out, stress, tffee prohssionaltfa saûdecom ocsquemacogcitivo dnindivfduoe,assim,poderfccmpreender Pàl
comce1eestsinterpretandosuadoença.podendo.entâolidarcnm ele pacient
e,interaçâoepaciente-prohssional
A+A
deformamaisadezpada,tanto no que se refere à comunicaçso da
I
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AVALIAIAO DE UMA EXPERIGNCIA
doença, das mudanças que deverâo ser implementadas ccm o
PE
DAGöGI
CA
tratamento,daimportânciadeprocedimentos,etc.
A visâo cognitivo-comportamental,no que se refere à relaçëo DayseMariaBorgesKeiralla(UïversidadeEstadualdeCampinas)
médico-paciente,consideraqueoserhumanodeveservistodentrode
Visando pennitiraintemose residentes,no Deptzde Pediatriada
uma perspectiva biopsicossocial,incluindo a presença de varilveis
Fa
culdade de CiênciM M édicas da Unicnmp, uma anâlise das
extern% (climsticas, ambientais, demogrv cas, etc) e intemas
i
nt
eraçöesenvolvidasno atendimento clfnicopediltrico cm atençpo
(cogniçöes,comportamentos de lisco,stress,etc). Para talto,é
necesso oqueoprofissionaldesat
idedesenvolvaum olharamplcno primv a, dois pediatras e uma psicöloga realizaram encontros
quese refereao indivfduo doente,e que,além disso, saibaf)que semnnais de noventa minntos aplicando técnicas de dinâmica de
fazercom oqueestévendo,ouseja,tenhaestratégiasparautilizarno grupo e role playing.Uma categorizaçpo aleatöria de trinta e tzfs
sentido de melhorar a salide da relaçâo e do paciente em si,e a fchas de avaliaçso sobre: (1) a pertinência da atividade; (2)
abordagem cogniuvo-comportamentaltem grandecontribuiçso adar cont
ribuiçso à formaçâo protissionalil3)contdbukâo à.formaçso
pessoale(4)sugestöesaoenrkuecimentodotrabalhoevidenciaram:
nessesentido.
Palavras-chave:r:fJ;J/médicopaciente,medicina-comportamental quanto a contribuiçëoparaa formaçso profissional:consideram que
forneceorientaçâosobrecondutaseposturas aserem tomadascom o
ebiopsicossocial
A@A
paciente (10))importanteparaa fonnaçso protissional(11).
,aborda
BURN-OUT:UMA BARREIRA ENTREO PROFISSIONAL DA SAVDEE O aspectos psicossociais do médico e do paciente (2); promove o
PACIENTE
aprendizado e sensibilizaçëo da profissâotll,No tocante àfonnaçso

pesscal:éum espaçoparaexporsituaçöesesentimentostl4);trocade
experiências(4).
,resgatedainëncia(1).alfviodestress(lliquebraa
rotina e melhora o relacionamento interpessoal tllifalta de
Devido à grdpriaditiculdadede lidarcom o sofrimentoalheio,os experiênciaditicultao trabalho (1);discussâo n5o mudou formade
protissionaisdaJreadasadde,freqtientementesem onotarem,mllitas pensardoaluno (2).E,tinalmente,sugestöesparaenriquecimento do
vezessedistanciam emocionalmenteatim deevitarem ()seupröprio trabalho:maiorduraçào destaatividade (14);continuarestetrabalho
ido e método insatjsfatlrio (3) horo o inadequado (2);
sofrimento.Quando esta evitaçào é muito intensa, e1a gode ser (7);contet
regresentatik'a de uma situaçào de BURN-OUT. Pouco se tem diticuldade do professor em interagir com o grupotzl Presença
estudadooqueéobum-outecomoe1esemanifestanosprotissionais obrigatöria(1)fal
tadefeedbackdoprofessor(2);contel
idoemétodo
de satide. O burn-out é um padrâo de comportamento e de inadequado (2). Estas experiências compartilhada pernlitem aos
sentimentosqueocorrequandoapessoaestbsujeitaafontescrônicas estudantes a expressâo de sentimentos e reflexöes com relaçâo à
MarildaEmmanuelNovaesLipp (PontiffciaUniversidadeCatllicaDe
Campinas)

e intensas de stress emocionalque ultrapassam sua habilidade de priticamédicaeao processo pessoaldetornar-semédico,bem como
enfrentamento.Destemodo,todaprofisssoquelidecom osofrimento o auto conhecimento e o crescimento pessoal.O método indicou
alheio de 'grande magnitude pode gerar bunbout, Uma das mudançadeatittldeehabilidadesn0sestudantes.Asavaliaçöesforam
conseqtiênciasmaisacentuadasdeum estado deburn-outcrônico é o maispositivasdo que negativaso que faz com que osprofessores
da barreira quee1eimpöe entreo protissionale o paciente.Nestes mantenham neste formato estaatividade atéo momento.
casos,quanto mnissofrimento o paciente apresenta,maisindiferente o Palavras-chave:interaçsomédico-paciente,experiênciapetftqlgictt
protissionalparecese tornar,como se existisseumabarreirapoderosa atençsoprfrnlrifl
entre osdois.O bum-outtem uma atuaçâo trfplice quepode afetaro
0RG
medico,o psicölogo ,a enfermeira ou outro profissionalda saide de M Esx6
modo drama
'tico.Esta açâo tdplice se processa da seguinte maneira: PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO - A
(1) exaustâo emocional que pode mnnifestar-se ffsica ou ALTERNATIVA POPULAR
psicologicamente.A pessoase senteexausta,sem energia,desgastada.
Nâo dispöe mais de energia emocionalpara Hsentir''
o sofrimento do GESTAO POPULAR -RECONFIGURANDO A GESTXO NA PERSPECTIVA DA
outro.Ela se distancia e nâo se comove ou se sensibiliza com a dor

Pslcotzx lA COLETIVA

alheia;(2)despersonalizaçâoem queotç
outro''perdeascaracterfsticas

PeterSnink(FundaçâoGettilioVargas,S:oPaulo)

emocionaisde''serhumano''eévistocomoum Ktobjeto''quedeveser
tratado com eficiência, mas nâo necessal
iamente com carinho ou
compreensëo.Isto tem sido identiticado como sendo capazdelevarao
cinismo,a initabilidade,a baixa tolerM cia e a falta de paciência.A
insensibilidadequese desenvolve podelevara procedimentosrâpidos

enbjetivosondeossentimentosdopacientenâosâoconsiderados;(3)
desrealizaçâo pessoalquando aauto estimasofreum rebaixamento.A
pessoa sente que seu trabalho nâo é importante e tk a desmotivada,
indiferente.O processo do burmouté gradual e por isto nâo é

usualmentepercebido atéquandojsest; instalado e seusefeitosse
fazem sentirno modo de lidar com o paciente.Como no Brasilé
infreqûente que se discuta o fenômeno do burn-out,6 raro que se

Resumosde Comunicaçöes Cientl
Tcas

A psicologia social se orientou durante muitos anos ora pelos
fenômenosde micro alcance,taiscomo interaçöes pessoa -pessoa e
de dinâmica de grupo,orapelos fenômenosde macro alcance ligados
às temâticas culturais gerais e refletidos em estudos sobre atitudes
sociais e, mais recentemente, representaçöes sociais. O nfvel de
anâlise demédio alcance,da açâo cotidiana.demovimentossociaise

formas autöctones de a#r e se organizar foi,de maneira geral,
marginalizado.Na#ea dapsicologiacomunitM ao mesmo fenômeno
levaàescolha defonnasde intervençâo M sentadasno pequeno gnlpo
enquanto ferramenta universal de educaçâo, reflexâo e tomada de
decisâo.O resultadû é que conceitos como sociedade civil,gestâo
participativa de serviçoslocaise formas mt
iltiplasde organizaçâo e
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gestso a parirda coa:nnidade n5o slc encontradosnaS discussöes
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O presente trabalho aprofundars estas questöes tendo como
referênciaalgumasdasexperiênciasalternativasdegestëogtîblicaque

BrtniaLiebesny(PcntiffciaUniversidadeCat4licadeSâoPatllo)

estLodemonstrandooengajamentodeagrupamentoscomunitlosna

Este contelido f0idesenvplvido em dissertaçâo de mestrado de
1998,apartirdequestionamentosformuladospnrlinha depesquisa
daadolescência,naequipedepsicologiasöcio-histöricadaPUC-SP.
Discutiu-se aqui()signiticado de trabâlho para adolescentes da

buscadesoluçöesprsticasaosseusproblemassérioseurgentes.

A+A
O PROCEBOSOCIM.DECONSTRUCAODECOOPERATWM

LenySato(UniversidadedeS5oPaulo)

oitavasériedo primeiro grau deescolaptiblica (103Ss)eparticular
(119Ss).

Discutimosa constrt
lçso de cooperativasapartirdaconcepçâo de
organizaçso como processo social dinamizado p0r negnciaçöes.
Partimosdaconcepçsodequeasnoçöesdecontlitoedeharmoniade
interesses sâ0 nucleares para a compreensâo desse grocesso.Tais
noçöesexplicam os movimentosde cooperaçb e de confrontaçso,
constituindo-se,portanto,aorganizaçëodecocperativascom processo
de interaçâo negociadas, a partir dos quais dào-se as escolhas
organizacionais.Nesse sentido, compreendemos a construçso de
relaçöescooperativascomoprocessodialögico-discursivo.
A+A

A QUAIJFI
CANO PROFISSIONAL E A ORGANIZAIAO DOS
TRABALIIADORF,
S-O CASODOPROGRAMAINTEGRARDACNW CW

OdairFurtado(PontiffciaUniversidadeCatölicadeS5oPaulc)
O Programa Integrar, da CNM /CUT de qualiticaçso e
requalificaçso demetaltirgicosdesempregados,desenvolvidoapartir
deconvênio com aPUC-SP foiaexperiênciapiloto deumapolftica
daConfederaçsoNacionaldosMdalt
irgicosdaCIJT paratransformar
ossindicatostiliadosem Nindicatos cidadëos''.Ao voltar-se para a
requaliscaçâo do trabalhadordesempregado dava-se uma mostrado
querepresentavaessanovapolfica.Ossindicatosdevem sepreparar
para a nova etapa de reestm turaçso produtiva e antecipar as
consequências do efeito dessa reestruturaçëo para o campo dos
trabalhadores.Como participante dessa experiência,estareifazendo
um balanço da gestâe sindical, como alternativa de gestbc
organizacionaletambém apresentando a anélisedo significado e û
sentido pessoaldaexperiênciaparao trabalhadordesempregadoque
vem participando do curso de Ensinc Fundamental do Programa
Integrar.

A anfisedocontet
ido deredaçöessobreseusprojetûsdeWda,
resultou na classificaçso d0s temas mais importantes e stu

organizaçâo,nofuturodessesjcvens.
O trabalho aparece como necessM o para a sobrevivência,mais

cedo entre osjovens de escola ptiblica;os de escola paricular
germanecem mais longnmente identit
icados pelo estudo. As
diferençasna organizaçso intem adostemasabordadoscaracterizam
contetidosmaisespecfficosdosgm posdegênero.

Osjovensseassemelhnm maisquandodescrevem seufuturomais
remoto (em torno de 29 anos de idade).O trabalho n5o é uma
atividadetransfonnadoradesiou de suasrelaçöes;é uma atividade
voltadaparaseubem estarerealizaçâoindividual,representadospela
constituiçâo da faml
7ia e aquisiçâo de bens. Os padröes de

expectativasfuttlrasyarecem muitopröximosdosmodelosveiculados
porumasociedadellberal,individualista,oquenoslevaapensarno

(deslpreparo para a crftica às formas de inserçâo no mundo do
trabalho.
Estasconclusöesdevem sercompreendidasapartirde umaleimra
söcin-histöricadainserçsc socialdessesindivfduos;podem serliteis

paradisctlsssoeelaboraçëodeprcjetoscrfticosdeintervençâoem
Orientaçso Protissional,na direlo da gromoçëo de satide dos
sujeitosdessaprltica,atravésdaapropriaçpodasmultideterminaçöes
deSuasrelaçöesinter-subjetivas.
A+ A
O SENTIDO SUBIETIVO ATRIBIXDO A ESCOLHA DO FUTURO
PROPBSIONAL

Ftmtfa Maria Junqueira (Pontiffcia Universidade Catölica de sèo
Paulo)
Diante da multiplicidade dc questöes a serem investigadas,para
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avançarmos na compreensso do jovem na situwëo de escolha

QUEM EU QUERO SER QUANDO CRESCER:O SENTIDO DA

protissional,apresentaremos aqui alp ns dados de uma pesquisa,

ESCOLHA PROFISSIONAL E DO TRABALHO ENTRE JOVENS

realizadacom 0objetivodeapreenderosentidoatribufdoporjovens

QUEM EU QUERO SER QUANDO CRFRCER:UM ESTUDO SOBRE O
PROJETODEFW URO DEJOVENSDA ESCOLA PUBLICAE PARTICULAR
EM Sâ0PAULO

éna Merch D àklBock (Pontiffcia Universidade Catölica de Sâo
Paulo)

decamadaspopularesaescolhadofuturoprotissional.
Importantefrisar,de infcio,que vemos nas fornmsde escolhado

sujtito,umaexpresssoftmdamentaldomovimentoeconstituiçâoda
consciência e portanto da subjetividade.Acreditamos assim que,
através da compreensso do sentido atribufdo pelo sujeito à sua
escolhaprosssional,avançaremosnacompreensâo daconstituiçâode
suasconsciências.

Doispequenosestudos,em carsterde iniciaçâo cientffica,foram
realizados sob minha orientaçâo, por alunas da graduaçso da

No entanto, diante do trabalho com este jovem e mais

alpmasdiferenças:ariquezadalinpagem com queosprojctosda

queapreendaestejovem nasuaconcretude,comoum indivfduo ao

especifcamente numa intervençâo voltada para a orientaçâo
FaculdadedePsicologiadaPUCSPn0sanos96a98.Osprojetosdos prohssitmal, fica evidente a necessidade de sairmos de um
jovensdasescolasparticularese dasescolaspt
iblicasapresentam conhecimentogenéricoeaparenteepartirmosparaum conhecimento

escola particular sâo construfdos e no nfvelde conhecimento da

mesmotempot
inicoehistöricaesocialmentedeterminado.

realidadequeébem maiorentreosjovensdaescolaparticular.Os Vemosqueaquestâodaescolhadeum futuroprofissional,ouseja,
jovensdaescolapl
iblica,noentanto,sonham mais.sedescolam mais o sentido subjetivo atribufdo pelosjovenseestaquestâo,deve ser
de uma realidade que lhes parece diffcilde ser vivida.No entanto, compreendi
do como expressâo deumaformapröpria,subjetiva,de
apesardasdiferenças,osprojetosrevelafam,em seuconjunto,jovens configurar uma realidade social mediada pelo processo de
conservadoresqueousam poucoaoprojetarofuturo.Osaspectosque globalizaçâo,pela sua expressâo ideolögica,o neoliberalismo,e pelo
compöem osprojetoss:oosmesmos:famfliaetrabalho.Jovensque desemprego.
pretendem seralgoparecidocom oquehojesâoseuspais.
Com isto estamosafirmando quenâo podemosdeixardeconsiderar,
O trabalho é buscado como algo que deve realizar pessoalmente e
que deve ser fonte de prestfgio e retribuiçâo financeira.Poucos
percebem otrabalhc como umacontribuiçso à.sociedadenaqualse
inserem.

A+ A
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como determinw âo fundamental nas fonnas de pensar,sentire agir
frenteaquestpo do futuro protissional,arealidadede desemprego que
vivemos, na qual o priorito o sëo os investimentos em novas
tecnologias poupadorasde mâo de obra.Nëo podemosdeixar de
lembrarque cadavcz mais o processo de globalizaçâo exige mâo de
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obra mais qualificada,individualizada e autônoma, caracterfsticas
essas que as camadas populares estâo,cada vez mais,longe de
alcançar. O pröprio presidente Femando Henrique afirmou, em

matériafeitaporIgorGielow naFolhadeSâoPaulo(08/04/1997),ç'
O
processo global de desenvolvimento econômico cria pessoas
dispcnssveis no processo produtivo, que sâo crescentemente
'dinempreglveis''#por falta de qualiticaçâo e pelo desinteresse de
empregl-las'',

Trata-se de discutir a cnrtica de Merleau-ponty às antinomias

tilosöscas:objetivoesubjetivo,corpoeconsciência,geralesingulac
e suas resgectivas antinomias metodclögicas: quantitativo e
qualitativo,explicaçsoecompreensâo,causalidadeevalor,presentes
napsicologiadoinfciodoséculoeque,segundoele,estavam em vias
desuperaçâopelaspesquisasdapsicologiacontemporklea.Trata-se,
no ft
mdo,de uma revisso da noçâo de comportamento.Alguns

exemplosilustram aquestëo.Merleau-pontyelogiaoprojçtoinicial

do Behaviorismo, que procurava entender () comportamento na
relaçâo do orgnnismo com o meio,sem anecessidade de recorrerà
acreditamosque,atravésdossentidossubjdivosconstmfdossobrea fisiologia como princfpio de explicaçso.W atson,entretanto,como
escolha de um futuro profissional,podemos apreender o impacto reaçâo Tç
ks trevas da intimidade psicolögica'', acaba fundando o
psicolögicodemudançastsoradicaisnascondiçöesdo trabalho,nas comportamento em relaçöes de causalidades tisiolögicas. Pavlov
quais como atirma Rifkins (1995) o medo do ç'
bilhete azul'',da interpretava o funcionamento do sistema nervoso a partirde uma
possibilidadede setom ardescartbvel,e quem sabe até invisfvelno concepçëo de conduta que estava scndo revista pela Psicologia.
mundohigh-techdocomércioglobal,éimenso.
Principalmente com Goldstein,Merleau-ponty frisava anecessidade
A nossovertendoum maiorctmhecimento destesprocessos,destes desecntenderatisiologiaapartirdo fenômenodocomportamento:a
aspectos da subjetividade dos jovens, poderemos repensar, Psicologia nso deve ser entendida em ftlnçân de uma tisiologia
reorganizar nossos cursos, nossa propostas de orientaçâo abstrata, é a lisiologia que deve ser entendida a partir de uma
profissional,defornm apossibilitaruma intervençëo maisadequada Psicologiaconcreta;é()sentidodocomportamentoqueservedeguia
junto aestapopulaçâo.Quando nosreferimosaintervençëo,ns0 paraaelaboraçâodeuma ssiologiacientffica,enâoumaconcepçào
estamos considerando somente aquela voltada para orientaçso préviadeobjet
ividade,tomadadaffsicaelevadaparaatisiologia,que
prosssional,m astambém àquelavoltadaasituaçâoescolarem geral, servede guia para aexplicaçâo do comportamento.Nesse sentido,
na quala questào dareflexào e escolha de futuro deveria ser de experiências demonstram que o orgnnismo se revela como uma
fundamentalimportâncianaconstruçsodeum sujeitocrfticoeético. tmidadenasuarelw ëocom omeio:lesöescerebraisdemonstram que
Dado quenosso objetivo é apreendero sentido subjetivo quea é sempre uma estrutura de conduta que é atingida,e nâo apenas
escolhadeumaprotissâoadquireparajovensdecamadaspopulares, relaçöespontuaisc0m omeio;n5ohlrelaçöeslinearesentreestfmulo
decidimcsqueacoletadedadosdeveriaserfeitaduranteum processo e resposta,masf)sentido do estfmulo depende sempre da sitt
laç:o

Ao propormos esta pesquisa, justamente com aqueles que

poderfamos denominar de, ''
os exclufdos da globalizaçpo'',

de orientaçâo profissilmal,onde os jovens necessariamente se

vital do organismo. (Muitas vezes, entretanto, a psicologia

envolveriam com aquestâo daescolhaprohssional.

experimental submete t
à animal a condiçöes de experiência que

é imgortantedeixarclaro que oprocesso deorientaçëopornös impossibilitam aemergênciado sentido desuaconduta).A idéia de
proposto, tem caracterfsticas e procedimentos que favorecem

retlexöes pertinentes,aos objetivos da pesquisa.Por exemplo:-

expectativasdefuturc;reflexâosobredeterminantesdaescoiha;sûbre
temascomo,liberdade deescolha,vocaçâo ou nào;estilosde escolha;
reflexâo subresuahistöriapessoale escolhasque podarào inflllirna
sua escoiha prosssional;sobre o porquê de algumas escolhasou
tendênciasprofissitmaisetc..
Destacando algumasdasconclusöcsehipötesesa que chegamos,
podemosatirmasquearealidadesocialsöaparececomo impeditivc,
nuncacomoconstituidoradasformasdepensar,sentireagir.O que

parece acontecer com a maioria de nossos sujeitos é que nâo
questionam aconstituiçsodeseusdesejosegostos,nâosepergtmtam
o quanto sâo ideolögicos, massificados, nëo se questionam que
liberdadeéesta,quetanto acreditam .
A maioria acreditaqueo homem élivre para escolhersuaprofissâo
ndependentemente de qualquer coisa, desta forma todas as
, i

dificuldades(desemprego,mercado,conconfncia..)seriam superadas
dealgumaforma(esforçopessoalporex;).

uma estrtltura intem a de conduta, de uma relaçâo com 0 meio
orgnnizadapelocomportamento animal.n5o deve,pois,serafastada
sob acusaçâo de antropomortismo ou em nome deuma concepçâo

préviadeobjetividade;éprecisodarcontadosmotivosquesugerem
essainterpretaçâot'antropomörfica''.ereveraconcepçâoobjetivista
(fisicalista)do comportamento.A pröpriaGestalt,de que MerleauPonty se sel
'
ve para uma visëo estnzturaldo sentido da percepçâo,
tennina,com seu isomcrtismo,ft
mdnndc a Psicologia naffsica,ou
trocando a descriçâo do sentido do comportamento pelaexplicaçâo
tisiolögica.Em sfntese,se as pesquisas da Psicologia sugeriam a
revisëo daantinomiadametaffsicacl4ssicaentrecorpo ealma,seus
autorescontinuavam fundando suaspesquisasnoquadro dasmesmas

antinomias. Merleau-ponty identiticava o movipento dessas
pesquisas em convergência com a fenomenologia.E signitkativo,
nesse sentido, a importância da noçâo de corpo em sua tilosotia:
corpo fenomenalque revelarelaçöes de sentido com o mundo e o
outro, um dtarco de intencionalidades''; a Sxinterioridade'' da

consciênciaYsfazia-senessarelaçâo,masnâosedesfaziaosentido

O quenospareceéquenossosjovensseporum ladovivem as do comportamento que a experiência revela,ou,em outros termos,
dificuldadespröpliasdo mundodotrabalho,quando sâo chamadosa
refletirsobre elas,recorrem a crcnças,a mitos,a ideologia,que sem
dévidaostranquiliza,osacalma,sem seconstitufrem em verdadeiras
safdas.
Parece que nâo conseguem re-signitkar os pröprios sonhos e

PSI
COLOGIA

desejos,comoalgoqueseconstituiutambém narelaçâocom omundo

AméliaImpério-Hamburger(UniversidadedeSëoPaulo)

apreendia-se o sentido da noçâo de consciência no pröprio
comportamento.
A+A
Dr os E TmADOS: TEORIA E EXPERIENCIA NA PESQUISA EM

social,de fonna a reavalii-los, ponderé-los, entendendo o aspecto

socialnëocomoalgo queosimpedederealizaroverdadeiro desejo,
que seria natural, inerente ao homem, mas como algo que é
constitutivo deste sonho.
M esA8

A QUERELA DOSMETODOSNA PSICOLOGIA

HIS

Propöe-se uma discussâo sobre a interface inevitével e essencial
entre teoria e dados.Reflete-se sobre o observado como o ponto de
partida comum a qualquer teorizaçâo, mas recortado e constitufdo
como dado necessariamente apartirdeum referencialdepensamento,
que ele retroalimenta e transforma. O método se detine nessa
interface)épensamento sistemitico,orientado porum quadro teörico.

e organizador da experiência com o objetivo de construir um
M ERLEAU-POO E A PSICOLOGIA

ReinaldoFurlan(UniversidadedeSâoPaulo,RibeirâoPeto)

Resumosde Comunicaçöes Cientlïicas

conhecimento compartilhévelsobreanaturezado fenômeno-alvo - no
caso,o fenômeno psicolögico.Nessa perspectiva,o método nâo é
especffico de uma disciplina'ou érea cientfhca.o queconstituiabase
dapossibilidadedainterdisciplinaridade.Ilustra-sea discussâo com a
29

pndem estarrelacionalbsc0m asalteraçöeshonnonais,aoestresse(lo
crianças em sittlaçâo de atividade livre,que objetivou identificar parto, estresse social e a nova responsabilidade. Na literatura
determinaçâo eindeterminaçpo no âmbito dofenômeno psicolögico. encontra-setrêsdesordenspsiqtliltricaspuerperais:disforiapös-parto
Procura-seexplicitarcnmo asopçöesdeprocedimento - recfmedo (ç
1lues'').depressëopds-partoepsicosepös-parto.A depressâopösobservado,formagdetranscriçâo,aczisee interpretaçâc- espelham parto é um disMrbio comum,porém diferentespesquis% apontam
feferenciaisteöricospatticulares,no caso especialmente ()conceitc prevalênciasdiversas.Talvez esse fato se dê ao us0 de diferentes
demovimentobrownialm edesistemasdotadosdeauto-organizaçâce metodologias, instmmentos e pnr serem aplicados em amostras
a noçâo de scciaàilidade como caracterfstica biolögica do sistema heterogêne%. Além de divergências na prevalência, estudos
observado - 0 grupo de criançasbrincando;e comn o dado assim demonstram variaçso quanto ao surgimento dadepressEo pös-parto,
ctmstrufdo apreende a natureza desse sistema, conduzindo à girando em tomo de duassemanasatrêsmeses.Alguns preditores

descriçsodetlm trabalhointerdisciplinarbaseado em observaçso de

formulaçâo de princfpiosparticularesde sua sociabilidade (a saber, para a depresspo pös-parto podem ser:desajuste no casamento,
eventos estressantes de vida,expectativas maternas,preocupaçöes
c0m oscuidadosdobebêcvulnerabilidadecognitivaaossintomasdo
desip it
icados)-nucomoodadosetomaçlradtf'.
ç:
blues,problemas relacionados c0m a infbcia da mâe,prnblemas
(CNPq/FAPESP)
pennanentes na fanu'lia,problemas interpessoais,falta de Suporte
A+A
social,problemaspsiquiltricosdnspais,ambivalência na pavidez,
MITODOSCIXNICOSEM PSICOLOGIA
stressûbstétrico e,0 maispotente entreeles;adesarmcnia entreo
RichardTheisenSimanke(UniversidadeFederaldeSâoCarlosl
caal,queprovavelmente exacerbar; com adepressso.A depressâo
A psicologiase constituiinicialmenteapartirdeum projeto de pös-parto é auto-limitantee,em muitasmulherespode significar()
ciênciaexperimental.A idéiadecllnica,hojets0facilmenteasrociada infciodotranstom odepreosivoaolongodasaavida.
a gestaçâo,depressöopôs-partoeciclo
à psicologia,por sua vez,tem sua origem ligada à evoluçèo da Palavras-chave:depressâo??
medicina,enquanto técnica terapêutica c prstica de investigaçâo. devida
A+A
Trata-se,aqui,dereconstituirhistoricamente omodo como aclfnica
veio a introduzir-se napsicologia,processo mediado decisivamente ADOLEK ENCIAE G'NEROEM DEPRESSXO

orientaçso daatençso,compartilhamentoeconstruçâccompartilhada

pelosurgimentodapsicanlse,quesedeujustamentenocmzamento
dequestöescm ciaisdainvestigaçâomédicaepsicolögicaem torfloda
viradadosdculo.A considelw âodosentidoespecfficoqueanoçâode
clfnica adquire,desde suas origens m&icas até sua assimilaçâo
psicanalftica,deve permitir apreender o modû comû tlm método
cllnicopodeconsdtuir-seem instmmento deinvestigaçâo empfricae
conceitual, solidariamente com as inalidades que visa enquanto
intervençâoterapêutica.

Makilim #IIa:JBaptista(UniversidadeFederaldeSâoPaulo)
A adolescênciaécaracterizada como uma fase em queseobserva

um conjuntodemudançasevolutivasnamaturaçâoffsicaebiolögica,
ajustamentopsicclögicoesocial.Porserumafasedemudanç%,pode

occrrerinquietaçâo,dlividae transformaçöesnn comportamento.O
adolescente requer um delicado equilfbrio entre os aspectos da
maturaçso,porém,nem sempre amaturaçso neuro-endöclina avança
defonnacoordenadacom osaspectospsicolögicosesociais.VM os
fndicesde prevalênciatêm sido estabelecidospara a depressâo em
MEsx9
SAU
funçâo dadiversidadedoslocaisondeosestudosforam realizadose
DEPRESSXOEO CICLO DEVIDA DEMULHER
daspopulaçöesporelcsobservadas.O riscodedepressâoao longoda
vidaéde3a12% pafaoshomense20 a26% paraasmulheres.A
DEPRESG OGE:TACIONALE DEPRESSAOPY -PARTO
hdriana Said Daher (Serviço de Psicologia do Hospital e prevalênciad0strantomosafetivosem adolescentesgiraem torfm de
5 %.Outr: dado peculiarna incidência de depressso refere-se à
MaternidadeCelsoPierro,Campinas)
distribuiçëo dos transtornosdepressivos segundo o sexo;estudos
A gravidez é o perfodo de desenvolvimento intra uterino dos demonstram gueasmulheressà0maisvulnersveisàdepresssodoque
tilhotes dos mamfferos,compreendendo desde a fertilizaçso até o os homens. Algumas hipötescs s5o levantadas sobre a maior
nàscimento.Quandoessaapresentaalgumainterconfncia,incluindoa incidênciadedepressëoem mulheres,porém aquestsoécomplexae
depressâomatema,passaaterumaevoluçâo desfavorsvelafetando a envolvequestöesbiolögicas,sociaisepsicolögicas.Comoo apareltm
gravidez.O pedodo que segue agestaçëo éo parto epuerpério.O reprodutor feminino é mais complexo do que o masculino e a
puerpérioenvolveprocessosanatômicos,tisiolögicosebioqufmicos, menstruaçâo ocorre rep larmente,obtendo-se como conseqûênciaa
tendo a duraçâo de seis a oito semanas.Durante a gravidez,o constantealteraçâodastaxasdealgunshormônios,épossfvelqueeste
organismo feminino produz hormônios sexuais e nâo sexuais pela fatorpossacontribuirparaamaiorprevalênciadedepressâofeminina.
placenta, podendo trazer mudanças orgânicas e comportamentais A relaçsoentredesenvolvimentoeproblemasrelacionadosàimagem
significativ% , nào condizentes aos comportamentos habituais, corporalpode serconsi
derado como importantefator,ou seja,as
inclusive sintcmatologia depressiva.Estudos demonstram quc os moditicaçöes sexuais sâo mais visfveis e cobradas nas menin%,
sintomasdepressivossâomaisfreqûentesdurante0 perfodogravfdico pûdendo infltlenciaraanto-estima.Outrofatorimportanteno gênero
e estso relacionados a alp mas variéveis tais como: gravidez sâoindf
ciosdequeoshomenstêm maisfacilidadeparaseengajarem

indesejada, insatisfaçâo na relaçëo entre o casal; antecedentes ccmportamentosdedistraçso,ou seja,homenstendem a n5otkar

Rremoendo''seus problemas (m situaçöes desagradlveis como as
mulheres,()que auxilia a se esquivardos efeitos de situaçöes ou
pensamentosdesagradlveisenegativos.A repressâo social/sexualou
a desip aldade pode também ser um fator importante na
sintomatologiadepressivafeminina.A menina,desdepequena,tende
a sereducadano sentido de treinara expressëo e verbalizaçâo de
emoçöesouestadosintem os,o que n:o ocorrefreqûentementecom os
diminuiçso do desejo sexual;alteraçëo no apetite e sono;cansaço, meninos. Conseqtientemente, isso levaré a garota a um
dentre oueos.Também observa-se que as manifestaçöes clfnicas da desenvolvimento mniseticaz dadiscriminaçâo dosestadosinternose
depressâoedadepresspopös-parto sâoasmesm% ,nro constituindo express:o desentimentos.Sendo % sim,as garotastendem apensar
uma nova patologia feminina. Aproximadamente 20 a 40% das maisnasquestöesreferentesàauto-estim aou asemoçöesdo que os
mulheresnopöspartopassam aapresentaralp m tipodeperturbaçâo homens,oquepodeintensitkarossintomasdepressivos.Ashipötests
emocionalou disfunçpo cognitiva,podendo experimentarum estado para a maior prevalência de depressâo em mulheres devem ser
abatido, disforia, choro frequente e dependência. Tais sintomas discutidas através de um prisma multifatorial,envolvendo aspectos
pessoaisde depressëo,grande ntimero de eventos negativos,baixo
apoioemocionalnagravidez,solidâo,menoridade,sersolteira,menor
nfveleducacional,menor nfvelsocio-econômico,antecedentes de
abortoinduzido eMstöriasde partosproblemâticosanteriores.Alguns
sintomasdadepressâoe pröpriosdagestaçâo acabam porse sobrepor,
discultandoodiagnöstico hdedignodedepressào duranteagravidez
e puerpério.Estes sintomas sâo:preocupaçâo com o aspecto ffsico;
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biolégicos sociaise psicollgicos,O conhecimento profundo destes
aspectos podem auxiliar os protissionais de sat
îde a minimizar,
atravésde intervençöesespecfticas,a sintomatologiadepressiva em
mulheres,asquaissâo maisafetadaspelostranstomosdepressivos.
Palavras-clmve:depressâo,gêneroeadolescência
A+ A
IMPORTV CIADA NEUROBIOLOGIANA DEPRESSXO FEMIMNA

saladeatllaeatipradoprofessor.Outracrfticabastantefrejtiente
erafeitaaotiposdetestespsicolögicosutilizadosnestaavaliaçào,que
certamente n5o consep iam avaliar o potencial dos estudantes
brasileirosporterem sidcsconstrufdosevalidadosem outrasculturas.

Muitojsconseguiucaminharnosdiasdehojenestaâreaondeuma
série de estratégias para avaliw âo psicolögica dos estudantes

oferecem um modelûconjuntodediagnösticoeprognöstico,além de

MariaA JGraçasdeOliveira(UniversidadeFederaldeSëoPaulo)

um apoiobastantegrandeaoprofessorpormeiodetécnicasdeensino

A OMS estima que a Depressëo é a Scgunda docnça de maior
impacto B cio-econômico.De fato,estudos epidemiolögicos norteamericanosapontam paraumaincidênciaaolongodavidadaordem e
12% paraasmulherese8% paraoshomens.
Além dosaltosfndicesdeincidência encontradosnessesestudos,
chamaaatençâo adiferençaentreossexos.Em concordânciacom a
observaçâo clfnica, as investigaçöes de prevalência e incidência
apontam queasmulheresadoecem maisdedepressâoqueoshomens,
e que a oconfncia da Sfndrome Depressiva é maior em algumas
situaçöes, tais como: envelhecimento, perfodo pré-menstrual,
puerpério,climatério ,ooforectomiaeterapiacom anti-estrogênicos.
O fato deessascircunstb ciasterem em comum a diminuiçâo da
açpo estrogênica sobre o organismo,levou ao desenvolvimento de
linhasdepesquisaacercadopapeldoestrogênio no SistemaNervoso
Central.

negar que &s dificuldades de aprendizagem nâo podem ser
consideradascomo sendo semgredo aluno ou sempredo professor,
mas sim da interaçâo destasduasimportantesvarisveis.Existe na

Os resultados encontrados no conjunto desses estudos sào
consistentes em mostrar uma açâo estrogênica sobre os sistemas:
serotoninérgico, colinérgicc, noradrenérgico, GABA e
dopaminérgico.Sistemas esses,envolvidosdireta ou indiretamente

com o centro das emoçöes (sistema lfmbico), funçöes corticais
superiores,e ftmçöes neuro-vegetativas,e portanto,relacionados ao
substratoneurobiolögicodaDepressâo.

Quanto ao sistema serotoninérgico,veritica-se quc o eströgeno

aumenta a responsividade pös-sinsptica, aumenta 0 nt
imero de
receptores,aumenta a liberaçâo do neurotransmissor,aumenta a
sfntese, aumenta os nfveis de 5111AA, aumenta o ntimero de
receptores5HT1,diminuionumerodereceptores5Hr
f'
2,atuacomo
um agonisu serotoninérgico.

quepossam ajudaroalunoem questâo.Poroutrolado,éimpossfvel

atalidadeumaconsiderlvelquantidadedcpesquisas jlrealizadas
com estudantes brasileiros que podem auxiliar e dar uma certa
confiabilidade à avaliaçào psicol6gica realizada no ambiente
educacional.Vmiostestesforam desenvolvidosnoBrasilparaavaliar
o potencialintelectual,aspectosemocionaisehabilidadessociaisdos
estudantes em diferentes nfveis de escolarizaçpo,o que permite
indicar arelevância dautilizw ào de instmmentospsicolögicosnas
escolas. Entretanto.é necesso o indicar que existe uma grande
lactma na érea da instmmentaçëo psicolögica quando se trata de
indivfduos com necessidades especiais dado que a maioria das
pesquisasrealizadasno Brasilneste sentido têm enfocado o aluno
regular.Outrapandenecessidaderefere-seaoestudantesadultos ou
dcidadeavalwada,quandonosreferimosàalfabetizaçào deadultose
da terceira idade,que trazem,por si sö,novos desafios para o
psicölogo que se interessa pela avaliaçâo psicolögica.Concluindo,
recomenda-se a utilizaçào da avaliaçào psicolögica dentro de um
modelo educacional,destacando-se que esta deve serpautada em

intmmentosjévalidadosparaanossa realidade econsiderando os

vo oselementosquepodem interferirnoprocesso eficazdeensinoe
aprendizagem.
A+A
AVALIACAO PSICOIXGI
CAEM PSICOLOGIACUNICA; NECESSIDADESE
DESAFIO:

MarceloTavares(UniversidadedeBrasflia)

Quantoaosistemacolinérgico,aumentaaatividadedaacetilcolina- Umadasprincipaisnecessidadesdapsicologiaclfnicaéaavaliaçào
transferase (érea pré-öptica,amfgdala,nticleo diagonalhorizontal, dos quadros mörbidos, de seus sintomas e das caracterfstica
cörtex frontale srea CA 1 do hipocampo),aumenta o ntîmero de psicolögicasassociadas.Do pontodevistaclfnico,énecessM o haver
receptoresmuscarfnicosnasJreasmedial,laterale ventromedialdo precisào diagnöstica tanto em termossintomiticos (p.ex.:delirante)
hipotslamo,aumenta a propagaçâo do impulse nervoso apôs a quanto em termos descritivos (p.ex.: depcndente), pois é destes
administraçào deacetilcolina.

Quanto ao sistemanoradrenérgico,o eströgeno atuaaumentando o

aspectossintomfticose descritivosquesederivam o psicodiagnöstico
sindrômico e psicodina
-mico, as recomendaçöes terapêuticas, os

'turnoverh diminuindoarecaptaçào,inibindo amononminaoxidase, critériosparaaavaliaçâodaresolutividade(sucesso terapêutico),etc.
diminuindoaatividade dacatecol-o-metil-tru sferase,aumentando a
atividadedosreceptoresBeta-adrenérgicos.

Quantoao sistemaGABA,aumentaaatividadedosreceptoresaos

agonistasGABA,aumentaosreceptoresGABA ediminuiaatividade
do scidoglut
lmico descarboxilaseno hipotzamo.

QuantoaosistemadopaminérgicodiminuiosreceptoresD2.
Portanto,do ponto de vista neuro-qufmico,assituaçöesde depleçâo
de estrogênio atuam no sentido de favoreceralteraçöes bioqufmicas
cerebraisencontradasnadoençadepressiva.
M Esxlo

TEP

AVALIAG O PSICOLUGICA E SUAS APLICAIXES EM
DIFERENTES CONTEXTOS

Poroutrolado,aspesquisasclfnicastambém dcpendem daelaboraçâo
de grupos de critério vrlidos, homogêneos quanto a certas
caracterfsticasou sintomas,eportanto também exigem maiorprecisâo
na avaliaçào nosmesmos termos requeridos da avaliaçâo na prltica
clfnica. Durante a década de 70 estas questöes foram se tornando
claras,favorecendo uma série de avanços para a psicologia clfnica.
Duas grandes vertente,
s podem ser identiticadas. A primeira foi o
desenvolvimento de critérios mais precisos. A segunda, o
desenvolvimento demetodologiasdeavaliaçâo maiscondizentescom
a pritica clfnica. Dentro da primeira vertente se situam os manuais
tanto terapêuticosquanto diagnösticos. O DSM ,3*ediçâo,publicado
em 1980,é um dos exemplos mais conhecidos e que veio alterar
radicalmentea filosofiae a metodologia dasediçöes anteriores. Este
m anualteve um grande impacto na prâticaclfnica,primeiro,levando

AVALIACAOPSICOOGICANAV EAEDUCACIONAL:NECESSIDADF,
SE

a uma maior concordlcia diagnöstica e,Posteliormente a uma

Possmœlor Es

revisâo de uma série de conceitos e teorias em torno desta nova

Solanne Muglia Wechsler (Pontiffcia Universidade Catölica de
Campina)

classiticaçâo daspsicopatologias. Esta ediçâo foiseguidade duas
revisöesem curtoperfododetempo,a3*ediçso revisadade 1987 ea

A avaliaçâo psicolögica na Jrea educacionalfoipor muito tempo
questionada por ser considerada como proveniente de um modelo
clfnico,onde erafeito um diagnöstico dasdificuldadesdosestudantes
sem haveruma proposta de intervençâo que focasse a realidade da

4: em 1994. Os manuais terapêuticos servem como critério para
avaliaçëo da adequaçâo da intervençâo terapêutica,como podemos
fazercoditkando a freqûência de usode mecanismosde defesaou de
interpretaçöestransferenciaisem terapia psicodinâmica. Na segtmda
vertente, o desenvolvimento de uma série de metodologias de
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avaliaçso favoreceu a elaboraçso e a disseminaçlo de vkios àcnnlktaeàresplmsaàilidadesocialdopesquisador,frequentemente
instnlmentose?rocedimentos?articularesde avaliaçlo e facilitou a negligenciadasnotrabalhoc0m essaspo?ulaçöes.
criaçrodeinstrumentosdeusolocalou restritoquepudesseatender
necessidadesparticularesdeavaliaçso.Notörioé0fatodequevlrios MES
AII
HIS

d0sprocedimentosclfnicosqueoutroraeram consideradossubjetivos NX AO DE OBJETO,CONCEPN O DE SUJEITO:FREUD,
ouprojdivospodem hojetersuavalidadedeterminadaempiricamente PIAGET E BOESCH

por critérios quantitativos. Apresentaremos os diversos tipos de
métodosde avaliaçâû clfnica,exempliicando-ose discutindo suas A N()çxoDEOBJETOE A CONCEIW ODESUJEITOEM ERNSTBOFK H
utilidades na prstica e na pesquisa. Distinguiremcs validade em LlviaMathiass'
i?,1* (UniversidadedeSëoPaulo)
termoscléssicoseclfnicos,demonstrandocomoessadistinçsoafeta()
Nestetrabalhopretendemostrazeraoconhecimentoeàdiscussâo a
usoqueoclfnicofazdcsinstmmcntosouprocedimentcsqueutilizae
osmodosparticularespormeio dosquaisavalidadeclfnicapndeser noçàodeobjetoeaconcepj
sodesujeitopresentesnaTeoriadaAçâo
estabelecida.Finalmente,apontaremoscomoospesquisadoresgodem SimbölicadeEmstBoesch.Emboraaindapoucoconhecidoentrenls,
péia
adotarprocedimentos de pesquisa na validaçâo de instrumentcs e Boeschéum d0sprincipaispioneirosdapsicologiaculturaleurl
e herdeiro,dentre outras,das tradiçöes de Pierre Janet e de Jean
procedimentosqueaumentem suavalidadeem termosclfnicos.
Piaget. Isto 0 coloca em posiçâo de diâlogo com os trabalhûs
A+A
AVALIAIAO PSICOIZGICA DE CRIANCAS E M OLESCENTBS EM psi
canalftico e piagetiano,que compöem ()conjunto desta mesa
SITUAIAO DE RBCO: M ANAG O E DESENVOLVIMENTO DE redonda. Em nossa apresentaçâo, focalizaremos, de infcio, a
INSTRUMENTOSE TM NICASDBDIAGNöSTICO
indissociabilidadedosconceitosdeobjeto,açëoeculturanaTeoriada
Claudios'
fpltm HutzeJflvfa Helena Koller(UniversidadeFederaldo Açëo SimbölicadeBoesch.Fundnmentalmente,paraBoesch,aaçâo
ccorrenum campoaquedenominamoscultul'
a,que,aomesmotempo
RioGrandedoSu1)
possibilitaelimitaessaaçâo.Nesteparticular,vemos,adicionalmente
Sâobem conhecidasasdificuldadcsquepesquisadoresepsic4logos aJanetePiaget,aforteinfluênciadeKurtLewinnaobraboeschiana.
em geralenfrentam paraproduziravaliaçöespsicolögicasconfisveis A cultura,assim pensada como campo de açâo,traz possibilidades
com populaçöes brasileiras. A escassez de testes e técnicas paraosujei
toagirsimbolicamentesobreoobjeto,que,porsuavez,se
tidediganasevalidadasparauso no Brasiltem sidoum entraveparao desnirsentâoporseuvaloracional.Boeschdeixaaquestâodagênese
desenvolvimento da pesquisa e tem trazido inimeras disculdades dosconceitos,at
ravésdasrelaçöessujeito-objeto,paraostrabalhos
para a prsticaprosssional,nasmaisdiversas situaçöes.Porém,os piagetianos,e vaisevoltarparaaquestsodasqualidadcssimbölicas
problemas e disculdades se multiplicam quando a populaçâo-alvo dasr
claçöessujeito-objeto.VZ seconcentrar,plmanto,naquestâo
apresenta baixo nfvel söcio-econômico, analfabetismo ou baixa do signifi
cado subjetivo dos objetos.Explicitado este enfoque,
escolalidadee,mm'sainda,quando viveem regiöesou ambientesde passaremos,entso,àsconcei
tualizaçöesdeobjeto edesujeitodaf
extremapobreza.Salientamosem outraoportunidade(Hutz& Koller, decorrentes,enfatizando a originalidade da abordagem constm fda

1999)queapesquisacom criançaseadolescentesem situwâoderua
(um caso especial de situaçâo de risco) envolve diticuldades
metodolögicas similares às enfrentadas na pesquisa transcultural,
agravadas por questöes éticas importantes decorrentes das

consequênciu eprejufzospossfveisqueresultadoserrôneospodem
gerarparaessegrupo.Grandepartedapopulaçro brasileiraviveem
condiçöesde pobrezae apresentabaixosnfveisde escolaridade.hs

Ileloautor.Nela,sujeitoeobjdonâ0seseparam,mas,pelocontrbrio,
compöem uma dfade em que cada um define o outro,sem haver
entretanto uma fusâo que os descaracterize enquanto instâncias

particulares.Haveri,portanto,interdependênciaentrcsujeitoeobjeto,
masnâofusëo.A partirdessacaracterizaçâo darelaçpo sujeitoobjeto,discutiremos,tinalmente,aconcepçâodesujeitoafimplicada.
Nestaconcepçpodcsujeitoédefundamentalimportânciaoconceito

condköessöcio-econômic% precMasfazem com queumaparcela

de potencialde açâo,quedepende da qualidade daexperiência do

muitosubstancialdascriançu cadolescentesvivam esedesenvolvam
em situaçëo de risco pessoal e social elevado. N5o se pode
desenvolverconhecimento psicolögico t
itilparaaplicaçöesno Brasil
seo desenvolvimento psicolögico destam pulaçëonëo forestudado

sujeitocom oobjeto,equedsaele,sujeito,umaavaliaçâovalorativa
de suaspossibilidades de açâo no mundo.Dessa form a,a relaçâo

sujeito-objeto,naconcepçâodeBoesch,vaiserresponsivel,em
grandeparte,pelaidentidade do eu.Vemosassim que,partindo da

cuidadosamente.Poroutrolado,édiffciledesperdkadorderecursos trfadecultura-açëo- objeto,Boesch chega,atravésdecomplexa
desenvolverprogramasdeprevençëoou corretivossem que setenha formulaçâo t
e4rica,aumaconcepçëo desujeitoquetderivadade
condköesdeavaliarc0m clarezaeobjetividadeascondköesiniciais uma noçso de objeto na qualo sujeito jJ estava originalmente
e as mudanças decorrentes da intervençâo. Porém, para isso, impli
cado,umavezqueum objetosösedefinepeloseuvalûracicnal.
precisamosde instrumentose tfecnicaspara produzirconhecimento Ouseja,apr
öpriadetiniçâodeobjetoexigeafigurado sujeitoque
especftico e realizaressas avaliaçöes.
rripicamente,osinstnlmentos agesi
mbolicamente sobreele.Nesta medida,sujeito e objdo sëo
disponfveis sâo adequados para crianças e adolescentes de classe
médiae,em algunscasos,adaptadosparacriançaseadolescentesde
escolaspt
îblicasque,embora geralmente tenham origem em grupos
de baixa renda,pelo menos apresentam um nfvelde escolaridade
superiorao da médiadapopulaçâo brasileira e,sem dlivida,muito
superior àqueles que vivem nas peliferias das grandcs cidades,em
favelas ou em regiöes remotas.o presente trabalho ir5 descrever
algumasestratégiasque nosso grupo vem fazendo para desenvolver
instrumentos e técnicas de avaliaçëo adequados a populaçöes em
Situaçào de risco,apresentaralp nsinstnlmentosque seencontram

mutuamente detinidoresum do outro e ambos sâo simbölicos.Esta

possibilidadedeassim conceitualizarsujeitoeobjetosed;,nateoria
de Boesch,graças ao conceito de açso,uma vez que é a açâo

simbölicaque,digamos,unesujeitoaobjeto.Em sfntese,estamos
trazendo paradiscussso uma concepçâo de sujeito epistemolögico
fundadonaaçâo.

Palavras-chave:sujeito,objeto,Boesch
A+ A

A Nay oDEOBJETONAPSICANXLISEFREUDIANA
NelsonErnestoCoelhoJl
inior(UniversidadedeSâoPaulo)

prontosparapublicaçâo(escalasparaavaliarqualidadedevida,afeto
positivo e negativo,coping,depressâo e redes de apoio social,além
de técnicas para avaliar locus de controle, eventos de vida, e

Estaapresentaçâotem porobjetivosituarediscutirasdetiniçöeseo
estatutodanoçëodeobjetonateoriapsicanalfticadeFreud.Como

processos de socializaçpo e ajustamento emocional).Além disso, com relaçëo a outras teorias psicolögicas,também na psicanl se
vamos apontar necessidades especfficas de pesquisa e alguns freudianaacompreensâodaconcepçâo deobjet
oconstitui-secomo
problemas metodolögicos recorrentes e soluçöes possfveis. um i
mperativo paraadeûniç:o daconcepçâo desujeito.Embora
Finalmente,vamosapontaralgumasquestöesfundamentaisreferentes Freudnâot
enhaexplicitadoumaconcepçëodesujeitoem suateoria,
nâo restadt
ivida que asdiferentes acepçöesque o termo ''
objeto''
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adquirenodecûrrerdesuaobrasâo determinantesparaumapossfvel

equilibraçso,aqualabordaoft
mcionamentodainteligência,em todos

detiniçàodosujeitonateoriapsicanalfticafreudiana.

osnfveisdedesenvolvimento e para aqualsujeito (psicölogo)é
aquelequetem apossibilidadede conhecer(dadaporsuaespécie)e
(denominaçëo dada por Freud à dimensào teörica de suas queagindo sobreosobjetos,conströiformas(estrumras)cadavez
Procuraremos caracterizar a

concepçâo

metapsicolögica

formulaföes)que postula as pulsöes (ou impulsos -Triebej como

maiscomplexasparaadaptar-seaestes,nasdiferentesetapasde sua

as/ectooriginModaconstituiçsodasubjetividadeeosobjetoscomo vida.Aoagir,0sujeitoassimilaosobjetos,transformando-oseestes
secundeos.Destaposiçëoderiva-seumanoçâodeobjetoquepode promovem,simultaneamente,transformaçöesdosujeito.Objeto,seja
sercnnsideradaprd ominantenaobradeFreud.Poresteviés,anoçâo ff
sicoousocial,existeparaosujeitonamedidaem quepodeserpor
de objeto aparece na obrafreudiana basicamente de doismndos: ele assimilado,apresentando-se sob a forma de desafio,e sendo
ligadaànoçâo depulsso,nestecaso osobjetossâo correlatosdas transformado pcla açëo conhecedora. Na abordagem piagetiana,
pulsöes,spoosobjetosdaspulsöes;eligadaàatraçâoeaoamor/ödic, sujeitoeobjetosâo,portanto,inseparâveiseinterdependentes,oque
sâoos'objetoscorrelatosdoamoredoödio.
confereàsuatecriapsicoldgicadodesenvolvimentodainteligênciao
M asprocuraremosmostrartambém que6possfvelderivardeFreud

carster de estar compromdida com uma visëo epistemol4gica

(como sugere Bercherie,1988)umaoutraposiçâo metapsicolö/ca genéticaedialética.

que influenciou boaparte dosteölicosdapsicanâlisepösfreudiana,

SAU
como Lacan eWinnicott:aquela que considera osobjetoscomo M EsA12
determinantes originoos na constituiçâo da subjetividade.Aqui A CONTRIIUIIAO DOSMPDEIT)SPSICOSSOCIAISPARA A
encontramos aevoluçâo do pensamento freudiano a partirdo texto

EM LICK AO E PREDNAO DE COMPORTAMENTOS DE

'Luto e Me1anco1ia''
(1917) onde a concepçào de ''
objetos de SAUDE
identificaçâo''torna-se fundamentalnaconstituiçâo do sujeito,em
particularatravésdanoçâodeidentificaçâoprimM a.
Assim,procuraremos mostrarque a riqueza da psicanâlise pode

estarjustamente nesta dupla posiçào com relaçâo ao estatuto do
objeto, fazendo com que a teoria psicanalftica nâo possa ser

A TEORIADAAG ORACIONALNOSCOMPORTAMENTOSDESAVDE
MariaXlic:D'
àmorim (UniversidadeGamaFilho)

A teoria da açporacional(TAR)assumecomo pressuposto que a

maioriadasatividadeshumanaspossuirelevânciasocial,eestésob
controlevolitivo.Assim,aintençâoderealizarounëo,umaatividade
com relaçâoànoçâomodernadeum sujeitosoberanodaconsciência. éconsiderada o melhor preditordo comportamento futuro;e salvo
Estesujeitoquetudopodeeqtletudcsabeédestronadonateoriade quando fatores siï acionais interferem ,a pessoa se comporta de
Freudtantnpelanoçâo do inccnscientecomo pelapröpriaconcepçso acordo c0m asuaintençâo.Noentanto,parachegaràexplicaçâo do
comportamento faz-se necessM o identificar os determinantes da
deobjetopresenteem suaconstruçào,
A@A
intençso lD'Amorim,1995),Segundo aTAR,aintençèo derealizar
AsNoçôF,
sDESUJEITOE OBJETONATEORIADEJEANPIAGET
umaaçâo,chamadadeintençâocomportamental,estssobainfluência
de dois detenninantesbssicos,um pessoale outro social.O fator
Maria TherezaC.C.deSouza(UniversidadedeSâoPaulo)
pessoaléaatitudeem relaçâo ao comportamento.O fatorsocialé a
Estetrabalhopretendediscutirasidéiasdesujeitoeobjetoapartir percepçâo,pelapessoa,daspressöessociaissofridasnarealizaçào ou
da teoriadeJean Piaget,dedoispoctosde vista:epistemolögico e nëo de um comportamento especffico;sendo chamado de norma
psicolögico.Este autor,ao inserir-se no campo da epistemologia, subjet
iva. A importklcia relativa de cada um destes dois
interessou-se pela questâo de como é possfvel o conhecimento. determinantes da intençâo varia segundo a pessoa e o tipo dt
Buscando responderàestapergtmtaclissica,encaminhou-separaos comportamento aserrealizado.Assim,ocâlculodo pesodecadaum
problemasda naturezae condiçöespréviasdo conhecimento,fosse destesfatorestoma-seumaquestâoempfrica.A atitude.p0rsuavez,
este ldgico-matemltico,ffsico, etc. Seria este um estado ou um dependedascrençasquco agenteppssuaacercadaprobabilidadede
grocesso? Neste t
iltimo caso,como explicaras passagens de um
oconfncia de cada uma das conseqûências do comportamento,
momento a outro da produçâo do conhecimento?Piagetapresenta chamadas de crenças comportamentai
s,A norma subjetiva é o
como principal objetivo da epistemologia genética utilizar-se da resultado da percepçâo pelo agente da opiniâo de cada pessoa
psicologia de modo a efetuar anâlises controladas das questöes relevant
e.sendoo conjunto chamadodecrençasnormativas. (Ajzen
suscitadas pela epistemologia. Assim , formula uma teoria do & Fishbein,1980).Com base no que foiacimn exposto,verisca-se
conhecimento que é, na essência, uma teoria da adaptaçëo do que a questâo de como um construto cognitivo nâo observlvel de
pensamento àrealidade ou do espfrito ao reale que tem como base a atitude tranforma-se numa açâo observlvel é clariscada pela
inextriclvelinteralâo entre o sujeito eosobjetos.Considera esta interposiçâo de um outro evento' psicolögico:a formaçâo de uma
epistemologia como uma tçanatomia comparada das operaçöes de intençâo entre a atitude e o comportamento. Ao sugerir que o
pensamento''e como umateoriadaevoluçâo intelectual.Passaassim , comportamento est; sob o controle da intençëo a TAR fica restrita a
daepistemologia,àpsicologiado desenvolvimento.é desta dupla comportamentos volitivos.Assim, es comportamentos que exigem
perspectivaepistemolö/caepsicolögicaquesëotratadasasnoçöes habilidades,recursos ou oportunidades que nào estâo livremente
classiticadaquercomoidealista,quercomoempirista.
P0rtim,cabevalorizararevoluçào realizadapelateoriafreudiana

de sujeito e objeto,nesta exposiçâo.Piagettrata a construçëo do
conhecimento,sejaesteffsicoousocial,como originM adainteraçâo
entresujeitoeobjeto,deacordocom aconcepçâoepistemolögicade
queoconhecimento nâo estlnem urticamenteno sujeito conhecedor
(epistêmico),nem somentenosobjetossobreosquaisage,masdevers
ser construfdo a partirdasrelaçöes ocorridas entre o sujeito e os
objetos.As açöes realizadas pelo sujeito sobre os objetos sâo a

disponfveisnâo sâo consideradosdentro do domfnio de aplicaçâo da
TAR,ou seriam pobremente preeditos pelos componentes da teoria

(Rshbein,1993).A fim deampliaraaplicabilidadedateoria foram
incorporadas consideraçöes explfcitas sobre percepçöes de controle
acerca do desempenho do comportamento.O contzole percebido é
combinado com asatitudese as normaspercebidas para formaruma

matéria-prima a partirda quala inteligência vaievoluir,pois sâo as

intençâodeseengajarem um comportamentoespecffico.Estemodelo
maisamploéchamadoteoriadaaçâoplanejada(TAP).A TAR eTAP

açöes (Ssicas e/ou mentais) que fomecem o contel
ido para o

sâo modelos gerais de tomada de decisâo comportnmental que
também têm sido usados para predizerdiversos comportamentos de

pensamento.Contudo,nem todas asaçöes sâo capazes de promover
conhecimento,mas somente aquelas que sëo signiticativas porque
encaixadas num sistema de açöescoordenadas e porque compensam

asperturbaçöesdesencadeadasou pelasresistênciasdos objetosou
pelas lacunas do pröprio sistema. Este jogo de
pelurbaçöe/rer laçöeWcompensaçöes 6 explicado pela teoria da
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salidetaiscomo:começarafumar(Sutton,1989),usodepreservativo
lTerryecols.1993),usodecontraceptivooral(Do11& Orth,1993),e
realizaçâodeexercfcio ffsico (Normnn & Smith,1995).Correlaçöes

mt
iltiplasdasatitudesenonnassubjetivascom aintençâoapresentam
umamédiade 0,66 a0,68 (Sheppard e cols.,1988)van denPutte,
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1993).Contudo,aassociaçEoentteintençöesecom?ortamentoémais Palayras-chave:twln-elclcil,comportamento deJJJA emodeks
= l&
baixa,com correlaçöesmédiasvariando (k 0,45tRandall& Wolff, cognitivo-sociaisem .
A+A
1994) a0,62 (van derRltte,1993).A força deste relacionamentc
pode variar consideravelmente de acordo com ()comportamento.
Enquanto alp ns dos resultados desapontadores parecem refletir
inadequaçöesexperimentais,outrosm dem serconseqtznciadefalha
do modelo em considerar outros fatores, tais como varisveis
contextuais,quetambém podem intluênciaratomadadedecisb.Pcr
exemplo,a associaçpo npo sip iscativa entre a intençâo de usar
preservativoe()uso real,em adolescentesdo gênerofeminino,pode
refletirafaltadepoderfemininonanegcciaçsosexual.

Palavravchave:le/rf/tf/açsoracional,teoriaff/açâoplanejadne
modelospsicossociaisem JJJJ:
A+A
A TEORIADAAUTO-EHCXCIANASAUDE

DngelaMariaMonteiro& Silva(UniversidadeGamaFilho)
A teoriada auto-eficâcia,propostaporBandura(1977),baseia-se
principalmente na suposiçâo de que quaisquer tratamentos ou
procedimentos psicolögicos sâo um meio de criar e fortalecer

O MODEY DE CRENCAS EM SAG E: UMA ANV ISE DE SUA

CONTRIBUIIAOhPSICOLOGIADASAI'
JDE
Marilia'klpdm Dela Coleta(UniversidadeFederaldeUberlldia)

O ModelodeCrençasem Salidetem sidoapcntado,juntoàteoria
deAçâo Racilmal,como ()mais amplamente pesquisado eprincipal
modelcparaexplicare?redizercomportamentosdesaide.Em 1974,
uma ediçëo especialda revista Health Fzlucation Monographs foi
dedicadaaoMCS,ondediversosautoresaprescntaram osprimeiros
esttldos e suas diferentes propostas para explicaçâo de
comportamentosdesaude.Dezanosapös,é publicada umarevislo
crftica de 29 esttldos desenvolvidos neste perfodo, sugerindc a
necessidade dedefiniçöesoperacionais das varisveis,padronizaçso
dasmedidas,refinamento de métodos,maiorconhecimento sobre a
origem e caracterfsticas de cada crença em sat
îde.Uma revisâo dos
estudosmais atuaismostra esta preocupw ào dos pesquisadoresem

aperfekoaromodeloeamedidadesuasvarilveis:Susceptibilidade

PercebidaeSeveridadePercebidacom relaçso àdoençaeBeneffcics
PercebidoseBarreiru Percebidasnaprsticadoscomportnmentosde
satide.0 M CSconsideraaindaaM otivw ëo paraaSaude,bem como
oefeitodevarilveisbiogrv casepsiccssociaisnascrenças.Tem sido
observado que 0 poder de cada varisvel em predizer os
dos comportamentos prejudiciais e à.promoçâo daqueles que comp rtamentosvariaem ftlnçâo dascaractedsticasdadoençae do
favorecem asaide;HJevidênciadequeaAE é preditorsignificativo comportamento,porém,uma anslise dos estudos mostra que,c0m
de intenWese açöesem diversos domfniosdo funcionamentc da maiorfrequênciae lxderpreditivo maisalto,aparecem nosestudos
sat
ide,taiscomo: intençëo deusare freqiiênciadeuso defiodental em primeiro lugar as barreiras. seguindo-se susceptibilidade,
(Beck & Lund,1981), intençâo decomportamentosparaadetecçâo beneffcioscseveridade,nestaordem.Estalinhadepesquisatem sido
de câncer de mama (Seydel e cols., 1990), uso efeuvo de desenvolvidano Bruilsomente nestadécada,podendo-se encontrar
contraceptivos (Levinson,1982), desempenho de exercfcio ffsico dissertw öes e teses principalmente nas éreas de Psicologia e
(Dzewaltowski,1989), fazerdietae controlaro peso (Chambliss& Enfermagem.Seguindo umalinhadepesquisa,foram desenvolvidos
Munay,1979*
,W arshaw,1990),e enfrentamento efetivo do estresse cincoestudoscom amostrasbrasileiras,destinadosatestaro mcdelo
(Lazarus & Folkman,1987).Conseqoentemente,o conceito de AE aplicado a comportamentos preventivos do cl cer de mama e
tem sido adotado por outros modelos teöricos de cogl
ziçâo social cervical,da AIDS e de doenças cardiovasculares.Os resultados

expectativasdeehclciapessoal.A auto-eiclciapercebida(AE)pode
serdetinidacomo acrençadoindivfduodequee1epodeexecutarum
comportamento especffico ou tarefa no futuro.Um dos nfveis de
pesquisa sobre osdeterminantespsicossociaisdo funcitmamcnto da
saide,em queaAE tem um papeldeinfluência,refere-seàreduçën

como,porexemplo,ateoriado comportamento planejado (Ajzen, identificaram quaisascrençasdossujeitosdediferentesgruposde
1988)e a abordagem do prncesso de açào na satide (Schwarzer, idade, sexo, cscolaridade ou renda, quanto à adespo aos
1992).ApesardasuarelevlciaaAE nëo resolvecompleumenteos comportamentos estudados, oferecendo subsfdio empfrico para
problem% depredkâoedemudançadecomportamentonasat
ide, intervir espedficamente n0s grupos de risco para cada doença e
Fâtorescomo a pressâo eo suportesociaisdaspessoasimportantes
para ()indivfduo têm um grande valor preditivo.Além disso,hs

diticuldades na medida da AE ligadas ao otimismo funcional(a
crença partilhada pela maioria das pessoas de que as suas açöei
produzirâoresultadospositivosedequesâopessoalmentecapazesde

enfrentarasexigênciasdavida).Assim,muitaspessoassuperestimam
a sua capacidade de executar um comportamento.Examinando a
relaç:odaAE com o comportamento dehigieneoral,nossc grupode
pesquisanaUGF n5oencontrouumaassociaçëo Signiticativaentre a
AE docomportamento dehigieneoraleo actimulodeplaca dental

revelaram as relaçöes entre as varilveis do modelo e entre cada
varisvele oscomportamentos.Nost
iltimosestudosforam utilizadas
anslises multivariadas. resultando em prediçöes de até 41% da
variklcia do comportamento estudado.Buscando cada vez mais
incrementar o valor preditivo do modelo,os pesquisadores têm
inclufdo outras varisveis ou modelos teöricos que parecem estar
relacionadasaoscomportamentosdesalide,taiscomo apercepçrnde

controle,aauto-eficscia,ateoriadaAçëoRacional.A tendênciahoje
édetestarestesnovosmodeloseinvestigaroutroscomportamentos,
enquanto asperspectivas para o futuro referem-se à aplicw âo deste

(medidadofndicedeplacapeloclfnico).Provavelmente,ospacientes

conhecimento na intervençro junto à populaçâo,visando cbter,

supefestimaram a sua capacidade para executar as atividades de
limpeza oral.No entanto,a AE de limpeza oral apresentou uma
correlaçâo dirda significativa com a freqûência auto-relatada de
escovaçào e uso do tio dental. Os dados sugerem que os
comportamentosde escovaros dentese usar50 dentalestâo mais
pröximosde auto cogniçöes,tais como as varisveis de auto-eficicia,
do que o fndice clfnico de placa dental.Em conclusâo,recomenda-se

atravésda comunicaçpo efetiva,maioradesëo à prevençâo,controle
outratamentodasdoenças.
Palavras-chave:crençasem JJl& ,prevençâo,perspectivasletirictzl
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DES

AUTONOMIAEEDUCACAO INFANTIL

queomodelodaAE nâosejausadodeformarestrita.Fatorestais CONCEN ôESDEAUTONOMIA DOSEDUCADORF,SINFANTIS
como a pressâo e suporte sociais e o otimismo defensivo devem ser
considerados.M uitas vezes,o indivfduo acredita erroneamentequeo
lisco de doença do seu grupo de referência é maior do que o seu
pröprio risco,nâo semobilizandopara amudançadecomportamento.
Importa também considerar o emprego de metodologias diferentes
daquelas baseadas apenas em questiono o. M etodologias que
envolvem aentrevistapodem favoreceracompreenssodosprocessos
relativosàmudançadecomportamentosdesalide.
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Adelaideâlve.
çDias(UniversidadeFederaldaParal
'baeUniversidade
Federal Ruminense) e W rl Maria Rtzpltu de Vasconcellos
(UniversidadeFederalRuminense)

INTRODUCAO - Estudossobreeducaçâo moraleprocessosde
socializaçëo infantil têm apontado para a necessidade de
aprofundamento da problemética ligada a autonomia na Educaçëo
Infantil.Sabe-se,baseado em referenciaistelricosco-construtivista ,
queaaprendizagem devaloressupöeamediaçâodeprocessossöcio-
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culmrais,n0squaisaprbticapedagögicaencontra-se inserida.Desta
forma, a concepçâo que os educadores infantis possuem de
autonomia,pode,pnrvezes,influenciarassuasprJticaseducativas,
norteando, em l
iltima anâlise, suas açöes pedaglgicas.
METODOLOGIA -Foram realizadasentrevistasc0m 20 educadoras
infantisdeoito crechespt
iblicasmunicipaisdeNiteröi- RJ,em dois
momentos.Primeiramente,foi-lhessolicitadoqueescrevessem sobre
o que signitk ava, para cada uma delas, a categoria disciplina.
Posteriormente,asentrevistasforam conduzidasvisando estabelecer

atividades da prnfessora e das crianças'
,c) anélise qualitativa de
episödiosdeinteraçâoselecionadosn0sdiferentesregistros.
Os resultados encontrados, apesar de parciais, sâo bastante

sip iticativosànossaquestâo.Observamosque:1)namainrpartedos
vfdeos, a fonna como o educador orgnniza o espaço ffsico é

semelhante afonna como ele orgnniza a atividade pedaglgica;2)
dependendo da forma como est/ orgnnizado,o espaço ffsico pode
facilitar ou (lificultar ()desenvolvimento da autonomia entre as

crianças;3)mesmoem situaçöesdgidas,ascriançastransgridem nâo

relaföesentreeseatégiasdeaçscdeeducareobjetivoseducacionais. söals)atividadets)propostats)comotambém osespaçosorpnizados,
Os dadosforam tratadosatravés de Anslise de Contet
ido,Bardin

oquepodeserindicativodecomportamentosautônomos.

(1977). RESULTADOS - Constatou-se que a concepçëo de

Estapesquisa tem mostrado quehsumainfluência realdo arranjo

autonomia das educadoras possui duas orientaçöes: uma
individualista,relacionado à capacidade de agire decidirp0rconta
pröpria,eoutracoletivista,quepöeem relevoaimportânciadogrupo

na construçào do sujeito autônomo.Como estratégia de açso,as

espacial na construçâo da autonomia. Nesta perspectiva, o
adulto/educadordeixadeserofocodeatençsodascriançasparaser
aquelequeincentivaseusalunosacriar,terculiosidadeseautonomia
parainiciaraçöesem seusambientes.

professoras,em suamaioria,apontaram odiélogo,aconversacom as
crianças,comoum dosmeiosparadesenvolveraautonomiaem suas

PesquisahnanciadaJœfaCAPES
Palavras-chave.tzrrcrljtlespacial
,autonomia,educaçsoinfantil

crianças.CONCLUS/O - Autonomia,aindapossuiuma conotaçâo

A+A
A PRé-ESCOLAE A CONSTRUCAO DA AUTONOMIA

nebulosa para grande parte dos educadores infantis.Confundido-a
com independência, a maioria das prcfessoras, ainda sentem-se

x

PatnciaLizockiSilvaeTânia MaraSperb (UniversidadeFederaldo

confusas para estabelecer relaçöes entre objetivos e estratégias KoGrandedoSul)
educacionais. Seporum lado,entendem aimportânciadaautonomia
paraaconduçâo doprocesso educativo,poroutro,vêm dit
ktlldades
em operacionalizs-laem atividadescotidianas.

PesquisahnancinHnpeloCNPq
Palavras-chave: autonomia,educaçâo infantile desenvolvimento
infantil.
A+A
O ARRANJOESM CIALCOMOPROPICIADORDAAUTONOMIA
fnnc Gondim Marques
Claudia #zI Costa GI/fr?I/VJ:J Santana. X'
Rodrigues e W rl Maria Ramos de Vasconcellos (Universidade
--

FederalFluminense)
Nasociedadeatualreconhecemûsaimportb ciaeanecessidadede

seplanejarambientcscoldivos. A organizaç:odoambienteffsico
casinstituiçöesescolaresretleteconcepçöeseducacionaispresentes

nasubjetividadedossujeitosenvolvidos.A influênciadaculturano
desenvolvimento humano est; presente nas concepçöes sobre o
homem e sua educaçso,determinando prlticas educativas.Estas
préticas,estabelecem os lugares que as criançase os educadores
frequentam, as interaçöes quc Se estabelecem com eles e a
organizaçàoespaciald0slugaresque1hesëoreservados.
Nossopontodepartidaéreconhecerqueaautonomianâoestldada
no indivfduo, mas conströi-se nas interaçöes marcadas por

signiticaçöes sociais entre sujeitos histöricos.O sujeito é ator e
construtordesuapröpriasubjetividade easinteraçöespelasquais
participa acontecem em um dado ambiente histörico e cultural.A
presençadooutro socialpodesemnnifestardasmaisvariadasformas,

através de objetos,costumes,memörias e espaços culturalmente
definidos.M sim sendo,as interaföespropiciadas a partir de um

planejamentodoespaçoondeelasacontecem,podem serfacilitadoras
ou nâodeautonomia.Nestapesquisa,nosso objetivo é investigaro
espaço dasaladeatiWdadesdecrechese pré-escolu ,suacomposicào
ffsica,estrutural e material,obsewando as interaçöes e a funçâo
mediadorado ambienteffsico paraaconstruçâo da autonomia,através
da vmiedade,quantidade,atratiddade e facilidade de acesso ou nâo,
doselementosqueo compöem.

De acordo com o paradigma cognitivista, na sua vertente
construtivista, a autonomia dcve ser pensada no âmbito do
desenvolvimentodamoralidadecomooresultadodetlmaconstruçso
que se relaciona à.educaçb .Atualmente, têm-se enfatizado a

construçâodaautonomiaenquantoum dosobjetivosprimtvdiaisda
educaçso infantil.Neste estudo,investigou-seossubsfdiosqueuma
pré-escoladaredemunicipaldePortoAlegre,defato,ofereceparaa
constrtlçëo da autonomia pelacriança.Fez-seisso,analisando-se a
pröpria organizaçâo escolar, as interwöes adulto-criança e as
interaçöes das crianças entre si. A partir de uma abordagem
microetnogrv ca,observou-se ()cotidiano escolarde uma turmade
criançasde 3;8 a4'
,8 anos.Com asnalidade deanalisar o espwo
oferecidoparaaconstruçpodaautonomianestainstituiçâo,utilizou-se
a observaçâo participante,notas de campo,videoteipe e diâlogos
informais.A anâlisedeu-seem doisnfveis- estruturaledadina
-mica
dasrelaçöesinterpessnais.Primeiramente,avaliou-se ediscutiu-se a
organizaçào escolar. Num segundo momento, verificou-se a
freqttência e contelido das interaçöes educadora/criança e
criança/criança,rclacionadosambososnfveisàpromoçso ou nëoda
constrtlçëodaautonomiapelacriança.Levou-scem consideraçâcpara
essa anâlise os momentosdarotina -brincadeira livre na sala,pltio,
atividadedirigidae rodinha -eo turno -manhâ e tarde.Em nfvel
estrutural,osresultadosindicaram que asnecessidadesdascrial
xas
sâo muitas vezes deixadas dc lado,nas tomadas de decisöes,em
funçâo dasnecessidades da pröpria escola.Em relaçâo ao segundo
nfveldeanâlise,ocotidiano destainstituiçëo revelou-se propfcio hs
interaçöescriança/criançaquelevam àautonomia,especialmentenos
momentos de brincadeira. M as interaföes educadora/criança,
ocorreram com maisfreqûêncianosmomentosdaatividadedirigidae
da rodinha.Entretanto,enconeou-se diferenças quanto à forma de
tratamento, voltada ou nâo para a autonomia, que as educadoras
proporcionavam às crianças nos dois turnos, apontando-se a
qualiticaçRo daquelas como um dos fatores provéveis para essa
discrepância.Concluiu-se que o espaço oferecido parauma formaçâo
moral autônoma dos alunos ainda 6 reduzido nesta instituiçâo.
Discute-se adicotomia existenteentre a proposta polftico-pedagögica

Nossossujeitossâo criançasde 5 e 6 anose suats)respectivats)
educadorals) de seis creches pl
iblicas da Fundaçâo M unicipalde daSMED (SecretariaMunicipalde Educaçâo)eaprlticaobservada
criançase educadorats) em sala,tendo por recorte 20 minutosde

na escola em questâo. Salienta-se a importância da formaçâo das
educadoras e da criaçâo de um espaço para discussâo na instituiçâo,
com vistasàconstruçâo da autonomia.

atividadets)planejadapelaeducadora.

ProjetopnanciadopeloCNPq

Educaçâo de Niteröi. O instrumento de investigaçâo foi a
vfdeogravaçâo de episödioscontfnuosdeatividadepedagögicaentte

Osdadosobtidosnasfilmagensestâo sendo analisados(apesquisa
estlem andamento)seguindo as seguinte etapas:a)decupagem do

Jk/
zwrtu-càavd;autonomia,pré-escola e interaçâosocial
G

registro e posterior recorte das unidades signitkativas para os

objetivos em questâo;b) categorizaçâo das atividades,analisando
Resumosde Comunicaçöes Cientkficas
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FENOMENOLOGIA EA FORMACAO CIENG CO-

DES

PROHSSIONALEM PSICOLOGIA
O DIFERENCIALPSICOTERAPEUTICODAFENOMENOLOGIAEMSTEHCIAL

JoséPauloGiovanetti(UniYersidadeFederaldeMinasGerais)
A psicologiaestspassando p0rgrandestransfnrmaçöesnestefinal
de milênio.0 contato c0m as outras ciências tem influenciado,e
muito,()desenvolvimento da saberpsicolögico.A filosotiaaparece

como um tip deconhecimento darealidade quepodeajudara

gsicologia a entender de maneira mais completa o ser humano,
mostrandoque0conhecimentodasciênciasexatas,quetem orientado
em grande parte o desenvolvimento da psicologia nesses tiltimos
allos,precisadialogardemaneirafrutfferacomooutrotigodesaber,
que nâo resulta de processosde causalidade.O presente texto tem

comgprtamentos,ouseja,aum conjtmtodefenômenosinternosou
externos conscientes ou inconscientes,imanados de sip itkaçso,

Dessa sptica cabe indagac Que espaço a postura imbufda de
objetividadee/cudesubjetividadeocupaem gesquisasrealizadasImr
um ftnomen6lngo? A ftnomtnologia parte do princfpio de
intencitmnlidade,que sep ndo Husserl propöe a superaçEo da

dicotcmia Sujeitn/objeto, afirmando que toda consciência é

intendonal,isto é,ns0 hs consciênciadesvinculada deum mundo
para serpercebido,e nem hs mundo sem uma consciência para
percebê-lo.Desse modo asinstl ciassociais,cultrais,ecolögicase
Psicolögicasnâoexistem çt
em simesmas''comorealidadesK'neutras''

e <:objetivas''#mas sim para uma consciência que lhe atribui
significados,osquaisenvolvem apercepçâoqueapessoapossuidesi
melma, de sua relaçëo com os outros e com o mundo num
determinado momento histörico.Valendo-se dessa argumentaçào a

anâlisefenomenolögicacpnstitui-sededescrkso,reduçân,variaçpo

como objetivo mostrarcomo a presença da fenomenologia pode imaginativa, compreensâo-interpretaçso, sendo que, a reduçâo
lal
xaruma luz diferentesobreo trabalho psicoterapêutico,uma das
maisimportantes atividade do psicölogo clinico.Dessa maneira,a
relaçâo entre fenomenologia epsicologia aparece como o primeiro

fenomenolögica consiste no estado de suspensâo de preconceitos
diante do fenômeno interrogado,o que n5o supöe uma atitude de

Psicologiacompreensiva,resultantedesse difogo.Nëo basta apontar
a vantagem dareferida abordagem,é necessM o também mostrara
suafecundidadeeosseuslimites.Desse modo,o fatode destacaro
contexto de sua origem histörica e os principais conceitos que
estruturam essa abordagem ,nos proporcionar; uma compreensào
mais nftida das terapias ditas humanist% , fenomenolögicas e
existenciais,uma vez que cada uma delastêm basesdiferentes e
conceitos pröprios e especfticos. Essa clareza de pressugostos
epistemolögicos é a condiçèo necesso a para melhor nos
posicionarmosnonossotrabalhotcrapêutico.A percepçëodoimpacto
da fenomenologia na psicoterapia exige para ser captado na sua
profundidade,que,em um primeiro momento ,explicitemos as
caracterfsticas de uma relaçâo terapêutica,destacando o encont
zo

O rigorcientfticoencontra-senaqualidade,nacoerênciaenaexatidâo
daposturaéticado pesquisador.

suavisâo demundo,nosajudaré aentendermelhcresse dillogo

preferênciasp0rdetermjnadas teoriaspsicolögicas.O objetivo do
cursoéexaminaroprojetodeformaçpoabrangenteem psicologia,em

neutralidademasumaposiçëoobjetivaeintencionalcom ofenômeno.
ponto para o equacionamento correto da contribukâo da Issosigniticaqueo sentidodeobjetividadenesseaspectodenotao
fenomenolo/a. Destacar o valor ççdesvelador'' dessa corrente oposto do arbitrârio edo preconceito.Valedestacarqueosaspectos
filosöticacriadaporE.Hussefl, faz-nosentendero quesejauma intersubjetivosdaobjetividadecompöem o f'fazerfenomenolögico''.

Palavras chaves:fenomenologia, intersubjetividade,objetivirlrule,
metodologia.

A+ A

éTICAFENOMENOLO ICAEFORMACAOEMPSICOLOGIA
William B.Gomes(UniversidadeFederaldoRioGrandedoSul)

As Novas Diretrizes Curriculares para os cursos de graduaçso
recomendam queumaformaçpob/sica,sölida,cientfficaegeneralista
contemple as principais abordagcns formadoras do pensamento
psicolögico ccntemporleo. Na atualidade, considera-se como
grandes abordagens em Psicologia as tradiçöes bioiögicas,
intersubjetivocomooprincipalelementododesencadeamentodeuma comportamentais, cognitivu, psicanalfticas, fenomenolögicas e
terapia existencial.O dillogo psicoterépico abre,a partirde uma cxistenciais.Na prltica,observa-se um desequilibrio entre o estudo
çs
atitude fenomenolögica'' um novo horizonte de desvelamento,por dessas tradiçöes,porrazöes certamente usociadas a variaföes de
parte do cliente,de seu mundo de sofrimento.Destacar algumas culturaedeinteresses,elimitaçöesinstitucionais.Restriçöesquantoa
caracterfsticas dessanovaatitude notrabalho terapêutico,mostrando discussöesamplassobret
radköesteöricastêm oconidoem diferentes
naposiçâo do terapeutaquaisosseuspressupostos,suasintençöes, pafses,Em contraste,diferentes cultur% mostram-se associadas a
necesslrionofinaldomilênioentreaFilosotiaeaPsicologia.

Palavras-clmve: fenomenologia, psicoterapia fenomenolhico- uma perspectiva histörica.A pergunta bisica é a seguintc:como
existencialepsicologiacompreensiva
promoverumaformaçâoabrangentequesejaprimordialmenteuma

A+ A
M éTODO FENOMENOLéGICO: UMA POSSIBmIDADE DE ENCONTRO
ENTREA SUBJETIVIDADEE A OBJETIVIDADE

Mariaâlp:.
îdeToledo lrlfrl.
s(UniversdiadedeSâoPaulo,Ribeirâo
Preto)
Partimosdapremissadequeométodonassuasdiversasexpressöes
no decorrerdahistöriadasciência naturaisedasciênciashumanas
mantém sempre o papelde conferirao cientistaa possibilidade de
avaliar,medir,aferir,guiar,compreendereinterpretaraconstmçsode
sua produçëû acadêmica,Dessa perspectiva cada cientista em seu
campo de conhecimento,escolheo método que é determinado pela
naturezado fenômeno indagado,pela viabilidade e pela credibilidade
cientftkaqueseusparesconferirem aoresultadodesuainvestigaçâo.
Estedesvelao momento histörico de suaelaboraçio, bem como os
pressupostosepistemolögicose metodolögicosqueo cientista elege,

cdtica ética t n5o uma ética crftica? Cdtica é detinida como um
discurso pragmitico que escolhe um valor epistemolögico para

explicitar determinado fundamento. ética refere-se às escolhas
envolvidasnaconstitukâo deum determinadodiscurso.A relaçâo
entre ética crftica (a imposiçâo de um valor) e crftica ética (a
descoberta de um valor) sers explorada na contraposiçâo entre
contexto cultural - receptividade a uma determinada teoria - e
contexto histörico - relaçöes entre fenomenologia e psicologia.A
polarizaçâo entre ética ecrfticacolocao esmdo dasabordagensem
um campo deambiguidades,no qtlalética é adiferenciaçâo entrea
boa e a nh'
i crftica. A fenomenologia apresenta-se como campo
privilegiado para o dizogo cdtico entre teorias psicolögicas,

resolvendodicotomias(menteecorpo;subjetividadeeobjetividade,
cognkâoecomportamento,consciênciaeinconsciente,aprioriea
posterinri),explorandopossibilidadese evitando reducionismos.Ao
serecorreràfenomenologiacomo um campodeesmdo psicolögico,

osquaisestâoinfundidosdesubjetividadesinerenttsh.suavislode nâo se pretende promoverumapsicologia fenomenolögica,massim
mundo,queenvolvecrença eideologias.O cientistaqueancorasua
investigaçpoaosprincfpiosepistcmolögicosdafenomenologiaelegers

o método compreensivo-inteœretativo,visto que o objeto de sua
investigaçâo estars dirigido à busca da compreensâo dos sentidos e
das signitkaçöes atribufdas pelo homem às suas açöes,
36

um estudo histörico dasrelaçöes entre descriçâo e reflexâo,e entre
éticae interpretaçâo.A fenomenologia,ao contrM odapsicanâlisee
do behaviorismo, nunca contou com um lfderes carismsticos.
Historiadorescllssicosda psicologia,encobertospelos pontos cegos
de suas culturas, ignoraram a fenomenologia ou a detiniram

Resumosde Com unicaçöes Cientl
ficas

equivocadamente.Propagadoresdateoria,preocupadoscom 0rigor
metodolégico, ao invés de atrair, afugentaram os possfveis

interessados.A atzwâoportemasfenomenolö/ccsocorreudepoisda

associaçâo da fenomenologia com o existencialismo e com o
lmmanismo. Contudo, a diferenciaçâo entre existencialismo,
humanismoefenomenologiaéaindanebulosa,tanto em compêndios
introdutöriosdepsicologiaquanto dcfenûmenologia.Poroutrolado,
o estudo do método fenomenclögico ticou sempre restrito agrupos
pequenos e dispersos.Assim,a fenomenologia sempre esteve em

desvantagem culturale,p0rconsepinte,suas contribuköcs vêm

sendo negligenciadas.0 consenso em tomo danecessidade deuma
formaçso bésica gencralista abre espaço para a inclusso das

psicolo#ascompreensiva e,p0rconseguinte,paraafenomenologia.
Assim,espera-seque afencmenologiasejaconsideradacomo um
grande movimento, em permanente processo de renovaçso,
influenciando e sendo influenciadaportendênciascontemporleas,

sejam elascientfticasou filosöticas.Destaque-se,no entanto,queo
conceito central que caracteriza e identifica o movimento
fenomenol4gicoéaéticadadescoberta.

Palavras-chave:psicologia,histôriaefenomenologia
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DEFICTNCIAE CONDIW ESSOCIMSDECONSTRUN ODA
SUBJETIVIDADE
O DIsCURSODESUJHTOSC0M DEFICIZNCIARSICA0IJVISUALSOBRE
O CCORPODERCIENTE''

RobertaGaio(PontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas)
A0longodahistöria,oconceitodedesciênciaf0isendo constm fdo
naperspectivadeatenderaosinteressesdaquelesqueseapresentavam
como eficientes.Isto nâoquerdizerque asdiversasdeticiênciasem
si,taiscomo visual,auditiva,ffsica,mental,nëo tiveram existência
concreta.O que é possfvelconstatar,isto sim,é que a abnrdagem
destasquestöes,duranteolongoprocessoqueahumanidaderealizou

em direçào àçç
civilizaçâo'',n:o plivilegioujamaisoatendimentoa
estas diticuldades aprescntadas pelo corpo. O presente século
construiuum novo conceitoparaaaçâo humana,constitufdodeuma
novacomprcensâo sobre o corpo,sobreo trabalho,sobreo lazere

Perspectiva histöricn-cultural,que se orientou para a anâlise de
relaçöesentre experiênciasde interlocuçâo no contexto escolare a

formlçb dasubjetividade da criança.O presente estudo é parte
daquele projeto eteve como objetivo examinar,em duasescolas
comuns,asformaspelasquais0ccnjuntodiswöeseducativasaborda
as possibilidades de comullicaçpo e de aprendizagem do surdo,
buscandolevantarindfciosd0sefeitosdessaexperiênciaescolarscbre

a construçëodesua subjetividade.A pesquisa foirealizadacomo
estudo de caso efocalizou doisalunosinclddosno ensino comum,
num acompanhamentodcum anoletivo.Eram doismeninos,de7e9
anos,com surdez congênita,ambos filhos de pais ouvintes.Eles
faziam altsérieem escolaspt
iblicasnumacidadedointeriordeSâo

Paulo.Ossujeitosabandonaram aescolajsnoprimeirosemestre,por
decisâo dasfanuelias,epassaram aaguardarvaganoensino especial.
O trabalho de campo abrangeu observaçöes das crianças em

atividadesnaclassecomum (primeirosemestre);observaçsoevfdeopavaçsodesessöesem clfnicafonoaudiolögica(segt
m dosemestrel;e
entrevista c0m mses, professoras e fnnoaudiölogu . A anllise

sobre()processodeaprendizagem.é neste momento quesetorna consistiu na classificaçpo de unidades temlticas d0s dados de
possfvelconstatarum novonlmopara()entendimentodoserhumano,
consideradocomodeficiente,numapersgectivaquepermitasuperaro
estigmada detkiência ereconceitualizaro conceito de eticiência e
corpopadrâo.Com o intuito dedesvendaraproblemsticadoscorpos
quenascem foradopadrsobiolögico estabelecido socialmentecomo
normal,e porisso sâonomeadosde deficientes,além de buscarmos
em fontes escritas, que abordam esse assunto, optamos pela
metodologiadenominada HistöriaOral,com recursosdatécnicade
depûimentospessoais.Paraaplicaçëodatécnicaescolhida,detinimos
como universoda pesquisao Centro Interdisciplinarde Atençso ao
Deticiente da PontiffciaUniversidadeCatölicade Campinas.Assim

entrevistamos06sujeitos,sendo03deticientesffsicose03deticientes
visuais.A partir dos depoimentos pessoais d0s stjeitns e das
categofiasdeanlliseidentidadepessoal,vidacotidianaeinserçâona
sociedade anterionnente determinadas,reeditamos as histéliasde
vida dos corposdeticientes.As anâlises sugercm uma nova visào

observaçèoedeentrevista.Osresultadosindicam queasprofessoras,
pornë0 dominarem recursospara comunicaçpo com esses alunos,
tinham poucoafazer,dadoqueoensinar-aprendersomenteacontece
na dialogia,Porisso,elasesperavam que aclfnica fonoaudiolögica
reduzisse a deticiência da criança e a tornasse dtpronta''para Ser
alfabetizada tkomo se fosse ouvinte''.Jâ as fonoaudiölcgas foram
trabalhando,além da fala,a leitura-escrita e osSinais.As escolas
acabavam,pois,porentregar,tacitamente,grande parte de seu papel
educacional ao setor clfnico.Também desconsideravam qualquer

participaçsodeadultossurdos.Portanto,nesseprojetodeinclusâo,a
escolacomum éoralista,porém deum novomodo:nâo desempenha
um papelterapêutico,maSctmsiderapatolögicaasituaçâodoalunoc
espera que seu problema resolva-se fora da açâo pedagögica.Em

termosdeconstituiçëodasubjetividade,essemodeloeducacionaltem
algtms efeitos provsveis'
, marca para a criança a significaçëo de

aluno-paciente(porqueémaisinstrufdo naclfnicaquenaescola),de
locutor-interlocutorincapaz(porque,naescola,o ajustamento nos
sobreocorpo,conquistadasliltimasdécadasnaséreasespecfficasde dillogosé,em essência,unilateral)ede aprendizdeiciente (porque
conhecimentoqueotem comoobjetodeestudo,éoeixonorteador desistedaescola,onden5oconsegueaprendera1ereescrever).

reconhecidapelcspröpriossujeitos.A visâointcgraieintegralizadora
para re-visar, isto é,ver novamente, o signiticado do conceito

Apoio-FDEP -UNICDMP;BolsaM onitoria UNIM EP

e especial
nomeado.Osdemimentosindicam que,hoje,eticienteétodoaquele Palavravchave:subjetividade,dehciênciaeellfcli'
queé capaz de solucionarosdesatiosdo cotidiano,tanto porsuas
pröprias forças quanto valendo-se de altemativas extem as.Neste
sentido,as respostas dos seres hnmanos çs
inteiros''
, bem como
daqueles::penalizadosem suaspartes'',àssolicitaçôesdavida,a0s
conflitos e aos compromdimentos sociais, estâo muito mais
vinculadas à idéia de eficiência do que os padröes corporais

estabelecidos extemamente pelos interesses Subjacentes às
instituiçöessociais.

Palavras-clmve:A/cflncf
a,subjetividadeecorporeidade

A+A
CONSPIRK OESCONTRAJ.UM ESTUDODECASO
TatianaHabermanndezt//adf#zz:eJTJAJ CedliaCararetoFerreira

(UniversidadeMetodistadePiracicaba)

Estetrabalhoobjetivouinvestigaraspectosdasteiasderelaçöesque
engendram a''vidadeficiente''.O estudo tevesuaorigem num estJgio
supervisionado que se propunha a apoiaro processo educacionalde

um jovem aprendiz,participantedeum nlicleodeprotissionalizwâo
em institukâoespecial.A partirdocontatocom essesujeito,queera
A EXPERIGNCIA ESCOLAR N0ENSINO COMUM E A SUBJETIVD ADE DA
CRIANCA SURDA

atendido numa instituiçzo especial de fonnafâo protissional, o
trabalho foisendo constm fdo e confgurou-se em um estudo de caso.

MariaCedliaRafaeldeGoes(UniversidadeMetodistadePiracicaba) O sujeito dessa investigaçâo é um rapaz de 20 anos,portadorde
Apesarde haverum reconhecimento crescente de que a aquisiçâo da
Lfngua de Sinais desempenha papel fundamental na formaçâo (la
pessoa surda, existem marcantes ambigiiidades e indetiniçöes nas
açôesem curso e nasdiretrizeseducacionaisoûciais,principalmente
no que se refere à inclusâo do surdo na escolacomum e a seu direito
de tom ar-se bilfngûe .Esse é um quadro preocupante,pois a forma
pela qualo modelo educativo concebe a questâo dalinguagem 6 uma

Sfndrome de Down, que frequenta a instituiçâo hl 12 anos. As
estratégias utilizada para a pesquisa abrangeram observaçöes do

sujeito em suas atividades na oticina; sessöes de interaçâo

individualizadacom aprimeiraautoraeentrevistasinformaiscom os
membrosdaequipe dainstituiçâo.A anâlise dosresultados,deu-se a
partirdetrêscategorias,que procuram abrangera maioria dase-sferas

derelaçöesdosujeitodeficiente.
Nacategoria 'Espaçosde Vida'estâo inclufdasasescolàasikitas
pelosujeito feitasnocontatocom osdiferentesambientes.Noquese

dascondiçöesconstitutivasdasignificwâoqueosujeitosurdoelabora refere àessa questâo,fica evidente a possibilidade de exercfcio da
sobre sipröprio,no que concem e â diferença que o caracteriza, L
capacidade de constmir conhecimentos e ks possibilidades de autonomia a que esse sujeito esM disposto e capaz.Todavia a
vivenciar espwos de interaçëo social.Buscando contribuir para a

instittliçâo desqualifica essas escolhas e apresenta uma postura

discussâo desseproblema,foirealizado um projeto,referenciado na depreciativa em relaçâo à sua vivência nesses espaços.A categoria
ResumosdeComunicaçöesCientîficas
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''
Relacionamentos'apontaaforma adeqnadac0m que()Sujeito se alteraram no decorfer das reuniöes e aquelas que Se revelaram
comporta frente à3diferentes situaçöes.Contudo quanto ao que é
esperado pelainstituifso,J.nem Sempre corresponde,tlma #ezque
essaexpyctativarecaisobreum comportamentopadrâoparaamaioria

ComBns.

A anl seefetuadarevclahaverumaconcepçsccomum entreospais
queserefereà.escassagossibilidadedeindependênciaeautonomia

dassittlaçöes,que osujeito nem sempreapresenta,principalmente doshlhos.Relacionadoaisso,observa-seumatendênciaasubestimar
devitb a sua apçada percepçâo frente aos diferentes tipcs de
acontecimentose escolllasfeitas pôrele mesmo,nâ0 reconhecidas
como legftimas pela institniçho.Em termos da categoria 'Vida

Profissionall
',0 sujeito mostranovamentecompetênciascnpitivas
para fazerescclhaseelaborara realidade,desdequeestapossaser
vivida e experenciada. N0 entanto, mais uma vez a forma
estigmatizada que baliza os relacionamentos institucionais c0m a
pessoa portadora de deficiência,impede ()desenvolvimento deste

sujeitotambém nasuavidaprofissional.

a capacidade desses intlivfduos e a de encars-los sempre como
crianças. XS falas evidenciam uma baixa expectativa qnanto ao
desenvolvimentod0sfilhos,quetransparecequandopossibilidadesde
independência nè0 lhes sâo permitidas,ou pequenas atitudes sâo
Supervalorizadas,ou m ssfveisfrtlstraçöesss0 sempreevitada.Além
disso,algumas mses de adclescentes falam de seus flhos como

pessoasassexuadasoucomopessoascujasexualidadepodeticarfora
de controle.Observamos ainda que a concepçâo sobre deficiência

mentald0sirmâosdesses sujeitos vaisendo construfda colada à

concepçsodospais.
ap'
andepotencialidadedessesujeitoparaasuainteraçponomundo. Concluiu-se que a fala dos paisreprcduz concepçöes presentesno
Maspara que issn aconteça seria necesskio,principalmente,uma grtlpo social. Por outro lado, os resultados indicam que a
mudançanatônicadasrelaçöesem queestesujeitoestlenvolvido. oportunidadedediscussâo em grupo,com prosssionais,é condiçso
Isso passa pôruma mudança,principalmentede postura detodo o propfcia gara ospaisatingirem maiorgrau de consciênciasobre as
sistemaqueatualmentetem umaformaestigmatiza deverapessoa pröpriasconcepçöese,em funçâodisso,terem maiorespossibilidades
plm adoradedeticiência,que tem em sua caracterfsticadeiciente () dereelaboraçëo.Com isso,paratilhocom SindromedeDown,criamse perspectivas para alterar as condiçöes de construçb de sua
resumodetodooseuser.
Enquanto esta pessoa nëo puder ter possibilidade de escolha e identidade.
autonomia,ao menosparcialnatomadadedecisâo sobreasuavida, lprojet
oFiMacfc#/peloCNPq
vamoscontinuarcontando que a sua qualidade de vida continuar; Pal
avras-cbave:conc:pj'
f'
io da dehciência.famllia,Sçndrome de
sendoexeemamenteprecM a.
Downeinstituiçâoespecial

Conclusso:Foipossfvd perceberduranteaelaboraçèo do trabalho

A formapotentequeessesujeitoseposicionafrenteàsuavida,

denunciaamaneiraequivocadacom queele,epenso,todasaspessoas
portadorasdedeficiênciasâo vistase tratadas.

Palavras-chave.subjetivirlnde,depciènciaeeducaçâoespecial
A+A

DEFICA CIAMENTAL:CONCEPW ESDEPMS1
hna Mt7?'
ia Tortezan e Evani àndreatta Clplarw (Universidade
EstaduaideCampinas)
A deticiênciamentalnâoédetenninadaapenasporfatoresbiolögicos,
maséconstitufdanopupodoqualoindivfduoqueapossuifazparte,

jéqueéestegrtlpoqued;signiticadokuiloqueéconsideradocomc

deficiência.Dessaforma,oindivfduodeticientetem asuaidentidade
determinadapelassignificaçöesquecirculam em sem entomo social.
Do mesmo modo,aspessoasquecom eleconvivem,comoospaise
protissionaisda5:e2,signiticam adeficiênciaem ftmçâodûsespaçcs
culturaisem quiestsoinseridas.
Taisconsideraçöespermitem indagarsobre asconcepçöesde paise
proûssionaiscom respeitoaofenômenodadesciênciamentalecomo,
em funçâo dessasconcepçöes,serelacionam econstituem a pessoa
deticiente.Diante dc taisindagaçöes, o presente trabalho que tem

A+ A

CONSTITUICAO SOCIALDESUIEITOSC0M DEFI
CKNCIAM WTPLA NAS
PRXTICASCOTDIANAS

Mônica de Carvalho Vlgsl/llel Kassar (Universidade Federal de
MatoGrossodoSul)
O propösito da presente pesquisa é explicitar aspectos da
constituiçëo social de pessoas que freqtientam uma instituiçâo
especializada no atendimento à deficiência mtiltipla.O trabalho
desenvolve-setomandoporreferência estudosqueabordam arelaçio

homem/sociedade como um conjunto complexo de imbricaçöes
constantese dinâlr-icas e queconcebem a formaçâo dosprocessos
psfquicos imersannprocessodeconstruçsosocial.
Inicialmente, sâo apresentados e discutidos alguns aspectos da

histöriadaeducaçâodaspessoascom deficiências,n?queconcerne
aosdiscursos,ideologias,presentesnessa histöria.E ressaltada a
formalizaçâo desses aspectos na legislaçâo brasileira: nas
ConstituiçöesFederaisenalegislaçëoeducacionalpropriamente.S5o
anzisados comportamentos de pessoas que freqtlentam uma

institukso especializada no atendimento à deticiência mliltipla,
enfocando osdiferentesmodosde participaçso dessessujeitosno

comoobjetivoidentificareanalisarasconcepçöesapresentadaspor movimento de institucionalizw âo das
paiseprofissionaisduranteum processodeinterlocuçëo.

Paraatingiroobjetivoproposto,osdadosforam construfdosapartir
da fala de protissionais e pais de crianças e adnlescentes com
sfndrome de Down em situaçâc de discussâo em gnlpo.Essas
discussöesocorreram em uma sériedereuniöes,realizadasem uma
escola especial,e tinham comc propösito possibilitarque ospais
pudessem discutirlivremente sobreaprobleméticadeseterum flho
com sfndromedeDown.
AS reuniöes foram audiogravadas e posteriormente transcritas de
modo literal. O procedimento de anslise dos dados envolveu
primeiramente a identificaçëo das temiticas discutidas pelos
participantes e a seleçso das teméticas de interesse para anélise. Em
seguida foram delimitadososfragmentosde interlocuçöes, dentro de
cadatemiticaselecionada,nosquaisestivessem reveladasconcepçöes

sobreadeficiênciamentalesobreo sujeitodesciente.A anâlisede
tais fragmentos envolveu identificar concepçöes explfcitas ou
implfcitasnafaladosinterlocutores,concepçöesrecorrentesouquese
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prlticas socialmente
constitufda .
Para a realizaçso desta pesquisa foidesenvolvido um trabalho

empfrico em umasaladeaulafrequentadaporum pupode8jovens,
com idadesvariandoentre 13e25anos,deambosossexos, deuma

institukso particular, de carlter assistencial, especializada no

atendimentc àmiltipladeticiência,nacidadede Campinas,SP.Os
encontros foram gravados em fitas de vfdeo e sudio e os registros
complementados em um diM o de campo.Essesregistros constituem
omaterialparaaconstruçâodosdadospara anâlise.
A partirda interpretaçâo de disctlrsos, gestos,enfim,de diferentes
modosde participaçâo socialdaspessoasenvolvidasna pesquisa,sâo

abordadosediscutidosaspectosda constituiçâo socialdossujeitos,
rejjaltandoahistöriasocialaqualelesestëoimersos.
E indicada a importância de considerar nâo sö a histöria das
relaçöes humanas,experienciadas de maneiras singulares. mas as
determinaçöes historicamente constitufdas, que acabam por

circunscreveras mtiltiplas (imopossibilidades de constituiçâo dos
sujeitos.@nanciamento:CAPES)
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superiorp0r curso e perftxb de formaçso em tlma Dniversidade
privada.Foram avaliatbs439acadêmicosdesériesiniciaisesnaisde

Palavras-cbave:dehciênciamùltipla,d#uct:floespeciale
subjetividade

cincocursos(Psicologia,Letras,AnâlisedeSistemas,Mecatrônicae
Farmscia) p0r meio da Escala de Integraçpo ao Ensino superior
(EIES).Esse instmmento compöe-se por 46 itens (Alfa = 0,86)
ESC

ESTUDANTEUNIVERSIT4RIO

agrupados em 12 sub-escalas organizadas em dois fatores. um
associado aosaspectosextenmsdo ambiente sociale acadêmico da

Instituiçâo IACAD) e cutro associado às caracterfsticas pessoais

ESTILOSCOGNITWOSDEUMVERSITOIOSDEDIFERENTESO EASDE (PESS).A intepw âopodiavariarde1a7eamédiageralfoidc4,98
CONHECIMENTO

e desvio padrso 0,66.Efetuou-se a ANOVA c0m três variéveis

IsabelCristina Dib Bariani(Pcntilkia Universidade Catölica de independentes:curso (5),série (2)e facetas da integraçso (2),
investigandoseusefeitcsnaintegraçsoaoensinosuperior.ObservouCampinas)
se diferenças signiticativas entre os cursos; F(4, 427)=10,83,
Estilos cogniévos sâo compreendidos como caracterfstic%
relativamente estfveis da estrtitt
lra cogrlidva de uma pessoa,
detinid%,em parte,por fatores biolögicos,e influenciadas pela
cultura,sendomodiicadasapartirdainfluênciadiretaiuindiretade
novos eventos. Os estilos copitivos denotam tendências
diferenciadasbssicasnasformasdeapreendererelacionarosdados
darealidadeedeelaborarconclusöesSobreeles,sendo relevantesna

:=0,(K01; sendo que os alunos do curso de Iztras relataram

integraçsomaisbaixa(M=4,79)eosdaFarmsciamaisalta(M=5,28).
Além disso observou-scumainteraçâo signiticativa entre oscursos

c0m asfacetasdaintegraçso;&4,427)= 3,32,Jm0,01;osalunosdo
ctlrso de Psicologia relatam estar mais integrados pessoalmente

IPESSIdo que academicamente (ACAD)eosalunose Anllise de

sistemasrelatam o inverso.Entende-se @ e asinformaçöesobtidas
investigaçâopodecontribuirpara0incrementodeaçöesque
trajetöriaeducacional,bem comonavidadaspessoas.Estapesquisa lceovmemesàsapr
çâodamelhoriadaqualidadedevidauniversitM aeao
teve como objetivo:descrever z comparar os estilos cognitivos fortalecimeonmo
t
o
docompromissodoestudanteem graduar-se.
preferenciaisdeuniversitl osdetrêscursos,dediferentesJreasdc
Fi
n
an
c
i
ame
nt
o.
.PEPCI/USFePROBAIC/USF.
conhecimento,eveliticarsehlvariaçâonapredominânciadosestilos
J
kl
t
z
v
mpc
/
l
t
we;
intq raçâoaoensinosuperiortestudante
em funçsodogênerodosaluncsedassériesdecadacurso.Osdados
un
i
v
e
r
s
i
t
âr
i
o
e
a
mb
ienteacadêmico.
foram coletadosp0rmeiodeumaescalatipoLikerteosinformantes
foram 973 estudantes dos curscs de Biologia, Psicologia, e
A+A
ArquiteturaeUrbanismo.O instnlmento foiconstrufdo visando-sea

descrkâodequatrodimensöesdeestiloscognitivos:Ccnvergência- A EXPERIZNCIAUNIVERSITV IAA PARTIRDAPERCEIW ODOM UNO
DivergênciadePensamento,Dependência-IndependênciadeCampc,
Holista-Serialistatlmpulsividade-Reflexividade.Osdadcsforam
submetidosatratamentosestatfsticos,sendo o nfveldesip iticl cia
consideradodep f 0,05.Asdifcrença signiticativasindicnm quehl
predominlcia de estilos em funçso do gênero:as mulheres sâo
menos Divergentes e menos Impulsivas, apresentam maior
Reflexividade eDependênciadeCampo.A anâliseentreassériesde
cadacursosugerequedo seuinfcioatéo finalQcorrediminuiçâodos
estilosConvergência e Dependência de Canpo em Psicologia;no
curso de Arqnitetura e Urbanismo, veritica-se uma tendência ao
desenvolvimento dos estilos Holista, Independência de Campo e
Reflexividade.Esteestudopermiteconcluirqueestudantesdegêneros
feminino e mu culino diferenciam-se quanto a0s seus estilos
cognitivos,que nâo sâo estlveis,maspassfveisde moditicaçpo ao
longodosanosdeuniversidade.Sugere-sequeoutrosesmdossobrea

temlticasejam desenvolvidosparaaprofundamentodasquestöesaqui

abordadas.
Palavras-chave:eshxsl
nntesIfafvdrlïllrftu,estiloscognitivose

iniciaçâocfdnll
/cl
A+A
INTEGRAIAO DOFZTUDANTEA0 ENSmO SUPERIOR:UM PERFILPOR

CURSOE PERIODODEFORMAG O
SoelyAparecfe JornePolydoro:RicardoPrimi;JfarftzdeNazaré#a
Fonseca & r/m: Margarida M. Hoeppner Zaroni; Kelly Cristina

PereiraPombal*(UniversidadeSâoFrancisco,Itatiba)
A integraçâo à.Universidade tem sido apontada como uma das
condiçöes mais relevantes na decisâo entre a permanência ou

CzrazielaGiustiPachane't(UniversidadeEstadualdeCampinas)

O trabalho aserapresentado 6parte de um projeto maiorque
bnscava compreender mm's a hmdo a experiência vivida pelcs
estudantes na Universidade e sua contribuiçso ao desenvolvimento
pessoal,atravésdagrspriapercepçb doaluno.
Confp rando-se como um estudo descritivo-exploratörio, foi
desenvolvidoapartirdedadoscoletadospormeiodeum questionM o

juntoaaluncsdaUniversidadeEstadualdeCampinas-Unicampe
analisadossegundoospressupostosdaAnâlisedeContetidn.
N0 prescnte trabalho ser:o abordados aspectos relativos às
expectativas,frustraçöes,diticuldades,satisfaçöese situaföesmais
signiticativasde aprendizagem percebidaspelosalunosdurante sua
experiênciauniversit/ria.
Verificou-se,no decorrerdo estudo,que a vivênciauniversitâria
caractcriza-seporapresentaraoalunoumasériededesv osqueeste.
muitasvezes,n5o estl greparado paracnfrentar.Poroutro lado, o
desencontroentreasexpectativu dosalunos,oqueaUniversidadese
propöeafazereaquiloqueefetivamenteremliza,podegerarno aluno
umasériededecepçöescom suavivênciaacadêmica.
Foipossfvelconstatarque as rupturasocasionada pela vivência
universitM a sâo mliltiplas,atingindo vo osnfveis ào mesmo tempo:
pessoal,social,educacionalemoral,entreoutros.
Asrespostasobtidasdemonstram,porexemplo.haveruma ruptura

entre asexpectativasiniciaisdosalunos (de modo geralvoltadasà
formaçâo'
profissional)eoque,apösalgunsanosnauniversidade,se
configura como fatorde satisfaçâo para eles (em primeiro lugar,
relacionamentospessoaisecrescimentopessoal).
Dessa forma, configuram-se para os alunos como situaçöes de

abandono do objetivo de completar a graduaçâo em um curso aprendizagem mais silniticativas os relacionamentos pessoais,
superior. Trata-se de um processo multifacetado construfdo no
cotidiano das relaçöes que se estabelecem entre o estudante e a
lnstituiçâo.Considerando queaintegraç:ocaracteriza-se,porum lado
pela troca entre as caracterfstic%, expectativas e habilidades dos
estudantes e poroutro pela estrutura,nonnas e a comunidade que
compöe a Instituiçâo de ensino superior, esse trabalho teve como

objetivo analisar o peol de integraçâo de estudantes ao ensino
Resumosde ComunicaçöesCientlficas

s
egjdosde curso,resldência fora, atividadesde pesquisa e
ativldadesextracuniculares.
Quanto às dificuldades,destacam-se (em ordem decrescente do
nlimero de citaçöes) as relativas aos cursos, dificuldades de
relacionamento e/ou adaptaçâo ao meio, problema: linanceiros,
limitaçöespessoais,conflitose/ou crisespessoais,problemasrelativos
à infra-estrutura da Universidade e problema supra-estruturais

(golfticas educacionais nacionais, falta de perspectivas futuras, interaçâo e convivência com outras pessoas; aos concorrentes
desem?regoetc).
externos;aJllflft'
iöprohssionaleasnpr= .
rinstituciozaistsendoas
Constatou-sequea fmstraçso quanto a0scursos,à formaçso e à

maisfreqûentesasassociadasaoaluno,aoprofessoreaaula.

universidadepodesedeveradoisfatoresdistintos:1)aexpectativu

Osresultadosapnntam quetantoosestudantescomo osprofessores

equivocadasquanto à.vivência,àpröpriauniversidade eàsfunçöes

centralizam no aluno as justiticativas para as suas respostas,

queestaéchamadaadesempenhar;0u,p0routrolado,2)àfaltade atribuindo ao aluno maior parcela de responsabilidade pela Sua
qualidadedainstituiçâoem si(professoresquens0 sabem ensinar, apfendizayem.Acerca do estudo sobre a relaçâo (las varisveis de
falta de material, institutos despreparadcs e falta de incentivo à

caracterizaçâo de estudantes e professores,para 0 aluno gênero e
idadeaparecem como osaspectosmaisfortesnadiscriminaçâo das
A0longodo estudo f0im ssfvelconstatar,também,queembora() diferençasepafaosprcfessoress5o asvarisveisvoltadaspara asua

graduaçào,porexemplo).

Br%ilestejadesenvolvendoc0m maisintensidadeesttldosdedicados formaçâo.
ao Ensino Superior, énda sà0 poucos os relativos à temltica
especfticadoalunoe,maisrestritosainda,osrelativosàproblemltica
d0s altmcs universitM ûs nc que Se refere a dificuldades que
ultrapassem osIimitesdogedagögico.
Os questionamentos suscitados pelas respcstas obtidas sugetem,
portantc, a necessidade de: nmpliaçâo das pesquisas voltadas à
vivênciauniversitH a,demaiorequilfbrioeneeastensöesvividasno
contexto universitM o e,consequentemente,de uma revisso dos
papéisesperadosdauniversidadeouaelasatribufdos.

Essesresultadosapontam primeiramente,aimportânciadaatuaçâo
doalunonoexercfciodesuaallttmomiasep idadadinâmicautilizada
pelo?rofessornodesenvolvimentodoprocessoensino-aprendizagem
em saladeaula,visando alcançar0 perlildeprofissionalecidadso
propostcpelasociedademodema.
Palavras-chave:Jaladeaula,educaçsoesuperior

ProjetolnanciadopeloCNPq

DETERMWATESDAEVASAODECURSOAOM NGODAGRADUACAO

Palavras-chave:ell?zz?z.nldluniversitârios,ensinosuperioreWvlncl
universitâria

ElizabethMercuri(UniversidadeEstadualdeCampinas)
A evasâ6 de curso durante o primeiro ano de graduaçëo tem sido

A+A

objeto frequentede anâlise em funçâo de maiorconcentraçâo de
evasâonestepedodo.Dadaanecessidadede ampliaracompreensso

A SALADEAULANOENSIO SUPERIOR

dcstefenômeno,opresentetrabalhotevecomo objetivosvcrificar

Elioneâ.C.Tebechrani**(ColégioM hembi,SEoPaulo)

comooestudantequeevadeao longodo cursopercebeascondiçöes
que culminaram em sua safda e comparar aosdeterminantes de
evasso dnrante o primeiro ano de curso.O estudo envolveu 137
esttldantesdecursosdegraduaçpcdasvv aséreasdeensino,deuma
universidade estadualde Sèo Paulo que estavam mntriculados em
1996 porém,nâo realizaram suasmatrfculaspara()ano de 1997.Os
dadosforam coletadosatravés de questiono o enviado porcorreio,
ondeerasolicitado aoestudantequeindicassetodososaspectosque
acreditava tivessem contribufdo para a nàn continuidade d0sseus
estudosnocurso em queingressara.Asrespostasforam analisadasa

Esteestudo surgiu de obscrvaçöes sobre aresistênciad0s alunos
iniciantesem engenhaiia em participard0strabalhosdesenvolvidos
noespwosaladeaulaedasdifculdadesapontadaspelosprofessores
relacionadas ao papelassumido pelo aluno diante do processo de
aprendizagem.
Tendo conhecimento das dificuldades vivenciadas poralunos e
professorespropomos:identificarosmotivosquelevam o:ll/zWzznl:a

estar presente/ausente do ambiente sala de aula; verscar a
necessidnh ou nJt)& obrigatorieznrle & presença do aluno e a
importância ou ?lJ/ #a presença em sala de aula para a

partirdecategoriasjâdescritasem estudosanteriores.Osresultados
indicaram que aspectos associados ao compromisso com o curso

aprendizagem dos contekos fIJJ disciplitmsjuntamente com os apresentou-secomo categoriamaisfrequenteassociadaàevasâo.O
motivost
p e.jl
l
alscl?nessesposicionamentoselltpr/pl,i
nvestigarJJ ingresso em cursosquenâo eram ()deprimeiraogçâo.ainsep rança
relaçöesexistentesentre(lJrespostasdedJll
4#t7zl/eJeprofessorese quantoàsperspectivasprotissionaisequantoaadequaçâodocursoàs
JUJJvariâveisdecaracterizaçâo.
O caminhoescolhidofoiodecoletardadosatravésdaaplicaçâo de
questitmârios.A primeira parte do questionM o foi compcsta p0r

questöesrelacionadu àcaracterizaçsodosSujeitos.Nasepndaparte
estavam asquatroquestöes(abertasesenli-aberta)direcicnadasaos
objetivospropostos.Foimantidoomesmocontel
idonoquestionM o

de prefessores e alunos,com as adequaçöesnecesso asa fim de
possibilitarascomparaçöespretendidas.
A coletadedadosfoirealizadaem umafaculdadedeengenhariada
rede particularde ensino da cidadede Sâo Paulo.Os participantes
foram 128alunosdaprimeirasérieeseus14professores.

expectativas pessoais e a ccmpetitividade devido a realizaçio
simultâneade outro curso foram os indicadoresmaisfrequentee
sde
baixocompromissoc0m o cursoepresentesnasrespostasde51.8%
dosestudantesevadidos.Esteresultado foiobservado nâoslentreOS
estudantesqueevadiram noprimeiroano comotambém entreaqueles
que deixaram seuscursosaté quatro alms apös o ingresso.Comc
segundacategoriageralmaisapontadaforam observadososaspectos
relacionadosàintegraçso acadêmica,entreeles,insatisfaçâo com a
atuaçëo de professores,com o currfculo e com seu desempenho
acadêmico, indicadospor32.8% dosevadidos.Entretantoquandose
analisa apenascsdadosdeingressantesobserva-sequeentreelesos

Paratratamentodosdadosdasquestöesvoltadu paraosobjetivos, aspectosasociadoszprobkmaslnanceirosedemoradiasuperam os
de integraçâo acadêmicaque aparecem,juntamentec0m aspectos
relacionadosafamllia e aos amigos,como terceiro aspecto mais
objetivando a criaçâo de categorias e um estudo de natureza indicado.Entre os evadidos ao longo dos demais anos,apös os
foifeita uma anâlise de natureza qualitativa.quando buscou-se a
identiscaçpo dos nt
icleos temiticos de cada uma das respostas,
quantitativaparaveriticara freqtiência de oconfnciadascategorias
em relaçâo a cadauma dasquestöes.Finalmente foram analisadasas
diferençasderespbstasconsiderando asvarilveisdecaracterizaçâode

problemasassociados a compromisso com o curso e de integraçâo
acadêmica observa-se uma variedade de aspectos, entre eles
problemasrelacionadasàinstituiçâo,ao trabalho,suporte financeiro e
alunos %ênero;idade;.
/'
tl/.
= ('& no ensino médio e exerclcio de de moradia.Portanto,os resultados indicam a existência,para esse
traballtoj e professores (gênero; JIIFPII7IIJ/ em grtl#lff7jllt),
' grupo de estudantes, de uma categoria principal e comum de
modalifl
nzlede./è/
7nci'
lo,
'dtulaçâo;experiência docenteem outra detenninantes de evasâo ao longo dosdiferentes anos de graduaçâo
instituiçso de ensino ehorassemanaisdedicnrlns:Jatividadesde seguidadeum conjunt
odecategoriasqueparecem atuarcom força
docênciajseparadamente,atravésdaaplicaçâodostestesestatfsticos diferente nos diferentes momento da formaçâo universito a .Os
achados sugerem a possibilidade de intervençöes comuns aos
Qui-ouadradodeMantel-llaenszele()ExatodeFisher.
Foram identiscadas nas respostas de alunos e professores as estudantesdosvl osanos.assim como,a necessidadede atuaçöes
categori%: vari
âveis /ï#J#JJ ao aluno; ao professor; a aula;a diferenciadasaolongo do perfodo defonnaçâo.
42

Resumosde ComunicaçöesCientl
F
ficas

Palavras-chave:elpzz/anl:universitârio,eVJJJOe universidn'k

EscaladePercepçsodeSugorteOrganizacinnal(EPSO)eàscalade
PercepçâodeReciprqcidadeOrganizacional(EPRO).

A@A

MATERIAL E METODO:O estudocontoucom aparticipaçâode
520 tmbalhadoresde16empresu dossetorespublico eprivado, dos
sexosmasculinoefeminino,com idademédiade32,2 anos,sendo a
maioria casada e escolaridade variando entre o primciro grau
iflcompleto asllperiercompleto. O Z strtlmento contillhatrêspartes:

DESTINO ACADGMICO DOS ESTUDANTES EVADIDOS DE UMA

UNIVERSDADEPOBLICAFZTADUAL

' instruçöesaOssujeitos,52itensdasseismedidascom su% respectivas

Janaina Pesci Galves dos STt7ZIJt?J (Aluna de Graduaçâo da escalasderespostasequestöesparalevantamentodedadospessoaise
Universidade Estadual de Campinas) e Roberta Gurgel âz-:f funcionais da amostra. A distribuiçâo e recolhimento dos

(UniversidadeEstadualdeCampinas)

instrumentos ocorreram n0s locais de trabalho dos Sujeitos em

horo os e locais previamente autorizados pelos dirigentes das
Estudosqueabordam ofenômenodaevasëonoensino superiortêm empresasempregadoras.Osdados foram submctidos à anélise dos
questionadoseadesistênciadecursogorpartedoalunoconfip ra-se, cnmponentes principais,com eigenvalues igual a 1,0 e rotaçëo
também,cnmo evasâo do ensino superior.A partirdasdiscussöes obliqua com deltaiguala zero. Foitambém calculado o fndice de

apresentadasnaliteraturadism nfvelestetrabalho foidelineadocom
ossepintesobjetivos:1)verificarseaevassodecursoconfigura-se
comoumaevasào do ensino superior;2)veritkarquaisrazöesque
influenciam aescnlhadeoutrocursc/instimiçso;e3)identificarqual
o graudesatisfaçsodoalunocom amudançadecurso/institukâo

realizada.Osdadosforam obtidcsatravésdeum questionM oenviado

precisâodecadamedida(AlphadeCronbach).
RESULTADOS;A extraçâodefatoresrevelouaexistênciade12
fatores com eigenvalues superiores a 1,0,explicando 69,2% da
variânciatotal.Atravésdarotaçsoobliquafoiveriscado que os12
fatoresdetinham itenscom cargasfatoriais positivase negativas
superiores a 0,40 - valor estipulado como critério mfnimo de

via correio para todos os altmos (675 alunos) que deixaram seus saturaçso n0s fatores.Os fatores tiveram a seguinte contiguraçso:
cursos na Unicamp em 1996. Os resultados aqui apresentados

fatores 1.3,5 e 7 cnngregaram,respectivamente, itensdasescalu

referem-se as respostas de um conjunto de 132 ex-alunos que unifatoriaisECOA,EPRO,EETeEPSO,
retomaram o instrumento preenchido.A anslise dcsdadosmpstrou

Osfatcres2,8e 11continham itensdaECOC. Nosfatores4,6,9,

que 56,81% (75 alunosl d0s ex-alunos jl se encontravam 10e12ficaram agrupadosositensdoscincofatoresoriginaisdaEST.
freqiientando outro curso/institukèo no momento em que Foram observadosfndicesdeprccisâovariandoentrc0,66a0,
97nas
responderam aoquestionM o.Dentreosalunèsqueestavam em outro

cscalasunifatoriaiseno5fatoresintepantesdeescalasmultifatoriais.

curso/instituifàoveriticamos,em 81,33% doscasps,queamudança

CONCLUSOES:Com basenosresultadosdesteestudoépossfvel

ocorridaf0itanto de curso como de instituiçâo.E interessantenotar
que50,66% doscx-alunosescclheram,nanovagraduaçâo,cursosque
a instituiçâo da qualeles evadiram n4o oferece. As razöes mais
apontada pelosex-alunosparaa escolha de out
zo curso/instituiçso

concluirqueasmedidasdocomportamentoorganizacionalanalisadas
detcm validadediscriminantepoisseusitensagmparam-seem fatores
especficos. Elas mcnsuram seis conceitos psicolögicos distintos,
sugerindo (
) seu emprego como medidas capazes de avaliar três

estàortlacionadascom obaixocompromissocom ccurso.Jéparaos varisveiscopitivas(EPRO),ECOC eEPSO)etrêsatitudesIF.
F,
T,
ex-altmos que mudaram apenas de instituiçào a razsn mais EST e ECOA),fortalecendo a sua validade de constructo como
preponderantefoiadistânciadanovainstituiçâo com asuamoradia. também a identidade das respectivas variâveis pnr elas aferidas.

Com relaçso a0snovoscursos/instituköesosalunosindicaram que Apena aECOC mereceriacuidadosquantoàsuautilizaçëovistoque
encontravam-se satisfeitos(52%)(m muito satisfeitos(40%)com a osresultadosobtidosnesteestudo nâoconfirmarmn suaconliguraçâo
mudança realizada.Osresultadosobtidos poreste estudo estb de
acordocom aliteratura,tantonoquedizrespeitoàevasâo observada
ns0confip rar-secomoevassodosistemadeensinosuperior,quanto
na verilicaçâo de quc asrazöes?araasmudanças de curso serem
ligadas.principalmente,aobaixocompromisso com 0 mesmo.Nesse

originalem quatrofatores.
Palavras-chave:comportamentoorganizacional,medidasevalidade

sentido,parece tornar-se cadadiamaisevidente queépreciso investir
maisn0sprocessosque permeiam a transiçio do aluno do ensino
médioparaosuperior.

EXPLORANDO O CONCEITO DB SAUDE ORGANJZACIONAL:
CONSTRUCAOE VAIJDACAODEUM INSTRUMENTO DEM EDD APARA
0 AMBYNTEBRASILEIRO

BolsistaPIBIC/CNPq

Jinlâ'
it/GomideJûnior.0%aInkiodeMoura,Vt'#nerBarbosatftz

Palavras-chave:ensinosuperior,evasâouniversitâriaegraduaçso
*

Clln/ll:e Ferlfl'
clMarquesVirotede Sousa%(UniversidadeFederal
deUberlândia)

C0oRD3
TITULO DA COORDENADA
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AxâlwlsEDESEISM EDIDM DO COMPORTAMENTO ORGANG CIONAL

Obietivo;No âmbito das anélises micro e macrossitêmicas do
comportamento organizacional,vâriosconceitostêm sidoexplorados
pela psicologia,notadamente, nos t
iltimos trinta anos. Constructos

Mirlene M .
M .siqueira (Universidade Metodista de Sëo Paulo e
UniversidadedeMogidasCruzes)

como cultura,comprometimento,justiça,dente outros,têm sido
intensamenteinvestigadosem pesquisascujosobjetivosvâodesdea

OBJETIVO:A Pesquisa envolvendo variiveis psicolögicas dentro
docampo do comportamento organizacionalestacercada pordesafios
conceituaise metodolögicos,exigindo dos pesquisadoresesforçosno
sentido de construir medidas vsidas e precisas n'
o cenM o
internacional.Observa-se um nfvel elevado de produçâo cientfsca
nessa érea enquanto no Brasilraros sâo os estudos voltados para a
questâo.O estudo foidesenvolvido com vistas a analisar a validade
discriminantee asqualidadespsicométricasde seismedidasnacionais
do comportamento organizacional: Escala de comprometimento

constnlçâo de ins% mentos confilveis de medida até a busca de
correlaçöes entre estes construtos e outros de igualimportância na
vidadasorganizaçöes.Surgido naddcada de sessenta,o conceito de

Sat
ideOrganizacionalfoidesenvolvido porSchein (1965)e Bennis
(1966) que postularam quatro fatores que o caracterizariam:
Adaptabilidade,Senso de ldentidade,Capacidadede Perceplo da
Realidade e Estado de Integraçâo.Confonne estes autores,a sal
ide
organizacional seria importante detenninante da eficicia e eficiência

organizacionais,oquejustificariasuainclusâo no ro1dosconstrutos
investigados pela psicologia.Dentro desta perspectiva,este trabalho

Organizacional Afetivo (ECOA), Escala de Comprometimento teve porobjetivo construire validarum instrumento de medidasa
Organizacional Calculativo (ECOC), Escala de Satisfaçâo ao partir dos pressupostos de Fordyce e W eil (1971),adequado à
Trabalho (ES'D,Escala de Envolvimento com o Trabalho (EED , realidade brasileira.M ateriale M étodo:O instrumento intermediârio
Resumosde ComunicaçöesCientlticas
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contou c0m 40 itens qtle, a?ôs fespondido )0r 2% sujeitos considefadas.Além disso,0 contexto rtlralde relativo isolamento
empregados em empresas da regib d0 Triklgulo Mineiro, f0i define tanto umacentralidade do trabalho maisbaixa,quanto certas
submetido à Anllise Anfise d0s Componentes Princiyais diferenç% n0s valores e crença em relaçsc ao contexto urbano.
Leingenvalueiguala 1,5,rotaçsooblfquaecargasfatoriaisiguaisou Constata-seaindaquenë0existeumarelaçâodiretaentreadimensëo
d0s problemas sittucionais e 0 nfvel de bem-estar e satide das
superioresa0,35).
Resultados:Osresultadosapontnm um instrumento finalcomposto pessoas. A percegçso da pröpria situaçâo e os fenômenos
p0r29itensetrêsfatoresc0m âl
phasdeCronbachentre 0,81e0,89. psicossociaisdeccrrente dependem da5experiênciasanteriores e o
Semanécamente,ostrêsfatoressereferiam àIntegraçsodasPessoase pr
dpriocontextodasinteraWes,

Equipes (Fator 1; 14 itens;Al
pha de Cronbach ip al a 0,89), Palavras-chave:lröalb precârio,signncado e centralidade do
Adaptabilidade(Fator2;11itens;âlphadeCrozbachiguala0,87),e trabalhoeefeitospsicossociais
Rexibilidade(Fatcr3)4itens;Al
pbadeCronbachip ala0,81).
Conclusâo: Os resultados encontrados se asemelham àqueles

A+A

greconizadosporSchein(1965)0quedemonstraaconsistência do
constmcto.Os autores sugerem, como agenda de pesquisas, 0
emprego desta varilvelem modelcs que busquem a prediçâo do
comlmrtamento dosindivfdunsno contextodetrabalhoeabuscade
ccrrelaçôesc0m outrosconstmtosdemesmanatureza,comofcrmag
de consolidaçâo do conceito nos meios empresariais e acadêmicos
brasileiros.
Palavras-chave: comportamento oq anizacional, cultura
organizacionaleJt7ldeoqanizacional

COMPROMETIMENTO ORGANEACIONAL:EXPLORANDO AS BASES Ot1
NATDREZADESSEVXCULO
Antonio Wrœflf/ B.Bastose José Henrique M rlntf
a de Moroese

(UniversidadeFederaldaBahia)

A FALTADEOCUPAI
X ESPRODWW ASE O W ABALHOPRKV IONUM

OBJETIVOS:A pesquisa sobre comprometimento organizacional
caracteriza-se portratartalconstrutn como multidimensional.Neste
sentido, os esmdos procuram identificar diferentes facetas da
organizaçëo que sëo alvo dc compromisso e asdistinœ bases cu
processospsicolögicosqueo geram.Taispreocupaçöess5o tratadas
na literatura como,respectivamente,cs FOCOS e as BASES do
comprometimento. Entre cs estudos sobre as bases do

CONTEXTORURAL

comprometimento,omodelodesenvolvidoporMeyereAllen(1997)

A+ A

Martha Traverso-Yépez (Universidade Federaldo Rio Grande dc
Norte)

Objetivo: A Pesquisa almejou esclarecer como as pesso%
vivenciam afaltaestruturaldetrabalhoexistenteeosproblemasque
enfrentam ao procurarsuperaressa situaçâo,além decentribuirna
compreensâo de como influencia no signiticado e centralidade do
trabalho. Apesar dos altos fndices de trabalho precH o e de
desocupaçào,0desenvolvimentoteöricosobreosefeitospsicossociais
desteproblemaestluturalépraticamenteinexistentenospafsesmenos
desenvolvidos.A razsodestacarênciapodeseratendênciaafalarda
pobreza em abstrato,sem mencionar as causas estzuturais desta
situaçâo.Consideramos,portanto,impcrtante estudar asitt
laçb do
mercadodetrabalhono contextom ral,numaviladepescadcresa40
km aonortedeNatal,sendonossolugardetrabalho depesquisa-açso
umaasociaçëodeprodutoresdesabâoedetergente àbasedealgas
que,apesardecontarcom umaaceitsvelinfra-estruturapröpria,tem
problemas diversos relacionados ac processo de prodtlçso
comercializaçâo.
Metodologia:A pesquisa teve três etapas.A primeira consistiu
numaabordagem qualitativa,naqualalém daobservaçsoparticipante,
foram realizadas5entrevist% gnlpaiscom osmembrosdaassociaçâo.
A segt
mda etapa foi o estudo do contexto s6cio-estrutural da
comunidade atravésdeumapesquisabibliogrv cae 10entrcvistasa
autoridades do lugar. Na terceira etapa foram aplicados 91
questionM os semiestruturados a uma amostra da populaçèo
trabalhadoradesseMuàicfpio.
Resultados:Observa-sequeapesardaprecariedadedostrabalhose
das condiçöes limitadasde vida,a gfande maioria Se dizem muito

Satisfeitoscom 0seutrabalho.Embora,oaspecto econûmicoaparece
como o maisrelevante do trabalho,outzos pspeçtoscomo sentir-se
V l, cumprir tlm papel social através do trabalho, as relaçöes
humanas,tersalde quase como obrigaçëo moralpara podertera
disposiçâo para trabalhar, sâo valores também destacados pelos
entrevistados.
Conclusöes:Apesardasdificuldadesdafaltaestruturaldetrabalho
observa-se que a situaçâo das pessoas em M axaranguape esté
amortecida pelas possibilidades de subsistência que fornecem os
fratosdo marepeloslw osfamiliaresedeamizadecom aspessoas

gröximas que ainda s5o relevantes numa comunidade pequena-

Constata-sequeadinâmicad0sprojetosdegeraçâodeempregotem

limitaçöes estruturais e contextuais-psicossociais que devem ser
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tem despqrtado crescente interesse dt pesquisadores.Osautores
conceituahzam três dimensöes do vfnculo do indivfduo com a
organizaçâo,Paraosautores,ovfnculo c0m aorganizaçâoresultado

nfvelem quetrêsdistintasBASESestëopresentes:A afetiva(apego
psicolögico); a instrumental (custos associados a deixar a
organizaçâo) e a normativa (sentimento de dever devido à
internalizaçb devaloreseobjetivos).Esseestudotem comoobjetivo
reunirevidências adicionaisda validade dastrêsdiferentesescalas

quemensuramcomprometimentofrenteàsbasesafetiva,normativae
mstrumental(MeyereAllen,1997).
MATERIALE MéTODO:Asescalaspropostaspelcsautores,no
modeloLikert,s5ointegradaspor6 itensparaavaliarcadadimensëo.

Foram reunidosdadosde quatro levantamentos (duas orgnnizaçöes
pt
îblicas e duas privadas), compondo uma amostra de 1.3*
trabalhadores,Paraavalidaçëo fatorialdasreferidu escala utilizouSeo método doscomponentesprincipaisparaextraçào dosfatorese
rotaçsovarimax.Foram interpretadostrêsfatores.

RESULTADOS:O primeiroagregaosseisitensdaescalaafetiva
(cargassuperioresa.50)edoisitensdaescalanormativa;o sepndo
ret
ineosseisitensdaescalainstrument
al(cargassuperioresa.50);o
terceirofatorëcompostop0r3 itens(cargassuperioresa .
70)edcis
quedividem carga com o primeiro fator;um item desta escalanâo
tevecargafatorialelevadaem nenhumadostrêsfatores.Osresultados
do teste de confiabilidade revelam maior fragilidade da escala
normativa.

CONCLUSXO:Osdadosconsrmam dificuldadesdeprecispoentre
asescalasquemensuram asbasesafetivaenormativa,jlqueasidéias

de dever,obrigaçâo que integram aescala dabase normativa. esté
muito pröxima do apego psicolögicn e da noçâo de lealdade e
sentimentodepertencerqueestâopresentesn0sitensquemensuram o
comprometimcntoafetivo.Essesresultadospodem sugerirquefatores
culturais atuam no sentido de aproximar o vfnculo afetivo de
sentimento dedevereobrigaçâo efornecem baseparaumapossfvel
revisâo dositensque compöem essasduasescalas, buscando prcciss-

lasconceitualmenteemelhorajusti-l% à linguagem nacional.Os

resultados, agora baseados em uma amostra mais ampla e
diversificada de trabalhadores, confirmam as ditkuldades

identiicadas no primeiro estudo brasileiro (Medeiros, 1997).No
entanto,osindicadores de anllise fatoriale de confiabilidade sâo

supelioresaosdeMedeiros(1997)einferioresaosdadosoriginaisde
Meyer e Allen (1993). Estudos mais amplos em termos das
Resum osde Comunicaçöes Cientlficas

categorias ocupacionais e tipos de organizaçso envolvidos seriam
necesskiosparaumanovavalidaçâodasescalas.
Palavras-chave: comprometimento oqanizacional, :fu'
e.
î de
comprometimento:validaçsodeescalas

Castro, Pilati e Borges-Andrade (1998), em uma pesquisa de

A+A

(1999). Esta pesquisa descreve o relacionamento de suporte

avaliaçEo do impacto do treinnmento no trabalho. Suporte

Organizacionalprincipalfccodestetrabalhc,éapenasumaentreas
mt
lltiplasvarisveiscomponentesdcmodelointegradodeavaliaçâodo
impacto do treinamento, sugerido e testado por Oliveira-cutro
organizacional,caracterfsticasdaclientelae do treinamento,reaçso

DIFERENCIAIAO DM FONTESDEREAIJZACWO PKSSOALPOR ESTILO:
DEGESTAO

(satisfaçb doparticipantecom aprogramaçëo,osresultadosdocurso
e desempenho do instrutor),aprendizagem com a varisvelcritério

Livia de Oliveira D rce: (Universidade Federaldo Rio Grande do
Norte)

impactodotreinamentonotrabalho.

Trabalho - em 622 empregados de três orgnnizaçöes (uma

anâlise de consistência intema (alpha deCronbach) etestes4:t''de

constmtora habitacional e de duas redes de supermercado em

comparaçào entre médias.A estm tura empfrica da escala reduzida é
unidimensional,contendo 23 itenscom alphade0,92,replicando os
resultadosdaamostradcvalidaçpo.
RESULTADOS:Ostestesde diferençasentre médias mostraram
queosparticipantesdo sexo masculino e osocupantesde cargo de
chefia apresentaram percepçso mais favcrlvel sobre suporte
organizacionaldo que osparticipantesdo sexo feminino e que nâo
detinham funçso comissionada.Também foiobservadoque existem
diferença estatisticamente signiticativas entre as percepçöes dos

MATERIAL E MéTODOS:A escala reduzida de suporte foi

aplicadaem umaamostradeservidorespl
iblicos,participantesde229
c
ur
s
os
c
u
r
t
a
du
r
a
ç
à
o
of
e
r
e
c
i
do
s
po
r
um
centro de treinamento,
Obietivos:OsestudosnaPsicologiaSocialedoTrabalho,em sua
maioria,inclucm a realizaçâopessoalentre os valoresdo trabalho. tctalizando aproximadamente 2000 registros de participaçâo nos
HJ, porém, muitas polimicas em torno das possibilidades de referidos cnrsos.Ostreinados eram provenientes de 76 diferentes
realizaçào pessoaldentrodasorganizaçöes.Objetivou-seavaliaras (rgèosptiblicosdediferentes regiöesdo pafs.Ositensde Suporte
fontesde realizw ào em diferentcsempresase confrontl-las com a Oqanizacional foram aplicados no infcio dos cursos. As 1900
respostu vllidas aos 26 itens do questicno o foram submetidas a
formanaqualseusempregadosaassociam aoutrosvalores.
MatefialeMétodos:Desenvolveram-sedoisprocedimentcsblsiccs. anllise doscomponentesprincipais,fatoraçâo d0s eixosprincipais
No primeiro, aplicou-se o lST - InventM o do Significado do (PAF,rotaçâo oblfqua,etratamento tç
pairwise''paracasosomissos),

Brasflia).Talquestiono o.entreoutrosfatores,mensuraa realizaçâo
pessoalcomoum valor.Estefatorretineitensquedetinem otrabalho
como devendo proporcionar prazer. 0 segtmdo procedimento
ccnsistiu em caracterizaragestâo dasempresascitadas,a Partirda

anâlise de entrevist&s(de pessoaschavese de uma sub-amostra da
primeira)edematerialdocumentaldasmesmas.Portim,avaliou-sea
associalsodofatorderealizaçsopessoalcom outrosfatoresmedidos
pelo IST,através da aplicaçào deanâlise de regressâo.tnmando a
organizaçào dos participantes como variével de controle. A
caracterizaçâo da gestâo foi utilizada para explicar as referidas
associaçöes.
Resultados:Para os empregados da constmtora habitacional,a
associw so mais forte d0s escores no fator de realizaçâo pessoal

ocorrecom asobrevivênciafamiliarepessoal,enquantoparaosdas
redesdesupennercado,com asexigênciassociaisdotrabalho.Quanto

palticipantesintemos(àorganizaçpoquecfereceuostreinamentos)e
externos,em relaçso à percepçâo de suporte organizacional.Esses
dadosindicam que a medida é sensfvela diferença nas préticas
organizacionais de gestlo de desempenho e de valorizafâo do
servidor,podendo ser t
itilem estudos interorganizacionais.Além
disso,observou-sequeofatordeSuporteOrganizacional,em anEises
deregresssoml
iltipla%ç
stepwise'',explicaumaporçâo signiticativada
variânciadaReaçöo dosparticipantesàprogramaçsodoscursos,aos
resultadoseàaplicabilidade,bem como dasatisfaçsodostreinandos
c0m odesempenhodoinstmtor.Porém,namaiorpartedosmodelos
deregressàomiltiplaestudados,suportenâoépreditordeImpactodo
Frefnclneaf/noFrlDlo ,nem deâprendizagem.

a caracterizaç:o das organizaçöes,observa-se que,na construtora
habitacional,agestâoémarcadapelatradiçào,pagamentoportarefae
pouca institucionalizaçâo das polfticas de pessoal.Nas redes de
supermercado,vivencia-seaimglantaçëo denpvûsestilosdegestâo,
discute-seopapelsocialdaempresaeadotam-sepolfticasdepessoal
CONCLUSAO: Essesresultadossp0discutidosem termosdesuas
maisinstitucionalizadas.
Conclusâo: Compreende-se que o pagamento por tarefa, na implicaçöesteöricase metodolögicasparaosestudosdaâreadeT &
constndora habitacional, favorece a associaçâo entre garantir a D.
sobrevivência e a realizaçâo pessoal, enquanto que,nas redes de égênciasFinanciadorasu.CAPES/ENAP eCNPq
açâodetreinamentoe
supermercados,osnovosestilosdegestâo,trazendo um espaço de Palavras-chave:suportetvglaizpcfoaal,avali
participaçâoedequestionamentodafunçâodaempresa,favorecem a prâticasorganizacionaisdegestâododesempenho
associaçâo entre exigências sociais e realizaçso pessoal.Por isso,
c0G
conclui-sequeosresultadosapresentadosfortalecem aidéiasepmdo ctmm
a qual as diferenças de gestso sào fontes de diferenciaçso da INTELIGENCIAS.CRIATIVIDADESEHABILIDADESSOCIMS
realizaçöopessoalesperada&ou vivenciada.
Palavras-chaves:realizaçâopessoal,gestâoorganizacionalevalores INTELIGANCIA GERAL E INTEUGGNCIA SOCIAL: DELIMITANDO
DoMfNlos
Neidide Oliveira Nvaradie Eliane Gerk-carneiro (Universidade
A+A

GamaFilho)
Uso DE UMA ESCALA REDUZIDA DE PERCEPG O DE SUPORTE
ORGANCACIONAL EM UMA PESQUISA DE AVALIACXO DE
TREINAMENTO
Gardênia Ae tztf tfe Oliveira-castro.Daniela Cecllia M orandini e

stlnll(ft?Pilati(UniversidadedeBrasflia)
OBJETIVO: A literaœra especializada em comportamento
organizacionaltem consideradoSuporte Organizacionalumavariâvel
muito importante na explicaçâo de comprometimento,cidadania,
rotatividade e efeitos de treinamentos no comportamento de seus
participantes.Este trabalho relata a experiência de utilizaçâo de uma
formareduzidadoquestionM o de suporte organizacionaldeOliveira-

Resumos deComunicaçöes Cientl
ficas

Obietivos'
.Nostemposatuaisainteligênciatem sido alvo demuitas

investigaçöescom oobjetivodeesclareceresteconceitoquetem sido
definido tâodiferentemente.

M uitosautoresrejeitam oconceitodecapacidadegeral,defendendo
a existência de inteligências mliltiplas. Até mesmo na abordagem
psicométricaa subdivisâo dainteligênciaéfreqûente.
n orndike. em 1920, postulou a existência de três tipos de
inteligência:abstrata,mecânicaesocial.A partirdaf,o conceito de
inteligência social ganhou repercussâo. Segundo ele,a inteligência
socialcompreendeduasdimensöes:comportamentalecognitiva.
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Neste trabalhc sE0 estudadas as relaçöes entre 0 domfnio da
capacidadegefalc0m ()daacom/etênciasocial.

individualizadas,em dupl% e em quartetos,levando-se em conta()

dacapacidadegeral,oTesteAleatorizado Psicônica(Maia,1985)e0
TestedeMatrizesProgressivas(Raven,1998)edoisreferentes ao
donl
fniodacompetênciasocial,aadaptaçsodapartedoQuestionM o
deSondagem deHabilidadesSociais(De1Prette,DelPretteeCastelo
Branc0,1992)e a adaptaçlo braileira da Escala de Assertividade
Rathus(Ayres,1994).

quartetos (dupla ccntra dupla) realizaram três partidas com as

nfvel(Teratério d0ssujeitos.lndividualmente,apartirdo material
Matttial e Métodos:Participaram desta pesquisa 105 sujeitcs, descreveram as peças e o tabuleiro, realizaram classificaçöes e
universitM osdoMunicfpiodoRio deJaneiro,sendo65do curso de l
evantaram hipötesessobrecomojogar.Em duplascriaram repas,
Serviw Sociale40 do curso de Engenharia.Paraa veriticaçb das jogaram uma part
ida sepndo o que acnrdaram e tomando
hipöteses,foram aplicadosdois instmmentosreferentesaodomfnio conheciment
o das regras verdadeirasjogaram três partidas.Em
verdadeirasregras.A0 t
inaldestaspartidas,tantoem duplascomoem

quartetosrealizaram-seestudossobreatilumajogadaefctuada.Estas
atividadesvinculadasanjogo foram gravadasem vfdeoe audioe
juntamentec0m asanotaçöesdapesquisadoraoriginaram protocolos
detalhadossôbreofuncinnamentodestascriançaseadolescentes.

As hipdtescs pfeviam correlaçëo maisalta intra domfnio bem
como diferençastanto nainteligênciageralquanto na competência
socialentreasamostras dosdoiscursos.
Resultados:Os resultados da pesquisa revelaram presença de
correlaçâointradomfnioseausênciadecorrelaçsoentredomfnios.No

Resultados: Todos os sujeitos consepiram abstrair as
caracterfsticas principais do material e realizaram classificaçöes
cnnfinnando o nfvelobtidc na prova de mudança de critério.NaS

hipdtesessnbrecomojogarverificou-sequequantomaisavançadaa
faixaeto amaissofisticadaera ahipötcse,encontrando-seduasque
se asemelhavam àsregras verdadeiras.No que tange à criaçëo das

e
ntanto,asmedidasdecapacidade geralajresentaram diferença
signiticativaquefavoreceocursodeEngenhana.TaIfatopodeestar

regraspelasdupla constatou-seque()jogocriadopelascriançasde7
anoseraum jogomotorsendo osdasdemm'sduplasdeestratégia.

relacionado à pröpria formaçâo e escnlha do curso por requerer
capacidade de pensar de mnneira clara,ripida e matematicamente

correta para realizarum tzabalho considerado preciso.Quanto à
competênciasncial,apesarde servistacomo um dosobjetivosda
atuaçpo do protissional de Serviw Social, nâo foi encontrada
diferençaentreosdoiscursos.
Conclusöes:Diante da perspectiva de que o curso de Serviço

Social,poreabalharcom apromoçâoda interayâosocial,deve

formar prosssionais capazes de analisar e intervlr em situw öes
consideradas crfticas e sociais, esperava se que os alunos
apresentassem habilidadessociaismaisdesenvolvid% paralidarcom
taissituaçöes.Entretanto,osresultados mostraram que os alunos
destecurso nâo sâo particulnrmente difefenciadosdos demais.Por
outro lado,osalunos de Engenhalia mostraram - se competentes
socialmentehavendoumasemelhançaentreosalunosdosdoiscursos
evidenciando que o curso em si nâo constitui um fator de
diferenciaçâodorepertöriodecompetênciasocial.
Deve-seatentar,no entanto,paraosaspectoscultural,social, bem
como tantos outros que estâo envolvidos no comptm amento
consideradointeligenteecompetentesocialmente.
Palavras-chave:lnteligênciasocial,competênciayoc/
alecapacidade
geral

.

Observou-se também que as crianças operatörias concretas eram
imediatistas,n5o demonstrando preocupwâoem anteciparcasosque
pudessem acontecer,procurando soluçöessomenteà.medidaque se
defrontavam com osproblemassurgidos,entretanto osadolcsccntes
trabalhavam com hipöteses e articulavam-nas visando codihcar a

regra.Quanto à realizaçâo das partidas com asverdadeirasregras,
pel% crianças operatörias concretas,verificou-se que eram curtas.

com poucaspeças porém,havia a intençâo de jogar certo.Em
contrapm ida,os formais gastavam mais tempo,empregavam mais

peçaseobjetivavam jogarbem.Compreendiam melhoranovidade
apresentada>lojogo,ou seja,entregarapeçaparao adversoo e
colocarbem apeçarecebida.

Conclusâo:Comprovou-seque o ato dejogarbem e o grau de

complexidadedaspartidasencontram-sevinculadosàcapacidadedos

jogadoresem prevereanteciparjogadasecooperarplenamcnteoque
depende,diretamente,do nfvelde desenvolvimentc cognitivo que
apresentam.

Palavras-chave:Jlft7#:l,jogoedesempenho
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HABILIDADESSX IMSDEPMS,PROBLEMASDE COMPORTAMENTO E
COMPORTAMENTOSSX IALMENTEADEQUADOSDosFILHOS1

O JoG0 E'QUARTO''E O DGENVOLVIMENTO INTELECTIJAL DA

Alessandra TuriniBolsoniSilva*%eâlvlfrDelPrette (Universidade
FederaldeS50Carlos)

CRM CA
Justihcativaeobietivos.A formacomoospaisforam educadosea
Lucia Sdlena Jorze Alves e â'
/icne Gerk-carneiro (Universidade
i
n
fluência dos novos padröes sociais de relacionamcnto podem
GamaFilho)
Obietivo: Investigar a interdependência entre o nfvel de
desenvolvimento dasestruturas cognitivas e o desempenho em um

jogoderegras.

M ateriale M étodos:Pm iciparam desta pesquisaqualitativa,oito
criançaseadolescentes,nafaixaetlriaentre7e16anos,matriculados
em um colégio particularsituado no municfpio do Rio de Janeiro.

produzirdificuldadesnaeducaçâodostilhosque,porsuavez,podem
serefletirtambém nospadröesderelacicnamentosd0sfilhoscom os
outros.Assim,é possfvelque pais socialmente mais competentes
consigam resolverproblemas encontradosna prbtica educativa dos
filhos,de forma maisefetiva e positiva e que seus filhos tenham
menosproblemasde comportamento do que pais com diticuldades

interpessoais.A presentepesquisateveporobjetivos:a)comparar
.
Utilizou-secomoinstnlmentosoitoprov% piagetianaseum jogode caracterfsticasderelacionamento entrepaisefilhosdeduasamcstras'
regras pouco conhecido no Brasil, mundialmehte premiado,

pais que possuem slhos com indicaçâo escolar de problemas de

denominadoçç
ouarto''#criadoporBlaiseMuller,em lggl.confirmou- comportamento e pais que possuem filhos sem indicaçâo escolarde
seoestsdiocognitivo dosparticipantesatravésdasseguintesprovas: problemas de comportamento;b)levantarrelaçöes entre possfveis
seriaçâo,mudançade critério,quantiticaçào da inclusëo declasses,

indicadores comportamentaisde problemas de comportamento dos

interseçâo de classes, permutaçöes possfveis com um conjtmto

tilhosehabilidadessociaiseducadvasdospais;c)analisarpossfveis

determinado de tkhas,probabilidnde,combinatöriae relacionamente
de perspectivas. Com excw âo da seriaçào que ficou restrita aos

habilidadessociaiseducativasdospaisna prevençâo e remediaçâo de

problemasdecomportamento dosfilhos;ed)analisarcaracterfsticas

sujeitosque,presumivelmente.poderiam seroperatöriosconcretos,as do relacionamento mâe-filho e pai-slho. A pesquisa possui duas
demaisforam aplicad% em todospoisoqueavaliam relaciona-secom

o jogo escolhido. Classilkaram-se 4 sujeitos como operatörios

fases,estudosurvey eestudosdeciso.
M aterial e métodos. Este trabalho refere-se ao survey, onde

concretose 4 como formais,passando-se em seguida às atividades

participaram 60 familiares de crianjas com 6 anos de idade,

decorrentes do jogo. O design da pesquisa incluiu prom stas
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foram coletados, junto a pais, por meio de questionâio, (Almeida,1986)quemededificuldadesnoaprendizadoeécomposta
categolizados,analisadosquutitativamenteeorganizadosem fip ras
etabelas.

p0r testes de mt
iltipla escolha abrangendo 5 sreas de raciocfnio;
numélico,abstrato,verbal,espacialemecbico.sendoestequetiltimo
Resultados.Osresultadospreliminaresapontam:a)queproblemas n;ofoiaplicado,
decomportamento sâomnisfreqûentesem meninosqueem meninas,
Adotou-se o plano Solomon para quatro grupos,organizadosda
concordando com a literatura da lea;b)diferenças entre os dois seguinteforma:um gruporecebeu pré-teste, programadeprompçëo
grupos de crianças com indicaçëo escolar de problemas de cognitivaepös-teste;um segundogrtlporecebeu pré epös-teste;um
complmamento (lPC) e com indicaçâo de comportamentos terceiro recebtu progrnmn depromoçâo ep6s-teste;o quarto grupo
socialmenteadequados(ICSA),concordandocom aliteraturadaJrea; recebeuapenaspös-teste.
Resultados:Osresultadosindicaram melhora dos alunostanto nn
c) semelhanças entre os grupos PC e ICSA quanto aos itens
indicativos de comportamentos socialmente adequados,mostrando desempenho acadêmico como no cognitivo. A melhora mais
queambosgruposapresentam umafrequênciaaltadesterepertörio;e acentuadaf0iem Portuguêse a menosacenteada em Matemltica.
d)semelhalwasentreashabilidadessociaiseducativasdospaisIPC e Interpretamos estes resultados como consequência do bom
dospaisICSA.
rendimento jl existente em Matcmâtica e da dificuldade em
Conclusso.Os resultados alertam para a importância de pais e Português,funçso da fortepresença dosidiomasitaliano,alemâo e
professoresexplorarem maiseducativamenteorepertöriosocialmente indfgenaexistentesnaregiào.
adequado das crianças,para promoverem a reduçâo de repertörios
Conclusâo:O programamostrou-seeticaztanto anfvelacadêmico
tidoscomoinadequados.em especialdascliançasIPC.Como ambos como cognitivo, evidenciando a necessidade de incluf-lo como
gruposde paisrelataram habilidadessociaiseducativassemelhantes, atividadeacadêmicaextra-curricularrotineira,paraqueosresultados
pode-scconcluirqueorelacionamentoentrepaisetilhos,defato,nâo sejam ai
ndamaissignificativos.
sediferenciou ou queospaistiveram maisfacilidadeem avaliaro Palavras-chave:promoçâo,cogniçsoeraciodnio
repertöriodosfilhosqueseauto-avaliarem.Discute-seanecessidade
da sep nda fase da pesquisa como forma de esclarecer essas
A+A
possibilidades.
AVALIAIAODAINTELIGENCIAECRIATWD ADE
lâpoiohnanceiro:CAPES/CNPq.

Palavras-chaves:relacionamentopaishlhos,lltlflf#a&l sociaise
problemasdecomportamento

A+ A
UMAEXPERIZNCIABRASILEIRADEPROMZAOCOGNITWA

ElianeGerkCarneiroeSandraéauino%*(UrliversidadeGamaFilho)
Obietivos:Em plenaeradainformaçâo,aquestâo daMucabilidade
cognitivaassumepapeldesobrevivênciaestratégicanumasociedade
onde a adaptaçào à mudança é abrupta e a emergência de novas

tecnologias é acelerada e imprevisfvel, objeto de estudo de

educadoresepsicölogosdomundointeiro.
Estetrabalho investiga aeicécia de um programa de promoçâo
cognitivanamelhoradodesempenhoescolarnumaescolaagrotécnica
localizadanoSuldoBrasil.
0 interesse nessa investigaçâo baseia-se, fundamentalmente, na
realidade educacionalbr%ileira,caracterizada porsériosproblemas
de aprendizado e qualiticaçso protissional. Sendo de enorme
impcrtância para a escola a preparaçào de seus alunos tanto para a
formaçâo secundo a como parao mercado detrabalho,mostrou-se
necessM aa buscade um instm mento quepudesse auxiliarareverter
oquadrodedesinteresse,evasâoescolar,despreparonavidapessoale

prosssionalhojeexistente.
M aterial e M étodos: O programa de promoçëo cognitiva de

AlmeidaeMorais(1996),desenvolvidoem Portugaleutilizadonesta
pesquisa, objetiva possibilitar que o indivfduo desenvolva sua
inteligência através do treino do raciocfnio. Para verificar sua
adequaçâo à realidade brasileira,o programa foi aplicado durante 3
meses,obedecendo rigorosamente suas etapas,atravésde 15 sessöes
nas quais sâ0 eabalhadas situaçöes do cotidiano com propösito de
melhorar auto-estima, satisfaçâo no trabalho, persistência e
assertividade,sucesso nas resoluçöesde problem% pessoais e nfveis
dedesempenho.

Participaram 125alunosda1'sériedo20yrau,deambosossexos,

entre 13e20 anosdeidade,divididosaleatonamenteem 4 grupos.
Utilizaram-seduasvariâveisdependentes:desempenho acadêmico e
cognitivo. Na avaliaçâo do desempenho acadêmico foram
consideradas as médias nas disciplinas M atemâtica, Português e

Qufmica,além de juestionoospreenchidospelosalunose pelos
professoresdasdisclplinasenvolvidas,abordando aspectosrelativosa
capacitaçëo, aptidëo, interesse e motivaçëo. Para o desempenho
cognitivo utilizou-se a Bateria de Provas de Raciodnio Diferencial

Resumosde Comunicaçöes J/elll/'
/l
'
das

SolangeMlqlklWechslereontiffciaUniversidadeCatölicade
Campinas)
A conceituaçâo complexa e multi-facetada d0s conceitos
deinteligênciaecriatividadetrazvM osdesv osaospesquisadoresda
érea.Poroutrolado,o atraso no desenvolvimentodainstzumentaçâo
psicolögica no Br%il coloca outras barreiras hqueles que se
interessam em avaliarestesconstnltos.

O Laboratörio de Avaliaçâo e Medidas Psicolögicas (LAMPIII,
situadonaPontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas,dedica-seà
construçsoevalidaçâodeinstrumentospsicolögiccsparaarealidade
brasileira.Uma de snas linhas de pesquisa destina-se à avaliaçso
cognitivaecriativa,em suasdiversasdimensöes.
Seréapresentadanestasessâo,algumasdasmaisrecentespesquisas
destinadaaoestudodainteligênciaecritiatividade,desenvolvidanâo
sö nc LAM P como também no cursos de pös-paduaçâo da PUCCampinas.
Na Jrea cognitiva,foidesenvolvido e validado um sistema para
avaliaçâo do desenhodafigurahumana,como formadeidentiticara
maturidade conceitual infantil. O manual resultante deste estudo

(Wechsler,1996)jlseencontrabastanteutilizado no Brasil,tendo
sido conclufda investigaçöes recentes demonstrando a validade do
sistema nr0 sö com amostras brasileiras como também argentinas

(Wechsler,1999).
Outra investigaçâo para construir um teste de inteligência infantil
estâ em andamento em teste de doutorado,baeando-se nâo sö em
medidasconhecidascomo oW ISC-IIIeabateriaW oodcock-M usoz,
assim como em experiências brasileiras.Pretende-se completarestc

novotestenospröximosdoisanos(SchelinieWechsler,1999).
O conceito de inteligência emocional,poroutro lado,apesarde ser
bastante divulgado é pouco investigado empiricamente.Uma tese de
mestrado est; sendo realizada com a tinalidade deinvestigar as
dimensöes deste conceito.Pretende-se oferecerum instrumento que
possaavaliaracapacidadedeidentificareperceberemoçöes.
A avaliaçâo multidimensionalda criatividade,por outro lado,tem

sido o objetivo de vM as pesquisas delineadas para oferecer uma
bateria deinstm mentos psicolögicos para investigar este conceito.

Dois testesde criatividade tipzrativa e verbalde Torrance (1996)
foram validados para o Brasil,assim como foram construfdos dois
outrostestesparaavaliara personalidade criativa:EstilosdePensare

Cliare ç'
Adjetivos Auto-descritores''. A validaçâo destes quatros
instrumentos estl completa,encontrando-se esta bateria em fase de

normatizaçâo(W echsler,1998).
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ojetotinanciadolelaFAPESP.
As caracteristicas de ambientes criativos têmdespertadc bastante 1Pr
interesseentreosestudiososdak'
ta.Duasinvestigaçöesforam feitas Palavras-chave:educaçèo especial,àabilidades sociais e instituiçso
centradasem empres% pliblicase privadaseumaoutraencontra-se pararetardomental
em andamentoparaavaliaradinâmicade unm saladeaulacriativa.
A+A
Estu pesquisasvisnm avaliaroscomportnmentosmaisvalorizados
como criativos em diferentes constextos e, pcsteriormente, o
desenvolvimentodcpropmmasparaestimulr-los.
Ctmcluindo,a linhade pesquisa do LAMP tende,cada vezmais,
paca a investigaçëo dasinteligências multiplas,que fazumapcnte
interessante entre 0 conceito tradicional de inteligência com as
possibilidadesdacriadvidade.
Palavras-chave:inteligência,criatividruleeintelinlnciaemocional
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CARACTERIZAIAO DO REPERO RIO DE HABIUDADES SX IMS EM
ALUNOSCOM DIFICULDADESDEAPRENDIZAGEM MATRICUI.ADOSEM
ClAssE ESPECIAL, A> s E DEPOB DE UM PROGRAMA DE
INTERVENCâOl
JulianeâplrecfflldePaula**eZfl#aâparecida Pereira DelPrette

(UniversidadeFederaldeSâcCarlos)
Introducâo.Dentrodo camp dashabihdadessociaisccm crianças,

encontra-seum corposigniscativodeliteralra(realizadaem outros
AVAUACAODASCONDII
X ESESCOLARESPARAO DESENVOLVIMENTO

pafses)apoiando avispodequeosdmcitsem habilidadessociais

INTERPESSOALEM M PNOSC0M RETARDO MENTAL:UMA PROPOSTA
DEANXLISE1
M aria Pera Llicia Barbosa%% e Zi/& àparecida Del Prette

estâo associadosc0m ()baixo rendimentoacadêmico,sukerindoquea
Em termos de pesquisa,dada a escassez de esmdosdeste tipo em

(UniversidadeFederaldeS5oCarlos)

nosso meio,duas questöes tornam-se importantes: a) avaliar a
eticiênciade Programasde Habilidades Sociaispara crianças;eb)

-

Justit
k ativa e Obietivo No conceito funcionalde retardo mental
Pode-se veritkar que praticamente todas as condutas adaptativas
envolvem habilidades de rrlacionamento,tom ando impolante o
desenvolvimentointerpessoaldessaclientela,especialmenteasquese
encontram institucionalizadas.A promoçëodehabilidadessociaisem
ambienteinsétucionaldependedaidentificaçâodenecessidadesedo

superaçàodessesdmcitspodeserimportanteparaosucessoescolar.

avaliarsua escsciana aprendizagem escolar.Este esmdo aborda o

primeiro aspecto e teve pcrobjetivo caracterizaro repertörio de
habilidadessociaisem 5 alunos com disculdadesde aprendizagem
matriculadosem classeespecialantesedepcisdaparticipaçsoem um

ProgramadeTreinamentoem HabilidadesSociais(descritoem outro
trabalho).

M aterialeM étodos.A caracterizaçsodesserepertöriof0ifeitapelo
planejamentodeml
iltiplascondiçöeseducativas.Comopartcdeum
pr
projeto maior,preocupado com a anâlise dessas condiçöes.este öprio aluno,pelaprofessora ep0rmeio defilmagensem sala de
estudn teve comoobjetivo elaborareavaliarum procedimento de aula.A anslisededadosintra-sujeitosenvolveuaclassiticaçâodas
tratamento de dadosde observaçao em sala de aula com vistasà resposta (auto relatos e slmagens) e organizaçâo em tabelas de
freqiiênciaeigt
lrascomparativas.
anâlisedessascondköes.
Resultados.Osprincipaisresultadosmostraram que:afrm tznciade
M aterial e M étodo: Os dados foram nbtidos em duas classes
especiais de primeira série para crianças com retardo mental.Das

auto-relatosderespostaspertinentesedereaçâohabilidosafoimaior
vinte sessöesdeobservaçào cursiva efetuadas(dezem cadaclasse), apös a intervençâo;na avaliaçâo da professora foram veriticadas
uma de cada classe foiinicialmente tomada para anzise detalhada, poucas alteraçöes apös a intervençâo,em relaçâo à freqûência de
organizando-se um protocolo de caracterizaçâo dos episödios habilidades sociais dos alunos em sala de aula;e,nas hlmagens
interativosem termosderelaçsofuncionalentre0comportamentoda observou-seganhosimportantesparaalgtmsalunpstantonaemissâo
?rofessora e os comportamentos antecedentes e consequcntes dos dehabilidadessociaisquanto nainteraçào com outrosinterlocutorts
alunos.Considerou-secomo episödio,umasequênciainintenuptade além daprofessora.
Conclusâo.Conclui-seque()programafoieficientenapromcçpode
interaçöes professora-classe ou professora-alunota).Com base nos
episödiosanalisados,foram identiticadosprocedimentosbJsicosdas habilidades sociais especflicu embora parte dessas aquisiçöesns0
professoraseidentificadasou inferida ashabilidadesdosalunosque tenha sido reconhecidaspela professora.Discute-se a qnestâo das
estavam sendo vifm almente promovidas por meio de tais habilidades da professora e da validade social do programa,bem
procedimentos brm como as que estavam sendo restringidas ou como aimportânciado desenvolvimento deinstrumentose critérios
negligenciadas.Foi elaborada uma forma de caracterizaçb dos de avaliaçâo de programas dessa natureza e as implicaçöes dos
procedimentosedeclassiscaçâo dashabilidadesaelesassociadas.
resultadosobtidos.
ohnanciadope/aFAPESP
Resultados:Nos 18 episödios interativos identiticados,a anslise lprojet

permitiu identiticarrelaçöes entre procedimentos e habilidades:a)

Palavras-chave:/?
a&/f#a&Jsociais,tf/cul#ee.
çdeaprendizagem e

fazer e responder perguntas,darinstruçâo e informnçâo,aceitare
reforçardesempenho acadêmico e dc expressâo orale de atender
pedidos, associados à promocâo de habilidades de dar opiniâo,

c/
au:especial
Cbtr .
i

AEC

expressarsentimentc,manifestardesejo,fazereresponderpergunta, TITULO
darepedirinfonnaçâoeatenderordens'
,b)impedirajudadoalunoao
colegaerestringiraexpressâo do aluno foram associadosàrestriçëo

dehabilidadesdeexpressroedeajuda;c)requisitarparticipaçsodo

O COMPORTAMENTO VERBAL,A REFER;NCIA E O SIGNIFICADO;
BuscADACOMPREENSXODELEITURA1

aluno,responderperguntas,expressaraprovaçâo.atenderpedido e
agradecer contribuiçâo formn vistos como x uco aproveitados na
promocâo de habilidades como fazer amizade,iniciarconversaçâo.

Marcelo Quintino Galvâo Bapdsta (Universidade Federalde S;0
Carlos)

propore pedirajuda,elogiare receberelogios,pedirdesculpas,

Skinnerposiciona-secontro oàderivaçâodo signiticadoapartirda
referência,comoapontam algtmstilösofosdelinguagem.Em suaobra
$'
O ComportamentoVerbal''entretanto,épossfvelserem encontrados
algumas indfcios de como Skinner sugere dever ser tratado o
signiticado epistasquepossibilitem relacionaro signilicado com a
referência,sem o recurso a noçöestaiscomo fdidéias''e 'bmagens''
Ser; vilvel,entso,analisarareferênciaeo significado,do pontode

agradecere falarporfavor,com licença.
Conclusëo:A propostade anélise funcionalmostrou-se adequadaà
identitk açëodecondiçöesdesaladeaulafavorâveis,desfavorJveise
negligenciadas para o desenvolvimento de habilidades sociais em
criançascom retardo mental,permitindo identificarpossibilidadese
lilnites do contexto institucional para o estabelecimento desses

objetivos,bem como altemativas para melhor exploraçëo das vista de Skinner, enqujnto noçöes que se relacionem com a
condiçöesnegligenciadaspelisprofessor%.
compreensâodeleitura?E objetivodopresentetrabalho respondera
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essapergtmta.Paraisso,parte-sedo exame dosprincipaisoperantes
verbaisprom stosperSkinnerediscute-seareferênciaeosigniticado
com basc na trfplice contingência,em relajlo à compreensâo de
leitura,diferenciando esta do comportamento textual.Finalmente,
discute-sequalaimportânciadecontrapora posiçào de Sidman ao
pensamento de Skinnerno que respeita à comprecnspo de leitura,
enfatizandoapertinênciadoparadigmadeequivalênciadeestfmulos,
em rclaçâoàcontingênciadetrêstermos.

lTrabalhofmanciadopelaC/PF.
S
Palavras-chave:referência,signncadoecompreensâodeleitura

eqtlivalênciac0m estfmulosarbitrkios.mostrando-seque 0processo
defonnaçâodeclassesdeestfmulospossufapropriedadesanâloga k$
quc sâo comumente atribufda ac comportamento simbölico. A
analogia fortaleceu, portanto, a proposta da equivalência como
modelo viâvel do comportamento simbölico, gerando também
expectativasdegrande aplicabilidadeprética.A pröpriaformaçëo de

classesdeequivalênciaem laboratöriotomou-seobjetoprimMode
estudo e teorizajfo.A pesquisa e a teorizaçâo ganharam crescente
abstraçsomasn5oapenasmantiveram ocarateranalögico comovem
extendendo aanalogiaparaabordaroutrcsprocessoscomplexosde

comportamentosocial.Embora0raciocfnioanalögicosejadeextrema
A+A

RELAO ES DE EQUIVAL/NCIASSUBSTITUIG O DE ESTIMULOS
SIGNIFICADO,REFER/NCIAE COMPREENSâODELEITURAEM SDMANI

Marcelo Quintino Galvso Baptista (Universidade Federalde Sâo
Carlos)
NaobraçsEquivalence Relationsand Behavior'
.aResearch Story''
Sidman tece importantes discussöes sobre a linp agem,apontando
noçöesreladvasàmesma,taiscomo asdereferênciaesip iticado.A
equivalênciadeestfmulosétidacomoum paradigmapromissorparaa

anâlisedessasnoçöes,atreladasàcompreensèo(como assim apontaa

filosofiadalinguagem).éimportante,porém,queessaanâlisetenha
comopontosde comparaçëo algtmsoperante verbaispropostospor
Skinner em çtO Compnrtamento Verbar'.Com o presente trabalho,
pretende-se empreender discussöes sobre referência e significado
supostamente relacionados à noçâo de substituiçëo de estfmulos,
passfvdsdeconduzirà.compreensâodelcitura.Paraisso,partc-sede
duas questöes principais: Primeira:Existe correspondência entre
alp nsconceitosapresentadosporSkinnere porSidman,como.por
exemplo,o tacto e a nomeaçâo oral,respectivamente? A segunda:
Existe, e em caso positivo, qual a relevância de um suposto
enquadramento do modelo explicativo de Skinner, sobre o
comportamento verbal,ao modclo de equivalência de Sidman?As
respostasa essmsquestöesapontam algunsindfciospositivospara a

derivaçiodesign6cadoedereferênciae,em consequência,indicam

ser possfvelexaminar a compreensso de leitura.Com base nisso,
discute-sc a pertinência ou nëo do paradigma da equivalência para
essacompreensâo,relativamenteà.trfplicecontingência.

lTrabalhohhanciadopelcCéPES
Palavras-chave:referência,sign6cadoecompreensâodeleitura
A+A
EQUIVMZNCM DEESTK ULOSE COMPORTAMENTOSIMBéLICO'

JûlioC.deRose(UniversidadeFederaldeSâoCarlos)

importânciano desenvolvimento cientftko,ele continua sendo uma
interpretaçâodofenômenooriginalmenteabnrdado,o comportamento
simbölico.A pesquisasobreequivalênciadeestfmulosn5o produziu
ainda estudos que demonstrem diretamente que () modelo dc
equivalência de estfmulos aplica-se ao comportamento simbölico
natural.Também aspromessasdegrande aplicabilidade prstica ainda
estàoporcumprir-se.O presenteestudopropöe,comopassosaserem
dadosparasaldarestasdfvidas,o estudo direto derelaçöes de tipo
condicionalnagênesedocomportamcntosimbölico,quepossalevarà
verificaçâo de suas propriedades de equivalência, de modo a
confirmarosurgimentodaequivalênciacomomarco daaquisiçâode
relaçöessimbölicasepecnitiro traçado posteriordo percurso destas
relaçöes em manifestaçöes lingufsticas e sociais de complexidade
crescente.

1ProjetojinanciadopeloMCT/FINEP/PRONEX.
A+A
M APEAMENTO SIMBéLICO EMERGENTE EM INDIVIDUOS C0M
DESENVOLVIMENTO NORMAL E EM PORTADORESDA SINDROME DE
DOWNl
hlineRoberta éceituno da Costa%* e Deisy dasGraças de Souza

(UniversidadeFederaldeS5oCarlos)
O fenômeno de Si
exclusâo'' que interessa tanto a analistas do
comportamento quanto a psicolinguistas,pelo seu possfvelpapelna
aquisiçâo de linguagem e na cogniçào,tem sido cxtensivamente
replicadonaIitcratura,masvdriispergt
m tassobresuaorigem eSobre
a natureza do controle de estfmulos envolvido nesse fenômeno
permanecem em aberto. Com relaçâo ao controlede estfmulos,por
cxemplo,quandoum indivfduoimcdiatamenteselecionaum estfmulo

indefinido diantedeum modelo faladotambém indefinido(novo),o
que controlaa resposta de seleçâo pode serconcebido tanto como

uma rejeiçâo dosestfmulosdefinidos(controle p0rS-)como um
controlecondicionaldomodelonovosobreoestfmulonovo(controle
porS+). Uma alternativa metodolögica paradistinpirentre estas
duasmssibilidadesseriaaintroduçâodeumajanelavaziaentreos

Em seusfamososestudospublicadosapartirde 1971,Sidman e
associados partiram da utilizaçLo do emparelhamento com modelo
como procedimento para desenvolver compreensâo de leitura em
pessoas com retardo severo e chegaram a um novo conceito de
emparelhamento,com basenadefiniçâomateméticadeequivalência.
Eles distinguiram entre discriminaçöes condicionais e
emparelhamento(matchinc).Nasrelaçöescondicionaisapresençade
um estfmulo A é condicionalpara aresposta a um outro estfmulo B.

estfmulos de comparaçso, de modo que o participante pudesse

No emparelhamento, embora o desempenho seja fonnalmente

ditada e os estfmulos de comparaçâo eram três tiguras (ou duas

semelhante ao de uma discriminaçâo condicional, A torna-se
equivalente a B.A equivalênciaé demonstrada pel% propriedadesde
reflexividade,simetriae transitividade,que sâo atestadu porrelaçöes
condicionais emergentes. Sidman e colegas avançaram entâo a
sugestâo deque asrelwöesdeequivalênciaseriam abasedasrelaçôes

computador. O participante tocava a tela sobre uma figura apös a
apresentaçâo do modelo.Depoisde instalada uma linha de base com
três tiguras conhecidas, foi conduzida uma série de testes com

sema
-nticas, ou seja, do comportamento simbölico. Testes de
equivalênciapoderinm distinguirentremerasrelaçöescondicionaise
verdadeirasrelaçöes simbölic%,com compreensâo.Esta formulaçëo
desencadeou grande quantidade de pesquisa e teorizaçâo na Anâlise
do Comportamento.A pesquisa procedeu,b% icamente,atravésde um

processoanalögico,ouseja,foipesquisadaaformaçâoderelaçöesde
Resumosde Comunicaçses Cientl
-ûcas

escolher ()cstfmulo novo ou a janela vazia. O presente estudo
replicou um estudo prévio,investigando os padröes de seleçëo de
estfmulosem presença de estfmulosdefinidose de um estfmulo novo

edajanelavaziacom 52crimxase adolescentesde3 a 13anos
(Experimento 1) e com quatro adultosportadoresde Sfndrome de
Down (Experimento 11).As tarefas consistiam cm tentativas de
discriminaçâo condicionalem que o estfmulo modelo eraumapalavra

sguras e uma janela preta) apresentadas na tela de um micro-

estfmulosindefinidos(tiguras abstratas). Ostesteseram realizados
em tentativasde sond% inselidas entre tentativasde linha de b% e;a

?alavraditadaeraum nomeindefinido(novo);tentativu adicionais

lnvestigavam se a escolha de uma figura desconhecida em uma

tentativa teria sido ftmçâo apenas da configrraçâo de estfmulos
presentesou se o indivfduo haviadefato aprendldo arelaçâo entre o
nome ditado e aquela figura especftica. Praticamente todos os
49

pafticipantes escolheram a tip ra nova n0 ?rimeifo teste (k

Conclusöes: A a?licaçso infofmatizada do Programa

mapeamento simbölicoemergente(ocûrreram apenasduu exceçöes IndividualizadodeLeiturasugereque,nesseti?odeprocedimento,()
em que os participantes escolheram a mlscara). Esses dados comptltador se constitui em um instmmento de ensino bastante
confirmaram a rnbustez do fenômeno de exclusso. também ef
icientejlquenë0houvegrandesalteraçöesnosdesempenhosdos
participantesdasversöesmanualeinformatizada.

denominado mapeamentosimbölico emergente. Ostestesadicionais
mostraram que,no Estudo 1,os indivfduoscom desenvolvimento
tfpico aprendiam a relaçëo entre o estfmulo ditado e a ôp ra
indesnida; mostraram ainda que.para esses indivfduos hs uma
tendência crescente,com a idade,dc atribuir dois nomes para a

ProjetohnanciadopelaC/FF,
SeMCT/HNEP/PRONEX
Palavras-chave: fa/brvlulfmf'
ls #e ensino, ensino de leitura e
aprendizagem sem erros
A+A

mesmafipra(sinsnimos)ede nâo atribuirum nomeparaduas
hguras(homonfmia)quando a figura ou o nome ditado eram os
mesmcs de uma tentativa precedente. O segundo estudo, com
portadores de Sfndrome de Down sugeriu a npo ocorrência de
aprendizado na primeira tentativa,e que,plmacto,os participantes
continuaram respondendo nos testes de resultado dc aprendizagem
comoparaastentaévasdemapeamentosimbölicoemergente.

lprojetohnanciadopelaCAPES.
Palavras-chave:excll
4Jt
l,mapeamentoeSlndromedeDown
A+A
O Us0 DO COMPUTADOR COMO INSTRUMENTO DE ENSINO:
ANALISANDO SUA EFICXCIA NA APLICK XO DE UM PROGRAMA
INDIVIDUALIZADO DEENSINO DELEITURA
AdrianaE.Nolasco de Carvalho**,Deisy G.de Souza, AndréB.
RosaFilho#, M ônicaLticiaFonseca.Y1aAssumpçâceJlilioC.C.

deRose(UniversidadeFederaldeSâoCarlos)

Objetivos:Procedimentosquefavorwam aformaçâodeclassesde

equivalênciaentre osml
iltiplosesïmulosquecontrolam asrelaçöes
verbaisenvolvidasn0srepertöriosde 1ere escreverpodem ns0 s4
aumentaraeficiênciado ensino,mnqtambém propiciareconomiano
ensino,na medida que,para cada relaçâo ensinada,muitasoutras
podem emergirsem o ensino direto.0 presente estudo tevecomo

çExcLusâo'' Vs. d$sELWâ0'': M RENDIZAGEM DE RELAI
X ES
ARBITRXRIAS ENTRE ESTfMULOS, NOMEACAO E FORMACXO DE
LU RNING5'
z'
7'

CristianaFermri(UniversidadeEsudualPaulistaUtiliodeMesquita
Filho''Marflia)
'

Humanos podem aprender a responder condicionalmente a uma
situaçàodeestfmulo particularem presençadeumasegundasittlaçâo
de estfmulo.Em tarefas de emparelhamento,quando um modelo
indefnido é apresentado com doisestfmulosde comparaçâo,sendo

um dosquaisindehnidoeoutrodetinido(i.e.previamenterelacionado
aoutro modelo),umanovarelaçâo entre o modelo eo estfmulo de
comparaçâo (previamente) indefinidos pode ser aprendida
virtualmentesem erros.Seoestfmulo-modelof0rum nomefalado,cs

sujeitosposteriormentepodem sercapazesdenomearoestfmulode
comparaçëo aelerelacionado.Essefenômeno,referido comofast

l
ntpfng io
u emeqent Hmbolic lrltlsag, é apontado por
psicolingi
istascomoum dosprocessossublacentesàr/pidaexpansso
devocabulM o,observadaporvoltadosdcisanosdeidade.Também
tem sido abordado p0ranalistasdo comportamento no contexto de
procedimentosde ensino para promoveraprendizagem sem erro de
relaçöes arbitrârias entre estfmulos.Nesse estudo comparou-se a
aprendizagem de relaçöes condicionais auditivo-visuais quando

objetivoinvestigarousodocomputadorcomoinstmmentofacilitador ensinadaspori'exclusâo''epord'seleçëo''#com ()objetivodeveriscar
no ensino pormeio de discriminaçöes condicifmais,fazendn uma efeitosdaquantidade de exposiçso aosprocedimentosde treino na
anslisecomparativaentreumaversào informatizadaeoutramanual aprendizagem subseqtiente de novas relaçöes condicionais. No
do programa individualizado de ensino de habilidades de leimra primeiroexperimentoparticiparam novecriançasdeambosossexos,
desenvolvidopordeRoseecolaboradores.
com idadesentrc sete e dez anos e com desenvolvimento intelectual
M étodo:Participaram deste estudo 20 criançasdo Ciclo B/sico normal.No segundoexperimento participaram duasadolescentes,de
Inlciantedeumaescolade periferiadaredepiblicanacidadedeSâo 14 a 15 anosde idade.portadoras de Sfndrome de Down. Cada
Carlos.Sete pm iciparam do Grupo Experimentale 12 do Grupo participante foi exposto aos dois procedimentos de treino. Dez
Controle.Osparticipantesforam selecionadosdentreaquelesquenâo conjunt
osderelaçöesauditivo-visuaisforam utilizadosparaensinaro
tinham realizadoprogressosnaaprendizagem deleitura.O programa participante a selecionardesenhos abstratos em resposta a palavras
individualizadodeleituraeracompostode25passosvisandoensinar ditadascomomodelo,em tarefadeemparelhamentocom modelocom
os participantes a ltr palavras compostas por sflabas simples quatroalt
emativasdeescolha.Cincnconjuntosforam usadospara
utilizando-scotreinodasrelaçöescondicionaisentrepalavrasditadas ensinarrelaçöescondicionais porexclusâoco restantegarao treino
epalavrasimpressas.Ascriançasaprendiam aemparelhar51palavras derelaçöescondici
onaisporseleçâo.Cada conjunto compreendia
dc treino impressas(estfmulosde comparwâo)com OSrespectivos quatro relaçöes arbitrM as que eram treinadasconcorrentemente.O

modelosditados,excluindopalavrujlconhecidasapresentadascomo
alternativasde comparaçëo,ecompunham aspalavras,em presença
demodelos,com usodeletrassoltas.Testesperiödicosveriticavam o
desempenho dos participantes em atividadesque nâo haviam sido
diretamenteensinadas:pareamentodepalavr% com figurasefiguras
com palavras.Na meude e no finaldo programaaplicou-seTestes
Extensivos para veriticar 0 desempenho de Ieitura e ditado dos

treino com cada conjunto foi encerrado apös três sessöes
consecutivas.Notreino porexclusâo,apresentava-secomo tentativas
de treino quatro estfmulosde comparaçâo:trêsdetinidoseum quarto
indefinido;onomedoestfmulo decomparaçëoindesnidoera,entâo,

apresentado como modelo.Em outro tipo de tentativa (controle)
apresentava-seumaconfiguraçëosimilardeestfmulosdecomparaçio,
maso nome de um dos estfmulosdetinidosé que era apresentado

participantescom relaçso àspalavrastreinadasekuelasformadas como modelo.Nacondkâo detreinoporseleçâo, apresentava-se
pelarecombinaçposillbicadaspalavrasdetreino(generalizaçâo).
simultaneamenteosquatroestfmulosindefinidoscomoaltem ativasde
Resultados: Os participantes experimentais obtiveram
aproximadamente 95% de acertos na leitura das 51 palavr% de
treino.Trêsdelesleram maisde80% daspalavrasdegeneralizaçâoe
um leu 40*, enquanto os três outros nâo leram palavras de
generalizaçâo.Osdesempenhosem ditadocomposiçâoemanuscrito,
velificadosnostestes extensivos, variaram bastante e a maioria dos
participantes obteve avanços nessas relaçöes.O desempenho dos
participantesdoGrupo Experimentalfoisuperioraodosparticipantes
do
Grupo deControle,tanto naleituraeescritade palavrasdetreino
'
4uantodegeneralizaçâo.
50

escolha; o nome de um deles era apresentado como modelo.
Imediatamenteapösastentativasdetreino.testesdediscriminaçâoe
de nomeaçâo foram conduzidos para verificar se os pm icipantes
haviam aprendido a discriminar entre as relaçöes auditivo-visuais
ensinadas e a nomear os desenhos. Os resultados do primeiro
experimento indicaram que os desempenhos finais medidos foram
comparsveis nas duas condiçöes de treino. M as, as relaçöes
condicionais foram estabelecidas com menor quantidade relativa de
tentativasdetreinoquandoensinadasporexclusâo.Com asrepetiçöes

dosprocedimentosde treino com novosconjuntos,menostentativ%
Resumosde Comuni
caçöes Cientl
ficas

de treino foram necesskias para estabelecer novas relaçöes
condicionais.No segtmdo experimento,os desempenhos finaisdos

participantes na condkâo de exclusso foram superiores quando
ccmparados acs desempenhos cm seleçâo. Com duas ou três

CLIN

TITULO
M TERK OES NA VA NCIA DO ESPK O EM EXPEG NCIAS

repetiçöesdotreinop0rexclusâoou seleçào com novosccnjuntos CONSDERADASTRANSCENDENTF,S
observou-se tendência de melhora nos desempenhos medidos.
Resultadosde ambos osexperimentos sugerem efeitosde learning
set.Os efeitos da experiência prévia c0m exclusâo e seleçâo s4o
discutidos em termos de mudanças em topogrv asde ccntrole de
estfmulos.
CAPES/CNPq

Marlliaârlc/nl-fzwez(PontiffciaUniversidadeCatölicadeSâoPaulo
eUniversidadePaulista,SâoPaulo)

A+ A

cxperiências consideradas transcendentes implicam na quebra dos
parâmetros que norteiam a vida diM a e envolvem modificaçöes na
vivência do corpo,das emoçöes e da cogniçâo,refletindo-se em

REORGANIZACAODECLASSESDEEQUIVALVNCIAAM SREVERO ESDA
LmHADEBASE

MariliceFernandesGarotti*e(Universidadede Sào Paulc),Deisy
dasGraçasdeSouza,Jûlio CésardeRose,RenaêaC.Molina*,Maria

Stellaâ.GiI(UniversidadeFederaldeSâ0Carlos).
Uma classe de estfmulosequivalentes é documentada quando as
relaçöes entre os estfmulos apresentam as propriedades de
reflexividade,simetria etransitividade,verificada atravésde testes
realizadossem reforçamentoexplfcito.Estudospréviosapresentaram
resultados surpreendentese controvertidos ao mostrarque,apös o
desenvolvimento declassesde estfmulosequivalentcs,reversöesdas
discriminaçöes condicionais efetuadas na linha de base n5o
produziram reversöescorrespcndentesnosdesempenhosem testesde
transitividade e equivalência apös as mudanças, embora tenham
produzido reversöesnosdesempenhossimétricos.Com base nestes
resultados,os autorestêm questionado anoçâo deequivalência de
estfmulos.Porém,vM os aspectos do método utilizado naqueles
estudos sr0 bastante pectlliares e discrepantes com relaçro ao
utilizado normalmente em pesquisas na Jrea. Dada a grande

importânciad0squestionamentos,o objetivo do presenteestudo foi
conduzir uma replicaçâo sistemitica daqueles trabalhos, com
adaptaçöesqueo tornaram maissemelhanteaosestudostradicionais.
Participaram 8 estudantes universitM os e 1 estudante de segundo

Obietivos: A literatura sobrc Psicologia e Religiâo mostra que

experiênciasreli/osasintens% moditkam omundocotidiano das
pessoas tendo uma repercussâo direta em suas vidas (Amatuzzi,
Godin, Paloutzian, Wulft). Em pesquisa anterior mostrei que

mudançasnasrelaçöesc0m o outroecom o mundo (Ancona-laopez).
A atualpesquisa tem porobjetivo conhecercomo a vivência do
espaçoéalteradanessasexperiências.
M étodo: A pesquisa desenvolve-se em uma perspectiva
fenomenol4gica,analisando relatcs de psicölogos,alunos de pösgraduaçâo,que descrevem experiências vividasporelesmesmos e
que consideram como transcendentes. A.
s anâlises valem-se dos
procedimentos apresentados por Pollio, Herlley e n ompson,
considerando imersso nos relatos, clariscaçâo de significados,

descrkàoporcategorias,elaboraçâo de relato conclusivo ediélogo
com autoresdetrabalhossemelhantcs.
Resultados: Apös os procedimentos iniciais os relatos foram
analisados a partirde suas unidades de signiscado.Os resultados
apontam para as categorias presentes no trabalho de Bergamo:
amplittldedoespaço,espaçointerfm eespaçoexterno.
Concluspo:A pesquisa permite concluir que as alteraçöes na
vivência do espaço,presentes nas experiências de transcendência,
envolvem um alargamento das coordenadas espaciais com
consequente re-dimensionamento do espaço ocupado pelos
fenômenos e permeabilizaçso doslimites dos espaçosinternos e
extcrnosnosquaiso indivfduosepercebe.M ostra,outrossim ,queas
experiênciasdetranscendência,atravésd&salteraçöesnavivênciado

espaço, têm por efeito ampliar no sujeito a possibilidade de
grau. Inicialmente, os sujeitos aprenderam três pares de distanciamentoe re-avaliaçâo dosfatoscotidianos.
discriminaçöescondicionais(AC,BC eAD),queconstitufram alinha

Palavras-chave: psicologia da religiâo, experfdrlcfl religiosa e

de base inicial dos testes para verificar a formaçào de classes

psicologiafenomenolhica

(reflexividade,simetriaetransitividade).Apösoestabelecimento das
classes de equivalência,a relaçâo condicionalAD f0irevertida e
novamente foram conduzidos ostestes.Na fase seguinte,uma nova

A+ A

relaçso condicional(DE)foiensinadae os testesveritkaram seos

M EMöRIA COLETIVA E RELIGIOSIDADE NA FESTA DO ROSV IO:UM
Es'
rlmoDECASO

novosestfmulosincorporadosàlinhadebasepassaram afazerparte
dasclassesde estfmulos.A seguir,arelaçâo condicionalBC também
foirevertida,seguidapelostestesdeformaçâo declasses.Finalmente,
foram restabelecidas as contingências da linha de base iniciale as
classes foram verificadas novamente.Consistente com a lögica da
equivalência,os resultados mostraram que tanto a simetria quanto a
transitividadeforam consistentescom asreversöesefetuadasnalinha

de base.A maioria (7)dos participantesreorganizou as classesde
estfmulosapös cada moditicaçâo dos pré-requisitos.Estes resultados
podem ser atribufdos a vari/veis de proccdimento utilizadas neste
estudo,como o fortalecimento daslinhasde baserevertidas,treinadas
com reforçamento contfnuo e revisadasantesdasprovas.Nosestudos
originais, a linha de base inicial foi ensinada com reforçamento
contfnuo, enquanto o treino das reversöes foi realizado sob
reforçamento intermitente e no contexto deprovas.Esta diferença na
frequência de reforçamento pode ter aumentado a resistência à
mudançadalinhadebaseinicial.Além disto,autilizaçâo,no presente

estudo,de revisöesda linha de base (em extinçâo) antesde cada
sessàodeteste pode terfuncionado como :tdica''contextual,definindo
osmembrosdasclassesapösasreversöes.
Palavras-chave: equivalência de estlmulos, reversses e
reorgcnim glsdeclasses.

Resumosde Comunicaçöes Cientl
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MiguelM//lft?lltf(UniversidadeFederaldeMinasGerais)
Obietivos;O estudo das festas populares tem se revelado uma
modalidade interessante de apreensâo do cariter tradicional ou

modemo de comunidades especfticas. Esta pesquisa objetiva
apreendero dinnmismo de elaboraçio e transmissâo daexperiência
pessoale coletiva assim como vivido e representado pelo pröprio

sujeitodaexperiência.

M étodo: Examinamos o caso de um adolescente da comunidade

nlral de Morro Vermelho (Caeté, Minas Gerais), analisando
fenomenologicamente o trabalho dememöria coletiva apreensfvelem
um relato de experiência e descriçâo da festa do RosM o de sua
comunidade,colhido em uma entrevista concedida ao pesquisador
durante apröpriafesta. Buscamosidentificaroselementos-chaveda
elaboraçâo de signiscados.
Resultados:Osresultadosindicam uma gamabastantediversihcada
de elementos:relaçöes pessoais e sociais entre os organizadores da
festa,avaliaçâo do que faz a festa crescerou decrescercom o passar
dosanos,relaçëo daquele evento com outrasfestaslocais,quantidade
de pessoas presentes, acidentes climâticos. relaçâo com imagens
sagradas.
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Ctmclusöes: 0 examedotrabalho damemdriaedaelaboraçpoda
experiênciapermiteidentificarqae0ponto centraldaelaàpraflo(pe
articula os horizontes passado-presente-futufo é 0 significad:
religicso da festa apresentado principalmente como relaçâo afetiva
com asimagenssagradas.Nessarelaçpo afetivacom asimagensna

igreja-ouc0m NossaSenhoradoRoso oem suacasa-,afestaé
vivenciada como um estar em casa com a figura sagrada.Essa
representaçâo defamiliaridadeéchavedeleituraexplicativaparaas
relaçôessociaisnaquelafestaespecftka,tidacomoum momento em
que os membros da comunidade se enctmtra entre si, sem a

visibilidadeparaoutrascomunidadescomoem outrasfestaslocais.A
centralidadedarelaçpocom asimagenssagradasparaaelaboraçâoda
experiênciaedosip ificado dafestacertifica-se quando seencontra
esteelementocomoarticuladordasdimensöestemporais:()futuroda
festaévislumbradocomoum êxito aindamaiordareconstituiçâodo

Obietivos:A pls-modernidadeinaup rauma novaambiênciapara
asreflexöese investigaçöesacerca do Sagrado,aquicnmpreendido
comopossibilidadedetranscendência.
As profundas rupturis no universo racional do conhecimento
acicatam diversasinvestigaçöes,anteriormenteinimaginlveis.Entre
elas,a possibilidade de ampliar as contribuiçöes da filosotia de
Nietzsche à PsicologiaeaosestudossobreCriatividade,pesquisando
um sagrado Criador volatizado em sua obra.Pensadores como
Giorgio Penzo inauguram a questâo do divino na ilosotia
llietzscheana ccmo ?roblematicidade, engenhando () espaw do
sagfadocomovazio,odesertodonadacomodivinolugardacriaçëo.
Método: Foram realizados quatro grupos com alunos de

graduaçâoem Psicolo/a,para0desenvclvimentodeumaOficinade
Cliatividade.Asot
kinaspossibilitaram retlexöessobreaquestâo da
criaçâoapartirdaperspectiva existencialnietzscheanaedautilizaçào

passadoori/nal,quando()lugardaimagem deNossaSenhorado derecursosassociadosaocampodaArte.O trabalhofcienjendrado
pela questb que se deseja aproftmdar, a partir de dlferentes
RosMonasuaigrejaenaWdadaquelacomurlidadeeracentral.
âpoioFAPEMIG eCNPq
Palavras-clmve: psicologia da religiöo, PI/IAIJr/J coledva e
psicologiacomunitâria

A+A
O M lToEDfPIcO:LIMITESDADN ENSXOPSICOO GICA

MarvDoloresEwertonSantiaqo(UniversidadePaulista,SâoPaulo)

Obietivos:Estapesquisatem porobjetivoanalisaromitoedfpico
focalizando osap ectosque apontam apossibilidadedo serhumano
transcendersuapröprianatureza,possibilidadeessaquesecnlocana
oligem dasreligiöesedelineiao limitedodomfniodoconhecimento
psicolögico. Para tanto,coloca-se no contexto dos autores que

linguagens.
Resultados: Solicitou-se aes participantes que produzissem,

individualmente, um trabalho plésjco representando o Sagrado,
discursando scbre o seu sipificado.Os trabalhos plssticos e os
rclatosverbaisforam analisadosapartirdasinterpretaçöespropostas
por Penzo para o pensamento de Nietzsche, como possfveis
apreensöesestéticasparaaconcepçâodoCriadorcomodevir.
Ccnclusso: A variedade das imagens expressa pelostrabalhos
plésticosesgarçam a tramadaspossfveisrepresentaçöesdo Sagrado
comoespaçodovazio,alert.
andoparaanecessidadedecompreendero
divinocomoparadoxo.

Palavrœvchave:psicologiadareligi
ao,crl
blivied:ehlosoha
nietucheana

enfocam o fçmito''de édipo como histöria sapada,relativa ao

A+ A

desenvolvimentoespiritual.àbuscadaessênciadivinaconstituinteda

naturezahumanaeaomododeinserçâodohomem nouniverjodo OARQUé'
I'PODATRWDADEEMPSICOLOGIACLINICA
qualéparteintegrante.ParaFarjnni,asvicissimdessofridasporFzlipo IvanildoFf.
I#:;lCoutoRtub1**(PontiffciaUniversidadeCatölicade
sâo indicativas de um processo inicifuco e das transformaçöes

SâoPaulo)

necesse as para tornar-se um homem consciente de si mesmo e do

seulugarnocosmos.Dethlefsenentendeatrajetöriadeédipccomoo
retorno do Filho Prödigo à Casa do Paie analisa o simbolismo

Obietivos:JungapresentaoarquétipodaTrindadedirecionando-o
para o arquétipo da Quatemidade,largamente utilizado na clfnica

abordaarespostaàquestâo ontolögicaççotlem sotleu ?''
,nicleo da
tramaedfpica,comoapresençadoVerboquepiaédipoem direçâo

funcionalidadenaclfnicapsicollgica.
Método:O conceitocristàodaTrindadeeoarquétipojunguianosso

kssuasorigens.
Método: Estes referenciais possibilitam uma interpretaçso
hermenêutica do mito edpico, apresentado por Söfocles,
considerandoos sfmbolosàluzd0sautoresacimacitados.

analisados.atravésda literatura,veriticando-se suasaproximaçöese
distanciamentos.Em Sep ida,atravésdeum estudodecaso analisado
clinicamente,aponta-seahmcionalidadedousodessearquétipocomo
referênciaintemretativaparaodesenvolvimentopsicoterlpico.

contido noenigmadaEssnge eno mergtllhodo heröincmundo da
matéria a fim de poderdescobrirsua essência divina.Souzenelle

Rejultados:TaIanéliseresultanafocalizaçâodavontadedesaber
em F-flipo.'considerando-a um reflexo e mnnifestaçâo de um Eu

psicolögica.Esta pesquisa visa analisar as relaçöes do arquétipo
trinitârio com o conceito cristso da Tlindade, mostrando 5ua

Resultados:Osresultados apontam para a compatibilidade dos
conceitosanalisadoseviabilidadedesuautilizaçâoclfnica.

espiritualqueorientaoheröinabuscadeumamaiorconsciênciadesi

Conclusâo:O arquétipo junguiano da Trindade,quando usado

mesmoedosoutros.
Conclusëo: O percurso da pesquisa permite concluir que as
interpretaçöes do mito enquanto histöria sagrada interrogam os
psicölogos sobre as m ssibilidades de ultrapasagem da dimensâo
psicolögica,principalmente nc que diz respeito aos limitesde seu

clinicamente,ampliaoalcancedasinterpretaçöesclfnicas.
âpoioCâ:â'
q
î
Palavras-chave:psicologia da religiâo, arquéti
po #a trindade e
psicologiaanalltica
*

objetodeestudoedesuapnssibilidadedeaçâoclfnica.

CooRl;7

âpoftlCNPq

TITULO

DES

Palavras-chave:psicologiadareligi
ao,mitodeFzfpoepsicologia
cllnica

.
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O Joco NUMA PERSPECTIVA PIAGETIANA:AVALIAIAO PEDAGéGICA

DECRIANCM QUEREALEAM ATIVIDADESCOM JOGOS

Maria Thereza C.C deSouza.NorimarC.PassoseGiseleEscorel

(UnivcrsidadedeSâoPaulo)
O SAGRADOEM NIETZSCHE:VAZIOCINTILANTE

MarisaFornhieris'%(PontiffciaUniversidadeCatölicadeSâoPaulo e
UniversidadePaulista,SàoPaulo)

Objetivos.Para Jean Piaget,ao jogar a criança exercita suas

capacidadessensölio-motoras,simbölicasedecoordenaçâodepontos

de vista.Em ::A fcrmaçâo do sfmbolo nacriança''(1964),abordaos

jogos em sna forma, articulando-os à estruttlraçâo geral da
inteligência.Nesta abordagem,o jogo em si,os materiais que o
52
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complem ou Snas rezras sâ0 aspectos necessâios, mas ns0 dividida em regiöes,sendo que regiöes vizillhas nl0 podem ser
Suficientes para desencadear 0 desenvolvimento cognitivo, pois' pintadasdamesmacor.
referem-seaocontel
idoenr0àformadejogar;estadevecontemplar Fase 1-Esta fase possibilitou a caracterizaçâo de trêsnfveisde
estratégias e açöes organizadasnum sistem a e subordinadas a um desenvolvi
mento.Nfvel1,em que a criança pinta sem planejar,
objetivo tinal. Inspiradas na epistemologia genética piagetiana, preenchendoasregiöes,quando muito,considerandoasregras.Neste
atividadesutilizando jogosssnpropostasàscriançassobaformade nfvelé possfvel,p0rsorteou facilidade daproposta,colorirtoda a
simaçöes-problema.O objetivo principaldestapesquisafoio de figura,masistonàosignificaquehouveintencionalidade.NoNfvel2,
avaliar contet
idos pedagögicos de crial
xas que pm icipam de a criança realiza açöes ambivalentes ebusca soluçöesporensaio e

atividadescom jogos,paralevantarhipötesesdiagnösticassobreseu
conhecimento de contelidosescolares;nortearo planejamento de
atividadesdasoficinasdejogose investigarasrelaçöescntre as
atividadescomjogoseasditiculdadesparaaprender.
M aterialeMétodos.Foram estudadas23crianças,de 7 a14 anos,
de1'a5-série,quefrequentam asofici
nasdejogosdoLaboratöriode
Psicopedagogiado InstitutodePsicologiadaUSP,encaminhadaspor
possufrem diticuldades escolares. Elaborou-se uma avaliaç:o de
ccnteédos acadêmicos,com 4 temas: referência pessoal e söciocultural; raciocfnio Mgicc-matemltico; produçâo de texto e
interpretaçso de texto.Esta avaliaçâo constituiu-se de 2 provas de
contel
idosequivalentes;aprimeirafoiaplicadanoinfciodoFemestre
e a segunda,no finaldeste.Para cada prova,as crianças foram

classificadasem 3 nfveis,com baseem doisaspectos:a) aquisiçâo

d0scontetidosavaliadoseb)necessidademaioroumenordeajuda
paraarealizaçsodatarefa.

erro.H; indfciosdeplanejamento,sem agarantia do sucesso na
resoluçâo.O erro passa a serum problema,geralmente percebido
depois de ser produzido. N0 Nfvel 3, a criança apresenta total

compreensâodsproblema,justiscandosuasescolhasecoordenando
vM asregiöes.Ecapazdeplanejar,visandoevitarerros.Quandoestes
ocorrem,conseguecorrigi-lossozinha,sem alterararegradojogo.
Fase2-Asmatrizespintadasforam analisadassep ndo o mesmo
critério de classificaçio das produçöes por nfvel.Em seguida,os
resultados de cada fase foram comparados.Nesta fase,portanto,
verificou-seo desempenho decadacriança em relaçpo àfase 1,ou

seja,sehouvemudançasparaum nfvelsuperiorouinferiorou se

Permaneceunomesmonfvel.

'

RESULTADOS:Deacordocom osresultados,veriscou-seque:(a)
52,2% dasproduçöesmudaram paraum nfvelsuperioraoinicial;(b)
17,4% mudaram para um nfvel inferior ao inicial e (c) 30,4%
permaneceram no mesmo nfvel.Deste gnlpo,cumpre ressaltarque

Resultados.A maiorpartedcssujeitos(73,9%;47,8% e60,9%) 57,2% dasproduçöesforam consideradascomoNfvel3,ouseja,a
manteveosrcsultados,para3dostemasavaliados,daprimeiraparaa
segundaprova,respectivamente,referênciapessoal;produçëodetexto
einterpretaçsodetexto.O mesmonâoocorreupara()temaraciocfnio

expectativaeraquehouvessemesmopermanêncianestenfvel.

CONCLUSXO: Na perspectiva do profssional, classilicar as
fonnasderesoluçâopornfveisnafase1ajudounoplanejamentodas

lögico-matemstico,parao qualamaiorpartedossujeitos(56,5%) atividades desenvolvidas nas oficinas,pois indicou que recursos
apresentou um progresso da primeira para a segunda prova
pedagögica.Para ostemas referência pessoale raciocfnio lögicomatemético,veriticou-seque nenhumacriança apresentou quedade
nfvel,na comparaçào efetuada.Foram observadasquedasde nfvelda
primeira para a segunda prova,para os temas produçio de texto

(21,7%)einterpretaçâode texto (13,
0%).Osprogressoseasquedas
de nfvel observados foram analisados e discuddos,bem como o
possfvelSip ificadodasmudanças,considerando-seascaracterfsticas
peculiaresacadanfvel.

foram utilizadospelascriançaspara resolverem o desafio do 4cores.
A partirdestasconstataçöes,foipossfveldesenvolveratividadesque,
de acordo com osresultados enconeadosna fase 2,proporcionaram
mudançadenfvelou amelhoriadaqualidadedaproduçëo do nfvel
em queamaioriadascriançasseencontraram.
Naperspectivadacriançasutilizar()4corestambém contribuiupara

ilustraraimportânciadeplanejarumaaçëo,coordenandodiferentes
pontos de vista e pennitiu uma atitude de observar a pröpria
groduçâo,dandocondiçöesparaperceberecorrigirseuserros.

Conclusöes.A presente pesquisa pennitiu concluir: 1) que as Palavras-chavejogo,letlHlpiagetianaeinlerveaf'
lo
atividadescom jogostem dadopreferênciaparacraciocfniolögicomatemâtico e queé necesso o incluiratividades quelevem a uma
expansâo maior doS resultados para o contexto escolar ligado à

A+A

produçâo einterpretaçâo de textos;2)que a avaliaçso pedagögica
devesçrfatororganizadordasatividadescomjogos.
Palavras-chavrjogo,teoriapkld
w lklrltzeavaliaçâo

O JOGOEM UMAPERSPK TIVAM GETIANA:M XLISEM ICROGEW TICA
D AsESTRAV GIASCOGNITIVASNOJOGO RUMMIKUB'
M ârcia zzzvze rf Torres*e e Cristina Dias Allessandrini*%

(UniversidadedeSâoPaulo)
A+A

OBJETIVUS:Atualmente,muitospesquisadorestêm sededicado,
O J060 EM UMA PERSPECTIVA PIAGETIANA: UMA ANXLISE
PSICOGENéTICAA PARTIRDOJOGO4CORES

no campo da psicolngia e da educaçâo, a investigaçöes sobre
diferentes aspectosdo desenvolvimento cognitivo da criança e do

ârr1:21 Penv,PJW ?I Carmce e1* #zMacedo(Univœsidxl
ede adolescente.Em muitasdessa pesquisasojogo desempenha um
S5oPallol

OBJETIVOS: O objetivo da presente pesquisa foi avaliar o
desempenho de crianças ao jogar o 4cores.O êxito neste jogo
corresponde a açöes planejadas e intencionalmente produzidas em
ftmçâo do objetivo e das regras.Estas açöes foram valorizadas
durante um semestre,por meio de outrosjogos,visando verificar

papel importante, pois propicia um campo fértil que serve à
observaçâo e a diferentes modelosde anâlise.Este trabalho pretende
apresentar resultados parciais de uma investigaçâo conduzida com

adolescentes,entre11e14anos,em oficinasdejogos.Essasoticinas
visam desenvolver certas habilidades cognitivas que promovam a
construçâo do pensamento formal,e que,porextensâo,favoreçam a
aprendizagem escolar.Apresentaremosrecortesdessa investigaçëo,a

partir dos dados jé coletados nas ohcinas realizadas com o jogo
obra Ncores, K
sen/?
a e Domin6 - ojicinas de jogos em l
zzrl
a Rummikub. Esse jogo implica o uso de operaçöes de arlzise
perspectiva cönllmrïpiâ'
ll e psicopedagh ica'' (Macedo, Petty e combinatöria(pennutaçöesecombinaçöes)pröpriasdopensamento
Passos,1997),osautoresanalisam este jogo,ressaltando possfveis formal.Por meio dele foipossfvel observar e realizar uma anâlise
também,se haveriam moditicaçöes na qualidade das produçöes.Na

aplicaçöese intervençöes.

microgenética.O modelo funcionalde anâlise microgenética estuda

MATERIAL E MéTODOS:Foram sujeitos desta pqquisa 23 como o sujeito constrliconhecimentos em situaçöes particulares,
criançascujasidadesvariam de7a14anos,alunosde1*a5 sériesda selecionando esquemasparagerar,moditicare regulara sua conduta
Escola Fundamental.Foram utilizadasduasmatrizesdo 4cores.Para

jogar,deve-secolorircom quatro cores (no mâximo)uma figura
Resumosde Comunicaçöes Cientçficas

em funçëo dasconseqtlênciasde suasaçöes.

METODOS:Selecionamosparaestaapresentaçâo10sujeitosentre

11e 14 anos,do sexo masculino,alunosde5a.e 6a.sériesdoEnsino
53

Fundamental,que freqt
kntam rep larmente asot
kinasdejogos.As facilitaçâo(leaprendizagem e(g)aprendizagcm prazerosa;questâo2
oticinasacnntecem desdemarçodesteano,em encontrossemanaisde - (a) agrendizagem de conteûdos/as?ectos pedagögicos, (b)
umahoraemeia.Delasparticipam um coûrdenadoreum estagio o desenvclvimento/aspectosgsicoldgicose (c)atividadelivre/upectûs
que se dividem no trabalho de observar,registrardadose realizar lt
idiccs'
, questâo 3 - (a) limites institucionais, (b) limites de

intervençöesduranteaspartidas.A introduçâcdecadajogocbedece capacitaçso/formaçëo docente, (c) caracterfsticas intrfnseca da
algunspassos:apresentaçsodasregras,realizaçscdepartidasvisando criançae(d)sem limites.Osresultadnspermitiram verificarque,em
o domfnio dessasrepas,realizaçâo de tomeiosenvolvendo duasa relaçscàpri
meirat
pelltb,amaioriadossujeitos(71,7%)clmsidera
q
u
e
o
j
û
g
o
d
e
s
e
mp
enha um papelmuito importante na escolae
quatrocriançasem cadapaltida.O trabalhocom ()jogoRummikub
obedeceu as mesmasetapas.dedicando-se aelc,sete ofcinas.As justi
fica essa importância relacionando-o principalmente ao
oâcinas s5o gravadasem fitascassetese aspartidas fotografadas, desenvolvi
mentocognitivo(40,5*)eàsocializaçâo(36,8*).Qtlanto
registrando-se, dessa forma, a sequência de açôes e jogadas à.segunlnO:JIJ/,observtm-sequeojogoécaracterizadonarotina
realizadas.Além disso,sâorealizadas,apöscadaoficina,renniöesde
discusssosobreosapectosmaisrelevantesobservados,eprodnzidos
relatöriossemanaissobreess% observaçöes.
RESULTADOS:Essa investigaçio permitiu-nosalp nsresultados

daescola,com maisfreqtzncia,comofacilitadordodesenvolvimento

psicolögico(63,2%).Finalmente,ncqueserefereàterceiraquestso,
ctmstatou-sequeapenas20,7% d0ssujeitosdizem nschaverlimites

para0trabalhocom jogosnaescola,enquanto 64,1% dizem quel)4

parciais:a)observareanalisarcomosemnnifestam certasreplaçöes limites, sendo estes mais freqûentemente atribufdos à
duranteojogoRummikub'
,b)verificarcomoseexpressaaevoluç:o formaçso/capacitaçâodocente.
daconstmçâo do5esquemasoperatöriosnecesso osà.criançanesse

Conclusào:Com basenessesresultados,observou-sequeapesarda

jogo'
,c) veriticar como as crianças em cada nfvel operam seu

grandemaioriadossujeitosreconheceraimportânciadosjogosna

pensamento.adotandodiferentesestratégiase?rocedimentosnaaçëo

dejogar.Serào apresentadosgrsficosqucelucidam aevoluçâodos
esquemas operatörios e recortes das partidas realizadas com 0
Rummikub, nas quais se evidenciam diferentes estratégias e
procedimentosdascrianças.
CONCLUSXO:Investigaçöesdessanatureza sàc relevantes,pois
permitem nm conhecimentocadavezmaiorsobreo desenvolvimento
cognitivo e sobre como a criança e o adolescente operam seu
pensamento em cada nfvel. Além disso, esta investigaçâo traz
contribuiçöesaocampo educacional,tendo em vistaaaplicabilidade

dejogoscomo0 Rummikubdentrodecontextospedaglgicospara
favorecer a aprendizagem de conceitos e noçöes mateml cas,tal
comoaanMisecombinatöria.

escola,naprstica,encontram dificuldadesnautilizafso dosmesmos,
relacionadas sobrettldo,segundo eles,ao despreparo dos pröprios

profissionaisdeeducaçëoparamediarotrabalho com jogos.Além
disso,a representaçâo da relaçâo jogo-escola aparecc com mais
freqtlência, ora vinculada à aspectos psicolögicos, ora à aspectos
pedagögicos, sendo que os aspectos propriamente ltidicos
permanecem em scgtmdo plano.Ao concluir.pôde-se constatarque
houveumacorrespondênciaparcialentrearepresentaçso darelaçâo

jogo-escoladossujeitosdopresentetrabalhoeaquelaassinaladapor
diferentesautores,grincipalmenteem estudosteöricosremlizadosem
um contexto constlutivista.

'
i* Doutornndn em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento do
IPUSP eBolsistadaFAPESP.

Jkl
uprtu-c/ltwe;construtivismo,representaçöo erelaçâojogo-escola
1ProjetohnotciadopeloCNPq/CDPESDs
Palavras-chave: jogom iaget
/desenvolvimento cognitivo/anâlise
A+A

microgenética

A+A
REPRESEX K XO DA RELK XO JOGO-ESCOLA ENTRE PROFBSIONM S
DEEDUCACXO

PREFERINCIALODICADEUMA AMOSTRADED COLARESCAPIXABAS:
UM ESTUDOEXPLORAO RIO
ClaudiaBroettoRossettie*eMaria TherezaCostaCoelhodeSouza

(UniversidadedeS5cPaulo)

Antonio Carlos Orteqa (UniversidadeFederaldo Espfrito Santo)e
ClaudiaBroettoRossetti**(UniversidadedeSè0Paulo)

Obietivos;Em zlFormaçt'
iodoSlmbolo ?)a Criança,Piaget(1946)
classificouosjogosem trêsmodalidades,segundosuarelaçâocom o
Obietivos;Ojogotem sidoobjetodeintimerosestudosepesquisas desenvolvimentodasestmturascognitivas:jogosdeexerclcio,jogos
que evidenciam sua relevl cia na promoçâo do desenvolvimento simb6licos e jogos de regras. Por outro lado, Ruiz (1992),
psicolögico(%pectoscognitivos,afetivos,sociaisemotores),em um investigandoa preferência ltidicadecriançasespnnbolas,apresentou
contexto cons% tivista,tanto naescolaquanto naclfnica.Entretanto, uma versào ampli
ada desta classificwëo: (a) jogos de J;W/,
nâo hs até o presentemomento,investigaçöesempfricasquevisem subdi
vididosem jogosmotores-manipulativos,jogosdeêxitoejogos
explicitar,de uma maneira sistemstica,a representaçâo da relaçëo el
etrônicos; (b) jogos Jfe llfctM, subdivididos em simples e
s
jogo-escolaentreprofissionaisdaâreaeducacional.Assim,opresente desenvolvidose(c)jogosderegrtu.subdivididosemjogosderdgrl.
emesa eem espaçosabertos.Além disso,areferidaautorapropôs
trabalhotem porobjetivoinvestigarestarepresentaçëoentrealunosde #.
cursosdeEspecializaçâoImtoSensuem Psicopedagogia.
umaclassificaçâooriginaldebrinquedosem:(a)representativos,(b)
Matel
ialeMétodos:Participaram comosujeitos106alunos,nove deestruturasimplese(c)deestrutura complexa.Deste modo,com
do sexomasculino e97dofeminino,com idadesentre22 e49anos,
matriculados em cursos de Especializaçâo em Psicopedagogia,nas
cidadesdeVitöriae Linharesï s,sendo a grande maioriagraduada
em Pedagogia.Foiutilizadoum instrumento,baseadonoquestionârio

basenasclassiticaçöesapresentadasacima,()presentetrabglho teve

proposto porRabioglio (1995),contendo trêsquestöes:(1) O jogo
desempenha u??1papelna escola.
.(a)sem importância;(b)pouco
importante;(c)importante;(d)muito importante -Just6que.(2)
Comosecaracterizaojogarrllrotinadaescola?(3)Quaisoslimites
dotrabalhocomjogos?A aplicaçsodoinstrumentofoirealizadade

sendo 67 meninas e 64 meninos,com idade variando entre 6 e 10
anos,procedentesdeumaescolaparticular,declassemédiabaixade
uma cidade de médio porte,no Espfrito Santo.Foisolicitado ks
crianças, coletivamente, em suas respectiv% salas de aula, que

umamaneiracoletiva.
Resultados:C0m basc nas respostas obtidas,f0irealizada uma
anâlise de contetido das questöes abertas, que resultou no

preferidos.
Resultados:Osresultadosindicaram que77,8% dasmeninasdescis

afetivo, (d) desenvolvimento motor, (e) atividade Mdica, (9

deregras,amal
'oriadosmeninosdeseisanospreferem osjogosde

porobjetivoinvestigar,dcumamaneiraexploratlria,ainfluênciada
idadeedosexonapreferêncialt
idicadecriançascapixabas.

MaterialeMétodos:Foram sujeitosdestapesquisa l31crianças,

desenhassem e escrevessem o nomedosseusjogose brinquedos

anose90% dasdedezanospreferem jogosderegru,enquantoque
estabelecimentodasseguintescategori%:questâo 1(justihcativa)- 87,1% dosmeninosde seis anose 76,8% dosde dezanostambém
(a)socializaçâo,(b)desenvolvimento cognitivo,(c)desenvolvimento preferem estetipo dejogo.Dentre ossujeitosqueescolheram jogos
54
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regrasem espaçosabertosemetadedasmeninasdedezanospreferem

jogcsderegrasdemesa.Dentreestes,olteboléojogopreferido,
especialmentepelo grupo decriançasmaisnovas.Poroutro lado,o
grupo de crialxas mais velhas escolheu também outros esportes

coletivos,comoovoleibolejogosderegrasdemesa,comoadama.
Em relaçâo a0s brinquedospreferidos,observou-se que 77,6% das
criançasde seisanosescolhem brinquedosrepresentativose 50,7%
das de dez anos preferem brinquedos de estnltura complexa.Os

brinquedosdecar/terestereotipado (comoporexemplo,bonecaspara
asmenina ecarrosparaosmeninos)estàp maispresentesno grtlpo
deseisanos.Nogrupodedezanos,osbrinquedosdecarJterneutrû

(comoporexemplo,patinsebola)sâomaiscomuns.
Conclusào:Com base noS resultados obtidos,verificou-se que,

mcninasemeninosdeseisedezanosgeralmenteprefercmjogosde

regras.No entanto,em oposiçâo aosresultadosencontradosporRuiz

(1992),nâo foi observada uma correspondência entre jogos e
brinquedospreferidos.Poroutro lado,apreferência porbrinquedos

representativosentrcnsmaisjovenseporbrinquedosdeestrutura

complexaentreosmaisvelhosparece estarde acordo com a teoria
piagetianadodesenvolvimentocognitivo.

Apoiofmanceiro:FAPESP
Palavras-chave: preferLncia lûdica, teoria piagetiana e
desenvolvh entocognitivo
A+ A
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AVALIAIAO DE IMPACTO DO TREINAMENTO NO
TRABALHO
IMPACTO D0 'TREmAMENTO NUMA EMPRESA DE W ANSPORTE DE
PM SAI;EmOS
Maria & Cflnno Fernandes Martins. Humberto Pinto .
/linfor:

fndicesdecontiabilidade.Osresultadosevidenciaram queasprsticas
dc Gestèo de Descmpenho e Valorizaçb do Servidor e o Apoio
Gerencialao Treinamento sâo preditoresdeReaçöesao Curso eao
Instrutor.Asprincipais preditoras de Impacto do Treinamento no
Trabalho pertencem aos complmentes Suporte à Transferência e
Reaçöes.As varilveis de Caracterfsticas do Treinamento n5o Sâo
preditora de Impacto e relacionam-se principalmente com os

(Universidade Federal de Uberlândia) e Jairo Eduardo Borges- resultados imediatosdo treinamento (Reaçöes e Aprendizagem).A
ântfrtzA (UniversidadedeBrasflia)
naturezadoobjetivoprincipaldotreinamento(afetivaoucognitiva)e
a #ea do mesmo (técnica/instrumental) sâo preditoras de
Portreinamento de pessoalentende-se a aquisiçso sistemsticade
atitudes,conhecimentos,habilidades,regrase conceitosque tenham
comoresultadoamelhoradodesempenhodoindivfduooudcsgrupos
notrabalho.Treinamentotem sidoconsiderado um sistemacomposto
de três elementos blsicos: levantamento de necessidades,

planejamentoeavaliaçâodo treinamento.Estetrabalhofocalizou a
avaliaçâodoeeinamento,oterceirocomgonentedessesistema.Teve

porobjetivoavaliaratransferênciadashabilidadeseconhecimentos
adquiridos ncs treinamentos para pessoalde atendimento de uma
empresade transportede passageiros,bem como levantarapectos
restritores e facilitadores da aplicaçëo do contet
ido aprendido no
treinamento.Paraisto,f0iaplicado um questionârio que abarcavaas
dimensöes de 'dsuporte à transferência do treinamento para o
trabalho'', S'Impacto do treinamento no trabalho'' çs
lmportância
atribufda ao eeinamento''e Satisfaçëo no trabalho''.O qucstionlriû

foiaplicado a todososex-treinandos (157),entre 3 mcsese 1 ano
apös o término do treinamento. Retom aram 52 questionM os
respondidos,0quetotalizou 33% dedevoluçâo.Asanâlisesdosdados
sugerirm que o treinamento teve impacto nas atitudes e

Aprendizagem e deReaçöesaosResultados,respectivamente.Entre
asvarisvcispertencentesaocomponentcCaracterfsticasdaClientela,
merecem destaqueasmotivacionais,asquaissëopreditorasdequase
todas as vari/veis critélio estudadas. Veriscou-se que as
caracterfsticas demogrsficas dos participantes n4o explicam a
variabilidadedasvarisveiscritérionosmodelosderegressso mliltipla
estudados.Notou-se ainda que os ccupantes de cargo de nfvel
superior obtiveram os melhores escores nos pös-testes de
aprendizagem e que os participantes c0m m aior tempo de serviço
ficaram maissatisfeitos do que osnovatoscom a programaçào do
treinamento.Osresultadosdestapesquisapermitem concluirqueos
efeitosmeediatosdo treinamento no desempenho e nas atitudesdo
participante dependem fortemente do apoio dos gerentcs, das
oportunidadesdeaplicaçâodashabilidadesnotrabalho,bem como da
satisfaçâo do participante com os resultados do treinamento.
Aprendizagem nâ0estérelacionadacom Reaçöes,ncm com Impacto.
Asimplicaçöes teöricas,metodolögicase prl casdessesresultados
ss0 discutida em termosdnqcontribuiçöeselimitaçöesdaamostrae
do modelo de avaliaçâo adotado neste estudo. Para tinalizar, 6
propostaumaagendadepesquisa.

comportamentos dos empregados treinados (média de 4,14 numa
escala de 1 a 5) e na aplicaçâo de habilidades aprendidas no AgênciasFinanciadoras:CAPES/ENAP,CNN .
treinamento(médiade4,16).Além disso,asmédiasdasrespostasdos Jk/twrfll-c/lzwe;avaliaçsodttreinamento,impactodolrdinlplellf/no
sujeitosdemonstram queaempresafornecesuportematerialeque trabalhoetpre?lfffztqe?/lereeêel'.A+A
chefesecolegascomportam-sedemodoaapoiaraaplicaçsodoque

foi aprendido no treinamento (médias de 3,52 e 3,53, IMPACTO D0 W EINAMENTO EM AMPUTUDE E PROFUNDIDADE:
EIAIXF,
SCOM SDPORTEAW ANSFERêNCIA,GESTXODODESEMPENHO
respectivamente).Osdados foram submetidos a anllises fatoriais, R
ELIBERDADEDECIO RIA
cmculosde fidedignidade,correlaçâo e regressâo.Todas asescalas

Ronaldo Pilati.Jairo EduardoBorges-AndradeeLorrainePossamai

revelam fndicesdefidedignidade adequados(csentre0,76 e0,87). Salvadoràzevedo(UniversidadedeBrasflia)
Foram enclmtradas correlaçöes signiticativas entre indicadores
qualitativose quandtativosdo impacto produzido pelo treinamento.
Suporte psicossocial explicou 43% da varib cia da avaliaçso do
impacto. Pode-se concluir que aspectos relacionados ao suporte
psicossocialfom ecido pela empresa à transferência do treinamento
sào facilitadores de fundamentalimportância para explicar os reais
efeitosdo treinamento no desempenho no trabalho.
Agênciajnanciadora.
.CNPq
Jk/
apraç-càav.;avaliaçâodetreinamento,impactodefrejaaznerlftlno

trabalhoesuportet)transferência#:trei
namento.
A+ A
PREDITORESDEIMPACTODOTREINAMENTO NOW ABALHO-O CASO
DO TCU
Gardêniaâl fuldeOliveira-castro.Lucia HenriquesSallorenzo**,

Ana Lidia GomesGama eDtzni:l/Cedlia Morandini(Universidade
deBrasflia)
A pesquisa descreve o relacionamento de variéveis de suporte
organizacional,suporte à transferência de treinamento.caracterfsticas
do treinamento e da clientela com os nfveis de avaliaçëo:reaçâo

(satisfaçâodoparticipantecom aprogramaçâo,osresultadosdocurso

edesempenho do instmtor),aprendizagem eimpactodotreinamento
no trabalho.Foram utilizadoscomo instm mentosde coleta de dados:
questionM os,roteiros de anmise documental e de observaçâo. A
coleta de dadosocorreu em quatro momentos:no infcio,durante,ao
tinale duas semanas apös o treinamento.Abrangeu 2907 casos de
participaçào deservidoresem 226 cursosde diversasIreas,oferecidos
em umaorganizaçâo ptîblica.Osdadosforam submetidosa anâlises
estatfsticas exploratörias e.posteriormente,a anâlises fatoriais e de
regressâomliluplaN tepwise''.Todososinstrumentosmostraram bons

Resumos de Com unicaçöes Ci
entificas

A Iiteraturaespccializadatem apontado aimportânciadoesttldo de
Varisveis do campo de comportamento organizacitmal para se
compreender o impacto do treinamento no trabalhû.A presente

pesquisatevccomoobjetivoinvestigarquaisasrelaçöesentresuportç
Ltransferência.gestâo do desempenho ecaracterfsticasdo trabalho no
impacto do treinamento. Para tantos esmdou-se uma orgnnizaçâo
privadadaéreadetelevisâo porassinaturade Brasflia.O questionM o
era composto de 7 seçöes que correspondiam, respectivamente, a
impacto em a'mplitude, caracterfsticas do trabalho, impacto em
profundidade,suporte a transferência e gestâo do desempenho.As
aplicaçöesforam realizadasnasformascoletivaeindividual,em l44
empregados que participaram de oito diferentes treinamentos,
oferecidospelapröpriaorganizaçâo,noanode1998.Dototal,56,3%
possufam segtmdo grau completo,tempc médio de empresa foide
22,4mesescom desviopadrâode16,5.Todasasescalasreplicaram as
estruturas empfricas observadas em suas amostras originais de
validaçâo. Os escores individuais das escalas de impacto em
profundidade apresentaram correlaçâo positiva signitkativa com os
escoresda escalade impacto em amplitude,o queindicaa adequaçao
daquela medida.Anélisesde regressâo foram realizadas,tendo como

varilveisyreditas as medidas de impacto de treinamento.Foram

obtidosdols modelos explicativos.O primeiro,tendo como variâvel
predita impacto em amplitude,apresentou 38,8% de explicaçao da
variância totaldessa variâvel.O segtmdo modelo,tendo impacto em
profundidade como predita, apresentou 24,
7% de explicw âo da
varib cia total da variivel critério.Em todos os dois modelos foi
observada a participaçâo de suporte psicossocialà transferência de
treinamento como um de seus componentes. Os resultados aqui
encontrados corroboram dados encontrados na literatura. Estes
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salientam aimpûrtânciadasvarilveisdeSuporteàtransferênciagaraa
com?reenlso de impactn & tfeinamento. Os resllltados também
almntam paraanecessidadedemaisestudosSobreasrelaçlesentfe
organizaçso do trabalho e gestâo do desempenho ccm impacto do

participaçlo(laequipetécnicaemembrosdaorganizaçso,tcrnandoa
ex?eriência de avaliaçlo, em si, um processo de a?fendizagem
organizacional.
Palavras-chave:JVJIfJCJt)deprolramas,aprendfztqe?lorganizaci
onal:

treinamento.é importante fessaltar que serho acrezscentados,ao impactosdelref/ltwle/ll/
gresentebanco,dadoscoletados em maisduasorganizaçöes,sendo
estasuma empresa ptiblicae uma instituiçâc de ensino superiorde
carlterpl
iblico.Estasnovasinformaçöespossibilitarpo tlm atlmento
davariabilidadedcsdados.

h ênciaFfntl
zlcjtztftvc.
'CNPq

A+A
SISTEMA DE AVALIACAO DO TREINAMENTO - X EXPERIM CIA
TELEBRXS

Amêlia Regina âlvel (Agência Nacional de Telecomunicwöes,
Br&sflia)

lkllvrll-c&w:l.
'avaliaçâodefreflllrl
enl/,impactotfetrei
rmmeatono

tràalhoeJ'
letlrleàtrans
ferênciadelref?llplzrlltl

O presente trabalho écaracterizado como um processo do Centro

A+A
DESENVOLWMENTO DE COMPETVNCIM E APRENDIZAGEM
ORGANEACIONAL:AVALIANDOOSIMPACTOSD0PROGRAMA'CUDARSEPMtàCUDAR'

NacionaldeTreinamento da TE1,
EBRXS.De uma proposta,em

eân& z'
m nYelosoWlnu(UniversidadeFederaldaBahia)

trêscritériosdesucesso,asaber:Aprendizagem,Reaçro e melhoria
da qualidade do desempenho no trabalho.Para a avaliaçso do
primeirocritérioforam empregadostestesdeconhecimento,centrados

parceria c0m a Universidade de Brasflia,stlrgiu uma importante e
duradtmra linha de trabalhc,a qual deu origem a uma série de

pesqtlis% relacionadas c0m () Planejamento Instmcional e a
DntonioYirkllioBittencourtSJJI/J.Sônia* /M PereiraF:DIIINt/:J Avaliaçso do Treinamento.0 Sistema de Avaliaçëo adotado inclui
No ceno o atual,a capacidadede aprendizagem dasorganizaçöes
tem sido colocada como fundamental para sua sobrevivência e
adaptaçâo.No entanto,estratégi% de aprendizagem organizacional
devem estarfundamentadasem modelosconsistentesque dêem um
suport
e teörico àstransferênciasdecompetênciasindividuaisparao
nfveldaorganizaçâo.Aprendizagem.tantononfvelindividualcomo
organizacional,n4o deve ser vista como a simples aquisiçso e
transferência de inform açâo, requerendo uma visâo integrada do
conhecimentoesuasvériasformasdeexpressâo,configurandooque

tem Sidochamadodecompetência.Estetrabalhotevecomoobjetivoc

deso o dedesenvolvcrestratégias metodolögicaspara avaliaçso do
programa 'Lcuidar-se para cuidar'.concebido e desenvolvido pela
equipe de Recursos Humanos da Organizaçëo e escolhido comû
tcaso'singulareinteressanteparaodesenvolvimentodahabilidadede
avaliwâo dos impactos d0s programas nesta érea.A escolha do
programaparaaexperiênciapiloto pautou-sepelo desatiodeavaliar
os seusprcdutos e,em especial,a transferência das complexas e

nashabilidadesexigidaspelosobjetivosinstmcionaisdospropamas
de treinamento.Para a avaliaçâo do sep ndo e terceiro critérios,
foram elaboradase validadasescalasde avaliaçâo de Reaçâo e do
Impacto do treinamento.As escalas de avaliaçëo de Reaçào a0s
fatores intem os e extemos do treinamento foram validadas numa

amostracompostap0r441empregadosdoSistemaTELEBRXS.As
escalasparaavaliaroImpactodoTreinamento foram validadasnuma

amostrade1459sujeitosentrtgerenteseempregadosdecargnsem
comissso.Ambasasescalasdeavaliaçâo deReaçâoedelmpactodo
treinamento atendem aos critérios psicométricos de validade e
precisèo.A anâlise fatorialdositensfoirealizadaatravésdatécnica
dos Componentes Principais com rotaçâo ortogonal Varimax,
obtendo-secomo resultado 10 fatoresparaasescalasdeReaçâo e6,
paraImpactodotreinamento,com alfasdeCronbachvariandode0,73
a0,98.Existe.ainda,um nfveldemedida quediz respeio ao efeito

dosresultadosdotreinamentonasmetaseobjetivosdaEmpresa.Este
subjetivasdimensöesdehabilidadesqueprocuravafortalecerentreos critério foidelineado,no entanto,devido a privatizaçâo do setorde
seus pm icipantes,tendo em vista o seu carâterde um '
grupo de
crescimento',voltado paradesenvolverhabilidadespessoaisem lidar
com asdem andasestressantesdocontextohospitalar.A realizaçsode

telecomunicaçöes,nâo houve tempo hibilpara implementi-lo.O
modelo evidenciou que os resultados de avaliw âo de Reaçâo,
sozinhos, n5o sà0 suscientes para indicar alterwöes nos

entrevistasindividuais,asanâlisesdedadossecundsrios(informaçöes
sobre o programa),e a realizaçâo do grupo focalpermitiram o

planejamentosinstmcionaisdotreinamento.H;necessidadedeserem

levantamento e definiçâo preliminarde indicadorcs ou habilidades
esperadascom o referido programa.Apöso trabalhoparaprecisara
detiniçsoeprioridadedecadaindicador,f0iconstmfdaumamatrizde
twallgt
y que norteou a const
nlçâo dos instrumentos de coleta de

dadcs.Segundo proposta de Borges-M drade e Siri (1997,1999a,
1998b) e Borges-Andrade e Mackay (1998), foram construfdos
questionM osparaautoeheteroavaliaçëo(nocaso,feitapelogerente
imediato). A avaliaçâo envolvia, também, tlma medida de
aprendizagem edeuso dashabilidadesaprendidas.Adicionalmente,
foram levantadasasavaliaçöesdo suporteoferecido à transferência
dasaprendizagenseosimpactosdo program anaprodutividadeeno
fortalecimento de valores centrais da cultura organizacional.
Trabalhou-se com as 40 respostas de auto-avaliaçso e 41 hetero
avaliaçöes.Osresultadosquantitativos apontam avaliaçöesbastante
positivas do impacto do program a ncs dois nfveis de avaliaçào,
havendofortecongruênciaentreasavaliaçöesdosparticipantesedos
seusgerentes.De forma geral,percebe-se que asavaliaçöesdo '
uso'
dashabilidadessuperam asda'aprendizagem'noprogramaespecffico.
Os impactos na produtividade sâo positivos,inclusive na avaliw âo
dos gestores. O trabalho envolvido na construçâo do modelo de
avaliaçâo- assuasdimensöesbssicaseosrespectivosindicadcresparcce ter conduzido a instmmentos que, agesar de ainda
razoavelmente extensos, possuem qualidade intrfnseca bastante
satisfatöria. Apenas a avaliaçâo do suporte social oferecido à
transferência de aprendizagem precisaria ser alvo de um
aprimoramento maisespecffico.A constnwâo domodelo deavaliaçâo
e a sua aplicaçâo ao programa especffico implicaram numa ativa
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complementados com as medid% de aprendizagem, registros de
avaliaçsodoInstmtoredecbservaçöesdoCoordenadorPedagögico.
Esta etapa é denominada avaliaçâo imediata de resultado.Foram
encontradas relaçöes positivas entre testes de pré-requisitos e

aprendizagem (>0.
47).O Impacto do treinamento é definido p0r
aspectos do contexto do trabalho e pcrtinência do conteido do
treinamento.A partirdestascolocw öes,a propostaé expormosa0s

profissionais,de T&D,em geral,a nossa experiência.Desejamos
alertarpara0 confrontnquepodeexistirentredoistiposdemétodos
para o levantamento de dados avaliativos: o assistemstico e o
sistemltico.Enquanto o primeiro ests baseado em interpretaçöes

particulareseem convicçöes,o segtmdo éobjetivo esebaseiaem
dados empfricos.Através d0s dados,coletados ao longo de anos,
podemosfalarda formaçëo dacultura avaliativa queconstrufmose
dasaçöescorretivasdemandadasdesteprocesso,asquaisotimizaram
os resultados do treinamento.Importante registrar que através do
SistemadeAvaliaçâodotreinamentopudemoscomprovarcom dados
os resultados positivos do treinamento realizado naquele Centro de
Treinamento.
Palavravchave:avaliaçnodolrefncplen/o,reaçâbeœ rendfzxwe??T

A+ A
IMPACTODOTREINAMENTONOW ABALHO:UM ESTPDODECASONA
EI-ETRONORTE
Jairo Eduardo Borzes-Andrade.â?lt
zUdia Gomes Gama eh ssara

TatianadeOliveira-simöes.(UniversidadedeBrasflia)

O presenteestudo teve como objetivo analisarquaisospossfveis
preditoresdo Impactodo Treinamento no Trabalho,definido como os

Resumos de Comunicaç6es Cientfficas

efeitnsde eventos instnlcionais sobre 0 desempenho no cargo,As investigarasrelaçöesentreasvarisveisantecedenteseasvarilveisue
variâveisantecedendentesaoim?actofotam Reaçâoao Treinamento, critério.N0 @ ese refere àaprendizagem,osdadosapontaram q'
definida como satisfaçb d0s treinandos com o treinamento, varisveisrel
adonadas ao planejamento instmcional,tais como a

/brêrl
/ clara eprecisa e
Desempenho & lnstrutoreSuporte tkTransferência.Trzscursos /bmwltwab Jeobjedvos instrucionaisde.
ministrados aos empregadosda ELETRONORTE fnram avaliados:
dois de namreza gerencial e um de natureza operacional. Os
questionârios''AvaliaçâodeReaçëoaoTreinamento''
,'Avaliaçëodo
Desempenho do Instmtor'' e 'Anto-Avaliaçâo do Impacto do

ainda o estabelecimento de 1/z/1nl
imero menor de avaliaçses de
aprendizagem ernergiram como relevantes vari/veis explicativas da
aprendizazem dostreinados.Com relaçâoaoimpacto detreinamento,
verificou-se queos condicionantes psicossociais tiveram um papel

Treinamento no Trabalho''foram aplicados conjuntamente aos central na predkâo da transferência de treinamento, mais
treinandos,totalizando41lcasosvélidos.Osgerentesimediatosdos especi
hcamente o estabelecimento de objetivos de trabalho que
participantes do treinamento resgonderam a ''
Hetern-avaliaçso de
ImpactodeTreinamentonoTrabalho''
,umaadaptaçâqdoinstrumento
de auto-avaliaçâo dc impacto,constitufdo de itenspertencentes às

incendvam a aplicaçâo do aprendido. o aproveitamento das
oportunidadesparaaplicarasnovashabilidades,a consideraçâoâJ
sugestsesLL spelo treinado no contextodetrabalho eo incentivo

mesmasdimensöeserepresentantesdo mesmo contet
ido (218 casos fornecidopeloJlçvrpiârràaplicalsodosnovosconhecimentos.A
vâlidos).O Instrumento de avaliaçâo de reaçëo ac treinamento é partirdesses dados conclui-se que a efetividade dos treinamentos
composto deduasescalas:''
ReaçsoaosResultados,Aplicabilidadee
Expectativ% de Suporte''e''
Reaçâo à.Programaçâoe ao Apoio''.O
instnlmentodeavaliaçâo do desempenhodo instrutorconstittli-sede
umaescalaunifatorial,dencminada 'Avaliaçâo do Desempenho do
Instruto/'.Osinst
zumentosdeautoehetero-avaliaçëodeimpactode
treinamento sëo compnstns,cada um,de duas escalas: 'Suporte
Psicossocialà Transferência'e ''
Suporte M aterialà Transferência''.
Todososinstrumentosforam constrtlfdose validadosp0rOliveira-

podeseralcançadapelo desenvolvimento deaçöesqueassep rem a

instmmentos,obteve-seamesmaestruturaempfricajIencontradaem

PuentePalacios(UniversidadedeBrasflia)

qualidade do planejamento instrucional e do delineamento do
contextopös-treinamento.
Palavras-chave.
.tnulf
cfab detreinamento,impactoff
:treinamentoesuporte

atrans
ferência

A+A
IMPACTO DETRBINAMENTOSN0 W ABALHO:O CASO DO BANCO D0
BRASIL
airo E.Borzes-àndrade.Izrmïn: Possamai Salvador âzevlo,
Castrc (1999),exceto 0 concernente à hetero-avaliaçâû de impacto. J
Ma
ria Helena Guerra GomesPereira,Kelly L P.RochaeKatiaE.
Ao realizar-se aanfise fatorialconfinnatöria dasrespostas aesses
estudos anteliores,confirmando a confiabilidade das escalas. As
respostasaositensdecadaescalaforam transformadasem médias,e
entâo snbmetidas à anllise de regressâo ml
iltipla 'stepwise''
,com
tratamento''
pairwise'
'paraoscasosomissos.Osresultadosmostraram
que ospreditoresda auto-avaliaç:o de impacto de treinamento no
trabalhoforam 'ReaçâoaosResultados,AplicabilidadeeExpectativas
deSupcrte''e''SuportePsicossocialàTransferência',queexplicaram
47% davariância.A hetero-avaliaçâo deimpactc detreinamento no
trabalho tcve sua variância explicada em 22% por ''
Suponc
Psicnssocial à Transferência''e 'Desempenho do Instrutor''.Essa
tiltimavarisvelteve importantepapelna explicaçso davariânciadas
respostasàescaladehetero-avaliaçb deimpacto detreinamento no
trabalho.

h ênciaFfllacfte m;PIBIC

Jkltwraç-càaver avaliaçt
'
iodetreinamento,impacto& treinamentoso

trabalhoesuponet)trmuferênciadetreinamento.
A+A
AVALIK AO DE IMPACTO DE TREINAMENTO NO W ABALHO:
PREDITORESINDIWDUM SE SITUACIONAIS

Maria Jlgftz Pantoia (Rede S
de Hospitais do Aparelho
Locomotor), Suzana Maria Valle 1J/,w (Empresa Brasileira de
AgropecuM a-Embrapa)eJairoE.'tvgel-/rl
drmf:(Universidadede
Brasflia)

O presente estudo teve como objetivosanalisar os efeitosde
treinamentossobreo desempenho deprotissionaisda âreamédicae
param& ica, bem como investigar as relaçöes entre as varilveis

A avaliaçpo de treinamento é fcco do presentcestudo,que viscu
Yeriticara transferência de Labilidades aprendidas.Um modelo de
cinco categorias foi construfdo para compreender o impacto de
treinamento no trabalho: contexto de trabalho, aprendizado e
freqflência de ntilizaçâo do aprendido em treinamento,impacto do
treinamento no desempenho e suporte à transferência. Foram
construfdosdoistiposdequestiono o:um continhatodososaspectos

mencionadosacima- questionM cdeautoafaliaçâo(respondidopelo
treinando)eoutroctmtinhaqtlestöesrelucionadasspmenteaoimpacio
no desempenho -questionM o dehetero avaliaçâo (respondido pelo
chefeoucolcgado treinando).A investigaçso realizou-seno Banco

doBrasilccm oobjetivodeavaliarostreinamentosGerenteFuturo
(GE
e Gerência Financeira (GEFIN).Ao finalda coleta de
dados,obteve-se 404 questiono os do curso GEFUT (39,
6% de
retorno)e138doGEHN (38% deretorno).Feitaaanélisedescritiva
doscursos,verificou-sequeositensdemaiorimpactonodesempenho
foram apontadospelosparticipantescomo aquelesadquiridoscorp o
treinamento, Além disso, observou-se uma tendência na mesma
direçso entre o conteido avaliado como aprendido,aqueleutilizado
notrabalhoeoimpactorelatadosobreosfatoresdedesempenho.Para
ambos os cursos, os superiores ou colegas avaliaram menos

rigorosamenie que os treinandos. Os resultados apontam pouca

incidênciadesuporteàtransferência,0quepodeestarprejudicandoa
aglicaçâo de novas habilidades adquiridas.Anélises psicométricas
foram realizadas depois da uniâo dos bancosde dadosde nmbos
cursos.Das cinco categolias de varilveis do medelo de impacto.

antecedentes, agrupadas em cinco categorias (caracterfsticas encontrou-se quatro (contexto, aprendizagem e freqtiência de
individuais,condutade entrada,treinamento.aprendizagem esuporte utilizaçâo e impacto de treinamento no desempenho)unifatoriais,
à.transferência),e as varilveis-critério aprendizagem e impacto de enquanto que a categoria de suporte à transferência revelou-se
treinamento.A amosea consistiu de 345 participantes, sendo 263
profissionaise 82 supervisores,de nfvelsuperior,de uma instituiçâo
hospitalar na 4rea de reabilitaçâo do aparelho locomotor. Os
prosssionais haviam participado de cursos realizados durante a
terceirafase deprocessosseletivosinstimcionais-correspondente a
fasedetreinnmento-,em 1996e1997.Foram analisadosdadosde76
progrmnasdetreinnmentodecurtaemédiaduraçâo.Osprofissionais
treinados e seus supervisores responderam a questiono os de
levantamento de opiniöes.contendo 34 questöes similares acerca de
impacto de treinamento e de suport
e à transferência de treinamento.
Osresultadosevidenciarnm efeitosdoscursossobreo desempenho de

bifatorial:um fatordenom inado suporte psicossociale outro suporte
material. Em todas as categorias encontraram-se altos fndices de
confiabilidade,excdo na relativa a contexto de trabalho.As anfises
realizadasconfirmaram verificaçöesanterioresrelativash.adequaçâo
dasmedidasutilizadas,exceto nestetiltimo caso.Apösarealizaçëo de
cfculos de regressöes mliltiplas stepwise, veritkou-se melhores
modelos preditivospara três variâveis critério:as auto avaliaçöesde

imgactodotreinamentonodesempenho (R2=0,
324)efreqiiênciade
utillzwâo em 't
pmfundidade''(R2=0,
418) e a hetero avaliaçâo de
impacto de treinamento no desempenho (R2=0,322). Nos dois

73% dosproissionais treinados,considerando-se o conjunto de 12

primeiroscasos,a aprendizagem oconidanostreinamentosfoio melhor
preditor,eno terceirocaso foio sum rtepsicossocialàtransferência-

indicadores utilizados.Foram realizadas anâlises de regressâo para

PesquisaapoinrlnpeloCNN ePIBIC/UnB
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Palavrapcluwe.treiaamentodegerentezfY lclpdelreipllmznl/z0frötllb

esuportetktranferênciadelreicplenlo.
A@A
IMPAG O DETREmAMENTO GERENCIALE EFETM DADE DEEQIJPF,
S
EM AMBENTE.
SDEINOVAIAOTECHOLUGICA
Jairo zllftirl Borees-nndrade. Daniela Cecllia Morcntffaf

(Uaiversidade de Brasflia)eMagalidos SantosMachado (Empresa
BrasileiradePesquisaApopecuâria-Embrapa)
'

Treinamento depessoalé detillido como a aquisiçso sistee ticade
atitudes,conceitos,conhecimentos,rep'
asehabilidadesqueresultam em
umamelhoriadodesempenhonoeabalho.Asprincipaistecnclogiasea
groduçâodeconhedmentoscientfticosna1e.
adetreinamentodepessoal
têm se caracterizado por conside= treinamento como um sistema,
composto dos sep intes elementos: avaliaçso de necessidades,

Resultados: 0s resultados revelaram que 60% d()s sujeitos
apresentam altos nfveis de stress.0s Sintomas mais mencionados
foram ,Sensalsodedesgateffsico constante70% eTensâomuscular
60%.EvidenciouaindaaltaccrrelaçâoT = 0,01entreestarnafasede
resistência e baixo desempellho no quadrante da saide e alta
ccrrelaçpo T = 0,01 entre estarnafasederesistênciae fracasso no
quadranteafetivo.

Conclusso:Ctmcluin-seque aatividadedejuiz éextremamente
estrcssante.O stressestsafetandoaQualidadedeVidadessessujeitos
princi?almentenoqueserefereaosquadrantesdasal
ideeafetivo.
CAPES.Ds.
Jkltwrcl-c&pei.jlkel,stressetrà allto

A+A
STRESSEM ESTUDANTESUNWERSIT/RIOSDEPSICOLOOG

RenataBarbosa Tucci%(UniversidadePaulista),Juliana âllqr:llt
glanejamentoeavaliaçsodotreinamento.Opresentetrabalho,com foco Fabiola Bounnssar Lencastre e kariltfl Emmanuel Novaes Lipp
nesteterceiroelemento,objeévaveriscaraoconfnciadetransferência, (PtmtiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas)
paraotrabalho deindivfduosew uipes,dashabilidadeseconhecimentos

aprendidos durante os eeinnmentos para gerentes de prcjetos da
Embrapa,Msim comoidentiticaros%pectosfavorerezloresereste vos
à aplicaçso do conteido aprendido.Para tanto,foidesenvolvido um
questionârio que inclufa as dimens&s t'
Sum rte à lansferênda do
treinamento para o trabalho''#Sslmpacto do treinamento no trabalho'''
Stlmportânciaatribufda ao treinamento''e Gsadsfaçâo no trabalho''.A
coletadedadosfoiremlizadacom osex-keinandos,entretrêsequntrn
anosapösoleinamento.Foram obtidos,aotinaldacoletadedados,159
questionkiosque totalizaram um fndice de 65% de devoluçâo.hs
anâlisesquantitativaequalitativasugeriram aexistêndadeimpactosno
desempenlo de indivfduos e da Empresa- A esses dados, foram
apegadu informaçöes anteriormente colhidn: sobre a reaçâo dos
pe cipantesaoinald0sleinamentosesobreindicadoresdeefedvidade

Objetivo:O stresséareaçëodesencadeadaporqualquereventoque

conhmda, amedronte ou emocione a pessoa profundamente. Os
sintomas de stress podem ser de natureza ffsica e/ou psicol4gica.
Neste trabalho verificou-se a incidência de stress em estudantes
universito os, evidenciando a fase que essa encontra-se e a
predominânciadesintomasffsicosoupsicolögicos.

Método:Sujeitos:Foram 54universitâriosdosexofemiino,com
idade média de 28 anos,da cidade de Campinas.M aterial:Foi

utilizado o InventM odeSintomasde Stress(lSS),paramensurare
avaliaro stresseossintomasda populw ëo escolhida.F0isolicitado
quecadaestudanterespondesseindividualmenteoInventM o.
Resultados:53,70% das estudantes encontravam-se na fase de

Resistênciade stress,3,70% na fase de Alerta e()restante (42,6%)

dasNuipescooxlenad% pelostreinandos.Verifkou-se,com aadkso n5otinhastress.Dentreasesttldantesc0m stress,83,87% apresentou
dessesegundo conjuntodeindicadores,(luea amostravolune ada predominl ciade'sintomasgsicolögicose16,12% predominânciados
presentep- uisanâo incluiu asN uipesqueseavaliaram como mais
efetiva.Osdados foram submetidos a anâises fatoriais,cMculosde
confiabilidade,colrelaçâo eregresspo.Todasasmedidasresultaram em

sintomasffsicosdostress.
Conclusâo:O grande llt
imero de universitM os ccm sintomasde

Secorrelaçöessigniticativasentreindicadoresqualitadvosequanutativos
de impacto de eeinamento.Observou-se que 45% da variância da
avaliaçâo deimpactofoiexplicadapelaavaliaçâodesuportematerialà

que scenctmtravam ao responderao ISS.Estudos futurosdeverâc
avaliarseem outrasépocasdoanoonfveldetensâoédiferente.Além
disto,necesssrio setornaavaliarseunfveldestressdetmiversitM os
descxomasculinodiferedodestaamostradeuniversitM as.

stressmostraumaImpulaçëpestundantilprejudicadaporum nf&elde
fndicesdeconfiabilidadeapropriadosttzsentre0,84e0,
96).Encontrou- tensëomuitaalta,talvezrepresentadapelafasedelim desemestreem

transferência 72p* ,289),
. pelo grau de impmklcia atrihlfdo ao
treinamentopeloslfderes72p=0,136)e,em inenorgrau,pelavariâvel Palayras-chave.stress,plulllereestudantesuniversitdrios
A+A
Sera lfderna época'(R2p=0,03).Sum rte materialà tansferênda de
I
NF
L
U
E
N
C
I
A
DO
QU
A
D
R
A
N
T
E
S
AODE NA QUALIDADE DE VmA DE
treinamentoapareceu como on'nicopre tordeefetividadedasw uipes
avaliadaspelosseusgerentes.Concluiu-sepelaimprtânciadasvatisveis
relativ% aopapelocupacionaleaosupolteàtransferênda,naexplicaçâo
doSefeitosdostreinamentos.

M ULHERES

Daniela Iaquinta CinHa?l/**,Rita de Câssia Bueno Martins%% e

MarildaNovaesLipp (PontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas)

PesquisaapoiadapeloCNN

Jkltwml-càcve.
'avaliaçsodetreinamento,impactodelree - nl/,lt?

trabal
hodej/l
,
#jvl
Wuf?leequipesesvportet)transferênci
adetreinamento

Objetivos:Um dosfatoresqueafetadiretamenteaqualidadedevida
dopacienteéostress,prejudicandosuasaudets0intensamenteque
elepodeviraadoecer.

ESTRESSE SAI'
JDE E QUM JDADE DE VIDA

Materiale Método:Estudo realizado com 40 sujeitos do sexo

STRESSE QUAI.
m ADEDEVmAEMJUIZES

InventoodeQualidadedeVida(Lipp).
Resultados:Mais de 50% dos sujeitos testados apresentaram sua

e%M a6a DoSacramento u ureiro TanRanellieMarilda E.Novaes
- -

Li
pp (PontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinis)
Stressé considerado na modernidade como um dos maiores riscos
para saide no mundo. E1e é uma varisvel presente na prâtica
protissionaldevâiasprosssöes.

Objetivo:O objetivodesteestudofoiavaliarosnfveisdestresse
aveliguaraqualidadedevidaem umaamostradejufzes.
Método:Fizeram partedeste estudo75jufzessendo38dosexo
muculinoe 36do sexo feminino;76% eram casados,A faixaeto a

erade30a39 anos.Quantoaotempodeexercfciodaatividade62%
tinham de1a5anosdevidaprosssionale22% de5a10anos.
Foram utilizadososinstmmentosInventârio deSintomasdeStress

feminino,idade entre 20 e 50 anos.O instmmento utilizado foio

qualidade de vida bastante comprometida com predominância nos
sep intes aspectos: n5o fazem check up regularmente, dores de
cabeca,azia,n5ov5oaodentistatodoano,nâofazem exercfcioffsico
pelo menos três vezes p0r semana, nâo utilizam técnicu de
relaxamento pararelaxarvnâo consep em sedesligardosproblemas
paradescansaresofrem deansiedadeeangt
istia.

Conclus:o:Ossujeitostestadosapresentaram umabaixaqualidadede
vida no quadrante sal
ide,necessitando de orientw âo sobre como
evitar e enfrentar o stress, para assim adquilir estratégias que
melhorem suaqualidadedevida.
A+ A

(I.S.S.Lipp1994)eoInvento odeQualidadedeVida(Lipp,1987).
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rc s,QUALDADEDEVmA E FATORESDERISCO EM EXECUTIVOS
BltAsllaEmos

ValériaBortoletto.IsolinaProençaeMarildaNovaesLi
pp (Pontiffcia
UniversidadeCatölicadeCampin%)

stresssendoque48% nafasederesistênciaeapenas3% nafasede
alerta.Nacidadede Marflia-sp 57% da nmostra aprescntou stress
c0m 92% na fase de resistência e 8% na fase de exaustâo.Em
Campina Grande-pB 49% apresentou stress com 92% na fase de
resistência e 8% na fase de exaustâo. A sintomatologia mais
frequente nas cidades estudadas foram:vontade de iniciar novos

Objetivo:Através de um serviço de check-up de executivos,o
presente estudo teve como objetivo fazer um levantamento das projetcs, sensaçëo de desgaste ffsicû constante, inkabilidade
excessiva,pensar/falarnum sö assunto,problemascom amemöriae
mudançadeapetiteetensb muscular.
presençadestress,nfveldeQualidadedevidaeFatoresdeRisco.
Método:A amostraconstituiu de64sujeitosdo sexomasculino, Conclusso:Pelosdadosavaliadosgrande parte da amostra das4
gerentesdeumaempresamultinacional,com idademédiade43ancs. cidades apresentaram stress com a prevalência de sintomas
Resultados;40.6 % dos entrevistados apresentaram sintomas de psicolégicos.Umadasconsequênciu do stresséoefeito elevado de
Stress,enconeando-se na fase deresistência,sendo'que havia uma tensâo podendo afetar a qtlalidade de vida das pessoas. Açöes
proslsticase terapêuticascontra o stress se fazem necessérias, com
maior incidênda de sintom as cognitivos. Somente 20% tinham
ba
senessesdados,em populaçöesnâo-clfnicas.
sucessoem todososquadrantesdeQualidadedeVida.O quadrante
caracterfsticas de uma mûstra desta populaçëo, identificando a

maisprejudicadofoiodaSaide,onde69% tinham fracasso,enquanto

Palavras-cluue.stress,qualidazledeWdaesaùde

queo quadranteProlissionalapresentou o maiorfndice de Sucesso

(31,
25%). Identitkou-se também que nesta amostra, 47,54%
apresentaram FatoresdeRisco.
Conclusâo'
.Pela constataçâo do alto nt
imero deFatores de Risco,
considera-se essencialque asempresasinvistam em programas de

educaçhoeproflaxiadoStress,visandoumamelhoriadeQualidade
deVidadeseusfunciono os.
Palavrasc/ltlvel.
'stresst
yl
zcll
Wzl& tfevidaefatoresderjlct?
'
A+ A

CONTRZUICAOD0M PECTO AFETIVO NAQUALIDADEDEVIDADE
UMAPOPULACAOCLWICA

lsolinaProença.ValériaBortoleuoeMarildaNovaes1+p(Pontfficia
UniversidadeCatölicadeCampinas)

Objetivos:O presente esttldo objetivtm averiguar o nfvelde

qualidadedevidanaIreaafetivaequaisositensmaiscitadosnesta
Jreaem umapopulaçâoclfnica.

Método:Foram entrevistados157sujeitosdenmbosossexos,sendo
51,7% do sexo masculino e 48.5% do sexo feminino,distribufdos
numafaixaetâriade17a65anesdeidade.Foiutilizadoolnventl o

deQualidadedeVida,elabnradoporLippem 1988,doqualconstaa
avatiaçào das leas Social,Afetiva, Proissional t Satide,onde
somenteaJreaAfetivafoipesquisada.

Resultados:46,5% dossujeitosentrevistadosobtiveram osucesso

na area Afetiva e 53,
5% fracasso.Neste inventM o o item que se
desucou com maiorfndicede respostaspositiva com 85,3 % foi:
xdRecebo Afeto'' enquanto qne o item que apresentou maior
disculdade com 43.3% foi: ée
M inha familfa est; razoavelmente
satisfeitacom nl
imerodehorasquededicoaelaporsemana''.
Conclusâo'
.Pela constataçâo do alto ntimero de difculdadesdes

sujeitosavaliadosna area Afetiva,considera-se anecessidade de

desenvolver trabalhos profiliticos a fim de que se possa adquirir
estratégiasadequadasem beneffcio daqualidadede vida.

Palavras-chave:t
/u/liaz'zfedeWt
fa,afetividadeepopulaçâbclfnica
A+A
INCID/NGA DO STRESSNA POPULAG O DE4 CIDADES DO INTERI
OR
Do BRASIL
Rita de Câssia M artins Bueno%e, Daniela Yaquinta Cïprflatll: e

MarildaNovaesLipp (PontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas)

Objetivos:O stressincidenasatideffsicaementaldoserhumano.
O presente trabalho avaliou a incidência do stress na populaçâo de

quatrocentrosurbanosdointeriordopafs(Man7ia-SP,PassoFundoRS,Campina Grande-pB e Campo Grande-Msl e os sintomas
prevalentesem cadacidade.

MaterialeMétodo:Estudorealizadocom 128sujeitosdeambosos
sexos,com idade médiade 33 anos.O insmzmento utilizado paraa
coletadedadosfoio InventM o de SintomasdeStress,validado por
Lipp eGuevaraem 1994.
Resultados:Em Campo Crrande-M s 79% da amostra apresentou
stress sendo que 92% se encontrava na fase de resistência e 8% na
fasede exaustào. Em Passo Fundo-Rs 55% dapopulaçâo apresentou
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ANJLISE EXPERIMENTAL
Do C/M#/AzhMfArT&

Método: Doze ratos albinos, machos, foram utilizados como

AFW
ANXLISEDO COMPORTAMENTO DEBRDCAR DO HAMSTER DOURADO

sujeitos. C0m uma câmara experimental contendo três barras

ADULTOIMESOCRKETUSAURATUSI1

dispostas horizontalmente,esquerda (e),central (c) e direita (d),

FrancieliHenniq*.Aretusa dosPassosBaechtold%,CarlosRoberto
deOliveira#;eleJ**(UniversidadeRegionaldeBlumenau)

diferentes nfveis de complexidade foram programados para os
procedimentosA e B.Nosdoisprocedimentos,um anovaseqtiência

Obietivo:0 hamstcrdouradoapresentaobrincardelutardo 140ac
65Odia de vida,com pico frequencialno 350dia,praticamente
desaparecendoapdsos65dias.O brincarconsistedeum atracamento
entreosmembrosdadupla,ondeelesmordem asregiöesdo pescoço
oudo abdomem um do outro.O brincartem sidocbservadotmmbém
por mâesde hamsters.O comportamento materno é dividido nas
seguintes condutas: postura de agachamento snbre os slhotes,
amamentaçâo,recuperaçsodetilhotes,arlumaçâo deninhoe defesa
da ninhada.Dois estudcs foram desenvolvidospara elucidar se o
brincarpode serparte do comportamento maternosou evocado p0r
processovico o-aprendizagem socialporobservaçso.
M ateriaiseM étodos:O estudo foidividido em doisexperimentos.
No experimentol,todas asfêmeaslactantes tiveram suas ninhadas

detrêsrespostasfoiprogramada acada sessâo (cdc,cde,ced,dec,
ecd)para o componentedeaquisiçâo,enquanto,no componente de
desempenho,umamesmaseqûênciafoimantida em todasassessöes

(dce).A conclusâodetrêsseqtiências(noverespostas)eraseguidade
reforço e respostas incorretas eram sep idas de timeout, sem
procedimentosdecorreçâo. N0procedimento A,asseqtlênciu eram

constitufdas p0ruma respostaem cada barra (porexemplo,cdecde-hcde-yreforço)enquanto no procedimento B uma seqûênciaera
constitufda por três respostas numa mesma barra, sendo que as

prlxim% irês respostas deveriam ocorrer numa outra barra (por

exemplo,c'cc--hddd-yeee--hreforço).SeisSujeitosforam treinadosem
cada um dos procedimentos. Apös o treinamento nesses

procedimentosdeaquiskèorepetidaedesempenho,ossujeitosforam

expostosadosesderadiaçâoionizantede3,0,4,5,6,0e8,0 Gy,com
nm intervalomfnimodc45diasentreasexposiçöes.
nascimento.Depois asfaml
elias eram destinadaspara um de dois
Resultados:Nasmedidasdetaxaderespostaserefcrçosobtidos,os
grtlpcs expelimentais. No primeiro, grupolo (n=7) uma fêmea resultados mostraram uma relaçëo de dose-resposta, com maior
nulfparafoiintroduzidano 100diaapösopm û,enquantonosegundo, reduçào nastaxas e no nlimero de reforçcs nasmaioresdoses.A
grupo24 (n=8)afêmeanulfparafoiintroduzidano 240 dia,sendo pcrcentagem deerrpsfoimaiorapös asdosesde6,0 e 8,0 Gy nos
queassessöesdeobservaçöesnosdoisgrupcsrealizaram-scdo250 comgonentes de desempenho,enquanto alteraçöesnospadröes de
aû270diacom duraçsodetrintaminutos.No experimento2todasas errosocorreram nocomponentedeaquisiçâo.Osefeitosdaradiaçâo
fêmeaslactantestiveram suasninhadasreduzidasa trêsfilhotes (2 foram maisevidenteseordenadosnoprocedimentoA,definidocomo
fêmease 1 macho) no 130dia de vida;sendo que no 200dia era menoscomplexoqueoprocedimentoB,mascom um maiornfvelde
retirada am5e eintroduzidauma fêmeanulfpara.Estacomposiçâo diticuldade,o queindicaquedifculdade,en5o complexidade,possa
era mantidaatéo 31Odia em queeraretirado umafilhotefêmeada sera varisvelmais sensfvelaos efeitosda radiaçâo ionizante.Por
caixa sendo destinada auma de doisgrupos (n=7):no primeiro.() outro lado,osnfveisdealteraçöesnastaxasde respostasnso foram
filhote era mantido isolado e no segundo era colocado com outrn acompanhadospornfvciscomparadosnasmedidasdeerros,além de
hamsterde mesmo sexn e idade.N0 34Odia o filhote separado era os efeitos terem sido mais evidentes n0s componentes de
colocado novamentejuntocom afêmeanulfparaecomeçavam as desempenho.
sessöesdeobservaçso com duraçâodetrintaminutosatéo360 dia.
Conclusâo:Essesdadossugerem queaaprendizagem deum novo
Nas sessöes de registro comportamental, eram observadas as comportamento émaisradiorresistente aosefeitosdedosesSubletais

reduzidas atrêstilhotes(2 fêmease 1 macho)no 50 diaappso

sepintescategorias:otempodecontatoffsicoentreosujeitoadultoe deradiaçëoionizantedoqueodesempenhodeum comportamentojs
osfilhotes;otempodebrincadeiraentreosujeitoadultoeosfilhotes; bem estabelecido.
afreqiiênciadebrincadeiraentreosujeitoeostilhotes;asposturasde Palavravchave: rctàcl'tl ionizanu, aquisiçâo repetida, Jeçlï/acif?.s de
brincadeira;afreqtiênciadeataques.
Resultados: No grupolo,nâo houve diferenfa estatisticamente
signihcanteentreosdesempenhosdasmsesedasnulfparas;nogrupo
24,as nulfparas brincaram menos tempo e vezes com os tilhotes

(p<0,05).O t
inico dado quemostrou diferençaentre osdoisgrupos
(p<0,10),dizrespeito an fatodequeasmâesdogrupo24 tenderam a
brincar mais tempo com os filhotes do que as do grupolo.No
experimento 2,os resultados mostraram que as fêmeas nulfparas

tenderam (p<0,l0)apermanecermais tempo em contato ffsico no
grupo em quepermaneceram privadosdecontato'
,no entanto,todos
os demais dados nào mostraram diferenças estatisticamente
signitk antesentreosgrupos,
Conclusâo:Osdadossugerem queabrincadeirano hamsterdourado
nào parece relacionada aoscomportamentos maternos e pode estar
associadaà aprendizagem social.
1Pr/jel//ncacitztf/peloPlPe-ProgramadeInantivoaPesquisa
Palavras-cluwe:O raçlec brincadeiraepsicologi
a eardrfzêlzzlrcl
*

AECZ
EsTUDO DA RADIACAO IONIZANTE EM UM PRX EDIMENTO DE

AQUISI
G OREPETDACOMRATOS.
LaérciaX:rë?
zVasconcelos.Lincolnda Silva Gimenes(Universidade
deBrasflia)eS'
tilz C.Caballero(HospitalSantaLicia,Brasflia)

Obietivos:O presenteestudotevecomoobjetivoavaliar,utilizando
ratoscomo sujeitos,os efeitos de miltiplasexposiçöes à radiaçâo
gama sobre os comportamentos mantidos em doisprocedimentos de
esquemaml
iltiplo deaquisiçâo repeudaedesempenho.

ResumosdeComtln/cagles Cientlficas

reetMlfll'
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AEC3
AVAuACXO DO EFEITO DA FLUOXETINA CO NICA SOBRE A
M OTIVACAO E O DESEMPENHO M OTOR,ATRAVY DA EQUAIAO DA
IGUALK XO.
h liana Bizeto%, Matheus M lc/latf/ de Oliveira% e A<185 Teresa

àraujoSilva(UniversidadedeSâoPaulo)
Obietivos.A equaçàodeHennsteinparaa1eidaigt
lalaçâodescreve
arelaçëo entre astaxasde resposta ereforço atravésdaestimativade
doisparâmetros:o parâmetro k,queest; relacionado ao desempenho

motor,eopara etroRe.indicadordaeficiciadoreforço.O objetivo
deste experimento foi diferenciar possfveis efeitos seletivos da
fluoxetina administrada cronicamente sobre a motivaçâo e o
desempenho motor,com basenessesdoisparâmctros.
M étodo.Em ratosprivadosdeâguapor22 h,arespostadepressâo à
barra em caixa de Skinner foi modelada,e depois submetida a um

esquemamt
îltiplodesetediferentesintervalosvariJveis(VI):4,5,6,
12,27.39,60 e90 s,separadospor7,5 sdetempo sustado (TO).
Estabelecida a linha de base estlvel(LB) ,os sujeitospassaram a
receberinjeçöesIP diM asdovefculodafluoxetinaF EIC)umahora
antesda sessâo experimental,durante 7 dias.Seguiram-se injeçöes
diâriasde 5 mg/kg (N=6)ou 10 mg/kg (N=7)de FLX (Ruoxetina
HCI,Lilly),durante12dias.
Resultados.A ANOVA para medidasrepetidasindicou que amédia
do parâmetro kn5o (liferiu significativamente entreassessöesde LB,

VEIC eFLX (F(c.Ip)= 1.032,NSpara5mg;F(c,I2)= 1,553,NS para
10 mg),indicando relativaestabilidade da capacidade motora.Jâ a
57

mdliadeRqnasSessöesdeF1ax f0iSipiticativamentemaiordoque

Macintosh acoplado atlm teclado especialmente desenvolvido para

naSsesslesdeLBeVEIC (F(
zIf
))=9,698,p<0,01para5mg;F(2,u)= essetim.0sestfmulo!tltilizadoss5ofip rasformadasaleatoriamente
4,149,p< 0.
05para 10mg),indicandcqueocorretldimintliçbodo pelopreencàimentode45quadrosdeumamatrizde10X10 quadros.
valcrdorefcrçonassessöesdeFLX.Ccnclusso.Osdados sugerem
que,em ratns,aadministraçsocrônicadefluoxetina nasdosesde5e
10 mg/kg levou à diminuiçâo da motivaçâo, sem oconfncia de

prejufzomotor.
CNPq

Jklcvrtl
ptl/l
twe;Ieidajglfcltpflp,jluoxetinaevalordore/brp
+

éEC4
INTERK XO OPERANTE -INDDZIDO: EFEITO D0 BLOQUEIO DA
POIR IPSIAINDUZDA1

Claudia âlvares Toscano%, /ric/ Maria Mcc/l
cflo Santarem
(Universidade S20 Francisco) e Man'
a Teresa Rrtwzb Silva
(UniversidadeSëoPaulo)
Obietivo: o comportamento induzido por esquema apresenta
caracterfsticas que ()distinguem do comportamento operante.No
entanto,algunsestudosindicmn queo comportamento induzidopor
esquemapodeseralteradoporalgumasdasvariiveisquecontrolam o
comportamentooperante,comoporexemploquantidadedealimento
enfveldeprivaçëo.O presenteesttldoinvestigou a possibilidadede
interaçso entre a polidipsia induzida por esquema e a resposta
operante depressâo à barra,manipulando a oportunidade de beber
duranteassessöesdeesquema.

O p'au dediscriminabilidadeentreo estfmulo modeloeosestfmulos
deccmparaçsoédefinido pelapropcrçso entreonl
imero dequadros
preenchidos na matrize o ntimero dessesquadros que variam nos
estfmulosdecomparaçâoem relaçëoaoestfmulo modelo.Assim,uma
proporçâo dc 45:4 significa que num estfmulo de comparaçpo
incorreto,apenas4d0s45quadrospreencilidosdiferem em relaçâoao
cstfmulomodelo.Cincogrtlposdepm icipantesforam expostosaum
grau de discriminabilidade diferente representados pelas seguintes
proporçöes:45:4;45:8)45:12;45:16:e45:20.Paracadaparticipante
f0irealizadaumasessâocompostadeum perfodoinicialdetreinono
procedimentosep idop0rum perfododeavaliaçsocom 20tentativas.
Cadatentativaeraconstitufdadaapresentaçâodetlm estfmulomodelo
por3segundossep idoporum atrasovarilvelcp0rtrêsestfmulosde
comparaçâo. Respostas corretas ou incorretas n5o eram
conseqtlenciadas.Para todos os participantes os atrasos utilizados
foram de 1,4 e 8 segundos e esses atrasos foram distribufdos
ip almenteentreastentativas.

Resultados:O pior desempenho (% dc respostas corretas) foi
observado nos participantes do grupo exposto à.proporçâo 45:
4

(menorgrau de discriminabilidade),c0m melhorasno desempenho

nosgrupos expostos a maiores graus de discriminabilidadc.Essa
melhora, no entanto, nâo acompanhou a razâo aritmética das
proporçöes, sendo representada por uma curva negativamente
Método; sujeitos ratos,mantidos a 80% do peso ad lib,por acelerada.0 decréscimo no descmpenho cbservado com o aumento
restriçso de raçâo,apös terem sido submetidos a uma sessso de dosatrasosé também representado p0r uma curva negativamente
modelagem da resposta de pressâo à barra,foram submetidos a acelerada.No entanto,os efeitos do atraso sö sâ0 observadosnos
sessöesdeesquemadereforçocm intervalo tixode60segundos(FI menoresgrausdediscriminabilidade.Medidasdelatênciadaresposta
60).UmagarrafadeJguaficavapermrentementedisponfveldurante deescolhatambém acompanharam ascaracterfsticasdasmedidasdc
essas sessôes.Desenvolveu-se um padrso de respostas de pressso à % de respostas corretas.M aiores latências foram observadas com
barratfpico de FI,e umapolidipsiaestlvel,caracterizadaporbeber maioresatrasose com menoresgrausde discriminabilidade.M aiores
excessivo e pela concentraçâo dasrespostasde beberno infcio do latências foram também observadas para respostas incorretas em
intervalo de FI.Apösessalinhadebase (LB),ossujeitosforam relaçâo a respostas corretas independentemente do grau de
impedidosdebeber:removeu-scagarrafaparaun1grupodesujeitos discriminabilidadeedoatraso,
(n-4)eparaum out
zo grupo (n-4),agarrafapermaneceu nacaixa, Conclusào:O presenteestudo demonstraaimportânciadavarilvel
massem sgua.Apös12sessöes,agarrafaccm sguafoireintroduzida grau de discriminabilidade para a avaliaçâo do desempenho em
pormaisquatrosessöes.
tarefas de discriminaçâo condicional que utilizam estfmulos
Resuludos:dadosindividuaiseasmédiasdecadagrugo mostraram
arbitrM oscomo mcdclosecomparaçöes.Osresultadosdemonstram
queataxadarespcstadepresssoàbarraaumentouem relw âoàLB. também a existência de uma interw so entre a varilvelatraso e a
A distribukâo dasrespostasnointervaloentrereforçostambém fci discriminabilidadeenvolvida na tarefa de escclhade acordo com o
alterada:em vezdapausapösreforçotfpicadoH ,asfespostaslogo modelo.
apösordorçoaumentaram.
lprojetoJwrcfcl/?lenl
e/irltl
ncjeppeloCNPq.
Conclusâo:aexperiênciacom induçâodobeberpeloesquemadeFI M luacde#rcdlwfltz
60 alterou posterionnente a distriblziçpo de respostas de pressâo à Palavras-chave:escolha de acordo com o v delt?,atraso e tfjlcrfziatlft'io
barraem l7I60,interferindo com opadrâo tfpico deH que consiste condicional
em pausapösreforço e aceleraçëo gradativa do responderantesdo
#RC6
refowoseguinte.
COMPORTAMENTO SUPERSTICIOSO EM ESQUEMA CONCORRENTE
lApoio:USFeCNN
SIMPLES 1: EFEITOS D0 REFORCAMENTO DEPENDENTE OU
Palavras-cbave:ctlvl/mrfa- nl/induzido,e.
w IIe??lueoperante
INDEPENDENTEDO COMPORTAMENTO
AEC5
Marcelo Benvenuti*%,Lincoln Gimenes (Universidade de Brasflia),
Ea rros Do GRAU DE DISCRIMINABILIDADE ENTRE M ODELO E Cacilda ârlmrfpl*ltpontiffcia Universidade Catölica de S5o Paulo),
COMPARAIXESEMUM PROCEDNENTODEESCOLHADEACORDOCOM SandrodeFariae,âlfaedeMendonça*,MarcoRomer%,RaquelâfJ*
O M ODELOCoM ATRM OI
eLizianeFreitase(UniversidadedeBrasflia)
Lincoln S.Gimenes.lalrcfl â Vasconcelos,Luciana Sales Vilar%

(UniversidadedeBraflia)
Obietivos:Avaliarosefeitosdadiscriminabilidadeentreestfmulos
modeloeestfmulosdecomparaçëo,em um procedimentodeescolha
deacordocom omodeloc0m atr%o,com estfmulosarbitrM os.
Método:OitentaestudantcsuniversitM osparticiparam doestudo.0
procedimentoutilizadonopresenteestudofazpartedeumabateriade

testes neurocomportamentais (Behavioral Assessment Research
System) desenvolvido pela Oregon Health Sciences University e
compilado paraalfnguaportuguesapelo primeiro autor.Trata-sede
um teste informatizado administrado por meio de um computador
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Objetivos:Comportamentoççsupersticioso'',oucomportamentocuja
aquisiçâo e/ou manutençâo depende de çsreforçamento acidental'' é
observado em geralapartirdesituaçöesexperimentaisdenolninada
de çç
reforçamento independente do comportamento'' mas pode
também serobservadoem situaçöesnisquaisreforçamentodepende
do comportamento,especialmente quando respostas sâo reforçadas

em esquemas concorrentes.O presente estudo teve como objetivo
avaliar a aquisiçâo e,especialmente,a manutençâo deste tipo de
:%superstiçëo concorrente''ao longo da exposiçëo a uma sequênciade
sessöesenvolvendo condiçöesexperimentaissemelhantes.

Resumosde Comunicaçöes Cientl%cas

Método:Participaram do experimento 10 estudantesuniversito os
deumadisciplinaoptativade psicologia,que foram submetidosa9
sessöesexperimentais realizadas em 3 dias diferentes.Dtlrante as
sessöesosparticipantes tiveram como tarefa formarumatigurana
teladeum monitordecomputadorselecionandocom omouseum de
dois retl gulos que ficavam na parte inferior da tela, Em uma
primeira fase experimental, com cinco sessöes, respostas aos
retângulosproduziam pedaçosdafigura,pontosem um contadoreum
som deacordo com um esquemaconcorrenteVI&s.extinçâoou FI
s-s.extinçâo.Em umasegundafaseexperim ental,pcdaçosdafigura,
pontose som eram fomecidosaosparticipantesde acordo com um
esquemaconc.VI2-s.FT 8-s.ou conc.FI8-s.VT 8-s.,naprimeira
sessâo,e de acordo com um esquema conc.VI 16-s.FT 16-s.ou
conc.FI16-s.VT 16-s.nastrêsl
iltimassessöes.
Resultados:Paratodososparticipantes,respondernoretânguloem
extinfEofoifrequenteem alp nsmomentosdas5 sessöesrealizadas,
esgecialmenteno infcio decadasess:o.Para 6 dos10 participantes
em pelo menosuma sessëo experimentalrespostas no retângulo em
extinçâoocorreram consistentementedurantetodaasessâo,sugerindo
fortalecimento do desempenho nesta altenmtiva pelo reforçamento
fornecidoporrespondernaoutraaltem ativadoparconcorrente.Para
estespm icipantes,responderconsistenteno retklgulo em extinçëo
perdurouporuma,duasoutrêssessöes,sendoqueaolongodascinco

sessöes,respostas neste retângulo voliaram a serocasionais ou
deixaram de ocorrer.Na sepndafase,para 6 dos 10 participantes,
responder no retbgulo que nâo alterava a probabilidade do
aparecimento doseventosprogramadosocorreu aolongo demaisde
umasessâo,maisumavez sugerindo fortalccimentodo desempenho
por contiguidade dos eventos programados, dependentes ou
independentesdocomportamento.
Conclusâo:Osresultadosdestetrabalhoindicam apossibilidadeda
aquisiçâo do comportamento pelo estabelecimento de relaçöes de
contiguidade entre respostaseeventosprcgramadcspara ocorrerem
independentesdocomptmamentooudependentesdeoutrasrespostas.

pal'te inferiorda tela.Para cada grupo de 3 participantes,nastrês
sessöes,respostasforam reforçadasscpndoum esquemaconcorrente
FI16-s.extinçâo,conc.FIM -s.extinçâo,ouconc.VI24-s.extinçâo,
eparaum t
inicoparticipanterespostasforam reforçadassegundoum
esquema VI 16-s.extinçâo.Resultados:Para todososparticipantes
respondernatecla em extinçâo ocorreu ocuionalmente ao longo das

trêssessöes.Apenasparadoisparticipantes(conc.FIM -s.extinçâoe
conc.VI16-s.extinçâo)responderfoimaisconsistentenateclaem
extinçâo ao longo de uma sessâo inteira, sugerindo o efeito de
ltrefcrçamento acidentar'.Para estes dois participantes responder
consistente no retânp lo em extinçâo ocorreu apenas na plimeira
sessâo,sendoquenasduassessöesseguintesresponderem extinçâo
ocorreuapenasocasionalmente,comoparaosdemaisparticipantes.
Conclusso;Estes resultados sugerem a importância do intervalo
curtoentrereforçosparaaaquisiçâodeffsuperstiçèoconcorrente'',tal

qual js havia sido apntado em relaçâo ao cnmportamentû

supersticiosoquesurgeem situaçöesexperimentaisdefinidascomode
di
reforçamento independente das respostas''. Para os dois

partici?antescujodesempenho sugere't
reforçamento acidental''do
comportamento,asrelaçöesdecontiguidadeentrerespostaseeventos
ambientais nâo foram suficientes para a manutençâo do
comportamentoaolongodassessöesrealizadas.

Apoio.CNN eCDPES(bolsas)

**Bol
sistasdemerrtzdt?
M lanosdegraduaçâo
Palavras-chave: comportamento supersticioso, eâw e?w concorrente e

esquemasdef
rllenwl//xt
p
AEC8
ARRANJOS DE INCONTROLABIUDADE SEGUNDO ANXLBE
PROBABISSTICANOFIPACODECONTINGVNCIADERESPOSTA
Renato D #rfzl/el Kinouchi* e Jûlio César Ctlcz/lo de Rose
-

(UniversidadeFederaldeSâoCarlos)

Introduçâo:Seligmanutilizandochoquesincontrollveisem arranjo
Estasrelay esdecontiguidade,entretanto,nâoforam suticientespara trifdicofornmllm ahipötesedoDesamparo Aprendido.Estahipötese
amanutcnçâodocomportamentoaolongodassessôesrealizadas.
atinnaqueossujeitossâosensfveisascontingênciasincontrolfveis,e
Apoio:CNN eCAPES(bolsas)
aprendem que nadapode fazerfrente taissituaçöes.Isto acarretaria
#*Bolsistasdernzyfrtze
M lunosdegraduaçâo
Jkllvrcr-c//
ave.
' comportamento supersticioso, esquema concorrente e

reforçamentodependente
AEC7
COMPORTAMENTO SDPERSTICIOSO EM ESQUEMA CONCORRENTE
Slulu s II;Ea lros Dos COMPONENTES DE INTERVALO FIXO OU
VARIXVEL

délicits cognitivos e mûtivacionais, que levam os indivfduos a
apresentarem umaSintomatologia semelhanteasdepressôesreaïvas.
Assim sendo o Desamparo Aprendido se apresenta como modelo
animalparaadepressso.Outrospesquisadoresformularam ahipötese

daInatividadeAprendida,ouseja,querespostasdeimobilidades5o
selecionadaspeladimenspotemporaldoschoquesincontrollveis.Em

todosestesarranjosincontroléveisasprobabilidadesdeum estfmulo
(porexemplo:choque)seguirtanto umadeterminadaresposta (salto

Marcelo Benvenuti%*,Lincoln Gimenez (Universidade de Brasflia), p0r sobre uma barreira),quanto quakuer outra resposta (ficar
Cacilda âlnorfvl**tpontiffcia Universidade Catölica de Sào Paulo), imövel),sàoiguais.Ouseja, Sm = S/nR.O presenteexperimento
âdriane Szelbracikowski%, pti1tl/?lJ Ribeiro*, Gilffiurla Côrese,
Rq inaâm lû
o*eFâbioAngelim*(UniversidadedeBrasflia)
.j

Objetivos:Comportamentodsupersticioso''oucomportamentocuja
aquisiçâo&ou manutençâo dependedereforçamento acidental,pode
ocorrer quando respostassâo reforçadas em esquemas concorrentes.
Este tipo de Slsuperstiçào concorrente''pode ser observada quando
reforçamento fornecido por responder em um dos componentes do
esquema pode fortalecer nâo apenas o desempenho naquele
componentemastambém o desempenho em outro componentedo par
concorrente para o qual nâo hé consequências prop amadas. O

presenteestudo tevecomo objetivo verificara possfvelaquisiçâo e
manutençâo de respostas em um componente de um esquema
concorrente no qualnâo havia qualquerconsequência programada em
funçâo de diferentes valores dos intervalos programados, para o
reforçamento dasrespostasno outrocomponentedoparconcorrente.
M étodo: Dez estudantes universitM os do segtmdo semesee do
curso de psicologia participaram de3 sessöesnasquaistiveram como
tarefa formar uma sgura na tela de um monitor de computador
selecionando com o mouse um de dois retângulos que tk avam na

ResumosdeCorntlnkagles Cientçfi
cas

utiliza cquipamentos informatizados que garantem ctmtingências
incontrolsveiscom probabilidadesdechoqueintermedio osentre0%
e100%.VisavelijicarseoEfeitodeintederênciaocorreem todareta
que desne os eventos incontroliveis segundo o espaço de
contingência de resposta.Portanto trata-se de um expelimento que
analisa os eventos incontrol/veis em suas caracterfshcas
metodolögicas.M étodo:32 ratos albinos machos foram expostos a
duas sessöes experimentais - sessâo-treino e sessâo-teste.Foram

divididos em quatro grupos (n=8) segundo suas respectivas
contingências de probabilidade de choque incontrollyel em sessâotreino. Posterionnente foram testados em contingências de

controlabilidade,ou sejapossibilidadedefuga/esquivaao saltaruma
barreira. Foram medidas as latências de fuga/esquiva em 60
tentativas, com intervalo varisvel entre cada uma delas. Um
dccréscimo destas latências no decorrer da sessâo indica
aprendizagem.enquanto apermanênciadealtaslatênciasdurante toda
a sessâo indica déticit de aprendizagem. O equipamento

informatizado(shuttle-box,interfaceeprogramacontrolador)garantiu
fidedignidade nas contingências de treino,e precisâo na medida de
latência de fuga/esquiva na sessâo teste. Resultados:até o presente
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momento os dados apontam para (
) fato de que n50 somente a AECIO
inclmtrolabilidade dos choques 6 varilvel determinante. Outros Eorros D0 REFOK AMENTO PARCML S0B CONTmGGNCIAS DE
fatores como densidade de choques e sinalizaçâo do estfmulû VARIA:ILIDADECOMPORTAMENTAL
= e Cristiano Valério (IOJ Santos%.
aversivo.podem serrelevantes na determinaçâo da magnitude do Josele â:r:II-& #rf2I
Efeitû de Interferência.Em cnnsonklcia com estudns recentes da (UniversidadedeBrasflia)
literaturaverificcu-se queapredicabilidade dosestfmulnsaversivos,
--

-

ousejaasinalizaçsoantesdaoconfncia,podeprevinirodéticitde

A literaturatem mostradoque,diantedeprocedimentosquereduzem

aprendizagem,eatéem alp nscasosproporcionarum desemgenhode
fuga/esquiva bastante consistente. Assim sendo o presente
experimento vêm somaresforçosnadetenninaçso metndolögica de
experimentos que investigam os eventos incontrollveis e suas
conseqtiênciasparaocomportamento.

de refcrços cbtidcs,menor a reduçâo na taxa de respostas ou,
altemativamente,mnioraresistênciaàmudança.Entretanto,quandoo
procedimentodeextinçboéutilizado,umarelaçâodiretaentretaxade

sEstelrtzéuf/lo contouctm ogmftltfcFapesp

ataxaderesgostas(e.g.,saciaçbo,reforçolivre),quantcmaiorataxa

reforçosereduçsonataxaderespostasétambém observada (efeito
do reforçamento parcial).Uma anâlise desses estudûsrevela queo

Jblïwray-càape.efeitodeinter
ferLncia,desamparo(I
prerl
tff
tft
?ecpreefwp??l efeito da resistência à mudança é sistematicamente obtido com
AFC#

procedimentosde cperantelivre enquanto o efeito de reforçamento
parcialémaiscomum quandoprocedimentosdetentativadiscretasâo

DESEMPENHO EM RAZXO FIXA COMO FUNIAO DE XGUA E LEITE utilizados.O presenteestudotevecomoobjetivoavaliararesistência

CO
MO
RC
jO
REcSardodaCostaPadovani*eDeiq A JGraçasde
Pau
loRE
GuF
iO
lha
rA
di
,Ri
Souza (UniversidadeFederaldeSâoCarlos)
Estudos sobre o comportamento operante com organismosinfrahumanos empregam amplamente eventos que funcionam como
reforçadores primin'os, como sgua ou alimento. 0 efeito de
reforçadores primârios é modulado por condiçöes de privaçâo e
saciaçâo,que variam ao longo de uma sessëo experimental,pela
pröpria natureza das operaçöes de apresentaçöes repetidasde tais
reforçadores.Um esquema de reforçamento positivo potencial para
anslisedeefeitosde saciaç:o eprivaçâo.éo esquemaderazpofixa

(FR),quegeraum padrëo derespostascaracterizado porproduçsode
pausaspls-reforçamento seguidasderespostasemitidasem taxaalta.
Osparâmetroscaractedsticosnesteesquemapodem contribuirparaa
anélise dosefeitosde varisveisdereforço no desempenho em 0 .

àextinçâoquandoum procedimentodetentativadiscretaéempregado
sob contingências que exigem variaçâo comportamental. Pombos
foram treinados a emitir seqtiências dc quatro respostas sob uma

contingênciadevaliabilidadeLag5(umasmtiênciasö erardorçada
se diferisse das cinco seqtiências anteliores).Cada uma das três
primeirasrespostasda seqtiência eram seguidas porum intervalo

entrerespostas(m 7'
)de0,
5 s.RespostasduranteoIRT reiniciavam o
intervalo.A essa contingência de variabilidade foisupeqlosto um
esquemamultVI10sVI90 sde formaque o reforço passou aser
contingenteàemissëodaprimeiraseqûênciaqueatendesseaocritério

Lag 5 apös apassagem do Vl.Quando taxasde respostas estsveis
foram obtidasno esquema ml
iltiplo,ossujeitosforam expostosà
extinçâonosdoiscomponentes.A anzisedataxaderespostasdurante
aextinçâo,calculadacomoumaproporçâodataxamédiaderespostas
durantea linhadebase,mostrou umadecréscimo maiorno VI10 s

(comgonente c0m maior taxa de reforços) do que no VI 90 s
(componentecom menortaxadereforços).Ouseja,areduçsonataxa

Doisestudosfcram realizadoscom oobjetivodeavaliarosefeitosde
saciaç:o e privaçso (Experimento I),bem como a influência da
qualidade do reforçador nestes efeitos (Experimento II) sobre ()
padrâo derespostasproduzidospelo esquema de FR.Ossujeitos
foram ratos albinos Willlr machos (6 no Experimento Ie 5 no
Experimento 11). A resposta de pressëo à barra foi modelada e

Palavravchave: resistênci
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mantida em razâo 5xa (FR20).A sessâo experimentaldurava 30

reforçamentoparcial

minutos,divididos para efeito de anélise,em três perfodos de dez
minutos.No Experimento 1,o refowadorfoilgua,e analisou-se os
efeitosno patl
râo dedistribuiçëo derespostasaolongo dasessso.A
primeira fase do Experimento 11foiumareplicaçâo sistemrticado
Experimento 1. Em uma segunda fase foram altem adas,

aleatoriamente,sessöescom sguaesessöescom leite,com oobjetivo
de comparar os efeitos de âgua e leite enquanto reforçadores e
velificar, caso fossem encontrados efeitos diferentes,se haveria
mudança nc padrso de respostas ao Iongo das sessöes Sob as duas

condköes.TantonoExperimentoIcomonoII,ataxaderespostc foi
sendo gradualmentereduzidaao longo da sessâo experimentalpara

todasascondköes.Esteefeitoparecetersidofunçâodeum aumento

na pausa pösreforçamento.A diminuiçâo da taxa de respostasno
Experimento H foimenosacentuadaquandoo reforçoutilizadof0i()
leite,eapausapös-reforço f0imenordo queaobservadacom égua
como reforçador. Os resultados indicam que as condiçöes de
saciaçèo/privaçâo influenciam diretamente o desempenho em razso
fixa,tportanto requerem cautela na interpretaçâo dedadosobtidos
com esse esquema,quando se analisa o desempenho agregado por
extensosperfodosdetempo.A pausa pösreforço caracterfsticadesse
esquema foireduzidapelo leite,o quepode sugerirum maiorvalor
relativo do leite em relaçâo à sgt
la e uma interaçâo entre o valor do
reforçadoreo custoderespostaexigido pelarazâo.

ProptopnanciadoJvftlCNPq(PlBlCparaoprï- frtzautoreBolsadePQ
paraaterceiraautora)
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de respostas apös a introduçso do procedimento de extinçâo foi
diretamente relacionadaàtaxadereforços anteriormenteobtidaem
cadacomponente.Essesdadosexemplifcam o efeito do reforçamento
parcialesâodiscutidosem termosdecontrastecompolamental.
G

AECII
AQUBNXO DEDISCRIMINACAO E DISTRIBUICAO DO RESPONDER EM
FUNCAO DA LX ALIZACAO W MPORALDEREFORCOSEM M ULTPLOS
VIEXT EM RATOS
Clovesâlve.
îBaier.Alysson /làfJ Carvalho Pinto%.Helton 'oc/la

Camposh Jozzz,zzBatalhalgnacio*,LuizOctâvioSouzadeOliveiraee

s'
flvf/RejaneCastanheiraPereira(UniversidadeFederaldeMinas)
Quando EXT é um dos esquemas simples,que compöem um
esquema ml
iltiplo.&staxas de respostas neste esquema,tendem a
zero. Altemativamente, quando dois esquemM componentes de
miltiplos forem de intervalo e program arem freqtiências iguaisde
reforços, o que normalmente se prediz sâo taxas de respostas
aproximadamente ip aisnos componentes.Contudo,existem dados

quedesatiam claramenteestapredkâo.P0rexemplo,quando dois

componentes de mt
iltiplos,um VI e um H ,de duraçöes ip ais,
programam freqûênciasigtlaisdereforços,adistribuiç:oderespostas
cntre componentes pode dependerda localizaçâo dos reforçcs ao
longo do componente de FI.
,observam-se taxas de respostas,neste
componente,maiores,tanto em termos absolutos quanto em termos
percentuais,à medida que os reforços se deslocam do infcio para o

finaldo componente.O objetivo do presente trabalho foi tentar
ampliar a generalidade deste tipo de dado. Especiticamente, as

perguntas formuladas foram;obterfamos (a) cursos diferentes de
aquisiçâodediscriminaçâoe(b)diferentesdistribuiçöesdoresponder
entre componentes,apös treino prolongado num mt
iltiplo VI EXT,

casocircunscrevêssemosavigênciado VIaporçôesiniciais(I)oua
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porçöestinais(F)destecomponente?Utilizou-seumacâmaraGrason

apresentado pelos sujeitos:na tentativa segtlinte a uma resposta

Stadler e os eventos eram programados e controlados

correta,independente da configuraçsc da nova tentativa,a rcsposta

eletromecanicamente. Ratos 7 74 e R75) foram utilizados como
sujeitoseasduraçöesdoscomponentes,sinalizadosporluzacesa
(Sà)ou1uzapagada(SD),eram 90 e180segundos,respectivamente.

tendiaaocorrernamesmachave(probabilidadedeacerto=soll;na
tentativa seguinte a uma resposta incorreta, independente dA
contiguraçâo danovatentativa,arespostatendia aocorrerna outra

Nacondiç:o 1,osreforçoseram programados,em VI30s,nametade
inicialdocomponentee,nacondiçâoF,nametadetinal.NaFase 1,

chave(probabilidadedeacerttm lœ %l.

de25sessöes,R74foiexpostoà.condkâoIeR75àF.Nafase2,de

correçso nâo f0i devido ao controle de estfmulos exercido pelo
modelo.Nesseprocedimento asrespost% scaram sob o controle da
consequenciaçâo da resposta anterior.Dessa fnrma,com o tipo de

30 sessöes,ascnntliçöes foram invertidas.Osprincipais resultados
foram desenvolvimento mais rspido dadiscriminaçào e fndices de
discrimi
' naçâo,sessâoporsesspo,sempremaioresem F do queem 1.
inversâo de percentuaisde respostas com inversâo de condiçöese
percentuaisderespcstas, em SD.maioresem F doque em Imesmo
nassessöesfinaisdasfa es.O trabalho seencontraem andamento.
mas pûdem ser delineadas algumas conclusöes preliminares.
Primeiramente,emboratenhamostido o cuidado de impedirreforço
nos3segundosiniciaisdeSD, acon(IiçâoIpoderiaestarpropiciando
condiçöesmaisoporttmasdereforçamentoacidentalderespostas,em
tinais de SA, pela mudança gara SD, explicando-se assim as
diferençasde aquisiçâo edesempenho.P0routro lado,o retponder,
nasduas condiçöes,poderia estar sendo controlado diferentemente
por duas varisveis:os estfmulos discriminativosprogramados e a
passagem do tempo.Na condiçâo 1,a passagem do tempo atuaria
facilitandooresponderem Sà e, nac0n(liçâoF,atuariafacilitandoo
responderem SD,principalmenteem seuinfcio.
Palavrtw chave.Jflcrfe /lcfty,ratosee,
wl
fe???
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AEC12
UMA ANV ISE DO DM EMPENHO DE RATOS EM UMA TAREFA DE
Esco> DE ACORDO COM 0 MODELO COM PROCEDIMENTO DE
CORRBCIOl.
Lincoln S. Gimenes. Marcelo F. Benvenutiee, âl:.
ut7nflra M.
Brantln-o%%,âag:llzccf M Rodrigues% e Janine C. M.Cardosoe

(UniversidadedeBrasflia)

Obietivos: O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar o

desempenho de ratos em uma tarefa de escolha de identidade de
acordocom oinodeloutilizando-seum procedimentodecorreçâo.

Método:Três ratos albinos, machos, serviram como sujeitos
experimentais.0 ambiente experimentalconsistiu de uma câmara
para condicionamento operante contendo três chaves translt
kidas
dispostas horizontalmente e um comedouro para apresentaçâo de
alimento em pö. Foram realizadas sessöes experimentais de 40
minutos,onde tentativas consistiam da apresentaçâo de uma luz

branca (constante ou intermitente)na chave central,seguida (apös
uma resposta - nosepoking-nessa chave)dailuminaçâo dasduas
chaves laterais com luz branca constante ou intermitente.Resposta
nachavedecomparaçëocontendoaluzcorrespondentealuznachave

central(respostacorrcta)eram seguidasde3 segundosde acesso ao
alimento.Resposta incorretas eram segtlidasde um timeoutde 3
segundos e as tentativas eram separadas por um intervalo de 3
segundos.Numa primeira fase a coniguraçâo de cada tentativa era
gerada randomicamente independente da resposta anterior ter sido
correta ou incorreta.Numa segunda fase respostas incorretas eram
seguidas de tentativas com a mesma configuraçâo da anterior

(correçâo).Astentativasseguintesarespostascorretaseram geradas
randomicamente. Numa terceira fase repetiu-se o mesmo
procedimento daprimeira.

Resultados.Naprimeira fase.paraostrêssujeitos,o desempenho
foide aproximadamente 50% derespostascorretas.Com aintroduçâo
do procedimento de conw âo, na segunda fase, o percentual de
respostas corretas aproximou-se de 70%. Na terceira fase.com a

remoçâo do procedimento de correlo,o desempenho retomou ao
nfvel de 50% de respostas corretas.Uma anslise do desempenho
durante o procedimento de correçio demonstrou que o aumento de
respostas corretas ocorreu devido ao seguinte padrâo de respostas
Resumos deComunicaçöes Cientl
ficas

Conclusâo:Osresultadosobtidosno presente estudo demonstram

queamelhoranodesempenhodossujeitosduranteoprocedimentode

programaçso utilizada,pode-se prevero desempenho dossujeitos
durante o procedimento de correçâo sem levar em conta,a
contiguraçsodastentativ%.

lprojetoptTrcffll/zznle/incncïo/peloCNN
#*Bolsistastfemestrado(CNPq)

*BolsistasdeIC(CNN )

pkltwraî-c/lcve;escolha de acordo com o modelo,controle de esamulose
procedimentodecgrrefdb

AEC13
EFEITOSDEREVERSAOTOTALOUPARCIALSOBTREA APRENDEAGEM
DEDESCRIMmAIAOCONCORRENTESOBD QUEMASEM VR/DRLCOM
RATos:UMAREPLICAG O
MariadeJesusDutra dosReis,ThiagoD1JCostah JûlioCésarC.

deRose(UniversidadeFederaldeSâ0Carlos)eWilliam P.Dube(E.
K.ShriverCenter/usA)
Em estudo prévio foiobservado o efeito da diferentes tiposde

reversâo em sujeitos nâo ingênuos submetidos a treino de
discriminaçëoconcorrentecom apresentaçöessucessivasdeestfmulos
auditivos,utilizandûdiferentesesquemasderefowamento.Observou-

seque sujeitos submetidosareversâototaldotreinoreverteram mais
rapidamente o responderque aqueles sob reversso parcial.Além
disto,osautoresobservaram indfciosde uma possfvelformaçào de

classesfuncionaisparaalgunssujeitns.O presentetrabalhotevecomo
objetivoreplicaroestudoanteriorutilizandosujeitossem experiência
prévianascondköesexperimentaisprogramad%.Foram utilizados10

ratosnlbinosW istan experimentalmenteingênuos,mantidosa80%85% deseupesolivre.O equipamentoexperimentalconsistiadeuma
caixaparatreinodediscriminaçâoauditivacom duasbarrascolocadas
em lados diametralmente opostos,sendo realizado um treino de
discriminaçëo concorrente sucessivacom quatro estfmulossonoros.
Pelotasdecomidapararatosde45mgtram utilizadascomoreforçoe
todasa condiçöesexperimentais eram controladas via computador

Macplus.Ossujeitosforam treinadcssobdiscriminaçëoconcorrente
(2,2),com apresentaçöes sucessivas de estfmulos auditivos;dois
estfmuloseram apresentadossob esqnema em Razâo VarjIvel(VR
15) eosoutrösdois em esquema de reforçamento diferencialem
taxasbaixas(DRL 5s).Apösatingirocritério deaprendizagem,os
sujeitospermaneceram sob as mesmascondiçöespor 20 sessöes
extras.Ossujeitosforam divididosem 2grupos: reversâo totale
parcial.Osratospertencentesaogrupodereversëototaltiveram todas
as condiçöes expelimentais programadas revertidas; os demais

receberam reversâo parcial, ou seja, um estfmulo previamente
reforçado sob esquema VR 15 sinalizava agora componentes
reforçado sob esquema DRL 5'enquanto um estfmulo programado
sob DRL 5' agora sinalizava um componente sob VR 15. Os
resultados replicaram os resultados obtidos no estudo anterior; os

sujeitos sob reversâo total reverteram mais prontamente que os
sujeitossobreyerslo parcial.Osdadossâodiscutidosconsiderandoa
literaturaqueenvolve formaçâo declassesdeestfmulosfuncionais.
*Alunodeprtld/ztzl.
t'
fobolsistadoPIBIC/CNPq.
Palavras-clmve:tfï.rcrïrzlizlai.ltlconcorrente,treinoextraereversöo

AEC14
EFEITO DA SEQUENCIA DEW NTATIVASDURANTE0 PRE-TRINO SOBRE

A AQUISIG O DA RELAO ES CONDICIONMS NO MATCHING DE
INDENTIDADEE ODDITY-FROM-SAMPLECOM POMBOS
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Katia Damiani(Uni
versidade de S5n Paul0),Maria deLourdes

queeledescrevesobreoquefeztoma-separticularmenteimportante.

Rodrigues #a Fonseca Passos (Universidade Federaldo Rio de
Janeiro)eMariaàmeliaMatos(UniversidadedeSâ0Paulo)

Este estudo teve como objetivo caracterizar () repertörio de

aquisiçâodoOS.O presenteestudofoiplanejadoparainvestigaressa

pequena , apresentam relatos correspondentes sobre o seu
comportamentopassado recente.M esmo n5osendopossfvelfazerum
paralelo dirdo dos achados do presente estudo com dados da
literatura devido à diferença nas caracterfsticas das populaçöcs
eestudadas, os resultados apontam para uma comunidade verbal

-

correspondência c0m hase no auto-relato de crianças c0m
necessidadesespeciais.investigando também o efeito da introduçso
Obietivos:O objetivodesseestudofoirealizarumareplicwèoc0m deumaconsequênciapositivapara0 relatodecorrespondênciaentre
variaçöesdotrabnlho deCiummingeBerryman (1965).Essesautores fazer-dizer.Participaram do estudo trêsmeninas,com idadedeseisa
compararam 0 desempenho de pombos ao longo do treino no dez anos,matriculadas em uma escola privada de atendimento à
matchingdeidentidade(Ml)eoddityfrom-sample(OS)simultânem crianç% com necessidades esgeciais. As sessöes experimentais
cnm trêsestfmuloseduasescolhas.No pré-treino,ossnimaisforam consistiam dedoismomentcsconsecutivos:omomentodobrincar,no
submetidosaumasessâodemodelagem darespostadebicarachave qualacriançapodia escolherdoisdentretrêsou quatrobrinquedos
iluminada e a uma sessâo de estabilizaçâo dessa resposta.Nessa disponfveis,e o momento do relatar,no qualascriançasrelatavam
tiltima, a cada tentativa, um dos três estfmulos que seriam com quaisbrinquedoshaviam brincado,respondendo ks perp ntas
subsequentemente apresentados no treino das discriminaçöes feitaspelo experimentadorp0rmeio daapresentaçâo de tigtlrasdûs
condicionaisfoiapresentado aleatoriamentecm umadetrêschaves. brinquedos.Na sep nda etapa do procedimento o experimentador
Nas primeiras três sessöes, os animais submetidos ao OS consequenciava a criança com um chocolate quando havia
apresentaram fndices de ç'acertos''ao redorde 70% enquanto que, correspondênciaentreoseu comportamentopassadoe0 relatc scbre
paraosgnimaissubmetidosao MI,cssefndiceficou em 50%.Esse ele.Duasdastzfscriançastizeram vM osrelatosdebrincadeiraque
estudofoireplicadonaliteraturacom fndicesdeçf
acertos'',nocaso dc nâo correspondiam ao comportamento real,apresentando um padrào
M I,aindainferioresa50%,sem que se chegasea umaexplicaçb
de relatar respostas atirmativas, independente de terem ou nào
snbreadiferençaentreoOS eoM I.A probabilidadedeum estfmnlo brincado.Um sujeit
o apresentou um repertörio de relato quase
ser seguido dele pröprio num universo de 3 estfmulosé pS= 0.33 totalmente fidedigno ao seu comportamento passado,mas a sua
enquanto que a probabilidade de um estfmulo ser sep ido de llm acurlcia diminuiu com a introduçâo da conseqtzncia positiva
estfmulodiferentenessemesmouniversoépD= 0.66.Comotodasas (chocolate).Desta forma, ncnhum sujei
to apresentou regertörio
respostas sâo reforçad% no pré-treino,resulta que uma frequência completamente fidedigno de correspondência no relato do
maior de reforçamento ocorre na situaçâo de bicar estfmulos comportamentop%sado.A correspondênciadorelato sobreobrincar
diferentesdoquenasittlaçâodebicarestfmulosiguais,oquepoderia encontrada foiopostaà apresentada na literattlra sobre o treino de
explicar os altos fndices de El
acertos'' nas primeiras sessöes de correspondência,que tem demonstrado que crianças,desde muito
possibilidade controlando-se a seqûência de apresentaçro dos
estfmulosnopré-treino.

MaterialeMétodos:Foram utilizadospombose5estfmulos(cores).

Astentativasdasessëodepré-treino foram sorteadascom o seguinte

critério: 1)a mesma chave nâo foi iluminada por mais de duas
tentativasconsecutivas;2)omesmo estfmulonâofoiapresentadop0r
mais de três tentativas consecutivas e 3) a probabilidade de um
estfmulo ser apresentado em duas tentativas consecutivas foi0.
48
enquanto que a probabilidade de estfmulos diferentes serem
apresentadosem duastentativasconsecutivasfoi0.52.Em seguida,os
animaisforam submetidosao treino deM 1eOS.
Resultados'
. Os animais expostos expostos ao M I apresentaram
fndicesdcetacertos'' ao redorde35% eaquelessubmetidosao OS
apresentaram fndicesaoredorde70% ,
Conclusso:Osresultados nâo contirmaram a hipötese de que a
seqtiênciadastentativasduranteo pré-treino seriaresponslvelpelas

diferençasiniciaisnaaquiskâc do MIe OS.Seguindo Cartere
W erner, (1978),essa diferença selia decorrente do processo de
extinçâodarespostaao modelojsque,noinfciodaaquisiçâodeuma
discriminaçâo condicional, a apresentaçâo dos estfmulos de
comparaçâo aindanâo teriapropriedadesreforçadorascondicionadas.
Para tests-la,o pré-treino ser; mantido até o estabelecimento e teste
dasfunçöesdiscriminativasereforçadorasdaschavesiluminadas.
Palavras-chave:dircrfplfntwt'
f
tlcondicional,ptle tv eJegfizacïcdetentativas

ausenteou falhaparaplanejareprnduzircontingênciasnasquaiso
repertörio de correspondência entre fazer-dizer pudesse ser
satisfatoriamentedesenvolvido.
Palavras-chave:auto-relato,treinodecorrespondênciaecriança
AEC16
IMPLEMENTK XO DE CURRICULO FUNCIONAL NATURAL EM CLASSES
F%PECIAISPARA DEFICIENTESM ENTAIS

ReqinaKeikoKatoMiura(UniversidadeEstadualPaulistaM an'lia)
O Currfculo FuncionalNaturaltem como filosotia que todas as
pessoas s5o t
inicas e especiais, podem contribuir no 1ar e na
comunidade e devem ser respeitadas e valorizadas por suas

habilidadesetambém porsuaslimitaçöes.Quetodasaspessoastêm
direitoaumaeducaçëo queosleveaalcançarseumâximo potencial
na vida e,snalmente,que cada pessoa é capaz de aprender e

desenvolver-se,desdequeosprocessoseducativossejam eficazes.Os
professoresdevem buscaraltem ativassimplese eficazesparatornaro
elksino divertido e ft
mcional.Assim,o presente trabalho teve por

objetivoaimplementaçâodo Currfculo FuncionalNaturalem tres

AfC15

classesespeciais,com 13alunoseseusrespectivospaisno Centrode
Orientaçâo Educacional - unidade auxiliar da UNESP/M DQa.O

CM AG ERIRAG O D0 REPERTöRIO DE CORRKSPONDINCIA C0M

planejamento das aulc nas classes consistiram em organizare

BASE N0 AG O-RELATO DE CRIANCAS COM NECFSSIDADF.S
EspEc s

proporcionar ctmdiçöes de ensino para que o aluno tivesse
oportunidadepara aprendernum ambiente natural,isto é,propondo
situaçöesqueseassemelhassem ascondiçöesem quenaturalmenteas

GrazielaSiebere eOlgaM.Kubo(UniversidadeFederaldeSâo
habilidadesobjetivadasfossem requeridas.Osresultadosregistrados
Carlos)
O comportamento verbal é estabelecido e mantido pelas
contingências de três tennos,tendo como caractedstica desnidora o

em slmes VHS e titas cassetes, demonstraram melhora no
desempenho em tarefase aquisiçâo de novashabilidadesbâsicase

acadêmicas pelos sujeitos.Os avmxos dos alunos,a partirdo

fato do reforçamento sermediado poroutrapessoa (0 ouvinte).As currfculoimplementado,também foram relatadosporpaisduranteas'
préticasda comunidade verbalsâo responsâveispela capacidade dos
indivfduos de realizar descriçöes de comportamentos manifestos e
privados,presentes,passados e futuros.A oconfncia cotidiana de
muitos comportamentos permu ece de diffcilacesso à observaçso
direta,eacorrespondênciaentre aquilo queum indivfduo faz eaquilo
62

reuniöesmensaiseentrevistaaoinaldo anoletivo.Ospaisavaliaram
positivamente, denotando satisfaçâo por participar ativamente no
processo educacional,aprendendo alternativas para lidar com seu
tilho no lar.A implementaçâo do Currfculo Funcional Natural
demonstrou seruma formade ensinare de aprendermuito divertida

Resumos deComunicaçöes Cientl
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paratcdososenvolvidosno processo,podendo serumaperspectiva
de trabalho bastante prcmissora,como modelo de intervençso em
Educw âoEspedal.
Palavras-chave:curnkvl
oensino,œrerl
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Marina Bandeira,Edinéia ânarecida Pereira% e Elaine lzurllr/

Machado% (FtlndaçpodeEnsinoSuperiordeSë0J0ë0De1Rei)

Obidivos:Com o processo dc desinstitucionalizaçâo,areinserçâo
socialdospacientespsiquiétricosrequerotreinnmentodehabilidades
sociaise,em particular,de comportamentos Msertivos,necesso os
AEC17
nas suas interaçöes sociais cotidianas na comunidade. Jé foi
REDUCXO DECOMPORTAMENTOSINADEQUADOSEM PORTADORESDE constatado que o ntimero e a gravidade das reospitalizaçöes dos
DEFICIGNCIAMENTAL,NOW EINOPARAO W ABALHO
doentesmentaisdesinstitucionalizadosdiminuem quando 0 nfvelde
Silvia â. Fonmzari*e, Keli P. de Camargoe, Francislene M . competência social é aumentado através do trcinamento das
Granero%,Cristianeâ.Bezerrah CelsoGoyos(UniversidadeFederal habilidades sociais. Pouco se sabe sobre a M seltividade, em
de Sëo Carlos),MurielD.SaunderseRichardR.Saunders(Parsons particular.Um dos problemas nesta Jrea é o critério geralmente
ResearchCcnter,UniversidadedeKansas)
arbitro o de escolha das habilidades a serem treinadas.Embora a
EstratégiadeValidaçëoSocialtenhasidopropostacomoformadese
Portadores de deficiência mentalsevera ou proftmda tendem a identiscarashabilidades-alvo,rarassâoas pesquisasqueautilizam.
apresentarcnmportamentosinadequadosem seu repertöriodesdesua Esta pesquisa visa utilizar a Estratégia de Validaçào Socialpara
infância e, em geral, muitos desses comportamentos ns0 sâo investigar especificamente as disculdades de assert
ividade do
submetidns a controle adequado. Quando tais comportamentos pacientepsicötico,comparativamenteaum grupo de referêncianâoocorrem durante o treino para o trabalho,seu tratamento tom a-se clfnico de mesmo nfvelsöcio-econômico,de forma a estabelecer
emergencial,poisimpedem suainserçâonomercado.Esteestudoteve critérios socialmente vâlidos de escolha das habilidades-alvo
como objetivo geral reduzir comportamentos inadequados em assertivas.

adolescenteseadultosportadoresdedetkiênciamental.O objetivo

MétodoeMaterial:A amostradestapesquisaconsistede70sujeitos

principal deste estudo é analisar os efeitos do procedimento de
reforçamento diferencialde compûrtnmentos altem ativosque se ds
através de programas de reforçamento em razâo tixa e intervalo

do sexo masculino,de 20 a 60 anos de idade,de nfvel söcioeconômico baixo, sendo 35 pacientes psiquiltricos

tarefas a serem realizadas, e verificar sobre qual esquema de
reforçamentoaintroduçâodestematerii produzmelhoresresultados.
Nesta pesquisa foram identiticados e analisados comportamentos
inadequados,basicamentecomportamentosauto-lesivos,estereotipias
e agressöes; e, definido o contexto em que ocorrem , fofam

sociais de desempenho de papéis. gravadas em vfdeo, que
representam diticuldades cotidianas de interaçëo social.Em duas

instituiçào especializada no atendimento de pessoas portadoras de
deficiência mental da cidade de Sâo Carios.Foram selecionados

assertividade.Componentes verbaiscotados:expressarnecessidadc,
propor soluçâo assertiva, expressar insatisfaçâo com o

desinstitucionalizados,com diagnösticoCID 295e298,c35sujeitos
varisvel.é também objetivo do estudo veriticara etkiência de nâo-clfnicos da populaçâo geral,do mesmo meio geogrv co dos
materiaisinstrucionaisn:aumentodaprodutividadedossujeitosnas pacientes.Ossujeitosinteragiram com um interlocutorem 4situaçöes

destassituaçöes,()sujeitodeviareagiràumacrfticajustiscadadc
interlocutor,exgressando suanecessidadenestasituaçëo e propondo

uma soluçâo.N8.soutrasduassituaçöes,osljeito deviaexpressar
identiticadosreforçadoresescientespara cada sujeito.A tarefade insatisfaçso face ao comportamento do interlocutor e pedir uma
trabalho envolveu discriminaçâo condicional,onde o sujeito deve mudançadessecomportamento.Em cadatipodesittlaçâo,variou-seo
igualartrzsouquatro carpetesecolocl-losem um saquinhoplsstico, gênerodoi
nterlocutor.Doisjufzes observaram oscomportamentos
eem seguidaem umacaixa.A pesquisaests sendorealizadaem uma verbai
s e nso-verbais dos sujeitos,cotando os ccmponentes de
quatro sujeitos,com base em observaçöes preliminares de seus comportamento indesejado do interlocutor,pedir mudança desse
repertörioscomportamentais.Ossujeitosforam divididosem dois comportamento.OsComportamentosnrc-verbaismedidosatravésde
grupos de igualnt
îmero.Um grupo recebeu o comportamento de
trabalhonatarefapropostareforçadoem esquemadeDRA com razâo

um cronômetro foram:duraçâo da fala,duraçâo do contato visual,

Os parâmetrosanalisados foram :taxa por minuto de respostasde
trabalho,de instruçöesdo experimentadore de reforços liberados;e,

disttirbiosda fala.Os outros componentes nào-verbais,tais como
volume davoz,afeto e entonaçâo davoz,foram avaliadas atravésde
umaescalaordinaltipo Likertde5 pontos.
Resultados:A pesquisa est; em fase de anllisede dados.Sers feita
a comparaçâo entre os glupos clfnico e nâo-clfnico,com relaçâo ao
componentes verbais e nâo-verbais da Dsertividade nas4 situaçöes.
Serâo analisadas as possfveis diferenças das reaçöes de ambos os

latênciasentre a fala do sujeito e do interlocutore durwâo da
fixa(FR)eo outroem esquemadeDRA com intervalovarisvel(VI). situaçâo. Foi medida também a frequência de oconfncia dos
porcentagem detempo em queo sujeito pennaneceengajado em
comportamentos inadequados,trabalhando na tarefa,na liberaçâo do
reforço e para o retomo ao trabalho.O procedimento de coleta de
dadosfoirealizadaatravésdeum scannerdecödigodebarras.Apösa
verificaçâo da estabilidade dos resultados, foram introduzidos os
materiais instrucionais de contingência,consistindo em uma caixa
com cinco divisörias. Os resultados preliminares mostram a
manutençâo do comportamento de trabalho na tarefa paratodosos

gruposnos2tiposdesituaçâo:derea/roudeexpressarinsatisfaçëo,

foram mantidosem taxas pröxlmas a zero com exceçâo de um dos

em termosdos componentesverbaise nëo-verbais.Asdiferenças de
assertividade face a um interlocutorfeminino ou masculino serëo
igualmente investigadas. Serâ verihcado se um délicit de
assertividade no componente verbalestl correlacionado aosaspectos
especfficosdoscomponentesnâo-verbaismedidos.

sujeitos.A introduçâodoFR com o materialinstrucionalmostrou-se

ProjetopnanciadopeloCNN

sujeitos.Houveumamelhoraparaum dossujeitosdoGrupo 1(FR).

Osresultadosainda mostram queoscomportamentosinadequados
capaz de aumentar a freqtiência do comportamento de trabalho,mas
aolongo deum numero relativamente grande de sessöes.Em seguida,
o material instm cional sers retirado e, fnalmente, com tarefa,
s
diferentes,osprocedimentosserâo alternadosentreosgrupos.
FAPFJ',UniversidadedeA'cnzttr.
Pal
avras-chave. c/pre/rlcpl
eaztu inadequados, rzmferitza instrucionais e
rcz&
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Dols M éTODOS DE ANXLBE DO COMPORTAMENTO DO CIRURGIAO
DENTBTA
Kira âl?
.
fwtznlfSinîh M nchez*. (Universidade EstadualPaulista,
-

Araraquara),nntonioBentoAlvesdeMoraes(UniversidadeEstadual
de Campinas,Piracicaba)eJ/J.
/ César(UniversidadeMetodista de
Piracicaba)

O objetivo do presente trabalho é descrever duas formas de
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observaçso e fegistro utilizadas pafa estudar a interaçso
profissional//aciente em odontologia,c0m Yistas a llm 'ianllise
ftmcionaldo comportamento dc cinlrgiso dendsta''.Padiciparam do
estudo2dupla dedentistipaciente;sendoquecsatendimentoseas
nbservaçöesforam realizadasnoLaboratörio de PsicologiaAplicada
daFaculdade deOdontologiade Rracicaba.A dupla 1constituiu-se
deumadentista de35anosdeidade tcomo pacienteumamellina
de 6 anos,queapresentava comportamentosnp0-colaboradoresem
relaçsoaoeatamento.Foram realizadas6 sessöesdeatendimento.A

controle pelos estfmtllos antecedente e consequente,em especial,

dupla2constittliu-sedeumacirurgipo-dentista(CD)de31anosde

posteriormente, mdem ser impressos, além de possibilitar
visualizaçb na telalogo apös realizada a sessâo experimental.As
conipraçöespodem sergravad% elidasdearquivosindependentes,
facilitandnatarefadoexperimentadcrdeaplicaromesmo tratamento

idade,e como paciente um menino de 4 anos,que n50 permitia a
realizaçso do tratamento.Foram realizadnq9 sessöes.Para ambas
duplas todas as sessöes de atendimento foram gravadas em
videoteipeeasobservaçöesposteriormenterealizadas.C0m adupla1
utilizcu-scumatichadeobservaçâopreviamenteelaboradaapartirde
alp mascategoriasde comportamentodo CD edacriançadescritas
naliteraturaeutilizadasem outrostrabalhos.0scomportamentosdo
CD edopaciente foram observadose registradosnaordem em que
aconteciam em intervalosdeduraçàodt 15segundos.com adugla2
realizou-se um registro cursivo e sequencialde todos os eventos
clfnicosecomportamentaisdtcadasessëo.A partirdeste, osdados
eram transferidospara uma scha que continha os sep intesitens:
rotina odontolögica,comportamento da criança,compt
m amento do
dentista, comportamento da criança e uma categorizaçëo de cada
interaçào criança/dentista.Paraanslisedas6 sessöesrealizadaspela
dupla 1 utilizou-se como parâmetro a duraçâo e a freqûência dos
comportamentos do CD e da criança. Os dados quantitativos
revelaram queacolaboraçâo foiocomportamentomaisfreqtienteda
criança.Paraodcntistaascategoriasmaisfrequentesforam:contato
pelopröpriotratamento,explicaçâo,restriçëoffsicaedistraçâo. Este
tipo de anllise nQs permite Ievantar o padrâo comportamental
especffcodoCD eda criança.Paraanalisaras sessöesdadupla2,os
comportamentos fcram classifcados em eventos antecedentes

(comportamento da criança). atuaçâo do prosssional, evento
consequentelcompnrtamento dacriança)tomando-se como unidade
deanélise cadarotinaodontolögica.A anblisedosdadosrevelamaior
diversidade no comportamento do dentista da dupla 2 quando
comparadocomoadentistadadupla1.Istoéfrenteacolaboraçâoos
comportamentos mais frequentes foram :estabelecer regras, fazer
perpmtas, demonstraçâo, fazer contato pelo pröprio tratamento e
ordens.DiantedanEocolaboraçâooscomportamentosforam:ordens,
explicaçrt
),contatopelopröpriotratamento,advertênciae perp ntas.
Estafonnadeanâlisenospermiteidentificaradina
-micadainteraçso
dcdentista-crialxa,além delevantarcom maiorprecisèoopapelque
os comportnmentos da criança e os eventos clfnicos da sittlaçpo
ndontolögica desempenham na determinaçâo do comportamento dû
dentista.Os dois métodos representam maneiras diferentes de
abordar anâlisefuncionalem uma situaçâo deprestaçâo deserviço
para a saide, sendo que o segundo revelou-se mais rico,
gossibilitando por vezes a inferência de compcrtamentos nso

Muelasfelaçöesgertencentesaocam?odacogniçso.0COGNITION
1.5pcsstliduasverssesdeentradaparaossujeitosexperimentais,tela
sensfvelatcque(MicroTbuch,jlincorporadaaomonitor)emouse,
usando monitores coloridos SVGA de 14 polegadas.O progrnma,
desenvolvidu naslinp agens VisualBasic e C++,inclue também
chamadasàsbibliotecasda M71do Windowse algtmstrechcsem
Assembler,utilizadosno sentido deotimizaro c4digo produzido.O

sistemaprocessasafdasem textc(relatlrios),gerandoarquivosque,

a vMos sujeitos experimentais.As situaçöes experimentais S5o
programadasorganizando-sechavesdeinteraçâo napartesuperiore

inferiordateladocomputador.Umachave(branca)sempreaparece
naposkâo centralsuperior,podendo um nt
imero variJvel(verde,
vermelhaouazul)aparecernaparteinferiordatela.Todasaschaves
sâo retanp larescom medidasaproximadasde4x6 centfmetros.Na
chavesuperiorpode-seapresentarestfmulosvisuaisdiferentes.Apösa

respostanachavesuperior(tocarapontado dedo)osestfmulossro
reapresentados naschavesde escolha inferioresconforme rclaçöes
previamente estabelecidas pelo experimentador. Uma segunda

respostaaessachaveproduzum estfmulo consequentesegtjndot)
esquemadesejado.A contigt
lraçâobisicapodeserinterrompldaem
diferentes momentos entre as tentativas para apresentaçâo de
instruçôesou deregistrosderelatosverbaissobreodesempenhodos

sujeitos.Entre as principais opçöesoferecidas por esse sistema
encontrxmse:1)apossibilidade deval
iaranatureza dosestfmulos
antecedentes;2) 0 contrcle sobre 0 intervalo entre as tentativas
programadas;3)variarem atétrêsopçöesonl
imerodealternativasde
escolha (de 0 a 3);4)manipular a probabilidade de manipularas
consequênciasindividualmenteem cadatentativa;5)variaranatureza
daconsequêncianasmodalidadesvisuale/ouauditiva;6)programar()
contetido e a frequência de apresentaçöes das instruçöes e 7)

projramarafrequênciadaocorrênciaderelatosaserem feitospelos
sujeltos.Ao tinaldas sessöes experimentaiso programa fornece
relatörioscontendoosseguintesregistros:1)latênciadarespostana

chavestlperior;2)tempoderespostanachaveinferior;3)localizajâo

darespostanachaveinferior;4)nimero deacertostotaiseparclais
nas chaves inferiores;5) ntimero de tentativas realizadas pelos

sujeitcs.
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EQUIVALENCING 1.0:SISTEMA COMPW ADORIZADO PARA ANXLISE
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SôniaM *M . Nevesl, W eberM artinsl'
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CX NITION 1,5: PROGRAMA INFORMATIZADO PARA ESTUDO DE

RELAI
X ESCOMPORTAMENTAB COMPLEXAS

AntônioC.G.santosl5w eberM artinsl'
zeGlaucianvde0. Carneiroz*
('Departamento de Psicologia, Laboratölio Experimentalde Anélise
do Comportamento, Universidade Catölica de Goiss / zGrupo
PIRENEUS,EscoladeEngenharia Elétrica,Universidade Federalde

Goiis)
Uma das principais caracterfsticas da Anllise Experimental do
Comportamento éo rigordosregistrosdasvarilveisem estudos.O

O us0 dc softwarespara coleta e anâlise de dadosem pesquisa
analftico-comportamentais torna-se gradualmente um recurso
necessl c de aprimoramento técnico-cientftico. Tais softwares,
oriundos de recentes desenvolvimentûs em interfaces gro cas,
aumentaram a interatividade usuo o-computador, possibilitando a
automaçâo de experimentos psicolögicos. O presente trabalho
apresenta resultados iniciais de um esforço multidisciplinar de
implementaçâo de um sistema computadorizado para anâlise
experimental do estabelecimento de relw öes arbitrM as entre
estfmulos e a emergência de classes de equivalência. O

QUIVALENCING possuiduasversöesdeentradaparaossujeitos
presente trabalho teve como objetivo apresentar um sistema E
computadnrizado cnm diferentes opç6es de programaçpo para () cxperimentais,tela Sensfvel a toque e mouse,usando monitores
estudo de relwöes comportamentais complexas relacionadas com o
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coloridos SVGA de 14 polegadas.O programa, desenvolvido nas

Resumos de Com unicaçöesCientlicas

linguagens Visual Basic e C++, inclue também chamadas às treino nestascondiçöes,sessöesde testefcram realizadasnasquais
bibliotecas da A131do Windows e alguns trechos em Assembler, paresrecombinando caracterfsticas da forma e da resposta foram
utilizados no sentido de otimizar o cödigo produzido.O sistema utilizados.Em umadassessöesdeteste(Teste 1,00),osparesforam
proccssa safdas em texto (relatörios), gerando arquivos que, criadoscom umadascaracterfsticasdafornm dacondiçëoProb.1,00
posteriormente, podem ser impressos, além de possibilitar predizendo,porexemplo,posiçâo,enquanto umaoutracaracterfstica
visualizaçëo na tela logo apös realizada a sessâo experimental. A

estrutura bJsica oferecida pelo EQUIVALENCING 6 definida por
uma tela principal com no mfnimo 3 loci de interaçâo (Jreas
retangulares dc 2,5cm de largt
lra por 3cm de altura).Um locus
superiorcentralapresentaestfmulosmodelo visuais(letras,nlimeros,
palavras,cores,tigurasescaneada)ou auditivos(sonsgravadospelo
experimentadorinclusive)que,quandotocado,levaaapresentaçsode

da fonna da condiçâo Prob.0,67 predizia com probabilidade iguala
1,œ o caractere aserdigitado.Em uma uma outrasessâo de teste

(Teste0,33),osparesforam criadoscom umacaracterfsticadaforma
daCondkioProb.0,
33eumacaracterfsticadacondkâoProb.0,67
prevendo uma caracterfstica da resposta com probabilidade 0,33.A

brea da funçâo (medida de tempo total necessM o para a
aprendizagem dospares)da Condiçâo Prob.0,33 foimaiordo que

no mfnimo dois outros loci na parte inferior da tela,contendo
estfmuloscomparaçâo visuaisou auditivos.Cadarespostapode ser
consequenciadaporumatelaonde.quando aescolhaé correta,uma

aquelaparaaCnndiçsoProb.1,
00para 11d0s12 participantes.Nas
sessöesderecombinaçâo,a Irea dafunçâo f0imenornaCondiçâo
Teste1,00doquenaCondiçâoTeste0,33paratodososparticipantes.
itbola-soniso''de c0r azul (lcm de diâmetro) cai gradualmente, ANOVA para medidasrepetidasmostrou que taisdiferençasforam
produzindo um som,formando com o actîmulo de resposta corretas signiticativas estatisticamente. Estes resultados sugerem que a
umacolunadequatrobolasazuiseumaquintabolavermelhanotopo probabilidade programada de reforço entre caracterfsticas dos
dacoluna.Assessöespodem geraratéseiscolunasded'
bolas-sorriso''. estfmulosedasrespostaspredizotempo totalde aprendizagem e de
Nestaestruturablsica,o EQUIVALENCING permiteaprogramaçâo recombinaçâodasdimensöesdatarefa.Estetipodeanâlisepoderiase
de vsrias contingências em tentativas de escolhas arbitrâias, titil na busca de relaçöes sistemâtic% que contribunm para a
utilizando oprocedimento depareamento deacordo com o modelo, especiticaçso de condiçöes ötimas de treino no ensino de tarefas,
conforme o interesse do experimentador. Sâo parâmetros como,porexemplo,na anélise sistemltica da correspondênciaentre

contipzrâveis:1)otipodeestfmuloaserapresentado;2)aquantidade
de estfmulos a ser apresentada; 3) as relaçöes entre mcdelos e
comparaçöes;4) a apresentaçâo da tela de consequenciaçëo;5)a
frequência de reforçamento;6)a probabilidade de apresentaçân de
cadatippdeestfmulo;7)aduraçâodasesssoeonlimerodetentativas
porsessâo.O sistem aregistrarespostas,latênciaseconsequênciasdo
responderacadatentativaeumamatiizdeconftlsëo com o nlimero

totaldecadatipoderelaçâoestabelecidapelosujeito.
Obs.: âlw cr tffl ordem expressa nc/ma, os dois priraeïrtl.
r avtores
contribat
'
ram igualmenteparaestetrabal
ho
AJIIi/CNPqNPG

fkl
twraç-ceve.
' equivalência t
fe estknt
ulos, software e twf/= fltl de
experimentospsicolo'gicos

dimensöesdetarefasverbais(acorrespondênciagrafema-fonema).e
no ensino deregrasgramaticais,asquaispoderiam serclassifcadas
deacordocom aprobabilidadeprogramada.
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Ec n'osDA PROBABILDADEPROGRAMADA DE REFOK O ENTREM
CARACTERISTICAS DOS EST/ ULOS E DAS RESPOSTAS SOBRE O
DESEMPENHO EM UMA TAREFA DE RECOMBm K XO DE UNDADES
M ENORES
Dominqos S.vio Coelho*e, Jorge M . Oliveira-castro, Gustavo

Aprendizagem Humana,Universidade de Brasfliae 21,aboratt
kio de
AnsliseExperimentaldo Comportamento,UniversidadeCatölicade

Goils)
Dados normativos de caracterfsticas de representaçöes pictöricas

(tigurasimpressas,imagens,sfmbolos,sir os,pictogramas,etc.)sâo
escasos na literatura disponfvel em psicologia experimental. A

Carvalho##,Cristiane S.Gosch*h Jlflfcrll B.Faria*,Moema B. despeitodo usogeneralizadodosmaisvariadostiposde representw âo
diash ClrzrlenS.C.
A.Melo%(UniversidadedeBrasflia)
como estfmulos em tarefas experimentais,hé pouco conhecimento
'

Osefeitosdediferentescontingênciasprogramadasde reforço entre
ascaracterfsticasdeestfmuloserespostasem paresassociadossobreo
tempo totalestimado para aprendizagem foram investigados.Doze
alunos foram solicitados a memolizar nove pares asociados, por
sessâo, em uma tarefa computadorizada de pares Msociados

conclusivosobrecomocaracterfsticasdestetipodematerialafetam os
processospsicolögicossnb investigaçâo.O presenteestudo consistiu

em anMises de correlaçöes entre a) indicaçöes dicotômicas de
sign6cado(Sjgl,familiaridade(Fam)eatribuiçâoestimadadenomes
(Nom)feitasa tigurasimpressastomadasisoladamente,e bjentre
ranksformadosporproporçöesdestasindicaçöes.Taisanélisesforam

compostosporfonnas(estfmulos)ecaracteres(respostas)arbitrM os. realizadascomoparteinicialdeumaestraté/aempfricadetriagem de
Para cadaparassociado,umadascaracterfsticasdaforma sinalizava a
posiçâo do caractere em uma sequência ternM a com uma posiçâo

figuraspotencialmentediferentesquanto ànomeabilidade quepossam

revelarenquanto estfmulosem tarefasdiscriminativas.Quinhentose
varisveleduassxas(e.g.,<:
X = =''#4t
= X =''e:ç
= = X'')# eaoutra setenta e cinco (575)universitM osde cursos variados,ambos os
caractenrsticadaformasinalizavaqualcaractere(e.g.,1,2,7)deveria sexos,e idade entre 18 e30 anos,participaram voluntariamente como
serdigitadonaposiçâovarisvel.Em umadascondiçöes(Prob.1,00), sujeitos.Oitenta (80) tiguras impressas,subdivididas em quatro
a probabilidade programada de reforço entre as caracterfsticas da conjuntosde20figuras(A,B,C eD),foram apresentadasaossujeitos
forma (estfmulo)e da resposta (caracteres)foiiguala 1,
00,isto é, em salasdeaulacomuns.Cadasujeitotrabalhoucom pastaindividual
cada caracterfstica da forma predizia cada caracterfstica da resposta. cont
endoapena um dosquatroconjuntosdefiguras.OsconjuntosA,
Em umaoutracondiçâo(Prob.0,33),aprobabilidadeprogramadade B,C e D foram apresentados a 153, 150, 138 e 134 sujeitos,
reforço entre ascaractedstica daforma edarespostafoiiguala0,33, respectivamente. Mediante instruçöes escritas, os sujeitos foram
isto é, cada caracterfstica da forma estava associada a todas as solicitados aobservarcada tigura do conjunto e,deacordo com o
caracterfsticasdaresposta.Em umaterceiracondiçâo(Prob.0,67),a pröpliojulgamento,indicarse atiguratinhaou nëo significado,era
probabilidade programadadereforço entre uma dascaracterfsticas da ounëofnmiliaresepodiaounâo sernomeada.IndicaçöesS1M (S)e
forma e das respostas foi igual a 1,00, enquanto esta mesma NâO (N)foram feitasem folhasde respostacom locideindicaçâo
probabilidade foi igual a 0,33 para a outra caracterfstica.Apös o especfhcoparacadatigura.CoeticientesdecorrelwâodePearson(r)
ResumosdeComuni
caçöes Cientl
ticas
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entreindicaçöesdeSignificadoefamiliaridade(rsigFam),rignificado odiaounl0Sernomeada.IndicaçöesSIM (S)0uNi0 (N)foram
e nomeaçào (rsigN0m),e familiaridade e nomeaçso (rFamN0m) feitasem folhasderesgosta c0m kcide indicaçso especftico ?ara
ftTorWoderespostasN pafasipiticado @NSig),
foram gbtidosparacadanma das80fip ras.DosN 0 coeficientesr cadaspra.X Il
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r
i
d
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e
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am)enome@NNom)foiobtidaparacadauma
obtidos,175 (72.
9 %)foram superiores a 0.80 e 92 (38.3 %)
d
a
s
8
0
f
i
g
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r
a
s
,
e
t
rêsranks(rlnlsig,mnkFam erlnkNom)foram
superioresa0.90.O valormédiogeralderfoi0.80(d?=0.213,ep=
criadosc0m aordenaçso decrescente d0svaloresde proporçso.No
0.014)eormodalipala0.88.Qtlandoordenadosdecrescentemente,
853 (para um caractere da fonte
valcres de rsigF'
am e rsigNom 2 0.30 pcnparam da primeira à ranksig a pNsig variou de 0.
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adeum sorvete).N0rflakFana
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sfmbolo fonético modiscado)à0
ocuparam daprimeira à sexagésima terceira poskâo.Anâlise de
(paraatip radeum rsdioportltil).N0rcnkNom apNNom varioude
proporçâo(deindicaçöesN)parasignificado (maksig),pmiliaridade 0.873(paraumasgura composta apartirde duasleeasdo alfabeto
(rlnkFam)e nome (runkNom).Coeficientesï-b deKendallfûram chinês)à0(paraafiguradeumaboladeftltebol).A diferençamédia
ntreosvaloresdeproporçso ordenadosem cadarankfoi:0.
011(dp
ûbtidosparaosrankstomadosempar.Osialoresencontradnsforam: e
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01)
s-btrtmlasigFam) = 0.83, I-btmnkrsigNom) = 0.88 e ?ara()mnkFam e0.011(dp=0.019,ep=0.œ2)para()rankNo
m.
'
r-btraakrFamNom) = 0.32. Todos os valores de correlaçâo resultados obtidns sugerem çtle as figuras analisadas podem Os
ser
correlaçöesdepostostambém foirealizadaentreranksdevaloresde

encontradnsem todas asanâlisesforam significativos a nfvel0,01

organizad% em continua.A descriçso d% propriedadesquantitativas
altafreqïiêncianasanâlisesrealizadassugerem poucaindependência de taiscontinua pode serespecialmente relevante na ccnfecçào de
entreasdimensöesanalisad% nascondiçöesdopresenteestudo.é, categoriasdefiguras-estfmulcquedifiram quantoao graudeindnçâo
provavelmente,seguro suporque a pouca independênciaobservada depropriedadesdoatribuirnnmesatiguras(taiscomo,variaçsode
nomes e repetiçâo de detenninado nome),aspecto possivelmente
tenha sido produto de caracterfsticas do instrumento utilizado
principalmente,de parte das instruçöes com orientaföes sobre a determinante na elaborwâo de uma detiniçso vélida do conceito
ordem do respondere de aspectosestruturaisda folhadercspostas. nomeabilidade do esth ulo e sua constituiçâo como varilvel

(testebicaudado).Oselevadosfndicesdecorrelaçâo observadoscom

Contudo, as indicaçöes analisadas em pool, assim como

expcrimental.

e
-nciasjinanciadoras:câ#F.Jz#/co,YPG/UCG
consideraçöesao conjunto totalde informaçöesobtido sobrecada hFll
t
wrll-c/lcve.
'/!,Ilml,ordenaçöoquantitativa(rtmkfng)eproporçâo
figura,podem Subsidiardecisöesliteisàseleçëo epré-categnrizaçso
dastip rasenquanto requisitosparadefinirnomeabilidade.Ilustrou- 45C2J
se aindaque,diferentemente daprlticacomum,passoscostumeiros Os Ea rros D0 TREINO DM RELAIXES NOME-RGURA E FIGURA(masnâQtriviais)doprocessodecfmstrtlçâodeensaiosexperimentais NOMENAEMERGZNCIADAEQUIVAINCIA
podem serrealizadosem basesconsideravelmentemenosintuitivas.
NevestSôniaM M.,Jûnior.Luiz C.Al*,Oliveira,Kellen C.,Vieira,

Agênciasjnanciadoras:PICD/CDPES.VPGRJCG
Palavras-chave:correlaçâo,hgurasentllpletzç'
t'
i/
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SIGNIFICADO, FAMILIARDADE E

Tim6teo M.1,Xavier,SirleneG.1eSilva,u cilene P.#(Iaaboratörio
deanâliseexperimentaldo comportamento-UniversidadeCatölicade

Goiss)
NOMEK XO DE R GURM :

ORDENAG OQUANTITATWABASEADAEM INDICAO ESDICOO MICAS.

f-auro Nalini*V 2, Jorge M . Oliveira-castrol, llllfantl Fariav,
C/Z7I/Z//J M bo*1 zlaa Paula Camposv fkrzrle?a Sophia Melo*l

Opresenteestudotevecomoobjetivoinvestigaropapeldofalantee
do ouvintc na nomeaçâo de estfmulos e formaçâo de classes de

equivalência.Participou como sujeito em doisexperimentos uma

criançade33meses,sexofeminino.O primeiroexperimentoconsistiu
Rafael Vieira*1'
, âa/ Car
olina Sousa;: e Fabrlcia Prado%2 (l de trêsetapas.A primeira etapaf0ide treino de duasrelaçöesA-B
LaboratöriodeAprendizagem Humana
2

versidadedeBrasfliae
, Uni
(tigura-nome)e teste B-A (nome-tip ra)com estfmulos arbitrM os.
Laboratörio de Anllisc Experimental do Comportamento, Os resulldos obtidos demcmstraram a emergência das relaçöes
UniversidadeCatölicadeGoils)
simétricas.Nasegundaetapafoiadotadn o mesmo procedimento da
etapa anteficr, porém com dois novos estfmulos arbitro os. Os
Grande quantidade de estudcs em psicologia experimentaltenl resultadosobtidosreplicaram aquelesencontradosnaprimeiraetapa.
usado representaçöes pictöricas (figuras impressas, imagens, Naterceiraetapa foirealizado um treino de duasnovasrelaçöesB-A

sfmbolos,signos.pictogramas,etc.)como estfmulos.Contudo,dados (nome-figura)eum teste A-B (figura-nome).Asrelaçöessimétricas
normativos de caracterfsticas destas representaçöes sâo escasos.
Assim,o grau em que,porexemplo,um determinado tipo de figura
impressapossuicaracterfsticasqueafetam osprocessospsicolögicos
sob investigaçâo é fatorc0m parâmetros ainda desconhecidos.O
presenteestudofoiconduzido comoetapainicialdeseleçâoempfrica

nâoemergiram.O segundo experimentoconstoudequatroetapas.Na
primeira foram retreinadas as relaçöes A-B e foram testadM as

relaçöesB-Ajltreinadasetestadasnaprimeiraetapadoexperimentc
1.A sep ndaetapafoideretreinodasprimeirasrelaçöesA-B ereteste
dasrelaçöesB-A,em seguida foram apresentados osestfmulos C

defigurasimpressasquantoasign6cadotsigl,.
J= pzHï& (Fam)e (som)etreinotl-seduasrelaçöesentreestfmulos(A1-C1eA2-C2).
atriblliçso estimadadenomes (Nom).Asigurasselecionadasserâo Naterceiraetapa foram realizadosostestesC-B (som-nome)eB-C
usadas em etapas subsequentes onde nomeabilidade do estfmulo, (ncme-som).0 treinoA-B (fip ra-nome)envolve opapeldofalante
enquantodimensso deinteraçöesverbaiscom tiguras,serldetinidae enqqantoqueo testeB-A (nome-tigura)envolveo papcldoonvinte.
manipuladaem experimentossobredesempenhohumanoem tafefas

Deste modo,os dados sugerem que ao estabelecer a nomeaçb

discrinlinativu.Quinhentosesetentaecinco (575)universito osde (falante)odesempenhonotestedecompreensâo auditiva(ouvinte)é
cursos variados, ambos os sexos, e idade entre 18 e 30 anos,
participaram voluntariamente como sujeitos.Oitenta (80) figuras
impressasdiferentes,subdivididasem quatroconjuntosde20tiguras
(A,B,C e D),foram apresentada aos sujeitos em salas de aula
comuns.Cadasujeitotrabalhoucom pastaindividualcontendoapenas
um dosquatroconjuntosdetiguras.OsconjuntosA,B,CeD foram
apresentados a 153, 150, 138 e 134 sujeitos,resgectivamente.
Medianteinstruçöesescritas,ossujeitosforam solicitadosaobservar
cada figurado conjuntc e,de acordo com o pröpriojulgamento,
indicarse a figura tinha ou nâo signiticado,era ou nâo familiare se
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maisefetivodo que se treinadaarelaçâo B-A e testadaa relaçso A-B.
Os resultados ainda demonstraram a emergência das relaçöes de
transitividadeB-C corroborandoassim achadosdeestudosanteriores,
enquanto queasrelaçöesC-B nâo emergiram.
0bs..
'O segundoautorJbolsistadopm gr/??'
l
u PIBIC/CNPq

Palavras-chave:Equivalência;ouvinteifalante
AEC26
NOMEAIAO DE RGURM
Uxru Rsrréluosl

ABSTRATAS POR

ESTUDANTES
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Verônica Bender Haydu%, Humberto 0. Ausec**, le& M B.

recordassem osnomesde objetoseem seguidaquelist%sem os
Ma=o*% Josy De Souza,*1 Juliana R. Tinie*, Naiene Dos S. nomesdeobjetosdiantedosnomesdepessoas.Finalmente,foram
Pi
mentel**,Jbu/
a 0.Miura**,'rïlcila Hachimine,'IIJf??If;?:F L testadas as relaçöes de equivalência (B-C,C-B).O Grupo 2 foi
submetidoasmesma duasetapas,excdoquenaEtapa1nà0tizeram
Guilherme**.(UniversidadeEstadualDeLondrina)
o treino de discriminaçào condicional.No lugar desse treino foi
Evidências experimentais indicam que a nomeaçâû pode ser 0
mediadorverbalna fonnaçso de classcs de estfmulosequivalentes.

solicitadoaelesquelessem seisvezesalistadenomesdeobjetos.Na
Etapa 2,elesnâo foram submetidos a0stcstesde equivalência.Os

Essas evidências decorrem da constataçâo de que sujeitos nomes de objetos que foram relacionados a nomes de pessoa
freqtientementeusam nomesparadesignarosestfmulos.Para evitar

que ossujeitos nomeiem osestfmulos,os estudosda érea têm

conhecidas foram melhor recordados do que os que foram
relacionados a nomes de pessoas desconhecidos. Cinco dos 12

utilizado estfmulos n5o familiares, como letras de alfabetos
desconhecidos,sflabassem sentido ou figurasabstratas.Entretanto,

sujeitos do Grupo 1 fonnaram relaçöes de equivalência, tendo
recordado em média 8,2 nomes.Ossujeitosdessegrupo quen5o

mesmo assim ossujeitostendem anomearosestfmulosapartirdo

formaram classes de estfmulos equivalentes recordaram em média
6,25 nomes.O Grupo 2 recordou 7,6 nomes em média. Esses
resultados sugerem que ampliara classe de estfmulos de nomes a
screm recnrdados aumenta a probabilidade dos mesmos serem
lembrados.Entretanto,adiferençaentreogftlpoquefoisubmetidoao
treinodediscriminaçâocondicionaleoque1eualistadenomesn5o
foimuitogrande,issopodetersidodevidoao fatodeseterinstmfdo
asdiscriminaçöescondicionais.Estudossubseqtientescom eeino de
discriminaçso condicional modelado por contingência seriam
importantesparaqueseobtenham dadosadicionais.

estabelecimento de relaçöes entre as formas dos estfmulcs

desconhecidos e fonnas de objdos conlwcidos. Diante desse
problema,o presente estudo visou estabelecerum conjunto de
estfmulos gréticos que tenhnm baixa probabilidade de serem
nomeadosporestudantesuniversitérios.Paraisto,foram submetidos
ao procedimento 572 estudantesuniversito os,com idadesvariando
de 17 a 30 anos.Cinqtienta hgurasabstratasforam elaboradaspor
meiodoprogramacomputadorizadoPaintBrush.Osestudantesforam
instnlfdosa nomearas50 tigurascom nomescomuns,escrevendo em
umafolhacom linhasnumerada de 1a50,àmedidaque asfigtlras

foram apresentad% em tela,pormeioderetro-projeçpo.A aplicaçëo

foicoletiva,em salasdeanla.Osresultadospermitiram verificarquea
porcentagem denào-nomeaçb dastip rasvarioude14,93a65,
79%.

Paraselecionaroconjuntodetigurasaserem utilizadasem estudos
subsequentes.udlizou-se como critélio a maiorfreqiiência de nâonomeaçâo,combinado com 0 critério de menor freqûência de um
mesmo rötulo para umadeterminadafigura.Formou-se,assim,um

conjtmto de 12 estfmulos com baixa probabilidade de serem
nomeadosporestudantesuniversitM os.Esteconjunto de estfmulos
estl à.disposiçso de pesquisadores para estudos de formaçso de
classesdeestfmulosequivalentes.

1Projetofi
nanciadopel
aCNP4eCPG/UEL
*BolsaCNN -Produti
vidadeem lksqaisa.
**Bol
sistasCNPq-lniciaçaocfenlycceCPG/UEL

'Jlcvrtuuc/ltwe. equival
ência de eln'
??wlt?l, nomeaçâo e el/fpwltu nöo-

familiares

lProjetofinanciadopelaCNN eCPG/UEL.
*BolsaCNN -Produtivi
dadeemPesquisa.
**BolsistaCNN -IniciaçâbcienupcaeCPG/UEL
Jkltwraç-càave; equivale
-ncia tk estt
mulos, tfjlcrjvlfntzflb condicional e
plere ril

AEC28
A Poslçâo DA INC6GNITA EM PROBLEMAS ARITMéTICOS:
DIFICULDADES E FACILIDADES PRODUZIDM PELA FORMA DE
APRESENTACAODosPROBLEMAS1
Verônica BenderSfw#If#,.Ana Claudia S.Paranzini%%,GisleneR.

IsquierdobHumberto 0.Ausec%#,IedaM.B.Ma=o*% lsabella7:M.
Pires,JosydeSouza%*,A lftzntz#.Tini**#Jklf/a 0.Miura%%Naiene

dosSantosPimentel(UniversidadeEstadua!deLondrina)
Estudos anteriores mostraram que o desempenlm de alunos do

EnsinoFundamentalnaresoluçëodeproblemasaritméticosdeadkso

variaem ftmçâodaformadeapresentaçâodosproblemasedaposiçâo
da incöp ita,Asdificuldadesem alp nscasoscstào relacionadasa
problem% de leitura e em outros a uma provlvel dificuldade de
estabelecer relaçöes equivalentes entre as diferentes formas de
VerônicaBenderHayduh ânJ Claudia SellaParanzini**,Humberto apresentaçso dosproblemas.Todos os alunosda 2%série de uma
0.âuJ:c**,ledaM.B.Ma=o*% JoH deSouza**,Jl
gffupa #.Tini#*, escola piblica resolveram problemas aritméticos de adiçâo para que
Paula0.Miura(UniversidadeEstadualdeLondrina)
se pudesse selecionar aqueles que apresentavam dilkuldades de
solucionar esse tipo de teste. Foi feita uma anâlise do tipo de
Estudos anteriores demonstraram que a recordaçëo de nomes de ditkuldade apresentada pelos estudantes. Os testes envolviam
objetoséfacilitadaquandoessesnomessëorelacionadosanomesde diferentesformas de apresentw âo deproblemas,incluindo equw öes,
pessoas conhecidas do que a nomes de pessoas desconhecidas, sentençase problemasgraicamente representadosem forma de uma
indicando que ao relacionarosnomescom estfmulosque fazem parte balança.Esses tinham algarismosque variavam de zero a quatro e
dorepertörio verbaldoindivfduoaumentaaprobabilidadedoSnomes quanto à posiçëo da incögnita.Oitenta e seis alunos,com idades
deobjetosserem lembrados.Deacordo com abibliografiadasreade variando de7 a 11 anos,foram distribufdosaleatoriamente em três
estfmulosequivalentesisso seexplicapelo fato dosnomesterem sido gruposque resolveram osmesmostrinta problemasem cadaumadas
AEC27
Ea ll'
o DA AMPLIAIAO DA REDERELACIONALNA RECORDACXO DE
EVENTO:l

colocadosem redesrelacionais.Para avaliarse a ampliaçâo da classe

deestfmulosfacilitaarecordaç:o dosnomesdeobjetos,essesforam
relacionados a estfmulos nâo-fantiliares, por meio de treino de
discriminaçâo condicional instm fda. Dois grupos de estudantes
universitM os foram submetidos a um procedimento que envolveu

duas etapas.Na Etapa 1,os sujeitos do Grupol receberam um
protocolo de treino de discriminaç:o condicionalno formato ç'
lipis-

papel''em que as relaçöes entre os nomes de objetos (A) foram
relacionadosaesdmulosnâo-familiarees(B).Em seguidafoisolicitado
que'eleslistassem 8 nomesde pessoasconhecidas(C),sendo 4 de
pessoas que eles gostam e 4 que elesnâo gostam,e ainda deveriam
selecionar de uma lista 4 nomes de pessoas desconhecidas.Além

disso,elesformaram 12frasesem queosnomesdeyessoasforam

relacionadasaosnomesdeobjetos.NaEtapa2,foisolicltadoqueeles
Resumosde Com unicaçöesCientle
ficas

três formas de apresentaçâo, com o controle do efeito da ordem.
M teriormente à aplicaçâo dos testes aritméticos, todos os alunos
realizaram um teste de leitura,com a tinalidade de se verificarse as
diliculdades demonstradas naqueles testes resultavam da falta da
habilidades de leittlra.A anélise dos dados indicou que 10,
47% do
totalde alunosapresentaram desempenho baixo e ou muito baixo nas
três form% de apresentaçâo dos problemas; 13,95% e 11,63%
demonstraram dificuldade nos testes em forma de sentença e de
equaçâo,e em sentença e balança respectivamente,sendo que 1,16%

teve dificuldades nas formas de balança e equalâo. Os sujeitos
apresentaram um nlimero semelhante de respostas corretasna forma
de balança, independente da posiçâo da incör ita. O nt
imero de
acertos foi signiticativamente menor nos problemas em forma de

sentençaverbal,quando aincögnitaocorreunasposköesaeb.Nâo
67

houve diferença signitkativa na poskso c em relaçso às otltras (grupoexperimental).Osgrupodeestfmulosfotam A(fonmsdedpûr
tas); B (substittltivos) e C (frases incomplels). 0
formasdeapresentaçâod0sproblemas.Essesresultadosdemcnstram que' escri
que aformadebalançapode serum importantemeio de treinara
resoluçso de problemnq aritméticos de adiçào, evitandû as
disculdadesgeradaspelaposiçsodaincögnitaequeumagrandeparte
dosalunosrequerem treinodeequivalênciaentrediferentesform% de
resoluçsodosproblemasparamelhorarseudesempenho.

procedimento foi dividido em: Pré-teste; Pré-treino; Fase
Experimental,Teste e Pös-teste.O pré-teste era compostn de uma
redaçàoditadapelosexperimentadnres,contendoasquatroformasdo
tdporqtle''cercade3 a4 vezescadauma.O Pré-treino f0icnmposto
de um bloco de tentativas de PAM padrpn, visando cclocar o

lprojetojnowiadoJdflCNN zCPG/UEL
*BolsaCNN -Produtividad.emPesquisa
#Molsist
asCNPq-lniciaçöocientpcaeCPG/UEL
a lcvrflpcàave;resoluçâodeprobknmsJrï/e /fctu,posiçk dai
nchnitae

comportamentodosnjeitos0bocontrolecondicionaldomodelo.Na
FaseExperimental,ostrêssujeitoquetiveram ospioresdcsempenhos

VerônicaBenderHaydu%,â?la C.S.Paranzini*h JI/DJ?UIRodrigues

realizado no mesmo fonnado do Pré-teste. (RESULTADOS)

nopré-testeforam exposto aosdoistiposdeblocosde tentativasde
treino. No yrimeiro o mcdelo e a comparaçào positiva eram
et
p fli'
t'
itl
sinalizados com a mesma cor de letra.No sep ndo nâo havia
qualquertipo de sinalizaçëo.Havia possibilidade de re-treino sc o
AEC29
critério deaprendizagem estipulado n5o fosse atingido.Ao tinaldo
PROBLEMM ARITMETICOSEM FORMA GRXFRCA DE UMA BALANCA) treinodecadaduasfonnasf0irealizadoum treinomisto.Asrelaçöes
UMA SOLW XO PARA M DIFICULDADF,SGERADASPELA POSW ODA ensinadasforam AB;BC eAC.0 Testef0irealizadoagöscadablcco
INCO NITA1
de treino sem sinalizaçâo eapöscada treino misto.O Pös-teste f0i
Tini%%,Mârcia PiresdeâatfrW e##,NaieneI JSantosPl
bnentel*%e

Rtvfznt7ryLimaGuilherme(UniversidadeEstadualdeLondrina)

Comparando-seosfndicesdeacertodo préepös-teste,observouque

ossujeitosexperimentaisobtiveram maiornt
imero de acerto nesta
l
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e
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o sujeitoscontrolefoi
Em estudoanterior,veriscou-sequeodesempenhodealunosda1* também maior,maspercentualmentediscreto.Out
rodadointeressante
sérienâodiferiu comofunçâodaposiçâodaincögnitaem problemas
f
o
i
q
u
e
o
ma
i
c
r
n
t
i
me
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o
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c
o
n
c
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u-s:no ensino da
aritméticosdeadiçâo apresentadosem formaplficadeumabalança.

erceira e quarta formas.(DISCUSSAO)Discutiu-se a eticJcia dc
Issosugerequeestaformadeapresentaçâopodeevitarasditiculdades t
programade ensino baseado nacomparaçëo d0sdesempenhos dos
geradaspeiaposiçâodaincögnita.Noentanto,naqueleestudonâ0se
ujeitosexperimentaisede controle,nasfasesde pré epös-teste.
compafou diretamente () efeito dessa varilvel na resoluçso de s
Sugere-sc modificaçöes na quantidade de blncos de treino e
problemasapfesentadosem diferentesformas.Osefeitosdaformadc
cstruturaçâodastentativas.
apresentaçâo c da posiçâo incögnita na resoluçëo de problem% Palavras-chave:ortopafia,fonnasdo'porque'eensino
aritméticcsforam analisados,com aparticipaçb dealunosdeescolu Sprojeto financiado >la Fundaçso Instittdo px'
a D%envolvimento da
pt
iblicasde1%sériedoEnsinoFundamental.Problemasdeadiçpccom Amazônia-FDESA.
algarismos de zero a três foram apresentados em forma de balança,
equafâoestntençaverbal,a76alunos,com idadesvariandodc7a11 AEC31
anos.Trêsgruposde alunosresolveram osmesmostrintaproblemas ESTG ULOS ADICIONAIS COMO FACILITADORES DA RESPOSTA DE
em cada uma dastrêsformasde apresentaçâo com controle do efeito Sol-uçâo Do PROBLEMA DOSNOVEPONTOS
deordem deapresentaçâo.Osresultadosmostram queo ntimtro de Lorismârio Ernesto Simonassi, 'fwll V O. Elias'. André
respostascorreta foiestatisticamentemaiornosproblemasem forma Vasconcelos-silva''# Maria Aparecida Menezes'* (Universidade
debalança,quandoaincögnitaocorreunasposiçöesa e:,nâotendo CatölicadeGoils)
havido diferença na posiçâo c.Estes rcsulldos indicam que a
apresentaçso de problemas aritmtticos na forma de balança pode
Obietivo-A resoluçsodeproblemasfcidetinidaporSkinner(1950)
evitr diiculdadesrelacionadasà posiçâo daincögnita,encontrados comoum processoccmportamentalnoqualo indivfduorespondeaos
freqfientementenaresoluçâo de problem% apresentadosnasformas estfmulos dos quais seu comportamento é funçâo, alterando a
desentençaedeequaçso.
probabilidadede emisssodarcspostaquesolucionao problema.A0
1Prt
?
yft//i
ncncitle pel
aCNN eCPG/UEL
solucionar pode-se gerar estfmulos auxiliares quando estfmulos
*S/fm CNN -ProdutividadeemPesqaisa
presentesnâ0evocam adcquadamenteumaresposta.O problemados
**BolsistasCNN -Iniciaçk cientpcaeBolsaCNN -Apefeiçoamento
Palavras-clmves: JI
fiI'
Jt),resoluçöo de problemas crïl- àctu,posiçp da nove pontostem sido geralmente utilizado pelos cognitivistaspara
estudaro problema da sxidez funcional.TaIfenômeno é analisado
jact
knilc.
como seasuafunçâofosseadquiridaviahistöriadevidaedediffcil
mo
dificaçâo.O presente experimento buscou verihcar se estfmulos
AEC30
a
di
cionais facilitam aresposta de soluçëo do problema,quando os
ENSmODOUS0CORRETODASQUATROFORMASDE CPORQUE' VIA
PAREAMENTO DEACORDOC0M 0 M ODELOl
participantesestëoexpostosao groblemadosnovepontos.Materiale
hlmirConceiçâo C/ltwe: fle Lemos,Danielle GuimarâesEstâcio e método-QuinzeparticipantesuniversitM os,deambosossexos,com
idadeentredezenoveevinteeseteanosforam expostosaduasoutrês
LlicfcCristinaCavalcantetftlSilva(UniversidadedaAmazônia)
fases,conformeocritérioderesoluçsodoproblema.Utilizou-seuma
A Lfnp a Portuguesa é constantemente citada como uma das cabinedo Laboratörio de AnâliseExperimentaldo Comportamento,
disciplinasondeseregistram altosfndicesdereprovaçàonaescola.A llpis,mesa,duascadeiras,nm cartâocontendoainstruçàoefolhasde
Qrtografiatem tradicionnlmente sido apontadacomo um dost4pico papelbranco,nasquaisestavam impressososestfmulos.Utilizou-se
destadisciplinaquegeramaiorditiculdade,sejapelaspeculiaridades
doidioma;sejapelafaltademétodosespecfticosdeensino.A Anllise

três tipos de folhas-tarefa:uma (primeira fase) continha pontos

Experimental do Comportamento tem se dedicado a elaborar
procedimentos que facilitem a aprendizagem e minimizem a
oconfnciade elw s.Dentreestesprocedimentosestéo Pareamento de

dispostosem trêslinhase trêscolunas; na segundafase a mesma
cont
iguraçâo de pontos,foiacrescida de três estfmulos auxiliares,
dispostos nos pontos 1,7 e 9;a terceira fase foisubdividida em três
condiçöes,alteradasgradualmente,nasquaiscadauma apresentou um

Acordo com o Modelo (PAM).(OBJETIVO)O presente trabalho

conjuntodeestfmulosdiscriminativos,além dostrêscitadosacima.

visou desenvolver um programa de ensino utilizando este

Procedimento para asquatro formasdo 4porquc'.(MXTODO E
MATERIMS)Foram selecionadosseissujeitosuniversitoos.Três
sujeitospassaram somentepelopréepös-teste(grupodecontrole).Os
outros três sujeitos foram expostos também a fase experimental
68

Em cadafasehaviano ma imo trintatentativas,sendoqueo critério
deencerramentoseria tmir todososnovepontos,sem retirarolépis
do pagel,com apenas quatro linhas retas,utilizando-se das trinta
tentativas ou menos. Resultados- Dos quinze participantes, seis
solucionaram o problema na segunda fase,nove participaram da
Resum os deCom unicaçöes Cientlicas

terceifa fase, mas nëo soltlcionaram o problema. Entretanto, a
frequênciadeoitodessesparticipantes,n0straçadosiniciais,sep iuo
estfmulodiscriminativo especiicado,àmedidaqueforam expostosa
novasfaes.Somenteoparticipanteoiton5orespondeu dessaforma.
Conclusào ediscussào-Analisou-seasoluçëodoproblemadafixidez
funcionalusandoo princfpio doencadeamento,onde adicionando-se
estfmulos discrinlinativos à configurw ào original,tais estfmulcs
moditicaram os elos da cadeia,aumentando a probabilidade de
soluçâo do problema.A lçFixidezfuncional''foitratadacomofunçâo

AFCJJ
COMPARAIAO ENTRE OS EFEITOS DE REGRAS COM DIFERENTFS
EXTENO ESSOBREO COMPORTAMENTOHUMANO
Luiz Carlos de âllw uertw: e A'
crfnc Vasconcelos Danvich

Ferreira%.(UniversidadeFederaldoParl)
Investigando ascondiçöessob asquaiso seguimento de regrisé

dos estfmulos discriminativos que fizeram parte do arranjo das maisou menos provlvelde ocorrer,()presente estudo objetivou
contingências às quais os participantes foram cxpostos e das
instruçöesdadasaestesparticipantes.
époio:CNPq- Processo301.881.8810.

Jkl
twras-cllt7ve.
'resoluçöo de problemas, ellfl?llll/l adicionai
s e A idez
funcional

avaliarseaextensâc deumarep aintcrfereno seguimentû derepa,
quandc o sep irregra é reforçado continuamente e a extensâo da
regraémedidapelo nl
imero de respostasdescrito na pröpriaregra.
Dezesseis estudantes universitâios foram expostos a um
procedimento de escolha sep ndo o modelo.Em cada tentativa,um
estfmulo modelo e três de comparaçâo eram apresentados,

AEC32
COMPORTAMENTODEESCOLHA HUMANAC0M0 FUNIAODO NUMERO
DEALTERNATWASPARAREFOK AMENTO11
Lorismario Ernesto Simonaszi,zrltfr/ Vasconcelos-silvae*, Iznny
Francis CJY /J de Alvarenga*,Tim6teo M.Yieira* e Daniela de

comum com o modelo e difelia nas demais.Na presença desses

AlcântaraAlmeida*(UniversidadeCatölicadeGoils)

dinheiro. Os sujeitos foram divididos em quatro condiçöes

simultaneamente,ao sujeito.Cadaestfmulo de compmw âo possufa
apenas uma dimensso -cor (C),espessura (E)ou forma (F)-em

estfmulos,osujeitodeveriaapontarparaosestfmulosdecomparaçâo

em uma dadasegïiência.Osrcforçadoreseram pontostrocsveispor

experimentais.Cada condiçâo foictmstitufda de três sessöes.Cada

Em experimento anterior, Simonassi e colaboradores (1996) sessso,de trinta tentativas,foi iniciada por uma instruçso. Na
mostraram que a partir do balanceamento de três valores de Condiçâo 1,foram apresentadasapenasinstruçöesmfnimas(quenbo
probabilidade,onde segarantiu adensidadedereforço praticamente especiticavam seqtiênciasde respostas).NaCondiçso II,nssujeitos
igualem todasassessöesdo experimento,0 nt
imero dealternativas foram expostosàs Regras R1 (especitkava a seqûência EFC),R.
2
para reforçamento,enquanto evento programado para ocorrercomo (especificava que as seqtiências CFE,FEC e ECF deveriam ser

conseqtznciaderespostasdeescolha,pôdcafetarsigniticativamente emitidasna presençadasluzesdaesquerda,do centro edadireita,
apreferência dosparticipanteshumanos.O presente estudo buscou respectivamente)eR1noinfciodasSessöes1,2e3,respectivamentc.
verificararelaçëoentreo escolhere o ntimero de altemativaspara NaCondiçâo111,foram expostosàsRegrasR2,R1eR2nasSessöes
reforçamento tomado acessfvela partirda emissso da resposta de l,2e3,respectiu mente.NaCondiçpoIV,foram expostosksRegras
escolha,em sessöescom omesmonlimerodetentativas.Participaram R3 (especificavaque as seqûênciasCEFEFC,FECECF e ECFFCE
do estudo seis alunostmiversito os de ambos os sexos,que nâo deveriam seremitidasnapresençadasluzesdaesquerda.docentroe
possufam histöria experimental e foram remunerados pela da direita, respectivamente), R1 e R3 nas Sessöes 1, 2 e 3,
pafticipaçâo.Os paz
-ticipantes foram submctidos a um esquema respectivamente.Nas sessöes em que as Regras R2 e R3 foram
concorrente encadeado propamadû pelo sistema computadorizado ' apresentadas,aluzdaesquerdacraacesanasdezprimeirastentativas'
,
Liberty 2.0 instalado em um micro-computadorAlcabyt(Pentium/ aluzdocentro,nasdeztentativassubsequentese,aluzdadireita,nas

350), onde estava disposto no elo inicial simultaneamente dois dezt
iltimastentativas.Quandoumaluzestavaacesa,asoutrasduas
estfmulos,ouseja,um Cfrculoeum Triângulo.UmaI
inicaresposta scavam apagadas.QuandoasinstnlçöesmfnimaseaRegraR1foram
(toque)nocfrculoounotriângulodispunhaoselosfinais:noe1ofinal apresentadas,apenas a emissâo da seqtiência EFC foireforçada.
do circulo,haviaumn alternativa,eno elo tinaldo triânguln,havia Quando aRegra R2 foiapresent
ada,foram reforçadasapenas as
quatro altemativasparareforçamento.No5elostinais,umaresposta

seqtiênciasCFE,FEC eECF,napresençadasluzesdaesquerda,do

em quakuerdasalternativaspoderiatercomoconseqtlênciaum ponto centro e da direita, respectivamente. Quando a Regra R3 foi

no valorde R$ 0.10,de acordo com os esquemas probabilfstitcos. apresentada, foram reforçad% apenas as seqtiências CEFEFC,
Uma t
lnica resposta em um dos elos hnais, reforçada ou nëo,
retornava ao elo inicial.Cada participantefoisubmetido auma das
seis seqtiências probabilfsticas obtidas a partir de três valores de

probabilidadedereforço (0.10,0.50e0.90).Assessöesexperimentais
encerravam-se com 50 tentativas.Com o término das sessöes era
ccnstante,entâo ocorreu variaçâodadensidadedoreforço porsessâo.
Para cada esquema probabilfstico da seqtzncia foram feitas, no
mfnimo,duas sessöes.Os participantes mudaram de esquema se a
diferença entre asduasultimassessöesnâo fosse maiorque 20% das
respostas no e1o inicial.Comparadas as proporçöes médiasrelativas
de respostas ao Cfrculo e ao Triângulo para cada valor de

FECECF eECFFCE,napresençadasluzesdaesquerda,do centroe
da(Iireita,respectivmnente.Osresultadosmostraram queaseqfiência
EFC foiestabelecida porreforçamentodiferencialnaCondiçâo 1,as
Regras R1 e R2 fûram seguidas nas sessôes em que elas foram
apresentadase a Regra R3 nâo foiseguida na primeira,mas foi
seguidanaterceirasesslodaCondiçâoIV.Osresultadossugerem que
aextensâodeumaregrapodeinterferirnaprobabilidadedeumarep.
a
viraserseguida.M asumahistöriadereforçamentodiferencialparao
seguimento de regras com diferentes extensöes também deve ser

considerada como uma coniçâo antecedente que pode facilitar o
controle subsequenteporumaregra extensa.

pobabilidade(p,0.10,xc,.
c 0.236ext=0.7449p.0.50,xc=0.180e- CAPES
xt=0.820;p.0.90,xc=0.180ext=0.820)observou-seclaramente Palavraz-chave:ct/ve/rlcpznl/ governado por relrtts, escolha Jegurltftlo
maioralocw ëo de respostasao estfmulo a sociado ao maiorntimero
de alternativ% para reforçamento, independentemente das
probabilidades de reforço programadas. Os resultados obtidos
permitem sugerirquecondiçöescomoprobabilidadesderefowamento
diferentesaindamantiveram a preferência dosparticipantespara com
o elo com maiornlimero de alternativas,replicando,portanto,os
resultados anteriores onde a relaçëo entre nimero de alternativas
acessfveisparao reforçamento parececontrolarapreferência.
CNPq301.881.8t0
Palavras-chave:ctlze pr/twlenltldeescolha,nl- rt
?dealtentativa para

v tfeltleestudantesuniversitdrios

4#CJ:
INVESTIGACXO DO CONTROLE POR REGRAS E DO CONTROLE POR
HIST6RIAS DE REFORCAMENTO SOBRE O COMPORTAMENTO DE
Escoblu

LuizCarlosdeAlbuaueraue (Universidade Federaldo Parâ),Defly
das Graçasde Souza (UniversidadeFederaldeSâo Cados),Maria
âpl/ftzMatos(Universidade de Sâo Paulo)e Carla f'
riâWal Paiva
Paracampo(UniversidadeFederaldoParé)

reforçamentoepreeilflzzr/dereforçantento
Resumos deComunicaçöes Cientificas
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Tem sido proposto que se em uma Situaçho ex?erimental f0f

arranjada uma llistöria em que 0 comportamento de acordo c0m
instrtlçöes seja mais frequentemente reforçado do que f)
compcrtamento diferente do instrufdo,ossujeitosresponderâo dc
acordocom asinstruçöes.Contudn,sef0rarranjadaumahistöriana
qual 0 seguimento de instruçöes nëo seja tâo freqaentemente
reforçadoquanto0 responderdiferentedo instrufdo,pode-sesuporf
)

objetivo investigarosefeitosdeexposiç'oainstnllfescorretas0tl
gerais sobre a fesolllçâo e descriçlo das contingências em um
primeiro problema,e suasinteraçöesc0m a exposiçso ainstruçöes
parcialmente ccrretas,inversas ou gerais,no que diz respeito à
resoluçâoedescriçëodecontingênciaem um segundoproblema.Um
totalde49participantesuniversitl osforam expostnsaumasituaçsc
problema.N0Problema 1,25 delesreceberam apenasumainstruçso

efeitnoposto.Com o objetivodeavaliarestaproposiçâo,dezesseis geral(i.é në0 especiticava a snltlçso),enquanto os nutros 24
estudantes universitM os foram expostos a um procedimento de
escolhasegundoomodelo.Em cadatentativa,um estfmul:mndeloe

participantes recebergm a instruçëo correta (i. é.Especiscava a
soluçso).Os25 participantes que receberam a instruçso geralno

trêsdecomparwâoeram apresentados,simultaneamente,aosujeito.
Cada estfmulo de comparaçro gossufa apenasuma dimensso (cor,
espessuraou forma)em comum com o modelo ediferianasdemais.
Napresençadestesestfmulos,osujeitotinhaqueaptmtarparaostrês
decomparaçëoem umadadasequência.Ossujeitosforam divididos

Prcblema 1 e os 24 que receberam a instrtlçso correta no mesmo
problemaforam divididosem trêsgmposquereceberam ainstruçso

em duascondiçöes.Nasduascondiçöes,aFase 1foiiniciadac0m a

apresentaçlodeinstruçöesmfnimas(quenâo especificavam qualquer
seqiiênciaderespostas).asFases2 e4 c0m a apresentaçpodaregra

geral,?arcial(i.é.queespeciticavapartedasoluçso)(m inversa(i.é.
queespecificava()contrl odasoluçso)noPrcblema2.A instruçso
corretafacilitoudesempenhodoProblema1.Quandocomparadacom
ainstruçào geral,porém estasnë0 influenciaram a relaçso entrc a
soluçâodoproblemaeadescriçâodascontingênciasnoProblema2.
A instrtwâo inversa facilitou a soluçâo do problema qnando

discrepante(especificavaqneseosajeitoapontasseparaosestfmnlos comparadacom asinstruçôesgerale parcial.é possfvelqueesse
decomparaçâo naseqûênciafonna(F).cor(C),espessura (E)ele efeito decorrada extinçâo da resposta de seguirinstruçsû em um a
garlharia pontos trocâveis por dinheiro) e a Fase 3 com a regra situaçâonaqual()feedbackfoiapresentado acadatentativa.Visto
correspondente (esgeciscavaEFC).NaFase 1aseqtiênciaCEF era
reforçadadiferencialmente em CRF (reforço contfnuo)e depoisem
esquema de razso fixa (FR).NasFases2,3 e 4,a seqtznciaCEF
continuava sendo reforçadaintermitentemente.A seqfiência EFC sö
erareforçadanaFase3.Emissâodequalqueroutraseqiiêncianâocra
reforçada.NaCondiçâoFR 2,aseqtiênciaCEFerareforçadaem FR 2

eastqtiênciaEFC,em FR 6.NaCondkâoFR6,CEF erareforçada
em FR 6eEFC,em FR 2.A Fase leraencerradaapösaobtençlode

que o experimento apresentava apenas duas altem ativas,tocar à
direitaou à,esquerda,aextinçsodarespostaespeciicadanainstruçào
fez com que osparticipantesemitissem a resposta alternativa que
obteve reforço.Estes resultados corroboram aqueles obtidos em
experimentosanteriores,sugerindoqueinstruföesmuito discrepantes
podem aumentarainfluênciadascontingênciasem vigor,aodiminuir
aprobabilidadedeoconfnciadeccmportamentodesep irinstmçöes.
Obscrvcu-sequedentreospaïcipantesquesolucHonaram oProblema

quatzo tcbndiçso FR 2) ou de três (Condiçëo FR 6) ptmtos 1ou oProblema 2(17pm icipantes),12 descreveram totalmenteas
consecutivns,desde que o sujeitn jltivesse obtido o mfnimo de contingências(essa anâlise excluios casosem que ospm icipantes
dezesseispontosrespondendodeacordo com arazsotestadaem sua

receberam ainstruçâocorretaouinversa).O elevadograu deprecisâo

condkào.Cadaqmadasdemaisfaseseraencerradaagösaobtençso

dosrelatosverbaisnesse experimento estl relacionado ao contfnuo
treinodedescriçsoproporcionadopelacomunidadeverbal.
Palavras-chave:rq ra,instraçâoerd.
rtllllftk depr/àlevtu

de vinte pontosou apösserem compldadastrês sessöesde oitenta
tentativ% cadauma.Osresultadosmostraram quedozedosdezesseis

sujeitosatingiram ocritériodeencerramento daFase 1.Dessesdoze,
sete(t
zfsdaCondkâoFR2equatrodaFR6)sepiram regradurante
amaiorpartedasFises2,3e4,ecinco(trêsdaCondiçsoFR 2ednis
da FR 6) abandonaram o seguimentc da regra (Iiscrepante.Estes
cinco,aodeixarem de seguirregra.passaram a apresentaraseqûência

AEC36

EyErrosDAEXPOSICAO XSCONTINGENCIM DEREFORCO SOBREA
FORMULAIAODEREGRAS
CartosEduardoCameschi,Dfol,
o ConaueSeco Ferrdfm ##,Luciano

a Lopes. (Universidade de Brasflia) e Lorismârio Ernesto
CEF (seqûênciaestabelecidapcrreforçamento diferencialnaFase1). Ksaalt?z?
Os resultados sugerem que regras discrepantcs das contingências Simonassi(UniversidadeCatölicadeGoiés)
programadas pndem ser seguidas mesmo quando a freqûência de
reforço parao sep irregraé menordo queparao comportamento
estabelecido porreforçamento diferencial.,M aso controle exercido
por uma histöria experimental de reforçamento também pode se
sobreporaocontrolesubseqiienteporregr% .
PICD eCAPES
Palavras-chave:ctm lmrltwlenltlgovernado por rqrat escolha segundo o
?ntlt
fzft/e ellut
lznl
eluniversitârios

AEC35
RESOLUCAO DE PROaLEMAS E DESCRICAO DE CONTINGVNCIAS:
Ea rros DA ACURXCIA DM INSTRW OES EM TAREFAS SUCESSIVAS
Clâudio lvan de Oliveira,Jorge M.Oliveira-castro,laorilmcrfo E.

O presentecxperimentotevecomoobjetivoanalisararelajfoentre
exposiçâo à contingências de reforço e resoluçâo de problemas

enquanto descrkso das contingências programadas. Dezoito
estudantes universitM os,com idade entre 18 e 24 anos, foram

expostosa65tentativasdeescolhadeacordocom o modelo,cuja
cor- azul,vermelho ouverde-estabeleciaqualentretrêsalternativas
seria a escolha correta,respectivamente: idêntica, semelhante e
irrelevanteaomodelo.Astentativasforam subdivididasem trêsfases:
linhade base,treino e extinçëo.Além disso,foram utilizadasduas
seqiiências c0m diferentes graus de dilkuldade discriminativa.A0

tinaldalinhadebaseedafasedetreino,ossujeitosforam solicitados
adescrevero critério utilizado nasescolhas.Osresultadosmostram

Simonassi,Luiz C.Nascimento% (Universidade Catölica de Goiss) que:(a)diferençasnotempo dereaçsodarespostadeescolhacomo
(UniversidadedeBrasflia)
funçâodaditiculdadedaseqtiênciae(b)aproporçsodereforçosnas
quinze tentativas finais da fase de treino relacionou-se c0m a
M uitas das dit
k uldades teöricas relacionadas ao conceito de
consciênciaem teoriasfilosöficasepsicolögicasdecorrem darevisëo
do usodo conceito nalinguagem cotidiana.Uma ansliseconceittlal
sugere queum dosusosdotermoest; asociado arelaçöesentreo que
os indivfduos dizem e o que eles fazem.Experimentos anteriores
investigaram algumnsdasvariiveisqueinfluenciam arelaçëoentrea
exposiçâo àscontingências e a descriçâo das mesmasutilizando o
procedimento de expor os participantes a uma situaçâo de resoluçâo
de problemas na qualeles devem também descrever como o
problema pode ser solucionado.O presente experimento teve por
70

descrk:oparcialoucompletadascontingências. Osdadosapoiam
afrmaçöesdaliteraturadeque aformulw âo de regraspodeocorrer
antesou apösoestabelecimentodo controlepel% contingênciasde
reforço.
Palavras-chave: escolha de acordo com o modelo, controle
discriminativoeformulaçâo de regras
ARrJ7
AQDBIIAO D0 COMPORTAMENTO NUMéRICO NA RIANCA - UMA
ANALISECOMD RTAMENTAL

Resumosde D rpt
m /èagles Cientlkas

â#/lïJMariaSantosTeixeira(UniversidadeFeederaldeMinasGerais) professoraeeram compostasporalunosrepetentes.A professora
descreve a turma I como Glmuito agitada'', KeParticipativa'' e

Nnteressada''pelos jogos matemâticos.Considera que estâo
numériconacriança,incluindoquantidadesde 1(um)a5 (cinco),foi avançando na 'konstruçâo do conhecimento matemstico''equeo
Uma anâlise comportamental da aquisifâo do comportamento

apresentada na Reunipo da SBPC em 1998.O presente trabalho

relacitmamento entre colegas e com a professora é <tbom''.
Aponta algunsalunoscom o causadoresda agitaçâo.Dçscreve a

prosseguenestetipodeanlse,focalizandoasaquisköesnuméricas
de6 (seis)a 10 (dez),completando 0estudodaaquisiçâonumérica turma 11como tsintcressada''pelosjogosmatemsticos.Aponta
decimal.De uma maneiraconsistente,concebe-se que asaquisiçöes
numéricascorrespondem acomportamentosverbaisequeatarefada
escolaécolocaresserepertörioverbalsob ocontroledevlriostipos
de estfmulos. recorrendo a atividades de ensino diversiscadas.
Identiica-se o que acontece quando a criança adquire o
comportamento numérico correspondente ao sistema numérico
decimal, destacando-se as aquisiçöes relacionadas a quantidades

algunsalunosque nâo conseguem se Nnvolver''com a turma,

nëo 4kompreendem''asregrasdosjogosenëo se:'interessam''
pelasatividadespropostas.

Foram feitas 15 (quinze)observaçöesde registro cursivo em
cada turm a.Estas observaçies ocorriam sem analmente e tinham

a duraçâo de 60 (sessenta) minutos. A observadora
ocasionalmente interrom pia sua observaçëo e registrava suas

variandode6(seis)a10(dez).O objetodeestudofoium progrnmn im pressöes das ocorrências em sala de aula. A esses dados,
decontingênciasespecialmenteplanejadoparaoensinoderelaçöes juntam-se informaçöes derivadas de:descriçâo do perfil das
numéricas envolvendo quantidadesde 6 (seis)a 10 (dez),masque turmas,fornecido ëorescrito,pela professora;duasentrevistas,
inclufa em suas exigências repertörio numérico correspondente a

gravadas e transcritas, rcalizadas c0m a docente sobre suas
dificuldadesefacilidadespara ensinare sobre asdificuldadese
programa estava condicionada à conclusâo de,programa de facilidadesdascriançasparaaprenderem'
,cöpiasdodesempenho
contingência envolvendo quantidades de 1 (um) a stcinco)ou à dascriançasnasavaliaçöesfeitasno perfodoletivo.
demonstraçâo,atravésde avaliaçâo,de que dispunha de repertöric
Asoconfnciasdas quatro primeirasobservaçöes consecutivas de
numéricorelativoàsquantidadesde 1(um)a5(cinco).O programa, cada turma sëo apresentadas.Os dados obtidos foram orgnnizados
ora analisado,constitufa-se de um texto contendo todaa sittlaçëo de numaseqtiênciadecontingênciassinalizadasporcomportamentosda
ensino redigida por extenso, datilopafado em espw o duplo, professora &ou dos alunos. As contingência registradas foram

quantidadesde 1 (um)a 5 (cinco).A introduçâo da criança neste

composto de 68 (sessenta e oito)pâginas.Realizou-seuma anâlise
comportamental descritiva de todo o programa em termos de
condiçöesantecedentes,comportamentosdeintercsseeconsequências
reforçadoras.Osresultadosmostraram queacriançaadqllireanoçâo

analisadas,quantoàsuanatureza,deacordocom 5(cinco)categorias:
Contingênçiacompleta(ostrêstermos- antecedente,comportamento
e consmiiência - estâo identificados);Contingência consistente (a
ctmtingênciaidentiticadaépertinenteao comptm amento deinteresse

dequantidadezero,verbalizandoasexpressöesconjuntovazio(sem do ensino- matemstica);Contingênciareforçadora(con:ngênciana
elementos) e conjunto uniteo (um elementol; representa as qual o comportamento do aluno é segtlido de apresentàçso de
quantidades6,7,8,9e10porsfmbolooral,nomeando-as(seis,sete, consideraçâo positiva e/ou aprovaçöes verbais da professora);
oito,nove e dez)e identiica asquantidades 6,7,8,9 e 10 p0r Contingência punitiva (contingência na qual ()comportamento do
sfmbolo grâtico,nomeando numerais (6,7, 8,9 e 10). Ordena aluno é seguido de apresentaçëo de consideraçâo negativa e/ou
conjuntos,nl
imerosenumerais(6,7,8,9e10)atravésdorepertörio desaprovaçöes verbais da professora); Compcrtamento nâo
verbal:esse conjunto,ntimero ou numeralé :ç
um mnls''ou tt
um contingenciado (contingêncianaqualocomportamentodoaluno nëo
menos''que outro'
,vem 4fantes''ou ï'
depois''deoutro'
,tem <:mais''ou éseguidodequalquerconseqtznciaverbaldaprofessora).
ç'menos''elementos que outro;esté çentre''outros dois.Escreve

numeraisde 1(um)a 10 (dez)emparelhandoquantidadesentîmeros
(nomes de quantidades) a numerais (sfmbolos gro cos

Foram registradas229contingência naTurmaIe282naTurmaII.
A natureza das contingênci% na Turma Ifoi a seguinte:Completas

(31,4%); Consistentes (54,1%); Reforçadoras (M ,8%)) Punitivas

correspondentes),traçando-os.Agrupa conjtmtose sub-conjuntos, (31,8%);Comportamentosn5o contingenciados(37,5%).A natureza

nomeandosuasquantidades.Contaquantidadesdediversasmaneiras

das contingências na Turma 11foia seguinte;Completas (22,6%).
,
(um-em-um;dois-em-dois;ûfs-em-três),seriando-as,agrupando-ase Consistentes (74,1%); Reforçadoras (18,4%); Punitivas (33,3%).
,
nomeando oscomponentesdefinidoresdacontagem (2.4.6,etc). Comportamentos nâo condngenciados (42,1%).Conclui-se que o
Adquireasnoçöesdenlimerosparese fmparesagrupando,contando arranjodeconti
ngênciasnasduasTurmasémuitoinadequado.Cerca

quantidadesenomeandoessasclassesdentimeros.Adquireasnoçöes
de numerais cardinais e ordinaisemparelhando essas expressöes a
numeraise ordenw ëo de quantidades,respectivamente.Concluiu-se
que a criança,ao adquirir o comportamento numérico,reconhece e
falanovasexpressöesverbaisqueremetem aquantidadeserelaçöes
entrequantidades.Respondeanlimerosditosou escritos,nomeandoos, traça-os e estabelece relaçöes entre as quantidades
correspondentes.
Palavras-chaves: Iingaagem
programado

numérica, eritmética

ensino

AEC38
SUCESSO E FRACASSO ESCOLAR: PRODUTO DE CONTINGENCIAS
PROGRAMADASPARA 0 ENSINO
âdélia Mariu Santos Teàeira e Jeane M endes Ferreirae

(UniversidadeFederaldeMinasGerais)

de 70% dos comportamentos dos alunos sro punidos ou nâo sào

contingenciados.Isso sugere um arranjo de contingência que nâo
oportuniza reforçamento quer por um excessivo nt
îmero de erros
cometidos pelos alunos que acabam gerando puniçöes,ainda que

leves,ounâomanifestaçëodaprofessora,oquenëoajudaaselecionar
comportamentos,querporuma desorganizaçâo na situaçâo de ensino
que impede a professora de detectaroscomportamentos dosalunos,
nâo oscontingenciandn.
Palavras-chave:

ensino de 1* ciclo. contingências de ensino e

sucessoëracassoescolar
AEC39
ANél
-lsE DO CONTEUDO DOs LIVROS DIM TICOS DE LINGUA
PORTUGUESA ADOTADOS PELAS ESCOLAS M UNICPAIS DE BELEM:O
ENSm ODO UsO CORRETO DES E Z,EM SILABASCOMO O FONEMA/W
EM UMA VISâO DAANXLISEEXPERIMENTALDO COMPORTAMENTO4
Marcia Regina Stein Azevedo,Reîina Célia Fonseca Alves.< Lûcia

Este trabalho investiga as relaçöes estabelecidas entre sucesso
escolar, fracasso escolar e contingências programadas para o

CristinaCavalcante#zISilva(UniversidadedaAmazônia)

ensino.Foram observadas duas turmas (1 e lI) da 2*série do

constitufa-sede25(vinteecinco)alunose alI,de 18 (dezoito).

Na Lfngua Portuguesa existem grande numero de palavras que sâo
faladas da mesma forma e grafadas de fornm diferente. Estas
peculiaridadessâo comumentecunhadasdeççdificuldadesdaLfngua''.

Ambas estavam sob a coordenaçso diditica de uma m esma

IOBJETIVOI O presente trabalho visa veriticar se o contegdo

primeiro ciclo de uma escola piblica municipal. A turma I
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ensinado nasunidadesdo livro didl co,quetratam sobre a escrita
ccrretadepakvrasquecontenham sflabasc0m 0fûnema/ZJ,massso
gfafadas,otac0m Z,0racomoS,habilitaosalunosarealizar,como
.

ELABORACAO DE INSTRUMENTOS PARk LOCALEAR RELACOES
COMPORTAMENTAISl

àkda1.C.Mattoso*1eânaLuciaCortegoso(UniversidadeFederal
sucesso,ostestespropcstospelolivro.(MATERIAS E METODO) desâ0Carlos)
Foram selecionadasasunidadesquetrabalham esta':dificnldade''eo
glano de curso proposto correspondente,nos quatro volumes da

Emborahabilidadesdeestudoadequadassejam fundamentaispara

ccleçâo VIVER e APRENDER: PORTUGUZS. A Anélise foi tlma plena inserçëo em uma sociedade letrada e na qual o
desenvolvida em três nfveis.No primeiro,relacionotl-se a unidade conhecimento setornaferramentafundamentalparaaatuaçâocidads
estudada às antecedentes. No segundo, relacionou-se dentro da do prosssionalde nfvelsuperior,muit% ainda sâQ asditiculdades
unidadeestudadaasseWesdeensinûàsseçöesdeexercfcios(testes). encontradasnoprocesso de formaçâo desseprofissional,em ftmçbo
No terceiro,relacionou-se a estrutura da unidade com o plano de daqualidadedorepertöriodeestudosdessesindivfduosedanatureza
cursogeralpropostopelolivro.(RESULTADOS)Veritkou-seque1) (afetivo-emocional) da relaçro usualmente observada desses
0planodecursotraziaindicaçöesimprecisassobreasestratégiasde

aplicaçâodomaterialdaunidade;2)em algumasseçöes,aseqtlência
dostestesmcstrou que a organizaçëo da ordem das çuestöesnso

fespeitou 0 princfpiodo aumento gradualnadiiculdadee;3)em

indivfdnoscom aatividadedeestudo,frequentementepercebidacomo
aversivaou poucn gratifkante.Um problemaque nâo seesgota no
perfodoem quetalformaçâosedsnoâmbitodatmiversidade,masse
ampliapelasexigênciasdefonnaçlo continuadadessesprcsssionais.

Emborasejapossfvellocalizaresforçosnosentidodepromovertais
execuçâodosexçrcfcios,levandoacriançaaaprenderporensaio-e- habilidades,naformadeliteraturadeauto-ajudaedeprestaçëode
erro.(DISCUSSAO)Propöem-sealteraçöesnaestruturaeconteddo serviçosno âmbitodaPedagogiaedaPsicologia,com predominância
alp masseçöesdeensino nâoforam fornecidûspré-requisitosparaa
daseçâodeensinoearetirada(m acréscimodequestöesnaseçâo de
exercfcio,visandoagraduaçsodonfveldedificuldade.

4-projetoJ/l
ancfmf/pel
a Fl
znz/ci'
t
ib Institutopara o Desenvolvimento tfl
Amazônia-FIDESA.

Palavras-chave: t
mt
urc/tz, livro diddtico e anâlise ezperfraenfc! &
comportamento

AEC40
A REFERQNCIA A ASPK TOS R SIOIXGICOS DA ANSIEDADE EM
EXFLICACôF,SANAIA ICO-COMPORTAMENTMS'
Josiane Mfrtlrltf
a Maciel* e SvlrncnI4dl N gury Tourinho

(UniversidadeFedtraldoParl)
Deumaperspectivaanalftico-comportamental,eventosprivadossâo
eventos comportamentais, portanto dizem respeito às relaçöes do
organismocom seuambientecircundante.A ansiedadecomoum caso
especialde emoçëo,que envolve tanto respostas reflexas quanto
operantes, pode ser interpretada como um padrëo de relaçöes
comportamentais,produzido por uma exposiçâo do organismo a
situwöesambientaisaversivas.H;,aqui,um afastamento em relaçèo
à proposiçëo da ansiedade como algo interno ao organismo &ou
determinantedaquelepadrâo comportgmental.Considerando,porém,
queoscomponentcstisiolögicosdaansiedadetêm merecidoatençbo

crescente,com amplarepercussâonaliteraturapsicollgica.oobjetivo
deste trabalho foi veritkar comn analistas do comportamento
equacionam a adoçâo de um recorte extemalista e relacionalc0m a
referência aos componentes fisiolögicos da ansiedade.Para tanto,
foram identiscados,analisadosecategorizadosdeztextosdaâreade
anllise do comportamento sobre a tem/tica da ansiedade.Como
resultado, veriticou-se que os autores elaboram a relaçëo
comportamento/fisiologianaexplicaç:o da ansiedadepropondouma

interpretaçàobaseadanosseguintesaspectos:a)aansiedadeenquanto
padrëo
comportamental adaptativo/desadaptativo; b)
aceitaçâo/abandono da teoria do condicionamento clsssico como

explicaçëoparaaansiedade;c)distinçâo/semelhançasentrefontesde
controle e padröes de respostas do medo e da ansiedade; d)
possibilidadedecontrolcdocomportamentoverbalsobrerespostasde

ansiedade;e) processos fisiolögicos como constimtivos,mas nào
determinantes da ansiedade;f) limites e possibilidadesdo uso de
medicamentosno tratamento da ansiedade.O modo como osaspectos
citadossâo trabalhadossugereaexistênciadedivergênciasquantoà
explicaçsodo proceessodecondicionamento daansiedade,bem como
sobre modelosdeintervençào.Contudo,prevaleceuma adesëo a uma
interpretaçâoexternalistadofenômeno,compatfvelcom grincfpiosda
anllisedocomportamento.

do atendimento clfnico-curativo, o conhecimento sistemstico
disponfvelsobrcrelaçöescomponentesdaclassedecomportamentos
de estudar parece ainda insutkiente para subsidiar açöes de
intervençëo mais eficazes, principalmente no a
-mbito educativopreventivo.Poucoéconhecido aindasobrecontingência especfficas
sob asquaiscomportnmentosdeestudo sào instaladose mantidos.

Sëo objetivos deste eabalho a) desenvolver instmmentos e
procdimentos para identitkaçâo de relaçöes comportamentais

relevantts em repertörios de estudo de alunos de graduaçâo;b)
identitkar varisveis e valores de varilveis que possam estar
relacienadasaogostopelaatividadedeestudoparaestapopulaçro.A
partirde conhecimento disponfvelsobre processoscomportamentais
blsicosedeatividadesdeintervençâorelacionadasacomportamentos
acadêmicos. foram a. identificadas varilveis relacionadu ao
comportamentoestudareasuaspropricdades,b.identiticada escalas
demensurafpo apropriada paracadaumadasvari/veis;c.propostos
valores que tais varilveis poderiam apresentar. e d.elaborados
instrumentos pat'
a caracterizaçâo de perfis comportamentais

(inventM o de Sentimentos relacionados ao estudo,inventério de
reptrtöriodeestudos).Foram elaboradosetestadosa)inventY cpara
caracterizaçpoderepertöriodeestudosdealunosdegraduaçâoquanto
aasgectosdesuarotina,ambientedeestudo,interferênciasinternase
externas,aproveitamento deaulas,desempenho em testese provas,
material de estudo, concentraçâo e rendimento no estudo,

procedimentosao esmdaretc.;b)instmmento e procedimento para
caracterizaç:o de contingências a que estâo expostos alunos de
graduwâodeumauniversidadeptiblica,em relaçsoapadröesafetivos

(m emocionaisrelacionadosaoestudo;c)recursospararepresentaçpo
visual das informaçöes relativas aos perfis e Ls relaçöes
comportamentais identificadas. A aplicaçâo dos instrumentos e
procedimentospropostosem testespreliminarespossibilitouformular
proposiçöessobrerelaçöesentrepadröescomportamentaisao estudar
contingências de controle positivo e coercitivo, atividades
concorrentesegraudesatisfaçëoenvolvidonaatividadedeestudo.A
possibilidadedeidentiscar,com maiorprecisro e rapidez,relaçöes
comportamentaiscomponentesderepertörinsdeestudo dealunosde
graduaçb quep dem favoreceroudesfavorecerum estudareficaze
gratiticante, constitui importante recurso para o atendimento às
necessidades dessa populaçâo e para a ampliaçâo do conhecimento
especftico sobrecomportamentosacadêmicos,aindainsuficientepara
(pe possam ser instalados,mantidos e aperfeiçoados com maior
adequaçëo.

lBolsistadelniciaçâoCient6caCNN

Palavras-chave:estadanJltlftt
?.
rdeestzdoect/ppt/rlcr
azatt)
.
çacadêmicos

Trabalboiltlrcftllpl
zale/ntzncftltft?peloCNPq(PIBIC,ProcessoJ204M2/&/2. AEC42
Palavras-chave:heàapf/rfl??ltlradical,crllfez
lzf:epsiologial
A INSTRUMENTALIDADE COMO CRITIRIO NA ANILBE DO
AEC41
CONTINGENCIAS RELACIONADAS AO D TUDO NA GRADUACXO:
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COMPORTAMENTOI
EmmanuelztzflfrvTourinho(UniversidadeFederaldoParâ)
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processadorcentral?Estasperguntaslembram ascrfticasde Ryleà
O behaviorismoradicalde B.F.Skinnertem sido apontado como
adepto de uma interpretaçâo pragmatista para as noçöes de
corihecimento e verdade.Nesse sentido,aproposiç:o daprevisâo e
controle como critlrio'
s para validaçâo de explicaçöes para o
comportamento vem sendo considerada uma expressâo daquele
compromisso. Ao mesmo tempo, alguns estudos têm derivado
daquelesclitériosalegitimaçàodeexplicaçöesparaocomportamento

doutrinaintelecttlalista,qualseja,areduçsoaoabsurdo,com regrcssc

sobaöticadobehaviorismo rallicalskinneriano,avalidadedousode
um critério instmmental na legitimaçào de explicaçöes para o
compnrtamento que remetem a diferentesdomfniosde anâlise e/ou
estâo fundamentadasem diferentessupostos.A pesquisacnvolveu a
seleçâo?categorizwâoeanslisedetextosdeB.F.SkinnereW illiam
Jamesnosquaisciência,conhecimento e verdade sâo discutidos.A

autores,seriam responslveispelo comportamentodestes.Estetipode
dado parece questionarempiricamente o processo de introspecçào
defendido pela doutrina. Para nâo abandonar a noçâo de que
processos mentaisprecedem a oconfncia de todo comportamento,
alguns autores têm adotado o que foi chnmndo de ç'vispo
antiintrospectiva''. De acordo com esta, os processos mentais
superioresocorrem,masosindivfduosnâo têm acesso aelese ,por
isto.nâoospodem relatar.Apesardestaposiçâo tentarsolucionaros
problemasdeincompatibilidadeentre adoutrina intelectualista eos
resultadosexperimentais,elaparecegerarumateoriairrefutivel.lsto
é,mesmo quandoosprocessosmentaisnâo sëorelatados,osautores
concluiriam queelescontinuam ocorrendo sempre,sö que àsvezes
n5opodem serrelatados.A hipötesedequecomportamentospossam
ocorrersem aocorrênciadeprocessosmentaispréviosparecenâo ser
cogitada.

aointinito,dacrençadequeoshomensnecessitam sempreconsiderar
asregr% deaçâoquedirecionem suasaçöesposteriores.Estacrença
esbarrar;noproblemadequeocontroladornecessitarsdeseu pröprio
controlador,adiandoindefinidamenteaexplicw ëo.Outrasmostrisde
queadoutrinaintelectualistatem ramificaçöesnapsicologiacognitiva

podem serencontradasem experimentosquedemonstram quesujeitos
nâo coincidentes(complementaresou concorrentes)com um recorte podem nso conseguir descrever o pröprio comportamento e os
analftico-comportamental.Esteeabalhoteveporobjetivoexaminar, processos mentais que,de acordo com as teorias adotadas pelos

decisâo de examinar textos de William James justitka-se pela
possibilidade de seus escritos sobre a filosotia pragmatista
contribufrem para uma anélise de sistemasque incorporam noçöcs

inst
zumentaisdeconhecimentoeverbade.Osresultadossugerem que:
a)a adoçào daprevisâo e do controlecomo critérios autônomos e
suticientes rtpresenta uma leimra restrita da reflexâo pragmatista

sobreosprocessosdeproduçâoe validaçâo deconhecimento;b)no
behaviorismo radicalskinneriano,ainstm mentalidade comocritério
estsassociadaaum modeloselecionistadecausalidadeeaum recorte

extemalistadeanâlisedofenômenocomportamental;ec)nafilosofia Palavras-chave:Ierllcintelectualista,ctwnfi'dberegras
deJames,exigênciasprlticaseintelectuaisdefinem um campo amplo

de requisitosparaaaceitwpo decrençasrclativasaum conjtmto AEC44
particulardefenômenos.Dessemodo,cenclui-sequealegitimaçâode
explicaçöesdiversaspara ()comportamento pormeio de um apelo

restrito h instmmentalidade nâo encontra suporte seja no
behaviorismo radicaiskinneriano,sejanopragmatismo deWilliam
James.

ANXLISEFUNCIONALE TERAPIACOMPORTAMENTAL:1JM EXAMEDAS
PROPOSICôESDOBEHAVIORISMO CONTEXTUAIJSTAl
Simone Neno Cavalcante** e f'
lrl
znfwlfel Zagury Tourinho

(UniversidadeFederaldoParé)

lTrabalhoparcialmentepnancm
'z?ppeloCNN (Processo.
%pp62A&1).

0 emprego da anélise funcionalpor terapeutascomportamentais

Palavrapck-ave:ll
eàapï
tvfJ??l
tlradical:pmgrzltii'
rmpeprevisao/controle

tem sidoobjeto deinterpretaçöesconflitantes,associadasaleituras

AEC43
PROBLEMAS CONCEITUMS DA DOIJT> A INTELECTUALISTA EM
ALGUMM W ORIASCX NFIW ASCONTEMPORâNEAS

também diversa dos princfpios que orientam a anâlise do
comportamento baseada no behavicrismo radical.0 behavictismo

contextualista&em sendo referidocomoum conjuntodeprincfpios
capazdepromoverastlperaçâodomecanicismoedoreducionismona

ClâudioJ'
pf,zldeOliveira(UniversidadeCatölicadeGoiis)eJoqeM. anâlisedo comportamentoedeorientarparaum usoescazdaanâlise
funcional nc contexto clfnico. Considerando quc a proposta
Oliveira-castro(UniversidadedeBrasflia)
contextualistapretendeconstituir-seem referênciaparaacomunidade

De acordo com anslise de G.Ryle (1949),em seu livro mais de analistas clfnicos do comportnmento, este estudo teve como
conhecidoTheConcepttl
/ï?/
.
#,alendaintelectualistadeDescartes objetivo exnminarem quemedida ainterpretaçâo contextualistados
.f3
consiste,em parte,na crença de que para que as pesso% executem
adequadamente uma tarefa,devem antes refletir sobre as regras de
bom desempenho aplicadasà,tarefa.Portanto,um bom desempenho
em qualquer tarefa dependeria sempre da consciência por partc do
indivfduo das prescriçöes para a aç:o,sendo consciência entendida
comoum processointerno,isentodeerros,deadmitirparasimesmo
certasprescl
içöesacercado que vaiserfeito.De acordo com essa
interpretaçâo dadoutrina,osepisödiosdavidaimaterialcomopensar

princfpiosanalftico-comportamentaisedanoçâodeanllisefuncional
é compatfvele consistente com o behaviorismo radical.Para tanto,
foram identifcados,analisadose categorizadostextosde analistasdo
comportamento sobre anélise funcionale textos de behavioristas
contextualistas sobre a demanda por sistemas de classiicaçâo e
diagnöstico clfnico.A decisâo deconsiderartextosdebehaviohstas
contextualistassobre sistemasde classiticaçpo e diagnöstico clfnico

material. Um problema relacionado à doutrina intelectualista, de
acordo com Ryle, é que muit% açöes ditas inteligentes nâo sâo
precedidas por conhecimentos anteriores dos princfpios que se lhes
aplicam.O problema mm's relevante,se refere ao fato da doutrina
gerarumaregressâoteöricainsnita.,istoë,seaçöesinteligentessâo
necessariamente precedidas por considerw öes teöricas inteligentes,
est% ,paraserem inteligentes,teriam que sertambém precedid% por
outr% consideraçôes teöricas inteligentes. Visto que a chamada
psicologia cognitfvc, representada por exemplo por teorias de
processamento de informnçâo, sofreu influência da doutrina
intelectualista,ascrfticasmencionad% podem seraplicadu a ela.Isto
podeserilustrado pelasseguintesindagw öesdealgtmsautores:seo

com as quais trabalham. Os resultados alcmwados sugerem que a
noçâo de comportamento defendida pelos behavioristas
contextualistas ests contemplada no modelo analfticocomportamental, o que nâo ocorre com respeito à interpretaçâo
providaparaaanâlise funcional.A divergênciacom respeito à.anâlise
funcionalevidencia-sesob aformadaproposiçâo,pelosbehavioristas
contextualistas,de sistemas nomotéticosde avaliaçâo e diagnöstico,
funcionalmente orientados, incompatfveis com uma interpretaçâo

justitica-seporseresteum temanoqualosadeptosdessaabordagem
e julgar seriam responsiveis pelas açöes, os episödios da vida explicitam asconcepçöesde comportamento ede anâlisefuncional

tipicamentebehavioristaradical,queenvolve:a)oselecionismocomo
modelo causale o funcionalismo como princfpio de anâlise;b)o
externalismo como recorte analftico; e c) o reconhecimento da
complexidade, variabilidade e cariter idiossincrltico das relaçöes

omportamentais.Conclui-se queo behaviorismocontextualista nâo
processadorcentralcontrolaosistemacoeitivo,podee1efazeristo icnt
roduz uma interpretaçâo originalparao fenômeno comportamental
sem um controlador dentro dele pröpno? E, se é assim, esse
controlador dentro do processador central tem seu pröprio
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e n:o equaciona satisfatoriamente a relaçEo entre as noçöes de
AEC46
comportamentpeanl seftmcionalc0m asquaisopera.
DEFINIIAOD0F%TIMULOE MATCO G-TO-SAMPLEEM Cebusapdla.
lTrflôtllà/pcrckl- ald/alacftltbpeloCNPq(Processo52p(7
621:-1).
Pal
avras-chave: zllfilï.
fz/l/acftlallterapiarszze/rl
az
neplt?fe.âeâtwf/rjç?ap Olavo FJHJ Galva-o1, Romariz da Silva #arml:,àline Cardoso
contextuali
sta
Rocha*,Joqete& pel tfc Silva*,MJHJ?IJ Barreira Mendonça%e
-

PauloRonq Kilpp Goularte(UniversidadeFederaldoParl)
AEC45
GRIK DE ESPERA RECREATWO) UMA M TERNATIVA DE
ATENDIMENTO,UMANOVAFORMADEAVALIK IODIAGNYTICAI
Mariana Oliveira Bueno# e Dra. Edwiges F. M. Silvares

Um dadobastanteconsolidado p0restudosnaJreadeequivalência
deesdmuloséqueaemergênciaderdaçöesdeequivalência através

do'proce mentodeçs
matching-to-sample''émaisdiffcilc0m sujeitos
nso-humanosdo quec0m sujeitoshumanos.é possfvelque essa
diferençadedesempenhosejadevidaaodesenvolvimentcdecontrole
OBJETIVOS: Estetrabalho fazParte do projeto temstico çNovas nso-prcgramadoporpropriedadesd0sestfmulos(como aposiçëopor
FormasdeAtendimento Comportamentalem uma Clfnica-Escolade exemplo)c0m ossujeit
osnèc-humanos.Falhasn0sprocedimentos
SëoPaulo'.Tem como objetivogeralabuscadenovasformasde podem dderminarqueexperimentadoresujeitohquem s0bcontrnle
(UniversidadedeSâoPatllo)

atuaçso nas clfnicas-escola e avaliaçâo da eticlcia de seus
atendimentosumavezquepesquisasnestaJreatêm relatado apouca
efetividade dos serviços prestados em relaçâo à satisfaçso das
demandas da comunidade e um alto fndice de evasâo devido a
diticuldadesde atendimento.
Paramelhoratendergruposterapêuticosinfantisacompanhadosde
orientaçëo a pais, foram criados Grupos de Espera Recreativos

de diferentes propriedades d0s estfmulos experimentais. Essa
suposiçso ests baseada em estudos da definiçâo do estfmulo que
demonstraram o desenvolvimento de cnntrole nso-programado pela

(GER),nosquaisascrianç% brincam,enquantoseuspaisestâosendo

desenvolvimento de controle por propriedades tçirrelevantes'' dos
estfmulos no contexto de ttmatching-to-sample''.Foram uulizados
quatro macacos Cebus tpellJ machos, sub-adultos e

atendidos.Dessa forma,ambos atendimentos podem acontecer no
mesmo perfodo,evitando queospaistenham que iràclfnica-escola
umavezparacadaatendimento.
Além dissn,partindo-sedasuposiçâodeque,em grupo,oambiente
dacriançaestaria sendodealgumaformareproduzdo,aanfisedos
encontros,a partir da observaçâo de categorias compnrtamentais,
apresentaria apossibilidadede verificaçâo da queixarelatada pelûs
pais,oferecendoumanovaformadeavaliaçso diagnöstica.
M aterialeM étodos:

posiçàodosestfmuloscom sujeitosnào-humanosnoprocedimentode
çsmatchinpto-sample''. 0 objetivo do presente trabalho foi
desenvolver um procedimento experimental tuma espécie de
currfculo)atravésdo qualseja possfvelreduzirapossibilidadede

experimentalmente ingênuos ccmo sujeitos. Uma câmara
experimentalequipadac0m microcomputadoretelasensfvelaotoque
foiutilizadaparaaapresentaçsodosestfmuloseregistrodasresm stas

e latências.O procedimento constou de cinco fases:1)Treino de
manejo;2)Modelagem e Pré-treino;3)Reversöes sucessivas de
discriminaçöes simples simultânca com ()objetivo de avaliara
Esdiscriminabilidade''dos estfmulos (formas e cores);4) treino de

Sujeitos:criançasdeambosossexos,com idadesde6a 10anos, escolhaporidentidadescom omodeloatravésdeum procedimentode

atendidas em grupo terapêutico para crianças com queixa de
agressividade.
Materiais. estrutura do Laboratörio de Terapia Comportamental

:smatching-to-sample''adaptado,atrevésdo qualé possfvelevitara

(tilmadoras,vfdeos,aparelhostelevisores;materiaisltidicos).

manejo,tem se destacado a necessidade de evitar o uso de

Procedimentos:
Osgrupossâofonnadossegundoaordem dechegadadascriançasà
clfnica-escolaeadisponibilidadedehorM osdel% .
S:o realizados encontros semanais,de uma hora, nos quais sâ0
desenvolvidc atividadesrecreativas.Assessöessë0flmadas.
A anâlisedascategoriascomportamentaispermitequeseobtenhaa
freqtiênciadoscomportamentosobservadosduranteasesspo.Anélise
dos resultados se d; pela anâlise quantitativa das categorias
comportamentais.
Resultados
Osregistrosdassessöesmostram que astrêscriançasanalisadas
apresentam repertörios comportamentais bastante distintos.Em um
dcscasos,a queixa relatada pelos paisn5o aparece nosenccntros
recreativos.Porém, mesmo nos dois casos em que isso ocorre,
verificam-se diferenças quanto à freqûência de comportamentos

indesejéveisentreeles.
Conclusâo
A visibilidade do repertörio comportamental das crianças nos
encontros recreativos se mostrou bastante efetiva. Os resultados
obtidos puderam ser confrontados com a queixa trazida pelos pais,
indicando quais crianças se encaixavam no tipo de atendimento
oferecido. A partir destes dados, algumas crianças puderam ser
encaminhadas de imediato para atendimento individual, o que
favoreceunàosöoandamentodogrupo,comoapröpriacriança,que
pôde receber atençpo em um atendimento centrado em suas
diticuldades.
Dessaforlna,odiagnösticorapidamenteobtidonoGER resultouem
melhoradosatendimentos.

correlaçâoentrefunçëoeposiçsodosestfmulose5)Testesdeescolha
p0ridentidadegeneralizadacom estfmulosnovos.Durantcotreincde
contingênciasaversivas,programando-se reforçamento positivc pafa
as respostas adequadas. O procedimento de modelagem por
aproximaçöes sucessiva tem se mostrado etkaz na instalaçâo da

respostade,tocarosestfmulosprojetadosnateladomonitor.Osdados
do treino de discriminaçöes simples revertidas apontaram a
necessidade do desenvolvimento de procedimentos que visem a

facilitaraaquiskâo dasdiscriminwöese reduzira quantidade de
erros. Os dados das discriminaçöes simples com as cores têm

demonstrado que os sujeitos apresentam disculdades de
discriminaçho c0m alp ns pares de esdmulos.A literatura sobre a
visâo decoresem primatasécontrovertida.Em funçâo disso,tem-se
optado pelo us0 de formas como estfmulos.Os dados também
sugerem queotreinodediscriminaçöessimplescom um determinado

conjuntodecstfmulosfacilitaaobtençâododesempenhodeescolha
Poridentidade com esse conjunto.é possfvelque osblocosde
tentativasdediscriminaçâosimples,ondeosujeitoaprendeaescolher
o mesmo cstfmulo em todasastentativ% ,tenham funcionado como
uma espécie de pareamento por identidade com atruo. A
continuidade do programa de pesquisa prevê o treino de
discrilninwöescondicionais arbitrM as e testesde simetria,apösa
obtençsodeidentidadegeneralizada.

lprofessorAdjuntoN doDepartameatodePsicologiaEperir
aenltëda&F#â
epesquisador2: do CNPq.

lprofessorAdjuntoldoDepartamentodePsicologiaFaperf
pl
enlaldaUFPA.
ProjetoJwrcffll- nle/nflacffle peloCNPq,PONEXeCFCH-UFPA
Palavrapcl
uwe:dfçcrferlcl'
t'
ftlsimples,#eJnf('
Jt?deellfpwltpe'= lc&?l
:-*SOmpIC'1

Bol
sista:MarianaOliveiraJp
zent?#

Vinanciamento:CNPq-PIBIC

AEC47
UsODEFORMASARBITRV IASE NâOARBITRV IAS COMOESTIMULO

Jkl
cvrt
u-c&we.cll
hica-escola,grlfptldeesperarecreativoecptzlitvt'
so

NA AQUISIG O DE MATCHING DE IDENTIDADE EM PRN ATAS NâO
HUMANOS.

74

Resum osde Com unicaçöes Cientlficas

O objetivodesteexperimentoconsistiuem investigarscotreinoeo
Galvso (Universidade Federal do Parl) e s'
lntfm Brandâo%* testepréviosderelaçöescondicionaisdeidentidadeem matching-toCintia Mara lap?w/lï#', H rnando Pimentel%%, Olavo de F/ria

(UniversidadedaAmazôniaeUniversidadeFederaldoPar/)
OBJETIVOS:Considerandoestudosdediscriminaçöescondicionais
com procedimento de pareamento ao modelo, demonstrando
amplamente emergência de relaçöes condicionais nâo diretamente

samplecom atrasoseriam eficientesparaa posterioremergênciade
classes de estfmulos equivalentes e a transferência do controle
relacionalsobre 0 respondercondicional,Participaram seiscrianças

doensinopt
iblicoespecial,sendotrêsnoExperimento1(S1,52eS3)
e três no Experimento 2 (S4,55 e S6).Um software exibia os

treinada cm Sujeitoshumanos,eadisculdadedecbtençâodesses estfmulos num mnnitor touchscreen e re#strava as respostasde
resultados em nào humanos, prcpusemos um procedimento de
pareamento por identidade ao modelo c0m primatasnâ0 humanos

escolha.NaFase 1doExperimento locorreram 0 treinoe()testedas
relaçöescondicitmaisdeidentidade.NaFase 2,houve o treino das

usando três conjtmtos de estfmulos,um nâo arbitrMo e dois relaçôesAB (AIBl,A2B2,A3B3),()testedasrelaçöessimttricasBA
arbitrâios,buscando comparar()desempenho do sujeito nostrês eo treinodasrelaçöesAB-X,noqualX1eraS+ diantedasrelaçöes
conjuntosdeestfmulose verificarseoconjunto de estfmulosnâo AB jstreinadaseX2eras+diantedasdemaiscombinaçöesentreos
arbitrérios,que supostamente pertencem àhistöriapré-experimental est
fmulosA eB.NaFase3ocorreram o treinoPQ (P1Q1,P2Q2,
dosujeito,eram maiseticazesnaseleçâodocomportamento.Como P3Q3),o testeQP eo testedasrelaçöesPQ-X.Na Fase4,houve o
nesteexperimento utilizamosum sujeito com histöria anteriorde treinodasrelaçöesAC (A1C1,A2C2,A3C3),otestedasrelaçöesCA
pareamentoporidentidade,faziapartedenossosobjetivosverificarse e CB-X,no qualas relaçöesdeequivalência entre C e B (CIB1,
aexperiência anteliorse tranfeririapara estanovasituw so,e se de C2B2,C3B3) definiam a funçso de S+ para X1,enquanto que
formaimediataougradual.

MATERIAL E M/TODOS:Participcu deste experimento um
primatamachoadultodaespécieCebusApella.Assessöesocorreram
em uma clmara cxperimentalde 0,80 X 0,80 X 0,70 m.,c0m um
monitorcom tela sensfvelao toque acoplado.um computador486
DX266controlavaassessöeseregistravaosdados.Foirealizadoum
treino de discriminaçâo condicionalpor identidade utilizando seis
estfmulos n:o arbitro os -desenhos de frutis coloridas -e doze
arbitrM os -seis liguras geométricas coloridas e seis em preto e
branco. As sessöes foram programadas para terminar apös 45
minutos,54 tentativu ou 18 tentativas corretasconsecutivas.Cada
tentativa iniciava com a apresentaçâo de um estfmulo modelo;a
respostaaoestfmuloproduziaasuaretiradaeaapresentwâodostrês
estfmulosdecomparaç/o.Respostasao estfmulodecomparaçpoigual
ao modelo eram conseqtienciadas poruma pelota decomida e um
intervaloentretentativasde10sep ndos
RESULTADOS'
.Napfimeirasessâo,com desenhodefrutascomo

estfmuloso sujeito atingiu o critério de 18 respostas corretas
consecuhvasna 22 tentativa.Na segunda sesslo com os mesmos
estfmuloso critérion:o foiatingidoe asessâofoiencerradaapös54
tentativas,c0m 41acertos.Naterceirasessâoocritériofoinovamente
atingidû na 45 tentativa.Na quarta sessâo,ainda com os mesmos

relaçöesden5oequivalênciaentre osestfmulosC eB defilliam esta
funçâo paraX2.No Experimento 2,foram realizadastodasasfases
descritasacima,com exceçpo daFase 1.NoExperimento 1,S1eS3
atestaram aemergênciadasrelaçöescondicionaisdeidentidadeedas
simétricas CA. Somente S1 atestou a emergência das relaçöes

simétricasBA eQP.Resultadosncgativosforam obtidosem todosos
demaistestes do Experimento 1.No Experimento 2,somente 54
obteveresultadospositivosem todosostestes.Osresultadossugerem
queaexposiçâopréviaaotreinoeaotestederelaçöescondicionaisde
identidade.bem como a emergência de relaçöes simétricas,nâo se

constitufram em condköeseficientee
sparaaemergênciaderelaçöes
condicionais arbitr/zias definidas pela transferência do controle

relacionalsobre o respondercondicional(relaçöesPQ-X e CB-X).
Sugerem aindaqueaelcvadaincidênciade resultadcsnegativospode
estarftmcionalmente relacionada c0m a utilizaçâo do matching-tosamplecom atraso ecom f
aelevado némeroderelwöescondicionais
utilizado para demonstraçso dGs processos comportarnentais ora
estudados.
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estfmulos,ocritérionàofoiatingido(50acertosem 63tentativasl.Na AEC49
quintasessëo,com astigurasgeométricascomoestfmuloo sujeito EMERG/NCIA DE RBI-AO F,S CONDICIONMS ARSITR/RIAS NO
atingiu o crite o de 18 tentativas corretas consecutivas na 19
tentativa.NasextasessLo,com figurasgeométricasem pretoebranco

osujeitoatingiuocritériona22*tentativa.

CONCLUSAO:0 estudo continua,visando replicaçso com outro

sujeitocom mesmahistöriaanteriordepareamentoporidentidadee
arbitrâio ao modelo.Possivelmente foi selecionada uma relalâo
estfmulo modelo -estfmulo comparaçâo e nâo uma particularidade

ffsicadoconjuntodecstfmulos.osestfmulosqnesum stamentefazem

parte da histöria pré-experimental nâo foram mais eticientes na
seleç:o do comportamento do que os arbitro os.Uma vez que o

MATCHING-TO-SA PLE SIMULTANEO:Ec n'
osDA EXPOSICAO PRéVIA

XRELKöF,SCONDICIONAISDEIDENTIDADE'
Giovana Galvanin da Costa'l e Jair Dpel Junior (Universidade
EstadualPaulista,Bauru)

Esseestudoobjetivouinvestigarscaexposiçâopréviaaotreinoeao

testederelaçöescondicionaisdeidentidade em matchinp to-sample
simultâneo seria efidente na emergência de classes de estfmulos
equivalentes e na transferência do controle condicional sobre as
funçöesdiscriminativasdos estfmulosde escolha.Participaram seis
czialwasdoensinopublicoespecial:trêsnoExperimento 1(S1,S2 e

sujeito atingiu o critério de 18 tentativascorretasconsecutivasnos
três conjuntos de estfmulos,é provavel que as escolh% tenham S3)ctrêsno Experimento 2 (S4,55 e S6).Um software exibia os
ocorrido em correspondência ao modelo, sugelindo identidade
generalizada.A partirdaexperiênciadepareamentoporidentidade ao

estfmulos num monitor touchscreen e registrava as respostas de

scolha.NaFase1doExgerimento1ocorreram otreinoeotestedas
modelocom oconjuntodeestfmulosn:oarbitrHososujeitotranferiu e
relaçöes condicionais de ldentidade.Na Fase 2,houve o treino das

estaaprendizagem ànovasituaçâo.
Palavras-chave:pareamento Jt?modelo,dfycrfrnint
zi'
tD condicionaleCebus

relaçöesAB (AIB1,A2B2,A3B3),otestedasrelaçöessimétricasBA

avella.

AEC48
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S CONDICIONAIS ARBITRV IAS NO

AB jltreinadaseX2eraS+ diantedasdemaiscombinaçöesentreos
estfmulos A eB.Na Fase 3 ocorreram o treino PQ (P1Q1,P2Q2,
P3Q3),o testeQP eo testedasrelaçöesPQ-X.NaFase4,houveo

MATCHING-TO-SAMPLECoM ATRASO:Ea rrosDA EXPOSICâO PRéVIA

treinodasrelaçöe.
sAC (A1C1,A2C2,A3C3),o testedasimetriaCA

XRELAOESCONDICIONMSR 2IDENTIDADEI

eo teste dasrelaçöesCB-X,no qualasrelaçöesde equivalênciaentre

C e B (C1B1,C2B2,C3B3)deliniam a funçâo de S+ para X1,

Giovana Galvanin #a Costa e Jair fzwel Junior (Universidade
EstadualPaulista,Baum).
Resumos deComunicaçöesCientl
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eo treino dasrelaföes AB-X,no qualX1 era S+ diante dasrelaföes

enquantoque relaçöesdenâo equivalênciaentre osestfmulosC eB

detiniam esta funNo para X2.No Experimento 2,foram realizadas
75

todas as fases descritas acima, c0m exceçso da Fase 1. N0
Exgerimento 1, S1 atestou a emergência de todas as rclaçöes
avaliadas.Restlltatbs y sitivos fofam atestados p0r 52 e S3 nas
relaçöescondicionais de identidade e nasrelaçöes simétricas,com
exceçso dasimetriaBA paraS3.No Experimento 2,54 registrou a
emergência de todasas relaçöes testadas,embora c0m fndicesde
acertosentrc76% e29% ncstestesCB-X.S5atestouaemergênciade
todasasrelaçöes simétzicase 56 atestou somente a emergência da
simétricaCA.Osdadosindicam queaexposiçsnprfviaaotreinûeao
testede relaföescondicionaisde idenddade ea0stestesdesimetria
nëo prcduziram, de modo consistente, efeitos diferenciais na
emergência de classes de estfmnlos equivalentes e nem na
transferênciadocontrolecondicionalsôbreasftmçöesdiscriminativas

d0sestfmulosdeescolhan0stestesPQ-X eCB-X.Essesresultados
negativos podem estar funcionalmente relacicnados ao elevado
nt
imero de relaçöes condicionais utilizado ?ara demonstraçèo da
emergência de classes de estfmnlos equivalentes e transferênciade
ftmçâo. Porém, os resultados positivos registrados tanto na
emergência das relaçöes condicitmais de identidade,quanto das
relaçöes simétricas,poderia estarrelacionado com a utilizaçâo do
matching-to-samplesimultâneo.
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EFEITO: DA M ODM D ADE DE MATCIIING-TO-SAMPLE NA

W ANSFFM NCIADOCONTROLEDEFaSTIMULORELACIONAU.
JairfzlpelJunioreLiaFernandaSorrilha Gonsales4 (Universidade
EstadualPaulista,Bamul
Estudosdaliteraturasugerem queaexposiçâo aoprocedimento de
matching-to-sample simultâneo constitui-se em condiçào mais
eliciente na aquisiçpo e emergência de relaçöes condicionais em
detrimento ao matching-to-sample com atraso em crianças com

AEC51
O EFEITO DEPRX EDNENTOSDIFERENTESDES9NDM DELEITURA
Sœ u O COMPORTAMENTO DE GENERALIZK AO EM C'RIANCM COM
DIFICULDADESDEAPRENDIZAGEM
Rosâria MJHJ Femandes & Silya%% e J/JJ Gonçalves Medeiros

(UniversidadeFederaldeSantaCatarina)
O presenteestudoestâvoltadoparaaJreadaaprendizagem quelida
c0m aaquisiçpodocomportamento deleituraeescrita,fundnmentado
nosestudosdeeqtlivalênciadeestfmulos.Desk forma,investigou-se
()surgimentodecomportamentosdegeneralizaçpo,apartirdcensino
de palavrastteino ccm setecrianças n50 alfabetizadas,c0m idades
variandoentre7e14anos.Utilizou-se0procedimentodematchingto

J= pld,jtmtamente com doisconjuntos diferentesde sondas de
leitura IAAA eABA),apresentadosduranteasetapasdeexclusEo,
além deserem apresentadostambém nasetapasd0spréepls-testes,

cujos objetivos fcram:a) verificar a oconfncia de leitura com
compreensëoatravésdarecombinaçsoentreasunidadessilsbic% que

compöem aspalavrasensinadaseb)verit
icarse,além doaumento da
probabilidadedeleiturageneralizada,ocorreriatambém aemergência
de outras classes de respostas. Assim, foram apresentadas, aos

sujeitos, palavras faladas como estlmulos modelos e palavras
impressas como estlmulos de comparaçöo. Na sonda AAA, as
palavras de generalizaçso eram as mesmas durante as etapas de
pr&pls-testeeexclusâo.NasondaABA,a,
spalavra degeneralizwâo
eram asmesmasdurante as etap% depr&pös-teste e diferentes na
etapa de exclusâo.Os resultados finais demonstram que,dos sete

sujeitos,quatroapresentaram ccomportamentodegeneralizaçëoeos
(mtros três demonstraram que provavelmente com mm's tempo
apresentariam semelhante ccmportamento.AssondasAAA e ABA
nâo produziram generalizaçëo diferencial entre os dcis grupos de

sujeitos.Osdadossâo discutidosmostrando queascontingências
reforçadoras das palavras de ensino influenciaram também o
percentual de aceMos das tentativas nâo reforçadas das sondas
presentesnasetapasdeexclusâo.

necessidadeseducativas especiais.O objetiv: deste trabalho foi Palavras-cluwe:equivalênciadeexrlf/?llzltM,escolhadeacordoctl?n0modeloe
avaliarse a transferência do controle de estfmulos dehnidospelas
relaçöes sustentadas entre os componentes de um estfmulo
condicicnal complexo estaria funcionalmente relacionada com a
modalidade matching-to-sampk relacionada. Participaram seis

crianças(S1,52eS3noExperimento 1eS4,S5e56noExperimento
2), regularmente matriculadas no ensino ptiblico especial. Um

softwareexibiaosestfmulosnum monitorcoloridotouchscreen e
gravavaasrespostasdeescolha.NosExperimentos1e2,ossujeitos
foram expostosaosprocedimentosdematching-to-samplecom atraso
e simultl eo,respectivamente.As fases foram ccmuns a0s dois
experimentos.NaFase1houveoeeinodasrelaçöescondicionaisA.
B

dncaldndedeapre?ltàztqe??l
AEC52
DESEMPENHO DECRIANCASC0M HISO RIA DEFRACASSO D COLAR,
NAAPRENDEAGEM DELEITURAE D CRITADEPALAVRM CONTENDO
As DIFICIJLDADES DA LWGUA, UTILIZANDO UM PROGRAMA DE
DIK RIMINAIAOSEMERROS
Cristiano Guilherme D rro Barbosa*, Rosemeire DIIIT:J'
J, Olga

VJHJ Piazentin Rolim Rodrigues (Universidade EstadualPaulista,
Bauru)

(AIB1,A2B2,A3B3)eABX ,noqualXleraS+diantedasrelaçöes
Obietivo:O presentetrabalhopretendeuensinarleituraeescritade
AB jé treinadase X2,exerceria esta funçâo diante das demais palavrascontendo asditiculdadesda Lfngua Portuguesa,atravésde
combinaçöesentreosestfmulosA eB.NaFase2 houveo treinodas

um programa de ensino baseado em discriminaçâo sem erros e

relaçöescondicionaisPQ (P1Q1,P2Q2,P3Q3),XY (XIYI,X2Y2, equivalência de estfmulos (Treino de Leitura e Escrita 11),para
X3Y3)e,em seguida,ostestesdasrelaçöesPQY.queavaliaram sea criançasc0m histöriadefracassoescolar.
seleçâod0sestfmulosY1eY2seriacontroladapelasrelaçöesentreos
Materiale Métodos: Participaram cinco sujeitos que haviam
componentesdoestfmulo modelocomplexo(PeQ).NoExperimento conclufdo o Treino de Leitura e Escrita 1,contendo palavras com
1,apenasS1demonstrou resultadosposidvosnostestesdarelaçöes sf
labasSimples.Anteseapös()treino,ossujeitosforam submetidosa
condicionais PQY.No Experimento 2,nenhum dos três sujeitos ARELE II,queavaliao repertörio deentradade leituraeescritade
demonstrouresultadospositivosnostestes.Estesdadossugerem que
a transferência do controle de estfmulos detinido pelas relaçöes
sustentadasentre oscomponentes de um estfmulo modelo complexo
nâo se mostra ftmcionalmente relacionada com a modalidade de
matcbinl-to-sampleempregada.Estudosposterioresdeverëo avaliar
possfveis efeitos da modalidade de matching-to-sample mediante a

palavrascom diticuldadedalfngua.O TreinodeLeituraeEscrita11
eracomposto por14 séries,umaparacadaditk uldade,sendo4 passos
porsérie.O critérioparapassardeum passoparaoutro erade100%
deacertosnaspalavrasdetreinoem leittlraeescrita.Aotinaldecada

utilizaçâodearranjoscom um ntimero maisreduzido derelaçöes

Resultados:Trêsdossujeitosconclufram todos ospassos.Dois
sujeitospermanecem notreino.Osresultadosindicam queum sujeito

condicionais.
lProjetoFïnancf
tzd/pelaFAPFJF

2BolsistaIC/FAPESP

lklupras-cMve. aprendizagem relacf/nat transferência de /knigey e
ratrcàfnp l/-,cpwle

sérieossujeitoseram submetidosatestesgeraisdeleituraeescrita
contendopalavrasdegeneralizaçpo,
apresentou,desde o infcio, um desempenho alto e consistente nos
testesgerais aplicados apös cada série,enquanto que os outrosdois
apresentaram desempenhos que foram melhorando a medida que

Resumos deComunicaçöesCientl
*
scas

avançavam no programa.Para ostrês stjeitosqne conclnfram o
treino, observou-se que o desempenho em leitura superou o
desempenhoem escrita.
Conclusâo:Comparando osdesempenhos na ARELE 11aplicada
ante'
sedepoisdotreino,observa-sequehouvemelhoraparatodosos

'clcvrcpc/lt
we.
'aquisiçâ'
o deleitura,control
e deem'
muloseprocedinœntos
det
ffzcrj
pl
fauft
'
f/s6m erro

sujeitos em toda asrelaçöes testadas,mostrando que o treino foi AEC54
et
icienteparaensinarpalavrasc0m asditiculdadesdalfngua.
Palavravcluwe:lreiaotfeleituraeescrita,equivalênciadeeJffpwlt?
.
re
t
àzcrivlï
nui.
t
'
i/sem erros

M V ISEEXNRIMENTALDOCOMPORTAMENTO:UMD TUDOSOBREAS
CONTINGENCIM DE REFOK AMENTO N0 COMPORTAMENTO DE
LEITURADECRIANCASRECéM-M FABETIZADM

Edsons(1er* Costa*(UniversidadeFederaldeMinasGerais)
AFCJJ
PROCEDP/ENTOSPARA ENSWO DE RECONHECPdENTO DE PALAVRAS:
PAREAMENTO PALAVRA IMPRM SA - PALAVRA DSADA COM E SEM
ATRM OE COM FADINGOW DAPALAVRADITADA1

Alex â'
lll
zlrtlo Gallo**e Deiq das (H fUJdeSouza (Universidade
FederaldeSâoCarlos)
Esteestudo faz pM e de um programa de pesquisa maisamplo que
investiga procedimentos para () ensino de leitura.Neste trabalho
foram investigad% a aquisiçâo de comportamento textual pela
transferênciadecontroledeestfmulosdecomportamentc ecöicc,que

geralmente jl estl bcm instalado na populaçpc estudada. O
procedimentoapresentavaapalavraditadajuntamentecom apalavra
impressa.A tarefado alunoconsistiaem dizerqualeraapalavra.0
estudo,conduzido com 14 crianças,incluiu três condiçöes.Na

primeira condkào,a apresentaçëo dos dois tipos de cstfmulos
(auditivo e texmal) era sempre simultânea. Na segunda, a
apfesentaçëoinicialerasimultbea,masoestfmuloauditivopassavaa
sersegmentado em fragmentos cada vez menores daspalavras,ao
longo de tentativas sucessiva . Na terceira, havia um atraso
gradualmente crescente para a apresentw âo da palavra falada,de
modoque()aprendizpoderiapassaraantecipararesposta,dizendo a
palavra na prcscnça do texto,antes da apresentaçâo do estfmulo
auditivo.Foram ensinadose testados50 substantivosconcretns.As
palavru impressaseram apresentadasnateladeum microcomputador

e as palavras ditada,previnmente gravadas (voz humana),eram
reproduzidaspormeiodealto-falantesacopladosao computador.Ao
finalde cadaciclo de treino com conseqtiênciasdiferenciais,aleitura
eratrwstadapelaapresentafâo apenasdapalavraimpressa,em sondas
sem conseqtiênciasdiferenciais.Osblocosdetreinointercaladoscom
sondas de leitura iam sendo repetidos até atingir um critério de
estabilidadeou 100% deacertos.Osresultadosindicaram quedurante
o treino,a porcentagem de acerto oscilou entre 95 e 100*,exceto

paraacondiçsoquefezusodofadingout.Nestacondiçâo,quando
apenas a glimeira sflaba era ditada,no infcio do bloco,ecorria
deterioraçâo do desempenho. Os alunos que iniciaram os
procedimentosccm linhadebasesuperiora20% deacerto obtiveram
escorescom tendência crescente nastentativas de sonda.Osdemais
alunos, que participaram da primeira etapa, nào apresentaram
aumentosir itk ativoem relaçâoàlinhadebase,mesmodepoisde12
blocosde treino.Porisso,depoisdo sextobloco,todasastentativas
desondapassaram aserconsequenciadas,depoisdoqueobservou-se
tendência crescente nos escores de acerto.A falta de eficiência dos
procedimentos pareceu estar relacionada ao tempo curto para
responder nas tentativas de sonda e à duraçëo méxima de seis
segundos, independente da resposta do aluno. Alteraçöes do
procedimento,como tornaro ténnino de uma tentativadependente do

Objetivos:Este estudo objetivou elevaro fndice de leitura de

criançasalfabetizadu atravésdetf-cnicasdereforçamentopositivo.A
pesquisa foirealizada na biblioteca da Escola M tmicipalM alia da
Penhad0sSantosdeAlmeidadaredemurlicipaldeBetim com os30
alunosde uma tunnade 2*série que apresentava baixafreqûência de
comportamento de leitura conforme asrmava a professora e os
grv cosdeempréstimosdelivrosdabibliotecadaescola.
M ateriale M étodo:Optou-se pelo modelo A-B-A-B onde cada
etapa durou 20 dias.Naprimeira f%e,Linha de Base,mediu-se o
comportamento deleitura dosalunossem nenhumam anipulaçâo de
varilvel por parte do experimentador. A mensuraçào do
comportamento deler,em todo o experimento,foifeitade acordo
com o ntimero de empréstimosdelivrosregistradosnabibliotecae
posteriorveriticaçâo da leitura do aluno pelo experimentador.Em
cada dia da semana os participantes podeliam pegar livros
emprestados para ler em casa. Na Fase Experimental, a cada
comportamento de lerum Iivro,o aluno ganhavareforçosprima
'n'ose
secundM osque variaram entre livrosusados,''
tokens''
,balas,etc.e
uma estrelinha que seria pregada num painel expositivo
confeccionadoespecialmenteparaqueosalunosacompnnhassem seus
fndicesde leitura.Apösestafase,na Extinçâo,mediu-se maisuma
vezonfveldeleituradessesalunos,sendo queagoran5oreccbcriam
nenhum tipodereforçopelocomportamentodeler.

ResultadosfObservou-se que na Fase Experimental()fndice de
leituradosalunosaumentoude1livro(conformemensuradonaLinha
de Baselpara 5 livroslidospor aluno porsemana.Na Extinçâo,
veriticou-se queo fndicedeleituradosalunosbaixou para2 livros
lidosporsemanaporaluno.comprovandoaaplicabilidadedatfzcrtica
de reforçamento positivo.Apösa Extinçào reintroduzimosa varisvel

dereforçamento com o objetivodemanteraaltaafreqiiênciade

comportamentodeleiturarecém adquiridapelosalunos.
Conclusâo:Estesdadoscomprovam aaplicabilidadedatécnicade
reforçamento positivo.N0casodetarefascomo pleitura,considerada
pelos alunos ccmo minimamente reforçadoras ou até mesmo em
algunscasospunitivas,ouso dereforçadorestangfveispode sermuito
valioso no estabelecimento de reforçadores intdnsecos.N5o existem

razoes para supor que a leitura esteja fora dessa tecnologia.Ao
contrM o,cada vez mais se evidenciam as relaçöes entre varilveis
ambientais e esses repertörios compo- mentais.Este procedimento
demonstraaeficiciadessetipo de intervençâc que seapresentacomo
umatécnicaque propicia apossibilidade de se aumentarafreqtiência
dessecomportamento que éessencialno processo deaprendizagem:a
leitura.

Palavras-chave:reforçamento,leituraebibliotecaescolar
AEC55

responderdo sujeito e aapresentaçâo de conseqtiênciasdiferenciais EFlcéclADEUM PROGRAMADEENSINODELEITURAEM FUNG ODO
em todas as tentativas foram implementadu no prosseguimento do
estudo com novos alunos e osdados obtidos nas sondas de leitura

UsO DE M ATERIAL CONVENCIONAL OU INFORMATIZADO, DA

QUANTDADEDEPALAVRASPORUNIDADEDEENSINOC DAPRESENCA
mostram que os sujeitosestâo obtendo porcentagensde leitura em OU Nâo DEFIGURM COMO PISTASADICIONAISAO TEXTO
tornode80a100% em poucassessöesdetreino(em média8),oque ArianeA.Corradi*;Andrl#.Rosa Filho*,Def.çy dasGraças de
ilioC.C.deRose(UniversidadeFederaldeSâoCarlos)
sugere que o controle de estfmulos esté sendo transferido do sbllw eJl
comportamento ecöico para o comportmnento textual,independente
de caracterfstica especificas do emparelhamento palavra-escrita
palavra-ditada.

?ProjetopnanciadopeltlFAPESP.
Resumosde Comunicaçöes Cientl
ficas

Obietivos.Estudospreocupadoscom aeficéciadeprocedimentosde
ensino têm verihcado como as tiguras que acompanham o texto
podem afetaro estabelecimento de repertöriosirliciaisdeleitura.Este
trabalho compara duas versöes informatizadas e uma com material
77

convencional,deum progfamadeensinodeleituracom 51palavras. apfesentavam ditkuldadesdeaprendizagem,yinculadasaum serviço
Em cada versso foram testatbs três procedimentos:sem fip ras de reabilitaçb e ao ensino fep lar, oriundas de classe sdcio-

(palavraimpressaisoladal;c0m umatiguracorresptmdenteàpalavra; econômicamédiaabaixa(0uSeja,Sl0trabalhadôresc0m rendade,n0
ec0m trêsliguras,uma delascorrespondenteà.palavra.
Método.Asversöesinformatizadasdifeliram quanto ao nt
imerode
unidadesdeensinoeaontimerodepalavrasporunidade.Umaversso
foidivididaem 8 llnidades,com nlimero gradualmentecrescentede
palavrasporunidade:3,4,5,7 nasquatro primeira e 8nasquatro
subsequentes.A outra versâo foidivididaem 17tmidades,com três
palavrasporunidade.A versâoem pasta-catâlogoreplicouaprimeira
versâo informatizada. Participaram do estudo 50 crianças,
subdivididas pelos tzfs procedimentos em cada versso. M edidas
individuaisdodesempenho deleituraeram feitasp0rpréepös-testes

ma imo,cincc salM osmfnimos enfvelsöcio-culturalvariandn do

consdtufdasporrecombinwöesdesflabasdaspalavrasensinadas.Um
gré-testeinicialmediu orepertériodeentrada;doisoutrostestes,um
no meio e outro no finaldo programa,avaliavam a leitura das

daleimrade,pelomenos,umasflabaquecompunhaaspalavraseum
në0 gtneralizou.Durante as observaçöes snais em sala de aula,

palavrasensinadaseum conjtmtodepalavr% nov%.

leitura,onde anteriormente nâo ocorria.Também,na entrevista snal,

analfabetismoaosep ndograu).Aspalavrasutilizadasforam nbtidas
atravésdeumaentrevista inicial.O procedimento fcirealizado em
etapas,com materialprogramado,sendoque,acadauma,aumentava-

se0nfveldedificuldade,respeitando-se0ritmoprögriod0ssujeitos,
portm somente prosstguiu-st para a etapa seguinte quando se
alcançou 100porcentodeacertos.Umaentrevistatinalfoirealizada
com asprofessorasparaverificarseocorreram mudançasnospadröes
deinteraçâo em sala de aula.Os resultadosmostram que todos os

sujeitosapresentaram leituracorretadaspalavrasensinadas,em tomc
em cadaunidade,pcrmedidasderetençâo (sessso sepinteaopös- de 80 a 100 p0rcento de acertos no teste final.Três sujeitos
teste) e p0r medida de leiira generalizada,isto é,de palavras generalizaram,gm apresentongeneralizaçsoparcialveriticadaatravés
.

Resultados.Em todos os procedimentos os alunos aprenderam a
reconhecer aproximadamente 100% das palavras ensinadu; mas a

observou-semudançasnaparticipaçëo dossujeitosem atividadesde
asprofessora informaram queossujeitosçestavam um pouco mais
segurosnasatividadesdeleitura''ocorridasna saladeaula.Nostestes

quantidade de treino dependeu da diseibukâo das palavras por de equivalência,os sujeitos estabeleceram as relaçöes entre as
unidade,com o nt
imero de blocosparaatingiro critério de aquisiçpo
decrescendo nasunidadesfinais.0 nûmero médio deblocosfoi10
porunidadequando oprogramafoidesenvolvidoem 8unidadese 3
blocosporunidadenaversâo c0m 3palavrasporunidade.O padrso
de desempenho variou acentuadamente entre o procedimento com
uma tigura e os outros dois, independente da versâo: nos
procedimentos com palavra isolada e com trêsigurasobservou-se
uma curva de aquisiçâo ao longo de sucessivos blocosde treino;
atingido o critério de aquisiçEo,()desempenho eramantido no pöstesteenaretençâo.Noprocedimentocom iguraredundanteosalunos
acertavam 100% logo no primeiroblocodetreino,masn5o atingiam
0clitéripnopös-teste,requerendosucessivasrepetiçöesd0streinose

palavrasesclitasesuasrespectivasfigurasaonfveldc 1(X)porcento
deacertos.Osdadossâodiscutidosem termosdaspossibilidadesde
extensào do método utilizado para indivfduos estigmatizados pela
aparênciaffsica,para osquais0 sistematradicionaldeensino alega
que estâo impossibilitadosde acompanharos contet
idosacadêmicos
pois, como demonstram os resultados, a lespo cerebral nâo se
conhgurou como um fatorimpeditivoparaaaprendizagem daleitura
eescrita.
lâlanabolsistadaCAPES
Palavras chave. paralisia cerebrat, leitura e escrita, dfycrfplïrltql
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apresentando curvasdeaquiskâonospös-testes.Quanto à leitura AEC57
A AQUISICAODALEITURAEESCRITANUM CONTEXTOEXPE> ENTAL

generalizada,observou-se grande variabilidadeentreosalunos.
Conclusëc.Osresultadossugerem queaversâoinfcrmatizadapode
sertâo eficientequanto a versâo com materialconvencional,sendo
porém mais facilmente aplicsvela maior nimero de alunos;além
disso,oensinofoimaisefcientecom um ntimero menordepalavras
por unidade,embora requerendo mais unidades para ensinar as

mesmaspalavras.Osdadosdegeneralizaçâorecomendam aadkâode
procedimentos que segmentem as palavr% faladas e impressas,
buscandoasseguraraleiturageneralizadaparatodososalunos.
FAPESP(BolsadeIcparaaprf- frcaatora;Proc.96-3937-6)
CNPq(BolsadeIcparaoJql
z?ltftlavtorePQparaostwpw doi
sautores)
fkl
lvras-c/l
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AEC56
A UTIUZAIAO DA DISCRW INACAO CONDICIONAL NO ENSINO DA
LEIK RAE ESCRITAA CRIANCASCOMPARMJSIACERE3RAL

Vallria #o#r#NeJ#V e José Gonçalves Medeiros (Universidade
FederaldeSantaCatarina)
O presente trabalho lidou com a aquisiçào do comportamento
textualem criançascom paralisiacerebral.Suacondiçâoneurolögica,
associadacom cspreconceitosarespeitodacriançacom necessidades
educativas especiais, tem diticultado ou mesmo impedido seu
desenvolvimento escolar,originando disculdades na aquisiçào de
comportamentos acadêmicos, entre eles,a leitura e a escrita. O
ensinodeste repertörio inicial,atravésdadiscriminaçâocondicional,
mostrou-seesciente.Além do ensino,foram realizadas sessöes de
observaçâo diretaem sala deaula paraveriticarsepadröesdeleiturae
esclita,ensinados fora do contexto da sala de aula, emergem (ou

generalizam) para este novo contexto.Nestas observaçöes foram

enfocadasasinteraçöesentrecadasujeitoeoprofessor.Participaram
desta pesquisa cinco sujeitos com paralisia cerebral que
78

COLETIVOE POSSIVEISGENERALIZK ôESPARA0 CONTEXTODA SALA
DEADLA1
JOJJ Goncalves Medeiros. âlfn: Rössel2,Nte ne Carvalho Wendt,
Patnkia Mendes #a Silva, rcfnu Amorim, Edna Bittelbrunn e

â/dxantfm éntonakopoulu(UniversidadeFederaldeSantaCatarina)
A presente pesquisa investigou as possibilidadesde expandiros
procedimentosdeensinodeleiturae escrita,utilizadosem contextos
individuais,paraum contextocoletivo.O procedimento foirealizado
com 10criançasquefreqtientavam um Centro ComunitM oreligioso,
onde eram orientadas por funcionlrias do referido Centro na
realizaçso dosdeveresde casa.O materialconstituiu-sedepalavras
ditadas,comoesdmulospltWeloepalavra impressascomo estt
mulos
de comparaçâo'
,as crianças apontavam,em uma pasta pllstica, a
comparaçso corretae,tm stp ida,levantavam a respectiva palavra
inseridadentro de um crachl.No infcio do procedimento,todasas
crianças participaram do ensino enisituaçâo de um tinico grupo,
porém,àmedidaqueavançavam,o gnlpo t
inico era subdividido em
gruposmenoresem virtuded0sritmosprlpriosdiferenciadosdecada
criança. Eventualmente uma ou outra criança realizava o
procedimento individualmente por nâo existir,momentaneamente,
parceiro para a tarefa. Na situaçëo coletiva, o experimentador
apresentavaapastacom asduaspalavrasdecomparaçëo impressas,
aomtsmotempoquesolicitavaàscriançasquelessem e,apontassem
umadelas,adesconhecida.Depoissolicitavaquelevantassem um dos
crachlsentretrêsdisponfveisqueestavam sobreamesa.Um bolsista
preenchia, na coluna apropriada da folha de registro, apenas a
respostaincorreta,quando esta ocorria.Na seqûência,com um d0s
crachlscomo modelo,ascrianfiseram solicitadasa escreverem a
palavra-treino que estava sendo ensinada com letras de forma que
ficavam dentro de um envelope de papel.Os resultados do teste de

retençâototal(com 27palavras-treinoe35degeneralizaçâo)mostram
Resum osde ComunicaçöesCientl
-ficas

queasituaçpocoletivaf0ielkientenaproduçèodaleituratextualede

generalizaçso paraseisd0sdez sujeitos;osdemaissujeitos,c0m
percentaisem leitura generalizada abaixo de 50 p0rcento,foram
submetidos a um procedimento individual computadorizado

(MESTRE 1.
0).Ao t
inaldo treinoindividualizadoforam submetidas
a um nûvo teste de retençâo; das quatro participantes, três
apresentaram leiturageneralizadaentre80a 100p0rcentodeacertos;
aoutraapresentou60porcentodeacertos.
Nadiscusssosâo apontadosfatoresqueprovavelmenteinterfeliram
noprocedimentorealizadoem grupo,além deapontarsugestöespara

agrimorarproccdimentosqueenvolvem maisdeum sujeito.
Iprojetoaprovadoe/a-c/cff
opeloCNN -ProcessoCNN n/524166/96.

âEC59
TRANSFERZNCIA DE FUNCOES DBCRIMINATIVAS EM CLM SES
EQUIVAIANTESDEESTM JLOSARBITRXRIOS.

Matheus Si#a&t?: e Julio Cesar Coelho de Rose (Universidade
FederaldeS5oCarlos)
Estudos anteriores demonstraram a transferência de funçöes
discriminativas,de S+ e S-,através da formaç:o de classes de

esïmulosequivalentes.O presenteestudoteveoobjetivodeverilkar
a transferência independente de cada uma dessas funçöes. Os
participantes foram trêscriançascnm idade,no infcin da coleta de
dados,variando entre 7 a 8 anos.O proccdimento envolveu três

lBolsistadeIC doCNPq.
Palavrapchave: ffj
lcrfpl
frlfl: condicional
, equival
ência de ezlfpulltM e

classesdeestfmulos(tigurasabstratas),c0m trêsestfmuloscadauma

fracassoelcte r

entreA1(S+)eA2(s-), treinodedijcriminaçëocondicional(CA,
AB),sondadetransitividade(CB)eequivalência(BC).Osresultados
obtidosnospermitem afirmarquetodososparticijantesapresentaram

AEC58

PRX EDIMENTO DE ENSINO DE LEITURA SOB DISCRIMINAW ES
CONDICIONMSE DESEMPENHONOW ISC

Ana C/JI/ZX BortolozziMaia*. (Universidade Estadual Paulista,
Baul
'u)eDeisy dasGraçasdeSouza (Universidade Federalde Sâo
Carlos)

das classes.Inicialmente f0i treinada uma discriminaç:o simples,

formaçro de equivalência de estfmulos.Sondas de tranferência de
funçöes discriminativas, realizadas em Seguida, veritkaram se os
paresdeestfmulosB1/B2eC1/C2haviam adquilidofunçöesdeS+e
S-, respectivamente, e em seguida, se estas se m antinham no
cruzamento entre os pares, Bl/C2 e C1/B2; posteriomente, os
estfmulosque supostamenteteriam adquirido funçöesde S+ ou S-

0 objetivo foiinvestigarse0 ensino de palavrastreinadase a foram apresentadosjuntamentecom estfmulosdeumaterceiraclasse,

emergênciadeleiturageneralizada a part
irdeum prûcedimento de
ensinodeleituraespecfscoafetariaodesempenhodealtmosnaescala

supostamenteneutros(paresB1/83,B2/.
B3,C1/C3 eC2/C3).Dois

Wechslerde inteligênciainfantil(WISC).Participaram 10 crianças,
deambosossexos,de8a 15 anos.Utilizou-sede:a)instrumentode
avaliaçào de leituraenvolvendo tarefasde leitura,cöpia,ditado (de
letras,Silabas e palavras simples,com letra imprensae cursiva)e

deS-,parapraticamentetodososestfmulosapresentados;osdadosdo

selefào de palavras impressa e de figuras cmpregadas em

discriminaçöes condicionais com modelo auditivo ou visual; b)
WISC.Ascriançasformaram doisgrupos:Experimental(6 crianças

que foram tcstadas pelo WISC antes e depoisda exposkso ao
procedimento de ensino)e Controle (4 crianças que foram apenas
testadaspeloWISC,nasmesnusépocasqueasexperimentais)etodas
nëosabiam ler.Resultadcs:oQ.I.Totalaumentcuparacincodasseis
criançasdo Grupo Expelimentalenquanto diminuiu para todas as
criançasdoGrupoControle.Paranmbososgruposodesempenhofoi

melhornaVeadeExecuçâo nasduasavaliaçöes.Doscincosubtestes que,supostamente avaliavam relaçöes similares às relaçöes

dossujeitosrevelaram transferênciadeft
mçöes,tantodeS+,quanto
terceiro sujeito n5o foram consistenteso susciente para que se
considere que houve transferência de ftmçöes. As sondas de
tzansferência de funçöes foram repetidas apös a reversâo da
discriminaçâo simples. Os resultados dessas sondas revelam

inconsistêncianasrespostasdostrêssujeitos.Osresultadoslevantam
dlividas quanto a ftmçso dos estfmulos da tcrceira classe, que
poderiam nâo ter representado um parâmetro adequado para o
ilolamento dasfunçöesdiscriminativas,nassondasde transferência
de funçöes. A inconsistência do responder apös a reversb da
discriminaçso simples pode dever-se ao fato de que as crianças
pa saram a ter histlrias relativnmente recentes em que tanto A1
quantoA2exerceram ambasasfunçöes,deS+eS-.
*Estetrabalhocoatozcom oapoi
odo CNPq.

Jklcvraç-càave.
'eqaivalênciadedzlrvlll//â'
,formaçtïodeclanestfeestçmul
os
ensinadaspeloprocedimento deensino daleitura(Nlimeros,Cödigo, flràifrtfrf/.
îetranferência#e.fu?l;W',
çdiscriminati
vaa.
Cubos,ArranjodeFipraseArmarObjetos)ascriançasdo Grupo
Experimentalapresentaram em sua maioria,resultadosmelhoresem
todoselesnasegtmdaavaliaçâo.Nas fpalavr% ensinadas',ascrianças
do Grupo Experimentalacertaram em média 92% e as do Grupo
Controle 67% e nas tpalavras de generalizafâo', 43,2% e 51,3*,
respectivamente,Ascriançascom m aioresfndicesdegeneralizaçâo

AEC60
FORMACXO DECLASSESDEESTIMULOSEQUW ALENTESN0 FORMATO
LA IS-PAPEL: ANXLISE DO EFEITo DE DIFERENTES TIPOS DE
ESTfMtios l
Verônica & nder Haydu* e Elsa Maria M entfdl Pessoa Pullin

obtiveram decréscimo de escore de Q.I.e uma criança que nëo (Universidade'
EstadualdeLondrina)
generalizou obteve acréscimo de escore no Q.
I.(+ 4 pontos).Os
Procedimentos que permitem desenvolver classes de esdmulos
dadosindicam que:a)avariaçâodoQ.I.foiclaramentepositivapara
oGrupoExperimentalenegativaparao GrupoControle;b)ossub- equivalentespormeiodeinstm çöessâorelevantesporpermitirem que
testes hipotetizados como aqueles que apresentavam relaçöes
Similaresàsdoprocedimento deleituraparecem tersido influenciados

positivamentepela condiçâo expelimental;c)o treino deleitura foi
efetivo para as crianças experimentais, embora os resultados nâo
podem seratribufdos apenas ao procedimento,uma vez que crianças

coneolestnmbém leram;d) houve diferençasno desempenho das
criançasentreosgrupos,experimentale coneole,no que se refere as

variaçöespositivasdeQ.I.Tota1,aJreadoteste(verbalou execuçâo)
e aossub-testes,masque nëo parecem relacionadasSomente àleitura
generalizada.Assim ,investigwöesfuturas deverâo abordarpossfveis
efeitos de variâveis relacionadM com o ensino de leitura no
desempenlm no W ISC.

*projetojnanciadoporbolsaCNN (BolsaDeslocament
o).

Palavras-chave:leitura,i
nteligênci
a ediscriminaçöescondicionais

Resumosde ComunicaçôesCientçficas

atecnologiade equivalênciade estfmulospossa serempregada em
intimeroscontextos,especialmenteem saladeaula,sem anecessidade
do uso de materiais ou equipnmentos especiais. Para analisar a
formaçâo de classes de estfmulos equivalentes, utilizando o
procedimento no formato llpis-papel, 110 estudantes foram
distlibufdos aleatoriamente em dois grupos.A coleta de dados foi
realizada em salas de aula. Discriminaçöes condicionais foram
instrufdas por meio de sentenças do tipo 4tquando modelo for R,
escolhar ',usando nmaestruturade treinolinear,com duasclasesde
trêsestfmulos.O Grupo 1foisubmetido aprotocolosdetreino eteste,
envolvendo letras do alfabeto aribico e o Grupo 2 com sinais nâo-

familiares.Na Etapa 1 ossujeitos responderam a 72 tentativas de
treino,tendo acesso àsinstruçöes.A Etapa2 consistiu de72 tentativas

de testes das relaçöes emergente,
s (simetria, transitividade e
transitividade simétrica) intercaladas por tentativas de treino, na
ausência dasinstruçöes.Tanto na condi#o de treino quanto na de
79

teste,n5o havia ctmseqtiências pafa as respostas. Os reltlltados
indicam que0grupo (pef0isubmetido ao protocolo c0m sinaisnE0- AEC62
X ESDE
falniliaresa?resentou78,06% derespostascorretasn0stestes,()qtle FORMACAO DECIASSES SEQINCIMSATRAVISDE RELAI
FrIDAS DENTRO DE UMA SEQG NCIA E ENTRE
foisuperioràporcentagem deacertosdc pupo queformourelaçöes ORDEM ESTABEI.
entreletrasdoalfabeto arsbico(70,709M.Essadiferençafoidevido a SEQV NCGSINDEPENDENTES.
um maiorntimero deerrosem todosostrêstiposdeteste(simetria, Mylena Pinto lJ= I, Grauben XJJfJAA, Maria Elizp gela

transiuvidadeetransitividadesimétrica)apresentadopelnssujeitosdo
sepndc grupo.Esses dados indicam que ()us0 de sinais nëofnmiliares pode ser importante para evitar que a histöria pré-

experimentald0ssujeitospossainterferirc0m 0resultadodeestudos
de formaçso de classes de estfmulos equivalentes e que ()
procedimento de discriminaçâo condicional instmfdo,no formato
lspis-papel, pode scr utilizado conm instrumento de treino de
formaçso declassesdeestfmulosequivalentesem procedimentosde
gesquisaeensino.

lprojetosaanciadopelaCNN .
molsaCNN -Prodatividadeem 'rlt
PJJa

Palavras-chave: equivalência de ellfpll
tltu, discriminaçâo condicional e
jrlllrllj't'i/

4RC61
FORMACAO DE CLASSESDE D TR ULOS EQUWALENTES:PALAVRAS
CoME SEM CONTEtDOEMOCIONALE M TERAIZESFISIOO GICAS

%??lpJfo##*, Tereza Soeiro e lvy Menezes & ?'le/a (Universidade
FederaldoPars)
q

OBJETIVO:Umapropostaalternativaparaacfisedodesemyenho
sequencial,sugere que classes de estfmulos y dem serproduzidas
através do estaàelecimento de relaçöes de ordem dentro de tlma
seqûência eentre seqtiênciu independentes.Estfmulosmembrosde
duasoumaisseqtiênciasqueocupem amesmaposiçâo relativanuma
seqtiênciaem um dado contexto e compartilhem aspropriedadesde
umarelaçsodeequivalência,podem servistoscomomembrosdeuma
cl%seseqûencial.A produçëo de seqiznciaspode serresultado de

desempenhosprodutivoscujospré-requisitospodem serestabelecidos
dediferentesmaneiras,inclusivea partirdo treino dc discriminaçâo
condicionalbceado no pareamentn consistente de estfmulos,sem

conseqtznciasdiferenciaisimediatas.O Objetivodopresentetrabalho
foiverificar()efeitodopareamentoconsistentedeestfmulosmodelocomgaraçâocorretos,sem conseqtznci% diferenciaisimediatassobre
o desempenho seqûencial produtivo e a formaçâo de classes

IedaM.B.Mazzo*.ârlrltzBeatrizM.Queiroz*,â?l
a CarolinaSella%, seqtienciais.MATERIAL E MéTODO: Cinco universitMos de

Aaa Ugia Cécere*, Carolina fm zr:nlf*, Giovana H. Udinal*,

ambosossexnsforam submetidosem umafasepreliminarao treino

Graciela 0.dos Santosh Iara F.G.Pereirah Josy de .
% lfw ', das relaçöes condicionais AB e AC,utilizando um pareamento
JosianeC.f.luïak:eSllviaR.deSouza**(UniversidadeEstadualde ccmsistente entre estfmulos mcdelo-comparaçso corretos, sem
Londrina)
conseqiiênciasdiferenciais imediatas.A tarefadosparticipantesera
A transferência de funçöesrespondentes por meio de classes de responder a dfgitos (modelo) e fcrmas geométricas abstratas
(comparaçöes),atravésdeum monitordeWdeocom telasensfvelao
estfmulosequivalentespôdeserdemonstrada em estudosanteriores.
toque.Apösalcançarem ocritériodeacerto correspondendo a 100%

Com oobjetivodcinvestigaratransferênciadeeliciwâorespcndente dastentativa de linhade base,osparticipanteseram expostosa0s
(frequênciacardfaca)atravésdeclassesdeequivalênciaeverificarse testesparaformaçâodeseqiznciasetestesparaordenaçâo depares
existediferençanaformaçëodeclassesdeestfmulosequivalentesem
mulosadjaccntesenëoadjacentes.Apösaexposkâoaostestes
funçâo do tipo de estfmulo experimental: palavras de contetido deestf
emocional e nâo-emocional, participaram deste estudo cinco
estudantesuniversito osdo primeiro ano do ctlrsodePsicologia.Os

sujeitos foram divididos em dois grupos.O Grupo 1 recebeu

treinamento com as palavras sem contelidc emocinnal: mlmore,
paredeebotâoeoGnzpo2c0m aspalavrascom contetidoemocional:

referentesacadarelaçso treinada,osparticipanteseram expnstosao
teste de formaçâo de seqtiências onde alguns dos estfmalos da
primeira e segunda seqtiências produzidas eram apresentados
simultaneamente para serem ordenados. Finalmente, uma relaçâo

condicionalAD eraensinadac0m o mesmo arranjo dostreinose
testes originais, em seguida, um teste misturava estfmulos da

estupro,assassinatoemutilaçâo.Todosossujeitosfnram submetidns primeira,sep ndaeterceiraseqttênciasproduzidas.RESULTADOS'
,
ao treino das relwöes AB (palavrà falada-fipra abstrata) e AC
(palavrafalada-tipraabstrata)seguido pelostestesdasrelaçöesBD

Três participantes alcançaram o critério de acerto nos treinos das
relaçöescondicionaisAB,AC eposteriormenteAD eforam expostos
(fipra abstrata-palavra falada pelo sujeito),CD (fipra abstrata- aos testes, resgondendo sequencialmente de acordo com a
palavrafaladapelosujeito) BC (tiguraabstrata-fipraabstrata)eCB ordinalidadepresente no treino,porem houve alguma variabilidade

(figuraabstrata-sguraabstrata).Em segt
lidafoirealizadaumasessâo ostestescom paresdeestfmulosadjacentesenâoadjacentes.Nos
em que houve o emparelhamento do estfmulo C3 (tip ra abstrata) n
testes que misturavam estfmulos provenientes de seqûências
com um som considerado aversivo.Apösestasessâo ostestesforam
reapresentados. Durante todas as sessöes de teste a freqtiência

independentes,osparticipantesforam capazesdeproduzirumanova

seqtzncia ordenando todos os estfmulos. CONCLUSXO: Os
cardfaca foiregistrada.Todos os sujeitos aprenderam as relaçöes resultadcssugerem queosestfmulosqueocuparam amesmaposiçso
treinadas e apresentaram a emergência das relaçöes testadas.
Entretanto,velificou-sequeonimero detentativasparaaaquisiçào

relativa em cada seqûência produzida compartilhavam as
propriedadesde uma relaçâo de ordem e podiam ocupara mesma
posiçâodentro dc seqiiênciasdiferentes,sugerindo fortcmentequeo

de critério de aprendizagem (90% de resposlscorretas)foimaior
paraossujeitcsdoGrupo2(em média48tentativaspara0treinoAB arranjodetreinogerouaformaçâodeclassessequências.
e128tentativ% para()treinoAC)doqueparaossujeitosdoGrupo1 m iscente do curso de Mestrado em Psicologia: Fdtlrfc e Pesquisa do
(em média 53 tentativas para o treino AB e AC).Os resultados c/e orlcplenln

sugerem queossujeitosdo Gnlpo 2 necessitaram deum maior **DocentedoDepartamentodePsicologiaFaperi- nlnl
ntimero de tentativas para aquisiçâo dasrelaçöes treinadas,mas que
nào houve diferençasignitkativa quanto à freqiiência cardfaca dos
dois grt
lpos.portanto, embora nëo tenha havido tfansferência de
eliciaçëo respondente,houveinfluênciadoefeitodo tipo deestfmulo
utilizado nas classes estabelecidas. M esmo assim, a freqûência

AEC63

cardfaca parece serviévelem estudosque tenham porobjetivo

W EWO DE PAREAMENTO CONSISTENTE:EFEITOS DO ATRASO D0

investigaratransferênciadefunçâo.
*Alunaado.
rcrlt?t
fePsicologia.

M ODELO
GraubenAssis*,M arceloBaptista*,DanielleGraim Cardosoeee

**Professoras/Orfealtànraç

UlissesPereiradeCastro(UniversidadeFederaldoPars)

***BolsistadelniciaçâoCientncaCNPq.

Jkltwrtu-cll
twr; relaçses de orden desempenho produtivo e cl
tlsses
Je4f
illjcffl.
r

Palavras-cluwe:equivûlência dee.
çlI
#
= l(?.
tfrequência cardt
lca epalavras
com esem conteùdoemocional.
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OBJETIVO: Estudos anteriores sobre a formaçâo de classes de

ResumosdeComfJ/lXaW osCientMcas

estfmulos equivalentes, a partir do treino de discriminaçöes
condicionaiscom pareamento consistente cntre modelo-comparaçâo
correta, em humanos. sem conseqûências diferenciais imediatas,
investigaram anaturezadosestfmulcs,aantecipaçëodostestes,ouso

de fading em adultos e pré-adolescentes, todos demonstraram
resultadospositivos.O presentetrabalhoveriticouosefeitosdoatraso
do modelo no treino de duas discriminaçöes condicionais com
pareamento consistente do modelo-comparaçâo correta, sem
conseqtiências diferenciais imediatas, buscando generalizar os

condicionaisAB eAC ,ntilizandoogaradigmadeescolhadeacordo
com o modelo,onde os estfmulos dos grupos A,B e C nâo
apresentavam relaçöes ft
mcicnais pré-existentes ,enquanto que os

outrosquatro sujeitostgrtlpo2)foram expostosao mesmotipode
proccdimento,söque as relaçöesentreosestfmulps(B1eC1) eram
funcionalmente pré-estabelecida. O nlimero médio de tentativas

necesslasporsujeitos paraatingirocritério notreinoderelaçöes
condicionaisfoibem maiorno grtlpo2(x= 238,5)queno pupo 1(x
= 8
0,75).Todosossujeitosdo grupo 2,noentanto,estabeleceram

resultadosdosestudosanteriores.MATERIAL E METODOS:Seis relaçöes transitivas e três destes estabeleceram relaçöes simétricas
universite os,de ambos ossexos,foram submetidos ao treino de enquantoque nenhum dossujeit
osdogrupo 1fcrmaram quaisquer
relaçöes condicionais com figuras nomeâveis. Foi usado um dest
as relaföes. Somente os sujeitos que foram expostos ao
microcomputadorcom telasensfvelaotoqueparacoletaeregistlod0s
dados.Um proccdimento de matching arbitro o com atraso zero

(delayed arbitra!y matchinpto-sample-DAMTs) foi utilizado para
ensinarasrelaföescondicionaisAB eAC,intercaladoscom testesde
simetria BA c CA.Em seguida.apös a revisso da linha de base
correspondente,testesdeequivalênciaBC cCB foram aplicados.A
tarefadogarticipanteeratocarlevementeem umatigtlraqueaparecia

procedimento do grupo 2 demonstraram relaçöes de equivalência,
sugerindo portanto que rclaçöes funcionais pré-existentes entre
estfmulos B e C parecem facilitar a emergência de classes de
equivalência

Apoio:CNPQRIBIC
Obs.:oterceiroeoqxrftlaat
orJJobolsistasdoCNPWPIBIC
Pcl
fwrcpco ve; eqaivalência de é'
.
rll
i?*f/l, classes pré-estabelecidas e
epl
eràëncifldeclasses

najanelacentral(Iateladocomputador.Apösresponderaessafigura
(resposta de observaçâo), três estfmulos de comparaçâo eram AEC65
apresentadossimultaneamentesem apresençadomodelo.Utilizou-se
de instruçöes lrl
fnimas e em cada tentativa,o modelo era pareado
consistentemente com um estfmulo de comparaçâo correto.Caso o
participanterespondesseccrretoouincorreto,nâohaviaconseqûência
diferencialimediata.O critério de acerto para avançarde um bloco
paraoutro eparaostestesfoide 100% Todososestfmulosforam de

TOPOGRAFIA DE RESPOSTAS INFLUENCIA A FORMAIAO DE CLASSF,
S
DEESTN ULOS
'etlroBordiniFaleirose.JùlioCharCoelhodeRoseeOllviaM isae

Kato(UniversidadeFederaldeSâoCarlos)
Alp nsautoresconsideram queo aumento no nlimero denödulos

uma mesma modalidade (visual).RESULTADOS:Os resultados (estfmulosclmdicionalmenterelacionadosapelo menosdoisoutros
mostraram que todosospm icipantes,foram capazesderesponder
os),retardaouimpedeaformaçb declassesdeequivalência.
consistentemente ao treino,alcançando o critério de acerto.Cinco estfmul
demonstraram relaçöessimétricas,porém nenhum apresentourelaçöes
de equivalência. Constatot
l-se ainda que tcdos os participantes
apresentaram uma latência superior aos estudos anteriores.

CONCLUSâO: Os resultadns dos estudos anteriores através do
pareamento consistente do modelo-comparaçâo correto, foram
generalizadoscom relaçâo aotreinodediscriminaçâo condicionalea
emergência de relaçöes siméeicas,mesmo com atraso do modelo,
porém nso houve generalizaç:o quanto aos resultados da
equivalência.Avalia-se,que aausência do modelo exigeum maior
controlediscriminativo sobre0desempenhodosparticipantes.Além
disso,os relatos verbais foram ccerentes com a tarefa motora e
levantaram apossibilidadedanomeaçâo terum efeito facilitadorna
execuçâodessetipodetarefa.Entim,com opresenteestudobusca-se
enfatizar também o efeito decorrente da manipulaçào de varifveis
externas- enâo apelarparaestruturasinternasdo organismo- nos
esmdossobre memöria.
*DocentesdoDe/urltl/aeal/dePsicologiaFvperjz?zzlltzW .
lFpa..

**BolsistadeJnicffljl
t'
klCientt
pcadoCNPq.
Palavras-chave:tfi
rcrf??l
f&aj
ll/ condicional,pareamento consistenteeatraso
dozzl
tWe/t/
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O EKl'
ro DE RELAI
X F.S FUNCIONMS PRE-F.STABELECIDAS ENTRE
Esm ul-osNA EMERG/NCIADECIM SF,SEQUIVALENTES.
Sônia M .M. Nevesl# Luc M A vandenbergheb, Jufz?zl Di Silva
Oliveiral*, Divina dos Reis PCSantos'*, Lûcia Helena Roc/ltz
Oliveiral*# e Weber Martins!'2 (lDepartamento de Psicologia,
Laboratörio Experimental de Anélise do Comportamento,
Universidade Catölica de Goiâs / zGrupo PIRENEUS, Escola de

EngenhariaElétrica,UniversidadeFederaldeGoiss)

Este estudo teve como objetivo investigarosefeitos de relaçöes
funcionais pré-estabelecidM entre estfmulos na emergência da

Outrosestudossugeriram queosefeitostm ntimerodenödulossobre
a formaçâo de classes de equivalência interagem com outr%
varisveis.Umadessasvarilveispareceseratopografiadarespostade
seleçso nasdiscriminaçöescondicionais.O presente trabalho tentou

replicaressesachados,usandoum arranjodetreinomultinodalcom 4
nödulos.Osefeitosdatopografiadarespostanaformaçëo declasses
de equivalência e transferëncia de funçöes discriminativas foram
estudosutilizando-se três classesde estfmulosvisuais.Participazam
13 estudantes secundaristas,foram submetidos a um treino de 5

discriminaçöescondicionaiscom arranjodetreinolinearcom quatro
nödulos(AB,BC,CD,DE,e EFIe a tlm treino de discriminwso
simples simultânea entre os estfmulosA1 (S+)e A2 (S-).Sete

estudantes fizeram escolhas através das teclas do teclado
correspondentesàsposiçöesd0sestfmulosnatela do mcnitor.Oito
estudantesfizeram escolhasmovendoo mousedemodo aposicionar
0 cursorsobre o estfmulo e em seguida pressionaro botâo do mouse.
Apös o treino de todas as discliminaçöes condicionais e simples,
foram conduzidosblocos de tentativas de linha de base cumulativa
contendo todas essas discrilninaçöes com . e depois sem,
conseqiiênciasdiferenciais.A seguir,foram conduzidas sondas de
transferência de funçöesdiscriminativas dosestfmulos A1 e A2 para
os demais pares de estfmulos e sondas de formaçâo de classes de
equivalência.Dos sete esmdantes que fizeram escolhas através do
teclado,apenasum apresentou indicaçâo de formaçâo de classes de
estfmulos,embora nâo tenha apresentado eansferência de funçôes.
Dos estudantesque escolheram usando o mouse,dois apresentaram
prontamente transferência de funçöese equivalênciade estfmulose
outrosquatro apresentaram resultadosindicando formaçâo gradualde
classes de estfmulos.Os resultados demonstram que a fonnaçâo de
classes de estfmulos é influenciada pela topografa de respostas e
sugerem que diferentes topografias podem favorecer padröes
diferentesde observaçâo dos estfmulose de suas relaçöes.Seleçöes
através do mouse podem induzir à observaçâo da relaçâo entre os

Equivalência.Participaram deste experimento oito sujeitosadultos estfmulosmodeloedecomparaçâocorreto(relwöesmodelo-s+)que,
normais,queprimeiramenteforam expostosaumasituaçëodelinha

debase (pré-teste BC)paraobservarse o sujeitojâestabelecia
relaçöesconsistentesentre estfmulosB e C.Posteriormente,quatro

de acordo com a literatura, favorecem a formaçâo de classes de
estfmulos.

Projetocom tetlitldaFAPESP

kltwrcl-cove.
'equivalênciadee'
çl/pwltM,topograjiaderespostaearranjo
sujeitos (gnlpo 1) foram expostos a um treino de relaçöes J
detreino
ResumosdeComunicaçöesCientl
ïl
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monitorc0m touchscreenegravavaasrespostasdeescollla,N0sdois

ex?erimentos,naFase1,ocorren()treincdesei!felaçöes(XY eXZ).
Aâ'
CM
ljeito!d0Exgerimento1foram ex?ostosa0streinos
EFEITOSDà TOPX RAFIXDERBPOSTA NA FORMAIAO DECLABES Em Sepida,0sst
DEFZTIMULOS:M âI.
1&EDASRELAW ESDECONTROLE'
daFase2 eossujeitosdoExperimento 2,a0stestesdasrelaçöes
OliviaMisaeKato (UniversidadeFederaldoPar4),Jûlio Césarde Nuivalentes(YZeZY)esimétrical(YX eZX).Foram adotadosos
RoseePedroBordiniFaleiros*(UniversidadeFederaldeSâcCarlcsl mesmosprocedimentosnasFases2 e 3 nosdoisexperimentos.Na
Fase2foram treinadas12relaçöescondicionais.sendotrêsDA,três

Obietivcs:A formaçâo declassesdeestfmulosparece serafetada
pelo modo comoasescolhassë0 efetuadasem um procedimento de
pareamento com 0 modelo envolvendo mtîltiplosnddulos.Esttldcs
allterioresmostraram efeitosdiferenciaisdatom grafiaderespostade
escolha sobre a fornuçëo de classes de estfmulos eqtlivalentes e
transferência de funçöes.indicando a maioreticiência do uso do
mouse em relaçào ao teclado.O presente estudo Wstm veriticarse
estudantes tmiversitl os aprendiam a selecionar o estfmulo de

BC eseisXAB (nasquais()modeloeracompostopelosestfmulosX e
A - estfmulo mndelo complexo).Em sepida,foram testadu as

nödulos,usando omouseou oteclado,einvestigarseabasedesuas
escolhas cstaria vinculada à fornmçâo de classes de estfmulos.
M aterial e M étodos: Dos 16 estudantes, oito fizeram escolhas

alta incidência de resultados negativos, sendo que apenas S1
demonstroua emergênciadasrelaçöesDCX,AXC,BAX eXDB,e
s4 a emergênciadasrelaçöes AXC.Na Fase 3,S1 demonstrou a
emergência das relaçöes DCY, AYC, BAZ e YDB. Assim, a

relaçöesDCX,XBD,AXC.BAX,XDB,CXA,AD eCB.NaFase3,
o testedasrelaçöesDCY,ZBD,AYC,BAZ,YDB eCZA avalioua
trusferência de funçöes de controle.Nas Fases 1 e 2,todos cs

sujeitosdemonstraram aaquisiçsodasrelaçöestreinadas.NaFase1,a
emergênciaatrasadadasclasesdeestfmulosequivalentesfoiatestada

pcrtodosossujeitosdoExperimento2,NaFase2,todososstjeitos
comparaçâo correto ou rejeitar 0 incorreto nas discriminaçöes atestaram a emergências das rclaçöes simétricas.Nos testes das
condicionaisensinadasaeavésdeum arranjodetreinocom vvos rclaçöescondicionais com cstfmulo modelo complexo,registrou-se
-

movendo o mouse,posicionando o cursor(seta)sobre o estfmulo e
pressionando o botâo do mouse:e os oito restantes fizeram as
escolhas pressionando as tecl% do teclado com Imsiçöes

exposkâodiretaaostesteseaemergênciadasclassesdeestfmulosna
Fase1(Experimento2)nEoproduziram efeitosdiferenciaisnostestes

correspondentes às posköes dos esdmulos na tela. Cinco das Fases 2 e 3.Em acréscimo,o elevado numero de relaçöes

discriminaçöescondicionais(EF,DE,CD,BQ AB)foram ensinad%, condicionaistreinadas,principalmente na discriminaçso condicional
relacionandodoismodelosedoiscomparaçöes.Foiensinada,entso,
uma discriminaçâo simples simultânea,na qualasescolhasde A1
eram programadascomo corretasedeM comoincorretas.A seguir,
foram conduzidas sondas, sem consequências diferenciais,
veliticando atransferênciadeftmçöesdiscriminativasdnsestfmulos
A1eA2paraosdemaisparesdeestfmuloseaformnçsodeclassesde
equivalência.Fornm aplicadassondasque avaliavam se asescolh%

com estfmulo modelo complexo, poderia estar ftmcionalmente
relacionadocom anëoemergênciadasclassesdeestfmulos.

1Projetoco/?l/azplcffl//l
z?lf/FDPESP
2Bolsist
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eram efetuadasp0rseleçëo oum rrejeiçso.Resultados:Cinco dos 'IXEINO COM PAREAMENTO CONSISTENTE E O CONTROLE DO
participantesqueutilizaram omouseesomentedoisqueefetuaram as

COMPORTAMENTOPORD TKDLOSCOMPLEXOS
escolhas pelo teclado, mostraram imediata formaçâo de classes. Grauben â&JiJ#,Ollvia Misae Kato%,âlfne Beckmann de Caîlrs
Participantesquemostraram emergêndaimeediatanessesdoistiposde
sonda e cfetuaram as escolh% pelo mouse, fizcram escolhas Menezese* eMarcosNogueira deSouza (Universidade Federaldo

consistentesporselwào eporrejeiçbo,revelandoambasasrelaçöes Pars)
decontroleem todasasdiscliminaçöescendicionaisensinadas.Todos
OBJETIVO:Estudosenvolvendo discriminay escondicionaistêm
os participantcs, exceto um, que nào mostraram prontamente
u
t
ilizado modeloscom multi-elementos(compostosou complexos),
transferência de funçöes e equivalência apresentaram escolhas
inconsistentes em algumas relaçöes condicionais. Conclusso:Os com reforçamento diferencial explfcito.Esïmulos complexos sëo
constitufdospordoisoumaiselementos,d0squaisapenasum exerce
efeitosdiferenciaisdatopografiadeiespostanaformaçëc de classes
de estfmulospodem ser atribufdosàs relaçöes modelc-comparaçëo o controle sobre o responder condicional (çkontrole parcial do
delo''
,Dube,1996).Recentemente,estndos c0m discliminaçâo
estabelecidas durante o treino das discriminaçöes condicionais. mo
condicionalenvolvendo um treino de pareamento consistente entre
Verifica-seumarelaçb entretopngrafiaderesposta,consistêncianas estfmulos modelo e comparaçâo corretos, na ausência de
relaçöesde controle e formaçëo de clcses de estfmulos.A nmior
eticiênciadomousedecorreupossivelmentedamaiorobservaçâodos consequênci% diferenciais imediatas,investigaram a natureza dos
estfmulos,ordem deapresentx sodetreinoe testes,fading,controle
estfmulos modelo e de comparaçâo, tomando mais evidentes as contextual e atraso do modelo, tcdos apresentaram resultados
relaçöesentremodeloeS+(seleçso)emodeloeS-(rejekso),oque positivos. O presente estudo buscou cstcnder essa anmise para

yPr
aroejc
eterfavorecidoaformwâodeclasses.
etofinanciadopelcFAPESP
eBolsistaIC(FDPESP)

Jklt
wrcl-c/ltwe.
'equivalnciadeesttmulostopograpaderespostaerelaçöes
decontroler?ltdelo-ctle crtli'
t
k

veriticar se esses desempenhos se manterialq scb ccntrole de
estfmulos complexos. MATERIAL E METODOS: Quatro

universito osde ambosos sexos.foram submetidûs em uma fase
preliminar,ao treino dasrelaçöescondicionaisAD.BD.AE e CE,

com reforçamento explfcito (mensagensesons)e estfmulossimples,
ARC67
APRENDEAGEM RELACIONALE CONTROLEDOCOMPORTAMENTO P0R
Cl-AssEsDEESTIMULOS1.

em seguida,ao treinodasrelaçöescondicilmaisAB-D e AC-E com

estfmuloscomplexos(compostopordoiselementos:umacoreuma
figura nomelvel que permaneciam lado a lado) utilizando um

JairIrN Jhnior,Antonio Paulo ânfllict/?e âmtz/tf/ Cheims pareamento consistente entre estfmulos modelo e comparaçâo
corretos,sem consequências diferenciais imediatas.A tarefa dos
DfcJ*(DepartamentodePsicologia-UNESP-CâmpusBaurtl)
O objetivo deste trabalho consistiu em avaliara emergência de
classes de estfmulos a partir do treino e do teste de relaçöes
condicionais envolvendo estfmulos modelos simples e complexos.

Participaram seiscrialxas(S1,52e53no Experimento leS4,55 e
56 no Experimento 2) do ensino pl
iblico fundamental e com

dificuldadesdeaprendizagem.Um softwareexibiaosestfmuiosnum
82

participanteseraresponderàscorese figurasnomelveis(modelo)e
tigurasgeomdtricasabstmtas(compalw öes),atravésde um monitor
de vfdeo com tela sensfvelao toque.Apös alcançarem o critélio de
acerto correspondendo apelo menos 11 das 12 tentativas na linha de
base,oparticipanteeraexpostoaostestesdeequivalênciaBC eCB,
DE eED.RESULTADOS:Doisparticipantesalcançaram o critério
deacerto nostreino dasrelaçöescondicionaisAB-D e AC-E e foram

Resumos de Jomtznzagles Cientthbas

expostosa0stestes.Amb0Sresponderam consistentementea0stestes

tentativas de treino quando ensinadas por exclusâo. Com as

DEeED eapenasum resptmdeuaotesteBC.CONCLUSXO:Avalia- repetiçöesd0sprocedimentosdetreinocom novosconjuntos,menos
se que os participantes escclheram majoritariamente um dos tentativasdetreinoforam necesso asparaestabelecernovasrelaçöes
elementosdo modelo (cores)em detrimento do outro elemento,a condicionais.No segtmdo experimento,osdesempenhos tinais dos
fip rageométrica,consp rando,provavelmente,um controlerestritc
de estfmulos. As tip ras nomelveis exerceram reduzido controle
sobreorespondercondicional,simplesmentepnrqueforam ignoradas,
nâo havendo relaçöes emergentesBC e CB.Entretanto,asfonnas
geométricas abstratas exerceram um forte controle discriminativo
duranteo treino dalinha debase,possibilitando a emergência du
relaçöes de eqnivalência DE e ED.Sugere-se uma mudança no
delineamentodemodo aviabilizarqueambososelementosexerçam
proporcionalmente o controle sobre o rcsponder condicional
diferencial.
m ocentesdoDepartamentodePsicologiaFarerfz?zafc/r.
//l'
c.

%*Bolsistat
felniciaçâoCïerlnlca(PIBIC-CNN )

fklcvrflz-càtlve.
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çcomplexos
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participantes na condiçëo de exclusâo foram superiores quando
comparado aodesempenho em seleçâo.Com duasou trêsrepctiçöes

dotreinop0rexcluspoouseleçâocom ntwosconjuntosobservou-se
tendência de melhcra nos desempenhos medidos. Resultados de
ambososexperimentossugerem efeitosdeleamingset.Osefeitosda
experiênciapréviacom exclussoe seleçâo sâo discutidosem termos
demudançasem topograsasdecontroledeestfmulos.
CAPES/CNPq
Jk/
avrtl
a-càave;discriminaçt
'
iocondi
cional,ntl- tzçabeexclusâo
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APRENDIZAGEM DO CONCEITO DEPROPORIAO E O PARADIGMA DE
EQUIVMZNCIA DE ESTKIJLOS: EFEITO DO W EINO NUMéRICONUMéRICO SOBREO DESEMPENHOGENERAIJZADO1
hntonioC.G.dosSantos.C'
IJI
J I S.Nina-e-silva*z:EvanuziaL.de

Oliveira13(UniversidadeCatölicadeGoils)

APRENDEAGEM DE RELAIXES CONDICIONAIS POR SYXCLUSXO''E
ç$Ssl.Eçâo''E FORMAIAOLV LEARNING.$A7'

Cristialm f'
erm?i (Universidade Estadual Paulista - Câmpus de
Mafûia)eJulioCésardeRose(UniversidadeFederaldeSâûCarlos)
Humanos podem aprender a respondercondicionalmente a uma
situaçâodeestfmulo particularem presençadeumasep ndasituaçëo
de estfmulo.Em taref% de emparelhamento,quando um modelo
indetinido é apresentado cûm doisestfmulosde comparaçso,sendo

A edncaçâo matemltica tradicionaltem se mostrado ineficaz no
ensino do conceito dc magnitude relativa entre fraçöes.Estudos
prévios, entretanto, evidenciaram qtle o treino de relaçöes
condicionais via emparelhamento arbitro o com o modelo é uma
promissoraalternativaaosmétodosconvencionaisempregadosparaa
formaçso do conceito de prcporçâo.Contudo,é necessM o refinar
essatecnologiadecontroledeestfmulos,poise1atem proporcionadoa
obtençâo de fndices apenas moderados de generalizaçpo do

um dosquaisindefinidoecutrodelinido(i.e.previamenterelacionado desempenhoaprendido.Assim,esteestudovisouk (1)investigaçso
aoutro modelo),umanovarelaçso entreo modelo eo estfmuln de do efeitodotreinonumérico-numérico naaprcndizagem derelaçöes
comparaçâo (previamente) indefinidos pode ser aprendida entrefraçöesrehtivasem tarefasde discriminaçâo condicional;(2)
vilualmentesem erros.Scoestfmulo-modeloforum nomefaladc,os

avaliaçëcdosefeitosdotreinoderelaçöesnumérico-numéricosobre()

sujeitosposteriormentepodem sercapazesdenomearoestfmulode desempenhogeneralizado;e(3)anllised0srelatosdossujeitospara

comparaçâo a ele relacionado. Nesse estudo comparou-se a
aprendizagem de relaçöes condicionais auditivo-visuais quando

treinadasIlort:exclusrtl''eiâselwâo,''com o objetivo deverificar
efeitosdaquantidadc de exposiç:o aosprocedimentosde treino na
aprendizagem subseqûente de novas relaçöes condicionais. No
primeiroexperimentogarticiparam novecriançasdeambosossexos,
com idadesentresetee dezanosecom desenvolvimento intelectual
normal.No segundoexperimento ?articiparam duasadolescentes,de
14 a 15 anos de idade,portadcras de Sfndrome de Down.Cada
participante foi exposto aos dois procedimentos de treino. Dez

conjuntosderelaçöesauditivo-visuaisforam utilizadosparaensinaro
participante a selecionardesenhos abstratos em resposta a palavras
ditadascomomodelo,em tarefadeemparelhamentocom mndelocom

verificaro usoda '
lregra-de-três''ccmo algoritmo de escolhapara a
resoluçâo d0s problemas fracionlios propostos.Nove alunos de
quintasériedoprimeirograu,quehaviam apresentadobaixosescores
deacertoem tarefasenvolvendo fraçöesrelativas,foram distribufdos

em doisgruposexperimentais:noprimeiro (GE1),com cincosujeitos,
os numeradores das fraçöes de comparaçâo foram mantidos

cnnstantesem cadatentativa;jlnosepndo(GE2),compostopelos
quatro sujeitosrestantes,osnumeradoresforam semprediferentes
cntre siem cada tentativa.Todos os sujeitos foram ensinadosa
selecionarfraçöesnuméric% de comparaçâo em resposta a fraçöes

pictöricasdemodelo(treinoAB)ouafraçöesnuméricas(treinosBC,
BD#BE eBF).Todooprocedimentoexpelimentalfoigerenciadopor
um programa em linguagem Pascal e operacionalizado por

quatro alternativasde escollm.Cinco conjuntosforam usadospara microcomputadoresBull386-5X e Apple M acintosh Performa 6360.
treinarderelaçöescondicionais por exclusâo e o restante para o Nodecorrerdiscondiçöesexperimentais.demodo geral,ossujeitos
treino de relwôes condicionais por seleçâo. Cada conjunto do GE1 obtiveram escores de acerto mais elevados do que os
compreendia quatro relaçöes arbitrérias que eram treinadas observadosentreossujei
tosdoGE2.Todosossujeitosdemonstraram
concorrentemente.O treinocomcadaconjuntofoiencerradoapöstrês desempenhogeneralizado e,geralmente,osfndicesdegeneralizaçâo
Sessöes consecutivas.No treino porexclusâo,apresentava-se como
tentativasdetreinoquatro estfmulosdecomparaçâo:três definidose
um quarto indetinido;o nome do estfmulo de comparaçâo indetinido
era,entâo, apresentado como modelo. Em outro :po de tentativa

(controle)apresentava-se uma configuraçâo similardeestfmulosde
comparafâo,mas o nome de um dos estfmulos definidos é que era
apresentado como modelo, Na condiçâo de treino por selw ëo,
apresentava-sesimultaneamenteosquatro estfmulosindetinidoscomo
alternativasde escolha; o nome de um delesera apresentado como
modelo. Imediatamente apös as tentativas de treino, testes de
discriminaçâo e nomeaçâo foram conduzidos para veriticar se os
participantes haviam aprendido a discriminar entre as relaçöes
auditivo-visuaistreinadase anomearosdesenhcs.Osresqltadosdo
primeiroexpelimento indicaram queosdesempenhosfinaismedidos
foram comparéveis nas duas condiçöes de treino.M as, as relaçöes
condicionaisforam estabelecidascom menorquantidade relativade

Resumosde ComunicaçöesCientificas

se mantiveram na faixa de 70% de acerto. Os dados tmnbém

mostraram, que a maioria dos sujeitos, em ambos os gnlpos
experimentais,nâo descreveu ou descreveu apenas parcialmente a
çç
rep a-de-três''comb sendo a estratégia de escolha para a resoluçâo
dos problemas fracionM os propostos. 0 treino de relaçles
condicionais do tipo numérico-numérico foi eficaz no ensino do
conceito de propowëo e aumentou o desempenho generalizado para
novassituaçôes.Além disso,o treino dc relaçöesnumélico-numérico
parece otimizaro desempenho generalizado quando osnumeradores
das fraçöes de comparaçâo sâo mantidos constantes.A 'eregra-detrês'' apesar de sero algoritmo ensinado pela educaçâo matemética

tradicional,nâosemostrou condiçâonecessM aàmaioriadossujeitos
paraasoluçëodosexercfciospropostos.

IprojetoJafmcf
cdt
/pelo CNN e VPG-UCG;2 Bolsista PIBIC/CNN .;3
BolsistaBICN PG-UCG.

Palavras-clmve:equivalênciadeezffplultM,educaçâozzlfl/eznlàclefraçöes
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totalizando12tentativasparacadaum.Paracincodu?las(GrtlIm 1)a
:FC71

instruçlo foia de que sempre0 mesmo participante iriainiciaros

EyErros DA PERMDTAIAO DE RJNXES DISCRNINATWAS Em E jogos;pafaquatroduplas(Gmpo2)ainstruçlo f0iadequecada
Es'rlMutosMODELD E DEESCOLHA NA EMERGO CIA DERELAIXES participantedaduplainiciariaum jogo,altemadamente.Asrespostas
CONDICIONAIS1

corretasforam sep idas de elogio do experimentadnr.de um som
emitidopelo computador,deum contr%tefip ra-fundo edeentrega
de fichasindividuais a cada participante. As respostas incorretas
foram sep idas da consequência verbal ''
Erradn'' emitida pelo
experimentador,detelabrancado computadoredeum intervalo de
O cbjetivodesteestudoconsistiuem verificarseapermutaçsodas cincosep ndosparaoinfciodatentativaseguinte.somentetrocavaas
funçöesdiscriminativasentreosestfmuloscomponentesdastentativas tichaspeloreforço(brinquedo)oparticipantedaduplaqueatingisseo
de treino e de teste,em discrinlinaçâo condicionalsimultb ea com critério de90% de resposta corrctasna sessEo. Realizou-setreino
estfmulos modelos simples e complexos , seria efetiva para a das relaçöes AB e BC,seguido de testesindividuais de simetria,
emergência de classesdeestfmulos,mensuradapelaemergênciade transit
ividadeeequivalência.Quandoum dosparticipantesdadupla
relaçöescondicionaisderivadase da transferência defunçöesentre n5omostrou emergênciaderelaçöesnessestestes,osmesmosforam
estfmulosequivalentes.Participaram dosexperimentosseiscrianças reapresentadosem dupla. Ospm icipantesdequatrodupl% (trêsdo
do ensino pt
iblicc fundamentalc0m diticuldadesde aprendizagem, G1eumadoG2)atingiram afasedetestes. Em umaduplado01
sendo tzfsem cada expcrimento.A Fase 1f0ia mesma nos dois observou-seformaçso deequivalênciaparaambosparticipantes. Em
experimentos,sendo treinadasasrelaçöes XY e XZ e,em seguida, duas duplu do G1 e na dupla do G2 observou-se emergência de
testadasasrelaçöesequivalentese simétricas.Na Fase 2 ocorreu o equivalência apenas para um d0sparticipantesde cadadupla, As
treino dasrelaçöes XDA,XAB e XBC,no Experimento 1,e das outrascincoduplasn:oaprenderam asrelaçöescondicionaisdelinha
relaçöesXDA,AXB e BCX no Experimentoz.Apös os treinos. debase.Osresultadosapontam paraamesmadireçâodosobtidosem
foram testadu ,nosdoisexperimentos,asrelaçöesDCX,XBD,AXC, outro experimento:ao realizartarefasde emparelhamento poramostra
BAX,XDB,CXA,XAD,CXB.Na Fase 3,os testes das relaçöes em duplaobserva-seaaprendizagem com sucesso de apenasum dos
DCY,ZBD,AYC,BAZ,YDB,CZA.M D,e CYB avaliaram a i
ntegrantes,mesmoqueambosestejam atuandoativamente,esendo
transferência de funçâo de controle entre os estfmulos X,Y e Z nos consequenciadosindividualmente.

JairL/N J h nior, C/IHJIft'ZT: de S'
J Martins*l: érnaldo CJI:f
XI;J
Dias. (Degartamento dePsicolcgia-UNESP -CknpusBauru,S5o
Paulo)

dois experimentos.Na Fase 1, quatro sujeitos (dois de cada
experimento)atestaram aemergênciadasrelaçöesequivalentes,sendo
que dois(um de cada experimento)atestaram apenasaemergência

FAPFJ'
Palavras-chave:eqaivalênciadeellf/?IIlltM,aprendizagem em fflellecrfczlftu
pré-escolares

dasrelaçöes simétricas.Nas Fases 2 e 3 apenaso sujeito 1do AEC73
Experimento 1atestouresultadospositivosnaavaliaçsodasrelaçöes
condicionais (XAD, CXB, BAX) e (ZAD) respectivamente. Os
resultados obtidos indicam que a emergência das relaçöes

equivalentesapartirdoeeinoderelaçöescondicionaissimples(Fase
1) nâo se constituiu em variâvel com efeito facilitador.para a
emergência das relaçöes condicionais com estfmulos modelos

complexos(Fases2 e3).Em acréscimo,a permutaçpo dasfunçöes
discriminativas entre os componentes dos estfmulos mcdelos

complexoseestfmulosdeescolhatFases2e3)nâofoisuticientepara

aemergênciadocontroledocompcrtamentoporclassesdeestfmulos.
De'acordo com o modeln hierkquico de ccntrole de estfmulos,as
permutaçöesdefunçâo efetuadaspodem teracarretadoem fusöesde
classes de estfmulos.Diferentemente, varisveis de procedimento,
comooelevadontimeroderelaçöescondicionaistreinadasetestadas,
podem estarfuncionalmenterelacionadasc0m osresultadosnegativos
nostestescom discriminaçöescondicionaissimultl easenvolvendo
estfmulosmodeloscomplexos.
lprojetoctlprl/inlzlcjtlpl
ealtlFâ#FJ#
îBolsist
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CONTROLE SX IAL NA APRENDIZAGEM DE DBCRIMmACAO

CONDICIONALE RELAN ODEEQIJIVALENCIA
AdrianaAn.TambacoPiccolo##,NaharaRc.
laeiteRibeiro:eCelso

Goyos(UniversidadeFederaldeSâoCarlos)
Em estudos anteriores com pré-escolares atuando em dupla tm
tarefasde emparelhamento poramostra observou-se que somente a
criança que executa a tarefa mostra as relaçöes ensinadas, e a
emergência de relaçöes de equivalência. Este experimento foi

realizadocom oobjetivodeverificarsealiberaçâodecontingências
individuais levaria ao aprendizado das duas crianças da dupla.
Participaram 18 crianças,distribufdasem nove duplas,com idade
variando em tom odecinco anosequatro meseseseisanose nove
meses,no infcio do estudo. Neste experimento cada participante da
duplarespondia aumadastentativas apresentadas,altem adamente,
84

CONTROLE OPERANTE DA VARIABRD ADE COMPORTAMENTAL EM
CRIANCASPRé-FZCOLARES
Joâo Vicente de Sousa Marcal%% e Antonio de Freitas Ribeiro

(UniversidadedeBr%flia)
A maioriadostrabalhossobre variabilidade,como uma dimensâc
operantedo comportamento,tem sido desenvolvidac0m animaisou

com sujeitoshumanosadultos.O presentetrabalhoobjetivouestender
osestudossobrevariabilidadecomportamentalparacriançisde préescola,considerando que a variabilidade comportamentaltem sido
vistacomoum aspectoimportantenodesenvolvimentoderepertörios
que requerem desempenhoscombinatöriosecriativos.Seiscrianças
de pré-escola, com 5 a 6 anos de idade, foram reforçadas
diferencialmente a variar seqûências de resposta nas duas teclas
lateraisdomousedeum computador,em 6sessöesexperimentaiscom
a duraçâo de 10 minutoscada.Seqtzncias diferentesde respostas
marcavam caminhos diferentes numa matriz triangtllar com as
caracterfsticas de um Triânp lo de Pascal,mostrada no vfdeo do
computador. Uma cnntingência de variaçëo reforçava
diferencialmente a emissâo de caminhosdiferentes durante cada
sessëo,A matrizfoiapresentadagradualmenteem steps.O primeiro
step continha apenas 2 caminhos diferentes:um traçado p0r uma
respostanateclaesquerdaeooutro natecladireitadomouse.Cada
step acrescidoàmatrizrcqucriam aisumarespostanumadasteclasdo
mouseedobravaonimerodecaminhosdisponfveisnamatriz.Deste
modo,0liltimo ou oitavo step requeriaoito respostasnastcclasdo
mousee dispunham 256 caminhosdiferentesna matriz.Todasas6
crianças conclufram o experimento sendo capazes de executar um
grande numero de cnminhos diferentes. O controle operante da
variabilidade pela contingência de variaçâo scou evidenciado pelo
ntimero consideravelmentemaiorde cnminhosque ocorriam apenas
uma vez porsessâo em relaçâo aos caminhos que ocorriam duasou
mais vezes por sessâo.Deste modo,a contingência de variaçâo
empregadamostrou-seeticazparaimplementaro comportamento de

variaçëoemcriançasdepré-escola,nocontextoplanejado.
TrabalhonnanciadoparcialmentepeloCNN .
*#BolsistadoCNPq
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Esteestudobuscoudescrevero desempenho motordecriançasem

umatarefadeencaixe,s0b duascondköes:c0m esem instruçso.
Buscou ainda verificar se, sob estas condiçöes haveria
correspondênciaentreo comportamento nâ0verbaleoqueacriança
âEC74
IDENTIFICK XODOVALORREFOK ADORDALEITURAPARACRIANCAS

Josineideâlve.
çSantose%:JûlioCésarCoelhodeRose(Universidade
FederaldeSâoCarlos)

diziasobreoqueestavafazendo.Paraaconsecuçâodestesobjetivos,
32criançasentre5e6anosforam expostas-em sessâol
inica-auma
tarefadeencaixarpeçasnosfurosdeum tabuleiro.deacordocom as
dimensöes forma, tamanho e cor. A cada peça encaixada, a
pesquisadoraconsequenciavacaso arespostaestivessede acordo com
ainstruçso&(m com acontingênciaprogramada.A programw âo de
contingênciaseraalteradaacadabloco de 15 tentativas;atarefaera

INTRODUCXO Em estudo antcrior identiticou-se o valor
reforçadordaatividadedelercom basenapreferênciadossujeitos finalizada com 105 tentativas. Na condkso com instrtlçëo estas
porestaatividade.Resultadosdevériaspesquisassobre pre-ferência
gorreforçadoresmostram,contudo,queo valorreforçadorde uma
atividade n5o pode ser determinado unicamente com base na
preferência.Umaatividadedeveserconsideradareforçadoraparaum

pesquisaoitoalunosdeumaqt
larta série do Ensinû Fundamentalde

podiam ser imprecisase precisas,as quais,por sua vez,podiam ser
correspondentes ou discrepantes do desempenho motor
consequenciado.Em ambasascondiçöes,solicitou-seascrianças,em
vo asoportunidades,quedescrevessem seu desempenhonatarefade
encaixe.A consequenciaçso das verbalizaçöesera feita de acordo
com ascontingênciasprogramadaspara0comportamentoverbal,que
podiam corresponderou nâ0 às insm wöes e às contingências.Os
resultados mostraram que na condiçâo com instruçso apenas uma
criançaseguiu ainstruçâo,enquantoqueodesempenhodeumaoutra
foicontrolado pelascontingências.Na condiçâo sem instnlçâo apenas
umacriançaapresentoudesempenho deacordocom ascontingências.

uma e'
scola pt
iblica da Cidade de Sâo Paulo.Os sujeitosforam

Quanto àcorrespondênciaentreo comportamento motoreverbal,a

determinadosujeitoseforassociadaaum aumentonafreqûênciaou
notempodeengajamentodeumarespostaparaaqualéclmtingente.
A presente pesquisa objetivavalidarum procedimento,elaborado
anteriormente,para identiscar0 valorrefowadorrelativo da leitura
paraalunos de 4*série,tornando a atividade de lercontingente ao

engajamento em outras atividades.MéTODO Participaram desta
Selecionadoscom basenaleituraindividualenacompreensâodedois
textos.Osdadosforam coletadosapresentando-sesessöesdeescolha,
sessöesdecontingênciae sessöesde remoçâo dacontingência.Nas
sessöesdeescolhaapresentavam-seseismateriaiscorrespondentesàs

atividadesdeler,jogaqpintar,desenhar,modelarerecorte/colagem e
osujeitoeraorientadoaescolherasatividadesquedesejassedurante
f) tempo de permanência na sala dc pesquisa. Nas sessöes de
contingênciaapresentavam-se apenasosmateriais referentes àleimra

(resposta contingente)e à atividade menos preferida do sujeito
(resposta instmmental) nas sessöes de escolha (linha de base).A
leituraeraapresentadacomoconseqtiênciaparaosujeitoengajar-se
na atividade menos preferida. Na condkâo de remoçâo da
contingência apresentavam-se asmesmasatividades das sessöes de

maioria das crianças na condiçâo com instnwâo mostrou

correspondênciaesporsdica.JJamaioliadascriançasdacondkâo
sem instruçëo nëo mostrou qualquercorrespondência.Osresultados
deste estudo sâo difcrentcs,na sua maioria,dosdadosdescritûsna

literamra sobre oi efeitos de regras e contingência sobre o
comportamentcn5overbal.Estadiferençasedeveprovavelmenteaos

procedimentosadotadosparamanejodeinstruçöesecontingências,os
quaisn5ofavoreceram aoconfnciadecontrolesejapelasinstruçöes
ou pelas contingências. Conclui-se que quando sob pande
ve abilidade de condiçöes,n5o se observa o efeito de instnwöes,
freq:entementedescritonaliteratura.
(APES-BolsaPlcDTparaaprimeiraautora.

CNN -Bolsasde'rtltfltffvfz/z'z?eem Pesquisaparaasqundaea terceira

contingência-aleituraeaatividademenospreferida- eosujeito autoras.
cvraç-càlpe; controle fnrlmcïtl> l, controle
ficava livre para engajar-se na atividade que desejasse. Jl'kl
lrfe ilï/fzz?econvortamental
RESULTADOS Para todosossujeitoso engajamento naresposta
instmmental,nacondkëodecontingência,aumentouparanfveisde AEC76

por conti
ngências

porcentagem superiores àquele apresentado na mesma resposta
durante a linlm de base. A resposta instrumental para todos os

EFEITO D0 CONTROLE INSTRUCIONAL E DO '
IXEINO DE RELK OES
NUMéRICO-NUMéRICO EM TARBFASDEPAREAMENTO C0M 0 M ODELO
sujeitos,excetoparaum sujeito,diminuiuquandoacontingênciafoi NAAQUBIIAO D0 CONCEITO DEPROPOK XO1
removida. Estes resultados indicam que os aumentos da resposta Antonio C
ossantos.claif
tffoH.Nina-e-silva*2, fggcfurltz4.u ;
. G.d
instrumentalocorreram devido ao estabelecimento da contingência,
sJ/lt7zw*J,M arcelo R. M ontefusco.e â#rzae M . P.de Oliveira
--

.

ou seja,a leiturahmcionou como conseqizncia reforçadora parao (UniversidadeCatölicadeGoiés)
sujeitoengajar-senaatividademenospreferida,nalinhade base.
CONCLUSAO Taisdadossugerem queoprocedimentoutilizado no
Diversos trabalhos têm utilizado a tecnologia de cpntrole de
estudo anterior é vâlido para aferir o valorreforçadorrelativo da
leituraparaalunosdesériesiniciais,dado queestaatividade,ao ser

usadacomoconseqûência,aumentouo engajamento do sujeito em
atividades determinadas.Este procedimento poderé contribuir para

averiguaraeticéciadeprogramasdeensinoqueobjetivem promover
o gostopelaleitura,umavezquepossibilitaré identificar,antese apös
a realizaçâo de um trabalho nesta perspectiva,se a leitura era ou se

tomourefowadoraparaosujeito.
FAPESP

fklavrar-cMve;leitura,valorre/brgeorerespost
afnrmmenlcl
AEC75
FARER E DEER EM UMA TAREFA DE ENCAIXE COM CRIANCM :

NATUREZA DA TAREFA E O PAPEL DE INSTRUO ES E DE
CONTINGfNCIM

Maria Reqina Cavalcante (Universidade EstadualPaulista.Bauru),
Deiq G.de Souza (Universidade Federalde Sâo Carlos)e Maria
AméliaMatos(UniversidadedeSâoPaulo,SâoPaulo)
ResumosdeComunicaçöes Cientlficas

estfmulos para compreender as deticiências existentes no ensino
convencionaldoconceitodeproporçloeproporformasmaisefcazes
para sua aprendizagem .No entanto,os resultados gerais desses
estudos,embora tenham demonstrado a exeqûibilidade da formaçào
de cl%ses de estfmulos-fraçào cquivalentes, ainda n5o obtiveram
escoresideais de generalizaçào dasrespostas aprendidas para novas
situaçöes. Dessa maneira, tendo-se em vista a necessidade de
obtençâo de fndices de generalizaçâo mais elevadosna aplicaçâo da
tecnologia de equivalência de estfmulos ao ensino do conceito de
proporçâo, o presente estudo avaliou os efeitos (1) do controle

instrucional,(2)do treino de relaçöesnumérico-numérico e (3)da
manutençâo do mesmo numerador em fraçöes-estfmulo de

comparaçâosobreodesempenho dossujeitosexperimentaistantonas
relaçöes entre fraçöes relativas em tarefas de discriminaçâo
condicional diretamente treinadas quanto na generalizaçâo das
respostasaprendidas.Dez alunosde snalde quinta série do primeiro
grau,de ambosossexos,que obtiveram osmenoresescoresde acerto
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em um teste pfeliminaf contendo fraçëes felativas,denominado
Avaliaçho Inicial.fofam selecionadose desip adosaleatoriamente

TodosOSSujeitosquen50demonstnram equivalênciadesenvolveram

padröesdeerrcssistemlticcs.
para dois grupos experimentais: GE1 e GE2. Cinco sujeitos Concluspo:Seobservou efeito dainstruçsotantonadiminuiçâo da
compuseram o GEI, no qual os numeradores das fraçöes de incidência de formaçân de padröesde erros sistemJticos,cnmo na
ccmparaçiopermaneceram constantesem cadatcntativa;enquantoos extinçâodetaispadröes.
demaissujeitosformaram oGE2,noqualosnumeradoresdasfraçöes lFinœtciadoparcialmentepeloCNN
çerepelfj'
t'
fpdostestes
decomparajfo foram sempre diferente entre sitm cada tentativa. Jklcvrfll-càtp..eqaivalêsciatfzposiçao,fnz/mft-fe.

Todos os sujeitos foram inicialmente treinados em tarefas de
emparelhamento arbitro o e de identidade com o moddo. Em
seguida,foram submetidosacondiçöesexperimentaisde treinoe de
teste.Nascondiçöesdetreino.foram ensinadas,diretamente,relaçöes

AEC78
EFEITODEINSTRUCAOE FEEDBACKSOBRERESPOSTASPRECORRENTES
EM RESOLUCXODEPROBLEMAS1

t>ll/J1* eEmmanuelZmglfry Tourinho
arbitrl asentrefraçöesexpressasnaformapictörica(treinoAB)e âurea Cflndifls da Silva é'
(
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numérica(treinosBC,BD,BE e BF).Um programa,elaborado em
linpagem Pascaleoperacionalizado p0rmicrocomputadoresAlcabyt
Pentium MMX 233MHz e Bull386-SX,foidesenvolvido para o

manejoere#strodoprocedimentoexperimental.Todosossujeitos

experimentais formaram asclasses de equivalência programadas e
demonstraram desempenhogeneralizadoOsescoresdeacertoobtidos

pelossujeitosdoGE1foram,em geral.superioresaosdo GE2em
todasascondiçöesexperimentais.Osfndicesdegeneralizwâoobtidos
pelo GE1 e GE2 foram, em me a, 83,80% e

sglo%,
respectivamente.O usodocontroleinstrucionalsereladonou
aescoresde generalizaçâo superioresaosobservadosem trabalhos
anterioresdemetodologiasemelhante,corroborandoparcialmenteos
achados da literatura sobre os efeitos do controle instrucilmalna
aprendizagem.O controle instrucionalparece serum procedimento
promissornafacilitaçâodaaprendizagem doconceitodeproporçâo,

embora haja a necessidade da realizaçâo de novos estudos que
avaliem mais minuciosamente esse tipo de procedimento. Os
resultados sugerem a escécia do treino de relaçöes numériconumérico no estabelecimento de classes de equivalência entre
estfmulos-fraçëo arbitrM os, sobremdo, quando associado à
manutençsodosnumeradoresdasfraçöesdecomparaçâo.

A resoluçsodeproblemaséumacadeiaoperantena(IUaIrespnstas
precorrentesalteram aprobabilidadedeemissrodarespostasoluçâo.
A aquisiçâo emanutençâoderespostasprecorrentespodeserfunç:o
de instmçöes &ou histölia de reforçamento. O presente estudo
investigou o efeito deinstrtlçöese feedback no estabelecimento e
manutençso de uma seqtiência de 3 respostas precorrentespor25

universitoosexpostosa 3problemas(P1,P2,P3),cujosarranjos
consistiam de9 estfmulosdispostosem 3 linh% (L)e3 colunas(C)
em um monitorcom telasensfvelaotoque.Ossujeitosdeveriam rocar
03 estfmulos(respostas precorrentes)e,em seguida,um botëo que
produziapontos(respostasoluçâo).NoExperimento 1,apresentaramse conseqûências diferenciais (CERTO ou ERRADO) ao tinalda
seqtiênciaderespostasprecorrentes.NoExperimento II,acrescentou-

sefeedbackparaacerto (CondiçâoC'FAIeparaerro(Condiçâo CFE)
contingente a cada resposta precorrente. No Experimento I11

apresentou-se instnlçso incompleta (Condkâo CIIn) e completa
(Condiçâo CIC)e conseqiiênci% diferenciaisao t
inalda seq:ência.

UCG

As contingências nos 3 experimentos incluiam a apresentw âo de
CERTO apösaemissâo dasseguintesseqûências:P1- L2C1L1C2
L3C3;P2-LICIL3C2L2C3;eP3- L2C1L3C1L1C3eERRADO
apös a emissLo de qualquer outra seqtiência nos respectivcs

Jkltwraç-c/ltwe;eqaivalênci
adeestlmuloz,educcfdbmateW ticaehafle.
r

problema.Um sujeitodoExperimento1.3doExperimento11(todas

lprojet
oJxtpacjutf/peloCNPq,2Bol
sista#J#7c7c#& ,Bolsista&c/IœG-

daCondiçâoCFA)e6doExperimentoIlI(1daCondiçâoCllne5da
AFC77

CondiçsoCIC)resolveram P1.Um sujeitodoExperimentoIe4do

EFEITO DE INSTRW OF,S SOBRE A FORMAG O DE CIM SF.S DE
EQUIVAL/NCIAENTREESTtMULOSDEPOSIG O'

Experimento III (1 da Condiçso Clln e 3 da Condiçso CIC)
resolveram P2.Nenhum sujeitoresolveuP3.Osresultadossugerem

Carlos AuRusto de Medeiros%* e Antônio de Freitas Ribeiro

(UniversidadedeBrasflia)
Obietivos:Tem seobservadonaliteratgraum pequeno nimero de
casosdeformafsodeequivalênciaentreestfmulosposicionais,()que
nâo era esperado pela diEculdade de se eliminar o efeito nb

planejado daposiçso d0sestfmulos.Talvezsujeitoshumanosnëo
possuam a exgeriência em responder a relaçöes arbitrM as entre
?osiçöes,precisandodeinstruçöesmaisclarasedeum ntimeromaior
detestesparaformarclassesdeequivalênciadeposiçro.O presente

que: feH back para respostas precorrentes corretas favorece a
resoluçâo de problema mais do que feedback para respostas
precorrentesincorretasou instmçso incompleta;instruçâo completa
favorece aaqùisiçsodaseqiiênciaderespostasprecorrentesmaisdo
que feedback para respostas precorrentes corretas.N0 caso dns

sujeitosdaCondiçâoCIC (Experimento111)queforam eticientesna
resoluçso do problema P1, os desempenhos em P2 foram
possivelmente afetados pela interaçâo instruçâo/contingências

programadas.O desempenho detodosossujeitosno ProblemaP3
pode serinterpretado como decorrentedo arranjo diferenciado de

experimentoobjetivouformartrêscl%sesdeestfmulosequivalentes contingência , que requcria um repertörio nâo favorecido por
detrêsmembroscom 21sujeitosuniversitsrios.
nenhuma condiçâo experimental. Ressalta-se a necessidade de
MateriaiseMétodos:Osestfmulosdeposiçâc foram representados
na telado computadorpornove quadrados,formando uma matriz
quadradadeordem três.Utilizou-seoprocedimentodepareamentode
acordo com o modelo para relacionar os estfmulos posicionais,
atravésdeum delineamentoAB/BC,c0m umacrdem deapresentaçLo

de treino e testes fesimples-para-complexlf'. Dez dos sujeitos

programar contingências eticazes na produçâo de respostas
precorrentes,noensinoderesoluçâodeproblemc .

1.Trc:ul/l/parcialmenteJaflrlcfe/pela CAPFJ (DS)e CNPq (Proasso
52*<2A&J).
Palavras-chaye: resoluçâo de problemas, remtulay precorrentes
eacfl
tfecpl
enl/

receberam instruçöes incompletas que semente descreviam a

topografiadasrespost% exigidasnastarefaseofeedbackduranteos
treinos.Outros11sujeitosreceberam estamesmainstruçâoacrescida
deumafrase:tlAstentativasduranteosperfodosdetelaazul(testes)
dependem doquevocêjlaprendeunodecorrerdoexperimento''.Foi
permitidoaossujeitosserem expostosa24blocosdetestes.
Resultados: Quinze dos 21 sujeitos demonstraram todas as
propriedadesdeequivalênciadeposkâo.Ossujeitosquereceberam
instruçöescompletasobtiveram um desempenho superioraosdemais.
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Cu N1
O Mv uo TERAPtUTICO EM UM GRUPO DEAP010 AMBULATORIAL
COM PACIENTF.
SPSIQUIâTRI
COS

Carla Guanaes *# e Marisa Japur (Universidade de Sëo Paulo,
RibeirsoPreto)

loucum isolada,sö sendo possfvelno internamento.M uito comum
nessasinstituiçöeseraouscdaterapiancupacionalcomo escusapara
seutilizaropacientecomo mâo-de-obra.No entanto,esseshospitais
que deveriam ser locais de tratamento, passaram a ser vistos
unicamentecomn ''depösitoshumanos''.Essaintrigante situaçâo n5o
passoudesapercebidanoperfodopösguerra,épocaem quesurgeuma
sériededenfmciase,conseqûentemente,vo aspropostasparatentar

O emprego da psicoteragia de grupo no atendimento em sadde
mentaltem seexpandido em nossarealidade,sobretudoem contextos corrigir essa situaçpo. O Hospital-dia (h-d) do Departamento de
institucionais.Especificamenteem relaçsoapsicoterapiadeapcioem
PsicologiaM édicaePsiquiatriadoHospitaldasClfnica daFaculdade
grupo,associada a tratamentos de curta ou média duraç:o,essa deMedicinadeRibeirâoPreto-U.S.P,consideradoum d0sprimeiros
expansâoLaindamaisevidente.Pressöesdeordem econômica,assim
nopafs,seiniciaem 1961com um propösitodedestinaraossujeitos
como o crescente reconhecimento da efetividade dessa prJtica,têm
portadoresdetranstomosgsfquicosum tratamento maisdigno,mais
contribufdoparaessaexpansâo.Em contraposiçâo,aliteraturaaponta humano,um campo atuante para esses sujeit
os. Mediante tal
uma grande imprecisso conceitualna denominaçëo dos diferentes preocupaçâo,dâinfcio aumacxperiênciapioneira dentrodo setorde
gruposterapêuticospraticadosnosmaisdiversoscontextosdesat
ide/ terapiaocupacional,em queospröpriospacientcspassam aconduzir
salidemental,o quetom adiffcilo entendimento danaturezadesses umjornal
.Trata-sedojomal''
O Falhado''iniciadoem 26deJulhode
gruposedasformascomosLoconduzidosporseusterapeutas.Assim, 1963c0m oapoi
odoh-dedainiciativadeumapacientc.Essejomal
consideramosanecessidadedeque ess% prsticaspsicoterspicasem éamaisimportantefontedocumentM aparaserelatarahistöriadessa
gruposejam melhordescritasem suasespecitkidades.Esseestudo instituiçâo p0r oferccer um ampln entendimento do cotidiano
visa contribuir para o conhecimento em psicoterapia de grupo, i
nstitucional. Sendo assim, esse estudo historiogrv co objetiva
investigando um grupo de apoio ambulatorial com pacientes descrever a exgeri
ência realizada com esse jornal,enfatizar a
psiquiétricosem um serviço ptiblico de salide,tendo porobjetivo 'palavra''dospacientes,suasopiniöes,osaspectnsltidico,terapêutico
compreendersuanatureza,atravésdadescrkâodomanejoterapêutico eliterâio,contando ahistöriadessainstituiçâo.Osdadosanalisados
dessegnlpoaparurdasintervençöesdeseucoordenador,delimitando sereferem aoperfodoqueseestendede26deJulhode1963até27de
algumaspossibilidadesclimitesdessaformadeintervençâo.O grupo Julho de 1966,demonstrando que o Jornalalém deincluir-se como

foicompostopordczpacientesde ambosossexos(F=8eM=2),de

29a65 anos,predominantementecasadose com escolaridadede 10
grau incompleto.Com diagnösticos psiquistricos diversos,tinham
indicaçëo de uso de medicaçào plincipalmente ansiolftica e/ou
antidepressiva.Observaçëo e registro audio-gravado das dezesseis
sessöes do gmgo constitufram as principais fontes de dados.
ConsultasaosprontuM osd0spacientese notasde campo também
foram realizadas. Os dados foram analisados por procedimentos
qualitativose quantitativos.Assessöesdo grupo transcritasforam
analisadas pelo procedimento de anslise categorial de contel
ido.

partedotratamentoedepossuirum aspectojomalfstico,era,ainda
um espaço para a expressâo dos pacientes, seja através de

caracterfsticasindividuaisoucoletivas.Nota-se,assim ,apromoçâode
um ambientebastante alegre,festivo dado ao papelativo conferido
acspacientes.O h-d parece ternesse sentido dinamizado o espaço
institucional.Esseclimaagradlvel,provavelmente,f0ioresponslvel
pelo aparecimento dassingularidadesdecadaum,cada qual,assim,
vaidescobrindosuaspotencialidades.Ao contro o do que sedizde
um hospitalpsiquiétlico tradicional,em que o ''
doente mental''se
expressapela negaçën,pela doença,pelo tempo malaproveitadc,6
possfvelnotar,atravésdoJom al'O Falhado'
'queo h-d possibilitou
outrasfornm:deserelacionarcom a'doençamentalf'.

Todas as intervençöesdo coordenadornas sessöes do grupo (N=
190*,tomadu em seucontexto,foram selecionadaseagrupadasem
CAPES
categoriascriadasparadescreveromanejoterapêuticodogrupo.Os Pa
ltwraf-c/l
zwe;hospitalizaçâoplrcill,histôria epsiquiatria
dadosdosprontuM oseasnotasdediM odecampoforam utilizados
nacontextualizaçâodosdadosderivadosdessaanélise,favorecendoa
caracterizaçâo d0spacientesedo grupo estudado.Resultaram desta

anlliseoitocategoriasdeintervençëo'
.reiteraçso(48*).
,investigaçso
(16%); elucidwâo (13:9; confrontwâo (11%),
. enquadre (7%);
avaliaçâo (2*);orientaçâo (1%)e fala interrompida (2%).Nossos
resultadossugerem queessegrtlpoteveum manejoqueprivilegiadar
sustentaçpo à fala livre do paciente no gnlpo,caracterizando um
grupo com baixo nfvel de estruturaçâo.Intervençöes voltadas para
oferecimentodeinfornuçöesefeedback,pröpriasem gm posdeapoio
de curta duraçâo, foram pouco utilizadas pelo coordenador. O
entendimento sobre o funcionamento desse grupo, através da

Cu N3
FATORF,S TERAPEUTI
COSEM UM GRUPO DE APOIO AMBULATORIAL
C0M PACIENTES PSIQUIXTRICOS: A PERSPECTWA DE SEUS
PARTICIPANTES
Carla Guanaes *# e Marisa Japur (Universidade de S:o Paulo,
.

RibeirëoPreto)
A psicoterapia de gnlpo no atendimento em satide mental,sobretudo
em contextos institucionais,tem se expandido em ritmo acelerado,
nâo havendo uma txpansâo correlata de pesquisasna ïrea,coltforme
apontaa literatura especializada.O emprego do referencialteörico-

descriçâodeseumanejo,nospermitesituaraspossibilidadeselimites técnicodosfatoresterapêuticosnapesquisanaâreadepsicoterapiade
terapêuticosdessaprstica,considerando o contexto em queocorre ea
clientelaqueusualmenteo integra.
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Cu NZ
UM JORNAL DE PACIENTES PSIQUIATRICOS E UMA HISTöRIA
INSTITUCIONAL
CristinaAnarecidaSilva *#eMarinaMassimi(UniversidadedeSâo

Paulo)
Asinstituiçöespsiquiltricasao longode suahistöriaconferiram aos
indivfduosportadoresdedisërbiospsfquicosum mundo dereclusâo,
confinamento e violência.Trabalhos em Histöria da Psiquiatria vêm
denunciando esserevés.Entendia-seque asö sepodiaconvivercom a
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grupo tem crescido acentuadamente, sobretudo em estudos que

almejam a compreensâo de algunsmediadoresdo processo grupal.
Esse estudo visa contribuir com o conhecimento sobre a prstica

psicoteripica em grupo dt apoio, objetivando especiticamente
compreender algumas possibilidades e limites dessa intervençâo
investigando que fatores terapêuticos operam nesse grupo e a
incidênciadestesao longo de suàssessöes,segundo apercepçâode

seusparticipantes.O grupo esœdado em condköesnaturais,em um
serviço pt
îblicodesatide.teve 16 sessöessemanaisefoicomposto por

dezpacientesdeambosossexos(F=8 eM=2),entre29e 65 anos,
predominantemente casados e com nfvelbaixo de escolaridade (10
grau incompleto).Apresentavam diagnösticospsiquiâtricosdiversos,

com presclkâo de medicaçao predominantementç ansiolftica e/ou
antidepressiva.Utilizou-seoQuestiono o doIncidenteCrftico (QIC),
respondidos pelos pacientes ao ténnino de cada sessâo, como
87

principalfonte de dados.Observaçso e registro audio-gravado do
grupo,consultas a0s pront
ukios d0S ?acientes e notas de campo
também fcram realizados,afim demelhorcaracterizaraparticipaçso
dospacientesno grupo e de clmtextualizaros senddosproduzidcs

Cu N5
PslcossoMk l
cA: UM Esnmo EXPLORAO RIO DOS INDICADORF,S
DIAGN6STI
COS PRESENTES NA AVALIAjAO DE CRIANCAS C0M

pelosmesmosem suasrespûstasaoQIC.0sdadosforlm analisados QUEGM PSICOSSOMXTICAS
por procedimentos qualitativos e quantitativos. A anâlise das hudreySettonOJYJdesbuz,
d(UniversidadedeSâ0Paulo),Carmen
resposlsacQICf0irealizadap0rprocedimentosdeanfisecategorial S.B.P.C/= rgoeDeniseS.F.Monteiro
de conteido,tendo como base um sistcma descritivo dos fatores
teragêuticospropostonaliteratura.Estesistemaaprioridecategorias
nâo semostrou susciente paraa classiscaçëo de todasossentidos

denotados pcl% respostas dos pacicntes (N=112), levando à
redefiniçàodealgumascategoriaseàcriaçëo deoutrasqueremetiam

avivênciasnâoterapêuticas.Apenas5% dasrespostasaoQIC foram
n5o clasiticéveis. Resultaram desta anfise, dez categorias:

universalidade(239M;aprendizagem vicM a(22%);distanciamento
(13%);desesperança (9%);instilaçb de esperança (7%);altmfsmo
(6*);aceitaçso(56/t
9;auto-revelwào (4*);orientaçâo(4%)ecatarse

A clfnica com crianças tem recebido, c0m uma freqtiência
crescente,crianç% com queixaspsicossomsticas.A literaturadaérea
apresentaestudosapontando paraumaorggnizaçâodapersonalidade
com dificuldadedeexpressâo afetivaedificuldadedesimbolizaçsoe
aponta para determinados modelos de orgnnizaçâo fsmiliar. No
entanto,ns0 encontramosmuitosestudosvoltadospafa os aspectos
presentes n0s instrumentos diap östicos reveladores desta

organizaçëo de personalidade.0 objetivo do presente trabalho é
realizaruma investigaçâo dosprincipais elementos encontradosna

(
3%).Estesresultadosremetem àpresenqadefatoresterapêuticcse estrutura familiar,nasexpressöes grâficase nostestes projetivos
nâo terapêuticos no grupo,talcomo vwenciado pelos pacientes, teml cos.Foram estudadoscinco processospsicodiagnösticosque
possibilitandoumacompreensâo sobreo modo como vivenciaram o
processo deste grt
lpo,tendo em vistaossentidosque produziram a
partirdesuaparticipaçâoneste.A compreensâodessesresultadosem

conjunçâo com adescriçso de seusquadrosclfnicos,nospermite
situaralgumaspossibilidadese limitesdestetipo detratamento em
sat
ide mental,considerando o conteyto em que ocorree a clientela
queusualmenteo integra.
FDPESP
Palavras-chave:psicoterapia de gmp/,pacientes psiquiâtricos e

fatoresterapêuticos
Cu N4

A FOBIAEO PM ICOEM SIMSRELAO ESC0M A ANGOSTIA
Q rtzLopes Besset.Kâtia Kac*e e lz/nurl Pinto de âlzAlditfl?

(UniversidadeFederaldoRiodeJaneiro)

inclufam entrevistascom ospais,horadejogodiagnösticaetécnicas
projetivasgrvcaseverbais.Foirealizadaumaansliseclfnicados
instrumentosu:lizandoateoriapsicanalfticacomosubstratoteörico e
aanâlisedosdesenhosbaseou-senosreferenciaispropostosporKolck

(1984) e Grassano (1996),Os principais indicadores observados
foram:1.Pais pre cupadoscom oslilhos,porém como trabalham
excessivamente podemos dizer que sâo como uma :'
presençaausente'';demonstram assustar-sediante dasmanifestaçöesafetivas
de seus filhos e as tiguras maternasmostram personalidades mais
fortesqueaspatcrnas.2.Ascriançisnâ0 apresentam outrasqueixas
além dapsicossomâtica,sâo sobreadaptadas.Nonnalmenteparecem
criançasquenâ0 têm problemasde comportnmento ou escolares.A
t
inica queixa refere-se a freqtiência da doença orga
-nica. 3. Os
desenhosgeralmente ocugam a folha toda,sâo desenhos mnnfacos

(muito coloridos, detalhados e com perscnagens estl cos e
sorridentes).4.A tem/tica das estörias é predominantemente de

Obietivos'
.A problemitica da fobia preocupa os teöricos da solidào e abandono. 5. H5 uma disculdade de exploraçâo dos
psicanslise desde o infcio deste século e continua intrigando os sentimentos dos personagensnas estörias,principalmente daqueles
pesquisadores que se debruçam sobre as questöes da clfnica. que demonstram tristeza ou sentimentos agressivos.Estes dados
Observadacom maisfrequêncianainfância,nâo poupaosadultose pennitem ccncluir que tais crianças têm muita dificuldade de
se atualizana ft
roupagem''psiquiitricadadoença dopânico,sendo expressarseusafetos;sentem-se sös,porém devido auma intensa
objetodetratamentosmedicamentososcadavezmaisaceitosentre negaçâoreveladapelaogosiçâo entreo contetidodostestestemsticos
nös. Nesse contexto, interessa-nos indicar, nestas manifestaçöes eos%pectosgeraisdosdesenhos.Destaformanâo seapropriam das
patolögicas, como a relaçâo com a angt
istia se evidencia, emoçöesreveladasem seusrelatos,mostrando-secomocriançassem
demonstrando a adequaçâo da propostade intervençso terapêutica, problemasebem adaptadas(sobreadaptadas)apelando parao corpo
dentrodeumnpefspectivapsicanalfticadetrabalhopelapalavra.
como forma de expressâo.A organizaçâo familiarque demonstra
M ateriale métodos:Tratando-se de pcsquisa teörica voltadapara dificuldadeparaconterasemoçöcsdeseusmembrosparacefavorecer
umaquestâo fundamentaldaclfnica-a anglistia-o método utilizado estemecanismo negador.
foi de anâlise crftica dos conceitos. Para este tema especftko, Palavras-chave:psicossomâtica,twclftzçdbpsicolôgicaepersonalidn'le
tomamos como referência de base para nossa coleta de dados,os
textosquetratmm docasoHans,deS.Freud,deJ.Iaacaneoutrosde CLIN6
autoresccntemporb eos.Buscamcs,naanâlisedosdados,investigara REDUCAO DECOMPORTAMENTO ESTEREOTPADO EM UMA PACIENTE
coerênciaentreasformulaçöesteöricasdo doisautcrescitadcs,jâ CoM RETARDOM ENTAL
cllssicas,com o que se observa naclfnica hoje.Para tanto nûs Leandro Fenmndes Malloy Diniz%*l Maycoln & lni Martins
valemosderelatosdecasosclfnicos,entreosquaisodeum sujeito
adulto com t'
m edo/pânico deelevador''.
Resultados e conclusöes: Nossos resultados apontam para a
adequaçëo da concepçëo psicanalftica da fobia -e do pânico- que
.

postulaoestatutodesubstituiçâodoobjetodoobjetodesignadocomo
temido. Substituiçâo que caracteriza esses fenômenos como

sintomâticosbnum sentido estritamente freudiano,ou seja,onde o
sintoina é algo que tem uma funçâo,ao mesmo tempo que desvela

partedaverdadedeum sujeito.éestanaturezamesmaqueostoma
permeJveisàaçâodapalavra,nodispositivodelinguagem queéo da
clfnicapsicanalftica.

Textoreferentearesultadosparciaisdepesquisadesenvolvidacom oapoiodo
CNPq(Projet
ointegrado:D/
zarPQ,I.C.edoatoradol

Palavras-chave.fobx pânicoet
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Teodoros%*t (Universdiade Federal de Minas Gerais), Walter
Camargos Jr. (Faculdades de Ciências Médicas) e Vitor Geraldi
SIIJJ:(UniversdiadeFederaldeMinasGerais)
Obietivos:A estereotipiaécaracterizadapormovimentoscorporais
de padrëo mecânico e repetitivo como,por exemplo,o balanço do
corpo,puxaroscabelosou levara mâo à boca.A freqiiência émuito
altaeapareceem diferentesdistlirbiosqueafetam o desenvolvimento,
sendo um empecilho à aquisiçëo de novos comportamentos e um
diticultadornaintegraçsosocial.Suaftmcionalidadepodeestarligada

atrêsfatoresprincipais:fugade tarefa(reforço negativo).buscade
atenç:o (reforço positivo)e auto estimulwëo (reforço positivo).O

objetivodestetrabalhofoirealizarumaanélisefuncionaleelaborar
um programa de treinamento familiar para reduzir o comportamento
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estereotipadodecolocaram5onaboca(CMB)em umapacicntccom
retardo mental.
Materiale Método:SFL,17 anos,sexo feminino.apresenta o
comportamento de CM B desde os 3 anosde idade.Possuivârias
deformaçöes nosdedose mxndfbula em deconfncia da freqûência
deste compnrtamento. Através de entrevistas c0m familiares e

transcritasnafntegra. Osdadosforam submetidosaumaanâlisede
contetldo.

Resultados: 1) A busca pelo serviço é traduzida pelo termo
Tçdemanda'', e definida de duas formas, a saber: dfdem anda
espontlea'
' quando as pessoas vêm p0r vontade pröpria, e
I4demandado outro''quando hl encaminhamentossem tlfmplicaçâo''

filmagem de 30 minutos (linha de base inicial)foiavaliado quais dosujeito.A n5oaderênciaaoserviçoépercebidapeloprotissional
cram asadvidadesdapaciente,quandoaestereotipiaestavapresentee como 0 fracasso decorrente dessa segunda, nâ0 havendo
o que os familiares faziam ccm relaçâo à presença deste quest
ionamentoquantoaadequaçâodoservkoàclientela,2)A visào
comportamento.Devidoà.suafreqfiência,ocorridoatémesmoquando da doença é construfda a partir da associaçâo desta a conflitos
apaciente estava sozinha,e à ausência de reforçadores atencionais, i
ntrapsfquicos,aalgooculto,internoaosujeito,querevelaosentido
elaboramos a hipötese de auto-estimulaçâo como consequência desuasditkuldades.3)Quantoaofuncionamentodaterapêutica,cabe
cura'',
reforçadora do comportamento.Para reduzir este comportamento, ao paciente o papelde ir descobrindo os passos de sua Si
escolhemos atécnicado bloqueio,que consiste em um método de adquirindoumaposturareflexivaarespeitcdesipröprio,atravésdas
extinçâo no qualo trajeto da mào da paciente até a suaboca é intervençöesda terapeuta.Neste processo de idimplicaçào''a questso
bloqueado pela mâo do terapeuta.Foirealizado um treinamento deixa de centrar-se unicamente na doença e pa sa a dizerrespeito a
familiar ncste método, de modo que a famflia realizassc este todoofuncionamento psfquico dousuo o.A relaçâoafdescritapelo
procedimentoem casaem sessöesde 30 minutos.Domesmo modo, paciente epela terapeutaseproduz numa opacidade que encobre a
nJsatendemosapacientedurante8 sessöesde40 minutosdurante4 pedagogiadasposturas,daauto-observaçâoedaverbalizaçâo,ligadas
semanas.Todasassessöesforam tilmadasedivididasem umalinha a uma ideologia do individualismo.4)O ângulo privilegiado pela
psicöloga em suas explicaçöes sobre a relaçëo terapêutica é
debasede10minutos,seguidade30minutosdetreinamento.
Resultados:Osresultadosdescritosaseguirforam obtidosatravés decorrente do modelo de consultörio particular, causando uma
da divisào do tempo em perfodosde 15 segundos,dosquaiseram tensâo/ambi
guidadenoreconhecimentodacondkâoinsutucicnalno
anotadasapresençadocomportamentodeCM B nalinhadebaseedo pl
anejamento e desenvolvimento do atendimento.A partir deste
bloqueionasessâodetreinamento.Destemodo,apacienteapresentou vértice,estafocalizasuaatençâoapenasnasquestöesemocionaisdos
comportamentodeCM B durantealinhadebaseinicialem 98% dos clientesatendidos.
perfodosdetempo.A sessâo1(S1)mostrou umalinhadebase(LB1) Conclusâo:Através das entrevistas realizadas com esta dfade é
dc100%,enquantoque,nasessàodetreinamcnto(ST1)houve67,5% possfvelobservara construçso do processo terapêutico a partirda
destecomportamento.NaS2,aLB2foide36,25caSK de20,83.A articulaçâo entre demanda,vispo de doença e relaçâo pacienteS3obteve100% naLB332,08% naST3.A 54mostrou1œ % naLB4 terapeuta,percebendo-sc que estabelece-se uma complementaridade
e 15,83% na ST4.A 55 obteve 80% na LB5 e 0% na ST5.A 56 que leva à.aderência ao tratamento. Contudo,nesse processo a
mcstrou40% naLB6e4,16% naST(.A 57 apresentou100% naLB7 inserçëo socialdo paciente,ao contro o do esperado,parece nâo
e2,5% naSD .Nat
lltima sessso.houve 100% naLB8e 13,75% na constimirum dos pilares para a constnlçëo dos sentidos sobre o
tratamento.
ST8.
Conclusào:Os resultados mostram que o método do bloqueio, Palavras-chave:rd/
aftb terapêutica,inserçsosocialeinstituiçâo
aliado ao treinamento familiar, sèo eficazes na reduçâo do
comportamentodeCM B duranteasessso detreinamento.Entretanto CLIN8
nâodemonstrou amesmaesciêncianagcneralizaçàoparaalinhade AVALI
KO DONIVELD1
ESATISFAIAODOSPROFICIONAISQUESE
DEDICAM A PSICOTERAPIA
base.
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CLIN7

A RELAIAOTERAP/UTICAEM INSTITUIG ODEATENDIMENTOPOBLICO
EM SAODEMENTAL:UM ESTUDODECASO
Emerson Femtzne Rasera**.#J#a Neveslznz Césarde Oliveira**,

Fabl
e
nnnâllï/deCastro**eMcrltMlAntônio JZM Santos(Universidade
deSâoPaulo,RibeirëoPreto)
Obietivos:Desdeo estabelecimentodareformapsiquiétricw alguma.
q
altemativas ao modelo hospitalocêntrico de atendimento em Satîde

Mentaltêm sidodesenvolvidas,privilegiando-seservkosnosmodelos
NAPS e CAPS. Estes modelos procuram propiciar uma maior
socializw âo dos pacientes enfatizando sua inserçâo social.
Considerando-se a necessidnde de se comprœ nder o campo de
possibilidades presente,
s neste modelo de atendimento,bem como as
diticuldadesenconeadaspelospacienteseprotissionaisnaconcretizaçâo

L'
rica éparecida Kawakami e Manoel ârl/tsni/ dos Santos
(UniversidadedeSâoPaulo,RibeirâoPreto)
Nâo hlestudosdisponfveisnaliteraturanacionalsobreo nfvelde
satisfaçâo do psicoterapeuta com sua atividade profssional. A
propostaquc norteou o presenteestudo foia consideraçâo de queo
nfvelde satisfwâo profissionalauferido pelospsicoterapeut% poderia
estarfortementrassociadoafatorestaiscomo:padràoderendimento,
localde trabalho,enfoque teörico e tempo de exercfcio protissional.
Com afinalidadedeinvestigaroefeitodessasvari4veis.partiu-seda
anllisededepoimentosde l45protissionaisqueatuam nacidadede
Ribeirâo Preto em diferentesabordagensteöricas,utilizando-se para
tanto um roteiro de entrevista estm turada elaborado para a
caracterizaçâo da atuaçâo desses profissionais. Participaram desse
estudo 107 prosssionais do sexo feminino e 38 do sexo masculino,
com pelo menos cinco anos de atuaçâo,dos quais 69 atuaram em
clfnica privada, 53 em instituiçöes de satîde e consultörio

simultaneamentee23apenasem institukôes.Selecionou-se,parao

outroparaopaciente.Apösaexplicaçâodosobjetivosdotrabalhoe

presente trabalho, questöes que enfocavam se o protissional
considerava-se satisfeito cçm o seu trabalho,solicitando,inclusive,
que explicitasse os motivos de sua resposta. Foram realizados
cruzamentosentre o nfvelde satisfaçâo auto-avaliado e as variéveis
'çrenda mensal''do terapeuta,''localde trabalho atuap',Gabordagem
teörica adotada''e l:tempo de exercfcio protissional''efetivo na ârea.
Os resultados indicaram que 36,6% dos terapeut% entrevistados
consideraram se parcialmente satisfeitos, enquanto que 32,
4%
revelaram estarplenamente satisfeitos.Nào se observou uma relaçâo

das prescriçöes éticas, as entrevistas foram realizadas,gravadas e

diretaentre o padrso de rendimentos (status söcio-econômico)e o

deste serviço,este trabalho tem como objetivo descrever algunus
caracterfsticas da relaçâo tera#utica no trabalho de atendimento
psicoterâpicoindividualnestescontextosinstitucionais.
M aterialeM étodos:Trata-se de um estudo decaso sobre a relaçâo
terapêutica desenvolvida por uma dfade terapeuta-paciente,inserida

em um NAPS (Nl
icleo de Atendimento Psicossodal) de Ribeirâo
Preto.A coleta de dados se deu através de duas entrevistas,baseadas
em roteirossemi-estlm urados,sendoum formato parao proûssionale
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graudesatisfaçàoreferido.Quantoaolocaldetrabalho,onfvelde 1#rpjetp/ntmcïfltbp6loCNPq,Jö actwrflencfty do'rt'
.
/:Maaoelâalônit?
.

satisfaçâo tendeu a ser maior entre os profissionais gue atuavam

dosSantos.

apenas em clfnica privada (40,0% consideravam-se plenamente
satisfeitos), em comparaçâo c0m 30,4% dos terageutas que

Jkl
aprts-càavei/br/?l
zlflppropssional,psicot
erapeata:seleçâodepackntes

trabalhavam apenas em instituiçâo e 23,1% dos que atuavam

simultaneamente em consultörios e em instituiçöes,Quando se CLINIO
considera 0 efeito da vaibvelabprdagem teörica,os resultados se

distribufram deformaheterogênea(66,7% dospsicodramatistase
disseram plenamentesatisfeitos,em comparaçâo com apenas16,1%

dûspsicoterapeutasdecrientaçâo psicanalftica).Osdadossugeriram
poucoefeitosigniscantedetempodeexperiênciaprofissionalsobreo
graudesatisfaçsoreferido.Conclui-se,portanto,queasatisfaçâocom
aprcdssson5opodesercompreendidaatravésdesimplesassociaçâo
linearcom asvariéveisconsideradas,0quesugereanecessidadedese
investigar0 papeldesempenhado poroutrosfatoresmediadoresea
inter-relaçâoentreeles.
lprojetonnanciadopel
oCNPq,sobaco/rderltvt
'
f/doJ'r/.
/:ManoelAntônio

A PESQUISA'IM RICAEM PSICANXLISE
ânrl Carolina âaffrti: Barbosa**, Claudia Mayorga StVJ':J de

Godoi*ePauloCésardeCarvalhoRibeiro(UniversidadeFederalde
MinasGerais)
O trabalho que se sep e é a apresentaçso do estudo acerca da
metodolcgia da pesquisa :t
ldentificaçso Feminina PrimM a e sua
Relaçèo com oTravestismo Masculino,Transexualismo eVariaçöes
daIdenddadedeGênerc''realizadanaUniversidadeFederaldeMina

Geraise quese encontraem fase deconclusâo.Osobjeuvosdo
estudoqueapresentaremossâo:a)Demonstrarqueapesquisateörica

dosS'
fI?II/J

em psicanllisepossuinmaespecitkidadequeadiferenciadasdemais

Palavras-chave:psicoterapeutq Jflà.
y/'
cft'
st/llrtl
.
/f.
çzfoncleformaçso

metodologiasdepesquisaem CiênciasHumanas;b)Demonstrarquea

flctzdlppcc
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ATUACAO PROFICIONAL EM PSICOTERAPIA EXERCIDA NO CONTEXTO

DA CLXI
CA PRIVADA E INST/IUW O: CRITéRIOS DE SELEIAO
UTILIZADOSNOATENDN ENTODEPACIENTD 1

leituradesconstniva,em oposiçâoàleiturasisteml ca,seaproxima
em demasiado da interpretaçëo psicanalftica podendo dessa forma
ocorreruma transposiçâo do método de escuta psicanalftica para a

investigaçâo teörica;clDemonstrarque a teorizaçâo em psicanMise
estssujeitaaattlaçëod0sfenômenosinconscientes.Nossoproblemn

consiste na impossibilidade de utilizar métodos tradicionais para
interpretar a obra freudiana devido à introduçâo da noçLo de
ânltqnft
/dosSantos(UniversidadedeSâoPaulo,RibeirâoPreto)
inconscienteenodesv odeaprcximarapesquisateöricaepréticaem
psicanMise. Como mnterial utilizamos os principais textos
O psicoterapeuta deve refletir cuidadosamente entre atuar em metapsicolögicosdeFreud e textosde comentadoresdo mesmo.O
beneffcio dos interesses e necessidades do cliente e lidarcom a mttodo pornös utilizado f0ia anâlise comparada das principais
realidadeelimitaçöesdesuacapacidadedeestarproporcionandoe.sta. metodologias existentes nas ciências humanas e posteriormente a
ajuda,inclusiveparadecidirsedeveounëoestabelecerumafelaçëo anslise datcntativadetransposiçâo do método clfnico psicanalftico
tcrapêutica. O propösito desse estudo foi investigar os critérios para apesquisa teörica,tentativaessa realizada poralguns teöricos
utilizadospelospsicoterapeutasparaselecionar/indicaroclienteaser psicanalist% como Jean M planche e Renato M ezan.O resultado
atendidc, considerando-se a influência do contexto da atuaçâo des3e estudo consistiu na constataçëo da semelhança da leitura
(examinarsehs(liferençasentreosquc exercem a psicoterapia em desconstru6va de um texto teörico com o método clfnico em
clfnica privada e instituiçöes pliblicas) e da orientaçso teörica psicanfise.Opondo-seàleiturasistemltica, aleituradesconstmtiva,
adotada.Com esta snalidade.foram estudados,através de anâlise assim comoédescritaporLuisClsudioFigtleiredoeoutros,maisdo
qualitativa,os depnimentos de 145 gsicoterapeutas que atuam na que se deter na unidade do texto, privilegia seus furos, suas
cidadedeRibeirâoPretoem diferentesabordagensteöricas,utilizando contradiçöes,maisdp queobservarospontosesto cosdo texto,se
um roteiro deentrevista estzuturada elaboradoparaa caracterizaçâo atem aomovimcntodomesmo.Assim,comotonclusâo temosquea
da atuaçso desses profissionais. A amostra foi composu leituradesconstmtivamuito se aproximado método psicanalftico e

lldebrandoMoraesdeSouza.f'
riclàparecidaKawakamieManoel

predominantemcntedeprosssionaisdo sexo feminino (73.8*),com
tempodeexperiênciaprofissionalvariandode5a42 anos(em média
12 anos de exercfcio como psicoterapeuta). A maioria dos
entrevistadosgraduou-seem institukëopiblica(83,4%).nasJreasde
psicologia (60%), medicina (38,6%) e lilcsofa (1,
4*).No que
concerne ao tipo de vfnculo empregatfcio, 47.6% atuam em

consultlrioparticular,36,6% em institukâodesaideeconsult4rioe

15.8% apen% em instituiçöes. O tratamento d0s dados f0i
desenvolvidoapartirdatécnicadeànâlisedeConteûdogropostapor

Bardin.O materialf0isubmetido a doisjufzesque,de maneira
independente,extrafram asunidadesdesignificado,estabelecendo-se
postelionnente as categoriu de anâlise a partirdas avaliaçöcs de
consenso.Os resultados indicam que,de um modo geral,nâo hl
homogeneidade noscritériosutilizados para a seleçëo da demanda

assim comoesse,aquelaestésujeitaamodificaçöes,contestaçöese
também consentimento.A pesquisapsicanalfticadeveoferecer uma

teoria que explique asdiversas posiçöes subjetivas,as diferentes
formasdeidentificaçâo,afonnaçâo doeu,etc.Contudo,umateoria
que ambicione um todo fechado e absoluto é empobrecedora ao
contro o deumateorizaçëo quepermitaumamaiorflexibilizaçào e
quedê margem parao novo que,no quediz respeito à experiência,
estsconstantemente presente.

ProjetofinanciadopeloCNN

Pal
avras-chave:pesqaisa,psicanâliseeleituradesconstrutiva
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ADEQUAIXF,S REALIZADAS NO METODO PSICANALITICO PARA A
REALIZK IO DEUMAPESQUISAPSICOL6GICA*

para psicoterapia,que variam desde restrköes do atendimento a Alcthdo JOJJRosa%#e Roberto l'lllfA Sagawa*** (Universidade

detenninadasfaixaseto as,possibilidadedeestabelecerempatianos
primeiroscontatos,até adisponibilidadee motivaçâo docliente,como
fatores de elegibilidade da clientela.Do ponto de vista do Iocus de
atuwëo proissional, observou-se que os terapeutas com inserçâo
institucionalenfatizam,comofatorlimitantedeseutrabalho,ofatode
n5o terem liberdade de escolha do paciente,nem serem escolhidcs
pelosmesmos,ao contro o do que ocorrena prstica privada.N5o
foram observadas diferenç% consistentes nos critérios de seleçëo
adotadosquando se considera adiversidade de enfoqueteörico dos

EstadualPaulista,Assis)
Inspirado no método clfnico deCharcot,Freud adotou ainvestigaçâo
e a observaçâo como procedimentos fundadores e constituintes do
métodc psicanalftico.Constituiriam eles,as dimensöes inerentes,
indissociâveiseinapreensfveisdométodo,quepassaram atero dom
desubsistirepermear,sem pedirlicença,aartepsicanalftica.Assim,
temosotripépsicanalftico,constitufdo pelo método,técnicaeteoria,
que nosleva aconsiderarquea Psicanâliseé um método fmparde

terapeutas.

Resumos deComunicaçöes Cientllicas

investigaçâo dosprocesscs psfquicos,pois à medida que observa, mudançasatravésdebrincadeirascomo porexemplc 'o quevocê
faria se...',colocando a criança no lugar dos personagens como
invesdgaeyesquisa,tem desdeentEo,efeitospsicoterapêuticos.
Païndodesteprincfpio,osdadosqueagoraapresentamosreferem-se chapeuzinho amarelo, caraulef
'
i/ da Histöria ''Bom dia todas as
aum recortedeumapesquisarealizadaem um ambulatörio ptiblico cores'',ou domeninoquesödizia''
nâosei''
.Apösautilizaçëodetais
de salide mental na cidade de Assis-sp, que ao longo de seu procedimentos pode-se perceber uma mudança no repertörio
desenvolvimento,contou com cerca de 60 sujeitos.Estes foram comportamentaldestas crianças através de relatos feitos por suas
encaminhadaspelospsiquiatraspararealizarem psicoterapiaconosco mëesou porelas mesmas sobre situaçöesde seu cotidiano e que
apartirdeumapropostaem queobjetivévamosestabelecerparalelos foram refcrçadaspelaterapetlta.

entre os diagnösticos nosopo co (dado peln psiquiatra) e o
psicolögico, obtido por nös durante a psicoterapia de orientaçso
psicanalftica.
Contudo,aquestâo quedeimediato nosfoicolocadaera adesaber
qualmétodo adotarfamos na pesquisa.Conclufmos que o pröprio
processo psicoterspico, ao se orientar pelo métodû psicanalftico,
constituiriaumasituaçso propiciapara a investigaçâû cientiicados
fenômenos psfquicos e portanto, facilitador do diagnöstico

Palavras-chave: hist6rias infantis, terapia comportamental e
psicoterapiainfantil
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CARACTERIZKAO DA CLIENTELA INFANTY NA CUNICA-ESCOLA;
REFLEXôES SOBRE O ATENDIMENTO NA AREA DE INTERVENIXES
BREVES

Tereza lochicoHataeMito (UniversidadeSë0 Marcos,Universidade

psicclögico. Como nëo realizamospsicanfisecom estessujeitos, PaulistaeNicleodeEstudosem PsicoterapiaBreve-SâoPau1o/SP),
tivemosqueadequaralgunselementosdométodopsicanalfticoparaa
Situaçâo em foco. Do ponto de vista do setting, as principais

adequaçöesforam areduçâodont
îmerodesessöes(1porsemana)co
tempo da sessâo (40 minutcs)e ()n:o uso de divè.Clinicamente,
mantivemosinvariâveis a atençëo flutuante,a associaçâo livre e a
interpretaçâo.
Parafinsderegistrodosdados,transcrevfamoscursivamenteasfalas
eacontecimentos,tâo logo se encerrava cada sessâo.Posteriormente,
caracterizamososcasossegundoo sexo,idade.p'au escolar,ntimero
desessöes,sintomatologia eclassificaçâo nosogro ca.Em sep ida,
realizamos a sfntese dos casos,enfocandn os sep intes aspectos:
relaçöesafetivas,contet
idosdassessöes,fre-qtkência ao atendimento,
oconfnciasextra-sessso,interrupçëoouabandonodapsicoterapia.
O uso desta metcdologia possibilitou-nos arrecadaros dados com
eticiência,entretanto,eouxe consigo um dado inesperado,motivo
deste recorte: Cerca de 60% dos casos aos quais se propôs
psicoterapia, abandonaram-na.Este dado nos abre um leque de
hipötesesexplicativas,quenospermitem até mesmo questionarseo
método psicanalftico est/ suficientemente codificado para o
atendimento dascamadaspopularesda sociedade.Enquantomélodo
depesquisa,mostrou-secapazdesuportarasadversidadesdosdados
encontradossem perderacapacidadesistematizi-los.

(*)Esteezll
àt
/éum recorte& utnaJlelt
pjâu/acrlcf/
zz?
npelaFAPESP.
(**)Mestrandoem PsicologiaClçnicapelaUNEsp/àssis-SP
4***)Orient
ador. Professordo Depcrftlrzl
erllo de Psicologia Cllnica ffc
UNESWM SiS-SP
Jkllvrar-c/ltïpe;métododepesquisapsicolögicaem fclzlffll'
â'
e

CLINIZ
A UTIIJZK M DE HIST6RIM NA TERAPIA COMPORTAMENTAL
INFANTIL

lzildaMalta T/r?ZJSalazar(NticleodeEstudosem Psicologiae
Educaçâo-NEPE,DoPaulo)
Para a elaboraçëo do presente trabalho foram selecionados três
casosclfnicosdeatendimentoem terapiacomportamentalinfantilnos
quaisfornm utilizadashistörias.Paracada um doscasos,foiutilizada
umahistöria diferente de acordo com a diiculdade apresentada pela
criança,sendo utilizada no caso Ia histöria b'Chapeuzinho A- relo'
'
deChico Buarque parao treino dehabilidadessociaisem uma criança
com ditkuldades de relacionamento na escola e em demm's
ambientes. No caso 11foiutilizada a histöria 'Bom dia ltldaltzç
cores'bde RuthRochaparatreino asertivo eno caso IlIfoiutilizada a
histöria 'Nâo & i'',criada pela autora do presente trabalho.para
ensinar a pensar uma criança com dificuldades em dar respostas ks

perpntassobre asquaisjJ havia sido comprovado conhecimento
anterior,atravésdeoutrasatividadesrealizadasem consultörioou na
escola.Nos três casos aqui apresentados,apös ter sido contada a
histöria,disaztiu-se sobre a mesma e o tema voltou a sertrabalhado
em sessöes posteriores,associando tais histörias à comportnmentos
até entâo emitidos pela criança e discutida as possibilidades de
Resumosde Comunicaçses Cientl
Tcas

Lucia Clfrl/l
a Lee, Maria Regina BrechtXlk rlinf e Valéria Lia

SganzerlaProvedel(UniversidadeSâoMarcos-S5oPau1o/SP)
A caracterizaçâodaclientelaqueprocuraatendimentoem clfnicasescnlastem sidomaterialdepesquisaem muitoscentrosfonnadores
dos cursos de psicologia.Em parte,isto se deve à variedade e
quanddade de atendimentos que acontecem numa instituiçâo desse
tipoe também pelo interesseeconstantenecessidadedeattlalizaçâo
deprocedimentoseintervençöesqueacompanhem astendênciasdo
mundo atual.Este estudopartiu deum levantamento preliminardos

attndimentosda JreadeIntervençöesBreves(I.B.),queéa Jrea de
entrada daclicntelainfantilde umaclfnica-escoladeS50 Paulo.Os

atendimentossâorealizadospelosestagiMûsevisam cferecerajuda
imediata;fundamentam-se na compreensëo de que h; uma estreita
relw âo entre asdisculdadesdacriançae dospais,bem como dis

condköesfamiliareseambientaismaisamplas.Podem constituir-se
comc processosde:tliagcm seguidosde encnmirlhamento,avaliaçlo
ou até intervençôes bisicas que levam à.consecuçso de soluföes
satisfatöriasparao caso num tempo breve.Osdadosforam levanldos
através das folhas de registro de chamada de clientes,preenchida
pelossupervisoresde cada gnzpo no perfodo entreo 20semestrede

1994eo20semestrede1998.Quantoàscaracterfsticasdascrianças
atendidas pode-se constatarque:a)do totalde casosatendidos,hs
uma maiorprocura para criançasdo sexo masculino (66,94%)em
comparaçëoaosexofeminino(33,06*);b)aidadedascrianças,tanto
dosexofemininoquantodomasculinoest;concentradanafaixaentre

seiseonzeanos(62,37*);c)dascriançasatendidasagrandemaioria
freqûentaumainstituiçâo de ensino(80,77R9;d)a escolaridade das
crianças concentra-se nas quatro primeiras séries do primeiro grau

(49,00*);e)deneeasflmtesdeencaminhamento,aescolaéamaior

(39.
04%)sejuidapela procuraespontânea(20,16%).Nota-seque

estes dados sâo semelhantes aos obtidos em pesquisas anteriores.

ApösoatendimentonalreadelB,quasemetadedoscasos(49,47%)
permaneceu na pröpria instituiçâo,dos quais 22,23% na érea de
psicodignösticoinfantile15,12% em psicoterapiainfantil.Dototalde
sessöes por atendimento percebe-se uma maior concentraçzo entre
uma e seis sessôes o que indica a variedade de procedimentos que
uma érea de entrada numa clfnica exige. Acreditamos que essa
variedade de procedimentosutilizados contribuipara a formaçâo do
estagiM o de psicologia para trabalhos interventivos mais amplos e
em sintonia com a realidade social existente.A anélise de dados
levantados revela importantes indicadores sobre a populaçâo que
procura atendimento psicolögico e contribui para a reflexâo e
mobilizaçâo para novosestudosvisando o desenvolvimento de novas
ferramentasde trabalho.

Palavrapchave: Jlepdïlaenftl psicolôgico infantil, cllnica-escola
ccrcclerfzetlbdeclientelainfantil
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DEOBESDADEEINABIIm ADESSOCIAIS

estagikios do 5* a110 do curso de ?sicologia em 1998 e 1999.A

Makilim Nunes& p#ll/':(DepartamentodePsicologiaMe cada dtlraçb doatendimentovarioude38a94sessöes(5a18mesesde
UniversidadeFederaldeS5o Paulo- EscclaPaulistadeMedicina- atendimento).Os resultados foram sistematizados s0b a forma de
Së()Paulo;DepartamentodePsicologiadaUniversidadeBrazCubase tabelas e submeddos a tratamento estadstico (anâlise descritiva).
UniversidadedeArar%leAdreluSaidDaher(ServkodePsicologia Verihcou-se que a experiência terapêutica f0i considerada
intensamenteemocinnalp0r13 clientesemuito dnlornsap0rnove,
doHospitaleMatemidadeCelsoPierro,Campinas)
lembrando que a(I
istribuiçâo dossujeitosnascategoriaspode se
O método de estudo de caso é fundamentalpara a compreensâo
teérica e desenvolvimento de estratégias terapêuticas na prstica
clfnica. A Psicologia Comportamental-cor itiva #em ganhando
espaço dentre asdiversas abordagens teöricas,principalmente pela

sobrepor.Noqueconcem eàsessâoterapêutica,12casosreferem que
trabalharam seussentimentosnodecorrerdotratnmento,11lembrnmsededdalhesdassessöese 12pensam queoterapeutapreocupava-se
com suacompreensâointelectualeexperiênciaemocional.A relaçâo
terapêatica foivistacomo marcadapelareceptividadeeconsiderwâo

suaobjetividadeeeficsciaterapêutica,0quepodeserconsiderado
umavantagem notralmentodediversosproblemaq.O objetivodeste prparte do terapeuta (l4 casos)epelaconfiança e integridade
estudo foidiscutir,c0m base na teoria Comportamental-cognitiva, pessoaldoprolissional(13).Oitoclientesdisseram quenadaabalou
tlm casoclfnico deum adolescentede 13 anosdeidade,apartird%
informaçöescoletadassobre0 histöricodevidadestecliente.Foram
realizad% duas entrevistas com sua mâe, no infcio do processo

seuatlto-respeitodurantc0tratamento,emboraalgunstenbm sentido

omododefalardoterapeutat'frio''(oitc)ouçtneutro''(sete).Ofoco
terapêutico foi percebido como voltado para os relacionamentos

psicoterépico, com o objetivo de obter dadcs de annmnese e interpessoaisem 13 casos,em sete para experiênciasinfantise em
compreensâodasqueixas.Asprincipaiscaracterfsticasdocasoclfnico
serâo apresentados em forma cursiva e os déficits e excessos

comportamentaissâoalocadosjuntoaumatabeladenominadaquadro
comportamental.Osprincipaisexcessoscomportamentaisdosujeito
foram:estudar;comere scardentro de casa.Osprincipaisdéficits
foram:contato social com seus pares;comunicaçëo com 0 pai;
realizaçâo de atividades ffsicas;repertörio verbale contato ffsico.

noveparaarelaçâo com o terapeuta.N0que se refere àsmudanças
decorrentesdotratamento,13asperceberam,11asclassiscam como
positivas na elaborw âo dos sentimentos, 13 sentem melhora nas
relaçöespessoais,11pensam queaterapiafoimaisimportantepara
produzir mudanças emocionais do que para o entendimento
intelectualde dilkuldades,13 reconhecem mudanças positivas no
mododeexternalizarsentimentos,10referem maiordeterminaçsoem

Umadasprincipaiscrenças(regraquedirecionaaaçs0)dûsujeito,de projetospessoais e 11acreditam que a terapia forneceu-lhesum
acordo com seu histörico devida, era:ççnâo adiantaeu teramigos
porque eu nunca moro pormuito tempo no mesmo lugaresempreos
perco''.Asestratégiasutilizadasno caso foram:orientaçâo à mre;
treino de habilidades sociais:treinc de discriminaçâo de crenças
disfuncionaise eeinamento de resoluçâo de problemas,utilizad%

com o sujeito,0 processo psicoterlpico durou sete meses,com

sessöesumavezporsemnnaeosresultadosforam:controleadequado
daingestâoexcessivadealimentos,com perdadepeso;interessepor
atividadesffsicas;aumento nafreqûênciadeligaçöestelefônicasao
paieaoscolegas;aumento dafreqtiência naparticipaçpcdeeventos

sociaisno colégio (ex.:festas).A claraconceitualizaçso deum caso

métodn de pensar ascoisas.Em contrapm ida,sete clientesdizem
sentir um esclarecimento sobre mudanças, mas n5o as sentem

incorporadas ks suas vidas. Todos os sujeitos avaliados
recomendariam o atendimento a alguma pessoa conhecida.De um
modo geral os dados moseam que, apesar das disculdades
encontradas,oatendimento éavaliado deumamaneirapositivapelos
usuM os do serviço, auxiliando-os na obtençëo de um maior
esclarecimcnto acerca de algum% modificaçöesobtidas,dentro dos

limitesdosobjetivosedaduraçâodaintervençâcrealizada.

Palavras-chave: twclïcfe d6 psicoterapia, relcl'
db terapêadca e cllnicaescola.

clfnicoéum pontofundamentaldoprocessodeavaliaçâopsicolögico,

possibilitandoaoterapeutaplanejareaplicarestratégiasespecfficase
escazes para cada cliente e proporcionando modificaçso dos
comportamentos,bem como da forma como o indivfduo avalia os
eventosdesuavida.
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QUEIXA,FX ALIDADE,DESFECHOE RESULTADO
Cintia Mara dosSantos*,Vflril LeonorEspinosa Enéas,Silmara

Palavras-chave:casocll
nico,psi
coterapiaecomportamental-cognitivo

Cardoso*, âlfal Zoqui de Freitas Cayres. (Universidade
PresbiterianaMackenzie,SâoPaulo)
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AVALIACAO DE RFSULTADOSE BENEKCIOS OBTIDOSEM PRX ESSO

Sabendoqueosatendimentosno H bitoinstitucionalconstituem um
vastocampodeattlaçâod0sftlturcsprosssionaisequeasqueixu dns
pacientes representam a primeira oportunidade para identificar a
demanda da populaçâo, seu conhecimento pode auxiliar nc
aprimoramento do trabalho oferecido tanto à clientela quanto a0s
alunos em formaçâo. Este estudo prossegue a anâlise d0s

r
ftRAlëtrrlco:ApucAçio D0 STRUPP'
S #âT, QUESTIONARIE EM
USUV IOS DE UM SERVICO DE PSICOTERAPIA DE UMA CUNICAESCOLA

PaolaA SalinaseManoelânllnf/dos:
st7/114):(UniversidadedeSâo
Paulo,RibeirâoPreto)
A comprovaçëo dos beneffcins obtidos a partir do tratamento
psicoterlpico requero desenvolvimento de uma metodologia que
permita avaliara eficlcia dos serviçosque oferecem esse tipo de

atendimentosempsicoteraqiabrevedeadultosdaClfnicaPsicolögica
da Universidade Presbitenana Mackenzie, associando as queixas
apresentadas pelos pacientes à sua semelhança com o foco

estabelecido,aode-sfechoobtidonosqrocessoseàconsecuçâodos

objetivos.Pretendeidentiticarmnisdetldamenteademandaàqualo
atendimento.Este trabalho objetivou realizar uma avaliaçâo de servko deverespondereaeficiênciacom queotrabalhotem sido

resultadosobtidosno serviço depsicoterapia de adultosda Clfnica
Psicolögica da FFCLRP-USP.Foram avaliados 14 clientes,em sua

maioriadosexofeminino(13),com faixaetM aprevalentede 18a41
anos.Osmotivosdeconsultaapresentadossituaram-senaesferados

relacionamentosexclusivamente(35,7%)ederelacionamentosomado
a disculdades afetivas (35,7%). A maioria dos clientes tinha
experiência anterior em psicoterapia (42,8%). Os dados foram
coletadosatravésda aplicaçëo do questionM o proposto porStrupp

(Strupp'
s Rate Questionariej, traduzido e adaptado por William
Gomes,apös o término daintervençâo psicoterapeudca realizada por
92

executado.Em levantamento anteriordasterapiasrealizadasem 1997

(N=215) foi identitkado o perfil caracterolögico da populaçâo,
composta predominantemente por mulheres (77,21%), solteiras
(66,05%4,entre 18 e 27 anos (44,65%) e escolaridade acima de
segundo grau completo (53,95%). As queixas (N=309) foram
distribufdasem 24categorias,com médiade1,44porsujeitoemaior

dispersèoparaogqlpofeminino.Aequiparaçâodaqueixacom ofoco

revela22queixaslguaisaofoco(10,23*),59 (27,44%)semelhantes,
88 (40,93%)diferentes,asdemaisnâo identificadas,em sua maioria
casos interrompidos. Quanto ao desfecho dos processos, verifica
Resumosde Comunicaçöes Cientl
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atendimentosintelw mpidos(36,74%)econclufdos.Denleestespcde
haver reencaminhamento intemo (18,14R4,encaminhamento para
instituiçëo externa (19,53*) e conclusào sem encaminhamento
(25,58%).Considerando a consecuçâo dns objetivos,observa-se
31,16% dosprocessoscom objetivosplenamenteatingidos,27,
44%

sipificativo paraasVarisveisestudadas.No momento inicial(1)
observou-se a seguinte distribuiçâo entre osfndices:F%>35 em 10

casos (7l,
4%)e F%K35 em 4 casos(28,6*);F+%>59=7 (50%)e
F+%K59=7 (50*);D%<35=9 (64,3*)e D%>35=5 casos (35,7*);
Dd%K9=12 casos (85,7%) e Dd%>9=2 casos (14,3%);G%f43=6
parcialmente atingidos, 20% nào atingidos, os demais sendo (42,8*)eG%>43=8 (57,1%).Na avaliaçâo posterioràintervençso
principalmente casos interrompidos.A associaçâo da ccndiçào de
(2),osfndicesse distribufram daseguinteforma:F%>35=12 casos
semelhança entre a queixa e o foco com a de consecuçëo dos (85,7*)e F%f35=2 (14,3$:;F+%>59=10 (71,4%)e F+%f59=5
objetivosrevelounâ0 haverdiferençaestatisticamentesignilicativa (35,7*);D%K35=7 (50%)e D+%>35=7 (50$4)Dd%K9=12 casos
entre as possibilidades existentes,tanto quando sL0 tomados em
85,7*)eDd%>9=2 casos(14,3%);G%f43=5 (35,7%)eG%>43=9
conjunto quanto ao observar o ocorrido apenas com os casos (
(
conclufdos. Ao considerar separadamente cada condiçâo de 64,3%).Osresultadosindicam que,deum modo geral,melhorou a
utilizaçâo do potencialintelectualassociado a uma boa adequaçào
semelhança queixa/foco dentre os casos conclufdos, apenas na
categoria Sdsemelhantes'' foi observada diferenla estatisticamente
signiticativa quanto à consecuçëo dos objetivos (z2=7,36; 2g.l;

formal.0 vfnculo com o realmostrou-se preservado,bem como a

estmturaçâo lögica do pensamento.Quando secompara sujeito a
sujeito,as tendências encontradas ticam ainda mais claras,com

a=0,05).Osobjetivosplenamente atingidostendem a ocorrerna melhoradosfndicesrelativosà.adeequaçâo formaldo pensamento,à
situaçëo de diferença entre queixa e foco (z2=10,87;2g.l.;a=0,05). capacidade de elaboraçpo dosestfmulos e ao Wnculo com o real.
Verifica,entâo,quenestesprocessospode-se atingirosobjetivos Concluindo,os dados sugerem que as mudanças observadas nos
propostosplenaouparcialmente,sendoquequandoexistesemelhança
entrequeixaefoco hstendênciaaumaconsecuçâo parcialequando
ss0diferentesaumaconsecuçsoplenadosmesmos.Apesardogrande
nt
îmero de processosinterrompidos,parece haverum atendimento
satisfatörio da demanda. Contudo, para conhecê-la melhor hs
necessidade deidentiticartambém o tema relativo ao foco,em funçëo
deste diicilmente ter se igualado à queixa e ser principalmente
diferente dela.Este fato pode ocorrerno campo das psicoterapi%
brevese,nesta amostra,foipredominante,apontando nâo terem sido
as queixas os melhorts indicadores da demanda. Conclui pela
necessidadedeprûsseguirnosestudosdosprocessosparaespeciticar
aspectos sugestivos de oconfncia de sucesso nos atendimentos,
favorecendotnmbém oensinodatécnica.
Palavravchave:psicoterapia breve,prâtica em clthica-escola e processos

psicoterkicos
CL1N17
EFICM IA D0 ATENDIMENTO PSICOTERV ICO REMX ADO EM CLINICA
Fasccu : AVALIK XO DE RESULTADOS ATRAVES DA W CNICA DE
RORSCHACH

PaolaA SalinaseManoelâallnf/dosS'
JZIJ/J(UniversidadedeSâ0
Paulo,RibeirâoPreto)
O presenteestndoinsere-sedentrodaspreocupaçöesencontradasna
literamra com a avaliw âo da eficlcia do atendimento psicoteripico,
mais particularmente com a questâo da comprovaçâo dosbeneffcios

indicadoresdoRorschach,aindaqueconsistentes,sâobastantetênues,
discretas e circunscritas basicamente ao nfvel do funcionamento
mental,enâodaestruturadepersonalidade.
Pal
avras-chave:cplljcfe em psicoterapiq ?n/ltWt/de rorschach e cll
nicaescola.

CLIN18
O ALUNO RESD ENTENO CAMPUSUNIVERSITV IO DA UNIVERSDADE
RURAL E SEUS SINTOMAS: UMA EXPERYNCIA DO SERVNO DE
ATENDIMENTO PSICOLX ICO

Nilma 'Rflleireo deâl/nei#a*:(UniversidadeFederalRuraldoK o
deJaneiro)

O presentetrabalho tem porobjdivo darprosseguimento auma
anâlise da clientela que procura 0 Servko de Atendimento
Psicolögico da UFRRJ para identiticar 0 perfil desta demanda.
Através de um levantamento realizado em 1998 das inscriçi6s

realizadasparaatendimentopsicolö#co,constatou-seem 60sujeitos
que75% daspessoasquebuscam alpm tipo deajudano serviço
pertencem ao alojamento universito o.O alojamento do campus
apresenta-secomoum mosaico cujapopulaçâo compreendealunos
dasmaisvariadasidadesepertencentesàsdiferentesregiöesdopafse

do estado dn Rio de Janeiro.A opçëc pelo alojamento faz-se
compreensfvel diante da realidade söcio-econômica de seus
habitantes.Devido àspeculiaridades inerentes a uma Universidade

Rural(localizaçâogeogrv cadistantedospandescentrûs,populaçëo
obtidos.Estetrabalhotem porobjetivoavaliarosresultadosobtidos com diversidade cultural,predominância de cursos voltados para a

no serviço de psicoterapia de adultos, mantido pela Clfnica
PsicolögicadaFFCLRP-USP.Foram avaliados 14 clientesdeambos
os sexos,sendo 13 do sexo feminino.No que concerne à idade,
predominaram osclientesc0m faixaetM asituadaentre18e23 anos

e 36 e 41 anos (28,5% em cada categoria).O grau de instruçâo
predominantefoiequivalenteao20grau completo(50*),perfazendo
um totalde8a12anosdeestudo (71,4*).Quantoaoestadocivil,a
amostrasubdividiu-seigualmenteentrecasados(50%)enâocasados
(50%) - solteiros, separados e viivos. A maioria contava com
experiênciaanteriorem psicoterapia(42,8%).Asquet
kassituaram-se
'
predominantemente na esfera dos relacionamentos pessoais, que
aparecem como motivo de consulta exclusivo em 35,7% dosclientes,
somado aditiculdadesafetivas,em 57,1%.Osdadosforam coletados
através da aplicaçâo da técnica de Rorschach em dois momentos

distintos:anterior(1)e postelior(2)à intervençâo psicoterapêutica
(em média 62 sessöes).A aplicaçâo e anâlisedosprotocolosforam
efetuadas por uma psicöloga com experiência em avaliaçëo
psicodiagnöstica,utilizando para tanto parâmetrossistematizadospara
apopulaçâo de RibeirâoPreto.Osresultadosforam sistematizadosem

ârea tecnolögica grande extensâo do campus,poucas atividades

culturais, etc.
), estes estudantes encontram-sé isolados, sem
alternativas de divertimento e descontraçëo, além do fato de
encontrarem-sedistantesde seusfamiliarese sem recursosfinanceiros

paravisit4rlos.Essesfatoresconjugadosacabam contribuindopara
alguns sintomas detectados no Serviço de Atendimento,tais como:
insônia.depressâo,diticuldades de sociabilidade,baixa - auto estima, complexo de inferioridade e 'ïnsatisfaçâo geral'', o que
correspondea 68% dasqueixas.O excesso com abebidaalcoölica,as
drogas e a constante troca de parceiros na dfade amorosa acabam
retletindo a insatisfaçâo e a fuga da solidâo e depressâo.A procura
pelo serviço visa esclarecimento sobre dtividas em como proceder
frente a determinada situw âo,a busca de um suporte diante das
dificuldadesenfrentadasno cotidiano universitM o eacompreensâo
doque esté acontecendo consigo.O atendimentorealizadoumavez
porsemana mostrou-se suticiente e satisfatölio,sendo clariticadorde
suas anglistias.A possibilidade de acolhimento no momento em que
emergiu ademanda favoreceu aresultadosrâpidose positivos.Diante
deste quadro evidenciou-se cada vez mais a necessidade dc um

tabelas e submetidos a tratamento estatfstico (Wilcoxon). trabalho profilâtico que a Psicologia deve desenvolverjunto aos
considerando-se um nfvelde signitk M cia de 0,05.Comparando-se a
amostra com a populaçâo geral, nâo se veriscou um desvio

Resumos deComunicaçöes Cientîfi
cas

Decanatos de Extensâo, Equipe de Sat
ide do Trabalhor e outros
Departamentos da Universidade favorecendo atividades culturais,
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esportivas,de lazer,além de palestras informativas soàre salide. tefa/êutico de tlm atendimento de uma mle,em oito sessöes,f0i
relacionamentos (interpessoais,amorosos,através de dina
-micas de analisado,sobum olharfenomenolögicoexistencial.
gmp: e vivências, para maior entrosamento entre as pessoas.
A analise os dados revelou a necessidade dos pais tomarem
Havendomaiscomprcensëodesiedooutrohaversmaiscooperwso consciência da rede de influencias que atuam no relacionamento
esolidariedadeentreaspessoas.
criandoentreveselacunas,queosimpedem deperceberofilhocomo
Palavras-chave:atendimentopsicolhico,Jï?
l*l?l
Jlealazoalojado
uma gessoa individualizada,tinica e singular,e que existe gara
construir seu pröprio destino.Uma relaçâo de respeito mtituc é
necessâria para que a posiçâo de poder advinda da asimetria

inevitsvelentrepaise filhosseja reduzidaao pontodepermitirà
Cu N19
CARACTEREAIAODACLIENTELAEM PSICOTERAPIAINFANTI
MarizildaFleur.yDozatelli(UniversidadeS50MarcoseUniversidade

PaulistaS.
P.)eRd??
allAlvesSacone*
O objetivodestctrabalhoécaractcrizarapopulaçào atendidano
ndcleo dePsicnterapiaInfantil,duranteo primeirosemestrede1999,
naUniversidadeSëoM arcos,com asnalidadedeposterioravaliaçso
do mesmo.O nticleo de Psicoterapia lnfantilrealiza atendimentos
com crianças e seus pais, a partir do referencial teörico
Fenomenolögico Existencial.Tais atendimentos sâo efetuados por
estagio osdo50anodePsicologiaesupervisionadosporprotissional
da érea,sendo que osclientestanto podem seratendidosem grupo
quantoindividualmente,dependendo daindicaçâoparacadacaso.As

criançaautonomia.Também foipossfvelidentificarqueomovimento
em direçâo àmudançadepercepçëo queospaistêm dosilhosseds
em
três fases observadas em
processos de
aconselha entoVpsicoterapias. Pcde-se também
levantar
aproximaçöesc0m ?sicoterapiasbreve,focaisepreventiva.
Concluiu-se queao se re-pensaraqueixatrazida pelospais,esta
revela afnrmacomo experienciam o problema nëo é uma questëo
isolada,massuapröpriaexistência.O problcmatestemunhadecomo
aexistenciadospaistcmou-se fraturada,alienadaeperturbada,maS
ao mesmo tempo contém assementesdattura'
'
Palavras-chave:queixaepsicoterapiabreve

Cu N2l

CONTRDUIG O DOGRUPODEORIENTACAOA PAIS NOPROCESSODE
PSICODIAGNéSTICOINTERVENTIVO

sessöessëosemanaiseo nticleo tem porobjetivoum atendimento AlessandraScorsafava*'MarleneA D.Troeira*,Marli M.Bastosn,
breve(6mesesalx10).Paraelaborannosnossapesquisautilizamos MartaR.R.RodrigueshMamroseBolgar*,RosaEmlliadeCarvalho
os pronttlârios e tichas de inscriçâo dos clientes,nos quais estâo âvellfrl*eUgiaCaranCosta C/rréa**(UniversidadeSâoMarcos)
registrados seu percurso na instituiçëo. Consideramos nesse
levantamentoaspectoscomo:sexo,idade,tipodequcixa,desistência
do atendimento eduraçâo médiado prccesso.Osresultadosobtidos
foram similaresàquelesreferidoshâ maisde 20 anosnestamesma

instit
uksoeapontarnm paraofatodequeamaiorpartedapopulaçëo
queprocurao serviço dePsicoterapiaInfantilé compostaporcrianças
do sexomngculino,com idadeentre 8e 10 anos.A maiorpartedas
queixas gira em torno de dificuldade de aprendizagem e
agressividade.O percentualdealtaapös6/12 mesesdetratamento é
muitoalto,oquepareceacenarparaaeficâciadoserviço,entretanto,
hsum alto fndicededesistêndaqueengloba tanto o cliente quc é
chamadoen4ocompareceaoprimeiro atendimento,comoàqueleque
comparece a umaou duassessöese n5o retoma.Essesdadosnos
fazem refletir sobre a necessidade de estudos posteriores,
particularmente no que se refere ao tipo de queixa e o fndice de
desistência.
Palavru -chave:caracterizaçâo,populaçro epsicotcrapiainfantil

Estetrabalho visamostraracontribuiçëodoGrupodeOrientaçëoa
Paisno processodepsicodiagnöstico interventivo.
O processo de psicodiagnöstico interventivo, baseia-se na
Psicologia Fenomenolögica Existencial,que pressupöe a busca do
pröprio fenômeno para desvendi-lo, tal como se apresenta,

possibilitando a compreensâo,descrkro e anâlise dos fatos que
envolvem o cliente em todos os contextos em que estâ inserido:
histöriadevida,familiar,escolarenoseugruposocial.
EstemodelodeatendimentodaClinicaEscoladaUniversidadeSâo

Marcoscontac0m a?articipaçâodosclientes(de3a6criançasl,seus

C0M PAISNUMA PERSPECTWA FENOMENOLUGICO-EXISTENCIAL

pais ou responslveis,estagio os do nono semestre do curso de
Psicologiaeumasupervisora.
O processo propöeum trabalhodeintervençâocom tempolimitado
de dezaquinzesessöes,que conta com atendimentosindividuaisà.
crimwas e sessöes de Grupo de Olientaçpo a Pais, onde as
devolutivas, devidamente discutidas durante o processo, vâo
propiciando a clariscaçëo das emoçöe,
s,sentimentos e expectativas
dospais,favorecendoum aumento deseu campoperceptualemelhor
compreensâo em relaçâo asquestöesde seustilhos.
Concomitantemente sâo realizadasuma visita domiciliare outra

RosangelaMariaCarliJudrfMattos(UniversidadedeTaubaté)

escolar,objetivandomaiorcompreensëodadina
Amicadacriança.

CLIN20

UM REPENSARSOBREA QUELXA:USODECONSULTASPSICOLXICAS

Esteestudotem asnalidadededescrevereccmpreenderotrabalho
desenvolvido em consultas psicolögic% realizadas com pais que
buscam este prosssionala partirde queixasreferentesa seu filho.
Est% consultas propöem um corte na seqûência do atendimento
infantil tradicional. Trata-se de um trabalho anterior ao
psicodiagnöstico e à terapia infantil.Constitui-se de entrevistas
exclusivas com os pais, e de nenhum contato com a criança. A
tinalidade do mesmo é levaros pais a uma reflexâo que favoreça a
compreensâo das interfaces que deram origem à queixa acerca do
ftlho.A participaçâo auva dos pais,a reflexâo a respeito da sua
compreensâo do filho e de sua relaçâo com ele,repensando o lugar
que elesmesmosocuplm nahistöria,possibilita o resgatedos pais
como agentes promotores do desenvolvimento biopsicossocialda
criança.
Para compreender o percurso desta proposta de consultas
psicolögicas,foiutilizado o estudo de caso,onde o acontecimento
94

Esta compreensào da dina
-mica familiar e pessoalproporciona aos
pais maior disposiçso à mudanças, tanto de antig% concepçöes
quantodemelhorrelacionamcntoentrepaisefilhos.
Ressaltamosquemesmo quando asdevolutiva sâo desfavorsveis,
os pais demonstram mnior preparo para lidar com a problemâtica
apresentadaenodecorrerdoprocessoreferem-seamudançasem suas
atitudesede seus tilhos.
Conclufmosqueo processo de psicodiagnöstico interventivo,aliado
à base teörica adotada, oferece um espaço que ftmciona como
elemento desencadeador de desenvolvimento, resignificaçöes e
reposicionamentos,desses pais em relaçâo a si pröprios e a seus
tilhos.
M lunasm st
agiâriasdaClçnicaPsicolôgicada UniversidadeJJ/Marcos.
A#Doutorandaem Psi
cologiaClfnicanaPUC SP,SupervisoradaClfnica
PsicolögicadaUniversidadeM oMarcos.

Palavras-chave:psicodiagnôsticoinfantil,gmpt?d6paisefn/erperlle

Resum osde Com unicaçöes Cientçficas

CLIN22

Possall-mvi Do F%TREITAMENTO Do Vtscul,o MAE-RLHO X
PARTm DEATENDN ENTOSEM PSICODIAGNöSTICOINTERVENTIVO:UM
FwgTuooDECAso

IDClmiraIzabeldeJesusSilva*, zLf#aCaranCostaConfa'*,h aria
Carlota de Toledo Moraes*, Yônia Maria Esteve Mattera?
.

(UniversidadeSâ0Marcos,SâoPaulo)

Estetrabalhotem p0robjeivorefletiracercadapossibilidadedo

estreitamento do Wnculo de uma m5e e seu filho a partir de
atendimentos feitos em psicodiagnöstico interventivo e que
pressupunha sessôes de olientaçso à mâe e sessöes ltidicas c0m a
criança,em sessöessubsequentes.
EstemodelodeatendimentodaClfnicaEscoladaUniversidadeSâo
M arcosutilizacomoreferencialteölicoaFenomenologiaExistencial.
A criançatem noveanos,é do sexo masculino esegundo filho de
umafaml
eliadequatrotilhos.Suam5eteveum filhoantesdele,sendo
este,deoutropai.A criançatem doisirmâosmaisnovos,filhosdo
atualmarido da mëe.Seu paibiol4gico nunca foicasado com sua
màe,emboraestatenhaengravidado deleportrêsvezes,sendo que
nasduasprimeirasperdeuosbebês.
A faml
'lia vive em condiçöes emocionais e ffsicasprec4rias,em
ambiente hostil e cercado de violência , gerando apessividade,
desconfiançaseinstabilidadenoambientedoméstico.
A mâe da criança demonstrou grandeenvolvimento no processo,
revelandodetnlhesdesuavidafntimaque,segundo ela,nëo revelaria
a mais ninguém.Essesdetalhes apresentam estreita ligaçâo com a
probleméticadacriança,umavezquetem relaçëo com suaorigem e
suahistöria.
N0infcio doprocesso,mâee filho apresentaram-se num contexto
relacional onde estavam prcsentes sentimentos hostis e de ödio,
devido a relwâo entre mâe e paiter sido marcada pelos mcsmns
sentimentosepelofatoaindadehaverumagrandesemelhançaffsica
entre paie hlho,transpondo asim seus sentimentos de ödio c0m
relaçsoaocompnnheiroparaacriança.
Ao longodo processopudemosperceberum grandeestreitamento
do vfnculo entre m5e e slho,dado que,no infcio mostravam-se
distanteseapröpriamâedeclararasentir-seincomodadanapresença
dacriança.Afirmavaseracriançaagressiva,negando-seairàescola,
o que a deixava S'sem sabero que fazer'' tendo inclusive tomado
medicamentosparaseacalmar.O filho,porsuavezrevelavafaltade
holdingmaterno,o quefacilitou acristalizaçàodefortessentimentos
de descontiança de sie do outro,caracterizando uma criança com a
auto-estima rebaixada e com dificuldades de estabelecimento de
vfnculos.Além disso,em situaçöesem que se encontrava sob forte
tensâo emocional,suaditiculdade cognitivaapresentava-sedeforma
acentuada.
PndemosPerceberque,aolinaldo processoestavam,mâcefilho,
visivelmente maispröximos,se benet
iciando dos atendimentos em
cumplicidade.o que também foi observado na sala de espera,nos
momentosem que ficavam em companhia um do outro numa relaçëo
maisafetiva.
Através do processo,pudemos concluirque o espaço terapêutico,
que transptmha os limites do setting avançando para o espw o da
instituiçâo, foi responsével por acolher e conter, nâo sö questöes
pessoaisde um e de outro,como também os fatoresimpedidores de
umavinculaçâo maiorentremn
-ee filho.
*élunasdoJ/anodo CursodePsicologiada Universidade.
S'
J/Marcos.

**Doutoranda em Psicologia Clt
hica (PUC-SP).Supervisora tfa Cllnica
Psicol6gicada Universi
anaeJab Marcos.
rclcvrtu-cM ve:relaçâo?nJe-./i1/ltz,processointerventivoeestudotfecaso

Cu N23

DEONDEVIEMOS:ADOG O,ORIGEM E ANGOSTIA
MarizildaFleurvDonatelli(UniversidadeSâoMarcoseUniversidade
Paulista)
Resumosde Comuni
caçöes Cientlficas

Este estudo tem porfinalidade aproft
mdar0 conhecimento sobre
adoçëo,tanto no que tange aos pais adotantes quanto aos tilhos
adotivos,referindo-seaoscasosem quea criançafoiadotada ainda
bebêporpaisestéreis.O trabalhofoielaboradoapartirdaconcepçâo
do existir humano, conforme designado por Heidegger, sendo
apresentadaumadiscusssoteöricafundamentadanessemodelo.Parte
daconcepçëodequeaquestâodaorigem éalgo essencialparatodos
ûssereshumanos,quebuscam nelaum tamponamento paraafaltade
fundamentodaexistêndahumana.Procuramostrarcomo,nocasode
criançasadotivasepaisadotantes,aorigem namaioriadasvezesnëo
éconhecidae mesmo quando é,tcma-se fontedegrandesfantasias
para ambos.Esse desconhecimento total ou parcial,perpassa as
relaçöes entre pais e tilhos,evidenciando a lacuna e acessando a
angt
istia constitutiva de ser,da qual o indivfduo tcnta fugir no
decorrerde sua vida.Para tanto,foirealizado um estudo de caso
aprofundado com uma criança adotada.A crimwa foiatendida em
consultörio particular,sendo tal atendimento gravado.transcrito e
analisado qualitativamente.A anâlise dassessöesprocurou enfatizar
asrelaçöesefalasdosclientes que mostravam como a questâo da
origem se fazia presente,difkultando uma apropriaçâo efetiva das
relaçöesfamiliares.Talestudopermitiuconcluirqueexistem adoçöes
quess0 feitas para acobertaro conflitc de serenquanto finitude,e
que,quando realizadascom essesentidoestâo fadadasao insucesso,
aofracasso,umavezque,secolocam nodomfniodoexistencial.

ProjetofinasciadopeloCNN

MarizildaFleë
zryDonat
elli
Jkl
twraî-clmpe;adoçöo,origem eangtisti
a

CH N24
O ESTATUTODOOBJETODROGANASUBJERW DADE

AlexandreBakxBalbitCursodePsicolo/a,UniversidadeEstéciode
S5,CampusResende-KodeJaneiro),Alunosdo49perfododoCurso
dePsicologiadaUniversidadeEstéciodeS5,CampusResende-Rio

deJaneiro)
A pesqnisa traton baicamente de tentaracharalgumasresposlas
para tantas pergtmtas feitasem relaçâo ao us0 de droga,que tem

atingidocadavezmaisnossajuventudedemaneiramaisprecoce.A

questëo da drogadicçâo é um fator socialextremamente atual e
relevante.
Nossaatividadedepesquisadurou 12mesesefoidivididaem duas
etapa.utilizandoumametodologiaPsicanalfticaparasuarealizaçâo.
A primeira,consistiu em umarevisâo bibliogrsscae aSegunda,em

entrevistasaossujeitosditosdrogaditosem hospitaisdetratamento.
Nosso interesse sempre foiescutaressaspessoasusuo asdedrogas,
evitando o estfgmadadrogadicçëo,podendo assim darespaço para

umaescutadasubjetividadedestessujeitos.Nestesentido,pudemos
aprenderem nossapesquisa,oquëorelevanteénëotrataradrogaem

siesim um sujeito,dandoespaçoparaqueelesfalem desuavidae
possam com isso fazeravançarum saber,que nosinformesobreos

motivossubjetivosdestaescolhatâoaderentepeladroga.
Velificamosqueadroga ocupa um lugarde anestesiacontrao malestare a angùstia causadaspelavida e pela nossa cultura.Ou ainda,
queo uso da drogaesté completamenterelacionado com um ponto de
angt
istiaqueantecede adrogadicçâo.Assim,pudemosveriicarqueas
pessoM sedrogam numatentativade anestesia.
Alguns pontos foram revelados para nös durante a pesquisa: A
presença da angt
îstia antecedendo o uso da droga, determinadas

s
ituaçöes familiares envolvendo a sjura de autoridade da casa,
ausênciade limhes pelos pais,a nâo ellminaçâo do mal-estaratravés
do uso dasdrogas,o uso dadroga como um certo apelo aautolidade

(pedido de limites), o quanto as situaçöes reais,da vida,ficam
intocadasduranteo uso dasdrogas.
Nestaperspectiva,atestamosqueduranteo uso contfnuodadroga,

as questöes cruciais da vida,do sujeito,ticam,por assim dizer,
anestesiadas e quando e1e veritica essa condiçâo tem que pagarum
preço maiscaro.Podemosdizer que:quanto maistempo se demora
95

para gagarum determinado ?reço,mais cafo fica.Na tentativa de
evitarasdisculdadesdavidahca-sepiorainda,maiscaroainda.
àdriya c'
rfllf
au S.Fonseca,nkssandrax- rin,Al
essandraJ-c claadia

ObietivY: P0restar relacionada c0m 0 pctencial agressivo e
destrutivo de umasociedade,a tendênciaanti-social(TAS)em suas

M.O.Balieiro,ClaudiaR.Fl/reâ'
,Fe
dosS.Medeiros,FalviaG'tMat
Helkn Bagno,Sel/fsu D. tltl Silva, Iztmorl G. Emiliano,lz
l
dcfœltl S.T
Feml/l#e.
t u dmilaA deCastro,X'
crïlA tflSilva,MarceloA de 0.Silva,
MCHJ de Fcff??l
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ciências. A TAS në0 é um diagnöstico psicopatolögico, mas
determinadascaracterfsticasdepersonalidade,presentesem todosos
indivfduoseque?cdem serexpressasem condutas maisou menos
desadaptadas.Essasmanifestaçöesestendem-se porum continuum e
variam,desdecaracterfsticasanti-sociaisquepassam desapercebidn,
até aspsicopatia maisgraves.Reconhecidamenteessesfenômenos
sëomultideterminadosp0rfatoresextenmseintemosaoindivfduoe,
portanto, existem inimeras vias de abordagem.Essa pesquisa,
apresenta umadessasvias,a compreensëo daTAS sob a ötica da

fkltwrar-c/l
ïwe.
'psicanâlise,JljéWvfz
fzzfeedrogadicçâo
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CX MO DEPENDVNCIA: OROANIZK XO BORDERI
JNE
PERSONALDADE?D TPDODECASO-CONTROLE

DA

diferentesmanifestaçöestem sido objeto de estudo de diferentes

psicanâlise,maisespeciscamentenomodelodasrelaçöesobjetaisde

M ateri'
aiseM étodos:O delineamentoutilizadofoidotipoestudode

W innicotte Bcwlby. Estl assentada na idéia de que osmcdelos
relacionais,estabelecidosdesdemuitoprecocementepelosindivfduos,
s4oporeleintem alizados,tornando-sedeterminantesnaformaçâo de
outras relaçöes e na constituiçso da sua personalidade. O
desenvolvimento,nessa perspectiva,npo pode ser pensado como
resultadodeumasequènciadefases.A adolescência écontinuidade
dalinhadevidadoindivfduo,conseqtzncia detudoquehaviasido
vivido antes.O presente estudo explora a relaçâo existente enee
vinculaçào e tendência anti-socialem adolescentes,na tentativade
observar,seotiporelwöesfamiliaresinternalizadaspeloadolescente

caosecontroles.Detinkâo doscasos:indivfduosenquadradosno

estâ relacionadoàtendênciaanti-social.érelevantedestacarquca

EscaladeDefesade Lerner(EDL)que avalia aestruturadefensiva

13e17anos.Mais18sujeitosdogênerofemininoconstitufram uma
amostraintencional.Daamostratotal(n= 348) foram sdecionados

Ricardo ézevedo #a Silva.Ricardo Tavares Pinheiro,Paulo Luis

Sousa,Elaine Tdrzltut Bernardo Horta e Jzl
zicïu Gomes #J Silva
Moraes(UniversidadeCatölicadePelotas)
Obietivos:Este estudo exnminou.através da Escala de Lemer

(1980)o aparecimento daOrganizaçâo BorderlinedePersonalidade
(OBP),em 67cocainodependentese67controles.

diagnöstico estabelecido pelo DSM -IV:dependência de cocafna. ê:faml
'liaintem a''nâo estânecessariamente associadaà.existênciade
Tamanho da amostra: 67 casos e 67 controles de vizinhança, laçosbiol4gicos.à famflia realdo adolescente,mascom quaisquer
emparelhadns porsexo,idade e situaç:o söcio-econômica.Fofam adultossip iscativosquecumpram as'çftmçöes''patenmsematernas.
M aterial e M étodos: A amostra aleatöria estratificada e
avaliadostodososindivfduosenquadradcsnoscritériosde seleçsn,
que internaram em dois serviços de atendimento a dependentes proporcionalf0icompostapor330adolescentes,dogêneromasculino
qufmicos,nosanosde 1995/96,nacidadedePelotas. Instnlmento: e feminino,dediferentes nfveissocio-econômicos,com idadeentre
dosindivfduos,segundo aproposiçso tM rica de Otto Kem berg.A
Escala é um sistema de ponttlaçâo das respostas human% .parahumanasededetalhehumanodoRorschachAsdefesasavaliadassâo:

osgruposdecasose controles (n = 136),sendo emparelhados de
acordo com ogênero,idade,rendafnmiliareofato dcserem ounào

divisëo,identiticaçâoprojetiva,idealizaçsoprimitiva,desvalorizaçâo estldantes.Osinstrumentosutilizadosforam:o STAXI(State-errait
enegaçâo primitiva.Osestudosde LernereLerner(1980),Lerner, AngerExpression Inventoly) e o Cfrculo de n rower(Método do
M bert& W alsh (1987)e Lerner,Sugarman e Gaugharan (1981), CfrculoFamiliar),além deum formulM ocom dadosdeidentilicaçpo.
demonstraram quesomenteasrespostasqueevidenciam apresençade

Resultados: As anâlises qualitativa e quantitativa -anslise de
contel
idoeOtestedo qui-quadrado -revelaram queadolescentescom
diagnöstico borderline. Assim utiliza-se a presença da defesa TAS apresentam, c0m elevada freqtiência, faml
'lia intema
primitivadeidentiticaçâoprojetivacomo marcadordeOrganizaçso dishm cional,do tipo Skxpulsiva''. A TAS é mais frequente em
Borderline de Personalidade. A anélise, realizada pelo pacote adolescentes m%culinos, nëo estudantes, independentemente da
estatfstico SPSSforwindows6.1,veriscouafreqiiênciaderespostas classesocio-econômica.. Conclusfe : A qualidadedasvinculaçöes
em cadaum dositense sub-itensda escala.No mesmo programa, estabelecidas e intem alizadas pelo adolescente ao longo do seu
atravésdatécrticaderegressëologfsticacondicional,foram obtidosos desenvolvimento emocional,esté relacionada com a presença ou
oddsrauoeseusintervalosdeconfiançade95*.
ausência da TAS.Dessa forma, osresultadosconoboram osestudos
Resultados: Os resultados mostraram que a presença de de Bowlby e W innicott,que enfatizam a importl cia das relaçöes
cocaincdepcndência aumenta as chances do indivfduo manifestar precocescomosustenticulododesenvolvimentoemocionalsaudével.
orgnnizaçâo borderline de personalidade (OR=5,00 1C95% 1,91 a Fatores socio-economicos podem ser facilitadores, mas nào
determinantes para o desenvolvimento da TAS.A escola funciona
13,
06).
Conclusöes: Este esttldo aponta que a dependência à cocafna muitasvezes comocontinented0sappectosanti-sociaiseagressivos.
aumentaoriscoderespostascaracterfsticc daOBP.Estaconstataçso Consideramosque acompreensâo dosdetenninantesque interagem
direciona a proposta de intervençâo terapêl
A ca nos cocainômanos psicodinamicamentenaTAS podesubsidiaracriaçâodemecanismos
para as estratégias propostas por Kernberg (1975,1984,1989,1995) interventivos efetivosparaaprevençëo dedificuldadesquetêm Sua
paraaorgznizaçsoborderlinedepersonalidade.
raiznatendênciaanti-social.

identit
icaçâoprojetivaapresentavara-seunicamenteem pacientescom

ProjetoFinanciadoNlc&C#el,FAPERGSeCNN .

lDissertaçâbdeMestrado, em PsicopatologiaePsicologia Clt
hica
Pc/avral-clltwe;vinculaçâo,lenddncfcanti-socialeadol
escência.

Jkkvrll-cll
zwe.organiomâoborderline,cocainodependênciaeidentecaçâo
projetiva
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SandraMaria FranciscodeAmorim (UniversidadeFederaldeMato
GrossodoSu1)
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(UniversidadedeSpoPaulc,RibeirsoPreto)
Vo asdimensöesprecisam serconsideradasquando se tomam os
problemasescolares como indicadores na compreensâo do processo
de adaptaçâo e desenvolvimento.Dentre estasdimensöes,incluem-se
Resum os de Comunicaçöes J/enlfscas

osfatoresemocitmais.Objdivtm-secaracterizarrecursosadaptativœ
e diiculdades emocionais de crianças com problemnq escolares,

Bioldgicas c (3) Psicologia. Os estudantes foram reclmados
verbalmente,recebendo dinheiro p0r participaçâo na pesquisa.A

atravésda produçâo noDesenho daFiguraHumana (DFH)cnas condiçLoexperimentalerausualmenterealizadaem um linicodia,em
FlbulasdeDttss(FD).Fnram sujeitos30crianças,deambosossexos, sessöes de aproximadamente meia hora.Os sujeitos respondiam
sendo 70% masculino e 30% fernininn,com idadevariando entre7 i
ndividualmenteadoisdiferentesinstrumentos:(1)olnventériode
anose 12anose3meses(médiade9anose6meses)eescolaridade AnsiedadedeBeck (BM )e(2)questionM odecaracterizaçëo söcioentre 1:e 5*séries (predomfnio da 1% série).As crianças foram econômicaemedidascomplementaresdeansiedade,elaboradopelas
encaminhadas para avaliaçào através dos Ambulatörios de autoras. O quest
ionMo tinhacomo objetivo colherindicaçöesde
atendimento psicolögico e psiquiltrico do HC-FMRP-USP,tendo
entre as principais queixas dificuldades de aprendizagem escolar.
Considerou-se,comocritériodeinclusëo,desempenhocognitivopelo
menosMédin Inferior,em '
técnicadeavaliaçâo cognitivaeausência
de problemnq neurolögicos. As crianças foram avaliadas
individualmente através dasFD e do DFH,aplicados segundo as

recomendwöestécnicas.Asavaliaçöesforam realizadascom objetivo
clfnico,envolvendoum cûnjuntodeoutrastécnicas.Osprotocclosdas
técnicas foram cotados separadamente por três psicölogas com
experiência clfnica,sendo submetidos a acordo.Para caracterizar

recursos adaptaévos e disculdades emocionais dos sujeitos

fontes de ansiedade e estresse para os participantes (dinheiro,
emprego,faml
7ia,lazer,etc.);além disto,tentou medirelementosque
pudessem distinguir,de forma inicial,entre o que a literatura tem
denominado como diferenças de estado e traço de ansiedade.Os
resultados mostraram a diferença entre os fndices de ansiedade
medidosnosestudantesd0strêscursos,nosdiferentesinstrumentos
nâofoisigniticativa.OsfndicesobtidosnoInvente o Beck ficou em
média,paratodcsosparticipantes,em tornode1,0;considerandoque
o valor ma imo seria 3,
0, este fndice representa um nfvel
relativamentebaixo de ansiedade.N0 questiono o asquestöespara
medidas de traw ou estado também mostraram valores similares,
sendo que as diferenças nâo se mostraram estatisticamente

considerou-se.no DFH,indicadoresevolutivose emocionaise,nas
FD, fndices relativos às respostas banais, tomando-se como significativas(z=1,00,1
- 0.317).A diferençaobservadaentreosdois
referênciaparaambasastécnicasnormasnacionais.Ctmsiderando-se cstudossâodiscutidasem termosde diferençasnosprocedimentosde
osdadosdo DFH,observou-se que:10% dascliançasmostraram-se cada estudo, como por exemplo: (1) a diferença de caréter
adaptadas, tanto em termos evolutivos, como emocionais; 43%
organizacional entre as instituiçöes onde os estudos foram
desadaptadasem ambososnfveise47% desadaptadasem pelo menos desenvolvidos,asaber,privadaeptiblica;(2)o an0 deformaçso na
um dosnfveisavaliados,caractefizando diticuldadesno processo de graduaçâoesgecfticodoqualaamostrafoiretirada;(3)alocalizaçâo
maturaçâo.Em relaçzo às FD,observotl-se que;80% dascrianças ecaracterfsticasgeogrv casesociaisdasinstituiçöes(grandecentro
apresentaram o indicadornormativo de respostasbanaisk 3 e20%
versuscidadedointeriof).
frit?beck,ansiednrleedlerentescursos
apresentaram um ntimero menorderespostasbanaisqueoesperado, Palavras-chave:ïrlverllt
sugerindoque amaioriadascriançasapresentarecursosadaptativos
quanto à participaçâo no pensamento coletivo. Analisando-se CLIN29
qualitativamenteaincicênciaderespostasbanais,observou-semaior PESQUISA INTERNETE COMPORTAMENTO E 0SJOGOSON 1aWF:US0
freqtiêncianasfébulas3 e7,indicando esforço deadaptaçso social PATOIXGICOE SUASNOVASFORMASDECONTATOSOCIAL
frente a situaçöes que envolvem aspectos de independência, Oliver N nculPrado%% (Pontiffcia Universidade Catölica de Sâo
desprendimento e controle extemo, o que est; diretamente Paulo)
relacionadoàstarefasdedesenvolvimentopröpriasdestafaixaetM a.
Obietivos:Pesquisasrecentesindicaram queexisterelaçsoentreuso
Nasfsbulas4,2e8,observou-seumamenorfreqtiênciaderespostas
pa
tolögico deInternete ambientesvirtuaisaltamenteinterativostais
banais,sugerindo dificuldadesdeelaboraçâo econtatocom impulsos
c
o
mo os jogos on /1:. Outros estudos indicaram a grande
experimentados intcrnamente. Integrando os dados, pôde-sc
p
ot
encialidadedalnternetcomo uma novaformadecontato social.
identiticarapresençaderecursosadaptativosquantoàpercepçâodo
e trabalho teve como objetivosprincipaisa verificaçâo destes
queéesperadoecompreenderasditiculdadesevolutivaseemocionais Est
associadasa vivências afetivas,pröpriasdo desenvolvimento nesta dados,eporsetratardeum estudoexplorat4rio,também aintroduçào
faixaetM a,queestâo interferindonautilizaçâo dosrecursos,jsque edivulgaçâodestestemasparaacomunidadecientffcabrasileira.
M aterial e M étodos: Com base nas metodologias estudadas,foi
as crimxas tinham potencial cognitivo para aprender. Em nfvel
d
e
senvolvido um questionM o denominado QuestionM o lntemete
clfnico,acompreensâodainteraçâodascliançascom arealidadeeo
Comportamento, que continha questöes relativas a dados
conhecimentopodeinstrumentalizarasintervençöes.
#*ProgramadeAprïvlsrt
z- ?lttl-HC-FMRP-USP
Jkluvraî-c/ltwe.
'indicadoresent
ocionais,DFH eescolares

demogrv coj,descriçâodeuso dalnternet(em termosdehlbitosde
uso e aplicaçöesutilizadas) e impacto psicolögico daIntemetque

CZf#2#
UM F3TUDO SOBRE ANSVDADE EM ESTUDANTES DE DIX REG D
CURSOSUM VERSITV OS

continhaentreoutraspergunta um critérioadaptadodoDSM IV para
usopatolögicodelnternet.
Posteriormente foi desenvolvido um w/ site contendo o
questionM o,instruçöes para as respostas e um programa que as
capturavae armazenava-asem um arquivo texto.O acesso apesquisa
era feito através de browser digitando o endereço da pesquisa.A

MarilizVasconcellose Mtz?'l deJesusDutradosReis(Universidade
FederaldeSâoCarlos)

Em estudo anterior,Cunhaecolaboradores(1995) investigaram o

divulgaçâo foifeita viae-mail,chat,ICQ,M ecnnismosdeBuscae
Newsgroups.QualquerusuM o maiorde 18anosdaInternetpoderia

fndice de ansiedade em populaçöes de estudantes universite os de

respondera pesquisa,eno caso de menoresa autorizaçâo dospaisou

diferentescursos,atravésdeInventâriodeAnsiedadedeBeck (BAI). respons/veis era solicitada. Apös o término da fase'de coleta de
Este InventM o foi aplicado em 48 estudantes universitM os,
distribufdosem diferentessemestres,todosdo sexo feminino,em dois
diferentes cursos:Psicologia e Comunicaçâo.Os autores mostraram
quealunosdePsicologiaapresentaram um menorfndicedeansiedade
do queestudantesde ComunicaçLo.O presente trabalhoteve como

dados,que durou 40 dias,o arquivo que continha as respostas foi

importadoparaum programadeanmiseestatfstica(SPSS6.0).

A descriçâoeapresentwâodostiposdejogoson line,também foi
inclufdanestetrabalho.
Resultados:Um totalde 275 respostasvEidasforam obtidas,sendo

objetivoreplicaroestudoanterior,com sujeitosdediferentescursos que 64,1% dossujeitosda pesquisasâo do sexo masculino,48,2%
naUniversidadeFederaldeSâoCarlos.Foram utilizados33sujeitos, tem entre 20 e 29 anos,31.1% tem 30 grau completo,71.5% sâo
estudantes do segundo ano,igualmente distribufdos nos três cursos

solteirose51% sâo do estado de Sâo Paulo.

avaliados, a saber: (1) Engenharia de Materiais; (2) Ciências
Resum osdeCom unicaçöesCientlicas
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Em relaçâc a0sbgoson line,11,6% d0ssujeitosescolhergm a d0sfatoresqueestejafavorecendo0aumentodont
imerodecasosde

cpçâodentreasaplicaçöesmaisusada naIntemete27,6% dentreas
aplicaçöesmenosutilizadas.

depressöesesuicfdiosnestesgrupos.
Palavrapchtwe.logoterapia,vuzjo existencialesentidodevf
dc

No cruzamento entre uso dejogoson line e0 critério de usc
patolégico de Internet,f0iencontrada relaçëo significativaentfe as

Cu N31

varisveis,sendoque13,8% dosjogadoresseenquadraram nocritério 0 PAPELDOPSICöLOGOEM UMAINSTITDNXOM ILAR:
de uso patolögico,em contraste aos7,3% que se enquadraram no

FACRJTADORESD0BEM-ESTAR

Kelly FJHJ Simses* e Bianca & Silva Ribeiro* (Universidade
critérioentretodosossujeitosparticipantes.
45,1% dosjogadoresrelataram que participnm de comunidades FederaldoRiodeJaneiro)eHelenaKandelman(CasadeRepouso
virtuais,denominadas Clans,as quais possuem,em geral,Home Hermitage-RJ)
#Jg:J,regras de conduta e procedimentos de incluspo de novos
membros,dentreoutrascaracterfsucas.
Conclusào: Os resultados mostram a verificaçâo d0s dados
encontradosem outrosesttldoseapontamentoparapesquisasfuturas
em relaçâoavalidaçsodocritérioutilizadoemelhorcompreenspodo
fenômenodaformaçâoemanutençâodecomunidadesviltuais.
Se concluitambém que a Internet pode ser utilizada como um

ambienteparaapesquisadesdequeprecauçöessejam tomadasem
relaçsoadetiniçsod0ssujeitoseformasdedivulgaçâo.

Obietivos:O trabalho c0m a Terceiraldade podeserconsiderado
desafiadorpelofatodoseridosopossuiralém delimitaçöesorga
-nicas
qnepodem refletirnoseuâmbitopsicoldgicoesocial,umahistöriade
vida que deve ser valorizada e compreendida pelo protissional
respeitandoasingularidadedecadaum.
Ainda existe 0 preconceito principalmente em relaçâo a idosos
institucionzizadosao sedesenvolverqualquertipodeatividade,uma
vezquelogoseatribuiaesteidosooestigmadedeprimidoeintltil,o

Palavras-chave:internet,l
dlp-ptlltl/ti/c/-de-fnlemelejogos-on-l
ine

quelimitaedesmotivaoprofissional.Quandoessespreconceitossàn

CLIN30
O VAZIOEXBTENCIALNAM OLESCVNCIAE NAW RCEmAIDADE:UM
FZTUDO COMPARATIVO
'

Luçsânltlnf/ Monteiro Campos (Universidade Federaldo Rio de
JaneiroeSociedadeEducacionalRuminense),lrisCordeiroRachid
**,ManoeldeJesus*e,Lucil
eneDIwrl:*#ePdn/
aM oreiraFortesde

Moura*(SociedadeEducacionalRuminense.Nilöpolis)

IOBIETIVOI A O goterapia,Terceira Escola Psiccterlpica dt
Viena.criada por Viktor Emil Frankl ressalta a importl cia de
signilicarnmsnossas Wdas.Concebe o serhumano em suas vM as
dimensöes:abiolögica,apsfquica,asocialeanoética.Ao contro o
de Freud que considera a sexualidade e de Adlerque considera a
busca de poder, Frnnkl considera a vontade de sentido como
motivaçâoblsicaparaavida.Frankldefendequeoserhumanopode
significarsuavidaatéo t
iltimomomento desuaexistência.O estado
em que o ser humano desacrcdita que a vida tenha Sentido 6
denominadodeVazioExistencial.O vazio existencialé constructo
bésico epode favorecer o aparecimento de depressöes e suicfdios.

Estapesquisateve0objetivodeaumentaroconhecimentoacercado
vazio existencial em grupos etâios marcadamente diferenciados:
idoscse adolescentes.A hipötese inicialfoiade qut adolescem ts
teriam umaperformance superioraosidososquanto a sensaçâo dc
presençadesentidoem suasvidas.

(MATERIAL E M/TODOS)Aplicou-seo testePIL (Purposein
Life=ObjetivodeVida)adaptadoparaoRiodeJaneiro.O PILf0i
desenvolvidoporJnmesCnlmbaugheLeonardM aholick, sendo uma

ultrapassados,épossfvd perceberartalidadesobum prismacom um
horizonteamploerepletodesignificados.

O objetivodestagesquisaédemonstrarqueépossfvelintervirno
interiordadina
-mica psfquicado paciente idoso,propiciandn o seu

bem-estarsubjetivo.
Materiaise métodos:Ossujeitosda pesquisa sâo idosossemidependenteseindependentcsdeumainstituiçâoasilar.Considernmos
como vari4veis;apersonalidade,ascop içöes,a histöriade vida,a

intluênciasocial-ainstitukâoasilareafaml
elia,aquestâodadoença
e a proximidadc dc sua morte.Com isso,foram utilizados como

estratégia os atendimentos psicolögicos, junto às atividades
ocupacionaiscomojogos,montagem depainéis comemorativose
festas.
Resultados:A experiência com osidosos mostrou qut a relaçso
terapeuta/paciente se tomou mais estreita o que consequentemcnte
facilitou o tratamento,pois estas atividades ocupacionais geraram

ttma maior participaçâo do grupo,ajudando-os a resgatar mais
facilmentefatosmarcantesde5uavida.
Outrofatoreveladofoiaalegriado5idososao sesentirem titeisao
desempenharasatividadespropostas,reduzindoo seu tempo ocioso.
Essas atividadestambém permitem o exercfcio de recordaçöes,que
muitasvezessâoesquecidasporcontadedoença tfpicasdaidade.
Conclusso:Neste sentido,percebemosque enquanto profissionais
facilitadores,épossfvelum olhardiferenciado ao idoso,0quepode
favorecer0seu bem-estarpropiciandouma msiorqualidadede vida.
Como conseqûência,o idoso poderJ experimentar sentimentos e
emoçöesmaisdiversificadasenào selinlitarâo apenasasaudadese
tristezas.

escalade atitudesplanejadaparamediro quanto designificadoo
sujeitopercebeem suavida.Participaram cem idosos,deambosos

Palavras-chave:envelhecimento,bem-estarefrllàfltij'ltlasilar

sexos com idade compreendida entre 65 e 74 anos e a cem
adolescentes,deambosossexoscom idadecomprcendidaentre12e
19anos. '

CLIN32
ACOMPANHAMENTO TERAPZUTICOC0M IDOSOSUTILIZANDOW CNICAS
PSICODRAMéTICAS-7XI,
SESTUDOSDECASO

(RESULTADO)A hipöteseinicialfoirejeitadw ambososgmpos Sueliâp/rccf#l Freire (UniversidadeFederaldeUberlldia,Minas
Gerais),Cassilda BorgesdaSilva eânJ Paula deFreitas(Casadas

apresentafam umaperfomanceconsideradade:1baixosignificado de
vidad$no PIL.O resultadono teste 't''indicou queadolesctntest
idososnâodiferem signiscativamentequanto asensaçâodeausência
desentidonavida.

Cenas,Uberlldia)
Obietivo:Considerando os estudos sobre o envelhecimento e a

(CONCLUSXO)A presençadasensaç:odeausênciadeSentidofoi perda de papéis sociais,o idoso e sua relaçâo com a fanu'lia,a
alta em ambos os grupos,logo para a nossa amostra o 'çvazio
existencial''nsbfoiinfluenciadapelaidade.
Apesar da pouca capacidade de generalizaçâo dos resultados da
pesquisa e da necessidade de um maior controle de outras varilveis
queporventurapossam terinfluenciado nossosdados.Sugere-seque

ovazioexistencialsejamaisestudadotantonaadolescênciacomona
terceiraidade poistste fenômeno,o vazio existencial,pode serum

mudança da dinâmica familiar frente à doença de um dos seus

membros,o presente relato tem porobjetivo:descrevere analisaro
acompanhamento terapêutico de três idosos e suas faml
e
lias,
empregando-setécnicaspsicodrnmiticas.

Método:1)Sujeitos:alhomem casado,73 anos,analfabeto,tem
rendagröpriamasdependedeajudadefamiliares.Vivecom esposae
um filhoadulto.Filhasolicitlm atendimento domiciliarparamelhorar

suaqualidade de vida(0 sujeito tem enfisemapulmonar)eporser
98

Resumosde Comunicaçöes C/enf//kas

agressivo com a faml
7ia'
,blmulher solteira,72 anos,sepndo grau
completo,tinanceiramentc independente.M orava sozinhae apöso
diagnöstico de Doençade Alzheimer foiviver com uma scbrinha.
Esta solicitou atendimento domiciliar às disculdades de
relacionamento da tiacom ossobrinhosadolescentese àsmudanças

oconidasnavidafamiliardevido àdoença;clmulherdivorciada,68
alms,segundo Fau completo,com rendapröpriamasdependenteda
fanu7ia.Vivecom aslha.Apösamortedo tilhoedodiagnösticode
DoençadeParkinson,apresentaquadrodepressivo,nâ0 realizandoas

atividadesdomésticaseisolando-seem casa.2)Ti
podeinferpenjztk'
Acompanhamento Teraplutico empregandoo método psicodramftico,

com trêsencontrossemanaisde60minutos.3)lncaldeAtendimento.
.
A residênciadospacientes,
Resultados'
.Observou-se que as perdas ou enfraquecimrnto dos
papéissociaisefamiliaresàmedidaem queosindivfduosenvelhecem

e oaumento da dependência (financeira e/ou funcional)em relaçâo
aosfamiliaresassociadosaosquadrosclfnicoslevaram asentimentos
de insatisfaçso,impaciênciaeintolerânciaparacom asfanulias.Os
familiarestambém manifestaram insatisfwëo eintolerânciaparacom
osidososditiculdadespara lidarcom seusidosos e suasdoenças.
Pode-se perceber o infcio de uma desorganizaçâo familiar
provavelmente devido àsditiculdadespara lidarcom as mudanças
provocadas pelo envelhecimento e pelas pröprias doenças. O
atendimento familiar,atravésdû Acompanhamento Terapêutico com
técnicas psicodramsticas propiciou uma melhor observaçâo das
relaçöes dos pacientes e seus familiares. Tornou possfvel uma
avaliaçâo dospapéisde cadaum ,e o tratamento foidirecionado para

ofortalecimentoeorearranjcdessespapéis.

Conclusâo:O Acompanhamento Terapêutico utilizando técnicas
psicodramsticas propiciou diminuiçâo das queixas. O fato do
atendimento ser rfulizado na residência do paciente pennitiu à
psicoterapeutaconhecera dinl
âmica familiardiretamente.A relaç/o
qtle ela estabeleceu com 0 idoso possivelmente também afetou a
atitudedosfnmiliaresparacom ospacientesapontodemudarem setls

comportamentostporexemplo,serem maispacientese deixarem de
tratl-losdemodoinfantilizado).
Palavras-cbave:fl
ctle cn/l
amerll
oterapêutico,psicodramaeidoso
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P SICOLOGIA C OGNITIVA

COGI
O TREINAMENTO EM ELABORAIAO NARRATIVA NA REABILITAIAO
NEUROPSICOLöOICA
Gustavo oueiroz G/k/?l
JrlelV3 Luciana Freitasda Silva. e Vitor

Geral
diS= J:(UniversidadeFederaldeMinasGerais)

Objetivo - O fato de muitas criançis com distt
irbios de
desenvolvimento do sistema nervoso central apresentarem
dtficiênciasem habilidadesnarrativasmotivou aestruturaçâo deum

Obietivos:Existem evidênciasdeumadissociaçâoentreamemöria
paraordem temporaleamemöriadereconhecimento.Pacientescom
lesâo no lobo frontal apresentam dificuldades em tarefas que
requeiram autilizaçâo da memöria de recenticidade e pessoascom
lesöes do lobo temporaldemonstram déficits no reconhecimento.
Umadissociaçâotambém ocorreduranteo desenvolvimcnto nonnal,
com o comprometimento da memöria de recenticidade e a
preservaçâodamemöriadereclmhecimentoem idososnormais.Com
basenestesachadosadaptamosum testepara examinarda memöria
dereconhecimentoederecenticidade,c0m vistasàspossibilidadesde
aplicaçèo na prética neuropsicol6gica no Brasil.O procedimento

treinamcnto dereabilitaçâo baseado nagrnmr
lticade histöria (story
grammar).A gramstica de histöria éum tipo especfEco de anmise
narrativa que se caracteriza por um conjunto formalde repas denomina-se Teste de Discliminaçâo de Listas(TDUUFMG)e foi
descrevendoashistöliascomo seoselementosconstituintestivessem
sido combinadosdemodo previsfvel.Recentemente,demonstrou-se
queumaintervençâobaseada em gramlticanarrativa propiciavaum
aumento na fidedip idade e na organizaçëo estrutural de relatos
verbaisem criançasdeidadeescolar.
MateriaiseMétodos-A fim decaptaro interesse dascriançase
potencializar a aprendizagem, trabalhamos com a filmagem de
roteiros baseados nas seis categorias da gramJtica de histörias
apontadaspelaliteratura.Ascategoriasdagram4ticadehistöriassp0
introduzidas sob a forma de fcones otl representadas pelos cinco
dedos da mèo,sendo estas dicas posterionnente esvanecidas.As

utilizado na comparaçëo da performance de diversas amostrasda
populaçsodeBelo Horizonte.Ao mcsmo tempo,examinamosasua
utilidade no diagnöstico clfnico diferencial entre amostras com
comprometimentosdoslobosfrontais,amostrasnëo-clfnicasegrupos
controledediversasfaixasetbrias.

criançasrecebem feedbackquanto ao seu desempenho,bem como

UFM G em grupo.Ascriançasforam submetidassomenteacmödulo
nâo-verbaldereconhecimentoederecenticidade.
Resultados: Encontramos diferenças signifcativas entre cs

refowamento social. Inicialmente o processo é conduzido pelo
terapeuta,atéque,com odesenrolardotreinamento,acrial
wapassaa
assumirum papelcrcscentemente mais ativo,até virarela mesma o
direfordosfilmes produzidos.O processo procura desenvolver na
criança uma atitude metacognitiva ,chamando sua atençâo para a
estruttlra das narrativas. As crianças também modelavam seu
cnmportamentûapartirdaobservaçâodopröpricdesempenhoatravés
dnvfdeo.
Resultados - Até o momento, o Treinamento em Elaboraçëû
Narrativa f0irealizado em forma reduzida com um grupû de 30
criançaseadolescentesenasuafcrmacnmpletac0m cinco criançase
adolescentesportadoresdedistl
irbiosdedesenvolvimentodo sistema
nervoso: Sindrome dc Sotos, ADHD, Sindrome do X-Frigil,
Disttizbio Nëo-verbalde Aprendizagem,além de umacriança com
traumatismocranianoatingindoaJreaprë-frontalesquerda.
O grupocontrolenâo-clfnico,querealizou apenastrêssessöes,n5o
apresentou mudanças signiscativas quanto a sua capacidade de
elaboraçëonarrativa.O grtlpoclfnicotrabalhoude10a25sessöeseo
seuprogresso foiavaliado atravésdaanélisedasnarrativasproduzidas
nasrecontagensde histörias,examinando a memöria,compreensëo e
a capacidade de estmturar a narrativa. Também observamos

Metodolokia:170sujeitosforam testados,sendodestes34crianfas
controles normais (idade m=5,38),9 crianças que compuseram o
grupoclfnico (idadem=7,67),12idososcom envelhecimento normal
(idadcm=66,3),45jovenscontrolesnormais(idadem=22,22),15
sujeitosadultosquecompuseram ogrtlpoclfnico(idadem=37,
6)e57
controlesnormais(idadem=22,
47)que foram submetidosao TDL-

resultadosdosgruposclfnico adulto,controlesjovense idososno

TDL UFMG para os seguintes itens: Reconhecimento Verbal,
Recenticidade Verbal e Recenticidade Pictorial. Para o item
Reconhecimento Pictorialadiferença nâû foisignificativa.Entreos
grupos controle e clfnico de crianças, encontramos diferença
signiticativa para os scp intes itens:Reconhecimento Pictorial e
Recenticidade Pictorial. O grtlpo controle de crianças foi entâo
divididoem trêsfaixasetM as,de4,5 e6anos,respectivamente.Os
resultadosdestesgnlposforam cnmparadosentre sie encontramos
diferençassip ificativasscmentenomödulodeRecenticidade.
Conclusâo: Os resultados do TDL-UFMG indicam que este
instrumentcpodesertitilnadiscriminaçâo entreumaamostraclfnica
onde hsindfcios de comprometimento frontale uma amostra nèoclfnica.A aplicaçâo do TDL UFM G em grupos indicûu que o
procedimentoéadequadotambém paraestamodalidadedeaplicaçào.
A aplicaçsodaTDL-UFM G namodalidadenëo-verbalparaaamostra
controlede criançasem idade pré-escolarpermitiu observarcomo o
desempenhonamemöriadereconhecimentosemantém estsveldos4
aos 6 anos,enquanto o desempenho na meméria de recenticidade
mudanças no comportamento, bem como o feed-back dos pais. demonstraumamelhoraprogressivadeumafaixaetM aparaoutra.A
Observamos nos clientes um desenvolvimento na capacidade de interpretaçâo maisprovâvelparaeste achado é que aosquatro anos,
elaboraçâo narrativa referente a todos os aspectos da memöria, ou t
alvez antes, a maturwëo do hipocampo jé permite um
capacidade de estruturaçâo e compreensâo. Algumas nm ativas desempenho muito semelhante ao do adulto no que se refere à
evidenciaram a utilizaçëo do esquema de gramstica de histörias na memöriaepisödica.J5o desempenho quanto àmemöriapara ordem
temporal,teoricamente vinculado à maturaçâo dos lobos frontais,
suaelaboraçâo.
Conclusâo -Osresultados parciais indicam que o Treinamento em parece sofrerum desenvolvimento muito grandenestasfaixasetM as.
Elaboraçâo Narrativa é um instrumento l
itil nc desenvolvimento da ProjetofinanciadopeltzFAPEMIG
yicl
memöria, compreensâo e capacidade de estruturar narrativas em (llBolsistadeIniciaçöocfenll
llprofessorâssistentedoDeptzrftzzneafodePsicologiaFAFICH-UFMG
pacientes com distlirbios de desenvolvimento do sistema nervoso (
Jk/cvrtu-c&we; menvria de reconhecimento,- PI
JAJ de recenticidade e
central
neuropsicologia
lBolsistadeFazeazt
y pelaUFMG
Jkfflvrc.ç-cM ve; elaboraçâo narrativa, lrefM rnerlf/ cognitivo
neuropsicologia

C0G2
EXAME NBUROPSICOLO ICO DA M EMöRIA DE RECENTICIDADE E DE
RECONHECIMENTO: UM D TUDO W ANSVERSAL DE M ULTIPIM
AMOSTRAS

Shirle'
v Silva facerpa*fo e Wlor GeraldiSctuefo (Universidade
FederaldeMinasGerais)

C0G3

O UsoDAMETACOGNICAONODESENVOLVIMENTODADESIGNAG OE
L6GICAINFANTIS
CéliaRevina#a SilvaAnselmé**,#/1:= SchulerJa Silva*eEqui
pe

(Universidade Federaldo Rio deJaneiro)Coordenador:Franco f,o
PrestiSeminerio

Obietivos:Atravésdeestudosteöricos(F.Seminerio,J.Piaget,J.
Flavell,A.Bandurasentreoutros),estetrabalhofoidirecionadopara

objetivos psicopedagögicos e sociais, voltados para o
Resumosde Comunicaçöes Cientliicas
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desenvolvimento da DesignaWo e da Ldgica em crianças consistia em quatro nfveis hierlquicos de coerência textual qae
notadamentedesfavorecidasSocialmente. A designaçso compreende
()processo deconstnwâo earmazengmento de signiticaçöes,levando
àformaçâodovnrnbulfriovisualeauditivoe,l0go,àconstittliçëode

expressam uma progressso no desenvolvimento do estabelecimento

dacoerência(nestapesquisafoiintrcduzidomaisum nfvel).Segundo,
ossujeitosforam analisadosindividualmente,sendoclassiticadosem

llcödigosampliados''(no sentido de B.Bemstein).Seu objetivo quatr: grupos:Grupo 1 - crianças cujas produçöes orais eram
envolve a instalaçpo de uma atitude investigativa consciente e
retlexiva por parte da criança, voltada para a descobelta da

classitkadasem nfveisdecoerênciamaiselaboradosdo queaqueles

entendida como atividade recursiva apta a ctmrdenarao processos

eram classiticad% em nfveiselementaresdecoerência ;eGmpo 4-

naproduçb escrita;Grupo2-criançascujasproduçöesescritaseram
signit
icaçso de cada objeto ou fato da experiência,através de cl%siticadasem nfveisdecoerênciamaiselaboradosdoqueaqueles
propriedades e esquemas de açâo correspondentes. A lögica é naproduçëooral;Grt
lpo3-criançascujaspfoduçöesoraiseescritas
cogllitivosatravésdaretlexso,ouseja,dametacogniçëo.O objetivo crianç% ctjasproduçöesoraiseescrita eram classificadasem nfveis

édesenvolverofaciocfnioinfantilatravésdaveiculaçâodemodelose
metamodelosagtosaelaborareincorporarrepasbâsicu.
Material e Método: Busca-se promcver uma atividade
metacognitiva mediante instmmental ll
idico aplicado em crianças
entre6e8 anosdediferentesnfveissöcio-econômicos. Foiadotado

elaboradosdecoerência.

um planejamento antese depois(before-after)levado a efeito ao

anosproduziam histöriasmm'scoerentesdoqueascriançasde7anos.

longo de cerca de 6 a 8 semM as de treinamento ccm grupos
experimentale controle,atim deverificara eficâciado método de

Resultados'
.A anélise de varilcia de 2 (idade)x 2 (ordem de
produçâo)x2(mododatarefa).ondeasduasprimeirasvarilveissâo
entresujeitoseaûltimaintra-sujeitosapresentouefeitûsignificativo
(Fl,
s =50,
79,pf0,001)paraidade,mostrandoqueascriançasde10
Estas,como demonstrado no estudo de Spinillo & Martins (1997),

elaboralo dirigida (inspirado na modelaçào de Bandura e em

tinham dihculdadesem produzirdesfechosem relaçâoestreitacom o
evento principalanteriormente narradonahistöria.A ordem emodo

princfpioseducacionaise ccgnitivospressupostos porBnmer). Na

deproduçâo(oraleescrita)npo influenciaram deformasigniticativa

Jrea da desip açâo o instmmental envolveu reconhecimento de

asproduçöes.A anéliseindividualrevelou quenenhumadascliaxas
de 10 anosproduzia histöriasoraismaiscoerentesdo que histörias
açso pertinentes. Na Jreada lögica aconstruçâo dosinstrumentos escritas,enquantoamaioriaalcmwavanfveisdecoerênciaelaborados
tomou p0rreferencialosagrupamentospiagetianos, O pré eo pös- em ambasasmodalidades.Porsuavez,ascriançasde7 anostendiam
testes foram constitufdos pelas provas clâssicas do diagnöstico aproduzirhistöriasem nfveiselementaresdecoerênciaem ambasas
operatörio (classificaçâo, seriaçëo, inclusâo e conservaçâo) e o modalidades.
instrumentalvisou,demodorecorrente,acaptaçâo eacompreensëo
Conclusöes:A interpretaçâo fomecida a estes resultados foi que
dasregrasfundamentaisimplfcitasnaquelasatividades(semelhança, paraascriançasde 10 anosa dihculdade em coordenaro desfecho
diferença,etc).
ccm os eventos anteriormente narradosdesapareceria na escrita da
Resultados: Na ârea da Designaçëo,o aumento do vocabulsrio histöria,pois()textoescritopennitiaum direvir'donarradorsobreo
(mensuradoem tennosdosesquemasepropriedadesidentiticados)ea material escrito, aprimorando-o, oportunidade esta ausente na
reduçâo de suasfalhas,com nfveldcsigniticância estatfsticap<.01, modalidadeoral.Isto,entretantoerafeitopelascriançasde7anosque
derivam da estocagem de signiticaçöes na memöria através do tratavam o texto escrito da mesma forma que o oral: uma vez
metaprocesscquesubjazaaquisiçâodovocabuloopelacrialxa.Na produzidonâopoderiaseralterado.O estabeleclmento dacoerênciaé
lögica, as crianças diagnosticadas em nfveis pré-operatörio ou discutido em uma perspectiva de desenvolvimento quanto às
intermediM o nas provas piagdianas tiveram um salto qualitativo habilidadesnarrativasdecrianças.

objetosaptosapromoverindagaçâodepropriedadèseesquemasde

rumo ao estl/o pnsterior (operatörio concreto), veriscado
estatisticamentenum nfveldesignificânciap<.01.
Conclusso:Partindo d0s resultados obtidos,f0ipossfveltestare
construir uma técnica metacognitiva, a elaboraçâo dirigida

apresentadano ManualTécnico do Professlm jl encaminhado ao
MEC equeencontra-se em viasde aprovaçso paraserpublicado e
divulgadoem dimenssoaserprecisada.

ProjetofizanciadopeloCNPqeFAPFA/
Palavras-chave:??
lellctW?;#&,vocabalârioelhica

Projetopnanci
adoreloCNN

Jkllvraç-c/l
twe.coerência,&JI
JH'
JJoraiseelcril
tu'
,crianças
G

C0G5
A ABORDAGEM M ETA COGNITWA NO ENSINO D NDAMENTAL DE
M ATEMiTICA:O CONCEITOINICIALDEFRACXO
C0G6

FZTUDOS PREIJMmARES SOBVRE A AQUISIG O DO CONCEITO DE
ENUMERABILIDADE

C0G4
A COERZNCIANAPRODUCAODENARRATIVASORAISE D CRITASPOR
CRIANCAS

COG7
DESENVOLVIMENTODORECONTARDEHISTöRIASEM CRIANCAS

hlina Galvâo Spinillo (Universidade Federalde Pemambuco),Raul LucieneGefpr?eMJHJélicedeMtIIIt)JPimentaParente (Universidade
ârt
zct
'
it/Hartins (Universidade EstadualPaulista,Sâo Josédo Rio FederaldoRioGrandedoSul)
Preto)eAfcrz & GraçaDias(UniversidadeFederaldePemambuco)
Obietivos:O pfesenteestudoinvestigou oefeito daidade,ordem e

modo de produçâo (oral ou escrita) sobre o estabelecimento da

OBJETIVOS:Meméria textualéum töpico importantequandose
avalia0desenvolvimento cognitivo.Vlriostrabalhostem sidofeitos
analisandoefeitosdeformasdeapresentaçâodehistörias,assim como

coerênciaem histöriasproduzidasporcrianças.
M ateliale M étodos:Sessenta crianças foram divididasem quatro

elementosquecompöem achamada:taméticadehistörias''.Nosso

gmpos,sendo dois com 7 anos de idade em média (grupos dos
menores) e dois com 10 anos (gmpos dos maiores), e foram

compreensâo textual, segundo o modelo de Kintsch e van Dijk
(1978), que focaliza nt
imero de proposiçöes significativas

solicitadasaproduzirhistöriassob duasordense doismodos.O modo
de produçâo foioral e escrito e a ordem constou de produçâo oral
seguida de escrita e a segunda escrita seguida de oral, sobre um
mesmo tema em ambasasocuiöes.Osdadosforam analisadosde
duas maneiras. Primeiro, as 120 histörias produzida foram
classiscadas em nfveis de coerência, adotando-se como base o

sistema de anâlise elaborado por Spinillo & Martins (1997),que
104

interesse 6 associar capacidade de memöria com habilidade de

relacionadasamemöliadecurtojrazoememöriaepisödica.Também

procuramos associar tal habllidade a medidas de memöria

operacionalu segundo o modelo de Baddeley e Hitch (1974).

POPULACAO:Grtlpo1-quinzecriançasde5a6anose11mesesde
idade,nâo alfabetizadas, freqtientando pré-escola ou lt série do
ensino hmdamental; Grupo 2 - quinzecriançasde7 a 8anose 11
meses,recém alfabetizadas,freqtientando a23.ou 3'.série; Grupo 3 Resumosde Comunicaçöes Cientl
'
ficas

quinzecriançasde9a10mose11meses,freqtientandoa4'.ou5'. (F(1,144)=11,
92 p=0,œ 1).Na versâo D,as histöriaspreviamente
série.M ATERIAL E M ETODOS: para veriscar a memölia de
tabalho,foram aplicadastrêslistascontendodezpalavrascada,sendo
a primeira lista composta p0r palavras extensas, a sep nda p0r
palavrascurtaseaterceirap0rpalavrasfonologicamentesemelhantes;
também foiaplicadc um teste de repetiçso de frasescomposto p0r

doisblocosdedozefrasesc0m rimaedozesem rima (inspirado em
Jorm eccls.,1984);paraveriscaramemöriatextual,foiapresentada
umahistöria,com vintee trêsitensde macroestruttlrae quinze de
microest
rutura e um questiono o contendo dcz perguntas sobre a
histölia.O materialfoireproduzidoem audiotape,sendoqueaordem
daapresentaçëofoialeatöria;osrelatosforam gravadosetranscritos.
RESULTADOS: no reconto da histöria foi encontrado efeito

lidasforam maislembradasdoqueashistöriaspreviamenteouvid%

(F(1,144)-4,61p<0,05)eadultosc0m menorescolaridqdclembraram
maisamicroestrutura (F(1,144)=3,64p=0,058)doqueidososcom a
mesma escolaridade. CONCLUOF,: A dificuldade dos idosos na
lembrançadasproposiçöesdamicroestruturapareceestarrelacionada
à.maior limitaçâo da memôria de cRrls prazo,enquanto que a
ausência de difcrenças relativas à macroestrutura indicam uma

ativaçâc adequadadosrecursosdamemôria epis6dica (memôria de
Ion#o prazo) durante o envelhecimento.Na versâo C, a maior
escolaridadepromoveuaextraçâodasidéiasprincipais.Nashistörias

com detalhesmenos relacionadosàsidéiasprincipaisF ersâo D)o
nfvelde escolaridade pode influirna compreensso de leitttra,que

signiscativo de idade na macroestrutura.(F(2,44)=6,20 p<0,01). quandomaislaboriosaparecefavoreceraretençâodedetalhes.
Proposiçöesforam maislembradaspelogrupo3doquepelosdemais, ProjetoiinanciadopeloCNN .
N5o houvediferença sir iticativaentre gruposquanto ainferências,
interferências, reconstruçöes e respostas do questionM o. Houve

Palavras-chave:plee rffltextual'envelhecimentoeelctl/crfzlz/e

palavras curtas, também

ApucAçâoDEUM TESTEDERACIX INIOEM CRIANCAS
âno RaquelM enezesr/rkow#,DanieldeOliveira Rosa%, Eduardo

molsistadelniciaçâoCientnca/CNN
diferençaentregruposnaspalavrasextensas(X2=8,36 (2)p<0,05), **ifezlrtlntfc *%*professorDoator
curtas (X2-6,58 (2)p<0,05)e nas frues rimadas e nëo rimadas C0G9
(X2=14,11 (2) p=0,001 e X2=12,77 (2) p<0,01). Encontrou-se
correlaçâo positiva entre macro e microestrutura, entre estas e A INHM NCIA D0S MEIOS COMPUTACIONAL E MANUAL NA
correlacionadas com

palavras

fonolo/ca entesimilares.Frasesestavam correlacionadascom todas Marodin lxm rznz/o't Luiz Octâvio uskzmz/l*,Maickelândrade dos
as prova de memöria, mas n5o c0m estruturas textuais.
CONCLUSXO:0 desenvolvimento cognitivo nestasfaixasetérias Santose e Maria âlfc: Parente%%* (Universidade Federaldo Rio
promove umamelhorextraçâo doselementosessenciaisda histölia, GrandedoSul)
Sendoquearetençâodedetalhesdahistöria pareceestarassociadaac
estoque fonolögicô,enquanto que a retençâo das idéiasprincipais
podcestarassociadaaum estoquesemltico.
ProjetolnanciadopelaF/PâWGJ
Pal
avras-chave:ct/- ree/l
zty textual,PI
ZN HCdetrabalhoecrftwfw

Obietivos:O uso cada vez mais frequtnte do computador na
aplicaçsodetestespsicolögicose afaltadeliteraturacrfticasûbreo

assuntonosIevouàrealizaçsodeum estudoquetevecomoobjetivo
verificara influência do meio de aplicaçâo (computadorizado ou

manual)nodesempenhodossujeitosnctestederaciocfnioTorrede
C0G8
VsâftA/.
4DECURTOFRAZOE EPIS6DICKN0RECONTARDEHISTURIAS
â?l
u Paula Sabocinski*, M aria â/ic: Pimenta Parente%%n

Hanöide 15 movimentos.Este teste tem porhnalidade verificara
capacidade em elaborar planos de açöes e a manutençso de
seqtiências de estratégias,sendo uma das provas importantesnas
bateriasqueverifcam habilidadesexecutivas.

(Universidade Federaldo Ri0 Grande do Sul),àndréa Nicastro
MaterialeMétodos:Aamostrafoicornpostade39sujeitosdeidade
Cbplftzat?#: (Universidade de S5o Paulo, Sâo Paulo) e Jean-u c
Nespoulous*%*(institutoJacquesO rdat-UniversidadeToulouseI.
,e entre11e12anos,quecursavam asextasériedoprimeirograudeum
colégio de classe média de Porto Alegre, nivelados quanto à
Mirail-Toulouse,França)
O rea ntar de histtdas é uma tarefa compiexa que envolve
miltiplossistemasmnemônicos;mem6ria#:curtoprazoememôria
epis6dica t??le??lJ?1 de long/ prazo relativa a episödios de vida).
OBJETIVOS:Estudarainfluência do envelhecimento nossubsistemas
dememöriautilizadosnatarefaderecontarhistörias,eosefeitosde
escolalidade e microestrutura com base na teoria de compreensâo

inteligência nâo-verbal,a partir do desempenho no teste G-36.O
modocomputadonaldatorredtHanöifciaplicadoem 10meninose
9 meninas e o modo manualem 11 meninos e 9 meninas.As
instruçöes foram asmesmasnosdois modos,com exceçâo do uso do
mousenoprimeirogrupo.Foiregistrado ontimerodedeslocamentos
deblocoseo tempo deexecuçâo.
Resultados:O gmpo manual utilizou significativamente menos
deslocamentosdo que o grupo computacional,paraa realizaçâo da
prova.Entretanto,o tempo da prova nâo diferiu signitkativamente
nos dois grupos.Foi encontrada uma correlw âo positiva entre o
nlimero de deslocamentos e o tempo no desempenho do grupo
computacional,masnâo no do gnlpomanual.
Conclusëo:O mododerealizaçpodo problemadaTorrede Hanöi

textualde Van Di
jk e Kintsch (1978).POPIJLAIAO: 160 sujeitos
divididosem doisgrupos:80 adultos (30-59 anos)e 80 idosos (60
anosou mais)querelataram 320 histörias.Cadagrupofoidividido
quanto à escolaridade (4-7 anos e maiorque 8 anos).MATERIAL:
Quatrohistöriasquerelatam doistemasdiferentes.Cadatemapossui
duas versöes'
.versëo C (macroestrutura e detalhes relevantes) e
versâo D (macroestrutura e detalhes irrelevantes).Cada histöria influiu no desempenho dos sujeitos:os resultados indicam que o

possui aqroximadamente 50 proposiçöes classificadas como
representatlvas da macroestrutura Ou da

microestrutura.

PRXEDIMENTOS:CadaParticijantefoisubmetidoaduassituaçöes

experimentais:escutadahistönaque apresentaum dostemase leitura
daqueconstituio outro temadentro damesmaversâo.Apösa leimra
ou a escuta de cada uma das histörias, os participantes foram
solicitadosarecontl-la.Suasrespostasforam gravadase transcritase
contou-se as proposiçöes do texto original presentes nos relatos.
RESULTADOS:Na versâo C,o @MPO de adultoslembrou um nûmero
sip ilkativamente maior de proposiçöes da microestrutura

grupo computacionalutilizou a estratégiadeensaio e erros,enquanto
que o grupo mnnual elaborou previamente seus planos de açâo.
Provavelmente asfacilidadesdemanuseio do computadoreoshâbitos

detomadasdedecisâo rlpidasprejudicaram aprevis:odeseqtiências
de estratégiasexigidanestaprova.
*Alunosdagrfltfucl't
'
fo

***Professororfeattztft?r

Palavravchave:raciocthio,torredell
a?
llfetestect?l
/l
pultztf/rfmdfl

(F(1,l44)=l0,
43 p<0,01).Osparticipantesdeescolaridademaisalta
evocaram um nl
imero signiscativamente maior de proposiçöes da

macroestrutura (F(1,144)-4,73 p<0.
05), e um nlimero maior
signiticativo de proposiçöes da microestrutura de um dos temi
u
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C0G10
INVESTIGAIAO DAs FAI-VAS MEM6RIAS ATRAVY DE PAIAVRAS
AssoclAlMs
Domingos Luiz Fll??l
Jkt, Giovanni Kuckartz Peqher*, Lilian

MilnitskyStein(Pontiffcia UnivesidadeCatölicadoRioGrandedn
Sul)

ClarkeSydilfl#mgtp#,ânffrlLuzardo%,ânJRamosh MiltonJt
MJ
PenchelM-adeiraeontiffciaUniversidadeCat4licadoRioGrandedo
Sul)
Intrcdncâo e Obietivos: A presente pestpisa baseia-se na
-

perspectiva teörica da Psicclo/a Cûpitiva s0b abordagem do
Processamento da Informaçèo.Partindo d:s estudos na k'
ea de

Objetivos: Dehnidas como lembranças qut na realidade nâo ConceitosMentais,estapesquisatevccomoobjetivogcralverificara
ocorreram,asfalsasmemöriascomeçaram aserestudadasem 1932
c0m Bartlett,e desde entâc,pesquisasvem sendc sistematicamente
realizadasna Europa e Estados Unidos,devido sua implicaçso em

influência da Expertise sobre as Estratégias Cognitivas de

no Brasilainda nâ0 existem trabalhossistemâticosna Jrea,sendp

catep rizaçb .Paraefeitosdecomparaçpo d0sresultados,utilizou-se
osdadosdogmpo controleprovenientedaspesquisasrealizadaspor
Madeira (1997). Para tanto, f0i utilizado o instrumento fTaces

CategorizaçEce,secundariamente,objetivtm determinarseofndice
deexplicaçpo dcsmodelospreditivosdecategoriza#o 6maiorno

sreasprsticas,como apsicolo#a clfnicae 0 diagnösticc forense. grupodeadultosexpertsquenogrupoccntzoledeadultosnormais.
Deese(1959)desenvolveuum paradigmautilizando-sedeumalista Suieitos.Material e Métndo: Fizeram parte da amostra trinta
depalavr% assnciadasparao estudodasfalsasmemörias.Ccntudo, sujeit
os adultns de ambos os sexos,considerados experts em

o
portunodesenvolverprojetosjoneiros.Simadanoparadigmada
Psicologia ExperimentalCop itlva,a presente pesquisa teve cnmo

objetivo investigar a influência da associaçâo de palavra na Estilizadas''deMadeira(1995),()qualécomposto portrintaetrês
cartöes de aplicaçro,cada um constitufdo p0r dtlas categoric (à
Materiale Métodos:A amostra foiconstitufda pcr90 alunos (2 esquerdaeà.direita),compostasgorcinco facesestilizadascadauma
turmas)degraduafâodeumauniversidadeparticulardePlmoAlegre. e,napal'teinferiorcentraldo cartso,apresenta-se em cada um uma

oconfnciadefalsasmemöria em adultos.

Para realizaçâo do experimento foram utilizadas doze listu com

face estilizada difercnte à classiicar. Cada face possui quatro

dezesseispalavrascada(adaptadasdeRoediger& McDermott,1995), dimensöes ternâias(testa,olhos,nariz e queixo)com trêsvalores
o e grande).A0 sujeito é dada a tarefa de
sendoquinzealvos.um diseatorcrftico,ofiginadasdoexperimentode cada (pequeno,médi
classificarafacecentralcomopertencenteou àcategoriadaesquerda
portuguêsutihzando-seaavaliaçàodcjufzes,atravésdesistemstica ou à dadireita.Procura-se determinarassim,a partirde modelos
de traduçlo ao reverso Lback translationj. Foram escûlhidasoito preditivos de categcrizaçso difusa.a estratégia de categorizaçâo
listasde palavra associad%,para montagem da lista original,nEo uti
lizadapelossujeitos.
Resultados:Osresultadosindicaram quehsdiferençasentreogrugo
sendnapresentadoodistratorcdtico.
O distratorcrftico étlm exemplodo temadalistaqueé associado deExpertse0grupocontrolequantoàsestratégiasdecategorizaçso.
com todososalvosestudadosnalista.Exemplo,médico é distrator A partird0stestesestatfsticosdeCorrelaçsodePearson eRegressào
iltiplaeneeosmodelcspreditivosdecategorizaçàoeosresultados
crftico n5o apresentado na Iista.Apös aleitura da listaoriginalfoi Ml
realizada uma tarefa de distraçëo e, em sep ida, () teste de decategorizaçâocbtidos,verificou-sequeogrupodeexpertselegeua
M elhorExemplo''tanto paraacategoriadacsquerda
reccnhecimento imediato.Este teste era constitufdo de40 palavras estratégiado Tx
selecionadasaleatoriamente,dasdezeseislistas,sendo 16 alvûs,4 quantcparaacategoriadadireita,enqqantoqueno grtlpo controlea
distratore,
scrfticos e 20 distratoresnëo relacionados (retiradcsdas estratégiadoftMelhorExemplo''foiutilizadasomentenacategoriada
listasquenâo apareceram no materialoriginal).Umasemana apös, esquerdasendo queparaadacategoria,foiverificadoumamudawa
realizou-seotestedememöriaposterior,com osmesmossujeitos,que na estratégia empregada, sendo a estratégia dc 'tlrmâo Gêmeo''
M atchingDireto'')aquemelhorexplicaosdadosobtidosparaeste
eracomgosto por80palavrasescolhidasaleatoriamente,das16list%, (çt

Deese.Estasyalavrasforam traduzidaseadaptadasdoinglêsparao

sendo32alvos(16jsapresentadasnotesteimee
diato),8distratores gru?o.Estesdadoslevam acomprovaçâo parcialdeque aExpertisc
crfticos(4jl apresentadasnotesteimediato)e40 distratoresnb causa efeitcs parciais quanto à escolha das estratégias de
categorizaçsodossujeitosestudados.Comprovou-se igualmente ()
relacionadns(20jJapresentadasnotesteimediato).
Resultados:Osdadosmostraram umaelevadataxadeaceitaçâodos

distratorescrfticos(alarmesfalsos),tantoparactesteimediatoquanto
parao testeposterior,sendoqueosnfveisde alannesfalsosparaos
distratores crfticos foram ainda mais altos no sep ndo teste uma
semanadepois.Em algumaslistastaxasdealnrmesfalsoschegaram a
atingirvaloresmaisaltosdoqueaquelesd0spröpricsalvos.
Conclusso:Osresultadossugerem que h; aocorrênciade falsas
memöriasutilizando-seo paradigmade palavrasasociadas.atravts
degalavrasassociadas.Taisachadospûdem serexplicadoscom base
na Teûria do Traço Difuso,que pressupse a existência de dois
sistemas de memöria:semântica eliteral.Segtmdo essateoria,ns

fatodosmodelospreditivosdecategorizaçâopossuirem um fndicede
explicaçpo maior no grupo de experts que no grupo controle,na
medida que naquele observamos maiores valores nas correlaçöes
entreosresultadosobtidoseosmodelospreditivos.
Conclusâo:Taisresultadoslevam àconclusâo de querealmentea
varisvel Expertise pode influir na escolha das estratégias de

catgorizaçëo difusae no quanto os modelos destasestratégias
expllcam osdadosobtidos.

Projet
opnanciadopeloCNN :pelaFâ#â'6J

Palavras-cbave:cclq oriztlfx ,em ertiseiestratégiascognitivas

Sujeitosresponderiam aotestedereconhecimentodeacordoc0m a C0G12
lrros DA DIFUSIBILIDADE SOBRE AS ESTRAT/GIM DE
suamemlriasemântica,explicando,dessa forma,asaltastaxas de Eb
CAT
GORIZAIAOA DIJPLAESCOLHA
aceitaçâod0sdistratorescrfticosem relaçsoaquelasd0salvos,cuja M iltE
o
n JOJJ PenchelMadeira..
9 tIn Costermans,Ricardo Fafndr*k,
base nmemônica sëo as memörias literais.mais frsgeis do que as
Al
e
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e
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#r
#
#
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â
n
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g
L
uzardo*ClariceAftztfrugl?eDaniela
semânticas.
Domingoslvizpfll= *#-BolsistaC/PFJ
Giovanniruce rfzPergher.-bolsista BPA/PUCRS
Palavras-chave:psicologia,ezperf?ndzlltzlecognitiva

Braga% (Universidade RegionalIntegrada do Alto Umgtlaie das

COGII
OsEFEITOSDA EXPERTBE SOBRE ASESTRATéGIAS COGNITIVASDE

processodecategorizaçëodiftlsanoâmbitodaPsicolo/aCognidva

CATEGORIZAG ODIRJSA

comoobjetivofundamentaloestudodasrelaçöesentreasvarilveis

Missöes(UR1),SantoV gelo,RioGrandedoSul)
Introducëo, Obietivos e Hinötese: Esttldou-se nesta pesquisa o
-

sob aabordagem do processamento da informafb .Estabeleceu-se
difusibilidade das categorias e as estratégias cognitivas de
categorizaçâodifusaaduplaescolha.Entende-sepordifusibilidadeo
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fenômeno de semelhança entre categorias. Buscotl-se avaliar a
existência de influência do nfvelde difusibilidade das categorias
contido no material,traduzidaspelaestruturado mesmo,naeleiçso
dasestratégi% cognitivasdecategorizaçso(Iifusaaduplaescolhaque

os sujeitos utilizam no processo de categorizaçâo em ctmceitos
mentais. Partindo deste objetivo inicial, também analisou-se
secundM amente de que forma esta varisvel afeta a escolha das
estratégias de categorizaçso.A hipötese levantada propûs que as

estfmulo presentes no campo era vermelha, e mdade era verde.
Contrariandc ahipötese,0TR aumentou em funçâo do nlimero total
deestfmulospresentesno campo.O TR também variaem ftlnçâoda
(Iiferençanaorientaçsoentreestfmulosverdesevermelhos,masn5o
em ftmçso dapresençado alvo. Nasep ndacondiçpo,o némero de
estfmulosvermclhose verdesfoimanipulado demaneiraortogonal.
M aisumavez,o TR aumentou em ftmçro do ntimero deestfmulos
vermelhose,também em funçëo do ntimerodeestfmulosverdes.Os

estratégiasdecategorizaçâoempregadaspelossujeitosdevem variar resultados desta condiçào nëo confrmam dados anteriores
em funçâodosnfveisdedifusibilidadecontidonomaterial.
Suieitos,Instrumento e Método:A amostrafoicompostapor 160

encontrados na literamra. Na terceira condiç:o, o alvo era um
estfmulo vermelho de orientaçâo Y0,com metade do tamanho dos
sujeitosadultos,sendo80dosexofemininoe80dosexo'masculino, outrosestfmulos vermelhos; a presença dos estfmulos verdes,de
com idadesentre26e49anosvdistribufdosem 10 diferentesgrupos orientaçâo XO,foimanipuladaentreprovas.O TR variou em funçào
de16sujeitoscada.O materialempregado-constmfdopelosoftware da diferençanaorientaçâo,do ntimero deestfmulosvermelhoseda
StFacesEstilizadas''pelaequipedepesquisaem processoscognitivos- presença dos estfmulos vcrdes. O '
1'
R também foi afetado pela
consistede33llmina de2conjuntosdeduascategoriasaltificiais, intcraçsc entre a presença dos estfmulos verdes e o ntîmero de
contrastivasesimétricascompostasde5facesestilizadascadauma,e estfmulosvermelhos.Estes resultados sugerem que o processo de
uma face isoladadiferente à classiscarem cadalâmina,contendo selwsodosubconjuntorelevant
e(estfmulosvermelhos)édepouca

cada face quatro dimensöes temârias(testa,olhos,nariz e queixo)
com valores grande, médio e pequeno. Foram definidcs
matematicamente seis nfveis decrescentes de (lifusibilidade do
material através de câlculos da relaçso entre varib cias
intercategoriaiseintracategoriaisentreascategoriasde5facescada.
Doisdessesrlfveisgeraram 3 gmposcada um;quatro outrosnfveis
geraram 1grupocada.A tarefaconsistiuem classificar,umaporvez,
as 33 faces a classificarem nma das duas categorias.O método

eicfcia.O conhecimentoqueosujeitotem sobreatarefa,acordo
alvo,nëopermitequeosestfmulosirrelevantessejam eliminadosdû

processodebusca.A ausênciadoefeitodapresençadoalvo sobreo
'I'R sugereque abuscapodeserrealizadadeformaserialexaustiva,
ouatravésdeum processoparalelodecapacidadelimitada.

*Bolsista de Jaicfcl.
t'
klCient6ca.ApoioJnflncefm; CNN (522624/95),
.
FDPESP(1997/6347-8),
.
Pal
avras-chave:clenflpseletiva,buscavisualefeN m derEuft
l

consisteem testarseossujeitosutilizam diferentesestratégiasde COG14
categorizaçâo difusa - traduzid% através de escalas greditivas
advindas de modelos matemsticos de categorizaçâo propostos conformeonfveldedifusibilidadegropostopelomatcrial.
Resultados:Os resultados obtidos através dos testes estatfsticos
Correlaçâo de Pearson e Anélise de Regressâo Logfstica entre os
dadosde classificaçào eosvaloresdasescalaspreditivasreferentes
aos modelospreditivosdasestratégias estudadas,indicam que foram
utilizados as seguintes estratégias de categorizaçëo:estratégia do
:dM elhor Exemplo''para os nfveis mais altos de difusibilidade a
estratégiadoTt
lrmëoGêmeo-M atchingDireto''paraosnfveisbaixos
dedifusibilidade.
Conclusâo:Conclui-sequeadifusibilidade contidano materialde
aplicaçâo efetivamente é uma varisvel relevante na eleiçâo das

FOK A M SX IATIVA E FREQPGNCIA DE EXPERENCIAIAO COMO
DETERMmANTF,SDOsEFEITO:DETIPICIDADE

Gersonâragrfc/Janczura(UniversidadedeBrasflia)
Este estudo investigou se a força associativa e a frequência de
experienciaçâo determinam os efeitos de tipicidade em categorias
semântica e.derima.Explicaçöesestruturaiseexperienciaise suas
respectivasprediçöesforam testadascontrastande-seosdoistiposde
categoria.Explicaçöesestruturaispreviam quemembrosdecategorias

derimareceberiamjulgamentosdetipicidadeidênticosenquantoque
para categoriu semânticas os julgamentos seriam diferentes.
Explicaçöesexperienciaispreviam que,independentementedotipode
categoria, membros com força associativa e freqtiência de

estratégiasdecategorizaçâcdifusautilizadapelossnjeitoseque a experienciaçlo semelhantesrecebeliam julgamentos de tipicidade
afetademododistinto,conformeo nfvelpropostodedifusibilidade
contidono pröprio material.

semelhantes. Experimentos 1, 2 e 3 investigaram Se a força

Projet
ohnanciadopeloCNPq,JelaFAPERGSeqelcUclA élgica

associativaeafreqtznciadeexperienciaçâo afetavam osjulgamentos

JkDvrcl-c/lflve;categorizaç*
-,conceitoseestrate
'giascognitivas

de tipicidade em categorias semânticas e de rima. Nesses

C0G13

experimentoso tipo de categoria (semântica,rima)foifatorialmente
cruzado com forfa associativa (forte,média ou fraca) e com a

PROCESSAMENTOPARALELODESEGUNDAORDEMSQUEM PROCURAO
VERMELHO ACABAPRESTANDO ATENCXO AO VERDE

Geisa Eik*e Cesar Galera (Universidadede Sâo Paulo,Ribeirâo
Preto)

freqiiência de oconfncia do membro da categoria durante a sessëo

experimental (freqûências iguais a zero, uma ou cinco vezes).
Experimento 4 examinou osefeitosda força associativae do tipo de
categoria na recupraçâo com pista,na ordem de recuperaçâo e em

julgamentosdetipicidade.Em cadaexperimentoforam utilizadas12

Neste estudo investigamos o desempenho numa tarefa de busca categorias de rima e 12 categorias semânticasincluindo-se,ainda,3
visual na qual os participantes deveriam encontrar um alvo num $ membrosde cada.Vinte pares categoria/exemplo foram inclufdos no

subconjtmto deestfmulospresentesno campo visual.O alvo eraum

Experimento 4 como bufers.Osresultados indicaram que aforça

linha vermelha de orientaçâo XO, localizada entre distratores
vermelhos de orientaçâo Y@,e linh% verdes de orientw âo X0. As

associativa, a freqtiência de experienciw âo e o tipo de categoria

tiveram efeitos paralelos nos julgamentos de tipicidade e na

hipotética de busca escaz envolveria selecionar os estfmulos
vermelhos.e entre estes,procurar pelo estfmulo diferente,o alvo.
Esse tipo de estratégiaseriaevidenciado pela ausência do efeito do

inconsistentescom asexplicaçöesestruturais.Este estudo sugere que

ecuperaçâo. Esses resultados corroboraram as expectativas das
orientaçöesX eY mudarmndeprovaparaprova.O sujeitoconhecia r
ex
plicaçöes experenciais para os efeitos de tipicidade mas foram
de antemâo a cor do alvo,mas nâo sua orientaçâo.Uma estratégia

aforçaassocaiativa,osjulgamentosdetipicidade,aprobabilidadeda
recuperw âoe aordem darecuperaçâorepresentmn diferentesmcdidas
daacessibilidadedeconceitosnamemöria.

nt
imerodeestfmulossobreo tempo deresposta (TR).M&sisso nâo
acontece.Trintaeseissujeitoshumanosforam pagosparapmicipar Palavras-chave:ctzler/rimplt?,memôriaetipicidade
detrêscondiçöesexperimentais;osfatoresnumerodeestfmulos(4,8,
12e16),presençadoalvo(presente,ausente)eaorientaçëo(8nfveis)
variaram de prova para prova.Na primeira condiçâo,metade dos
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C0G15
REGBTROSINFANTISNA RESOLUCAO DE PROBLEMAS:UMA ANéLISE
CoM CRIANCADE4A6AN0s
M a CIIJI& Vieira Selva e ânJ Carolina Jkrrlo'i Brandâo

(UniversidadeFederaldePemambuco)

Objetivos:O usodeobjetosconcretospa!'
aotrabalhoderesoluçâo

de problemas matemlticos tem sidn b%icamente 0 l
inicc recurso
utilizadocom criançasn% salasdeEdllcaçsûInfantil.Outrosrecursos
taiscomo o cMcalo mentaleo registro de estratégiasnc papelns0
têm sido explcrados.Neste sentido,o presente trabalho gretende
investigarasestratégiasdecriançasde4,5 e6 anosao resolverem
problemas de estnlttlra aditiva e analisar a utilizaçsp da notaçpo
escritaparaasoluçâodetaisproblemgs.
M étodo:Participaram da pesquisa 60 crianças de 4 a 6 anos
distribnfdas ir almente naS séries de Alfabetizaçâo, Jardim 11 e
Jardim 1.Ascrialwasem cadasériefcram divididasem doisgrupos

com 10criançasdenominadosde:'TapelObrigatörio (170)*,eGpapel
Livre (PL)''. No grupo PO a.
s cliança.
s eram constantemente
estimuladas a utilizaf o registro escrito durante a resoluçâo dos
problemgs.N0grupoPL,ouso do papelparaapoiaroscllculosera
apenassugeridonainstrw âoparaatarefa.Todoscriawasresolveram

quatroproblemasdesubtraçâo(doisdoépo transformaçso edoisde
compxx ëo),envolvendo pares numéricos maiorese menores que
dez.
Resultados:Foiobservadaumadiferençasignificativanopercentual

de acertos nas três séries investigadas (75% de acerto na
Alfabetizaçëo,45% noJardim 11e 17,5% no Jardim 1).Também foi.
veriticada uma diferença signihcativa em relaçâo aos tipos de

problcma(problemasdecomparaçëo foram maisdiffceis)etamanho
dcspares numéricos(paresnuméricos maioresque dez tronxeram
maisdificuldade).Em relaçëo aosgruposPO ePL n5o seobservou
diferenças significativas. As principais estratégias foram: fato
numérico,contagem,modelagem,correspondência.Também foram

identificadasoutrasrcspostascom justificativasbaseadasem relaçöes
numéricas nâo apropriadas aos problemas propostûs.Os registros
pmduzidospelascriançasno papelforam Ralisadosapartirdedois
eixos:1.ainfluênciado usodopapelnoprocesso deresoluçâo e;2.
os tipos de registros prûduzidos pelas crianças ao resolverem cs
proàlemas.Observamosque o registro escrito foiutilizado para:1.
apoiaroscslculosrealizados;2.possibilitaro acompanhamento do
processo de raciocfnio,e;3.favorecer 0 avanço no registro das
operaçôesmatemltica .
Conclusso:Foram observadasdiferençasem relaçpo àsestratégias
utilizadasenotaçöesproduzidasem funçào dassériesanalisadas.As
crianças de 5 e 6 anostendem a se beneficiardo uso do papel,
possibilitando melhordesempenho na resoluçro deproblemammais
complexoseenvolvendoparesnuméricosmaioresque dez.Também
observou-se aval
wosnos registros de crianças em todas as sdries
investigadasao longo daresnluçâo dosproblemas.Conclufmosque
resolver problemas nc papelpode se constituir numa altemativa
interessante paraaeducw âo infantil.

ProjetosnanciadopelaFACEPE.
Bolsistas:

LuizaIvanadeArat
ijo(Pllc/cNpq/propesq)
Mal
iaPatrfciaFreitasdeLemos(PlBlc/cNpq/propesq)

Veadoresumc;Cogniçâo(COG)
PalavrasChaves'
.1.Desenvolvimento infantil
2.Registro escrito
3.Resoluçâo de problemas
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DESI
O SIGNIFICADODOCHORODOSBEBES
MariaSdld??
a Melhado Stroili(Pontiffcia Universidade Catölicade
CampinaseUniversidadeEstadualdeCampinas)
Asrelaçöes interpessoaise os vfnculosque se formam entre as
monitorasde berçârio eosbebesficam submetid%,maisdo quese
poderiasupor,aosrelacionamentosquestusmâesdesenvolvem com
asmonitora quecuidam deseusfilhos,nacrechepûblica,bem como
aossignificadosatribufdosgoressasmonitorasaoscomportamentos
dcs pröprios bebes.Nelse contexto o choro é tlma manifestafâo
infantilquesuscita fortemente a interpretaçâo de seus lignilicadûs
gelas monitoras,que a fazem apciadas em critérios diversos,dos
quais nem sempre as mesmas têm consciência.Em observaçöes
sisteméticas percebeu-se que nas duas realidades analisadas as
monitûrasrespondiam diferenciadamentea: choro dascrianças,em

um universodeobjetos,açôeserelaföcsdesignificadodesconhecido

para ela.Nesse panorama, vo os estudos vêm sendo realizados
buscando compreendercomo ocorrem asrelaçôes sociaisentre pares
de idade desde bem pequenos. Enquanto alguns comprovam a
existênciadeinteraçöesentrebebêscom menosdeum anodeidade,
outrosincluem varibveisimportantescomoainteraçëocom um adulto
ecom brinquedos,além deestudosqueexploram o ambienteffsico

mais propfcio à interaçâo d0spequenns.0 objetivo geraldesse
trabalho foicontribuirpara entendermosmelhorcomo sedâ0 essas
nt
wasrelaçöessociaisao incluirapresençadebrinquedose sucatas
cnmo possfveis mediadores da interaçso entre bebês, Com tal
inalidade, ess: trabalho investigou a duraçsn e qualidade das
interaçöes estabelecidas entze três dfades dc bebês, com idade
variando entre 16 e 25 meses,no infcio do estudo.Cadaduplafoi

submetida a três condköes ambientais.Em todaselasestiveram
presentesdoisbebês,umaoperadoradeca
-meraeoarranjoespacial

diferentesmomentos.Objetivm Esteesttldopropôs-seaidentifcar, definidoparamaximixaraoconfnciadecontatoentreascrianças.As
descrevereanalisaro signitk ado atribufdo ao choro dosbebcs,por
monitorasdeberçârio,afim desebuscarconheceroscritériosebases
dessa interpretaçöes.Desenvolvim entm Atravésdautilizaçâodeum
roteiro de entrevista semi-estm turada elaborado em linguagem
coloquial,no qualas monitoras foram solicitad% a explicar suas
hipltesesinterpretativasdoscomportamentosedochorodascrianças
sob seuscuidados,em diferentessituaçöes.Foram gravadasem tita
Cassete 30 situaçöesde choro e registradospelospesquisadoresos
eventose/ou motivos aparentespara a ocorrência do choro.Foram

situaçöes ambientais se constimfram de:presença de materialde
sucata,presença debrinquedo ou apenasmobilio o e osbebêsna
presença da operadora de câmera. Cada sessâo teve duraçpo
aproximada de 26 minutos,dos quais cinco minutos para cada

de duascrechesptiblicas municipais.Resultados:Em umaanâlise
comparativa evidenciaram-se diferenças individuais entre as
monitoras quanto *a capacidade de compreender o choro como
expressèodacriança.Osdadosobtidossinalisaram queanaturezaea
qnalidade do vinculo afetivo das monitoras com as crianças sâo
altamentesigniticativosparaaqualidadedasrespostasdasmonitoru
ao choro dos bebes.
A relaçëo dasmonitoras com as màes dessas
criançastambém semostrousigni:cativa.M resmaiscf
lmunicativase

oconfnciadeinteraçâo.Portim,foram identiicadasascaractedsticas
dasinteraçôes,classit
icad% em:açöesrepetidas,açöesalternadu,

condiçâoambientaledoisminutosparaintrodulo,trocaou retirada
de material.O tratamento e anslise dosdadns iniciaram-se com a
observaçâo e transcriçâo das açöes dos bebêsde uma das dfades.
Foram identificados indicadores comportamentaisda oconfncia dc

interwsooudeaçöesdirigidasàobjdoseaoparceiro.Em seguida,
sujeitos06mcnitorase36criançasde03mesesa01anoe08meses foram identiscados e detinidos critérios que permitiam indicar a
açöes divergentes e açöcs dirigidu à.objetos. Os resultados

encontradoscont
irmam osdadosapresentadospelaliteraturadaârea
aû indicarqueocorrem interaçöesentrecriançasem ambientesem a
presençadebrinquedosousucata.Asduplasdecriançasmaisnovas
passaram a maior parte da sessâo envolvidas em egisödios
caracterizados,noestudo,cnmo nâointerativos,enquanto aduplade
maiscuidadosascom osobjetosdosbebestrazidosdiariamenteparaa crianças mais velhas dividiu-se, ip almente, entre episödiûs
creche,bem como com a higiene e aparência dos bebes, spo interativosenèo-interativos.Dcntreosepisödiosinterativos,para as
compreendidas como ''
melhores mâes''
, pelas mtmitoras. e estas trêsduplas,a maioria das açöes foram do tipo altemadas,que se
parecem estabelecermelhoresvfnculoscom essesbebes,eseauto- caracterizam por açöes recfprocas e complemcntares.Aldm disso,a
denominam 'substitutasdasmâes'',oquen:ofazem com ascrianças, ocorrênciadeepisédiosinterativoscom açöesrepetidu écrescentede
filhas de mâes menos comnrlicativas e cuidadosas. O estado de acordocom aidadedasduplas,enaduplamaisvelhaocorretambém
imero signitkativo deaçöesdivergentes,quando umacriança
'humor''ede salidedacriança,suaaparência ffsicae seu cheiro,o um nl
''
timbredeseuchorot
',bem comosuaresponsividadeàsbricadeirase <khama'' a ontra para interagir mas a sepmda nâo responde
''
paparicaçlo'' das monitoras, sâo também signilkativos para a socialment
eàprimeira.Quantoaousodosobjetos,comomediadores
interpretaçâodeseuchoro.O estadodehumordamonitoraétambem dainteraçëo,observou-se que nasduasdfadesmaisnovasocorreu
um evento determinante.Esses estudos sugerem que é oportuno o umafreqt
iênciamaiordeaçöesdirigidasàobjetosem comparw:o
anças mais velhas.é importante destacar,
desenvolvimento de maispesquisassobre asrelaföes interpessoais com a dupla de cri
nascreches,dadoqueseconheceaimportânciadasexperiênciasreais entretanto,que a introduçâo de objetosno ambiente influenciou a
eafetivasnaprimeirainfância,paraodesenvolvimentodaidentidade oconfnciade interaçöesparaastrêsduplas,umavezqtle elastiveram
menorduraçâo na presença de brinquedose sucatas.Osresultados
daspessoas.
Pal
avras-chave:relaçöesinterpessoais,desenvolvimento infantilereftlj
lt
v.
î encontrados abrem espaço para novas investigaçöes envolvendo
comportamentosespccfficos dosbebês em suas interaçöes,incluindo
afetivas
DESZ

RELAO ESSOCIAISENTRE BEBG EM CRECHESEM TRGS SITUAX ES
AMBJENTAB

a presença de brinquedos e sucata como mediadores que alteram a
qualidade dessasinteraçöes.
Palavras-chave: desenvolvimento social. fnlertzj't'
fo criança-criança
zne#klt
?re.
îtltTinteraçâosocial

ThaisPorlan deOliveira*eA/JFïJ Stella Coutinhodeâlcdnllrt
zGil

(UniversidadeFederaldeSâoCarlos)

DES3
ESTIMULK XO AMBIENTAL E PRXTICAS DE CUIDADO;UMA M EDD A

Os estudos a respeito das habilidades dos bebês para interagir
socialmente baseiam-se na perspectiva de que eles possuem
capacidades para selecionar experiências e explorar seu pröprio
ambiente.A adoçâo dessa visâo abriu espaço para estudos mais
recentes que se interessam pela investigaçëo das interaçöes entre
crianças.Esse interesse deve-se,entre outrosfatores,à modihcaçâo
do ambiente dascriançascom o seu ingresso cada vez maiscedo em
instituiföes,tais como creches e matemais,onde elasparticipam de

DO DESENVOLVIMENTO,IMXCANDORIKOE PROTWAOX CRIANCA
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N0CO< EXTODEFAMILIASDEAREIA BRANCA,BAHIA

Ana Cedlia Bastos.Silvia Santos*eMarcia Siebel* (Universidade
FederaldaBahia)
Este trabalho avaliouaqualidade deestimulaçâo nosplimeirosanos
de vida no contexto de fanuelias de baixa renda.Numa socie-dade
extremamente afetadaporsucessivascriseseconômicascomoanossa,
11/

justificau-seaatençpoparafatorcseconômicos@ercstringem as a29 Km,de Belém do Pars,Osdadosforam coletadosno Segundo
possibilidades de investimentossociais,emncionais e materiais na
educaçEo dos slhos.Vale a pena tentar entender 0 quantn as
dilkuldadessöcio-ectmômicas,vividasporfamfliasdeclassebaixa,
refletem-se Sobre a qualidade da estimulaçso presenteno ambiente
doméstico.O Inventârio HOME f0iutilizado para observaçso do
amhiente doméstico de crianças em duasfaixasetkias,0-3 e 3-6
anos.A tim de demarcar a distinçâo entre provisâo de recursos

semestre de 97,atravésde slmagens.As criançaspaticipavam de
duas sessöes de brincadeira, de vinte minutûs cada, em dfade
muculinaefeminina.aescolhadascriançasparacomporasdfades

agrp adasconfonne nfvelderisco (alto,médio ebaixo),de acordo

e l),respectivamente.Nota-sesemelhança,também,quedizrespeito

com osprocedimentosempregadosporZamberlan e Biasoli-M ves.
Nogeral,percebe-sequeascriançasn5o diferiram muito nosnfveis
deIiscoquantoàfaixaetM a.Setentaporcentodascriançasde0-3
anos e 65,8% dascriançasde 3 -6 anosem médio/alto lisco de

aoconfnciadastemâticasdentro decada estilo,ou seja,quando

foiporiniciativadaspröpriascrianças.A transcrkb dashlmagens

f0ifeita com base no registro cursivo do compoltamento de cada
criançamembrodadfade.Os194episödiosdebrincadeiraregistrados
foram classiticados em três estilos: Brincar SolitM o, Brincar
materiaisdispollfveisparaacriança(incluem-seaquiambienteffsico, Acompanhado e BrincarParalelo.A partirda anâlise do contetîdo
brinquedosejogos,materiaisescolares,alimentaçsoeexploraçsodo imaginsricdasbrincadeiras,quemanifestou-sedeformaverbalen50espaço)e a interaçso agente de cuidados-criança (responsividade verbal,constattm-sequeascriançasabordam diferentestemlticasem
emocionalc verbal,cont
zolep0rpuniçâo erestrifso,envolvimento suas brincadeiras. Os temas catalogados até 0 momento foram:
matemal,afeto ecarinho),utilizamosacategorizaçâodosfatoresdo Animais,Aventura,Atividades Domésticas,Atividades Regionais,
HOME propostap0rZamberlu e Biasoli-Alves- respectivamente, AtividadesdeLazer,Esportes,Transportese Viagem.N0 geralos
estimulaçâoambientaleprâticaspsicossociaisdecuidados.Dcuma meninosapresentaram uma freqtiência deepisödiosbem superiora
amostra de 156 fanulias entrevistadas (caracterizando-se modo de quefoiapresentadapelasmeninas,127 e67 respectivamente.Porém
vida e o complexo satide-doença-cuidados),fornm avaliadas todas quandoseanalisaafrequênciadebrincadeirapcrestilonota-seuma
aquelasc0m criançasentre0a6anos,em um subtotalde86 fanu'liis semclhança entre os gêneros. No que se refere ao estilo mais
(43 para0-3,43para3-6 anos).Apösumaanâlisedaadequaçso do freqtiente, tanto os meninos como as meninas apresentaram
Invento o Home à realidade das faml
-lias de Areia Branca, freqtiênciamaiordeepisödicsdebrincarsolitl o(73e40),sepido
explicitando-seoscritériosadotadosnaaplicaçâo,asfaml
7iasforam p0rbrincaracompanhado (52e26),eporultimoobrincarparalelo (2

estimulaçào ambiental. Quando sso confronfndas as duas faixas
etM asnonfvelmaisalto de risco,surgeuma diferençamaisnftida,
desfavorâvelàscriançasde 3-6 anos.Osdadcslevantadosagontnm
paraumasitt
laçëodealtoriscoambientalvividaporcriançasdezero
aseisanosdeidade,noDistzitodeAreiaBranca,LanrodeFreitas.As
prsticas de cuidado, que envolvem aspectos de interaçâo e de
envolvimento do agentedecuidadosestsveiscom acriança,tiveram
pontuaçöes melhores do que os recursos do ambiente ffsico e

mudaoestilodebrincarotemadabrincadeiratambém tendeamudar.
Tanto meninos quanto meninas preferiram os temas viagem e
aventuranobrincarsolitM o.J5nobrincaracomgnnhado,osmeninos
preferiram aventura,viagem e transportes;as meninas preferiram
aventurae viagem,com os demaistemas apresentando frequência
insigniticante.A literaturadasreatem relatadoquemeninospreferem
brincarcom temas,como transportes,porexemplo,quereproduzem
''
papeissociaismasculinos''l
'equemeninasbrincam maiscom temas

comoatividadesdomésticas,reproduzem t'
papéissociaisfemininos''.

Osresultadosencontradosnâomostram diferençasnapreferênciap0r
temasdcacordoc0m oestereötipodegênero,cntretantoencontramos
disponibilidade dc objetos para a criança.Este t
iltimo apecto, umaIigeiradiferençaem favordasmeninasnaduraçsodosepisödlos.
especificamente,parece estar relacionado com condköes söcio- (PIPES/UFPD).
illflt?em Psicologi
a
econômicas desfavor4veis,o que é corroboradc pela anllise das (*piscentedeGrt
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associaçöesentrerenda,escolaridade,inserçâo produtivadospaise
escoresgeraisno HOM E.Entretanto,o envolvimento materno éum Palavras-chave:brincadeira,interaçâotàl/fctleestilodebrincar
indicadorimportante para o enfrentsmento de condiçöes adversas.
Estratégiasdeenfrentamento së0 identitkadasno contexto decasos DES5
PRESENTACXOGRXFICADAQUANTIDADEED TRATéGIASDEAçâO
individuaisselecilmadosn0spontcsextremosdo nfvelderisco,para RE
EREPRESENTACAONOJOGO1
ilustraçrodesseaspecto.

lBol
sistasdeiniciaçaocfenfycl CNPq
Jk&wraf-c/l
twe; desenvolvi
mento, ellf/?wlu('
Jt? ambientat e prnticas de

Maria de fm rffe.
ç Mattos Barreto*# (Universidade Estadual de
Campinas)

cuidado.

DES4
ESTmO DE BRJNCAR N0 BRm QUEDO DE M mm : UMA ANXLISE
PREUMIN'
ARSOBRE0 GINERO

Obietivos/problema:Considerandoojogocomomeiodepromover

0 desenvolvimento da criança e a importl cia da matemltica na
CSCOI:enoProcessodeconstruçâodo conhecimento,realizou-seuma
investigaçâo buscando a gênese da representaçzo grética da

Raimundo ârf
'
i/ Silva% e Ce/f?l
a Maria Colino Magalhâes*% quan*dade eos procedimentosusados no jogo em grupo numa
(UniversidadeFederaldoParl)

perspectivagsicogenética.

No estildodobrinquedoinfantildiferentesval
iéveis,individuaise
sociais, tem sido consideradas como influenciadoras do

Apesar da crimwa pré-operatöria fazer uma representaçëo mais
egocêntricado que social,vaiaprimorando suasrepresentaçöespela
necessidadedesefazerentenderpelooutro,devendo serestimuladaa

comportamento de brincar: idadc, sexo, tipos de brinquedos objetivarsuasreprcsentaçöesgrvcaseconstruirestratégiasdeaçsoe
disponfveis,complexidade de estfmulo,qualidade do material.O representaçâonojogo.
gênero tem chamado atençâo de diversos pesquisadores do

O problema é se crianças pequenas conströem estratégias de

desenvplyimento infantil.Osestudosrelativosa estavarilveldizem

representaçëogrv cadaquantidadeem situaçöesdejogosem grupoe

respeito aalteraçöescomportamentaise aexpressâo de estereötipos

seapresentam diferençasnestasrepresentaçöes enasestratégiasde

de papeis sexuais.Esta pesquisa teve por objetivo responder as açâoerepresentaçâodojogo.
seguintesquestöes:Quaissâoosestilosdebrincar?Elesdiferenciam- Objetivou-seobservarcrialxasde3,6e4,6anosnojogodeboliche
se em funçëo do gênero? Definimosporestilo de brincara forma

identiticando os tipos de representaçâo grv ca e analisando as

comoascriawasmanipulam osbrinquedos,assituaçöesimagino as estratégiasdeaçâoerepresentaçâonojogo.
que surgem e asregrasque usam.Fizeram parte da pesquisa 40

M aterial/M étodos:Estudou-se 30 criançasde 3,6 e4,6 divididas

criançasdecicloblsico,c0m idadeentre4e6anos,provenientesde em seissubgrupos.Aplicou-seojogo setevezesem cadasubgnlpo
umaEscolaMunicipal(EscolaBosque),localizadanaIlhadoOuteiro, totalizando42jogos.Osdadosforam coletadosusando observwbo
112
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diretantlma abordagem qualitativa-descritivado ç'J0g0 deBoliche''.

Pakwras-chtwe:ev/lllflp,desealtoepré-escola

Analisou-se a preparaçëo,desenvolvimento e revisso do jogo,
baseando-se nas estratégia de açëo e representaçâo do jogo e DES7
representaçöesgrv casdaquantidade.
Resultados:Enconeou-se cinco tiposde representaçâo grv cada

DETERMINANTF,S SX IO-DEMOGRXFICOS,FAMILIARES E INDIVD UAIS

quantidade: I (representaçso sem relaçëû com a quantidade); 11
(correspondência inexatatenrm-a-termol;III(correspondência exata
termo-a-termo); IV (representaçëo incompleta do nlimero); V
(representaçâodonlimero).

Luciana M selmiD?
zarle #a Silvae% e CJJJr Augusto Piccinini

Honvediferençasna.
srepresentwöesgrv ca.
sdosgmpos,indicando
umaevoluçho na construçso de suas representaçöes.Aos3,6 anos

D0QIDECRIANCASPRé-ESCOLARF,S
(UniversidadeFederaldoRioGrandedoSu1)

O objetivodestainvestigaçâo foiodeexaminarosdeterminantes
söcio-demogrlticos, familiares e individuais do coeficiente de
inteligência de criançaspré-escolares.Participaram do estudo 615

concentraçâo no Tipo I (66,32%), sem representaçb nos tipos

criançascom ibadede4annsesuasmâespertencentesaumacoorte

superiores,indicando que a maioria dascrianças nâo representam
quantidadesgratk amente.Aos4,6 anosocorreram todosostiposde

(5304 faml
'lias)quevem sendoacompanhadadesdeo nascimentoda
criança.Nopresenteestudoforam examinados20fatorescomumente

representaçöes gréscas com equilfbrio nos tipos II1 (27,36%),l'
V
(29,25%) e V (31,13%),indicando representaçöes gro cas mais

citadosnaliteraturacomorelacicnadosaoQIdacriança,destacandose:os söcio-demogrsficos(rendafamiliar,idade e escolaridade dos
pais,presençadopai,trabalhomatemoeetnial;osfamiliares(nl
imero

complexas.
Houvediferençanossubpuposem cadafaixaete a.Aos3,6anos,

deinnâos,transtornopsiquistrico materno e qualidadedo ambiente

dispersëo no subgrupo 1 n0s tipos I (18,18*), 11 (33,33%), III familiarl; e os individuais (idade gestacional, peso ao nascer,
(48,
49%).No subgrum 2,concentraçso no Tipo I (84,85%).No condiçöesperinatais,estadonutricional, problemaneuropsicomotor,
subgrtlpo3,100% noTipo1.Aos4,6anos,cadasubgrupoapresentou cuidadonëo-domiciliar,problemasdecomportamento edeatençso).
maior incidência em tipos difcrentes de representaçöes grsficas:

Osdadosforam coletadosno nascimento da criança,em trêsvisitas
domiciliaresnoprimeiroa110eduasvisilsquandoacriançacstavano

Subgrupo 1 Tipo llI (47,37*).
, subgmpo 2 Tipo V (55,17%).
,
quarto anodevida.Naultimavisita,foiexaminado oQIdacrianfa,
subgnlpo3TipoIV (43,59%).
As estratégias de açâo e representaçâo foram diferenciadas. atravésdo W PPSI.Osresultadosmostraram quea média deQIdas
Criançasde3,6 anoscaracterizaram-sepelainconstl cianadefiniçâo crialwasfoide92(D.P.=15)eseassemelhaaoencontradoem esmdos
erespeitoàsregrms;estavam centradasem suaspröpriasaçöesenâo

com crianças norte-americanas de cinco anos com baixo peso ao

consideraram asdiversaspossibilidadesnojogo,com representaçöes nascer.Nâoforam encontradosestudospublicadosdeQIem amostras
maisparciaiseprimitivas.Criançasde4,
6 anosdetiniram esea iram
asregrasestabelecidu e emboracentradasem suaspröpriasaçöes,

populacionais de pré-escolares brasileiros para estabelecer
comparaçöes. N:o fcram encontradas diferenç% sigrliscativas na

consideraram asdiversaspossibilidadesdojogo;suasrepresentaçöes médiado QIentre ossexos,masforam encontrada diferençasentre
foram maisprecisasecomplexas.
Conclnsöes:Apesardadiferençadeapenasum anoentreascrianças
dosgruposedeestarem no mesmc perfodo de desenvolvimentn,os
resultados demonstraram um aumento qualitativo, indicando o
caminhoqueacriançapercorreparasairdeum patamarinferiorpara

Otltrosuperiorsouseja,decomoocorreaconstruçâodoconhecimento
pelacriança.

lprojetopnanciadopel
uCapes-PICD
Jk?
avrar-càcve;desenvolvimento.repreyen/
al'
t
y grayicaejogosemgrl
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os gnlposétnicos.Dentre os20 fatores examinados,16 estiveram

sipiticativamentecorrelacionadosaoQIdascrianças,representando
os t
zfs nfveis investigados;()söcio-demogrv co, o familiar e o
individual.M flisederegressàomostrouqueaqualidadedoambiente
familiar,arendafamiliar,csproblemasdeatençâoeobaixopesoao
nascerdacriançaeo nt
imerodeirmâosexplicaram 62% davariância

do Qldacriança.Quanto maioraqualidadedoambientefamiliar,a
renda familiare()peso ao nascerda criança,maioro seu Ql.P0r
outro lado,quanto maioro ntimero de irma
-os e osproblemas de

atençâodacriança,menoro seu QI. Osresultados apontam paraa
multideterminaçâodoQIdacriança

CNPq
A EVOLUG ODAQUALIDADEDOSDESENHOSDEPRE-ESCOLARES
IzabellaMendesSantAnaeJ/JJMoysésX/v:.
î(UniversidadeFederal lultwrtu-c/lt
wû'coehcientede inteligência,ffelerplinlnle.
rdo Q1e
pré-escolares
doPari)

A evoluçso da qualidade dos desenhos depende da crescente

capacidadedacriançaem planejarsuasaçöesatravésdafala.Na
medidaem querepresentaosobjetosdarealidade,osdesenhospodem

servir como signos auxiliares da memöria. O presente estudo
documentouaevoluçâodaqualidadedosdesenhosdeumaturmade
19 crianças,de quatro a cinco anos.de uma pré-escola particular,
durante um ano letivo,considerandoa relaçâo entrea fala,o gratismo
e a memöria.Foram analisados desenhos com tema de livre escolha
dacriançaeoutoscoletadosapösatividadesondeascriançasouviam
histörias,conversavam sobre as mesmas e desenhavam tendo como
modelo suas ilustraçöes. Obteve-se desde rabiscos onde

DES8

APAC - AVALIAG O DE PRX ESSOS AFETWO-COGNITIVOS (MICROANALISE)N0DIAGNUSTICODECRIANCASHIPERATIVAS
Jairo Fdmer(Universidade FederalRuminense e Universidade do
EstadodoRiodeJaneiro)
Obietivos: O presente trabalho pretende contribuir para uma
discussâo crfticasobre o diagnöstico no campo da psiquiatria infantil,

seuobjetivoéodefocalizarcriançasdiagnosticadascomopadecentes
de Transtomos Hipercinéticos (TH). de acordo com os critérios
classiscatörios vigentes, para examinar o significado dos sinais de

Ambitodasoconfncic
predominavam gestosnarepresentwâoequenàoajudavam acriança desatençâo,impulsividadeehiperatividadenon
a lembrar os signiticados registrados, até representaçöes grrv cas doprocessoi
ntersubjetivoedialögicoem queelasseenvolvem.Para

tanto,oautorexplorapossibilidadesdeumalinhadeinvestigaçâoque
se apoiou em um paradigma indicilrio e em anïlises dc natureza
destatrajetöria.Estesresultadosconcordam com osdeoutrosautores. microgenética,referenciadasna abordagem histörico-culttlralde Lev
que atirmam quepré-escolaressâo maissimbolistasque naturalistas. Vygotsky.
M aterialeM étodo:Sujeitos-o grupo depesquisafoiconstitufdo
Talvez poresta caractedstica,osdesenhos coletadosapösatividades
estm turadasnâo se apresentarem muito diferentes dos coletadosem poroito sujeitos (entre 8 e 13 anos)selecionadosa partirde uma
outros contextos. Talvez porque estas atividades foram realizadas clientela de 154 pacientes de um ambulatölio universito o de
Psiquiatria lnfantil. Para tal seleçâo foram utilizados os critérios
poucasvezes.
Resvmosde ComunicaçöesCientl
ficas
detalhadas,nasquaispredominavaafalae queauxiliavam amemöria.
A qualidade do desenho de todas as crianças evoluiu entre pontos

fornecitbs pela Organizaçpo Mundialde Safde (0MS)/Crité!%s Executivas(BIFE-UFMG)compnstagelostestesRuênciaVerbal,
Diapösticospara Pesquisa (CID-10),p0rSerem mm'srestritivos. Seqtiênciaçb Motora,TorredeHanöi,BuscaVisual,Stronp e Digit
Procedimentos -a pesquisa abrangeu duasetapas.A primeirë de Span,àBateriaparaExamedaMemöriaSemântica(BEMS-UFMG),
carlter preliminar,visou,especiticamente,à.seleçëo de sujeitos ao Token Teste ao exame neurolögicc.Seuspaisresptmderam as
escalas de cbservaçpo neurocomportamental versandc sobre 0
desenvolvimento, Qs comportamentos inoporttmos e os
TranstornosHipercinéticos(7'
H). A sepndaetapacontiguroll- comgortamentos da criança, em situaçöes domésticas.
se como principal,p0rtersido ûrientada para atenderaosaspectos RESULTADOS:A criança obteve desempenhp ccmpatfvelc0m sua

diap osticadosem clmfnrmidadecnm oscritériosvigentes,atravésdo
emprtgo de procedimentosconvencionais para a classificaçâo dos

centraisd0pbjetivoproposto,tendofncalizadc0gruposelecionado, idadecrtmollgicanostestesde inteligência,de funçöeslinl fsticas
com o recurso da anâlise microgenética Naanâlise microgenética
desloca-se o eixo da avaliaçâo diagnöstica do indivfduo para as
relaçöesinterpsfquicas,razâo pelaqual é necesskio ()registro em
vfdec de processos interativos em cconfncia: no caso, foram

exgressivas e receptivas,de memöria semântica, de habilidades
visoconstmtivas,eno exameneurolögico.N0 entanto,n0stestesde
exame das ftmçöes executiva , principalmente nos que avaliam
inibiçâo de respostas prepotentes, soluçëo de problemas e

propostasatividadesque incluframjogosdemesa,recorteecolagem

glanejamentomotor(Str00p,TorredeHanöieSeqtiênciaçb Mctora)

e leitura,durante um perfodo continuado de uma hcra e meia e
deveriam,necessariamente,envolverparesoutrincasdecrianças.
Resultados: do grupo gesquisado indicam que a presença ou

o setldesempenho mostrou-se infcrior ao desempenho de crianças
com idade cronolögica de 06 anos. Nas escala de cbservaçâo
neurocomportamental, as dificuldades de obedecer comandos,
concluir tarefas e cumprir regras sociais apresentaram um fndice

ausênciadossinaisdeTranstornosHipercinéticos(11P)dependem da
existência de habilidadesjb desenvolvida ou em formaçqo e, altamenteclevado.DISCUSSXO:Essesresultadosestâocompatfveis
principalmente,dotipodeinteraçpoestabelecidaentreosujeitoeo com a hipötese de comprometimento das funçöes executivas no
exnminadorou par.Isso signisca que ossinais referentes aos TH
resultam de trocas dialögicas e açöes partilhadas inerentes aos

transtorno de hiperatividade e dtficitde atenç:o sendo que,dessa
forma,ostratamentosdevem levarem contaanecessidadedeintervir

processos intersubjetivos;isto é,as habilidades comportnmentais em comportamentos impulsivos e em disculdades de inibkëo,
podem ser promnvidas ou desencademdas por detenninada
planejamentoesoluçpodeproblemas,caracterfsticasdessetranstomc
peculiaridadesdainterw âosocial.A anâlisemicrogenéticadosmodcs

dodesenvolvimento.

sistastfcCAPES
deaçbodessespacientes,em contextnsintersubjetivos,evidenciaque lzBBol
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ooutrojogaum papelcrucialnoque serefereàemergênciaou nâo
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i/kafle:execativasâDSD eJ/culdao tfzaprendizagem
dasmanifestaçôescomportamentaisquc compöem o quadro clfnico
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em questâo;

Concllzdo;Esse modelo de exame - que artictlla o paradigma DESIO
indiciY odeGinzbugccm aanâlisemicrogenéticadeVygotsky-fni VERIFICACAO D0 COMPORTAMENTO AGRESSIVO JUNTO A FILHOSDE
denominado,peloautor,tç
AvaliçâodeProcessosAfetivo-cognitivos'' PAB SEPARADOS
Daniela DeLuca Nobre%,fzwrl Waldlvia Teàeira Maia%eAfi?.
aa
(APAC).A utilizaçâodessametodologiarevelouserum instrumento GemaaueMaciel%('
UniversidadedaAmazônia)
valioso de pesquisa,assim como um instmmento promissorpara o
campo da Psiquiatria Infantil,pois permite identiscar processos
Obietivos: As grandes modificaçöes que tem abalado
dinn
-mico-causaissutisdocomportamentohumanoepropiciaqueum profundamtnteaestnlturafamiliareasrelaçöesentreseusmembros,
mesmoconjuntodeinformaçöelintegrediagnöstico,prognösticoe têm gerado ambientes altamente instJveis e desequilibrados. O
traumento.
imero deseparaçöesdecasaispodeocasionardiversas
Palavravchave: pcrtldjg??la indiciârio, hi
peratividade e = JI/: aumento do nt
microgenédca

disculdadesdeajustamentogsicossocialnacriança,impedindoccm

HospitaldasClfnicas,HospitalBiasFortes)

Dessemodo.oobjetivoprincipaldesteestudofoiverificarosfatores

isso,o selldesenvolvimcntcsaudsveledesuasrelaçöesc0m 0meio.
Ncssesentido,estapesquisaconsisteem um estudo dosfatoresque
DES9
influenciam 0ftmcicnamentoemocionalecomportamentaldacriança
RJNI
X F,SEXECUTIVM E ADID:UM ESTUDODECASO
Leandro A'
errlcntle,
îMalloyDiniz(**,1),Maria de f'
aff??ltzda Crl
tr em idade pré-escolar, levando-se em consideraçâo 0 contexto
(**#1)? Alessandra Javoski Gc= (*,22, Maycoln & lnf Martins familiar,acriançaeoambientesocialem queestlinserida.AcreditaTeodoro(**,1)eVitorGeraldiSJJJ:(UniversidadeFederaldeMinas seque,osconflitosfamiliaresproduzem alteraçöesnocompnrtamento
Geraise Ambulatörio de Neuropsicologia,Faculdade de M edicina, dacriança,gerandomuitasvezescnmportamentosinfantisagressivos.
causadoresdo comportamento infantilagressivo e os problemasde

INTRODUCAO:Osdistfirbiospsicopatolögicosexternalizantesda ajustamentosocial,afim decstabelecerarelwëoexistenteentreo
criança e do adolescente constituem o motivo mais comum de
consultaaserviçosespecializadosdesaide mentalededificuldades
de aprendizagem ede adaptaçâo à vida escolar.Do ponto de vista
neuropsicolögico,existem evidênciasabundantesindicandoque,tanto
osindivfduosanti-scciaisquanto oshiperativos,apresentam déticits
nas chamadas funçöes executivas,relacionadas aos lobos frontais,
principalmente quanto à inibiçëo de respostas prepotentes, à
postergaçâo de gratificaçëo, ao seguimento de regras, etc. Neste
trabalho,apresentamososresultadosdaavaliaçâoneuropsicolögicade
uma criança de 08 anos, do sexo masculino, encnminhada para
atendimento no Ambulatörio de Neuropsicologia do Hospitaldas
Clfnicas-UFMG,apresentandoumasintomatologia caracterizadapor
hiperatividade, disculdade de aprendizagem, comportamento
impulsivo,em casaenasaladeaula,dificuldadeem cumprirordense
respeitarnormassociais.METODOLOGIA:A criançafoisubmetida
ao Teste de Maturidade IntelectualColumbia,ao Teste Gestâltico
Visomotor de Bender, à Bateria de Investigaçâo das Funçöes
114

comportamentoagressivcdacriançaeaseparaçâodeseuspais.
M ateriale M étodos:O estudo apresentado foirealizado com 5
crianç&sde clase média,de 3 e 4 anosde idade,alunosde uma
-.

-

institukb escolar.Paraa obtençpo dosdadosdapesquisa,foram
realizadas observaçöes sistemlticas dos sujeitos durante sua
permanência na escola,questionM os aos pais destes e entrevistas
nâo-estruturadasaosprofessores.

Resultados:Os questionMosmostraram que 40% dos sujeitos
foram considemdos pcuco apessivos por seus pais,60% foram
considerados nâo-agressivos e nenhum dos paisconsideraram seu

tilhola) como sendo agressivo. Além dissos 60% dos pais
consideraram que a separaçâo foi traumatizante para seus slhos,
enquanto que 40% nâo vivenciaram nenhum tipo de trauma.De
acordo c0m os pais, os comportamentos agressivos foram
manifestadosapösaseparaçào em percentualde40%,sendo que o
restante nâo respondeu à questân. Segundo as observaçöes e as

entrevistasaosprofessores,60% dossujeitosforam consideradosnâoResumosde ComunicaçöesCientl
Tcas

agressivos,20% foram consideradospouco agressivos,enquanto que
20% foram consideradosagressivos.

Fundamentadonateoriapiagetianadodesenvolvimentomoral,este

estudoteveporobjetivoconhecerojtllgamentoque60alunoscom

Conclusâo:Concluiu-sequeaseparaçâoconjugaléapenasum dos idadesde 7 a 12 anos,deuma escola darede estadualde ensinn,
fatoresquepodem gerarcomportamentoagressivonacriança.Assim , fazem dassançöesdo tipo expiatöriae porreciprocidadeaplicadas
estefatorisoladon5oédeterminante,éapenasum influenciadorque, por adultos a uma criança que comete infraçâo.O procedimente
seestivervinculadoaoutrosfatores,comorejekso,crisesconjugais, metodolögico constou da apresentaçëo de quatro histörias,a cada
disciplina punitiva,convfvio c0m outraspessoas agressivas,entre aluno,sobre infraçso cometida por uma criança,seguida de uma
outros,poderrdeterminaraoconfnciadecomportamentosagressivos situaçëo-dilema.Na seqtiência foirealizada uma entrevista clfnica
nacriança.Destaforma,ossujeitosdapresentepesquisaforam em com cadaaluno.Emboraosresultadosdeste estudo nâo possam ser
suamaioria,enquadradosnacategoriadepoucoou nëo-agressivos, generalizados,face àssuaslimitaçöes,apontam para um aevoluçào
apesar de serem tilhos de pais separados,pelo fato destes terem
com aidade,nosjulgamentosdassançöesno domfnio dajustiça
tratado o processo de separaçso de forma adequada,nâo causando retributiva. Di modo geral, os alunos mais novos mostraram
assim,danosnascriançasou problemasdeajustamentopsicossocial.
Palavras-chave:agressividade,separaçâoconjugalereltçlopaise
hlho
NfvElsDEINTERAG OEM AMBINTESDOMYTICOEDECRECHE

tendência em julgar a aplicaçâo da sançâo expiatöria como justa,
enquantoqueosmaisvelhosmostraram tendênciaem julgarcomo
maisjustasassançöesporreciprocidade.Os resultadosapontam,
ainda,evidênciasquepossibilitam situarossujeitosno segundoe
tercciro est/giosdo desenvolvimento moralno domfnio dajustiça
retributiva.Essesresultadosensejam reflexöesediscussöessobrea

Eulinada'/c/lau rdelo,DanielaMunizFerreira.Gtl/#la Oliveira

aplicaçso de sançöes ks inhw öes cometid% por crianças,

DESII

Neves%eMarianaTzza'dgt)Z B.deAraùjoe(UniversidadeFederalda principalmente em situaç:o escolar,e suasconseqitências sobre o
desenvolvimento da moralidade.Suscitam ainda a necessidade de
Bahia)
reaplicaçâodesseestudo,bem comoarealizaçâodepesquisa sobrea

A crechecomo ambientededesenvolvimentotem sido objetode noçsodejustkaem outrosdeseusdomfnios.

avaliaçâo,nos tiltimcs 30 anos,em termos das possiàilidgdes de
prûverparceirosdesenvolvimentaisadequados.Essaavaliaçâorequer
umaabordagem dosdiferentesnfveisem queo sistemade cuidado
podeserexercido,variandodosimplescuidado primério atéformas
deinteraçromaiscomplexas.O presenteestudovistm compararessas
possibilidadesnoscontextosdomésticoc decree
che.Um totalde66
criançasem contexto decreche e39 em ambientedoméstico foram
observadasem sittmçëo debrinqucdo livre,no primeiro caso,e em
umasituaçâodeentrevistasemi-estruturadac0m asmëes,nosegundo.
Asobservaçöesforam slmadase 30 amostrasde 10 segtmdoscada

àpoiopnanceiro:UniversidadeJt
7.
@Marcos
Jkl
aprll-c/ltwe;desenvolvimentoY rll,infraçâ'
oesançâo

divididasem subcategorias de acordo com o critélio dc inclufrem
comunicaçâo verbal, ou consistirem de contato corporal apenas.

utilizam conhecimentosIingtifsticosque até entâo construfram para
escrever.Embora estudos anteriores sobre o desenvolvimento da
ortograsaem criançasbrasileirastenham apontadoocarlterdina
-mico
deste processo, basicamente o fizeram a partir de tarefas bem
pröximasaocotidianoescolar.comooditado eaproduçàodetexto.
A fim de examinar as hipöteses ortogrâficas construfdas pelas
crianças,foi utilizada, neste estudo,uma situaçso lt
idica,num
contexto diferente do encontrado na escola.O presente trabqlho

DES13
O CONHK IMENTO ORTOGRV ICO DA CRIANCA NO CONTEXTO DO
JOGODAFORCA
Jane Correa,Elisabetde S'
/I/JJ Meireles*,Tlnïa Camlosfzlndl:

(UniversidadeFederaldo Rio de Janeiro),MoragMacu anefbrry
Glockling (OxfordBrookesUniversity,ReinoUnidn)

foram categorizadasem quatrc classesde interaçso:a)Sozinho.b) De forma contrM a a idéia da ortcgrafia como um processo
cânico,baseado em memorizaçëo e trcino,pcde-se considerara
lnteraçsocom tz#l
zlltleoutra crftwlw.c)Interaçsocriança-criança e me
g
r
a
fiadaspalavrascomoum processo produtivo no qualascnanças
d) lnteraçâo crianlw adulto. As caregolias de interaçâo foram
Essasfrcqttênciasforam cruzadascom otipo decreche (pliblicaou
privada)ecom o nfvelsöcio-econômico dasfaml
eliasdosambientes
domésticos.Os dadosrevelaram alp mas diferenças sip ificativas
quanto aonfvcle ao parceirodasinterwöes.O ambientedoméstico
mostrou-semaisfavorâvelàinteraçëo,em geral,à interaçëo exclusiva
c0m adultos e às interaçöes corporais apenas. Em contraste, o
ambientedecrechefoimais favorsvelàsinteraçöesentrecrianças,
exclusivamente.Nâo houve diferenças signitkativas entre os dois
ambientesquanto àsinteraçöes verbais e àsinteraçöesenvolvendo
adultos e crianfas, simultaneamente. Outras diferenças relevantes
foram encontradasnas compalw öes dos diferentes extratos söcioeconômicos,tanto dasfaml
7iasquanto dascreches.Em fanu'liasde
classe média,as interaçöes verbais sëo mais altas,o contrM o do
observado nas interaçöes apenascorporais.em que as faml
niasde
classe baixa apresentam médias mais altas; o carlter ptiblico ou
privado dacreche nâo mostrou efeitos apreciâveisnos tipose nfveis
de interaçâo,exceto quanto à média mais alta de interaçöes apenas
corporaisnascrechespliblicas.incluindoadultoseoutrascrianças.Os
resultados sâo discutidos em termos de implicaçöes para o
desenvolvimento da crimwa e para a formulaçâo de polfticas de

pretende examinar a compreensâo que crianças cariocas jl
alfabetizadas,terminando o2*Ciclo do Ensino Fundamental, têm do
padrâo ortogro co da Lfngua Po% guesa, expressa através do uso

espontâneo destesconhecimentosna soluçso dojogo da forca.Para
isso,foifocalizadaarelaçëo entreospadröcssilibicosfonolögicoe
ortogrâfico d0s voclbulos, levando em consideraçâo a
correspondênciaentreo numero desegmentosfônicosegrv cosdas
palavras.Desta maneira,em algumas palavras houve coincidência
entre o nt
imero de elementos presentes nos padröes fonolögico e
ortogrv co e em outr% palavras os segmentos fônicos foram

representadosjorum nt
imero superiordesegmentosgrlficos.As
palavrasescolhldaseram todasdissflaba ,de4 ou 5 letra,tendo sido

controladaafreqûênciadeexposkâodestaspalavraspara crianças
destenfveldeescolaridade.Vinte ecinco crianças,cursando a4'série

creche.
CNPq/PIBIC/UFByPRPPG
Fc/
avrar-c&we;desenvolvimento,I
'
nlercçe eambientededesenvolvimento

do Ensino Fundamental,foram convidadas a jogar forca com as

DES12
Su çôy-sJUSTA8OUINJUSTAS?OIJVINDOD COLARES
ârnaldoéntonio pentTzzo.Bartira MarquesCurtoeRosana CDIV J

parasolucionarojogo.TaIanélisepermitiu vislumbraraimportância
dedoistiposde conhecimento para o êxito dacriança no jogb da

RamosGuedes(UniversidadeSâoMarcos)

pela criança.Este conhecimento germitiu às crianças testarem

Resuposde ComunicaçôesCientl
'
ficas

pesquisadora em entrevistasindividuais.A M âlisedeContelido dos
protocolos das entrevistas permitiu o delineamento de diferentes
categorias em funçâo do tipo de estratdgia utilizada pelas crianças

forca.Um delesrefere-se ao conhecimentodasnormasortogrsscaj
hipötesesreferentesaospadröessilâblcosda palavra-alvo bem como
115

lidarcom aslimitaçöesortogruicasdaLfnp aPortupesaem f'
tlnçèo
daescolha das letrasqne efetuaram.O outro tipo de conhecimentp
relacicna-se.ao vocabtllo o que as crianças possufam. Tal
conhecimento possibilitou que elas pndessem constrnir nm eixo
garadigmltic,
o de palavras possfveis em ftlnçèo das restriçöes
impcstaspelassua.
ssncessivasescolha.Por.outro lado,a criança
precisaaindapercorrerum lcngocaminhoparasercapazdefazerusc

dehaàilidadesmetnlinlfsticasem termosortogrlscos,ollseja,de
reflexëo sobre 0uso deconhecimentosqtle posstliacercadopadrào

normativodagrafiadaspalavrasnaLfnguaPortuguesa.Asjogadas
realizadas pelas crianças,embora muitas vezes apropriadas.nem

sempre villham acompanhadasdejtlstiâcativas qne expressassem
claramenteseuraciocfnio
CNPq

'tllayrar-cDpe.
'escrita,c/nll
ecfmzal/ortograTcoejogodaforca
DES14

A FORMAG ODECONCEITOSCIENTIFICOSEM PRé-ESCOLARES'
Chrjstianne Thatiana Ramos de Souzae e José Moysés xfy:.
î

(UniversidadeFederaldoParé)
A investigaçào da formaçso de conceitos cientfhcos gor préescolares,possibilitaestudarodesenvolvimentodeconceitosreaisem
proftmdidade,nomomento em queaescolarizaçëocomeçaaexercer

suaintluênciasobreosconceitoscotidianosdacriança.Oobjetivodo
presente estudo foi investigar o desenvolvimento de conceitos
cientflkos, por pré-escolares, considerando seus nfveis de
desenvolvimentorealepotencial.O sistemaccnceitualescolhidopara
investigaçpofoio deanimaisevegetais;vertebradoseinvertebrados;
mamfferos,avesepeixes.Participarpm dapesquisa20pré-escolares,
com idadesvariandoentrequatroecincoanos,deumaescoladarede
garticulardeensinodeBelém.Foram realizadas,noinfcioeno final
de um a110 letivo,duasavaliaçöesindividuais,intercaladasporum
perfodo de instruçâo, no qual fornm enfatizada as desniçöes,
diferenciaçöes e exempliticaçöes das classes. Os resultados
demonstraram que o padrëo de respostas obtidos nas avaliaçöes

individuais,foibastante Semelhante para os t
zfs conjuntos de
conceitos,com um aumento dasjustificativasque especiticavam
relaçöesconcretaseabstratasjustapostas,naprimeiraavaliaçâoeum
aumento das respostas que especit
k avam categorias abstratas
relevantesparanomearasclasses,masnâoparadefini-las,nasegunda
avaliaçâc.Durante a generalizaçâo da segunda avaliaçëo,80% ou
maisdascriançasespeciscaram categoriasabstratasrdevantespara
nomearasclasses.Asatividadesrealizadasentreosdoismomentosde
avaliaçâo, criaram zonas de desenvolvimento proximal, nas quais
incidiram asinstruçöesdadasnosep ndo momentodeavaliaçâo.De
maneirageral,estesresultadoscorroboram outrosestudosdaâreae
indicam que asatividades realizadas,durante o perfodo inicialda
escolarizaçâo, impulsionam 0 desenvolvimento das ftmçöes
psicolögicas superiores,responsiveis pela fcrmwâ.
o de conceitos
propriamenteditos
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DES15
DESENVOLVIMENTO DA CONSCIENCIA FONOIXOICA EM CRIANCASDE
L/GUA PORTUGUESA

alfabetizaçso yarece contribuir?ara 0 desenvolvimento ulteriordas
habilidadesdeanllisefonolögica.Evidênciasempfricassugerem que
a consciência fonolögica nâo pode ser considerada como uma
habilidadediscreta.A0contro o,talconsciênciaparecedesenvolverse gradativamente,partindo daconsciência de unidadesfonolögicas
maisglobaisatéchegaraodesenvolvimentodaconsciênciafonênlica.
N0 entanto.questöesacercada estrutura daccnsciência fnnolégica
nasdiversu ortopatiasalfabéticasaindapermanecem ccntroversas,
principalmente no que se refere a natureza e desenvolvimento das
habilidades que a compöem.Para estudar () desenvolvimento da
consciência fonolögica em crianças de Lfnp a Portuguesa, foi
realizado um estudo ltmgitudinalcom entrevist% em trêsmomentos
ao longo da escolaridade de crianças cariocas alfabetizadas pelo

método psicolingtifstico: antes de iniciada a alfabetizaçëo (51
crianças),trêsmesesapöso seu infcio (39)e ao finaldo alo letivo
(38).Astarefas,apresentadasseparadamenteparasflabasefonemas,
inclufam; Semelhança de som inicial,diferença de som inicial,
segmentaçâoesubtraçâodesons.AntesdeinidadaaalfabetizaçEo,as
criançaspossufam um lnfnimodehabilidadeparaanâlisefcnollgica
de palavras, principalmentc operando no nfvel da sflaba. Tais
habilidades mostraram-se importantes para o aprendizado das
criaxas,naalfabetizaçâo.Noentanto,ascriançasparecem lutarainda
com as demandas cognitivas de cada uma das tarefas de anâlise
fonolögica.Apöstrêsmeses do infcio da alfabetizaçào,ascrianças
podem lidar melhor com as demandas cognitivas das diferentes
tarefasespecialmente se estasrequerem anllise no nfvelda sflaba.
Entretanto,astarefasdesubtraçâodesons,nâoimportandoonfvelde
anâliselingu
'fsticaexigida,continuaram sendomuito diffceisparaas
crianças,assim comoatarefadesegmentaçâo defonemas. Aotinal
da alfabetizaçEo,a habilidade de anâlise fonolögica aprimorcu-se
substancialmente,damesmaformaque acapacidadeda criançaem
lidar com as demandas das diversas tarefas. O desempenho das
criançasnastarefasrelacionadasàsilabafoiaindabastantesuperiora
de fonemas.A tarefa de segmentaçâo de fonemas,bem como ade
subtraçâo de sons,continuaram sendo diffceis para as crianças,
sugerindoqueodesenvolvimento pleno dishabilidadesrelacionadas
àconsciênciafonolögicapareceseconstituiraolongodaescolaridade
dascrixxas,em sériesulterioresàalfabetizaçâo.FAPERJ.
Palavrcs-chave:ct/n.
çcf
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DES16
ADAPTACXO BRASILEIRAD0 INSTRUMENTO DEAUTO-AVALIAIAOD0
PAPELPARENTALl

Rodolfo ded Castro Ribas Junior, àlessandra Aparecida do
Nasci
mentoGomesh lsabelaDiz.
îSoares%(UniversidadeFederaldo
Rio de Janeiro) e MJ/'
Z Lk ia Seidlde Moura (Universidade do
EstadodoRiodeJaneiro)
Estudos acerca de idéias (i.
e.crenças,atitudes, representaçöes,
percepçöes)rclacionadasaodesempenhodopapelparentaltêm,entre
outros aspectos, ampliado nossa capacidade de compreender
comportamentos parentais e o pröprio desenvolvimento infantil
enquantoprocessosculturalesocialmentesituados.O presenteestudo
se inserc em um programa de pesquisastransculturalmaisamplo
sobreinteraçso mâe-bebêedesenvolvimentoinfantilefoiconduzido

com 0objetivodeadaptar,paraamostrasbrasileiras,oinstrumentode
auto-avaliaçâodopapelparental(TheSelf-perceptionsoftheParental
RoleInstrument,SPPR)deDavid Macphee.O SPPR équestionlio

Janefbnzc,Elisabetdesbllm Meireles* (UniversidadeFederaldc consdtufdo de22 itensque avaliam percepçöesacerca 4 diferentes
Rio de Janeiro)e Morag Macu an (Oxford Brookees University, aspectosdo desempenho do papelparental:competência,satisfaçso,
ReinoUnido)
investimento e equilfbrio de papeis (e.
g.companheiro,painmigo,
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A consciência fonolögica,ou seja,a consciência d0ssonsque
compöem a fala,estl relacionada à aprendizagem da leitura e da
escrita num sistemaalfabético.A anâliseda literaturasugere quea
interaçâo entreconsciênciafonol6gica ealfabttizaç:o éde talsortt
que um certo grau de consdência fonolögica parece sernecesslrio à
aquisiçâo inicial da leitura e da escrita e que, por sua vez, a
116

com 0objetivodeavaliarcomohomense,plincipalmente,mulheres

percebem seu pröprio desepenho no papel de pais e mâes.
Inicialmente foirealizadapelosautoresa traduçâo do SPPR parao

português,ccm basenaformaoriginalem inglês(EUA)e em uma
Segunda forma em espenhol,adaptada para utilizaçâo na Argentina.

Resumos deComunicaçöes Cientllicas

Levando em conta as condiçöes, as prfticas institucionais, as
portuguêseem inglêsforam aplicadasem 22participantesbilfngiies, relaçfes de poder, procuramos analisar as possibilidades de
com um intervalo deuma semana entreaplicaçöes.Foiidentiscada desenvolvimento humano,contingenciado historica e culturalmente,
uma correlaçëo positiva (m0,93.
,p=0,œ 1) entre os escores totais interpretando e dando visibilidade analftica a algumas dessas
obtidosnasduasformas,indicandoaadequaçàodatraduçèo.A forma possibilidades e relaçöes.Em um exercfcio de anâlise empfrica e
em portuguêsdoSPPR (SPPR-BR)foientâoaplicadaem 186adultos conceitual,discutimosaabrangência,apertinênciaûu asimplicaçöes
residentesnoRiodeJaneiro,deambosossexos,edediferentesnfveis dealgunstermos(comoporexemplo,desenvolvimento,constituiçào.
socio-econômicos, que também responderam ta Escala de apropriaçâo,discurso) nas elaboraçöes teöricas,e exploramos as
Desejabilidade SocialdeMarlowe-crowe (SDS-BR).Foiconduzida contradiçöes entre aquilo que interpretamos como prototfpico ou
umaanfisefatorialdoseixosprincipaiscom rotaçào oblimin,sendo idiossincréticonasprsticasinstitufdas.
extrafdosos4 fatoresdescritosnaliteratura.Foram obtidosparaos Projetopnaaci
adopeloCNPq
fatorescompetência,satisfaçb ,investimento eequilfbrio depapéis, Jkltwrfu-c/lape.'desenvolvimentoàldrx rlp,prâtica sociaisee rtwrjtwtlb
respectivamente,osseguintesalfasde Crombach'
.0,80;0,
77*
,0,86)
0,91.Nâof0iidentiticadacorrelaçso significativaentreescorestotais DES18
do SPPR-BR e da SDS-BR.Conclui-se que a forma brasileira do HABILIDADES DE SOLUIAO DE PROBLEMAS INTERPESSOAIS: UM
SPPR possuiumaadequadacorrespondênciacom a formaoriginale PRX EDN ENTOPARASONDAGEM EM CRIANCAS
ïaMarturano,Luciana Carla dosSantos*e,.
4afpMaria de
qualidades psicométricas que autorizam sua utilizaçso na pesquisa EdnaMt/?'
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psicolögicabrasileira.
Simon Camelo (Secretaria da Educaçëo,Prefeimra Municipal de
IFAPERJ/CNN
Ribeirso Preto, sP),Ana fkulc Guedes dos Santos (FEBEM /
*Bolsistas& IniciaçâoCien/lffcuFAPERJ

Com oobjetivodeavaliaraadequaçëodatraduaçso,asformisem

Jklvru-càave;auto-percepçp ,papelparentaleescala

DES17
APROPRIACAO E SIGNIFICK XO DAS PRXTICAS SOCIAIS:M ODOS DE
CONCEBER,CONHECERE INTERPRETAR

AnaLuizaJltrltwllaldSmolka(UniversidadeEstadualdeCampinas)

Associaçâo Brasileira Educacional do Vale da Bênçâo,Iaras) e
CIJX Z MamedeToïano(ClfnicaParticular,RibeirânPreto)
Estudoscom escolaresdemonstram quehabilidadesde soluçâo de

problemas interpessoais (HSPI) favorecem as relaçöes com
companheiros. Tem sido também constatado que crianças com
ditkuldade de aprendizagem freqtientemente enfrentam problemas

Naselaboraçöesteöricasenvolvendoo conceitodeinternalizaçâo, nosrel
acionamentos.Estâem cursoumainvestigaçâocûm oobjetivo
Vygotsky procurou explicl-lo como a reconstruçso da atividade deadaptarprocedimentosdesondagem dasHSPI,parautilizaçâo em
psicolögica bascada na operaçlo com signos.Leontiev referiu-se à. pesquisasobreHSPIem criançascom ditkuldadedeaprendizagem.
formaçâo de um plano intemo.Um outro termo utilizado por Um dos instnlmentos selecionados, o Preschool Interpersonal
Vygotsky foiconversâo dasrelaçöes sociais em funçöes mentais. Problem Solving (PIPS),consiste num prccedimento interativo em
Também o termo embodimentfiatwrptval'
t'
fo)aparece em algumas que nma sitnaçâo-problema é apresentada em vérias versöes.A
traduçöes inglesas.Em outras tentativas m ais recentes, o termo situaçâo representaumacriançaquedesejaobrinquedoem poderde
apropriaçâotem sido enfatizado como o maisadequado parareferir um companheiro.A cada novo parde personagensapresentado,o

oudesignar(anofâodc)esseprocesso.
sujeito é estimulado a geraruma soluçâo nova para a sitt
laçâoNosso objetivo,nesse trabalho,é discutirum certo modo de problema.Na adaptaçso, o PPS foi traduzido e as ilustraçöes
concebereelaborartecricamentesobreaquestâo daapropriaçâodas
prl cas sociais, nâo estritamente ligada ao constzuto de
intentalizaçâo, mas relacionada principalmente ao problema da

substitufdas,através de um procedimento em que 66 crianças de

signscaçâo.Estedeslocamentoencontra-seancoradonaconcepçëo

escolaresdeambosossexos(7-11anos),dosquaisseismcninos(9
11 anos) estavam em atendimento clfnico por dificuldade de

demediaçâodo signonodesenvolvimentohumano,nacentralidadee
noestatutoteöricodalinguagem nateoriavygotskiana.

ambosossexos(6 -12anos)indicaram em um élbum osbrinquedos
de sua preferência.A seguir,o procedimento foi aplicado a 30
aprendizagem associadaaproblemasderelacionamento.Asrespostas

X'
a medida em que procuramos relacionar internalizaçâo, foram classiticadasem 15gruposdesoluçöes:pedirpermissso,pedir

porfavor,pedirEmprellœf/,compartilhar/revezar,negociar,pedir
fnl:rpe?ift
'
b detwltlrl
'
#cA,trapacear,despistan pl/nlhll/aroafeto,
esperan tomar,atacarhsicamente.ameaçar,?ntmtllrefazerPI=/J
n5oasaçöesmediadascomotais(umavezqueassumimosquetodas para ofuturo.Foiobtidaumaproporçâomédiadeacordode0,73
apropriw âo e significaçlo,nosso argumento principal se baseia na
tese de Vygotsky de que as ftmçöes mentais sâo relaçöes sociais
intem alizadas.Esse pressuposto sustenta nossa escolhaporenfocar

asaföeshumanassso,porsuanatureza,inescapavelmentemediadas), entre dois classiscadores.As classes de soluçâo mais freqfientes

masporenfocareproblematizarassign6caçsesdaaçâohumana,os foram compartilhar/revezan pedirP:FPIfJJJ/enegociar.Atravésde

sentidos das préticc,considerando que todas as açöes adquirem
mt
iltiplos significados, multiplos sentidos, tornam-se pro cas
significativas,dependendo dasposiçöese dosmodos de participaçâo

dossujeitosnasrelaçöes.

Tomando como ponto de partida os registros videogravados
constantes do banco de dados do Grupo de Pesquisa Pensamento e
Linguagem,daFaculdadedeEducaçâo,Unicamp,procedemosauma
releitura do materialempfrico e elegemospara anâlise três situaçöes
distintas,relacionadas a contextos diversos de educaçëo formal,
procurando analisarcomo osindivfduossào afetados,de diferentes
modos,pordiversascondiçöes,pordiferentesformasde participaçâo,

porsignosesentidosproduzidosnas(enahistöriadas)relaçöescom
osoutros.A partirda anslise dessassituaçöes(em uma primeira e
uma sexta séries do ensino fundamental, e uma instituiçâo de

educaçâo especial)destacamos e analisamos algumasposiçöes de

sujeito,assumidas,deslocadasou referenciadasno/pelo discurso (no
silêncio,naoralidade,naescritura).
Resumosde Comunicaçöes Cientl
-ficas

testes nâoparamétricos,veriticou-seaassociaçâoentreasHSPIeas
varisveisidade,sexoecondiçâoclfnica.Nogruponâoclinico,aidade
mostrou correlaçso positiva com o totalde soluçöesnovas geradas e
com o nt
imero de soluçöes nasclasses intervençâo de autoridade e

tomar.Nâoforam enconeadasdiferençasentresexos.Ossujeitosdo
grupo clfnico,quando comparados com meninos da mesma faixa

etllianogrupo nâoclfnico(n= 8), geraram maissoluçöesnaclasse
trapaça. Osresultadosdestaanllisepreliminar indicam que;1.Os
critérios de classiscaçâo devem ser aprimorados, para elevar os
fndices de acordo. 2. O procedimento detectou tendências
concordantescom aliteramra.O usodasoluçâo trapaça,frequenteno
gnlpo clfnico,requcrrecurso cognitivo para soluçöeselaboradas;por
outro lado,pareceque ascriançasdo grupo clfnico e asmais velhas
tendem a adotarum ponto de vista unilateral ao proporem soluçöes
Paraproblemasinterpessoais.
Palavras-chave:soluçsodeproblenmsfnlerper/flïl,crilzlfleJl/
tllïlflo

A avaliaçiocop itivadecriançasincluindoassistênciaeresoluçEo
deproblemaspodeauxiliarnadetecçsoderecursospotenciaismuitas
vezesencnbertospelaavaliaçLopsicométrica.A avaliaçëo assistidaé
umamûdalidadedeavaliaçlodinn
-micainterativa,queinclui()ensino
d
ur
a
n
t
e
0
p
r
o
c
e
s
s
o
de
a
v
a
l
i
a
ç
s
o
e
avaliao quantcascriançaspcdem
(UniversidadedeSë0Paulo,Ribeirb Preto)
evoluir em suas estratégias de resoluçso de problemas frente à.
A maioriad0sencaminhamentosparaserviçosdesal
ideserderea otimizaçso oftrecida pela examinadora. A avaliwso cop itiva
crianças de sete a 12 anos, com queixa de dificuldade de assistida em situaçso de resoluçâo de problemn: tem sido
agrendizagem.A avaliaçâo psicolögica dessas crianças,em geral, recomendada para a avaliaçâo de crianças clmsideradas como
inciniaavaliaçâocognitiu,afim deavaliaraexistênciaounâo de descientes mentais, com privaçâo cultural ou dificuldade de
déficitscognitivos.Além dedimensionar dificuldadesespecftic% é aprendizagem. Considerando-se a necessidade de avaliar as
preciso identifcar também os recursos potenciais cognitivos. A necessidades das crianças com histlria de fracasso escolar
ide e a
avaliaçso cognitivaassistidatem demonstrado serum procedimento encaminhadaspara atendimento psicolögico na 1e.a de sat
sensfvelparaidentificar0 m tencialde aprendizagem dascrianças, importbcia de se teruma avaliaçsc cognitiva ampla que inclua
revelaftdo fecursos muitas vezes encobertos p0r uma avaliaçso diferentesabordagense@ e contemple Q enfoquesöcio-cognitivo a
psicométrica.Essasensibilidadepodeserampliada quando uélizada t
imderevelarrecursospotenciais,ogresenteestudotem porobjetivo:
antes e apös um ?erfodo de intervençso de curta duraçâo. O avaliaraspectosdo funcionamentocognitivo de criançasc0m queixa
procedimentodeavaliaçâoassistidaé indicado,principalmente, nos de dificuldade de aprendizagem, referidas para atendimento
ide,utilizando-se um procedimento de
casosdecrialwascom desvantagens,comoaquelasclassiticadascomo psicolögico na 1ea de sat
deficientesmentais(m com dificuldadedeaprendizagem.O presente avaliaçpo assistida, o qual inclui interaçâo e ensino, avaliando
estudo tem por objetivo investigar os indcadores do potencial apectosde manutençâo e transferência de aprendizagem em uma
cognitivo decriançascom queixadedificuldades de aprendizagem, tarefaderesolllçâodeprcblemas,aqualdeveserSolucionadaatravés
antes e apös uma intervençëo psicopedagögica de curta duraçâo, dai
mplementaçâodeestraté/asdepergunt% debuscadeinformaçâo
combinando o uso de teste psicométrico e um procedimento de eradocfniodeexclusso dealternativas.Foram avaliadas34crianças
avaliaçsocognitivaassistida.Foram avaliadas20 cliançasdeoito a l1 deoitoa l1anos,alunosde1*a4'série,com queixadedifculdade
anos de idade, encaminhadas ao Ambulatörio de Psicologia do deaprendi
zagem,encaminhadasparaatendimentopsicolögico,cujas
HCFM RP,com queixadediticuldadedeaprendizagem.Inicialmente faml
lias procuraram tal atendimcnto junto ao Ambulatörio de
as crimwas foram avaliadas através do Raven.Para a avaliaçâo Psicologia Infantildo HCFM RP -USP.Para a coleta dedadosfoi
assistidafoiempregado o Jogo& PerguntasdeSlu'
cl com Figuras utilizado 0 Jogo de Perguntas de Busca com Figuras Diversas

DES19
INDICADORESDOPOTENCMLDEAPRENDJM EMATRAVY Dâ
AvAtlAçâoCOGNITWAM SBTIDA
Silvia Sele?w TortulFerriolli%e eMaria BeatrizMartinsLfrlàare.
î
'

Diversascom delineamentoem fases:Prdiminar,InicialSem Ajuda, (PBFD),queinvestigaasestratégiasutilizadaspelascriançasparaa
AssistênciaeM anutençëo.NaAssistênciafoiutilizado um gradiente

elaboraçâo de questöes de busca de informaçâo com restriçâû de

demediaçâo,queconsisteem nfveisdeajudaordenadosdeforma altem ativasem situaç:o de resoluçâo de problemas,que incluias
crescente, oferecidos à criança confonne a sua necessidade. A fases'
.inicialsem ajuda(SM),assistência(ASS),manutençâo(MAN)
medianadospercentisnoRavenfoidc25,com amplitudedevariaçâo etransferência (TRF).Atravésdaanâlise comparativa destas fases,
de 10 a 75.Os dados da avaliaçâo assistida foram analisados de
acordo com a relevância das estratégias de perguntas e tipos de
tentativasdesoluçâo,nasdiferentesfases,anteseapösaintervençâo,
respectivamente. Resultados preliminares da avaliaçëo assistida
mostraram predomfnio dascriançasclassiscadascomo éi
ganhadoras

foram obtidososseguintesresultados:frenteàotimizw âodasituaçâo
de avaliaçâo, as crianças passarsm a utilizar estratégias mais
eficientespara solucionaro problema com a assistência presentee

mantiveram esse padrpo apösa suspensso daajuda.Apresentaram

gredominantemente perp ntasrelevantesde busca de informaçâo e

depcndectes da assistência''(melhoram seu desempenho,maSnâo acertos,quesemantiveram apösasuspensâodaajuda.A Msistência
mantém amelhoraquandoaajudadaexaminadora6suspensa)antes oferecida foi decisiva para produzir ganhos e diferenciar a
da intervençâo psicopedagögica.Apös a intervençso,aumentou o

sensibilidade dcs stjeitos à instmçpo, revelando diferenças

gnlpo decriançasçdalto escore'' (bom desempenho independenteda individuaisquanto à necessidadede ajtldapara resclveratarefa.
ajuda)e,principalmente,Gegnnhadoresmantenedores''(mantém obom Porém, observou-se que na transferência houve um declfnio da
desempenho apös a suspensâo da ajuda),embora o nt
imero de progofçâo de perp ntas relevantes e de acertos em relaçâo à
crianças Gdependentes da assistência'' tenha pennanecido
relativamente alto. Esses dados sugerem que as crianças qne
permaneceram ii
dependentes da asistência''# apös a intervençso

psicopedagö/cadectlrtaduraçso,necessitam deum suportedeajuda
mais intensivo e prolongado para que possam apresentar alguma
moditicaçso do desempenho,diferentemente de outras criançasque
revelaram recursospotenciais.Estas,provavelmente,constituem-se
maisem çfdeficientesmediacionais'',como sugere Tzuriel,poisna

manutençâo,aumentando,consequentemente,as tentativa incorretas
e constatando-se a presença de poucos transferidores,embora na
transferênciainvertida,estequadrotenhasidoum poucomelhor,uma
vez que foram identiticadas mais crianças transferidoras. Esses
resultadossugerem quenessegrupoestudado,encontrou-secrianças
que se diferenciaram quanto aos recursos de manutençào de

medidaem queéoferecidaumaoportunidadedeajuda,verifica-se

aprendizagem quando auxiliadas. Por outro lado, a questso da
transferência dasestratégiasdc soluçâo para tarefa nova e similar
pareceserum pontodedisculdade

prontamenteumaalteraç:opositivanoscudesempenho.
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DES20

AVAIJAG ODED TRATéGIASCOGNITIVASDECRIANCM COM QUEWA
DE DIFICULDADE DE APRENDCAGEM ENCAMmAHADAS A UM
AMBIILATöRIODEPSICOO GIA
M riann M arecida Silvestre Gera #* e Maria Beatriz Martins

Linhares(UniversidadedeSb Paulo,RibeirâoPreto)
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DESZI
UM ESTUDO DAS INTERK ôES EM UM GRUPO DE CRIANCAS COM
BAIXAVISAOE CEGUEIRA
Adriana Lia Friszman de fzl
pllad,M aida M arciano e Sara lzwdz

Rosell(UniversidadeEstadualdeCampinas)
Obietivos: estudar a interaçâo de um grupo de crianças que
freqiientam um Centro de Reabilitaçso na Unicamp,enfocando,
dentre os aspectos essenciais ao funcionamento dos grupos, as

Resumosde Comunicaçöes Ci
entl
hcas

diferentesposiçses assumidas pelos sujeitos no discurso e na

interaçâo.Ascriançasqueffequentam oprogramaDeficiênciaVisual

Infantil,participam de atividadesplanejadasparaproporcionarum

Sep ndoaliteratura,podemosdetiniroSocialcomo()fenômenode

regulaçpoml
ituaentreduasoumaispessoas,cujainteraçsopodeser
realizadaatravésdasmais variadasfornuscomo,porexemplo,no

espaço de convivência que propicie o desenvolvimento de
competênciassociaisedealirmaçso pessoal,% sim como aaquisiçâo
deconhecimentos.No campodaintervençào n5o escolar,adntamos
um pontodevistapedagögicoqueprivilegiaotrabalhoem grupoea
interaçâoentreascriançasecom osadultosem um contextoll
idicoe
livredeexigênciasacadêmicas,masquecomportaregrascatividades
relacionadasà aquisiçëo de conhecimentos.A propostade trabalho
em gmpo ests ancorada em uma perspectiva que concebe os
processos de dcsenvolvimento humano como sendo de natureza
social.Por isso, esses processos sâo analisados nc contexto das
prsticassociaisem queestâoimersos.Essaperspectivaexigequese

compartilhardeobjetos,nassituaçöesdecnnflitos,naformaçâode

portadnrasdevis:o subnormal(3 crianças)ecegueira(3cliançasl.O

fasc (fev-jun/gg),iniciou-se atividades com asquais é possfvel

alianças,nasrelaçöesdeamizade.

Com basenoquefoidiscutidoacima,oobjvtivodestetrabalhof0i
promover condiçöes o mais apropriadas possfveis à qne crianças
desprovidas de visào ou pprtadoras de visâo subnormal possam

intera#rentresi,em um ambientellidico,propfcioasmaisdiversas
brincadeira.

Ossujeitosferam criançascegasnucom visâosubnormal,deambos

os sexos.O trabalho foirealizado no lnstituto Especializado José
AlvaresdeAzevedo,()qualatendecriançassem visëo,com resfduos
e/ou deficiênciasmdltiplas.O ambiente foitlma brinquedoteca,de
considereascondköes(macroemicro)em queelessàoprcduzidos, doispisos,contendonoprimeiropisoumasala,subdivididaem vkios
levando-nos aadotarum ponto de vista multidisciplinarque utiliza ambientes decorados adequadamente (sala,quarto,cozinha) e um
conceitose métodosde vM asciênciasparaabordarosdiferentese espaço aberto (coberto)que serve como palco para dançase peças
complexos aspectos considerados na anélise de tais processos. teatrais;osegundopisoéformadoporum camarim.
Naprimeira fasedotrabalho tmaio-desgslfoidado preferênciaa
Atravésdesteestudo pretende-secontribuirpara acompreensâo das
relaçöesentre o processode desenvolvimento ealgunsaspectosda atividadesquepermitiriam ()conhecimcnto easprimeirasformasde
integraçâo entreascrianças,taiscomoccnfecçâo de painéiscûm os
dehciênciavisual.
Materiais eMétodos:()grupo é composto de seis criançascom nomesdelasem Braille,leituradeestörias,cantosinfantis,exgloraçso
idadesquevariam entre8e1lalmsetêm em comum ofatodeserem dos divcrsos tiposdebrinquedos,passeiosà igarapés.Na segunda
trabalharprocessossuperiorestaiscomo a linp agem,()raciûcfnio
gravadas.A partirdo registro vfdec-gravado e da transcrkso de lögico,bem como treinarhabilidadesmotoras.Assim,asatividades
episödiospreviamente escolhidos,analisamosalgumas situaçöesde preferenciais foram o ensino de misicas infantis,construçào de
estöriassimplescom autilizaçâodefantoches,ensaioeapresentaçâo
interaçào.
Resultados:aanâlisepartedaidéiadequeogrupocircunscreveum depeçasteatraissobre datas especiaiscomo natal,dia do fndio e
lugar socialcom certas caracterfsticase condiçöes.Nesse espaço, p/scoa, tlso de piscina para o desenvolvimento de habilidades

grupo se ret
îne uma vez porsemana e tem suas atividades vfdeo-

destacamos,nomovimentododiscurso,asposiçöesdossujeitos,os
modosde interaçào e as estratégias das crianças para estabelecer
relaçöesentre sie c0m os adultos,para ganharauto-confiança e
adquirirconhccimento.
Conclusâo: a anfise dos dados mostrou que as crianças
participantes experimentaram, no contexto do grupo, lugares e
posiçöesmuitasvezesdiferentesdaqtlelesque ocupam - de acordo
com osrelatosdepaise professores- em outroscontextossociais

(escola e faml
7ia).A metodologia utilizada durante este estudo se
revela,assim.comûum recursoquepenniteampliaroconhecimento
sobreodesenvolvimento-socialmentesituado-dacriança.

ProjetopnanciadopeloCNN
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DES22
INTERAIAO SX IAL ENTRE CRIANCAS CEGAS EM
BRmQDEDOTECA

UMA

Maria Socorro dosSantoszlœuftlr(UniversidadeFederaldo Pari)e
édelaideRezendedeSouza (Instituto Especializado José Alvaresde
Azevedo,Belém)
Int
îmeras pesquis% demonseam que a Interaçâo Social 6
fundamentalpara o desenvolvimento psicolögico dos sereshumanos.
Também é sabido que evolutivmnente a espécie humana,asim como
outras esp& ies,privilegiaram o brincarcomo forma de interaçâo
durante a infância.A interaçâo socialinfantiltorna-se ainda mais
valiosaparaaquelascriançasque,porlesöesou problemasgenéticos,
nMcem sem o funcionamento normal de um ou mais örgâos
sensoriais,ou,poracidentes,osperdem prematuramente.
Considerando que o sistema sensorial é diretamente responsével
pelodesenvolvimento dasfunçöescognitivashumanas,éficilsupor

queoprejufzoouaperdatotaldeumapartedessesistemaoudesua
totalidade acarretastriasrestriçöesà.essedesenvolvimento.Em casos
como esse,somente aintervençâo especializada écapazde suprir,ou
pelo menos amenizar tais restriçöes e permitir a essas crianças
desenvolverem suaspossibilidadesintelectuais.

Resumosde ComunicaçöesCientificas

motoras.

Pndemos observar que a interaçpo entre essas clianças
proporcionou-lhesum padrâo de relacionamento semelhante aquele
observadoentrecriançasditasnnrmais,com aformaçâodealianças,o
companheirismo e o surgimento de conflitos r cstratégias para
resolvê-los.C0m isso,podemossugerirqueainteraçsosocial,através

debrincadeiras,jogoseoutrasatividadeslt
ldicasem um ambiente
favorsvel,oferece melhores opoltunidades ao desenvolvimento de
criançasdesprovid% de visâo,do que outrostipos de estimulaçâo
individualizada.
âpoioFinanceiro:GovernodoFl1tl
#t?do#crJ
Palavras-cll
ave.f/lzrc('
ltasocial,brincadeiraecrzalu.
fcegas

DES23
M TILO ATRIBUCIONAL EM ADOLESCENTES INFRATORES E NâO
INFRATORES
Débora Frizw Macaenan da Silva** e Cldlf#f/ Simon Hutz

(UniversidadeFederaldoRioGrandedoSul)
Obietivos:A PsicologiadoDesenvolvimento vem sepreocuprdo,
hsmuitotempo,com oefeitodefatoresderisconodesenvolvimento
do serhumano.Dentreestesfatoresderisco aD brezaéconsiderada
um fator de risco universal e a exposiçio de adolescentes a um
contexto depobrezaestârelacionadaaumasériedeproblemasgraves
no desenvolvimento,dentre osquais est; o disttirbio de conduta ou
delinqûência.Frente a estas situaçöes de risco,o estilo atribucional
tem sido considerado um importante mediador cognitivo do
comportamento e est; relacionado à variabilidade de respostas frente

aorisco.O objetivodesteestudofoiinvestigarprocessosatlibucionais
utilizados poradolescentesinfratorese nâo infratores,quevivem em
situaçâodepobreza,aoexplicarem eventosoconidosem suasvidas.
Possfveisdiferençasentreosdoisgruposeahipötesedequeum estilo
at
zibucionalextem o predomina nos adolescentes infratores também
foram investigadas.
M ateriale M ltodo;Participaram do estudo 210 adolescentes,do
sexo masculino,denfvelsöcio-econômico baixo,com idade entre 13
e 21 anos.M etadedos adolescentesestavam institucionalizados pelo
119

cometimento de crimes'
, a nutra mdade constitufa-sc ntlm grtpo
emparelhado de allmos de 10 grau de duas escolas munici?ais de
Porto Alegre, que nunca comderam crimes. Foi utilizada uma
entrevista semi-estmturada,através da qualse coletou dados bicdemogrv cos,eventosdevidanegativose m sitivoseasatribuiçöes
causaispercebidasparataiseventos.Asentrevistasfcram gravadas,
transcritase submetidasa anélisedecontet
îdo. Foram construfdas
categorias de eventos de vida negativos e positivos e categcrias

Restlltados:03resultadosforam analisadosc0m base n0s nfveis

evolutivos?rtyostosp0rPiaget(1980)em relaçb aoJogodeXadrez
simpliicado,que possuicaracterfstica semelhantesao Mastergoall

(a)no Nfvel IA,o sujeito compreende apenas os movimentos
espaciaisdesuaspröpriaspeças,n5ohavendoimplicaçâoentreaçöes

nomomentcdeescolhersuasestratégias;(b)noNfvelD,0sujeito
começaaconstnlirasgrimeirasimplicwöesentreaçöes,dencminadas

desimples,devido ao seucarlterquaseexclusivamenteespacial:(c)

nn NfvelHA,aparecem asimplicaçöescompostasentre açöes,p is
entrevistas,obtendo um fndice de concordância de 82%,Foram estas podem coordenar-se entre si e sep ndo conexöes espaçoobtidasanfises de freqtiênciasem cada categûria,utilizadc para t
emlmrais;(d)noNf#elIIB,ocorreapassagem dos'fprojetoslocais''
investigaras possfveisdiferenças entre osgrtlgosatravésdo Teste ?ara cs ç
'pfogramas de conjunto''.Assim,os sujeitcspassam a
paraDiferençasentreProporçôes.
consideraraconstantemodiscaçëodocenoodojognqueocorrea
Resultados'
.Os resultados mostraram que nèo houve diferenças cadanovajogada;(e)noNfvel1H,osujeit
otcma-secapazdelevar
significativasno tipo de atribuiçâo utilizadaspelos dois grupos de em consideraçso o que poderia acontecercaso escolhesse a opçâo
adolescentes.A hipötesedeum estiloatribucionalextemoprevalecer excl
ufda.Destamaneira,cnnstou-seque:(1)nenhum d0ssujeitosse
nosadolescentesinfratoresnëofoiconfinnada.Um estiloatribucional encontranonfvelIA eapenasum (12anos)possuiafonnadejogar
internoprevaleceunosdoisgm pos.
correspondenteaonfvelIB;(2)quatrosujeitos(doisdecadaidade)
Conclusâc: Umavezquenâohouvediferençassigniscativasentrc apresentaram,em suasjogadas,caracterfst
icasdo nfvelIIA ecinco
osdcisgrupos os resultadosindicaram caracterfsticas psicolögicas (
trêsde12almsedoisde14anos)donfvelIIB e(3)asjogadasde

causaisparataiseventos.Um juizcegocategorizlm oscontelidosda

positivasem todososadolescentesinvestigados,jsqueum estilo

atribucional interno esté associado à uma maior capacidade de
resiliência diante de situwöes estressantes como a pobreza.Esta
crençana intemalidade,enquanto caracterfsticacop itiva sauddvel,
deve serlevada em conta em programns que visem aumentar a

resiliênciadejovensquevivem em situaçâodepobreza.Paraosque
nunca cometeram delitos,intervençôes preventivas que promovam
suaresiliência acadêmica e socialdevem serincentivadu.Para os
infratoress:o necessM osprogramasqueresgatem aspectospessoais
saudlveisedesenvolvam novashabilidades,demodoqueascrenças
naintemalidadepossam secnncretizarem outrasformasdelidarcom

aadversidadequen4osejaatravésdousodaviolência.
npoio(M FE'
J
Palavras-chave:adolescência,delinql
iênciaeatribviçâocausal

DES24
M él-lsE PSICOGENéTICA DE ASPECTOSDO PENSAMENTO DIALETICO
PoRM EIO DEUM JOGODEREGRAS

àntonio Carlos Orteza.la
ldczne Infantini#a Rosah Rafaelda

doissujeitos(ambosde14anos)puderam serinclufdasnonfvel111.
Conclusâo:Estes resultados permitiram verificar que os nfveis

evolutivos prom stos p0r Piaget (1980), em felaçso ao Xadrez
Simpliûcado, mostraram-se adequados para o Mastergoal,
possibilitandc,porseuintennédio,aanllisepsicogenéticadeaspectos
dopensamentodialético.

* Dlanosdo Curso de Psicologia e & l
.
rilltl.
rde Jkïcffvt
l Cientnca CNN/UFES.
Jkltwraç-c/l
twe;psicogêneseppensamentodialéticoejogosderegras
DES25
Ean'
os DA PRIVAIAO N0 DVENVOLVOMENTO COGNITIVO DE
CRIANCM INSTITIJCIONALMADAS

ânllz CosacQuelho,C/llflïtzMârciaâe rtilfoArchanjo,Beatriz
Godoide IJpltïl e â?l
a Pauloa Gattipcrlizew? (Universidade Spo
Francisco,Itatiba)
Entende-se como privaçâo a auseência dos diferentes suportes

necesso osparaaformaçâoeodesenvolvimento.ou seja,aqueles

provenientesdafaml
-lia,escolaecomunidades,tantoem seusaspectos
c
on
c
r
e
t
o
s
q
ue
s
e
relacionam às necessidades bâsicas, como na
doEspfritoSanto)
representaçso que adquirem através d0s vfnculos afetivos.Sendo
Obietivos:0 presentetrabalhoteveporobjetivoinvestigar.em um assim, o processo evolutivo normal é resultado de fatores
contextopsicogenético,aspectosdopensamentodialético?ormeiode constitucionais e ambientais, somados à qualidade das relaçöes
afetivu,queocorrem deformadinn
-mica,pcssibilitandoà,criançaeo
umjogoderegras,com basenateoriadePiaget.
MaterialeMétodos;Participaram como snjeitosdozeescolares, estabelecimentodadiferenciaçâoentreseu mundointemo e()mundo
prlwenientes da Escola de 1QCzrau da UFES,distri
bufdûs em dois extemo,servindoassim aosprocessosdeconstruçso daidentidade,e
gnlpos,com as seguintes idades: 12 e 14 anos,sendo cada gnlpo conseqtientemente dando subsfdios para o seu desenvolvimento
composto porseissujeitos.Comoinstrumento deinvestigaçëo,foi integral.Diante disto,nossa exgeriência clfnica e algtms estudos,
utilizado o Jogo Masteqoal.que consiste em movimentar,em um apontam parauma caracterfsticageralmente relacionada àscrianças
tabuleiro,pwas(querepresentam jogadores,goleiroeb01a),c0m o institucionalizadas:na grande maioria dos casos elas apresentam
objetivodemarcargols.Venceojogoquem conseguirmarcardois atraso no desenvolvimento cognitivo,que se expressa através da
gols.Inicialmente,foram apresentadasaosseissujeitosdecadafaixa dificuldade de aprendizagem geralmente evidenciada nesse grupo.
etériaasprincipaisregrasdoMastergoal.Posterionnente.cadasujeito Portanto,nossa pesquisa parte de dois pressupostos bssicos: a
jogoucontratodososoutros,perfazendo um totaldecincopartidas institucicnalizaçào infantil é resultado e mantenedora de vlrias
paracadanm.Estaetapapossibilitouqueossujeitostivessem uma privaçöes;grande parte dascrianças institucionalizadas apresentam
prstica do referido jogo. Finalmente, foram realizados dois diticuldadcsdodesenvolvimentocognitivo.
SilveiraG/- JIeSc-mntzm Nunesdeâllrdle (UniversidadeFederal

campeonatos:um,com osseissujeitosde 12anos;e.cutro,c0m os
Objetivos:Identiscarasdiferentesformasdeprivaçöesaqueforam
seissujeitosde 14anos.Essescampeonatosforam realizadosem duas submetidas crianças institucionalizadas, e correlacions-las com as
f%es.Naprimeira,cadasujeitojogoucontraum outro,sendocada etapas do desenvolvimento cognitivo na qual se encontram, tendo
duplaformadapotsorteio.Essafasefoieliminatöria;ou seja,osque comoreferênciaasetapasdo desenvolvimento normal.
perdessem uma partida estariam, automaticamente fora do
MaterialeMétodos:Sâosujeitosdenossapesquisa38criançascom
campeonato.NaSegundafae,ostrêsvencedoresjogaram entresi, faixa eto a de 2 a 13 anos abrigadas por uma instituiçâo.Esta
até que se identificasse o campeëo,As partidasrealizadasnesses populaloécompostaporcriançasörfâs,abandonadas,separada dos
campeonatos foram registradas em vfdeo e o materialobtido foi

objetodeanâlisedotrabalhoem questân.
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paispormaustratos,oupelaincapacidadematerialoupsicoldgicados
mesmos para lhes oferecerem osdevidos cuidados.Nossos dados
foram obtidos através do levantnmento da histöria de vida das
Resum osde ComunicaçöesCientlicas

criançasjunto aos prontuârios institucionais,de observaçöesdo

7)A0sjovens sëo delegada responsabilidadesligadasao trabalhc

comportamentoedotesteçd
DesenhodaFiguraHumana''.
Resnltados;As crianp s institucionalizad% apresentam atraso no
desenvolvimento cognitivo quando comparadas às expectativas do
desenvolvimento normal,eexisteumacorrelaçë: entrealgtmstipos
de privwöes,principalmente asprovenientes dosWnculos afetivos
familiareseessadefasagem.
Conclusào:considerando-se as formas de privaçöes a que foram
submetidas, podemos concluk que a privaçëo afetiva traz
conseqtiênciu negativasatodasask'
easdo desenvolvimento,e qne
paralelamenteaodéficitcognitivo,geralmenteaptmtadocomoqueixa
grincipal,encontram-sevkiostiposdedihculdadesemocionais,@ e

doméstico dacasa,sendo concedidapoucaliberdadeparaassumirim

privaçöesem todososaspectosdodesenvolvimento,principalmente
àqueles relacionados ao desenvolvimento emocional, o que sers
investigadonacontinuaçâodonossotrabalho.

diagnöstico.
Palavras-chave:riyc/ psicossocial,qualidade do ateadimento edi
agnôstico

outrospapéisou terem maisautonomia;8)Asintervençöes sâo por
ensaio e erro e o estilo pedagögico oscila entre o autoritM o e o

'slaissez-faire'';9)As atividades propostas sâo ocupacionais ou têm

por objetivo a aprendizagem do trabalho e da religiào; 10)As
intervençöessâo avaliadasem funçâo daadequaçâo do sujeito ao
trabalhoeàesccla,sem um questionamentoreferenteà metodologia
empregada.Em conclusbo pode-se dizerque osresultados obtidos
corroboram osapontamentcsfeitospela literatura,ao mesmo tempo
em queoferecem aspectosmaisdetalhadosdadinn
-micainstitucional,

estabelecendo um quadro que permite delinear projetos de
deixam subjacenteaosnossosresultadosiniciais,aimplicaçâodas intervençâoespecfscosparalidarc0m cadaum dos10 elementosdo
daJf/I/C;'
J,

Palavras-chave:rr/&uft7o,desenvolvimentoeinstituiçao

DEs27

UMA PROPOSTA DEFORMAG O DEMONITORFI:INDICAIXF,SPARAA
DES26
M PECTOS RELEVANTES NA ORGANMAIAO E FUNCIONAMENTO DE

INSTITUICôES QUE ATENDEM CRIANCAS E ADOLDCENTES EM

M ELHORIADosSERvlçosDESPENDD OSA Popun çâoEM SITUAIAO
DERlsco PslcossoclAlMarina Rezende Bazon e W lia M//'
ia Mendes Biasoli-Alves

Slw AçâoDERIsC0PSICOSSX IAL
Marina Rezende Bazon e N lia M aria Mendes Biasoli-élves

(UniversidadedeSEoPaulo,RibeirâoPreto)

(UniversidadedeSâ0Paulo,RibeirsoPreto)

HJ consenso em dizer que parte importante do trabalho de
promoçso do desenvolvimento psicossccial, no âmbito das
instituiçöes ligadas à assistência social,é delegada a protissionais
conhecidoscomo monitorese queesses,na mniorpartedasvezes,
possuem apenasformaçpodeprimeirograuou,noma imo,segundo
grau. A literatura especializada aponta para a necessidade de
considerar a centralidade desse personagem no processo de
intervençso e de investirna sua formaç/o,a tim de qualiticar os
serviçosoferecidos.Algumasexperiênciasdessa namreza reportam
diticuldades para ensinar e treinar de modo rigorcso esses
funcionârios, indicando alguns entraves:Resistência à mudança,
impeedimentcs técnicc-burocrl cos e complexidade do referendal

A literamra nacional de carlter histörico. e referências
bibliogro cas sobre o momento atual,versadas sobre o trabalho

desenvolvidojuntoacriançase adolescentesem situaçâo derisco
Psicossocial, amntam para caracterfsticas bastante negativa.é
colocado que a prlùca tem sido marcada pela assistemJtica,pela
oferta de atividades como fim em si mcsmas,desconectadas de

objetivosclarosaserem atingidos,preponderando umaatuaçsode
controle&(m inctmgruenteàsmetapdiscursadas,quetendeadesservir
à clientela, mm's do que promover seu desenvolvimento.Essas
indicaçöes,emborarelevantes,nâotêm semostrad: suticientee
spara
orientar procedimentos que rompam definitivamente com essas
caractenrsticas e promovam uma transformaçâo radical desse
atendimento. Assim, o presente trabalho buscou identiicar e
sistematizar um nl
imero maiorde elemcntos da realidade de uma
instituiçso de atençëo direta,procurando descrevê-la enquanto um
sistemadina
-mico.Empreendeu-seo estudodocotidianodeumaCasa

Abrigodestinadaajovens(14),afastadosdeseumeiodeorigem por
medidajudicialdeprotwâoalEntrevistandooquadrodeftmcionMos
sobre o trabalho levado a efeito, as concepçöes e dificuldades;

teöricoasefassimilado.No presentetrabalhotem-seporobjetivo
apresentarosresultadosadvindnsde uma propostade formaçâo de

monitoreslevadaacabo,comparandodadnscolhidosjunto aum
grupo de protissionais, antes e depois de slm participwâo no
programa.0 grupodemonitoresem estudo,fcrmadopor06adultos,
compöeoquadrodefuncionM osdcumaCasaAbligo.Procedeu-sea
uma primeira etapa de coleta de dados entrevistando csses
profssionaissobre t)sseguintestemas;Concepçâo do trabalho edo

papelprofissional;objetivosdotrabalho;funcionamentodoservko;

diiculdadesencontradas'
,percepçâo daclientelae suasdificuldades;
e
x
pe
c
t
a
t
i
va
c
om
r
e
laçëo ao programa de formaç:o.
cotidiano; e clobservando (de forma participante) de atividades
Co
nc
o
mi
t
a
nl
e
me
nt
e
,
e
l
e
s
foram observadostrabalhando,ao longode
implementad%.Paraaanâlisedesseconjuntodedadosserviu-sede
u
m
p
e
r
f
odo
de
2
me
s
e
s
e W.Apös esse perfodo,deu-se infcio à
algunsconceitospropostospelo mcdelodaPsicoeducaçâo(elaborado
e desenvolvido no Quebec/canada),em ntîmero de 10 elementos formaç:o.Esta compreendeu uma parte essencialmente teörica que
detinidores da orgnnizaçâo de um meio de intervençâo,articulados durou 7 encontrosde 8 horascada,em que foram abordadostemas
em um conjunto estrutural dinâmico: Suieitos (clientela), gerais como fsD esenvolvimento Humano:As dimensöes bio-psico-

blobservando a rotina do servko em diferentes momentos do

mandato/obietivos, acentes institucionais, tempo, esoaco, rezr&s,
sistema de responsabilidades,métodosdidéticos,proerama/contelido.
sistema de avaliaçâo e reconhecimento.Os resultados indicam que:

1)Ossujeitosdo atendimento sâo pouco conhecidos em termosde
histöriade vida epouco compreendidosem suasnecessidades;2)O
mandato recebido pela instituiçpo -cuidar, assistir e educar- é

entendido de fornm superficiale os objetivosexpressos sâo muito

social'#e mais especfficos,como çW tividades do cotidiano como

estratégias para atingir objetivos educativos: Ajustamento entre

necessidades da clientela e repost% dadas pelo programa''.
Paralelmnente,desenvolveu-se a formaçâo prsticadosmonitores por
meio de um acompanhamento direto,ao longo de onze meses,na

razâomédiade 20horassemanais.Estacompreendeu:Suyervisâo,
estudo de caso,planejamento e execuçâo conjunta de atlvidades,

generalistas e discilmente traduzfveis em açöes;3)0s monitores, demonstraçâo de intervençöes,discussöes teöricas sobre dados de

realidade, etc..No tinal, procedeu-se a novas entrevistas e deu-se
conthmidade àsobservaçöesdarotina,focalizando o desempenho dos
trabalho;4)O tempoédistribufdoentreafazeresdomésticos/escolares, protissionaisnassituaçöesdo dia a dia.De formnsuplementar,tevese acesso ao di/rio de bordo onde era relatado açöese intervençöes
atividadesreligiosase tempo livre;5)O espaço,em seu aspecto de dos
profissionais, implementadas de forma independente. Os
limpeza, é insalubre e, no que tange à arrumaçâo, é disposto em
r
e
s
u
l
t
a
dosindicam que a formaçâo promoveu alteraçöespositivasna
funçâo dasnecessidadesdos adultos'
.6)Asregras da casa sâo mal
a
t
ua
ç
â
o
dos monitores.Veriticou-se: a)Um aperfeiçoamento da
definidascriando brechaspara aplicaçöes de sançöespersonalizadas;
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personagenscentraisdarotinainstitucional,têm no ma imo formaçâo
de segundo grau e acreditam que exista uma vocaçbo naturalpara o

a resp stas que vs0 desde concortb plenamente a discorëo
nt
imefpmabl'deelementoscnvolvidosnassit
llaçôesëeintefvenfso'
, ?lenament
e.A escalaf0ia?licadaem 82partici?antes(49meninose
bluma ampliaçpo no repertörio de açöes que,sep ndn dados de 33 meninas),com idade entre 10 e 18 anos,em instituiçöes de
observwöesedeentrevistas,passam abuscarmniorajustamentoda assistênciadePcrtoAlegre.

ca?acidadedeûbservaçso,clljosrelatospassam aconsilerarum

resposta à necessidades d0s sujeitos) cluma modiûcaçso nas

Resultados:Osprincipaisdadosdescritivosobtidosforam:54,3%

qualidades pessoais para interaçbo, com a demonstraçso mm's
freqiiente de atitudes de escuta, clmsideraçâo e empatia face a
clientela.Osdadosevidenciam que afcrmaçso foibem sucedidae
que,apesarde entraves,estes s5o Supersveisna medida em que o
formadorpermanece na instittliçào ?0rum gerfodo razoavelmente
longo,colocando-se como um recurso b%tantedisponfvelesensfvel
àsdemandasespecftic% daquelarealidade.

dossujeitosconcordaram plenamentecom asentença'Decertaforma

Palavras-chave: j
alzaeaia z//w/wl
aj'
t'
klem JJXt/#'
J/ de risco,zzitwf/fl
re.
ye

afirmaram ccncordarplenamente.
Concltlsso: Esseestudo demonstraqueagopulaçâoderua,apesar
desedesenvolverem um ambientehostil,tem estratégiasemocionais
e cognitivas para enfrentare perceberpositivamente o cotidiano e
suas simaçöes adversas. Sendo assim, o estudo colabora para

ybnrlaft
k teôrico-prética
DES28
FAMILIADEM ENm OSEM SITUACAODERUANACD ADEDECAXIAS
D0 SUL: Locus DE CONTROI-E, SITUACXO ATUAL DE VmA E
EXPECTATIVM PARA0 Ftrlnmo.

minlm vidaestspröximadaquilc queeu gostaria quefosse'
';42,7%

concordaram glenamente com ''O jeito que eu vivo é excelente',
sendo quegara amesmasentença,34,1% discordarnm plenamente.
'Eu estou satisfeito c0m a minha vida'
'teve 54,9% dasfespostas
concordandoplenamentee,para 'At!agoraeu tenho ccnsep ido as

coisas importantes que eu quero na vida',43,9% dcs sujeitos

discussëo de idéias pré-concebid% c negativas diri/das a essas
criançase adolescentes,propondo como processo de intervençpo o

HariaElisa Fontana Camena es'
ilvl Helena Koller(Universidade fortalecimento da capacidade de estabelecer estratégias de
deCaxiasdoSuleUniversidadeFederaldoRioGrandedoSul)
enfrentamentoedevalcrizaçâodavida.
ProjetojinanciadopeloCNN .
A Psicologia ea pesquisa cientfficanâo tem oferecido respostas 'cltwrtuucàapd;satisfaçaocom avida,crjcrlfaç-adokscesteseptl
pl
tlci'
lp
satisfatöriasparadiferente,
squestöes arespeito do desenvolvimento
dccriawasem situaçâodem a.Tem% comoafaml
7iademeninosem
situaçâoderua,suasituaçâo realdevida,expectativasc crençasde
locusdecontroledasfaml
'
liassobreo futurodeseustilhos,nâ0sâo
enccntradasnaliteratura.Essaditkuldadeindicaanecessidadedese

realizarestudosnessalea.O objetivodessetrabnlhofoiinvestigara
visâodasfanu'li% demeninosem situaçsoderua,sobresuasituaçpo
de vida,as expectativas sobre o futufo d0smeninos e as crençasde

derlc

DES30

As INSTITUII
X ES COMO CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO DE
CRIANCAS EM S/UAIAODERUADACIDADEDERIOGRANDE-RS
Maria âavel/ M attar l'
= :J#1,Lucimeri CollFaria e V JHJ de

Fâtima AbrantesTavares* (Fundwâo Universidade Federaldo Rio
Grande)

locusdecontrolesobreeventosdesuasvidas. Objetivoutambém

0 temad'criançasderua''tem sido freqtientemente abordadopela
mfdia e porörgsos governamentais.N0 entanto,muitas questöes
em açöesefetivasjuntodasfanuliasdecriançasem situaçsoderua, relativas a modelos pedagögicos e programas institucionais
possibilitandoum resgate da funçâo familiartendc presente que as adequados ao desenvolvimento destas criançasainda permanecem
necessidadeseosvaloresdominantesdeumasociedadedeterminam em aberto.O presentetrabalhovisaoferecerinformaçöessobrealguns
Papéisdepai,mâeeslho.é importanteressaltaranecessidadede aspectosdasvivência de crianças em situaçâo derua,bem como
instnlmentalizarasfaml
'liasdessascriançasquanto ao entendimento apontarparaum di
agnösticodofuncionamento dasinstittlköesda
dasetapasdedesenvolvimento,asnecessidadesbssicasdecadafase, cidade de Rio Grande.Num primeiro momento,21 crianças com
potencializando a famflia como fator protetivo desses indivfduos. expressiva vivência nas ruas, foram eneevistadas em duas
M inimizaro sentimento de impotência dosfamiliares,recuperando instituiçöes.Num segundo momento, realizou-se uma visita de
seus real papel e fortalecendo esse microssistema (fanu7ia), observaçâo a 10instituiçöesdacidade.Entrevistasdialögicasforam
viabilizando o resgate dessas crianças enquanto cidadâos, com clmduzidas com funcionM os das mesmas. Os resultados das
potencialidades a serem desenvolvid%, indo ao enconeo da entrevistas ccm as crianças mostram que a maioria é do sexo
masculino,de 13 a 17 anos de idade, oriundas de Rio Grande,
construçëodeumasociedademaisjusta.
pessuem familiareseosabandonaram devido a relaçöesfamiliares
Pakwrapchavrfamai
a,zpeplfno.
rem Jflll
aft
y demlelocusdecontrol
e.
investigaravisâodosmeninossobreessesmesmosaspectos.Partindo
dasinformaçöesdesse estudo,gercebe-se a necessidade dc investir

BES29
SATBFACXO COM A VDA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM
SITIJACXODERUAEM PORTOALEGRE
RaquelCardoso :rfl5**,Bianca Kreisnere,Usia Porciuncula% e

conflituadas.Quanto àvidanarua,amaioria d0s entrevistados
apresentou maisreferências a aspectosnegativos(52,4*)do que
positivos (9,5%).As referências negativas mais freqtientes foram

S'
tlviaffelencKoller(UniversidadeFtderaldoRioGrandedo Su1)

feitasàprisöescom relatosde violênciaprincipalmentedospoliciais,
hospitalizaçro,envolvimento com drogase outroseventosderisco.
Com relaçâo àvidanainstittliçâo,60% dosadolescentesapresentou
citaçöes favorlveis.A totalidade dos entrevistados alegou receber

Obietivos:Bem-estarsubjetivoéum construtoqueabordacomoe
Porqueaspesscasexperienciam suasvidasdeformapositiva.éuma

ajudae 71,4% asrmaram quesentiam-sesegurosnoslocais.Noque

auto-avaliaçëo tanto emocional quanto cognitiva, sendo a l
iltima
relacionadaàsatisfaçëodevida.Considerandooespaçodaruacomo
ambientederisco parao desenvolvimento.o presente trabalho tem

como objetivo avaliar a satisfaçâo com a vida de crianças e

adolescentesquevivem em situaçâodertlaem PortoAlegre.
M aterialemétodos:Utilizou-seaEscaladeSatisfaçâo com aVida,
um instrumento composto porquatro sentençasrelativa ao tema,
adaptada para serusada com a populaçso brasiltira,que vive em
situaç:o de risco.Cadaumadassentençascontém umalinhade 10
cm,sem qualquer estfmulo,para que o participante localize sua
resposta.Essalinhaé uma escalade cinco pontos,quecorrespondem
122

se refere às visitas institucionais,constatou-se a existência de 3
categoriisdeatendimento:abrigos,crecheseinstituiçöesdeeducaçso
especial, além das instituiçöes de ensino formal. A maioria vem
passandoporsériasdificuldades,dependcndodedoaçöeseconvênios.
Nenhuma das instituiçöes Wsitadas apresentou uma prom sta
especffca de intervençëo.Geralmente,o trabalho é coordenado por
lfderesdespreparadosecentralizadores,realizado demaneiraisolada
para atendernecessidadesemergenciais,sem uma preocupaçëo clara
com odesenvolvimentoglobaldacriança.Veriscou-seaindaa frsgil

insewâodesta instituköes narededeapoiosocialmaisamplaea
presença de pessoal sem a adequada formaçâo para lidar com a
clientela.ApesardestasIimitaçöes,foram expressivosos indicativos

Resum osde ComunicaçöesCientl
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das preferênci% das crianças pela vida na instil çâo em

contrapeskâocom avidanarua.Portanto,pode-sedizerquecabeàs
instittliçôes, a importante responsabilidade de cumprir seu papel
socialno sentidodeapresentarnmapropostadeatendimentocalcada
numapolftica deprioridade absolutaparao desenvolvimento psicosocialda criançae o fortalecimento dassuasrelaçöescom os seus
contextosde origem.
LucimeriCollFJHJ e A//HJ de Fdlf??l
tl M rantes Tavares: Bolsistas de

lniciaçnoCfenfl
/ccdoCNN

tomou-se maisespontâneaeativaa cadaencontro.Paraconcluir,é
possfvel dizer qtle atividades elaboradas e conduzidas enquanto
estratégiaspararesponderàsnecessidadesdespertam maiorinteresse

eengajamentoporpartedaclientela.O beneffciodessaatividadeem
tennosdoobjetivogeraldeveseravaliadodeformamaisampla.a
longoprazo,levando-seem contaainteraçâodascriançasem outros
contextos.

Palavras-chave:crftvlfnl/e /lelcenlelem Jf/uflfe derëc/,levantamentoJe
necessidadeseatividadespsicoeducativas

Jkltwrtu-c/lfwe;criançaem Ji/UGI
J/dem1,educaçâoedesenvolvimento

z)l.
:J2
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sltmlncAooDEPRolw âol MENINAPosle NABAHIADostcul-o

QUALIFICANDO UM PROGRAMA DEATENCAO DmETA A CRIANCASE

MX

ADOLESCENTES EM SITUACXO DE RISCO PSICOSSOCIAL: UMA
ATIVIDADE VBANDO O DESENVOLVIMENTODEHABILIDADESSX IAIS
NOsM OLDESDAPSICOEDUCACAO

àntonio MarcosChavesleRaquelCardoso Guirra*l(Universidade
FederaldaBahia)

lrisDanielaArrllJa Vicari*eMarinaRezendeBazon (Universidade
deSèoPaulo,RibeirëoPreto)
Principalmentedepoisdapromulgaçso do ECA,muitasinovaçöes
foram introduzidasvisandc a melhoria do atendimento institucional

despcndidoà infância ejuventudeem situaçâo derisco pessoale
social.Ctmtudo,aliteratura,assim comodadosempfricosadvindosde
observaçöes dessa realidade, apontam para resultados poucc
satisfatöriosdosprogram% implementados.Verifica-se,nocotidiano

Obietivos:Pressupondo-se que a compreensâo da subjetividade,
historicamentecircunscrita,éconstmfdaapartirdaatividadehumana
nasinteraçöessöcio-cultt
lrais,aqualexigecontextualizaçâo,buscouseinvestigaracondiçâo eo signiûcadodeproteçâo àmeninapobre
naBahiadoséculoXIX.Dessemodo,apremissateöricafundamental
queorientouainvestigaçsoé adequeosignificado deinfanciapara
uma sociedade,em dadomomento dasuahistöria cultural,pode ser

revelada a partirdaanâlise dmsformas de violência (inter e intra-

classes)sobree1apraticadas,bem como,disestratésasdecuidadoe
desses servkcs, a oferta de atividades de carster puramente protwëoqueestamesmasociedadelhedispensa.
ocupacional, que demandam a adaptaçâo da clientela às stlas

Materiale M étodos: Foram analisados documentosdo Arquivo

exigências (e nâo o contrM o) e que sâo empreendidas scm o Ptiblico dn Estado da Bahia referentes a seis orfanatcs e
parâmetrodeobjetivosaserem atingidos.Partindodestaconstataçâo, recolhimcntospara meninaspobres,que ftmcionavam no Estadc da
opresentetrabalhoapresentaoprocessodeelaboraçâoeosresultados

Bahia,de 1823 a 1889.Estatutos,pedidosde admissëo,relatörios,

deumaatividadepropostaaum grupodejovens,Wvendoem uma offciose cartas foram a base para a anâlise documental.Todas as
Casa Abrigo, segundo um modelo de intervençâo (elaborado e
desenvolvido no Quebec/canada),denominado Psicoeducaçâo.A
partir desse referencial.procedeu-se,plimeiramente,à leitura e à

anélisedasnecessidadesdossujeitos.Paratanto,ascriançasforam
observadasem interaçâo,aolongodealp masatividadesemomentos
darotinadoservifo.Osmonitoresforam entrevistadostendûem vista
as necessidades, caracterfsticas e problemstica da clientela. A
Sistematizaçëodessesdadospermitiudetectaraexistêncladeaspectos
relevantesaserem trabalhados,queforam,em segt
lida,cnlocadosem
ordem deprioridade,considerandoodesenvolvimentopsicossocial.A
necessidade relativa ao desenvolvimento de habilidades de

informaçöes eram manuscrit% e posteriormente agrtlpad% nas

sepintes categorias:motivo da entrada;objetivos,regulamentos,
prsticas educacionais, atividades de lazer e disciplinamento na
instituiçâo;dcstinopds-institucional.
Rcsultados:Asseisinstituiçöesanalisadaseram mantidasatravésde
donativoselegados.A administraçâodascas% realizadaporfreirase

todoo stay erafeminino,incluindo escravas,até 1888.Todasas
meninas abrigadaseram örfâse/ou muito pobres.O objetivo da
instituiçâo era o de educs-laspara que se casassem.Visando este

objetivoasmeninasaprendiam asprimeiru letras;bordar,costurare
fazer flores;doutlina cristâ sob um disciplinamento rigoroso,que

comunicaçâo destacou-se, uma vez que todos os sujeitos inclufa penas desde humilhaçöes, encarceramento, privaçâo de
alimentos,até a expulsâo.O destino pös-institucionalerabastante
previsfvel: casar-se, ir para um convento de freiras, tornar-se
empregadadomésticae,raramente,empregmuse em fibricasotlno
comércio.Comoasmeninasn;otinhnm dotedificultavaocasamento.
transformou-senum objetivogeralqueguiouoplanejamentodeuma As instituiçöes,quando tinham recursosfinanceiros,davam dotesàs
sériedeatividadescujocontetidodeveriasuscitaressanecessidadeem meninas..
temporeal,criando,aomesmotempo,condiçöesparaasuperaçâode
Conclusâo:Observou-se que a proteçâo àsmeninas atendia aos
diticuldadeseofomentodoyrocessoevolutivo.Vinteeduassessöes, interessesdo que estava socialmente prescrito paraelas,enquanto
com aduraçâo médiadeumalmra,foram realizadas,contandocom a meninaspobres,enâo aoseusinteresse.Asinstituiçöesreproduziam
participaçâo regularde 06jovens.Os contel
idos de carlterllidico, uma prâticaeducacionalconsoante com o que a sociedade da época
como por exemplo :'
m fmica, telefone sem tio, desenho-ditado, havia estabelecido enquanto lugar a ser ocupado pela mulher.
elaboraçio conjunta de histörias a partir do estfmulo de um Destaca-se,ainda,que o significado de proteçâo à infância assume
substantivo'',foram sempre atrelados a objetivos especfficos,tais conotaçöesdiferenciadas,dependendo do gênero e da origem social
apresentavam diticuldades nesse plano,e que a deficiência destas
contribufam para a oconfncia de conflitose frustraçöesnasrelaçöes
entre ospares.Seguindo as indicaçöes do modelo psicoeducativo,a
necessidade de <tdesenvolver habilidades de comunicaçâo''

como:llutilizargestos para a comunicaçâo efetiva de uma idéia;
zlExpressar-se oralmente com clareza; 3lpermanecer atento à
comunicwâo do interlocutor;4lcompreenderamensagem recebida
para a execuçâo correta de uma tarefa;slAmpliaro repertörio de
vocabulM o; 6lEmpregar palavras e construir frases, de forma

dascrianças.Nopresentecuo,meninasdeveriam serprote#daspara

nâo se desviarem para o male deveriam casar-se,porque a mulher
sem a proteçàodohomem também poderiadesviar-se.Soma-seaisto,
que enquanto meninas pobres e vivendo em condiçôes precM as ao
entrarem na instituiçëo, recebiam uma educaçâo que n5o lhes
coerentc, para contar uma histöria inteligfvel. No decorrer das possibilitava ir além daquela condiçâo. Ao safrem da instituiçâo
sessôes, os objetivos especfficos foram sendo, gradualmente, voltariam parao mesmolugarsocialdeondevieram.Proteger,neste
atingidos, segundo a auto-avaliaçâo dos sujeitos e dados de caso, signiscava, portanto, dar abligo, alimentaçâo e treinar em
observaçâo, ressaltando-se que as ahvidades foram conclufdas de algumis habilidades por um perfodo de tempo. Nâo hâ uma
acordocom oplanejado.éimportantedizerquenotou-seum aumento preocupaç:o de possibilitar condiçöes às meninas para que
no interesse deles,pela atividade,considerando que a participw âo superassem asuacondiçlodesobrevivênciapré-institucional.
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zBolsistatft?ProgramaInstitaciosaldeltlls'
flJd6IniciaçsoCie/lltjccda
UniversidadeFederaltf
a Rahia.

pclcvraî-càtwe.
'infância,prtvef'
lt/eetfl
tccft
y
DES33
O TREmAMENTO PROFISSIONAL COMO PRXTICA DE PROTW XO A
MENINOSPOBRES
/lvfl G. A Simses*, 'tâerfflT.deM.
àntonioMarcosC#(
w:Jl,F'

Borrione*2(UniversidadeFederaldaBahia)

DESIJAApucAçioNACIDADEDERIBEIG OPRETo-S.
P.

IrisDanielaârrle Vicari%eMarinaRezendeBazon(Universidade
deS5oPaulo,RibeirâoPreto)
A delinqûência juvenilé um fenômeno complexo, de diffcil
comgreensëo,cujascausasn5opodem serresumidasaum sistema
unicoelineardeexplicaçöes.O modelodeenfrentamento infracional
propostopelo Estatuto daCriançaedo Adolescentepartedestetigo
deconsideraçb concebendo,ainda,0 infrattm antesde tudo,como
umapessoaem desenvolvimento e,poresta razâo,encarando suas

açöesdelinqtienciaisnobojodeum amploprocesso,en50comofruto
Obietivos:Fundamentado nascontribuiçöesdasabordagenssöcio- de
umaorganizaçëoindividualimutsvel.Nestalinhadepensamento,
Mstlricas em psicologia e tomando como ?felnissa que a as medidas Sdcio-educativas deveriam,em essência, propiciar ao
compreensso da sociedade sobre ainfl cia é revelada nasprlticas adolescente a oportunidade de reassumir () curso dc pröprio
dirigidasàscrianças,buscou-se analisar0 signitkado deproteçâo à deselwolvimento,atualizando suas Imtencialidades e superando as
ine cia,tomando-secomo base asprsticasdispensadasa meninos
atendidos em duas instituiçöes, que funcionavam em Salvador

disculdadesqueocolocam numatrajetöriadeexclusso.Falhasnasua
execuçso,bem como a nâo implementaçëo do leque completo daS

(Bahia),durante o século XIX e ofereciam formaçâo protissional. medidas, têm gerado resultados insatisfatörios, oferecendo
Ressalta-seque ossigniticadosculturaishistoricamente construfdos
sâo importantes para a explicitw ëo da atualidade e que tais
conhecimentosdevem contribuirparao redirecionamentodeprlticas
quereconheçam osdireitosdascriança enquantocidadâs.
M ateriale M étodos:Analislm-se estatutos,pedidosde adlnissâo,

arp mentos para asvertentes mais conservadorase repressivas da
sociedade declararem o fracasso doEstamto.NacidadedeRibeirëo

Preto(S.P.),esforçostêm sidodespendidosnosentidodetransformar

aLeiem açöes.Embora0encaminhamentodeadolescentesinfratores
paraaintefnaçâo aindapri omine,nota-se uma aplicaçâo crescente
relatörios,offciosccnrtns,documentosexistegtesnoArquivoPt
iblico
outras medidas, destacando-se a prestaçâo de serviço a
(loEstadodaBahiareferentesaJuizadosdeOeos,Varasdeörfbs, de
comunidade.N0presenteestudo,apresenta-seumaanélisedescritiva
CasadeCorreçâo,EscoladeAprendizesM arinheiroseTrem M ilitar.

osdadosreferentesasua aplicaçâo:a)Quem equantosssc os
Estasinstituiçöes ftmcionavam em Salvador(BA) no século XIX, d
a
d
olescentes Submetidos a essa medida; b) Qual a concepçâo
oferecendo eeinamento prosssionale/ou correcionala örtlos&ou
p
s
i
cossocialsubjacente à deliberaçâo dessa medida,porparte do
pobres.Osdadoscoletadosreferiam-seaopedodode1821a1889.As
j
u
d
cioo;c) Quais as concepçöes do técnico responsâvel pela
informaçöes manuscritasforam agrtlpadasnas seguintescategorias: exei
cuçâo quanto ks necessidades do adolescente, aos aspectos
motivo da entrada;objetivos,regulamentos,priticaseducacionais, educativosecoercitivosdamedida,suaeticiciaeasditkuldadespara
formaçâo prot
issional,atividadesdelazeredisciplinamento;destino
pös-institucional.
Resultados: A principal instituiçso que oferecip formaçëo
profissionale:a a Escola de AprendizesM arinheiros,seguidapelo
Trem M ilitar.Regulanmente,os meninoseram aceitoscoma idade
mfnimade doze anos e a solicitaçso de admissro realizada pelas

aimglementaçso.Paraacoletadedadosprocedeu-seàanâlisedeuma
amostra de processos onde optou-se pela prestaçâo de serviço à
comunidade.Entrevistou-se0JuizdaVaradaInfânciaeJuventudee

os técnicos (02) -psic4logo e Msistente social- responslveis pela

avalaiçpo gsicossocial,no n
-mbito judiciMo.P0r 5m,o técnico
encarregadodaexecuçso damedidatambém foientrevistado,tendo-

mèes,juizesdeörllos,delegadosdepolfciaeorfanatos.Submdidosa seacompanhadoseu trabalhojunto aalgunsjovens.Osresultados
um rigoroso regime militar, aprendiam offcios de interesse da
MalinhaedoExército.A prsticadisciplinarerasemelhanteaoregime
de um presfdio e para lé os delegados de polfcia encaminhavam
meninos que perambulavam pelas ruas ou praticavam pequenos
delitos.Irparaestasinstituiçöesmilitares,comocastigo,eratambém
odestinodosmeninosxbncorrigfveif',abrigadosem orfanatos.Estes
permaneciam na instituiçpo até os 21 anos,quando safam para se
empregar ou permaneciam nas corporaçöes. Todavia, os dados
indicam queantesdessaidademuitnsmeninosfugiam.
Conclnsâo:Asinstituiçöesde formaçâo profissionalparameninos
Surgiram na Bahia na primeira metade do século XIX,momento em

indicam que:1)O critério bssico paraaaplicaçso dessamedidatem

sido asconsideraçöessobreodelitoem questâo.o fato deleservisto

como çKleve''$
'2)Asagreciaçöessobre o desenvolvimento pcssoale

socialdoadolescenteinfluem pouco nessecao;3)Osobjetivosa

serem atingidos pelo adolescente,porocasiâo de sua prestaçso de
serviços à comunidade, sâo pouco especificados e, geralmente,
reedundam na execvçâo dastarefu concretasligadasao localque o

acolhe;4)Algunsentravesparaaeticsciadestamedidaseriam:a)O
ntlmero reduzidodeespaçospara astlaexecuçpc e aresistência de

muitoslocaisgaraacolheresseadolescente;eb)A faltadeorientaçâo
pedagögicanoslocaisdisponfveisparaaexecuçào.Em conclusào,é

queoregimeescravocratajsestavadecadenteeasociedadeprecisava possfvelatirmarqueainstalaçpo detinitivadessa medida,como uma
deformarartfticespara substittlira mëo-de-obraescrava.Com este
tim foram criadas()ColégioSâoJoaquim (mantidoporcomerciantes
e senhores de engenho) e a Escola de Aprendizes Marinheiros
(mantida pela Corca). A concepçâo de proteçëo à infância, via
proiissionalizaçso,esuvaconsoantecom aideologiadoflantrcpismo
utilitarista,segundoaqualeraprecisoinvestirn:smeninosparaque
no ftlttlro nâo perturbassem a ordem e,ao mesmo tempo,fossem
trabalhadores produtivos para os investidores. Desse modo, o
significadodeproteçëoàinc ciavisavao interessedosfilantropose
nâo o dos meninos.M uitos deles, considerados casos de polfcia,
deveriam ter um tratamento disciplinar prisional, m is eram
consideradospotencialmente maus.
l
lDoutorem Psicologian ProfessorAdjunto4.

Bolsistadefnjcftwty CienupcadoCNPq.
Palavras-chave:i
nfância,pr/fwt'
foeformaçâbpropssional
DES34
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altimativa vâlida para alguns adolescentes, têm enfrentado

disculdadesdecorrentes da restrkâo do campo socialcapaz de

absorvere supervisionarsuaimplementaçâo econferir-lhe o carster
educativo,depromoçëo do desenvolvimento.Suaimplementaçâo é,
portanto,umatarefaqueexigeum aprimoramentotécnico-pedaglgico
substancialeumasensibilizwsocomunitM aconstante.
Pal
avras-chave: ??l
etfjtfaç sôci
o-educativas, prell
tlf'
tl de J'
erpjj.
o tï
ct?mzf
ailnzfeeestadodescritivo

DES35
Em nosPARENTAISE O DESENVOLVIMENTO DEHABILIDADESSX IAIS
NA ADOLESCENCIAiJanafn4ThalsBarbosa Pacheco**eWilliam B.

Gomes(UniversidadeFederaldoRioGrandedoSu1)
Obietivos: Estilos parentais e habilidades sociais sâo conceitos
importantes em psicologia e com sérias implicaçöes para a prética
psicolögica.No entanto,a relaçâo entre estes conceitos vem sendo
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negligenciadanaliteratura.O estudo verificaarelaçâo entreestilos
parentaiseapresençadehabilidadessociaisnaadolescência.

nestesdoisprocessosocorrendojuntos.(OBJETIVOS)O presente
trabalhoestudou 0desenvolvimento coryoraledasexualidadepré-

Métodos e Materiais: Os sujeitos foram 193 adolescentes gravfdica da adolescente grâvida. (MERDDO) Os dados foram
secundaristas,rifvelsöcio-culturalmédio e baixo,de duas escola
ptîblicas de Porto Alegre,com idade variando entre 14 e 17 anos.
Utilizou-se um questiono o para avaliar as seguintes habilidades
sociais:iniciarrelacionamentosinterpessoais,defenderospröprios
direitos,iniciarrelacionamento com sexo oposto,expressaropiniöes
em grupo depares,solicitarmudança no comportamento do outro,

oferecerajuda,recusarpedidos,falarem piblico,expressaropiniöes
diante dos pais e expressar sentimentos. Em cada habiljdade
considerou-se as variJveis nfvelde adequaçâo do comportamento,
nfveldeansiedade,nfveldeagressividade,nfveldeincômodo com a
situaçào e nfvel de satisfaçâo com o pröprio comgortamento.Os
estilos parentais foram classiicados através da Escala de
ResponsividadeedaEscaladeExigência.A combinwso dosescores
obtidosnessasescalaspossibilitouaclassificaçâodosestilosparentais
em quatro categorias: autorito o, autoritativo, indulgente e
negligente.
Resultados: De modo geral, os adolesccntes apresentaram as
habilidades sociais necesso % para o desempenho adeqtmdo nas
situaçöes investigadas.No entanto, três habilidades apresentaram
maior dificuldade: iniciar relacionamento interpessoal, solicitar
mudança no comport
mmento do outro e expressar sentimentos.A
combinaçào dosescoresderesponsividadeeexigênciapossibilitou a
classificaçâo em quatro categorias de estilo parental:autoritativo

coletados no Ambulatörio de Obstetrfcia; fez-se 268 entrevistas
individuaissemi-estm turadasduranteo pré-nataleno puerpériosonde
se investigava dados sociais, corporais e de sexualidade.

(RESULTADOS) 72% das adolescentes fazem a identificaçâo
gravfdicaatravésdo atraso menstrual;59% foiinformada arespeitc
da menstruaçëo pela mâe;25% delas dizem nâo gostarde serem
tocadas pelo companheiro;11% das adolescentes acreditam que a
decisso detefaprimeira relaçso sexualfoiprecipitada; 20% ests
num processo dedescobertae de domfnio corporaldo seu pröprio
corpo e do corpo do companheiro;70% refere nâo se masturbar,
sendo que59% delassabem o que éa masturbaçso;c0m relaçào à
iniciativadarelaçâo sexual,47% 6tomadapelocasal,37% étomada
pelorapazeapenas3% é tomadapelaadolescente;80% delasestâo
com o companheiro;para67% delasexiste um desenvolvimentoda
sexualidade positivo,para 10% aintimidade do casaladesagradae
7% n5o percebe estanecessidade;59% teve um t
înico companheiro

ounomaimodois(17%).(CONCLUSAO)Estesdadossugerem que
asadolescentes estâo começando aconstruirumarelaçso com seus

companheiros,umavez que quasea metade (47%)dasadolescentes
relatam umacumplicidadenatomadadedecisâo sobreainiciativado
relacionamento sexual.Porém,vale ressaltar que um quarto das
adolescentesrelatam nâo gostardeserem tocadas,o quepode estar
ligadoaofatodequeamaioriaaindanâoest/acostumadaasetocar,
dilicultandooauto-conhecimentocorporal,
1(
PlBlC/CNPq/PUCSP).
**rrt?
d?
l/e realizadon:serviçodePesqui
sasClçnicaseEpi
drmiolhicasda

(33,2%1, negligentc (30,1%), autoritM o (12,4%) e indulgente
(10,4%). Nâo foram encontradas diferença signifcativas
(MANOVA)quàntoao nfvelde adequaçâodo comportamento entre DivisâodePsicologiaencDivisâodeClm-icatbllz/rfccdaFMUSP
osadolescentesqueclassiscaram seuspaisem diferentesestilos. No
entanto,foram encontrad% entreos gruposdiferençassignificativas

(p<0,5) quanto às varisveis agressividade. ansiedade, nfvel de
incomodo enfvelde satisfafâo,relacionadaskshabilidadessociais.

DES37
SEXUALIDADE GRAVYICA
ADoLEscENcIA*#

E
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DURANW

Quanto àagressividade,ogrupo autoritativo apresentou escoresmais JklfluReginaxrr1fJl Temperini#5(PUCSP),EdnaPetersKahhalel
baixosdoqueonegligente.Quantoàansiedade,ogrupoautoritativo
etaQuayle,MaraCri
stinadeSouzade
apresentou escores superiores ao grupo indulgente e o grupo (PUCSPeDPHCJUSP),Juli
Luc
i
a
(
DI
PHC
JUSP)
e
Ma
r
c
e
l
o
Zu
g
ai
b
(
FMUS
P)
.
autoritl o apresentou escores mais elevados do que os grupos
indulgente e negligente.Quanto ao incômodo com as situaçöes IINTRODUIAOIA maternidadeexigereajustamentosimportantes

interpessoais,o grupo autoritativo apresentou escores inferiores aos
dosgrtlposautorito oenegligente.Finalmente,ofndicedesatisfaçâo
com opröpriocomportamentoobservadoparaogrupoautoritativofoi
Superioraodogrupodeestiloparentalnegligente.
Conclusâo: O estilo parental parece estar relacionado com
satisfaçâo,incômodo,ansiedade ou agressividade decorrente deum
dado comportamento social. Assim, flhos de pais autoritativos
apresentam comportamentosmaisadequadoàsdiferentesSituaçöesdo
que flhosde pais negligentes.As diferenças encontradas entre o
grupo autoritM oeosgrtlposindulgente enegligentesugerem que a
dimensâo exigência,que diferencia o estilo autoritsrio dos oueos

dois,cstejaassociadacom indivfdnospreocupadoseinsegurosquanto
ao seu desempenho,mesmo apresentando repertörioadequado.
lEstudo realizadocom apoiotfcCAPES
+*BolsistadeJe -yrtzducf'ab
Palavras-chave:/lzllpflf#tlffe,socialeestilo

DES36
CORPO E SEXUM D ADE
ADOLESCENTE**

PRé-GRAVYICA

DA

GRXVIDA

Viviane M& Cury*1(PUCSP),Edna Peters #J/lJ?
aIe1(PUCSP e
DIPHW USP), Julieta Quayle, Mara Crgffntz de Souza de lzlcftz
(DIPHCJUSP)eMarceloZugaib(FM USP)

IINTRODUCAOIA gravidezéumafasedo desenvolvimentoda
mulher:implicando uma série de mudanças tanto a nfvelcorporal,
fisiolögico como afetivo,relacional.O mesmo processo ocorrecom a
adolescênciaque redimensionanâo sl ()indivfduo,comotodoo meio
e familiaresao seu redor.Pensarnap avidez da adolescenteé pensar
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na vida da mulher,que decorrem de modificaçöes no esquema

corporale na sua identidade.Quando a maternidade ocorre na
adolescência,essesreajustamentosvâo somar-se aosquejs estLo
acontecendo,onseja,osquetambém sereferem a0esquemacorporal
e ao processo de estabelecimento de uma identidade pröpriadesta

fase.(OBJETIVO)O presentetrabalhoestudouodesenvolvimentoda

sexyalidade adolescente durante a gravidez e no puerpério.
(METODO) Os dados foram coletados no Ambulatörio de
Obsteefcia; fez-se 268 entrevistas individuais semi-estruturadas
duranteo pré-natalcno puerpério,ondeseinvestigavadadossociaise

sobre a sexualidade. (RESULTADOS) 80,49% das pacientes
encontravam-se entre 15-17 anos;60,1% nâo teve nenhumaintenfâo
de engravidar, nào relacionando assim atividade sexual à
possibilidade de engravidar;55% disse que a libido diminuiu no
decorrer da gravidez, em funçëo das alterwöes emocionais e
hormonaispröpriasdestafase;50% relatou quecabiaao casaltomara
iniciativa para que a atividade sexual genitale em 11,1% destas
relw öes a adolescente relatava que houve aumento na libido'
,80%
relatou possuir vontade e prazer em ter relaçâo sexual com seus
companheiros;45,1% atirmou que arelaçâo sexualse dâ a partirde
toquesecarfcias;78,
4% relatou atxistênciadeumagrande interaçâo
entre seu companheiro e o bebê,onde 40,4% dosmesmosconversam

com a crianja e 38% massageava a barriga de sua companheira.
(CONCLUSAO)Estesdados sugerem que as adolescentes estâo
começando aconstruirumarelaçâo com seuscompanheirostomando
para si também a responsabilidade da relaçâo sexual,nâo mais a
transferindoaosseuscompanheiros.Além distoarelaçâosixualnâoé
reduzida pelo casala um ato de penetraçâo,mas a um momento de
125

intinidadec0m tcquesedescobertas.Isto n0sleva acrerqueestes t
lmaforteintkêncian0S?adröesSepitbsp0rdatantonao?N0pela
jpven!estlocomefantoadarOSprimeirospassosnaconstrwsode gfavidezcomonamaneiraquectmstroiamaternidade.IOBJETIVOI
uma relaçb de intimidade, que aqui se refere ao respeitc e Estet
rabalho tevecomoobjetivo estudaraccnstituiçso dont
kleo
familiardagrsvidaepuérperaadolescentc.(METODO)Osdados
valorizaçâodocutm.
ltzva/c/cNPq/PBcsP).

*#7'
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CONTEXTO SOCIOECONôMICO DA ADOLESCENTE DZRANTE O CICLO
GRAVYICO-PUERPERALt#

foram coletados no Ambulatdrio de Obstetrfcia do Hospitaldas
Clfnicas da Faculdade de Medicinada USP atravésde entrevistas
semi-dirigidas c0m 268 adolescentes grsvidas e puérperas, e

contemplam aspectosdaorganizaçëofamiliar.(RESULTADOS)79%
dcspai5dasadolescentestiveram seu primeirc tilho nafase adulta,
enquantc que apenas 59% dos companheiros destas adolescentes
foram paisadultos.C0m relaçèoksmsesdestasadolescentes,metade

f'
JPIJIJ BIIfw/lBigftlv (PUCSP), Edna MJHIIPeters Kahhalel daamostra(50%)teveseuprimeirolilhonafaseadulta,enquantoque
(PUCSPeDPHC/USP),JulietaQuayle,MaraCristinadeSouzade acutrametadef0im5eadolescente.Portanto.ospaisdasadolescentes
Lucia(DPHCJUSP)eMarceloZugaib(FMUSP).
em estudofonnavam casaisonde43% eram ambosadultos,57% eram
paisadultosemsesadolescentese2l% eram ambosadolescentes.J5

IIN'm ODUCAOIA gravideznaadnlescênciapodesignitkar entreoscuaisadolescentes,59% doscompanheiroseram adultose

a busca de uma identidade pessoal feita através de um filho;
expressando um processo de desenvolvimento e integraçâo da
identidade de mulher, como pode signiscar um aumento de
dependência das figuras parentais &ou de um companheiro.Este
processo estl inserido num contexto soocioeconômico e familiar

(OBJETIVO)Estudarascondiçöessocioeconômicasdaadolescente
durante o ciclo gravfdico - puelperal.(METODOLOGIA) Foram
entrevistadas 268 adolescentes grlvidas e puérperas, que
freqtientaram o Programa Integrado de Assistência e Educaçso à

41% eram adolescentes.Dasadolescentesquetinham paisseparados,
75% conviviam com a mâe,enquanto que apenas 13% conviviam
com o pai. 85% dos companhciros aceitaram a gravidez da
adolescente;41% dospaisdasadolescentesgostaram eaceitaram a
gravidez, enquanto que 63% dos pais dos companheiros destas
adnlescentesgostaram e nâo entrnram em conflito;asditiculdades

grincipaisqueojovem casalenfrentavaeram brigasecitimes;53%
das adolescentes moravam com a sua famflia. (CONCLUSXO)
Veriscou-se que hl a rcproduçâo dos modelcs parentais pelas

GestanteAdolescente(PIAGEA)do Hospitald% Clfnicas.Paraisso, adolescentes,embora haja uma tendência ao aumento de pais
foiutilizadoum roteiro deentrevistasemidirigidaparaobtençâo das adolcscentes.A maioriadasadolescentesmoracom asuafaml
'lia,0
informaçöesnecessM as.(RESULTADOS)83,86% dasadolescentes que pode indicar que scus companheiros ns0 têm condiçöes de
eranaturaldeS5oPaulo;53,2% habitavacoy suafaml
7iadeorigem, sustentl-las,sendo esta umadasditkuldadesque 0 jovem casal
sem o compnnheiro;48,
76% estavaentrea5 ea8 sériedo primeiro
grau'
.apenas22% trabalhava,enquanto 71,85% dos companheiros
exerciam algum tipo de atividade e,desses,73,58% trabalhava em
atividadescom habilitaçëo informnl;52,45% dasmoradiaspossufam
de 4 a 7 cômodos;49,06% das adolescentes tinham as tiguras
parentais como principais fontes de renda'
, 76,
05% delas eram
solteirascom cumpnnheiro;45,98% relacionava-secom rapazesde20

a25anos.(CONCLUSXO)Asadolescenteshabitam,em geral,ccm
Sua faml
'lia de origem em razso da diticuldade em segarar-se das
figuras parentais e por questöes snanceir% .Sua casa apresenta
espaçn paraodesenvolvimentodaintimidadeecomunicaçso entreo
casal. V& m o trabalho como formade aprisionamento,deixando o
5eu sustentn a cargo do companheiro e/ou de seus pais. A
escclaridadenâoapresentaatrucssignificativos,sendn aescolaum

projetodospais.A maioriaésclteiracom companheiro,mostrando
que u sumem um compromisso mesmo nâo casando.A gravidez na
adolescênciarequerum envolvimento direto dospaisdocasal,uma
vezqueocasaladolescenteestsseconstituindoen5otem condiçöes
econômicas e emocitmais de assumir a gravidez de fonna
independenteeautônoma.
'IPIBIC/CEPE-PUCSP)

*#TrtzhlfàorealizadonoJerpfiwdePesquisasclfajcaîeEpidemiolhicastfc
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DES39

A CONSTITUIIAO DO NOCLEO FAMILIAR DA GRXVIDA E
PG RPERA M OLESCENTE*#

enfrenta para se tornarindependente dastigurasparentais.Mesmo

queojovem casalconsigaserindependente,asdiiculdadesque
enfrentam (brigas e cilimes) mostram que sua relaçëo é bastante
delicada,epodeserum sinaldequen5oestâoprontosparaformarum
novo nl
icleofamiliar,com o tilho queirânascer.
lJ'
J:JI7/CE'
J'
S -PUCSP

#*Tr&cI& realizadonoJeniiwdePesqvisasCll
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DES40
PREFERGNCIAS NO BRINQUEDO DE M lRITI:UM ESTUDO SOBRE A
IDADEE GêNERO

Djane barbosa da Silva*,'Rmtwtfo Aunusto RamosPontes%ee
CelinaColino3fJ#al/l&J##(UniversidadeFederaldoPars)
As brincadeiras das crianças sâo um retlexo tanto de tendências
interiorcsde cada criança como da influência do ambiente söciocultural.Os dados de investigaçöes sobre diferenças sexuais na
brincadeira têm indicado que meninos e meninas preferem
brincadeirase brinquedosdiferentes,entretanto grande parte desses
estudos utilizaram brinquedos industrializados ou atividades de
blincadeiras que nâo envolviam brinquedos. Pmrtindo desta

investigaçöes,estapesquisatevep0robjetivoverificarapreferência
de crianças pordeterminadosbrinquedosconfeccionados em miriti

(MauritajlexuosaL.jeaexistênciadevariaWesnessapreferência

em funçsodogêneroeidade.Fizeram partedapesquisa120crianças
deciclo bâsico,com idadeentre 4 e 10 anos,provenientesdeuma

Silvia Sztamfater Groberman*1 (PUCSP), Edna Peters escolamunicipal(EscolaBosque).Foiutilizadaumasaladaescola,
Kahhale1 (PUCSP e DIPHC/USP), Julieta Quayle, Mara enfeitadacom descnhosllidicos,para processar-sea coleta de dados.
Cristina deSoazadefacl
b (DPHCJUSP)eMarceloZugaib Nasalalicavam dispostos68brinquedosdemiriti,divididosem cinco
categolias (utensflios domésticos. meios de transporte, tipras
(FMUSP)
humanas,atividadesregionaiseanimnis),decadabrinquedoexistiam

IINTRODUCXOI Pensar numa adolescente grsvida, é tentar duascöpiasnasestantes.Ascriançasforam agrupad%,sep indosuas
compreender que esta jovem estl passando por uma dupla preferências, em dfades(femininas,masculinas e mistas)e eram

transformaçâo. A0 mesmo tempo que Wvencia a crise da
adolescência,também enfrenta o fato de estargrâvida e todas as
consequênciasqueesteestadotraz. Discutir o modelo familiar
com o qualaadolescenteconviveé importante,pois afaml
elia exerce

J26

conduzidas a sala de observaçâo.Cada dfade foisubmetida a duas
sessöes observacionais. Os dados foram coletados através de
filmagens de suas brincadeiras. Ao término das duas sessöes cada
criança da dfade eram entrevistad% . Para tratamento dos dados

Resum os de Com unicaçöesCientlicas

utilizou-seoprogramaEtholng2.3,oqualpossibilitouafreqtznciae DES42
duraçân dabrincadeira com determinado brinquedo.N0sresultados Ea rros DA CLI
LTURA LX AL N0 DESENVOLVN EHTO, VISTOS
encontradosnëohouve umadiferença estatfsticacntreassessöes,o A'lu vé,s DA BRINCADEmA DE FAZ-DE-CONTA, EM CRIANCAS DO
quepossibilitou aescolhade qualquersesslocomo referencialpara MX AMBO(PORTODAFOLHVSE)
anfise,optou-se,assim,pela 2*sessâo.Foram ainda encontradas,
correlaçöespositivaseunilateraisentrefreqflênciaeduraçso,ouseja, Estudos demonstram que as crianç% revelam mais sobre o seu
quantpmaiorafreqfiênciadeconlatomaioraduraçâodepermanência ent
endimento do mundo, crenças e desejos através de suas
com o brinquedo.N0 que se refere a idade ,npo hotwe nenhuma brincadeiras de faz-de-conta que em outros aspectos do seu
diferençasignitkativadestasem relaçb afreqûênciaeaduraçâo da comportamento. p0r isto muitos estudiosos do desenvolvimento
blincadeira.C0m relaçloadiferençadegêneroosmeninostenderam escolheram este tipo de atividade para melhor compreender o
a apresentartrês brinquedos tipiticados (aviëotbarco e cobra), desenvolvimentû social e cognitivo das criawas. Este tipo de
enquantoasmeninasdcis(camaedançarinos).Discute-sequeobaixo brincadeirarequerqueacriançamanipuletransformaçöessimbölica
fndicede tipificaçJo sexualseja fruto dasvarisveisdependentes sofisticadas e as socialize com os parceiros. nossos estudos tem
utilizadas(freqiiênciadeduraçâo),vari/veismaissensfveiscomop0r indicado que existem pm icularidades nesse desenvolvimento que
o quala
exemplo o dtestilo debrincaf',podem Serutilizadase esta é uma estào relacionadas com o ambiente familiar e culturaln'
continuidadenecessM adestetrabalho.
criança vive. Por isto optamos por estudar comunidades com
PIPES/UFPA
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edeGrcatzfe em Psicologia
(%%pocentesdoDepcrfc- nl/dePsicologiaEperfl
neafcl.
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DES41
REALDADE E FANTASIA NA BRWCADEmA DE FAZ-DE-CONTA DE
CRIANCASX()Cö

caracterfsticasculturaisparticulares.Objetivo-Investigarpossfveis
efeitos da cultura localem variados aspectos do desenvolvimcnto
socialecop itivo,atravésdabrincadeiradefaz-de-conta,em crialxas

do Mocambo (Porto da Folha/SE), uma comunidade negra
reconhecida pela Fundaçào Palmares como descendentes de
quilombolas.M ateriais e M étodo - Foram observadas através de
filmagem em vfdeo-tapeeregistro cursivo,cercade25 crianças,de
ambos os sexos,dos 2 aos 12 anos,em sua atividade livre de

llka Dias Sfc/larl (Universidade Federalde Ser#pe),ândrl f. blincadeira,nosvâriosambientesdopovoado(mato,rua,quintais,rio
MandarinoBorgeseGuilhermeN.Caldeira
etc.).Resultados-Encontrou-seaté()momento,forteestereotipiade

A brincadeiradefaz-de-contapareceserumaatividadeuniversalna
espéciehumana,e queexigedascriançascapacidadepara transpor
deliberadamente a fronteira entre realidade e fantasia. Fatores
ambientaiscomoo statussöcio-econômico eaculturasâo elementos
queexercem pressöessobreaformaeo contelidodccomportamento
de brincar.O esmdo das manifestaçöes de brincadeirasde faz-deconta nas diversas culturas pode contribuirpara o esclarecimento
sobreaformacomoascriançasapreendem arealidadevivenciadaea
relacionam com a fantasia,contribuindo para melhorentendimento

sobreodesenvolvimentûdehabilidadessociaisecognitivas.Objetivo
Estetrabalhopropôs-seaestudarabrincadeiradefaz-de-conta,nos
seusvariadosaspectos,em criançasXocö-umacomunidadeindfgena
habitante da ilha de Sào Pedro no rio Sâo Francisco,muàicfpio
sergipano dePortodaFnlha.M ateriaiseM étodo -Foram registradas
em vfdeo-tapeasatividadeslivresdascrianças,sendoselecionadosos
episödiosde faz-de-conta.Foram observadas cerca de 35 crialxas
entre2 e 12 anos,de ambosos sexos,nosvo osambientesonde
-

blincam (rio,praça,mato,plantaçâo etc.
).Resultados -Os dados
demonstram forte influência da realidade cotidiana naorigem dos

temas brincados (61%),ilustrando a rotina da comunidadc ccmo
andardecanoaoucuidardogado.A realidadeextemainfluenciouem
28% dos episödios e apenas 11% envolveram temas puramente
fantasiosos.Também na forma como as clianças simbolizaram e
transformaram a realidade encontramos predominância da cultura
local,havendo tendência para a utilizaçâo maisamplae diversiticada
de modos de transformaçâo da realidade mediados por elementos

gênerc na escolhadostem% de brincadeira e grande influência do

modo de vida local no contetido dessas brincadeiras (50% de
atividadesdomésticasparaasmeninas e42% detransporte,
sparaos

meninos). Encontrou-se também um uso largo de materiais
encontrados pelo chào (sucata,materiais da natureza,domésticos
etc),com grandeYaziabilidadenatransfonnaçâosimb4lica,realizada
deformadiferente pormeninos.e meninas,inclusive,c0m ()uso de
animaisdomésticoscomoporexemploumagalinhaninadacomoum
bebê.O modo de falardascriançase suasexpressöesmaiscomuns
sâo muito semelhantesasdeseuspais.Sö foiobservadainfluência
diretada'I'
V em brincadeirasdeaventuras.Conclusào -Osdadosaté
o momento contirmam a hipötese de grande influência da cultura
local nos temas. enredos, linguagem,gestos etc,,que evidenciam
aspeectosinteressantesdo desenvolvimento dessascrianças.
Palavras-chave:desenvolvimento,culturaefaz-de-conta
DES4?
INSEK XO E INTEGRACAO DE CRIANCAS NA CRECHE UFF NO ANO
1999:A INTERLOCW XOC0M M FAMILIAS

Perc Maria RamosdeVajconcellos,ânJ BeatrizSantosBarbosal##
ClâudiaRegina Brandl
z, Frfcc Rosana Dftu VidalzeFabia M onica

Jtwm dosSanto? (UniversidadeFederaldeRuminense)
INTRODUCAO:atéo primeiro semestredoanode 1999foram
realizadu três inserçöes de crianças e fanu7ias na creche da

UniversidadeFederalRuminense,nosmesesdemarço,abrilejunho.
O planejamentoparaoprfododeentradadascriançasérealizadopela
materiais(57%),possivelmenteem funçâo dointensouso deobjetos equipedepsicologia,quedesenvolveesteprojetoespecfticoh5cerca
nâo especfticosparabrincadeiracomo sucata, materiais da natureza de 3 anos, através de uma perspectiva sécio-interacionista.
ou instrumentos de trabalho, refletindo uma atitude m ais concreta OBJETIVOS:est
etrabalhotem comoobejtivo amenizaraansiedade
frente a realidade. As formas ideacionais, onde se prescinde de
recursos materiais e a realidade é abstrafda mais profundamente,

foram menosusadaseem carltermaisrestrito (43%).Conclusâo Nâo encontramos diferenças importantes na quantidade ou
precocidadeda atividade representacional,e sim na complexidade de
suassimbolizaçöes.Aquiadiscussâo,como em trabalhoscléssicosda
Jrea,nâo é sobre status söcio-econômico ou classe social,mas da
culmra, se nëo claramente indfgena, mas rural e ribeirinha que
efetivamente predominanaaldeia.

Palvra-chave:fanmsia,Tt
u-/e-ctl
nlceindl
kena

no perfodo de entrada à.creche,promovendo maiorinteraçëo entreos
agentesenvolvidos:crianças,fanuelias e educadores,elaborando uma
proposta queatenda àsnecessidadesdetodos.M ETODOLOGIA;em
cada um dos três perfodos citados, entraram na creche,

respectivamente,8,9e9 crianças(totalizando26criançms),divididas
nostumosdamanhâe tarde.Em todasasinserçöesforam elaborados:

planejamentos;reuniöes prévias com os pais a fim de esclarecer
dlividase exporo planejamento;acompanhamento diferenciado nas
primeirassemanasde entrada,contando com a presença de bolsistas
de apoio e de um familiar;e reuniâo posterior com educadores e

fanu7ias,com o objetivo ed avaliar o perfodo.Nesses(lias foram
Resumosde ComunicaçöesCientl
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glanejadasatividadesquepdtssem integrarcrianças,?ésecreche. realizadas,foram selecionadasaquelasqueproduziram Ssfaz-de-conta''
Paraisso,contou-sec0m aparticipaçhod% equipesdeservip social c0m diferentes nfveis de complexidade. Cada brincadeira foi
e pedagogia. RESULTADOS: a presença efetiva dos yais nos
primeirosmomentosdaentradade seu filho na creche,possibilitou
umamaiorintcrlocuçsoentrecrecheefamflia,bem comomaicrbemestardascriançasnestenovo espaço.Outrodadorelevanteé0fndice
de evasso das crianças:25 das 26 crialwa novas continuam na

transcrita a partir dos videoteipes e foram preparados textos
correspondentes.ResultadoUm livro,destinadoaosadultos,contendo
30pequenostextos,elaboradosem linp agem acessfveleclara,em
forma de conversa. Em cada textn relativo à descriçâo de uma
brincadeira,foram apresentados:o materialnecessério,usualmente

creche,CONCLUSXO:acreditamosqueplanejamentosconstmfdos, sucata;asatividades,c0m adescrkâc dasaçöesd0sadultosedas
com a participaçpo de todososenvolvidos,sâo fundamentaispara
obtermosuma inserçëo de qualidade.A busca do dillcgo com as
educadorase as fanu'lias vem possibilitando,a nöspesquisadoras,
discutirnovasestratégiasparaaelaboraçâodenovasinserçëes.

açöes dos bebês e comentM os sobre cs possfveis gnnhcs
desenvolvimentais que a brincadeira prom rciona aos beàês.
Exemplcsdostextosserâoapresentados.
PROEXIUMCDR-(7#JT-& lrJdeprodativi
dadeempesquisa
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DES45
EMPATIA EM MENN OS PM -ESCOLARES: AVALIAIAO POR
PRoa ssoREs
Fabkola élvares Garcia%* e ZiIJJ àparecida Pereira Del Prette

culturais

DES44
ENSINANDOA BRNCARDEFAZ-DE-CONTA
HariaStella CoutinhodeAlcantara Gil,stlac.yVinagreFonseca de

âfzn:ftftz,%Renata Belenzanie #T/IJiJ Cazati(Universidade Federal
deSàoCarlos)
Introducâo Pais e educadores têm um papel fundamental na
qualidadedo desenvolvimento dacriançapequena.SëoresponsJveis
sobretudopelapromoçâodeinteraçöessociaisricas,entreacriançae
as pessoas mais pröximas, possivelmente potencializad% nas
brincadeiras. O Progrnma de Atendimento à Criança
Institucionalizada e Semi Institucionalizada, desenvolvido pela
UniversidadeFederaldeSâ()Carlos.desde 1994,caracterizou-sep0r

serum programadeensino,pesquisaeintervençsocujasaçöesforam
orientadu parapromoveraqualidadedodesenvolvimento debebêse
porsecentrarnapromoçâodeinteraçöessignificativasentreadultose
bebêseentrebebêsdecreche.Destacamos,nestetrabalho,trêslinlms

deaçàoarticulada nasquaisabrincadeirafoiaestratégiaprivile#ada
e considerou-se que era possfvelensinaradultosa brincarem com
bebês. As açöes envolviam: a estimulaç:o de bebês de risco; a
estimulaçâo da interaçâo adulto-bebê e a construçâo de material
instrucionalparaorientaçâodepaiseeducadores.Osparticipantesdo

trabalhoenvolveram-senaanâliseenoplanejamentodebrincadeiras,
potencialmentt imptmantes paraos objetivosda estimulaçâo dos
bebêse dasinterw öes,e diferentes gruposdedicaram-se a brincar

combebês,paiseeducadoras,atendendoobjetivospröpriosparacada
populaçso.Tanto a estimulaçb d0sbebêsquanto aestimulaçëo da
interaçso adulto/bebê,pormeio da brincadeira,geraram ()material
instlucional destinado a leigos que tiveram oportunidade de
escolarizaçào restrita. Este trabalho apresenta os procedimentos
adotadoseosresultadosobtidosnaelaboraçàodeum livroentitulado:
'sBrincando na Creche: faz de conta qué...'', considerando a
importância das brincadeira de faz-de-conta no desenvolvimento
infantil,atestada pela literatura de diversas éreas do conhecimento.
Procedimentos Diferentes nfveis de capacitaçâo de estudantes de
graduaçâo em psicologia, de pais e de educadores de creche
constituiram-se na base da elaboraçso do livro.Estudantes foram
Sugervisionadosnaavaliaçëodosbcbêsenaseleçâo debrincadeiras
que lhes propiciassem um envolvimento prazeroso.As brincadeiras
eram propostaseavaliadasconsiderando-seaadesâodosbebêseseus
ganhos desenvclvimentais e eram registradas em videoteipe.
Paralelamenteàestimulw âo de bebês,seuspaiseeducadoreseram

orientados porestudantesque planejavam e realizavam sessöes de
orientaçàoem grupo,nasquaisestavam previstas:aparticipaçpoem
atividades de relaxamento e de entrosamento do grupo; o
envolvimento nas mesmas brincadeira propostas aos bebês do
berçério e a observaçâo de um videoteipe contendo o registro da
brincadeira realizadaspelosestudantescom ascrianças,ereproduzida
com os pais na sessâo de orientaçâo.Dentre todas as brincadeiras
128

(UniversidadedeS5oPauloeUniversidadeFederaldeSâ0Carlos)

JustiticativaeObietivos.é crescentenaPsicologiaapreocupaçâo
com o desenvolvimento de habilidades sociais e emccionais em
crianças.Dentre estashabilidadespode-se destacar a empatia,que
envolveperceberasituaçâodooutro,compreenderoseusentimentce

expressarestacompreensâodefonnaverbale/ounâoverbal(gestose
açöes). Poucos estudos tem sido realizados nesta temo ca,
especialmentc na idade pré-escolare com meninos,que parecem
apresentaresta habilidade menos desenvolvida do que as meninas.
Uma formade avaliaçâo dehabilidadessöcio-emocionaisque #em

sendoutilizadaéatravésdeinformaçëoporoutrossigniicantes(pais
cprofessorcsprincipalmente).O presenteesmdo focalizaaavaliaçâo
dasprofessorassobreashabilidadessöcio-emocionaisdeseusalunos,
em particularaquelasrelativasàempatia,com vistasaconhecersua

percepçâo desses aspectos e também a selecionar sujeitos para
paliciparem deum estudomaisamplosobreessatemstica.
M ateriale M étodcs.Participaram deste estudo,11 professorasde
uma pré-escola municipalda cidade de S5o José dosCamposque
avaliaram todososseusaltmos,perfazendoum tctalde 141meninos.

Foiutilizado um QuestionM o de Avaliaçâo de Empatia (QAE-P)
elaborado a partir de informaçöes encontradas na literatura sobrc
indicadores de empatia,tais como compartilhar 0 lanche com os
outros, demonstrar tristeza ao ver c outro chorando,mnnifestar
contentamentoquandoacontecealgodeb0m paraooutroetc.
Resultados.Osdadoscbtidosvariaram bastantedeumaprofessora
paraoutra.Duaspfofessorastiveram bastantediiculdade em avaliar
csseusalunosutilizandofrequentemcnteaalternativad'
sem condiçöes
pafa avaliar este item''. O restante das professor% encontrou
disculdades para avaliar itens como:demonstraçâo de medo pclo
menino em situaçöes de perigo,apresentaçso de b0m humor em
relaçâoabrincadeirasdemaugostodoscolegaseelogioa0scolegas
expressando sentimentos positivos.De todos osquestiono os,138
foram integralmenterespondidoseamédiatotaldaempatiaatribufda
aosalunospelasprofessora foide65,65% .Um totalde68meninos
obtiveram pontuaçào acima desta m& ia,demonstrando gortanto,
maior empatia.Os itens do questione o melhor avaliados pelas
professorasenvolveram:ausênciadecomportamentosagressivospara
com os colega, disponibilidade para trabalhos que envolvam
cooperaçâoeausênciadeexpressöesdedesagradoquandoum colega
é elogiado pela grofessora.Ositensmaisnegativamente avaliados
envnlveram a baixa frequência de expressâo de Sentimentos ccmo
medo,alegliaetristezaem situaçöescotidianas.
Conclusâo.F0ipossfvel concluir que as professoras apresentaram
difculdades em avaliar a empatia dos alunos, talvez porque nâo

qstejam habituadasaatentarparaaexpressâoemocionaldosmesmos.
E possfvel atirmar que talvez a formaçâo destes profissionais nâo

estejasevoltandomuito paraasuainstmmentalizaçâo no sentido de
Resumosde ComunicaçöesCientlTcas

valorizar e favorecer o desenvclvimcnto dc habilidades söcioemocionaisdosalunos.
lprojetohhanciadopelaF/AF-.
$#

Visando ampliar a abrangência dos estudos sobre esse tema,
considerou-se,nestetrabalho,umanovapopulaçâo,istoé,criançase

Pal
avravcbave:e//yllàc,inteligênciaemocionaleensino-aprendizagem

consistênciaeinconsistênciaentreinstruçöesapresentadasporadultos
para ascriançasc0m asquaisinteragem e as consequênciasque o
adultodispöeparaasaçöesdascriançasrelacionadasàsinstruçöes.
Participaram desteestudocincoeducadoraserespectivosgrupcsde
crianças sob cs seus cuidados,de uma creche da cidade de S5o
Carlos.
A coletadedadosfoirealizadanassalasdestinadasàsatividadesde
cadagrupcdecrianças,propondo-seumaatividadesemi-estrumrada
com blocosdemadeira.Decidiu-sepelautilizaçâo dabrincadeira,por
ser uma atividade usualna faixa etéria selecionada,além de se
constituirem oportunidadededaredeseguirinstruçöes.
Nassessöesderegistro foram cmpregad% câmerastilmadoras.Os
videoteipesforam examinadose foram transcritosos desempenhos
dosadultosedascriançasrecortadosem episödiosdeinteraçâo,com
a ocorrência de instruçöes por pal'te do adulto.Também foram
descritos cs perfodos de transiçpo entre episödios,denominados
perfodosdeatividades,nosquaisnëoocorriam instruçöes.
Osdesempenhosdos adultosforam classificados em felaçëo aos

DES46
A 'rV E O BRmCARNUMAAMOSTRADECRIANCASPAULISTANASDE
1A'SéRIENAPERCEPCAODESEUSPMS

Maria Bernardete Ribeiro* (Universidade de Santo Amaro),
WalquiriaFonsecaDuarte(UniversidadedeSantoAmaro eInstituto
dePsicologiadaUnivcrsidadedeSâoPaulo)eMaria#a PazPereira
(UniversidadedeSantoAmaro)

Objetivo:Foirealizadaumapesjuisac0m oobjetivodeestudaros

hsbitosem verrf'
v eainfluênciano comportamentodebrincarnuma
amostradccriançasdc1'.sériedeumaescolaparticulardacidadede
Sào Paulo.
M étodo: A amostra utilizada foi composta por 23 crianças,
estudantes da 1* série do Ensino Fundamental de uma escola
particular, situada na periferia da zona sul de Ss() Paulo. Os
instm mentos utilizados foram dois questiono os dtsir ados pelas

sua educadorasnacreche.O objetivo especffico foiidentificara

letras P (de percepçâo)e H (de hlbitos),compostosp0rquestôes desempenhosdascriançasouaosobjetosemateriaisdisponfveisna
abertas e fechadas que deveriam ser respondidos pelos pais das sal
a;jéosdesempenhosdosalunosfornm classiticadosem relaçàoao
criançaspesquisadas,adaptadosdeEMERIQUE (1989).Osdados atendimentoounâodasinstmçöesapresentadaspelaeducadora.
obtidosforam analisados em termos de freqtiênciasabsolutas(0 e
Em seguida,em cada episédio foram identiticadas contingências
relativas(fr),paraposteriorczculodoqui-quadrado.
tomando-se porunidade de anélise:o desempenho antecedente da
Resultados;Destacamosalgunsresultadosqtle tiveram diferenças

signilicantes;1)com maisfreqiiência(78%),ascriançaspesquisadas
aprescntam um fndicedeassistênciaàtelevisrosuperiora4horasnos

diast
iteis;2)com maisfrequência(78%1,aosssbadosedomingos,as
criançaspesquisadasapresentam um fndicesuperiora4 horasdiM as

de atividades lt
idicas;3) c0m mais freqtiência (65%),ascrianças
pesquisadascomeçaram aassistir'
.
I'V antesdecompletarem 1anode

idade;4)com maisfreqiiência(74%),ascriançaspesquisadas imitam
personagensdcX'
V em suasbrincadeiras;5)com mais frequência
(70%).ospaisdascliançaspesquisadasacreditam que a TV serve
como fonte de lazera seusfilhos,masnpo percebem sera TV o

centro de interesse llidico de seus filhos (74*).
,c 6)com mais
freqûência(96*9,ospaisdascriançaspesquisadasacreditam quea
'I'
V é uma companhia agradlvelpara seus filhos e que seria uma

influênciapositivanaformaçâodeseusfilhos(77%).

educadnra-odesemgenhodacriança-odesempenhosubseqûentcda
educadora. As contingências foram agrupadas em imediatas ou
remotase analisadasem funçâo da consistência entre instruçöes e
contingências.
Observou-sc diferença nos aspectos analisados entre pares de
gruposde idade,isto é.gsdesempenhosdascrianças eeducadoras
aproximam-separaosgruposdedoisetrêsanoseparaosgruposde
quatroecincoanos,havendopeculiaridadesnogrupodeum ano.Nos
grupos entre um e três anos oconrm. sobretudo, instruçöes
caracterizadas pelas açöes do adulto dirigidas ao ambiente
reorganizando-o de modo a aumentar o acesso de cada crialxa ao
brinquedo;observa-setambém maiorfreqtiênciadobrincarporparte
do adulto.Nosgruposdequatroecinco anos,asinstm çöessâomais
episödicase referem-se à disciplina,havendc poucos contatos do
adultocom ascriançis.A imediaticidadedascontingênciasprovidas
pelu educadoru parece decrescer com o aumento da idade das

Conclusöes:Os resultados apontam em direçâo oposta à nossa
hipöteseprincipaldeque ascriançasda amoltra que assistem mllito à. crianças.Quanto àconsistência,deve-se buscarconfirmaçâo para a
televisâo,preferem deixar de lado a brincadeira ativa (através de tendênciademaiorconsistêncianasinteraçöesocorridasnosgrupos
brinquedosejogos)em prolde uma atitude passiva (através da demenoridade.
assistênciaàTV).Napercepçâo dospais,hs um equilfbrio entreo ICNPq/PIBIC -Bolsadeprodutividadeempesquisa
tempo despendido à '
I'V e àquele despendido àsatividadcsllidicas. J'clcvraç-c/ltwe.
'instruçöes,crecheeinteraçöosoci
al

Além disso,paraogrupopejquisado,n5oh;crftica em relaçâoao
uso da'
I'V pelosseusfilhos.E interessante destacarqueosresultados
obtidos encontram-se em direçâo oposta às indicaçöes da literatura
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especializada,ondedestacamosSOIFER (1991),porexemplo.

DfAoy.sM AEE BEB;RECéM-NASCIDOS
Luciana Fontes Pessôa*.Michele Siviero M artins*. F/gvïa Gomes
Luz*, Ivoneide Wtzna Jc Silva*, S'
IUtZFIJ Engelhard Nogueira. e

Palavras-chave:TM lûdicoecricaju

CONTEXTO DE CUIDADO E A ORGAMZAG O DAS ATIVDADF,
S DE

Maria ?blrftzSeidlde Moura (Universidade do Estado do Rio de
INSTRUIXES NA INTERAG O ADULTO-CRIANCA PEQUENA: Janeiro)
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CONSBTENCIA E INCONSISTêNCIA
Heloisa s'
loppa M enezes Robles% e M JAJ Stella Coudnho de

AkantaraGil(UniversidadeFederaldeSâoCarlos)

Na tentahva de uma maior compreensâo das etapas iniciais do
desenvolvimento no contexto segundo uma abordagem söcio-cultural.

o presente trabalho tem como objetivo analisarediscutir,de forma
O comportamento govemado por regras vem sendo objeto de
investigaçëo desde adécada de 60.Osestudos realizados,buscavam
descrevê-lo, diferenciâ-lo do comportamento modelado por
contingências,identiticar o seu papel nas interaçöes sociais,entre
outros aspectos.Na década de 90,procurou-se transpor os estudos
teöricose experimentais para situw öesnatt
lrais,dentre elas a sala de
aula. Por meio da anfise da interaçâo professor-aluno, as
investigaçöessobretalcomportamento prosseguiram .

Resumosde ComunicaçsesCientl
-ficas

comparativa,asprincipaisatividadesrealizadaspordfadesmâerecém
nascido em contextosespecfticos,assim como,osscriptse artefatos,
nosquaisestasatividadessâoefetuadas.Trintadfadesmàe-bebê,estes
com idade média de vinte e nove dias foram observadas e tilmadas
durante quinze minutos em suas residências. Considerando trinta
intervalos de trinta segundos de duraçâo foram registradas as
atividadesrealizadasporambososparceirose descritosos contextos
especfficos em que estis ocorreram.Os contextos mais freqtientes
129

foram selecionados e f0i feita tlma anélise comparativa,entre as ESCOLARIDADE
dfades, das atividades realizadas pelas mesmas. Este trabalho Célia MCIHJ Soares Comes de Sousa** e Murfc Helena Fzv:r/
focalizouo contextodecuidado,noqualidentifcou-seapresençade (UniversidadedeBrasflia)
scripts.Verificou-se,em geral,umaseqizncia comum deatividades
neste contexto especfficc:olharo bebê,falarc0m ele,pegl-lo no
Obietivo: Estabelecer uma comparaçâo entre () desempenho
colo,colod-lc nabanheira,tccaro seu corm ,retirs-lo dabimheira, copit
ivo de sujeitos universitlose o desempenho de stjeitos
começaraenxugl-lo,colocarsnafralda,limparseunarizesuaorelha adultosem alfaàetizaçâoobtidoem estudo anterior.Método: como
e vcsti-lo.Além deste script, este contexto se mostra organizadn noestudoanterior,apresentamos15problemasderaciocfniodedutivo
também p0r artefatcs bastante especffcos da nossa cultura em de 3termos,do tipo edaémaiorqueb,b é maiorque c;quem é(h
paisostrêselementos-uma relaçâo,umaconclusso e
determinadas clases sociais, tais como: fraldas descartlveis, maior?''ncs(
sabonetes,shampusprépriosparabebê,banheira,escovasdecahelo, umaordem-variavam aformadeapresent
açëodo adjetivo,naordem
p mada,colônia,cotoneteseremédios.F0iobservadoainda0 estilo a-b,b-cou a-b,c-a,a65universitv psdecursosdeciênciasexatu
dasmâesnarealizaçso dasatividadesdecnidadoecomoosbebêsse (18 mulherese47 l
mmens),e47decursosdeciênciashumanasda
comportavam (e.g.com irritaçâo,agitaçsooutranqtiilidade)diantede UnB,34mulherese13homens,numamédiadeidadede20,4 e25,3,
taisatividades.Foiverificadoqueestecontextcespecfficopropiciao respect
ivamente.Aleatoriamente,foram convidadossujeitos,apösa
desencadeamentodeatividadesdasmsesed0sbebê.Taisatividades sittlaçpoexperimental, aumaentrevistasemi-estnlturadacentradana
serelacionam esâo influenciadastanto pelo estilodamâecomopor dilkuldaded0sproblemas. Resultados'
.osresultadosobtidnsforam
caracterfsticas individuais do bebê. A pardr dos resultados foi analisadosquantitativae qualitativamente.Asmédiasobtidu foram
possfvelacompreensâodasformasdenrganizaçsodeatividades das sipiticativamente superioresàquelasobtidasno esmdoanteriorcom
dfades em contextos especfficos,entendendo-se que estas formas, adultosem alfabetizwso.As médiasdos esccrespara as varisveis
assim 'comoospröprioscontextos,podem modificar-seem ftmçâode sexo e curso nâo diferiram sip ificativamente.Portm,observamos
variaçöessöcio-culturais,CNPq /PIBIC,UERJ/PIBIC,lufp
â'
:z que a médiadasmulheres,estudantesde ciências humanasé mais
baixadoqueadeciênciasexatas,demodoquenogeral,amédiados
CNPq.
Pcl
uprtu-c/ttwe; cont
exto de clfftfctft?, ativi
dades da tfftltfe e Jt/àrenju.
r escoresdasmulheresuniversitâriassemostramm'sbaixadoqueados
culturais

DkS49
RELACAO ENTRE CONCENôES DE M:F,S BRASILEIRAS SOBRE O
DESENVOLVN ENTOINFANTILIMCIALE A IDADEDESEUSFILHOS
Ivoneide Vitmt:& Silva%.Susana #?œdl/lJrd Noîueira*.Luciana
FontesPessôae,Michele Siviero Martinse,âdr/
arltzPaes Ribas e

Mtzria u cia SeidldeMoura (Universidade do Estado do Rio de
Janeiro)
Este estudo parte dasevidências sobre ascapacidadesdc rectmnascido,considerado como serativo,edaimportânciadasidéiase
concepçöesdasmâesnaconstituiçào denichosde dcsenvolvimento.

Tem porobjetivoanalisar,em um grupodemâes,arelaçsoentreo
resultadodaaplicaçèo do QCBR (Questionoo paraAvaliaçsoda
Concepçso de Adultos acerca das Ccmpetênciasdo Bebê Recém-

nascido)e aidade de setlsslhos.A amostra foiconstitufdapor60
mâesresidentesna zona urbana dacidade do Rio de Janeirn,com
idadesvariandoentre 17 e 42 anos,com âlhosde até 23 anos.Os

dadosforam colhidosatravésdaaplicaçâoindividualdoQCBR.De
uma maneira geral,o grupo avaliou positivamente0 recém-nascido
em termos de suas capacidades especfscas.F0i veriscada uma

homensestudantesuniversitMos. Qualitativamente,ostiposde

problemas que apresentaram maior frequência de crro foram os
mcsmosdo estudo anterior:aquelesque apresentavam um a relaçâo
decomparaçsodesuperioridadenegativa,infericridadepositivaede
superioridadepositiva,respectivamente,confirmandoosresultadosdo
esttldocom adultosem alfabetizaçsoeconirmando ainfluênciadas
varisveis lingufsticas no desempenho deste tipo de problema, e
independente do nfvel de escolaridade.Nâo se observou como
aconteceu nc estudo anterior: respostas que sugerissem uma
tentativadedescobrirumaregra-chaveparaasrespostas;discursonas
entrevistasque sugerissem uma metacogniçëo negativa.Conclusâo:
discute-seopapeldaescolarizaçâopara()desenvolvimentodeadultos
em processo de alfabdizaçso, e, em particular o processo de
letramento e a compreensâo da leitura, tanto em termos das
implicaçöes para o desenvolvimento metacognitivo, como em
termos dassuasimplicaçöessociais.Discute-seaarticulaçâoentrea
educaçb dogêneromasculinoefeminino,eopapeldaespeeciticidade
da JreasdeconhecimentonaEducaçëoFormal,em relaçâoaescolha
profissionaleem relaçLoaodesenvolvimentocognitivoadulto.
Palavras-chave: desenvolvimento cognf/fvt?, desenvolvimento fl#l/llt? e
resolaçnodeprp:le??l
tz.
r

correlaçâosigniticativanegativa(p<0,05)entreoescoretotalobddo DES51
noQCBR eavariévelidaded0sflhos,oqueindicaumatendênciade Assx lAçâoENTREFATORESDEPERSONALIDADELIGADOSAOAFETO
quanto mais velho o filho,menoro escore obtido pela mâe neste
instrumento.TaIresultado pode estarrelacicnado ao fato deque as

E 0 PERFILNEUROPSICOLO ICODEINDM DUOSM ADUROS

'

GuilhermeMaiadeOliveiraWood%f lsabelaGlff- rtl.
çScalionif

mâesquetêm filhosmaisvelhoshojetiveram suaexperiência de JuneaRezendeârtw ?bv; EduardodePaulafi?pa'W e VitorGeraldi
matemidade em uma (mt
za época,onde 0 acesso às informaçöes Haase5(UniversidadeFederaldeMinàsGerais)
acercadestafaseprecocedodesenvolvimentoteriasidomaisrcstrito,

ao contrMo do que se vcrihca na atualidade.Hoje,hl grande

variedade de livros didéticos, revistas, reportagens e artigos
disponfveis na Internetqtle divulgam asdescobertu mais reccntes
acercadascaracterfsticasdosbebêsrecém-nascidos.Osdadosdeste
estudo contribuem para o conhecimento dasidéiasou concepçöesde
adultos sobre o desenvolvimento infantiliniciale de variiveis a elas
associadas,quesepressupöeserem defundamentalimportânciapara
o entendimento dasinterw öesprecocesadulto-bebêe de seu nicho de

desenvolvimento.UERJ/PIBIC,FXFERJ;CNPq
Jkl
twrtu-clltwe;mâes:rcWlefray,desenvolvi
mentofn/caljlejS/7J:dosfilhos
DES50
RESOLUIAO DEPROBLEMASDE RACIOCW IO DETRVSW RMOS:UM
ESTUDO SOBRE O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO ADULTO E A
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Obietivos:A manutençâo do nfvel de ftmcionamento cop itivo
pareceestarassociadaamecanismosseletivosdecontroledostresse
dectimizaçb de recursosem indivfduosmaduros.O fort
alecimento
de laçossociaissignificativosea reverência aentidadessuperiores
aparecem comotraçosdepersonalidadeadaptativosnaidademadura.
Além disso, traços de personalidade tem sido relacionados ao
ftmcionamento cognitivo de indivfduos idosos em tarefas
neuropsicolögicas,taiscomo as funçöesde flexibilidade cognitiva e
memöriadetrabalho,amb% relacionadasaohmcionamentodoslobos
frontais.No ?resente estudo pretendemosinvestigara relaçâo entre
traçosdepersonalidadeeo funcionamento cognitivo relacionado aos
lobosfrontais.
Materiale Métodos:Dezessete indivfduos saudlveiscom idades

entre53e85anos(médiadeidade=63,11)eescolaridademédiade8
Resumosde Com unicaçöes Cientl
scas

anos foram avaliadosquanto à.flcxibilidadc cognitiva,memöria de
trabalho, ao nfvel de sat
ide e quanto a diversûs traços de
personalidade.Ostestesutilizadosparaa avaliaç:o datlexibilidade
cognitivaememériade trabalho foram respectivamenteo W insconsin

Card Sorting Test(WCSD e aBateriadeAvaliaçâodaMemöriade
Trabalho (BAMD .Paraavaliaçâo do nfveldc sal
idefoiutilizado o

QuestionoodeSat
ideGeraldeGoldbergeparaavaliarostraçosde
personalidade foi utilizado o Invento o Multifatorial de
Personalidade,oIFP.

Resultados:OsescoresnoIFP,noQSG,no WCST enaBAMT
foram comparados entre si. Foram observadas associaçöes
Sip ificativasentre osescorespercentflicosnosfatoreslntracepçpo,
Assistência,Asliaçso eDeferência.Osescorespercentflicosmédios
n(B fatores Assistência,Afiliaçâo e Deferência se situaram entre o
percentil60 e 70,indicando serem necessidades importantes para

essessujeitos.O escoremédionasdemaisnecessidadesavaliadaspelo

117P Situaram-se abaixo do percentil60.Além disso,foiencontrada
também uma associaçâo signiscativa entre o escore no fator
IntracepçàoeonimerodecategoriascompletasnoW CST

(t=-2,796*
,p= 0,019)eentreoescoreem Intracepçâneproporçso
derespostascorretasnoWCST (t=-3,014;p=0,
013).
Conclusào:A associaçâo entreosescorespercentflicosnosfatores
Intracepçâo,Assistência,AfiliafsoeDefcrênciaeaassociaçsoentreo
escoreno fatorIntracepçào e o desempenho no testeW CST sugere
um padrâo seletivo adaptativo de personalidade. O padrpo de
necessidades em que predomina a tendência à proximidade e
intimidade nos contatos sociais, aliado a crenças em entidades
superiores esteve associado ao melhor desempenho cognitivo em
indivfduos maduros.Em estudns posteriores pretendemos ampliar
nossaamûstradeindivfduosidososeinvestigarmelhorarelaçâo entre
cadafatordepersonalidadeeo hmcionamentocognitivoeosnfveis
dequalidadedevidadeindivfduosmaduros.
Kpoio: CNPq,Pré-Reitoria de Fmxlenl&, Universidade Federal de M Y J
Gerais
1-BolsistapeloCNPq
J-BolsistatfeExtensao

3-BolsistadeJajcfcç& Cientnca
4-âlp
znpdeGrtàl
fcçf
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5-ProfessordoDelwrltwl
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DES52

CONTEXI'OSX IALE ESTERIöTIPOSEMRELAG OA0GANERO

Suely de Oliveira Schustof e Selma Pacheco Gui= rtl.
î
(UniversidadeFederalRuraldoRiodeJaneiro)

O objetivodopresentetrabalhofoiodecompararascategorizaçöes

(X2= 7,94),presidente(X2= 7,32),lixeiro(X2= 6,
4)elimparacasa
(X2 = 4,28).Um nt
imero maior de crianças do meio rural,em

comparaçâo àsdo urbano,especiticou aatividade de limpara casa
como feminina,emboraa maioria concorde com ascriançasdo meio
urbano em caracterizl-la como feminina. Em relaçâo as outras
atividades, onde foram observadas diferenças significativas, os

sujeitosdocontextomralasclassitkaram maiscomofemininasdo

queosdomeiourbanoporém amodafoiparaaescolhamasculinaem
ambososgrtlpos.Comoprofissöesmnisapropriada paraamulher,as
criançasdomeio mrallevantaram asdeprofessoraefaxineira,asdo
meio urbano asde médica,faxineira e cuidard0stilhos.Pedreiro,
agricultore motoristaforam asmaisapontadasparao homem pelas

criaxasdomeionlralenquantoquemédicoepolicialpelossujeitos
urbanos.Conclufmos que o contexto socialem que vivem estas
crianças influenciou suas percepçöes em relaçâo as atividades
masculinasefemininas.

Palavras-chave.eJI:HJI#II
,contextosocialegl/lert/
DES53
VIOIZNCIAS NAD FERACONJUGAL:UM ESTDDO A PARTIRDOPONTO
DEVBTADECADAPARCEKO
Kétia NevesIxnz CésardeOliveira##,c lia M ariaM ende,
sBiascli-

Alves(DepartnmentodePsicolo/aeFzucaçso,UniversidadedeSào
Paulo,Ribei/oPreto)
Obietivos: Apesar de vislumbrar a impûrtl cia da funçâo
denunciatöriadapesquisaqueteriacomo foco aviolênciamasculina
contra a mulher,este estudo pretende se colocara partirde uma
abordagem mais vivencial,acreditando que assim começaremos a
pensar a pluralidade da violência e sua significaçëo. Assim,
questionando a suposiçëo de homem como ()ativo 'Mlpo''e da
mulhercomopassiva-vftimae ainda,tomandoporbaseahipötesede

Grossidequeaviolêncianaesferaconjugal,namodemidade,provem

maisde complexasrelaçöes afetivas e emocionaisentre homense

mulheresdcquedacontinuaçâoininteml
ptadopatriarcadû,objetivase investigarc discutira produçëo de signihcadosque sustentam o
processo dc inserçso da violêncianadinâmicadialögica da relaçâo

conjugal.Especiicamentepretende-seidentiscar:1)asconcepçöese
percepçöes dos sujeitos sobre seus relacionamentos mais
signiticativosaolcngodaWdaesuaspossfveisinfluênciasnarelaçâo

conjugal;2)atrajetöriadeconcepçöesepercepçöesd0ssujeitossobre
arelaçâoconjugaleassituaçöesdeviolência;3)asinfluênciasda
redesocialde apoio.

.

Materiale Métodos:Os sujeitos sâo 4 casais heterossexuais,

oriundosdasclassespopulares,com tempodeuniâoquevariade4 a
20 anos,em que a mulher registrou queixa contra o marido na
Delegacia de Defesa da M ulher de Ribeirào Preto, e foram

deatividadescomo masculinasefemininasentrecriançasdosmeios
urbano e rural.A comparaçâo do pensaresteriotipado em relaçâo ao
papel sexualfeminino e masculino foi relacionado por Lawrence
Kohlberg com o desenvolvimento intelectual geral.A uma amostra

contactadosapartirdestaDelegacia ou da Casada Mulher(ONG).

demaisdo M unicfpio de M ag&RJ,que cursavam o primeiro grau de
ensino,de ambosos sexos,com 10 anos de idade,apresentou-se 17
paresdegravuras,nosquaishaviaomesmo tipodeatividadesendo
desempenhada poruma tigura masculina e outra feminina.Foram
solicitadosaresponderquem decadapar,se sairia melhornasituaçâo
proposta.Apös,eraperguntado qualseliaa profissâo maisindicada

do referencialdo construcionismo social,no intuito de identificar as

de criançasdo meio urbano e ruralquanto as atividades de médico,
dentista,mecânico, motorista, cientista, artista pléstico, professor,
ralharou segurar crialxa no colo e segurar boneca,sendo as cinco
primeiras categorizadas como masculinas e as t
îltimas como
femininas.Foram encontrad% diferençassigniticativas,a um nfvelde
signiscância de 0,05 e gliguala um,para asatividadesde empinar

mudançadesipröprios.medo daperda,como denâq-arrependimento,

Optou-se pela entrevista na modalidade 'histölia de vida',
incentivando-os a falar mais sobre alguns pontos relacionados aos

objetivos da pesquisa. Toda as entrevistas foram gravadas e
constitufda de 60 sujeitos,30 do Municfpio do Rio deJaneiro eos transcritasnafntegra.A anllisetem sedadoqualitativamenteapartir
interpretaçöesfeitaspelossujeitos,discutindocomoestasforap fçitas
dentro do jogo de posicionamentos desenvolvido nas relaçöes
interpessoais-relaçâoconjugal,redesocialdossujeitoserelaçâocom
apesquisadora.
Resultados: No que se refere as percepçöes sobre a relaçâo

onjugal,o discurso dos homens foi marcado por ambigi
iidades,
paraamulhereparaohomem.AtravésdaanâlisedoChi-ouadrado, c
observou-se que nâo existediferença signiticativa entreasindicaçöes aparecendo falas tanto de arrependimento, decisâo/tentativa de

papagaio(X2=9,0),lavrador(X2=4,24),militar(X2= 10,
4),pedreiro

Resumosde(l/rwpkaX elCientlicas

esquecimentos,justiticativasapartirdeprovocaçöesdaparceira.As
falas das mulheres, também ambfguas, se referem ao
controle/autolitarismo do homem,sensaçöes de culpa,rebeldia com

usodeviolência,desejo pelomarido,ödioe horror.Encnminhandoa
discussâo com foco na interaçâo do casal, ganha atençâo a
comunicaçâo entre eles, que parece se estabelecer numa dupla
/J/

mensagem.0sSentidosdasfalassl0transformados?ara0prWrio de tfahalllo tem sido relacilmada à dilninuiçso da velocidide de
falanteap4sainterpretaçàodootltro,gerandotentativasdereparaçèo
mal sucedidas, que desembocam numa confusk copitiva c0m

procesgamento de informaçso. Ctmtudo, estudos de eeinamento
cognitivotêm colocado em evidência acapacidadedecompensaçëc
dedeficiênciascop itivasporpartedeindivfduosidosos.O presente
sentimentosdefrustraçâo,rejeiçsoeödio.
Conclusso:Asviolências,pcrpartedeambos,quedeacordoc0m a estudopretendeavaliararelevl ciadotreinamento em velocidadede
ideologia de gênero estabelecem-se em graus e formasdiferentes, processamento de informaçâo para a melhora de capacidade de
surgiria como uma tentativa de comunicaçâc para resgatar/impora memöriadetrabalho.
.
coerênciaMgicanossentidosdasfalas.

ProjetofmanciadopelaCAJ'F,
J
Pal
avras-chave:W/léplcl
b,conjagali
dnrlpeconzmicaçâb
%

DE554

BARREKASi CRIATWIDADEM SOALENTREUNIVERSITV IOS
EuniceMt
zrf
u Lima Soriano deAlencar (Universidade Catdlica de
Brasilia),nlessandroCarvalodeOliveira(UniversidadedeBrasilia)
eFrancivaldaPetrucci(UniversidadeCatölicadeBrasilia)

MaterialeMétodos:Quarentaenoveindivfduosidosos(médiade
idade= 66,94;desviopadrso:i6,7),c0m bom nfveldesatideenfvel
deescolarizaçsoformalde7anos,foram divididosem doisgrup sde
trabalho pareados quanto à capacidade de memöria de trabalho,
desempenhonoteste deRaven e capacidadede associaçëo deparcs

face-nome.O grupo 1 (n= 30)treincu taref% de velocidade de
processamentp e o gmpo 2 (n= 19)treinou tarefasde controle de

associaçso de paresface-nome.Cada grograma de treinamento teve
uma duraçâo de 5 horas.Ambos os grupos de treinamento foram
avaliadosquantoàcapacidadedcmemöriadetrabnlhoeacapacidade
Objetivos - Obsticulos de naturezas diversas que bloqueiam, de'associaçso de paresface-nome, antes e depois do perfodo de
diticultam ou mesmo impedem a expressâo dacapacidade de criar, treinamento.
têm sidodiscutidospelaPsicologiadaCriatividade.Entretanto,apesar
Resultados:Ambososgmposdetreinamento obtiveram melhoras
de serum dostemasque vem rccebendo destaque na literamra da
igjlificativa de desempenho especfficas às modalidades de
Jrea, observam-se poucos estudos empfricos acerca das barreiras s
trelnamento recebidas, porém nenhum dos dois grupos mostrou
pessoaisà criatividade,que nLo estejam diretamente relacionadas alteraçöesde desempenho nastarefasde capacidade de memöriade
àquelas existentes no ambiente dc trabalho.O intercsse por esta trabalho.
questso levou-nosao desenvolvimento do presente estudo,que teve
Conclusâo:O treinamentoem velocidadedeprocessamento parece
como objetivo investigar distintas modalidades de barreiras à nb sersuticienteparaproduziralteraçöesnacapacidadedemcmöria
expressâodacriatividadepessoal.
de trabalho. Em estudos posteriores, pretendemos avaliar a
M éte o -Participaram do estudo,365 estudantes (35,6% do sexo importânciadeoutrosaspectosdo constndodamemöriadetrabalho
masculino c 64,4% do sexo feminino), sendo 52,
2% de tlma taiscomoacapacidadedecoordenaçâodeoperaçöessimultl easpara
universidadeparticulare47,8% deumapt
iblica.
a memöria de trabalho, bem como o efeito de programas de
Utilizou-seoInventâricparaIdentificaçëodeBarreirasàCriatividade treinamento com mais horasde duraçâo.Além disso,pretendemos
Pessoat,coAstrufdo e validàdo pela primeira autora do presente examinara generalizaçso do aprendizado nastarefasdelaboratörio
cst
udo.Este inventM o compöe-se de 66 itens referentesa quatro ' paraaresoluçâodeproblemasnocotidiano.
modalidadedebarreiras,identiscadasapartirdeanélisesfatoriaisdo Apoio.PlBIa CNPQ

instmmento ori#nalmente constnlfdo.Sâo elas:Inibiçàosimidez;

làlunodeMestrado6m Psicologia Soci
alda UniversidadeFederaldel/'
fnc,r

Falta de Tempo/oportunidade; Repressëo Social; e Falta de GeraisBolsistapeloCNPq
'BolsistatfeExtensâopelaUniversidadeFederaldeMi
ntl.rGerais
M otivaçào.Este instnlmento foi aplicado,de fonna coletiva,em
'BolsistadeJrlfciaitibCieatt
pcapelaUnfverlïffWeF'
ederaldeAlï?ltl.
rGerais
distintasturmasdecursosuniversito os.
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Resultadas -Diferenças signiiicativas foram observadas entre os
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tmivcrsitM osdosexomasculinoefemininoem duasmodalidadesde Gerais
barreiras, a saber: Repressâo Social e Falta de Motivaçâo,
Ptlltwral-c/l
twe;treinameatocognitivo degrl
tpt
?,tarefasde lkis-e-papele
apresentando os universito os do sexo mnsculino maior falta de velocidadedeprocessamento
motivaçâoe osdo sexo femininn apontando maiorrepressëo social.
Observou-setambém diferençassignificativasentreosestudantesda DES56
universidade pliblica e particular nas barreiras denominadas lN1cIO DA VmA ADULTA AO ENVELHK IMENTO: PRODUIAO
Inibkàofrimidez e Falta de Tempo/opcrttmidade,mais apontad% CIENTIFICAEM DOISPERIöDICOSDEPSICOLOGIA
pelaamostradauniversidadeparticular.
Reeina Maria 'rfltfo u ite Erbolato** e Geraldina Porto Witter
Concltlsâo-Fatoresrehtivosàsocializaçâodehomensemulheresna (PontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas)
sociedade ocidentale outras varisveisde ordem söcio-culturals5o
levantadosparaexplicarosresultadosobtidos.
A vidaadultaeavelhicepassaram ater,nastiltimasdécadas,um
ProjetoJurcftllmzrlfe/atwcïafopeloCNPq,aquem osautoresagradecem
espaço crescente na produçâo cientftica e merecem trabalho de
fkl
twrfu-c/ltwe;criativi
dade,bloqueioseuniversitârios

metaciêncianoBr%il,paraverificarsuasituaçâonopafs.Objetivou-

DESM
TREINAMENTO COGNITIO NA IDADE M ADURA: VELOCIDADE DE
PRX ESSAMENTOE CAPACIDADEDEMEMURIADETRABALHO
GuilhermeMaiadeOliveiraWood*kllsabelaGlé= rldlScalioni%l,
Junea Rezendeârtwojov#Eduardo dePaula IJZ?IJO e WfsrGeraldi

se, nesta pesquisa documental. veriticar aspectos da produçâo
envolvendooadultoe()idoson0speriödicosEstudosdePsicologiae

Obietivos:A memöriadetrabalhoéum sistemadeprocessamento
deinformaçâodecapacidadelimitadaimportanteparahabilidadesde

'd#:.
zJoeCrltica.istoocorreucom 32,1% dostrabalhos.Em ambos

Haases(UniversidadeFederaldeMinasGerais)

inteligênciafltiidi raciocfnioelinguagem.A capacidadedememöria
de trabalho mostra um decréscimo gradual ao longo do
envelhecimento adulto,fazendoqueosindivfduosidososapresentem
diiculdades em tardas de memöria de trabalho em relaçào a

indivfduosmaisjovens.Essadiminuiçâo de capacidadedamemöria
132

Psicologia:'d/lext'
itleCrflfc/,cobrindooperfodode1994a1998.
Aolongcdesseperfodoforam publicados,noprimeiroperi6dico,um
totalde93 artigose,no segundo,106.A anâliseenfocou diversos
aspectos.Osresultadosmostraram que,em Estudos de Psicologia.
50,5% dostrabalhosenfocaram adultosou idosose,em Psicologia:
osperiödicospredominaram estudos com um t
inico autor:56,9% e
32,4%,respectivamente,porém,em Psicologia:::.#:.
Kt
ib e Crktica,

prevaleceram, no todo, estudos de autoria miltipla (67,6%),
resultando em diferença signiscante entre OS periödicos.

Predominaram autoresdesexofeminino nosdoispeliddicos;(72,2%

e62,8*).Dentreosadultosestudadosvaledestacarque,noconjunto

dosdoisperiödicos,apareceram 30.8% detrabalhosem quesâovistos
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como prtéssionais;20,2% como estudnntes universito os; 11,5%
como parte da amostrapara5nsde comparaçëo com outrosgrupos
etM os; 9,6% assumindo o papel de consumidores de serviços
protissionaise 6,7% nopapeldepais.Estudos que tiveram adultos
porûnico alvo compreendernm 15,4% dostrabalhos.J;adultcsna

meia-idadee idososcompreenderam 5,8% dosestudos.Quantoac

sobreosuportedadoporgruposligadosaatividadesreli/osas,os
objetivosdestetrabalhoforam:alverificaraorganizaçâohierâquica
dosrelacionamentossociaisdeadultosparticipantesdedoistiposde

atividadesem grupo (religiosasedelazer);blcompararessesgrupos
quanto acategoriade pessoasinclufdasnosrelacionamentossociais
pröximosesignil
k ativos.

tipodetrabalho,foram registradas11resenhas;dosartigospublicados
nosdoisperiödicos,56,5% ernm pesquisas;osdemaiseram relatosde
vivências e trabalhos teöricos.Osdois periödicos tenderam a ser

MaterialeMétndo-Sujeitos.GmpoReligioso(GR)-23adultos,
de46 a83anos(14mulheres;9homens),ccm diferentescrenças
religios%.Grupo deLazer(GL)- 23 adultosde 48 a91 anos(10
similaresnessesapectos,excetopelofatodePsicologia:Re/e.
xt
i'
t
?e mulheres; 13 homens), participantes de diferentes atividades de
Crflfcl apresenta menor ndmero de resenhas no perfodo referido. convivência e lazer. lnstrumentos: alDiagrama com cfrculos
Também neesse perfodo, os textos de pesquisas (64,7%) s5o concêntricos descrito por Antonucci (1986), com pessoa muito
percentualmente superiores a0s encontrados em Estudos de

Psicologia (56,9%).Esses e outros aspectos analisados permitem
concluirque ambososperiödicospreenchem recpisitosde revist%
cientftk&s, apesara das diferenças entre eles.Outras pesquisas
precisam serfeitas,aprofundandoaanélisccomparativaeenvolvendo
outrosperiödicosnacionaiseestrangeiros.
#*BolsistaCcpeâ'
.

Palavras-chave:prtdl
fpt
ibcientnca,adultoeidoso

importantese maispröximasno primeiro cfrculo,muito importantese
menos pröximas no segundo e importantes e mais distantes no

terceiro;blFichadeIdentificaçëo.
Procedimento:As pessou foram ctmtatadas nas atividades em
gnlpo.Foientrep eafolhac0m o diagramapediu-secolocassem no
cfrculointerfm aspessoastp0pröximaseimportantesqueseriadiffcil
imaginaravidasem elas;nocfrculomédio,pessoasnEot5opröximas
mas muito importantes;no cfrculo extemo, pessoas pröximas e
importantes consideradasparte do cfrctllo de relaçöes.Solicitou-se

DES57
O Uso DA TELEVBâO E SIM INFLUVNCIANO COMPORTAMENTO DE
UMGRUPODEM ULTOSCOM M MSDE60ANOS

que descrevessem o tipo e a origem da relaçâo (partnte,amigo,

Ana Cristina Sef.
ç#tuniversidade dc Santo Amarc*l, Walquiria
Fonseca Dl
u r/: (Universidade de Santo Amaro e Instituto de
Psicologia da USP)eMaria Bernardete Ribeiro* (Universidade de
SantoAmaro)

34% colocaram famfliaem combinw ëocom membrosdoGR,nmigos
eoutraspessoas.Dototal,8% citaram membrosdoGR com famqiae
amigos; Cfrculo 2: 36% colocaram apenas fgmiliares e 47% ,
familiarescom amigos,membrosdo GR e outros.Membrosdo GR
foram citadosp0r26%,c0m familiarcse amigos;Cfrculo 3:27%
citaram familiarese35%,falmeliacom amigos,GR e(mtros.Membros
doGR apareceram em 9% dasrespcstas;14% combinaram GR com
amigcs,faml
eliaeoutrns.

Objdivos:Foi realizadaumapesquisacom oobjetivo geralde
verificar()us0datelevissoesuaintluêncianocomportamentodeum
grtlpodeadultoscom nuisde60anos.

Método:A amdstrauulizadafoicompostade20sujeitosdeambos
ossexos.com osseguintescritérios:idndesuperiorà60anos;enfvel
deescolaridademfnimacom o 10.graucompleto.
Foiutilizado um questiono oconstitufdo de25 questöcsabertase
fechadas,elaborado com base na literatura especializada,referentes

membrodoGR ouGL.FcipreenchidaaFichadeIdentiticaçro.

Resultados:AIGR -Cfrculo 1:62% colocaram apen% familiarese

BIGL -Cfrculc 1:91% colccaram familiarese9%,amigos'
,Cfrculo
2:61% colocaram familiares;26% amigos;4% membrosdoGL;9%
deixaram vazio; Cfrculo 3: 69% colocaram familiares; 52% sö
familiares e os restantes 17% combinaram com nmigos e outros.
Amigosapareceram em 16%,sendo que 13% combinaram-noscom

aosaspectossociais(h/bitosoulazer)epsicolö/cos.Osresultados familiares.Outraspessoasforam citadaspor9% dossujeitose9%
foram analisadosem termosdefreqtznciasabsolutas (0 e relativas deixaram vazio.
0f
$ ,paraposteriorcélculodoqui-quadrado.
Conclusâo:osresultadosestâo deacordo c0m o modelo comboio
Resultadcs: Destacamos alpns dos resultados com diferenças

social. A Teolia da Seletividade Socioemocional estl bem

sipiscantes: 1) 85%.d0s sujeitos da amostra acreditnm que a representadanosresultadosdoGLmasnâonosdoGRem yirtudedo
programnçâodeTV intluenciaasatitudes,hlbitosecaracterfsticasde ntimero e categoria de pesso% colocadasem cada cfrculo.E possfvel
personalidade d0stelespectadores;2)com maisfreqtzncia(75*),o queaparticipaçâonoGR proporcionemaiorsuportestcio-emocional
uSo da'I'
V éconsiderado como umacompanhia;3)o tipo de lazer paraseusmembrosdo queaparticipaçâonoGL.H;neiessidadede

maisapreciado pelos sujeitosé a televisâo (50%9;e4)a'
I'V é maisestudosparaexplicarosresultadosdoGR.
consideradacom maisfrequência(75%9,comotendoumafunçâode
escolaparalela.
Conclusöes:Osresultadosconsrmam ashipötesesiniciasquantoao
fatodo uso contfnuo da7'
V nestafaixaetsria serumacompanhia para
as pessoaspesquisadase sera '
IN um tipo de lazer apreciado.Sem
dl
ivida,os resultados indicam a importância de se organizar mais

Palavras-chave: envelhecintento social, Jelefivfdcfle socioemocional
comboiosocial

programassociaise de lazerde atendimento à 3*idade,como osj;
existentes em algumas universidades e pela pröpria Secretaria da
CulturadoEstado de Sâo Paulo.
PalavrasChaves::
lV;3*ïffltfeemeiosdec/pwnicfzf'
lo

DES58

RELAO ES SX IAIS DE IDOSOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES
ATIVD ADESEM GRUPOS

Marineia Crosara de Resende** (Universidade Estadual de
Campinas,Sâo Paulo),Nelma Caires Queroz e SueliAparecida
Heire(UniversidadeFederaldeUberlândia,MinasGerais)
Obietivos-Considerando-seaimportl ciadasrtlaçöessociaispara
oindivfduoqueenvelheceetendoporbaseaTeoriadaSeletividade
Socioemocional,o M odelo Comboio deRelaçöesSociaise estudos

Resumosde ComunicaçôesCfent/scas

133

P SICOLOGIA E SCOLAR E

o:EDUCAG O

ESCI
O F,NSINODA P:ICOIa
0(HA NA LICENCIATUIW O PONTODEVIST/ DE
EGa sosDEUMAUNNERSDADEPUBLICA
Elizabeth Mercuri.SylviaHelena Souza #z;Silva Batista : carmem

cnrsos tem veiculado tradicionalmente conhecimentos sobre os
prccessos de desenvolvimento e aprendizagem, ccnsiderados
substratosimportantesparaamelhoratuaçâodocente.Controvérsias:
discussöessobre arelwso entreestasduasleasde conhecimento,

fâcf/Soares(UniversidadeEstadualdeCampinas)

btm comoresultadosdeestudosrecentesjtmtoaestudantesdecursos
deformaçâodocenteec0m professoresjsfnrmadosapontam paraa

Objetivos:oscursosdeLicenciatura têm sido objeto de vlrios necessidade de ampliar ns cbl ecimentos sobre o ensino de
estudosavaliativossejapelaurgência socialdeformaçëodccente, psicolosa,paraoàterelementosnecessl osaanllisedafunçâodcsta
sejapelosmovimentosdereconfigt
lraçâod0smodelosdeformaçso Irea na instzumentalizaçâo docente e melhoria das prJticas
deprofessores.Em taisestudososrecortesspo mtiltiplos.bem cnmo
asênfasesteölica emetodolögicas.constituindo-senum campofértil
depesquisa.Dentreosreferidosrecorteslocaliza-se o olharsobre 0
processo de formaçèo lançado poregp ssos,numa perspectiva de
apreender OS significados e impactos da fonnaçso recebida no
cotidiano da prltica educativa.Desta forma,o presente trabalho
representa uma parte da gesquisa Egressos dos Cursos de
Licenciatura:Subsfdiûs para Avaliaçso d0sCursos e visa analisar
criticamente 0 lugarque asdisciplinas Psicologia EducacionalDesenvolvimento e Aprendizagem.constituintesdagradecurricular
vigente,têm ocupadonaformaçâo doprofessor,identificandolimites

pedagögicas.Por estas razöes,este trabalho se propûs a conhecer
comn se constituem os conhecimentos sobre os prncessos de
desenvolvimcnto e aprendizagem em cursos de licenciatura,bem
como quefatoresdaexperiênciaacadênlica enâo acadêmicateriam
implicaçöes na sua constituiçb ,embasando-se no referencial da
abordagem söcio-histérica.
Método: Tendo em vista a preocupaçâo com () processo de
constittliçâo do conhecimento,()estudof0irealizado apartirdeuma
investigaçâoqualitativa,em cursosdelicenciaturade doisinstitutos

deumainstituiçEn ptiblicadeensinosuperior.Fcram sujeitosoitc

esmdantes,quatro ingressantesnoperfodoletivo em queéoferecida
epossibilidadesdecontribuiçândoenfoquepsicolögiconatrajetöria adisciplinaPsicologiaEducacionalequatroconcluintesd0scursosde
licenciatura,com csem experiênciadocente.Para coleta de dados
deformar-seprofessorta).
Materiale Métodos:participaram como sujeitosdesta pesquisa utilizcu-se entrevisœ semi-estruturad%, além de observaçöes
egressosdosCursosde Licenciatura da Universidade Estadualde registradasnum dio odecampo.Osrelatosverbaisforam analisados
Campinu ,os quais haviam conclufdo seus estudosno perfodo de através da Anâlise de Contelido,realizando-se a categorizaçëo do
1992 a 1997.0 processû de coleta de dados envolveu envin de materialem unidadesem ftlnçâodocontexto.
Resultados:Os dados dos relatos d0s inpessantes mostram que
questionM o,cnnstitufdo p0r 34 questöes(fechadase abertas),pelo
pns
suem saberespsicolögicosprovenientesdasexperiênciasenquantû
correioparaossujeitos.D0s752questionkiosenviadesretomaram
220,osquaisforam analisadostantonaperspectivaquantitativacomc alunos e docentes, além de cxpectativas de obter outros
ccnhecimentosparamelhorcompreensâo dosseusalunosecapacitarnaqualitativa.
Resultados: cs dadcs obtidos no que se refere ao ensino de se para a prltica.Os relatos d0s concluintes revelam que essas
PsicologianaLicenciaturasinalizam umaavaliaçâoqueconsideroua exgectativas em parte nâ0 se confirmam,evidenciandc-se que as
formaçâo recebida como razoavelmente adequada ou pouco vivências sëo consideradas mais relevantes na constituiçso d0s
adequada,destacando-secomocategoriasadicotomiateoriaeprrtica; saberes invest
igadcs. Entretanto, os dados obtidos junto ans
odistanciamentodarealidadeeducacional,cujocotidianoparecenso concluintes revelam melhor compreensâo do processo ensinosertematizado nasdisciplinasde Psicologia ;a centralidade quase aprendizagcm, pela contl
ibuiçso da psicolo#a, didltica e
exclusiva no perfodo da adolescência;a pequena articulaçso dos metodologias:enfatizam aimportânciade observaraadequaçâo do
contel
idospsicolögicoscom disciplinaspedagögica eespecftkasde ensi
no,amediaçsodoprofesscreaftmçsodaescola.Ossujeitoscom
cada curso; a importância dos ccntclidos psicolögicos face às experiênciadoccntcapontam adificuldadedearticularconhecimento
singularidadesdoproccssoensino-aprendizagem.
eprlca,quens0ésuperadancprocessodeformaçso.Ossujeitos,
Conclusöes:aanéliseeinterpretaçâo dosdadosccletadosparecem em geral,destacam aimpôrtânciadeconsideraraafetividadeeaética
indicaraimportânciadeum redimensionamento dasdisciplinasde noprocessoensino-aprendizagem.
Psicologia,inserindo-seprojetosdeformaçâoqueassumam aprstica Conclusâo:Os resultadospennitem revalidar a importância dos
como nlicleo importante das reflexöes teöricas,possibilitandû nâ0 conhecimentospsicolögicosnaformaçpo eprâticadocente,apesarda
somenteaaproximaçâo c0m arealidadeeducativa,ccmotambém um importância atribufda aos saberes provenientes de experiência
maiordiélogo com asoutrasdisciplinasquecompöem oprocessode vividas.O ensinodepsicologiaprecisaconsiderarestasoutrasformas
formaçâo docente.Importante destacaraclarasinalizaçâo quanto à de conhecimento no processo de formaçâo,para possibilitarmaior
necessidadedediscussâoealteraçëûdoscontel
idosltradicionalmente' articulaçso c0m os conhecimentos ciendficosque visatransmitire
trabalhadcsno âmbito psicolö/co face àstransformwöessociais, melhor insA mentalizar para a atuaçâo docente. Contudo, nma
educacionaisedomundodotrabalho.O panoramaencontradoalude, contribuiçpo maiscfetivanaformaçâo de professoressö parece ser
porfim,ao significado dos contel
idospsicolögicos na trajetöria de possfvelconsiderando-se a diversidade teörica da pröpria ârea e a
formaçâo docente - do lugar consolidado de um fundamento da inter-relaçâocom outrassreasdeconhecimento,dadaacomplexidade
educaçâo, o saber psicolögico parece reconfigurar-se como uma daquestëo.
interlocuçâo consistente, interdisciplinar e constituinte do fazer *m olsistatftzCAPESpelo#fCD
Palavras-chave:ensino depsicologia,conheciment
o psicolôgico e./t
'
Ir//ItTI7
J/
docente.
doce
nt
e
Palavras-chave:ensino depsicologiabIicenciatura eegressos
ESC3
ESCZ
O ENSINO DE PSI
COLDGIA EM CURSOS DE LICENCIATURA: A DIK IPLmA PslcolY lA EDUCACIONAL - APRENDMAGEM EM
CURSOS DE LICENCIATURA:RELATO DE EXPERIVNCIA NO CONTEXTO
CONHECIMENTOPSICOIXGICOE FORMAG ODOCENTE
UNIVERSIDADEPUBLICA
ClarisaTerezinhaGuerra**(UniversidadeFederaldeMatoGrossoe DEUMA
Roberta Gurzel A= i e Sylvia Helena Souza #a Silva Batista

UniversidadeEstadualdeCampinas)eé'
/rgit
pAntoniozlaSilva lzfle
(UniversidadeEstadualdeCampinas)

(UniversidadeEstadualdeCampinas)

Obietivos:Uma dis formnq da Psicologia relacionar-se com a
Educaçëc 6 através dc ccnhecimento que compöe o currfculo dos
cursosde fonnaçâo de professores.O ensino de Psicologia nesses

desenvolvidanaDisciplinaPsicologiaEducacional-Aprendizagem,
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O presente trabalho tem por objetivo relataruma experiência

no contexto de seis cursos (Ciências Sociais, Letras, Artes,
137

Matemlticw Ffsica, Qufmka) de Licenciatura da DNICAMP, sipificados(peImdem serapfopeiados?el0prcfessordePsicologia
envolvendc aproximadamente 16û aluncs,durante três semestes
letivos.lnspirada na Pedagogia da Prcblematizaçb e buscandc
res?onderàsavaliaçöesdiscentesquesinalizam o distanciamentc da
fealidadeeadicotcmiateoriaeprJticaccmocaracterfsticasmarcantes

nnensinosuperior.Ccm relaçb aosentidopessoalque0dôcentedJa

ensinc-aprendizagem que pardu da observaçâo e discussb de

aprendizado da pestpisa n0s cursos de pös-graduaçso e a

suaprlca,pudemosconstatarque aspectosligadoskscondiWes
objetivas de trabalho, cpmc as estrutura da universidade e
organizaçlocurriculardo cursodePsicolo#a,aliadosàscondiçöes
das chamadas disciplinas pedagögicc (nas quais a Psicclogia subjetivas,comoexperiênciasvivenciadasduranteapröpriafqrmaçâo
Edtlcacionalestsinselida),asdocentesdelinearam um projetode na graduaçso, aprtyriaçso de algumas concepçöes tl ricas, c
diferentesdina
nmicaseducativas(escclaresenE0 escolares)paraf) cpoltunidalk detrocarconhecimentncom ospareseatémesmoc0m
desencadelmento dn estudo das tecrias ?sicclögicas sobre
agrendizagem econstnlçâodeumaagendadeteml casapreendidas
n0sespaçoseducadonaiseexploradasscb 0nlharpsicolögico.Estes

momentos de constrtlçâo de conhecimento foram objeto de
prepafaçloedinlmicasespecfficas:aidaa0sespçoseducacionésf0i

antecedidadeum ciclodeleittlr% queenfocaram desde0objetode
estudodaPsicologiaEducacional.atéartigosquekaziam relatosde
pesquisassobre esccla e/ou situaçöes de aprendizagem denlo dc
lmbito psicolögico,passando p0r discussöes acerca do papelda
r
pesquisana fnrrrmçpc para a docência;estruturou-seum momentc

privile/ado de narrativa do que f0i observado ncs cenlos
educacionais,constmindo-sea agenda de teöricosdaPsicologiada
Aprendizagem a serem abordados e das temkica a serem
a?rcfundad% na disciplina.Este momento derivou, ainda, uma
atividadedefechamento dadisciplinaem queosalunosconstnlfram
painéiscom as'devclutivas'paraoscontextosobservadcsapartird0s
estudos feitos e da releitura da realidade observada.Todo este

csaluncsdo desenvolvimento darotina educacicnal,delineiam as
yeculiaridades do senudo que cada llm dos professcres dl a sua
prstica.N0 entanto,percebemosum motivo comtlm qùe incita os
dccentes:apreocupaçâocnm ()processodeformaçëoprofissicnalde
setlsaltmos.Podemosdizerque os professoresparticipantesdesta
gesquisa estl0 inseridc! numa realidade educacional de ensinc

supericr,cujascondköesobjetivas(estrutura da universidade,da
grade curricular,etc) de trabalho impöem,de certa maneira,uma
prlticaqueseparaateoriadaprlcaeconsideraapenaso professor
comndetentordo saber.P0r(mtrolado,hstambém um signiicadcda
prrtica que pressupôe, no ensino superior, a produçpo do
conhecimento nasatividadesde ensino,pesquisa e extensëc.Neste
ccntexto,osprofessoreslidam ccm as contradiçöes geradas pelas
relaçöesestabelecidasentresipiticadosesentido pessoaldaprstica

docente,criando possibilidades (na pös-graduaçâo &ou na pröpria
pritica)dedesenvolvernnvcsconhecimentos.aperfeiçnaremodiicar
suaprsticanomagistériodoensinosuperior.

::/1âu demandaxcftll
processo foicbjeto de registro docente-discente,inserindo-se a CPAPES
a
l
a
v
r
as
-chave.en.
rflltpsvperiordepsicololi
a,prdticadocentee./brl?l
Jil/de
elaboraçëoderelatosescritos(noinfcicesnaldosemestreletivo)pr

partedcsalunosscbresuaspercepçöesacercadascompetência para

seryrcfessor,asistem/ticadepareceresavaliativoscontfnucsdurante
a dlsciplina acerca dos desempenhos dos discentes,mcmentos de
avaliaçb do lrccessode ensino eadimensb daautc-avaliaçsc. O
material coletado e analizado revela que as (ticas dos altmcs c
grofesscraspartfcipesdaexperiênciaem foco indicam ariquezae a

professores

ESC5
LICENCIATURA EM PSICOLOGIA: UMA M TERNATWA PARA 0
Pslcöl
-oc,oNoENSmO

Claiq M/?1.M Araujo,s'
/ndm Francesca C deâ/pleïtft',Susana
M.
Ol
i
v
e
i
r
a
%
e
T
d
af
a
N.
No
g
ueira*(UniversidadedeBrasflia)
fecundidade deste prnjdo,constituindo-se numa cporttmidade de
articular,de uma perspectiva ccmplexa e multideterminada, as
Considerandcasmudançasestruturaisprevistasparaaeducaçpono
contribuiçöesdaPsicologiano processndefornuçâodeprofessores,
p
a
fs,em ftmçâodaIxideDiretrizeseBases(Leine9394/96),novos
superando o lugarde um dos fundamentos da prltica docente e
d
e
sasosse colccam para o protissionallicenciado em Psicologia
confip rando um lugar de interlocuçâo no e para o cotidianc
quanto à sua inserçâc no mercado de trabalho.Atualmente,esse
pedagd/cc,assumindo apr/ticacomoum nl
kleoftmdamentaldc profissional é habilitado para lecionar no ensino médio (cursos
aprendereensinr em PsicclogiaEducacional.
profissitmalizantesehabilitaçâodeprofessnresparao magistério na
Palavravchave: psicologia edllcccf/v l, licenciatura
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SIONIFICADOE SENTDODAPU TICADX ENTEN0 ENSINO SUPERIOR
DEPslcol-oolA

RobertaStangherli
m eItacyi
TclgflldBasso(UniYersidadeFederalde
Sr0Carlos)
N0 presenteestudo,procuramoscompreenderapr4ticadocenteno
ensino superinr de Psicologia, ccnsiderando os conceitos de

educaçâoinfantilesériesiniciais),Ncbcjodasmudançasestruturés

desencadeadas pela LDB, esse mercado de trabalho sofrers
transfonnaçöes e se reduziri Na tentativa de superaçâc deoes
obstéculos,espera-se oferecer, neste momento de transiçpc,uma
fonnaçpo prosssionalque exercite,noslicenciandor,competências
maispröximas das demandM sociais ccm as quais se depararso.
Acredita-seque()futuroprofessordePsicologiapossaatuarnoensino
doconhecimentopsicclégiccarticulando-o atemassociais,culturais,
éticcs, histöricos e polfticcs, colaborando na formaçpo e no

daenvolvimento de sujeitospreparadospara o exercfcio deuma

cidadaniaconsciente.Taispressupostosapoiam-seem umaconcepçâc
objetivo,tomamcscomopontodepartldaascondköessubjetivu e que ccnsidera que a transmissso e a prstica do conhecimento
objetivasdaprsticadocente.Trzsquestöesfornm norteadora paraa psicolögico devem levarem contaasclmdiçöesdo contexto sdcio-

sipitkadoesentidopessoaldesnidosjortzontiev.Paraatingirtal

anllisedestetrabalho:a)quaissp0ossigniscadossociaisdaprltica culturalnoqualo sujeitc sedesenvolve,bem ccmo osprocessns
docenteno ensinc superiordePsicologia?b)quesentidc pessoalo interativosdestec0m cseumeiceseussemelhu tes.Essapersgectiva
docente ds a sua prstica? c) quais as contraduçöes geradas na é consonante c0m a LDB, da qual emergiram os Para etros
cularesNacionais.Essesparâmetrosincorporaram ao currfculo
consciênciadiantedarelajroqueseestabeleceentresigniscadoe Gosni
Temas Transversais, que tratam de questöes atuais como a
sentido?Atravésdaentrevlstw pudemosTeracesso direto à'falade
trêsprofessoresde um curso de Psicologiaque participafam como

violência, a satide, o uso de recursos namrais, dentre ontras.

nsiderandotssasinovaçöes,desenvolveu-seum projetodeEstsgio
sujeitcs da pesquisa expressando aquilo que pensam e como Co
deLicenciatra,queresultounaimplementaçâo,execuçâoeregistro,
interpretnm apröpriaprstica.Algunssigniscadosdaprlcadocente
no ensinc superior caracterizam-se pornân considerarrelevante a
pesquisanoscursosdegraduaçâo;outros,ao contrlrio,enfatizam a
necessidade daproduçâo de conhecimento apartirda relaçbo ente

pesquisa, ensino e extensâo. Tais exemplos ilustram os vM os
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pelos licenciR dos,de uma experiência inovadora de ensino de
Psicologia, onde os contetidos da ciência psicolögica foram
articuladosaotematransversalSaide,abordando,especiscamente,a
questâo da prevençâo às drogu e às DST/AIDS. O estsgio foi

ResumosdeComunicaçöesJ/ent/fcas

realizadoem um2t'
urmadestinadaacensinodejovenseadultosde relacionais.OSfesnltadosmostram qtle aslembranç% referentesao
umaescolaptiblicadoDistritoFederal.AsestagiM asutilizaram aula
cedid% por professores de diversas disciplinas para desenvclver
enclmtrosdeinfornmçëo,orientaçsoetrocasdeexperiênciasentreos
alunos. Realizaram-se, nesses encontrns, dina
amicas de gmpos,
exposiçâo e discussâo de vfdeos,informaçöespsicnlögicassobreos
temastratadose,principalmente,umaescutapsicclögicadasdl
ividas,

primeirogrt
lpo temlticoperfazem 35,9% do totalderespostas,sendo
64,1% referidasapoutrogrupo.A anâlisedosdadospermitiu sngerir

prevenfabparaJug&

JeanetteMonteiroDeCnope*(Universidade EstadualdeMaringl)

ESC6

Este trabalho é sfntese da Dissertaçso de Mestrado apresentada à
UNESP-câmpusdeAssis.AhlalmenteconcluotesedeDlmtnrado,na
mesmainsutuiçâo.

que é importante que js no perfodo de forml
xpo nâ0 sö dcs
professoresmastambém d0sdemaisprosssionaisdaeducaçëo,sejam

c0m elesdiscutidaseanalisadasasrelaçöesentreo processoensinoaprendizagem e entre afeto e coglliçâo,enfatizando-se que se a
anseios, frustraçöes, esperanças, medos e projetos d0s sujeitos metodologiadeensino-aprendizagem escolhidaéimportante,também
envolvidos.A partirdessasatividades,foipossfveldesencadearum
0 sLo asrelaçöesafetivase sociaisquepremeiam esteprocesso na
processo de ensino-aprendizagem n0s alunos sobre as principais direçâodaquiloquesepretendealcançar.
r*11* de Psicologia e Fonoaadiologia
questöessugeridaspelostemastransversais,bem como articularesses M luna do Cvrso de Psicologia do //1.
ccnhecimentosaosconteidostrabalhadospelosprofessores,em su%
daPont#cia Universi
dadeCmllfcudeCfl
pl
/eaçUniversianaeCatnlicade
aulasrep lares.Com essaexperiência,viu-seapossibilidadeconcreta tkpwïrlat
deampliaçâodaatuaçâodolicenciandoem Psicologia,nâosomente Palavras-chavelformaçöodocente,pessamentodoprofessorememôria
no a
-mbito do ensinomédio,como também nosdaeducaçso infantil,
ESC7
dcensinofundamentaledoensinodejovenseadultos,recorrendo-se DEPREENSXO DE CONCEITOS.TEMASE PERSPECTWASDE VmA EM
a(mtrostemastransversais,abordadose explcradoss0b a öticado
DlsclmsosDE DOCENTES APOSENTADOS DA REOIâO DE M ARWGX
conhecimentcpsicolögico.
Palavras-chave:licenciatura em psicololik lem u transversaisplt
?ensino e (PR)

Docy.s(?)LEMBRANCAS:0 PROCESSOENSmO-APRENDIZAGEM E SUA
DIMENSAOAFETWO-RELACIONALNACONCEN XODED TUDANTESDE
PSICOI.5GIAE PROM SIONM SDAEDUCAIAO
ânaMariaFclc& #eDraqâoSadalla :Carolina& le?laàlmeidade

Moraese(PontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas)
A dimensâo técnico-pedagögica f0i considerada p0r alguns
pesquisadores ccmo a questâo centralda formaçâo de professores
durante uma determinada épocana histöriada educaçso brasileira.
Atualmente, sabe-se que as crenças docentes têm um papel
hmdamentalnaescolhadasprlcaspedagögic% equeestas,pcrsua
vez, influenciam as açöes cotidianas do professor as quais
realimentam suas crenças.A relaçâo professor-aluno recebe um
destaque especialquando se considera que a dimensâo afetiva 6
constitutiva do processo ensino-aprendizagem, tendo essa uma
influência signiscativa npo sö naestnltura cognitiva,como também
na velocidade c0m que se conströi 0 ccnhecimento. Estes

pressupostosoriginarlm arealizaçsodopresenteestudoqueobjetivou

Sob um aspecto psicolingufstico,este trabalho objetivou uma
avaliaçëo semântica de discursos de docentes aposentados (6
maculinose6femininos),de70a79anos,paradepreenderconceitos
de''velllo''ede:çvelhice''maisostemasafimpressos,parainferiro

grau dasatisfwâo (0udeinsatisfaçëo)queapresentam nesseest/gio
devida.Serviram como instrumentosentrevistc Favadasnasqnais

seanalistm oempregodeverbosedeadjetivos,cl%sespama*cais
maisadmuadasàexpressâodasubjetividade,eaindaum Diferendal
seml
lntico,composto de 40 pares de adjetivos antônimos,com
gradaçâode7intervalos,sobostfttllosO idosocostumssercEu me

considero.Tantoverbosquantoadjetivosindicap que0discursosc

voltou significantementeparao presenteem detrimento do passadû,
embora este nâo fosse ignorado, enquanto o futuro n5o foi
mencionado. Excluindo-se a neutralidade, a conotwâo positiva
prevaleceu sobreanegativa,noDiscursototal.Nosverbosrelativosà
velhicepredomincuareferênciaaopresente,com conotaçsonegativa.

Nos adjetivos relativos à velhice ocorreram apenas cinco usos
itivos,no passado,sobressaindo a negatividade no presente.A
educaçâo (atuais ou futtlms) têm de seus anos escolares.As pos
c
or
r
elaçâode0,37 encontradano czculo do Diferendalsemn
-ntkth
informaçöe,s foram fornecid% p0r78 alunosdivididcs em 4 subconhecereanalisaraslembrançasqueprofessoreseprosssionaisda
grupos,sendo 32 discentesde 41 ano de Psicologia cursando uma
disciplina relacionada à Psicologia Escolar de duas diferentes

InstituiWesParticularesde Ensino Superior,e 46 alunos de PösGraduaçâo u to Sensu de dcis Cursos de Especializaçëo de uma
mesma Universidade Privada. Solicitou-se que os participantes
completassem nove asserçöesbuscando resgataras lembrançasdos
primeiros anos escolares deflagradas pela recordaçëo de medos,
cheiros,sonhos,brincadeiras,professores,cores,alegrias,vergonhu
e,porliltimoerapedidoquefosseapontadoalgodequeelenâ0havia
se esquecido e que ocorrera naquele perfodo. Apös completarem
individualmente as proposiçöes,aosparticipantesera m ssibilitado o
relatoao seu grupo daquelasrecordaçôesescolhidasporelesmesmos.
Notou-se que nosquatro sub-grupos,todos os elementos quiseram
relataroralmentecadaumadaslembrançasreferidas.Osparticipantes
mencionaram mm's de uma lembrança para cada uma das frases,
perfazendo um total de 922 respostas, tendo apontado que as
recordaçöesnâofaziam partenecessariamentedomesmoanoescolar.
Realizou-se anfise de conteido de todas as lembranças referid%,
dividindo-seem doisgnlposteml cos;asrecordaçöesreferentesao

quanto aoconceito O idosoeostumnser,indicaqueasopirliöesde
homense mulheres,situadaspreferentemente no pölo posiuvo,nëo
diferiram significantemente. Para Eu me considero, uma

prnximidadeaindamaior(r=0,43)seobservouentreosdoissexos,
também no pölo positivo.A concordlcia cneeosdoisconceitos6

expressiva (r= 0,51)apesarde a avaliaçâo do sep ndo serquae
sempre mais positiu que o primeiro. Utilizando ainda dados
extrafdos d% entrevistas, foram selecionados os tema mais
ocnrrentesnosdiscursos,deacordo com ossexos.Emboraostemas

tluttlassem,houve uma tendência à similaridade (r = 0,
45).As
mulheres valorizaram temas relacionados às rehçöes intemessoais,
atividades cotidianas e passeios, enquanto os homens preferiram

lembrançasdajuvenmde,êxito nomagistério,ereligiosidade,crença

esimilares.Entreosdadosquepodem serdestacadoscomopossfvel
explicaçëo para ograu de satlsfaçâo presentenosdiscursospodem ser
destacados: nâo se sentirem diferentes pelo fato de serem idosos,

convivênciacom crialxasejovensecarinhoporeles,orgtjhoem

relaçâo aos filhos. religiosidade, aqtlisiçâo de conhemmentos
favorecidapela prosssâo eo fato demorarel mumacidadetida como
propiciadora de um bom padrëo de vida.Nâo 6 valorizado o fator
processo de ensino (incluindo-se a especificaçâo de competências, dinheiro. Os dados nâo contirmam estereötipos sobre ''velho'' e
resultados ou objetivos que deveriam ser alcançados pelo aluno; 'velhice'',mas sugerem amadurecimento graduale tranqiiilo,no que
situaçöesde avaliaçâo;conceitos;procedimentosem uipamentosde
toàauto-imagem ,emboraossujeitospesquisadosmostrem
ensino; bem como situaçöes referidas especialmente oconidas na dizrespei

escolaounasaladeaula)eaquelasreferentesaosaspectosafetivose

ResumosdeComunica@ esQeDl/#Ja/

139

'

(
quesedel
kam 'intluenciarpelcsesteredtiposdevelhiceexistentesna
scciedade.

àndria prrefrl Martins% eCabrkla RtI&Jt;JSpellep (Pcntiffcia
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A preocnpaçb ccm nmaeducaçâpindfgenadiferenciadaérecente,
Asprimeiru experiênciasalternativasem educaçb indfgenativeram
infcicnadécadadesetenta,c0m acrescenteconsciênciaem tcmoda
preservaçâodacultura,dadefesadaterraedaautcdeterminaçâo d0s
povosindfgenas.Maso queestsem discusspodesdeaprûmulgaçâo,
em 1988,daConstituiçâo daRepiblicaFederativado Brasil- que
Msegura à03fndios0 direito de manter sua alteridade culturale
institui,ccmcdeverdoEstado,atarefadeprotegerestesgrupos- é
quem comanda nu quem deve comandara educaçâo indfgena e ()

lugardosfndiosnessadiscussâo.O Projetc'fucum,queccnsistenum
curscsupletivo de22grau prosssionalizante.c0m habilitaçso para0

Kilma Barbosa ârali
/o: e Petra RO-AI/IS Souto* (Universidade magistério,aparece,nessecontexto,comoumatentativadeassegurar

Federal(
jaParafbbl
Obietivos:A0 longo dos alms,a Educaçso Ffsica scou dividida
entre as filosctias de Atenas e de Esparta, que priorizavam,
respectivamente,aformaçâôdointelectoeaformaçâodoffsico.N0
Brasil,a Educaçro Ffsica esteve ligada,em muitos momentcs,à
histöria dos militares e, nesta, à intluência de uma medicina
higienista. Taisligaçöes,marcadaspelo Positivismo,conduziram a
umavisâodicotômicanarelaçâocoqm/mente,presentenoidee oquc
norteavaafornmçâodoslicenciandosem EducaçâoFfsica.Estavisâo

vem senilccridcadapelcsrecentesesmdosnalea,queapontnm para
anecessidadedesuperaçâodaquelacisâo,entendendochomem com
suainteireza. Analisarasrepresentaçöessociaisdelicenciandosem
Edtlcaçâo Ffsica do Campus I da UFPB acerca das disciplinas

àscnmunidadesindfgenasumaescolapiblicadiferenciada,bilfngtiee

intercultural,tendocomoobjetivccapacitarehabilitarosprofessores
fndiosgaraqueestes?ossam asstlmiraeducaçpoescolarccmouma
das fcrmas de consolidar sua autoncmia polfticc-educacional e

econômica.Ta1prcjeto,queabrangeduzentnsprofessoresfndios,ests
sendoministradoem quatropdlos,dosquais0pololV,localizadoem
Paranatinga,interiordo Mato Grosso,constituifontedecbservaçâc

paraopresentetrabalho.Esteqoloécompostopor40prcfessores
fndios cursista, em exercfclc nc Ensino Fundamental das
cnmunidadesindfgenasKura-Bakairie Xavante do Estado do Mato
Grosso;6 monitores,técnicosem ducaçâo quefarâo a supervisso
escolardctrabglhodosprofessnrescursistu;cercade367 altmosdas
escolasonde attmm ospmfessorescursista;e pelas comunidades
indgenas d0s 3 mtmicfpiès do leste matcgrossence envolvidcs

pedagö#casccnsti
tui-sencnbjetivodestetrabalho,que6um mödulo (Paranatinya,NobresePlanalto daSerra).AtravésdeumaanMise
deumapesquisamaiorintitulada''
A EducaçpopelosLicenciandos'
Contribnindo paraostrabalhosdesteAn0 deReformaCunicularda
UFPB,esteestudo ressalta-se à medidaem que permite avaliaras
conseq
'tiênciasdaqueladicotomiasobreasrepresentaçöessociaisd0s
licenciandos.
M âterialeM étodos:Realizcu-se entrevistu conversacionaiscom
lièenciandosdo curso de Educaçro Ffsica quehaviam cursado um
mfnimodequatroperfndcsledvos.Asentrevistu ,evocadasapart
ir
deuma perguntageradnra previamente testada,foram gravadasem
Judio, transcritasliteralmente esubmetidasàanllise semlticado
discurso.

qualitativapreliminat procurou-seobservarc processo de formaçpo
dessesprofessores,seexisteaparticipaçpo d0sfndiosnaelaboraçb

dpprojetoeqnerealimportânciatem aescolaparaascomunidades
indfgenas.E partindo de taisapontamentosiniciaistem-se aescola
ccmo possibilitadorade um processo educativo,que ftmdadc nas
culturaseformasdepensamentoindfgenas,possaestarorientadopara
amelhoriadesuasatuaiscondiçöesdevida,aeavésdaapropriaç:o
crfticadebenserecursostecnolögicosn0sdiversosâmbitcsdavida
slcio-cultural.Nn entanto,durante a,
s observacçöes de cnmpo na
regi
po,verificou-se quea5iniciativasdecarster maiscoletivo em

tnrnû da escola indgena npc estâc nas mbs dos grofessores,
Resultados'
,Asmarcasdabipartkâocorpo/menteaindasâomuito dependendo dosörgrosoticiaisou dasentidadesque até aquivem
evidentes nas representaçöes dos licenciandos: na escolha pela pr
opondo encontros,cursose projetos.Dafa necessidadede os

EducaçsoFfsicamanifesta-se uma representwëo desse curso que () . pröpricsfndicsassumirem asescolas,qualiscando-separaisto.Como
associa auma atividade eminentemente ffsica (despûrto).H5 uma conclusëo inicial,aponta-se para a necessidade de o traàalho de
separaçb entredisciplinasdespnrtivas(técnicas,prl cas,ffsicas,que formaçâo dospröfessores-fndiosse articularcom outrasiniciativas
'ligam ao curso''
) e as outras disciplinas, entre as quais as vinculadasàorganizxâodasnaçöesindgenas,quevêm atuandoem
pedagö#ias.Quandoest.
astîltimnqs5oministrada pûrprofessoresdo diferentes frentes tanto do campo ecnnômico-produtivo como de
. Ce
neo de Educaçâc,sâo representadascomo teöricas,oferecendo polfticassociais.
maicrdisculdadeparasua aplicaçâo na prltica docente.Dentre os Palavras-chave:allerdctfecaltvral,:dllcci'tl indfgenaeaztonomia.
alunos,apequena escûlha pelo aprofundamento na Irea escolaré
indfcioqueratiscaeessabipartiçlc:essa*.
e,
aéusociadaaum mainr ESCIO
nfveldeexigênciateörica.
O PRXEDIMENTODEXUDIO-GRAVK XOEO DESENVOLVNENTOD0
Conclusöes:A revisâo teörica (com umavisso maisinteFadado PROFB:IONALPRXTICO-REFLEXIVO
homem)jbvem sendoaplicadanarecenterefcrmgcurricularporque àna JI/H/ Falcâo de âmztb Sadalla. Mariana Wiznivdlbt.
passouo cursonaUFPB.EntreA to,sö supeïcialmenteseenccntra FernanzlnCostaPaulucci#,CarolinaPasquoto Vieira*,Marfadelos

nosdiscursos analisados(enquanto elemento ideolögico).Assim,a
bipartiçëo permanece fortemente nas representaçöes sociais e é de

Angeles de Hoyos Schmidt* e Silvia Murfl Davolie (Pontiffcia
UniversidadeCatölicadeCampinu)

sumaimpcrtânciaconsideraressadefaagem comoobjetoprioritâic
em qualqueraçsoqueviseconfrontartemascomodocência,fcrmaçso

eprsticasprofissionaisjuntoaessepl
iblico.
ôrgâoFïaancfcdor;Prolicenmfpb(âPartirDe1998).

0 processo ensino-aprendizagem tem sido mgrcadc,na t
iléma
década,pormudançasqueprocuram substituiravisso do professor
como cumpridorde tarefas,passando a considers-lo como prl co-

Jklcprt
u-c/l
twe; representaçâo social, edl
zcfllW/ fsica e disci
plinas reflexivo,oqnelevaodocenteatomarsuapröpriaaçâocomoobjeto

pedtqlgfcc.
r
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de reflexlo e anfise, prcmovendo, usim, seu contfnuo
desenvolvimento proissicnal. Este movimento é um modo de

conceberoprofessorcomo um prosssionalqueattlacomosujeito da
formulaçâodepropösitoseobjetivosdeseutrabalho,bem comodas
ResumosdeComunicaçses Cientl
ncas

estratégiased0smeicsqueconsideraosmaisadequadnsparaatingir

asmctu desejadas.O ensinoreflexivotem sidoapontadonadireçpo
daformaçâo deprosssionaiscrfticosequedesenvolvem suasteorias

ensinoprcmoveu mudacçu no pensardosinstzmcres,especialmente
nc queserefereàsconcepçöesdeusuério,deinseutor,deprocesso
ensino-aprendizagem eao queconsideram problemasdeensino.Npn

eprsticasàmedidaquesedebmçam sobreoconjuntcdesnaaçâc, seconstatou,entretanto,mudnnçanainstmment
mlizaçâq técnicado
refletindc sobre seu ensino e as condiçöes sociais nasquais suas i
ns% tor,emborasuanecessidadepassasseaserporelejIbentiscàda.
experiênciasestâoinseridas.Tendoem vistaoobjetivodeauxiliar() Qtlanto àscaracterfsticasdoprccesso interativo (juepermecu essa
professor a se reconhecercomo um profissionalautônomo,cujo experiência,constatou-se que a relaçpc pesquisadora instmtores,
.

cnnhecimento é influenciado p0r suas experiências e p0r suas
retlexöesarespeito delas,tem sidodesenvolvidaapresentepesquisa.
Encontrossemnnaisdeduashorasdeduraçso enee seisprofesscras
de educaçso infantilde llma rede pliblica e uma coordenadcra do
grupc têm sido Iudio-gravadcs e,em sepida,transcritos.Apös a
transcriçLo,asfalasdcsmembrosdogrupo s5o Iidas,selecionadase
organizada em categorias.Este procedimento exige quedurante a
fase de coleta de dadcsse proceda uma anâlise prévia d0sdados
grcvenientes de cada encontro, organizando-os de fcrnu a
reapresents-los a0smembrosdo grupo no encontro sepinte.Deste
modc,assegura-se apossibilidadedeosparticipantesmanifestaremse,reformulando suasfalasde modo totalou parcialem relaçso à.
anlserealizadapelopesquisador,bem comoresguardaaosmembros
dogrupoquen4o puderam compareceràqueleencontro,odireitode
conhecerna fntepa o qne foidiscutidc.Fica pressuposto que ao
transcrevere categcrizaroscontetidosdasfalasd0sparticipc tes,o
pesquisadorhlferearespeitodoqueseusinterlocutoresverbalizaram,
classiscandc-csdentrndeseu pröprio universodeteorias,crençase
valores.Foram realizadcs,no primeirosemestre,17encontrossendo
que em cadaum deleshl uma médiade 25 psginastranscritasdas
discussöes realizadas. Ncs primeiros encontros, as falas d0s
pal
ticipantesversaYam sobre0grupoesuasdiferentesrelaçöesentre
pares prosssionais intemos e extenms a ele.Posterionnente, os
encontros fomm permeados de discussöes a respeito de
desenvclvimento prosssionaldocente,o pensamento do prcfessor,a
formaçâo do prosssional prbtico-retlexivo, a rede piblica de
educaçâo,a avaliaçâo docente e discente e o novo currfculo de
edutaçEo info til,sendo que osdiferentestemaseram analisadcsà
medida em que snrgiam no pupo.Osdadosanalisadospermitem
sugerirqueesteéum proce.
dimentoqueprocuramsntersdelidadeaos
referenciaisdosparticipMtesao mesmo tempo em queserealizam

intervençöesnadire#odeseudesenvolvimentoprosssionàl.
*âlmlzd/ curso & grel
flfe em J'
àcol/gfa da Pont#cia IJafper,
rïz?nz?e
Cat6lica& Campinas
Nl
cvrcz-càcpe.
'./(
)ml
aiJodocezte,prtl
/ezxrprzàc/-re.
pxfp/e??z*dtll/g/
a

-

dllrute essa experiência, mudou de: 1.Esdmulaçâo da simples
participaçâoverbal,paraexigênciaspadativamentemaisresnadasde
pertinênciaao cnntelido abûrdado;2.D0 compartilharde descriçöes

objetivasparaodeleiturasubjetivaacercadostöpicosdiscutidos;3.
Dotctalcon% le ecoordenaçso pelapesquisadora,parauma mnior

autoncmia pmicipativa dos sujeitos;4.Da bi-polaridade para a

muldpolaridadenainteraçâo.O método adotado moseou-se,assim,
eficazparao desenvolvimento deprogramnqcoletivcsde formaçrc
continuada.

Pakwrapchave: AP- J/ continaada, edldccl'
e especial e edgcci'
lt/
conti
ttunzn
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FORMAN O DE PROFESSOZFR DO ENSmO FUNDAMENTAL: UMA
Cor u tnçâoDAAN'IJREDOCOMPORTAMENTO

R
osanaMe
ndes'l:reldeFigueiredol,J/JOdosSantosC/rpl/(
Maria Elme
' Ferreira Pereira eMaria Clcel Forte de CJa/IJI/J
(UniversidadedaAmazônia)
Obietivos: A possibilidade de aplicaçpo 2os princfpios do

ccmpnrtamentn produzidns pela V slise Experimectal do
Comportamento deveria sermelhordifundida entre cs educadores,
?rincipalmente nas escolas de Ensino Fundamental. O presente

trabalho teve como objctiv: discutir,através de um Cursc de
Formaçpo Conunuada, a aplicabilidade disses princfpios como

possfveis auxiliadcresdosmétodnsde ensino adotadosem sala de
aula.O cursofoipropostoporum dosorg
'anizadoresàdirwâcdeuma
esccla que estava sediando a cnleta de dados nas pesquisas de
EquivalênciadeEsïmulosquevêm sendodesenvolvidapelosautores
do presente trabalho.M/todo:O Curso f0i organizado p r três

professorese quatro alnnosde gradualo de nma Instituilp de
Ensinc Superior.Participaram do Cursc 27 professores do Ensinc
Fundamental de uma escola da rede pdblica,divididos em duas
turmag,em tumosdiferentes.M aulasforam miniseadasdiariamente,

na?rimeil'
asemanadejaneiro/gg.O materialteö
icoutilizadofoium
@r

fascfculodaColw/oEnsinando/Aprendendo,5 volume (Analisando
ESCII
M UDANDO O PENSAR DO EDUCADOR ATRAVZSDE REFLEXâO SOBRE
SUAPRATICACOTDIANADEENSINO

MariaSalete>*ö foârcn/ (UNESP,M adlia)

Esteestudoteveporobje*vos:1.Identifkarseocorrem mudança

aRelaçpcProfesscr-Aluno;doPlanejamentoàsaladeaula),editada
pelaCLR Balieiro.An final,foirealizada uma avaliaçpo do curso
pelos participantesque se posiciûnaram em relaçâo aosser intes
aspectos: metodologia utilizada; compreensâo teörica; recursos
utilizados;desempenho dos instrutorese sugestöes,incluindo uma

auto-avaliaçâo. Apös quatro meses,foi realizado o follow-up.

nopensardeum grupo deins% tores,quando submetidosàreflexbo
interaéva,sobresuaprlticacotidianadeensino,mediada cognitivae
metacopitivamente pelapesquisadora.2.Descrevero processo de
construçâo deconhecimento dessesprofessores,no que serefgre à
caracterizaçâo do processo interativo, durante a experiência de

Resultados:Osdadosmaisexpressivosfcram osque seguem;78%
d0s professores solicitaram que mais cursos como esse fossem

discussâoereflexâosobresuapréti
caprofissional.Foram sujeitos10

mesmos,nem em suassalasde aula,nem em relaçâo à escola.Todos
os participantes fizemm avaliaçôes positivas em relaçâo ao

instrutoresda Sorri-Baum ,responsivelpela formaçâo ocupacionale
prohssionaldousuo odaenudade,nosdiferentessetoresdeensino.
Osinstndoresforam semanalmenteslmadosem VT,em atividades
cotidianasdeensino.O grupo se reuniu com apesquisadorapor10
enconeos,com adurë âo rnfnima de duashora .Nessesencontros,o
grupo assisqa cenasfilmadasdurante a semnna,cuidando paraque a
cadasemanaseanalisasse()filme de pelo menosum ins% tor.Apös
assistiraohlme,desenvolvia-se oprocesso deretlexlo ean4liseda
sittlaçâo ensino-aprendizagem focalizada,segundoRoteiroNorteador
e eseatégias pré-estabelecidas. As discussöes foram gravadas,
transcritase posteriormentetratadas,em nfveldescritivo eem nfvel
funcional.Constatou-se que a reiexâo sobre aprstica cotidianade

Besumosde comun/cagles Ci
ontlficas

ministrados.Quatrc professores (17.39*) verbalizaram que nunca
tinham participado de um curso de formaçâo continuada. Doze

professores(52*),afirmaram que,apösocurso,nâoseriam maisos

desempenhodosinstatores.Quatzomesesapösocurso,retomou-seà
esccla e conseguiu-se conversar com 17 professores que tinham
pm icipado do curso.47% airmaram que estavam aplie>ndo os
princfpiosaprendidosduranteo curso eque veriscaram mudançasno
desempenho dos alunos.Conclusâo: Este curso, fundamentado na
anfise do comportamento, procurou auxiliar a atuaçâo de
professores, orientando-os na anâlise do comportamentos de seus
alunos, em tennos das relaçöes com os eventos antecedentes e
consequentes aos desempenhos dos mesmos.Esclareceu aspectos
importantes da relaçio ensino-aprendizagem e pode ser efetivo na

avaliaçâo e planejamento de atividades escolares para que estas se
141

tcmem mm'sefetivasemenosaversivas.
làlana& 'rngm??w deMel/rà pem Teoriae#ëzçIf
lldtlCont
port
nnn t
o.
t/nfverzz
'
zf
nzf'H deraldtlPard.
tzlgrl
ptfnProgrnnmdeDxlprld/emfdldcql
l/.Universizn'kJidzmlde

deintervençb ;facilitv ()envclviment:entre0sagenteseducacicnais
e cuidadoresna intençâo de promfwer0 desenvolvimento infantil,
bem comc avaliaro impactodesuasaçöes.Este tabalho tem como

J& Carlos. .

Municipais de Educaçâo Infantil (pe prdendeu sensibilizar e
capacitar prnfessorespara 0 favcrecimento da vinculaçlo famfliaescolac0m ()suportede um psicélcyn escolarenquanto mediadcr
destainteraçâo.
Métcdo:Pattici?aram 37 professoresdaredtMunici?aldeEnsino
çue compreende 794 alunos de educaçlo lfantile pré-escola.Os
treinamentos foram ctmrdenados p0r psicdlogo, estagikio de

'Bolsi
st
asIC(#=*;t
1/lnstitztoparaoDezzav/lW-nl/daâ?llflz.
éai
cl
Palavrtwchavf:Jllllë:emedmentaldoc/e /rllmznl/,carso&/br??l
Jrlo
coztinualnerrtlp mgzdoenlï
/lt
l/l
-zilmza/al
.
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DIREITO DAsCRIAV M;A PFRCEIW O DEPROFKSSORFI DE UMA
Escol-AEslx tx

Raquel S.L.Gauo, âna Carolina Gayotto** e Maira pkdmm?

(PonuffciaUniversidadeCatölicadeCampinu)
O atualquadrosocial,econômicoeeducacionaldopafsclamapor
uma discussâc amplasnbre ûsDireitnsdasCrianças,scbretudo no
âmbitodaredeeducacionalpelaftmçpc socialdaesceladeprcmover
() desenvolvimento bio-psico-social d0s estudantes. O principal

objetivo descrever um programa desenvolvido em

Escolas

psicolo/a, fonoaudiölogo e dois ccordenadores pedagögcos,
utilizandoasestratégias:
1.Gmpo deEstudo Psicolögico:promcverespaço teöricc-prstico
queforneçasubsfdiospara amaçâo prtéssionaleimplementwâo da
propostadeintepx b famflia-escnla.
2.''
Escola Aberta': desenvolver habilidades de empatia e
acclâimentonoprocessodeadaptaçpodacriançaefamflia)escola.
.

3.Entrevistalndividualcom Pais:treinarhabilidadesjuntosacs

professcresparaacnnduçâodeumaprimeiraentrevistacom fnmfliae
objetivodestapesquisaf0i0deccnhecerapetcepçb d0sprofessores identitkaçscdeaspectosrelevantes.
deumaescnlapéblicadointeriorde SâoPaulo scbreosdireitosdas
4.Reunib de Pais:instrumentalizar professores para coordenar
crianças.atravésdenm instmmepto ccmpostc pcrquako partes:a
sdetextos,dinâmicasevfdeos.
primeiraparterefyrenteàconvicçâopessoaldcsprofessoressobreos reuniöesc0m famfliasatravé,
5.
Osc
i
n
a
ç
qke
f
a
s
de
Ca
saparaPaisn:capacitarprofessorespara
direitosem formade mdltipla escolha,asepnda parte referente à
e
l
a
b
o
r
a
ç
â
o
de
a
t
i
v
i
da
de
s
e
s
pe
cfscasa serem realizadas em famflia
importkwia atribufda pereles à fnmflia ou àescola em relaçb à
qu
e
e
s
t
r
e
i
t
e
m
o
r
e
l
a
c
i
o
na
me
nt
o
eneepais-filhosefamûia-escola.
educwâodascriançasscb fcrmadetlmaescala*I)O likert;aterceira
6
.
R
e
c
i
c
l
a
j
e
m:
P
r
o
mo
v
e
r
e
n
contros,palestras,cursoseoficinas
parte à importAncia atribufda aos direitos pelas diferentes faixas
c
0
m
pr
o
ss
s
l
cn
a
i
s
d
e
e
s
pe
c
i
a
lidades diversc dirigidos a pais,
etM aseal
iltimapartesobrecom queidadeascriançasadquirem os
direitcs,tambtm deml
lldplaescolha,O presenteestudofazpartede prcfesscresecomunidade.
'
Resultados:A paltirdc trabalho realizgdo no perfodo de um ano,
um prcgrama intenmcionalde pesquisa nestalrea conduzido >la
càteve-se um ccnsider/velaumentc da participaçâo d0s pais em
Associaçso Intemacionalde Psicologia Escolar com objdiv: de reuniöese maioradesâo àsatividadespropostaspelainstituiçâc de
estudarosdireitosdascriançasem diferentespafseserdacionf-los
com aprltica gedagögica pela percepçlo de prnfessorese aluncs. ensint,diminuiçsodecomportamentosdesadaptadnsnoinfdodoa110
Trintaeseisprcfesscresrespnnderam oinstnlmento,idademédiade letivo, aumento da auto-escscia dos professores e elevaçso da
30,
9 anos, 69% do sexo femirlino e 1œ % ccm curso superior sensitividadeerespnnsividaded0sagenteseducacionaisecuidadcres
s das criawas, evidenciados pelû acréscimo de
completo.Asrespostasforam avaliadaspelamédiadaavaliaçâodada às necessidade,
e
n
v
ol
v
i
me
nt
n
c
n
m 0prngrama.
a cada item.Os resultados demostraram uma avaliaçso positiva
Co
nc
l
u
s
s
o
:
Ev
idenciou-se o impacto obtido pela referida
quantoaoreconhccimentoeilpportn
-nciadosdireitos,65% apontaram
asrespcnsabilidadesc0m aeducaçâodascrianç% paraafamqiaeas intervençâo,clarifkando a necessidade de sensibilizar e capacitar
necessidadesbiolögica,psicclögicasesociaisvalorizadasipalmente professorese paisem um movimento integrado.Além dissc,sccu
nasdiferentesidades.Alp mgqcontradiçöesftram apresentadaqsobre amplamentereconhedda arelevânciada ccntribuiçâo dc psicölogo
escolar ccmo agente de transfcrmaçlc em contextos de
asidadesmaisadequadasparaaquiskbcdecertnsdireitos.Trata-se desenvolvimento.
de tema de interesse e pcuca fnmiliaridade nos debatesintemosà
*Ptlc-campizas
escclapublica.
Palavrtw chave: direito A J crianças,iJfc/l/à?
/a escolar t,orient
açâo #:

professores
*

ESC14
CAPACITACAODEPROFESSORESEM EDUCK âO INFANTILPARA UMA
PROPOSTADEINTERVENCAOCOM FAMfIJAS

'clflprar-c&ve'capacitaçy prolssional
,Jamaia-escolaeedl
gc/ftb i
nfantil
*

ESC15
A LIçâODECASANM SéRIESINICIAI&DOENSINOFUNDAMENTAL

àndrewia CriâdcrleSilva Fl
kzzel** (UniversidadeEstadualPaulista,
Marflia)eJOJ;AugustotlcSilvaPontesNeto (UniversidadeEstadual
PatrlciaMcrlh
fFurauim.Elisann Mlcàzzlo#,Alessandraâyacd,âal Paulista,Assis)
Paulafal
fer,MaraciGothardo (Secretaria deEducaçâo -Prefeitura
Obietivos:O tema liçâo #: casa é onipresente em contextps
MunicipaldeJaguaritina,Sâ0Paulo)
escolares.No entanto,a pesquisa relacionada a esse assunto,no

Obietivos:O trabalho conju
'nto escola-famfliaé um d0smaicres nosso pafs, é quase inexistente. Em pnucas obras, em que
desafiosde umaproposta pedagögica,na medidaem que favorece
uma educaçëo voltada à cidadania.Pretende-se com a integraçëo
famflia-escolajpropiciaraospais conhecero eabalho desenvolvido
noensinoformalevalorizarum ambientefnmiliarquemotive,acolha
ecriecontingênciasadequadasparaqueoshlhossintam prazerpelo

encontramosabordagensao asunto,hlrealce apenasparaMpectos
relacionadcsàquantidadeetipodeliçâo.Dessemodo,epreocupados
c0m a possibilidade da liçâo de casa nâo estar contribuindo de
maneira efetiva para o processo de constrtlçâo do conhecimento

escolar,realiznmoso presenteestudo.O seu objetivob8icofoiode
eriscar a percepçâo de alunos,professores e pais em relaçâo ks
processc ensino-aprendizagem.Objetiva-se,ainda,queeducadcres v
t
a
refas realizad% em casa, no que diz respeito aos aspectos
conheçam osctmtextos de vida e valnres culturais de seus alunos.
iêl
nêle,gzazzalf#a&,tko,ctmâzléncl,d6culrln'leeatitude..
Para promlwera melhoriadc relacionamentc fnmflia-escola,faz-se fmal

MaterialeMétodos:Atuarnm como Ss50 alunosdasquatrcséries
necessM o uma capacitaçâo dos professoress desenvolvendo
i
ni
ciaisdo ensino fundamentalde uma escnla da rede pliblica de
advidades que possam integrar pais, alunos e Nuipe escolar,
Pr
e
sidente Pmdente (SP), 48 pais (m responsâveis e quat
zo
estruturandoWnculoseoslaçosdeconvivência,O psicölogoescolar6
um prosssionalquepodedetectarnecessidades;estruturarprngrnmns professora.Asfamfliaseram denfvelsocioeconômicobaixoe,entre
Resumos deComunicaçsesJ/ant/fcae
/4J

asprofessoras,dasquaistrêspossufam cursosuperior, 0 temm de

N0 sepnd:conjuntotemstico,queanalisaasconcepçöesqueos

serviço comagistériovarioudedoisacipcoanos,aprcximadamente.
Paraacoletadedados,foram utilizad%
entrevistassemi-estruturad% ,quefcram gravadasetranscritas.

respondentesdemonstraram tersobre aadolescênciae0 adolescente,
observamcsalgumasinconsistência quanto aostermospuberdade e
adolescênciae0 papeldacultura,além deapena 24,7% perceberem

Resultados:Deacordocom osaspectosmencionadosnoobjetivo, noadolescenteapreocupaçâoem realizarum projetoparacfuturo
asrespostu foram organizadasem seiscategorias.Ccnsiderando-sea

freqtiêndadelas,pfde-seinferirque asnalidadedalilo deca:aé

aprender??lJfJ,paraalunosepais.ereforçaroqae.
/JfoiJ/vea#fflt),
paraprofesscres.Ostrêssegmentosconcordaram queaquantidadede

liçEoministadadeveserrazoâvel,demodcan1oprejudicar()5m de
semana dos alunos, e que os tipos de liçâc devem ser bem

diversncados.Alunos,paiseprofessoresentendem,também,quea
conseqtznciadenâofazeraliçrodecasadeveresultarem clg= ti
po
deplfnffw
J/.Ditkuldades relacionadas a sua realizaçâo tnvolvem
sûbrecarga de atividades, interferência de ridio e televisâo e
atrapalhaçâoporpartedeirmâo.No quedizrespeitoàatitudediante

pessoaleprofissional.
Essesresultadosanalisadossob oolharda bibliograsadisponfvel,
n0s remete a repensar que se os professores têm enfrentado
disculdades no seu cotidiano para lidar com situaçöes que sëo
crigino as das transformaçëes biolögicas, psicolögicas e slciocult
uraisqueo adolescenteestsvivendo,podeestarrelacicnadocom
oestudo supeï cialdapsicologiadoadolescenteedarepresentaçso
socialquesetem domesmo.

Palavrapchave: adokscência,psicologiae/brpwft
l deFrp/elzpre.
î
ESC17

daWâodecasw houvedivergênciaeceeaspercepçiesdealunos. DX 'IRIDSPAltAO ENSWODEPSICOLOGIANAPROFBSIONAIJZAN O
paise professores.Os dadospermitiram entrever que,em muitcs
casos,asliçöesdec%afomm utilizadaspelcsprofessorescom ;ns

DX ENTEPARAAsSéRIESINICIMS

Priscila Imrocca*% (Universidade Estadual de Ponta Grossa e
demcmorizaNoliteral,npofavorecendoaaprendizagem signifcativa UniversidadeEstadualdeCampinas)
e a reflexâo aprofundada sobre os temastrabalhadcs.Além disso,
muitasvezesforam utilizadascomoformadecastigoaosaltmosqtle

INTRODUCAO E OBJETIVO:Osdocentesde Psicolngiaque
apresentavam comportamentosconsideradoscomoindesejlveispelos atuam na profissionalizaçso de prcfessores deparam-se com a
necessidadedecnnhecerquaissejam aspossibilidadeselimitesda
professores
Conclusëo: A pesquisa aponta para a necessidade de
esclarecimentos aos prcfessores sobfe o assunto,c que nâc tem
ocorrido em curscs de fonrlaçso de professores.Mais pesquisas
deveriam $er realizadas sobre a liçâo de casa,ccnsiderando-se a
relevlcia dc tema e a escassez de literatura disponfvel sobre c

Psicclogianasreaeducacicnal.Identificar,em relaçpoàPsicclcgia,o
que érelevMte paraa formaçlo de professores das sériesiniciais.

tendcem vistadiretrizesnorteadorasparaaârea,foioobjetivodesta
pesquisa.

MATERIALEMéTODOS:Dezprpfessoresda#eadePsicologia,

com histöria
m esm o.
Palavrapchave:liçâo/tarefa dectuu,percepçno deflll?m.
r-rtl9-pma
#zl/reJ' acadênlico-proissionalvinculadaàssériesiniciais&ouformaçâode
professores,foram
sobreal#lt
?decasa:liçt'
iodecasant/ensinofazunwpstal
selecionadoscomoparticipantesdeentrevistasrecorrentes,asquais
eram gavadasetranscritas.A partirdaprimeirasesspo,asentrevist%
ESC16
PRoM soa DE 5:A S'SéRm E A VISâO QUEPOSSUEM DA contaram c0m capoiodematrizesde verbalizaçöeselaboradaspela
M olaEsctNclAED0ALUNOADOLESCENTE
pesquisadora, contendo colunas c0m classes e sfnteses de fala
Patrlcia CWJIIJ llbieri#:hlmeidaee (Universidade de Taubaté e ccnformeinferidas.

UniversidadeEstadualdeC'
mmpinis)
O presentetrabalhopretendeapresentarpartedosresultadosdeuma
pesquisa de mestrado que tomou como foco de anl se ns

Houve,também,capoiodeum cademodetranscrixesliteraiscom
asmesmasclasesesfntesesdecadamatriz,colocadoàdisposiçëodo

sujeitoparaservirdememöriadocontextodasfalasematerialde

checagem para a recomposiçân dos dados da sessâo anterior.As
consultastotalizaram 41enclmtrosc0m osparticipantes.
RESULTADOS:Apösacorrelaçpoentreclassesesfntesesdefalas
tcmou-serelevanteàmedidaquearelaçEoprofessor-aluno eescola- contidasna matlizesecademosindividuais,organizaram-se quatro
adolescentetem resnltadoem dificuldadeselimitaçôes.
pandesccnjuntcsdedadosreferentesao ensino dePsicologiada
Parainvestigarestaquestâoacoletadedadosdeu-seem duasetapa Educëâo:a)Ccnteudos-temas;b)Formaçâoteörica;c)Organizaçâo
distintas;uma de levantamento e outra para o aprofundamento de doeabalhcpedagögico;d)Condiçöesparaum ensinodequalidade.
inforniaçöes relevantes para a discussâo da temética proposta.O
CONCLUSCES:Naanâlisedosdadoschegou-seacseguinte:
1. ohomem/alunoidentiscadonasteml casémultidimensionado
objetivo da primeira etapa é caracterizar como os professores
percebem oadolescenteeasegundaetapa,prevêtlmasegundacoleta (cognitivn,afetivo,sexual,
comportnmental,ltidico,estético,
dedadosatravésdeentevistasemi-estmturada.
cultural, biolögicc, social, econômicc e histörico) e deve ser
Para esta comunicaçso cientffica apresentaremos os resultadns entendido como um ser pleno de m ssibilidades a serem
parciaisdaprimeiraetapadestapesqtlisa,que tevecomo instm mento desenvolvidc ;
de invesdgaçâo um questionM o abordandû temlticas ligadas ao
2. osdadossâorepletosdecdticasàescolaeàpriticapedagö/ca
fenômeno daadolescência.EstequestionM o foirespondidopor85 com diversasalusöesao cotidiano,moseando otrabalho alienadona
(oitentaecinco) professoresqueatuam em 9 (nove)escolasdarede escola,tradnzido,especialmente,pela dissociaçâo teoria-prl ca.
Sendoassim,o cotidianodaescolaedchomem em seumeio söciopublicadeensinodacidadedeTaubaté.
Os resultados foram crganizados em conjuntos temâticos.No culturalsâoreferênciasindispens/veisparaformulartemlticasdentro
primeiro conjunto temitico, obtivemos a caracterizaçâo dos dasquaisse pcdem discutirospapéisdoprofessoredaescolano
respondentes queretratou um grupo deprofessorescom fonnaçâo em desenvolvimentoeaprendizagem da criançaesuafom mçâocidadâ:
cursos de licenciatura nas dreas de humanas, biolögic% e exatas.
3. três aspectos foram assinalados para a formaçEo teörica: o
Somente 13,1% asrmam nëo terem estudado o perfodo adolescente, sent
ido ins% mental das teorias psicolö#cas para a Educaçâo,
mesmo que tenha sidc de forma supeë cial. Foi indicada a refutando-seaidéiadeteorias-receita'';aposiçpodepluralidadedos
necessidade de obter ccnhecimento e orientaçâo para lidar com quadros teöricos (tmanimidade para Behaviorismo, Psicano se
questöes especfficas da adolescência, onde 55% indicaram esta freudiana,PsicogenéticadePiagete Abordagem llistörico-culturalde
necessidade enfocando a atuaçâo docente e 29,5% indicaram Vygotsky,seguindo-se referenciais de menor freqtiência:Rogers,
Bnmer,Ausubel.Gestalt,Erikson,Jung,W allon,Maslow eGesell);
enfocandoo pedodo adolescente.

conhecimentospsicolö#cosqueoprofesscrlicenciadoidentifcana
sua atuaçâo junto ao adolescente.Esse interesse de invesdgaçâo
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antcessidadedecontextualizaf0tlabalho cûm astxriasnohistlîico
desllaselabcrëöes,nospressupostcstilosöscose epistemolögicos

que as sustentnm,n0s seus objetcs de estudo e implicaçöes

Maria WlldH: P.Civiletti (Univefsidade FederalRuminense e
UniversidadeGamaFilho)

educacicnais;
4. a crganizaçlc do trabalho pedagögico deve priorizar a
prchlematizaçëo de temnq através da indagaçlo e pesquisa do
cotidianodasescclasedaprl casocialem @ eseinsere acriança,
movimentando-seno sentido deaçstl-reflexlo-açlce favcrecendc;a
interdisciplinaridade;avisâo concretaemultidimensionadado altmo
edarealidade,areiexâo permanentcsoàreosfinsdaEducaçâoe a
interlocuçb dasteoriaspsicolögicascom representaçöes,dimensöese
lvocesroshumanos.

OBJETIVOS:O presentetrabe outilizacomoreferencialteöricca
TeoriaAtor-Rede.Dnpontodevistadasredesdeatores,asciências
sâ0estudada apartirdpplincfpiodesimetriaqueasrmaqneciência
enëo-ciênciaslc,ambas,efeitosdeumapr/dca,denegociaçöesque
seestabelcem em rede.Um fatocientffico,lcngedesertâ0somente
produtn de uma metcdclpgia cu do exercfcio de uma razso
experimental,(efeitodeumamobilizaçb deatoresheterogêneos,
hununcsenpo-htlmancs. '

pelamodifcaçâodarealidadeeducacinnalesocial.

prcpostaé atendera0sfilhosdefuncionkios,àlunoseprofessnîese

**BolsistaCAJ'
FK
T 'JCD

desenvolver projetos de pesquisa e extensâq, ptocuramcs: (i)
identiscarcomoseengendraamobilizaçâodeatoresnaconstitukâo

Tomando cnmo objeto dt estudc a implactaçâo da creche
Q
n
iversitkia da Universidade Fderal Fluminehse IUFF), cnja
5. devehaverengajamentod0sformadcresdePsicologianaslutas

Palavrapchtwc psicologiaetfzfcucb/pal,formaçk doanteeKdlfctl#()
.
ESC18
CoNros E FAZ DE CONTA NA CAPACITK IO DE MONITORES DE
EollcAçAoINFANTI:UMAEXPERKNCIAPSICOEDUCACIONAL

Eliara Trevensolli J.
a r:J# e u cinnn âadrezuï (Pontiffcia
UniversidadeCatölicadeCampinas)
O reconhecimento daimpcrtbciad0sagentesdecnidadoenquanto
?romotores dc desenvolvimento e da salide mental infantil,tem
motivado pesquisadcres e prohssionais dn campo ducacicnal a
buscar estratégias adequadas de potendalizaçlo d0s recurses

humnnosexistentesnasInstituiçöesdeEducaçâc Infantil(lEl).Este

da creche;(ii)analisar as dificuldades e conquistas referentes às
pesqnisas da,
s diferentes lreas ( Psicologia,Pedagogi
a,Salide e
Serviço Social)e à condiçâo dacreche como espaço promotorde
umaeducaçëodequalidade.
DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO: Foi realizada uma
pesqnisa-participante na Creche IJFF,desde sua inauguraçpc em
outubro de 1997. Prodnziu-se um diâio de campo que forneccn
elementosparaaanfisedoprocesso de construçâo/reconstruçâo da
creche.Em sea ida,esteprocessofoianalisadoapartirdoreferencial
tedricoadotado.
Participamcsdasreuniöespedagögicas,dnsencontrosdeum grupo
detraballloformadop0rpais,funcionv os,àolsistas, educadcrese

trabalho integra umaexperiência,ainda em andnmentc,de parceria

equipetécnica e de grupos de supervisâc de cueosprojetcs de
Universidademede Péblica consolidada at
zavés de projetos de pesquisadesenvolvidosnesteespaço,afim demape-armososatores
capacitaçâo/sensibilizaçâo de monitores de educalâo infantil. A

experiênciaaquirelatadatevecomoobjedvo estruturarum espwo

envolvidos naproduçsodeconhecimentonacreche.

Foram realizadasdiscussöessobrealigaçëoentreosvMosprojetos,

institucionalparaadultosecriançasexperimentarem o imaginM oe, aparti
rdapropnstadeum planejamentcpmicipativo,em quetodos
partirdovividûpropiciarem atividadeslidicas,deelaboraçâoafe*va estivessem retleçindosobreasmesmasquestöes.
e enriquecimento cultural.A ênfase nc imaginv c deccrre de sua
RESULTADOS: A anfise da fcrmaçâo da Creche UFF,
importância enquanto espaço de elabcraçb de expee ncia demonstrou a existência de discursns compartimentalizadcs das
emocionais,deresgatedaimagem do objeto (pessoa)ausente,ea diversasleasde pesqqisa eque os momentcsmaisprodutivosna
descoberta de aspectos estmtarante,
s da pröpria identidade.Para histöria da creche se caracterizaram pela mobilizaçâo de atores
iniciarotrabalho,o autoridentiticou pessoasmctivadas,decidindo- heterogênecs,entendidoscomopartedeumarede.
Se pelas funcionkias que atuam na cozinha da EI. Com a
A pesqnisa-pM icipame possibiliton a emergência de discussöes
participaçsodestas fcram estzuturadasatividadesdirecionadasgara ftmdamentais para o entendimento da creche enquanto ponto de
ascriançastaiscnmo :leit
uradialogadadehistörias,drnmatizaçso, passagem obrigatörio delinhasde fcrçaprovenientesdosdiferentes

jogral,persnnifcaçâo, recontagem dr memöria degentegrande, segmentosenyolvidos.
criaçso coleuvadehistöriaevivênciade atividadessimilaresàsdos

CONCLUSAO:A anllisedaCrecheUFF.apartirdaTeoriaAtor-

persûnagens.Apösum semestredoprojetoem andamentonota-sea Rede,permitiu areflexâo sobre uma nova forma de fazer-ciência,
crescente parti
dpaçâo dasmonitorasresponssveispelosgruposque
visitam acozinhaeo refeitörio paraçWiverMstörias''.Osmomentos
de retlexso suscitados pelas advidades gnnbaram em presença e
participaçlo dasducadoras,gerando mûdiscaçöesno cotidiuo da

pautada na multiplicidade e na mobilizaçb de atores para a

constituksodeum fatccientffco.ConsiderandoaCrecheUFFcomo

resultadc dasa mobilizaçso, entendemos como de ft
mdamental
importância a permanência destas discussöes em tonm de tlm

lE1qqetranscendem ()espaçodelimitadopeloprojeto.Ascrianças planejamentoparticipativoquenâoselimiteanm liniccgnlpomasa
expressam em suasbrincadeirasesolicitaçöesc interessedespertado
pelasatividades,enquanto que aseducador% respondem de fcrma
autônomaàsdemandaspercebidas.Essaprolmstadetrabalho,quese
diferencia de formstos tradicionais como mini-cursos, tem
possibilitado resultados eficazes na organizaçâo do dia-a-dia,
oferecendo uma altem ativa de capacitaçâo em serviço.Tem ccmo
desdobramento o envolvimento dos pais e de equipamentos
scciocomunitM ûsondeo fazde contapossaserreconhecidc como
umadimensâonecesso aaodesenvolvimentohumano.

todososque,dealgumaforma,atravesram arede-creche.
As alunas de paduaçëo participantes contam com bolsa do

ESC19
M oBmlze oATORESHETEROGM OS:UM DESAFIOPARA A CRECHB

dessa forma motivl-la a investir nc desenvclvimento do tilho.

AlineLsilveira*,Fernfmz?zzM.Bortone*,MJ?'
fc CarmenE.T/rrel#,
Mârcia 0.Moraes (Universidade FeeralFlnminense-Niteröix )e

atendimento sejam capazes de intervir nesse comportamento,

PIBIC/CNN.
Jkllvraç-càave.
'educaçnoinfytil,crec/leuniversitdtiaele/rfaator-rede.
1WC2:
O LUSARDAINTERK AOM AB-BEBANAD TIMULK AOPRECX E

MariaAugastaBolsanello(UniversidadeFederaldoParanll

jetivœ:A estimulaçâoprecoceconstimi-seem um atendimento
Palavras-chave:capacitaçâodeeducadores,faz-de-contaeEWIKJCJ/ vaOb
licso,desdequetenhaporftmçâoproversuporteeapciûàmâe,a
infantil
tim defacilitarasuainteraçâocom obebêportadordedesciênciae
*
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Qtlando a mâe tem disculdadesde adaptar-se às necessidadesda
criança, é necesso o que os prosssionais envolvidos em seu
buscando fortalecer a confimxa da mâe em si pröpria e em sua
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capacidade de perceber0 's
ilhc''e nso ()ç'deficiente''.Ccm essas

psicolcgia e uma proposta de trabalho ao longo dc semestre;o

consideraçöes,apesquisateveporobjetivcsinvestigarasconcepçöes levantamento de informaçöes para a conhecimento da instittliçëo e
eo mododeatuaçëodasprofissicnaisenvolvidasno atendimento de col
etadedados,em que sujeitos(professoresealunos)apcntavam,
estimulaçâoprecoceeverifkarseainteraçsomâe-bebêélevadaem
contanessaatuaçâo,
M ateriale M étodos:Por meic de entrevista es% turada,com

sepndo suas prioridades 10 principais t4picos que devessem ser

trabalhadnsem conjunto,nsquais se constitufam para eles.um

problema a ser abordado. .As respostas foram analisadas
considerando-se os cinco primeiros töpicos indicados. Categorias
professoras, seis fonoaudiölogas, cinco fisioterapeutas e quatro foram criadas para incluiras indicaçöesde alunose prcfessorese
psicölogas),em seisescolc deensinoespedal,dacidadedeCuritiba, foram explicitadasdeacordocom amaiorfreqtzncianodiscurso de
Paranl,queatuam em estimulaçâo precoce,ccm bebêsd:zero aum ambcsosgnlps.Sep ndo professcres.maioresprnblemc residem
= 0deidade.Osdadoscoletadosforam analisadoseinterpretadosde nas disculdades decorrentes da indisciplina, , desrespeito, e
forma qualitativa,por meio de anllise de ccnteido,baseada em problemu deordem acadêmica(38*)segui
doyrmotivaçâode
Bardin.
aluncseprofesscres(36%). J5para osaluncs,foram apontados
Resultados: A maioria dasprosssionais investigadas segue um aspectosdaestruturaffsica da escola,tnmnnho dasclasses,faltade
modelo de attlaçâo focalizad: eminentemente na criança e em sua recursosmateriais,limpeza,e ausência de merenda (61*)sepido
deficiência,preocupando-seem fornecerestfmulosvariadosaobebêa porptoblem% deccmportamento d0salunos(11*).Diferençasno
fim de sanar ou atenuardéscits em seu desenvolvimento.Nesse discurso de professores e alunos fcram identificadas.Resultados
modelo, as prtéssionais elegem a sua pröpria sgura como foram discutidoscom osprofessoresem trêssessöesdegrupcs,de8a
fundamentalno atendimento em coneaponto ccm a fgurada mâe 10 professores, visandoumaavali
açëo eo planejamento deuma
queéconsideradaem um plano bastantesecundM c.Nasinstituiçöes discusssomaissistemlticaparao sepmdo semeseeem que razöes
tm queamâeentrano atendimento,sua participaçâo sedsdeuma paraosproblemaspossam scridentiicadase scluçöesdesnidasem
fornu passiva,depreferênciaf'observando sem interferir''paranëo conjunto. Sepndo os di
ferentes momentos de attlaçro fcram
d'atrapalhar''.Nasituaçâoem quens0 épermitidaapresençadamëe apont
adaspelcsprofessores:aimport
4nciadaatuaçâoem ccnjunto
no atendimentn,essaexclusâo éjustiticada pelo fato de a mâe com um especialistaeasperspectivaspnsiuvasdeeabalho com um
çs
atrapalhar''com suas interferências. Apesar da mnioria das olhardiferenciadoparaaanélisedoqueestIacontecendonassalasde
eneevistadnqpercebernmnmâesuperprctetora,acsiosa,querejeitae aula,scbremdcdeumaescolacom ascaractedsticasdaestudada.As
nâo colabcra e que apresenta inadequaçöesem sua relaçâc c0m () dificuldades,tantoparaosprosssionaisdepsicologiaquantoparaos
ilho,essescomportamentosnl0sâovisualizadoscomo passfveisde professoresteducadores,passam pelasituaçlonacionaldeabandono
comprometera interaçâo mâe-bebê e merecednresde uma atençâo em queosistemaeducacionalseencontra,assim comoasdeiciências
doseducadoresem poderem buscarsozinhossoluçöesque parecem
especialnoâmbitodapröpriaestimulaçâc.

questöesabertnA,foram entrevistadasvinteeduasprofssicnais(sete

Ctmclusâm Prome-seumamudaxanoenfoquetecnicistaatualdo
atendimento em estimulaçâo precoce, por oueo centralizado na
criançaenamse,asm defacilitarainteraçèoentreambose dassa
forma promover o desenvolvimento infantil. As advidades

desenvolvidasdevemserdiri#daspargessenovoenfoqueesugere-se
quesejam realizadasporum unico profissional(0 que nân deve

distantesdaremlidade.Quanto aospsicölogcs,âcnu evidenciado nas
avaliaWes,anecessidadede uma formsçâc maisespecfsca para a
atuaçâo nesteclmtexto,quepermita0 entendimehto daescolacomo
umainstituiçb socialeaspessibilidadesdeatuaçâotantononfveldo
sistemaquantodoindivfduo-professorealuno.
Palavras-chave:Nïcllt7
g:escol
arb.fcr- ft
'
D eJlllJflb?lJredepùblica

excluir a equipe de trabalho). Deve também a m5e participar

ativamente do atendimentc,devendo ter cportunidade de interagir ESC22
com o filhc.Deverâ também ter apoio psicolögico,incluindo um A PRXTICA DA PKCOLOGIA ESCOIAR NUMA ABORDAGEM
IN:TITUCIONALISTA*ESTUX INTRODW JRIO
espaçodeSxescuta''.ondepossacolocarsuasdt
ividasesentimentos.
Palavravchave:edlfccf'
t
'
f/especial,eâ'lfllwlci'
t
b precoceein/emftb ntâe:eàë
G

ESC21
PslctlLoGo NA REDEPG IJCA:NECESSDADES E DIFICULDADES NA
ATI
JAIAO

W alter Mariano de Faria Silva Neto (Universidade Federal de
UberlântlialeDébcrahRûsM aBarbosa**l(mnntisciaUniversidade
CatllicadeCampinas)
A prstica em Psicologia Escolar 6 muito recente no Bruilse
comparada com a de outros pafses.Essa nova configtlraçâo do

psicllogotem portantonecessitadodeestdosqueabranjam anélises

RaquelS.L Gu=o*% âdrfzz''zz1. M.L Garciae,â?la Paula C. dos aspectos intervenientes da inserçso desse prosssional no
Borges*,Daniela M Tavares*,Flf.
îl?lgelaA Siqueirae,lvanilda#J

S. Santnnn*,Marinnn N.D. de Campos*,Re lfel C. Tonelloh

ambiente escolar.Com este intuito têm crescido estudos sobre a
dinn
nmicadaescola.suaspeculiaridadeseenfoquesacercadotrabalho

&#J?œBataglini*,'ealk #.Gonçalvese,âd8cnlM.B.'J?l& ## em Psicolo/anessainstituiçpo.A partirdessaconjuntura,apresente
Cristina C. M de Pinhoe* : Mônica Gobittae* (POntiffcia pesquisa buscou ccntextualizara prltica/intervençâc em Psicolcgia
Escolardentrodeumaabordagem institucionalnumaescoladacidade
UniversidadeCatölicadeCampinas)
O presenteprojeto est;inserido nasatividadessupervisionadu do
Estsgio em Psicolo#a Escolar,em liltima série de formaçâo em
PsicologiadeumauniversidadecomunitM a..A equipedepsicölogoj
foijontatadapelaescolaestadual(1872alunose47professoresda5
a8 séries)paraquepudesseproporuma atuaçâo conjunta,orientar
paiseprofessores,planejarediscudrjuntoàdiretoriaecoordenaçâo
pedagö/ca,atividadese temasrelacionadosao processo ensino aprendizagem. O grupo encontrou na escola uma realidade com
Fandesdificuldadeseexpectativasinadequadassobreo trabalho do

psicölogonesteccntexto.Cnmoobjetivo,foielaboradoum programa
deatuaçâoqueenvolveu:levantamentodenecessidadesidentiscadas
por professores e alunos de todas as stries, atmvés de um

procedimento que se iniciou com uma reuniâo conjunta de todo
pessoalda escola,em que se apresentou o pedildo prosssionalde
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deUberlândiatMinasGeraisl,querecebecriançasde7a14anospara
reforço escolarexeaturno tessasescola sâodènominascentrosde
I
APZIt
Jf'
J/nacidadereferida).O trabalhodesenvolveu-senum perfodo
.J
de quatro meses,e consistiu em observaçöespreliminarts em sala de

aula(a partirderoteiro de observaçâo previamente detee nado e
anotaçöes de diM o de campo) e foram realizad% oito sessöes
semanaiscom oseducadoresda escola para discussâo de c pectos
levantadosnainvestigaçâo preliminare outrosindicados pelo grupo.
Os encontros aconteceram em m po consétufdo por doze
funcionM osda instituiçâo,sendo que um delesexercia a funçâo de
coordenadoriapedagögicae o restanteatuava como professoresnas
(111111as.Nosgrupos dediscussâo,foram tratados temasrelacionados
ks difculdades de atuaçâo cotidiana frente à diversidade de tarefas
trazidas pelos alunos; à formaçâo da identidade prosssional do
educador, segundo a perspectiva das intluências individuais.
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fnmiliares e acadpmicas e problemas de conlutuiçpo da prlca
ducativa.N0 transcorrer da intervençëo na instituiçpo revelou-se
necessl o nma abordagem do ponto de Wsta d03 apectos
institucicnaiscomc exigências,modelûdeformaçscescolar,faltade

um planejamentoglcbaleprincipalmentedesciêncianadefiniçpoda

ESC24
INTERCW BIO UNIVEIBDADE E FZCOLA PG LKA: REFI.
EO ES A
PARTIRD0 DEPOIMENTO D: PROFBKONAB DEUMA DELEGACIA DE
ENSmOSOBREM PRODW ôF,SDAPY -GRADUK âO.

lkltprar-ce v..
'psicologiaelc/lcr,nnAlizefax
rlj/ucfo?l
aleetfl
dcaj'
t'
fo

procedimentos:a)entrevistac0m aDirigenteRegionaldeEnsinc e

funçpo educativa qne deveria ser exercida por esses educadcres. MarialzetedeOliveira*%(UniversidadedoEstadodeM atoGrosso,
Como aescolaera um apêndicedo cnsino fnrmnlnâo haviamuita Csceres)
clafezaacercadeseu papeleducativonaformaçso dessascriançase
jcvens.De mcdo geral,comc resultados0 traballm reveltm uma Ob1'etivo: A literamra que analisa a prnduçâo ciendfca em
tensb constrten:grupo devido k$disculdadesenfrentadu nodia- educaçëo, tem ressaltado a impcrtância da divulgaçâo dessas
a-dianaimplementaçlo de prl casedllcadvasmaisconsistentese prd uçöesumavezqneseu sentido estsnactmtlibuiçëo einovaçâo
umafaltade apcio dadireçb em recebercrftica e sugestöe,sscbre que ela pode prcporcicnar na ârea educacional.Por ser a pdspossibilidades de mudança no tabalho,c que culminou ccm a paduaçlo,a?ontada por estudiosns,como o locus principal de
dissoluçâodogrup .Asccnclusöesapontam paraumanecelsidad:de realizaçëo de pesquisas em educaçpo,esse trabalho teve comc
melhordesniçâodo modelointerventivoem PsicclogiaFgscolarque cbjet
ivo investigar se essas produçöe!(tesese dissertaçöes)sEc
leveem consideraçlo caracterfsticasinstitcionaispeculiaresacada acessfveisà.RedeH blica equaisosfatores possibilitam e osque
escola, bem como a demanda da insétukâo e abertura de dihcultAm oseuacessoaosprosssionaisdaRede.
terial e Método: Como campo de estudo foi selecionada,
îAl
os
bi
ade
a
su.*are
iJz'a
ç
o
.'/aEscolar& Pontipkia Ja/perz/lzz/e seMa
gtmdo critérios preestabelecidos.uma Delegacia de Ensino da
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ni
a
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Capitalde S5o Paulo.Para coleta de dados foram utilizadosdcis
Catôlica& Campina ,bolsistadoCNN .
ESC23
ANéusE Dos PADRöES RELK IONMS NA SAl.A DE AULA: UMA

MODALDADEDEATUAIAOPMtAO PSIO IM OESCOM R

umaM sistenteTécnico-pedaglgica,respons/velpelacapacitaçb de
professores que atuam nas quaeo primeiras séries do ensino

fundamentale,b) anllise do materialbibliogrv co utilizado para
capacitaçâo dessesprcfessores,a fm de veritkara freqiiênciade

Claiq Mcrl M.àraujo,.
5'
= #m FrancescaC #:àlmeida,Julinnn utilizaçâodetesesedissertaçöes.
RodriguesRios*e& #rI
ko Barroso Yasconcelos* (Universidade de
Resultados:Osdadosobtidosmostraram que essu produçöessëo
Brasflia)

pouco utilizadaspelosprosssionaisdaRedeRiblica,destacando-se
ccmo fatorprincipalpara a në0 utilizaçpo a disculdadede acesso.
As'questöes ligadas ks dificuldades de aprendizagem têm sido Esse dadc ncs levou a questionar os meios utilizados para a
tradicionalmenteestudadasccm fccodeanâlise edeintervençâûno divulgaçsodastesesedissertaçöeseacontribuiçâo dessaspesquisas
indivfduo,querseja nc ç'aluno-problema''ou nn professtm Essa paraoensincpliblico.
abcrdagem tem inûuenciado aatuaçâo do psicölogc escolar,que se
Conclusâo: Constatou-se que a utilizaçâo,ou nâo,de teses e
manifesta em auvidades de natureza terapêutica,objttivando a (lissertaçöes nâ0 pode ser analisada isoladamente; nessa anMise
adaptaçâo comportnmentale emocional do aluno ao processo de emergem Mpectos da relaçlo universidade e esccla piblica,
ensinc-aprendizagem .Pouca ênfase tem sido dada às intervençöes evidenciandc ()distanciamento entre Universidade e Rede péblica,
psiccpedagögicas mm's abrangentes e contextualizadas.Entretanto, sendc a primeira apontada como parte responsfvelp0resse fato.
umacueaperspecdvateöricc-metodolögicadesviao focodaanl se Sep ndo os depoimentcs a participaçâo da universidade nns nos
dessasditiculdadesde aprendizagem para asrelaçöesinterpessoais eabalhos desenvclvidos pela Secretaria de Estado da Fzlucaçâo esubelecidasno contexto escolar.O presentetrabalho,que integra SEE, est; aquém da expectativa dos proissionais da Rede.

umadaslinhasdepesquisadoM boratöriode Psicogênese,papta-se CDPES/PICDT
nestaabcrdagem eprivile/aaqualidadedarelaçsoprofessor-aluno, lklcvrar-c& ve.vniyersidade,pr/dlzjWe.reretf:pùblica
como decisiva no processo de ensino e de aprendizagem.Assim,
realiztm-seum estudodospadröesrelacionaisestabelecidosenteuma
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professoraeum aluno,de 06 (seis)anosdeidade,com disculdnrles PROMOVER SAtDENAEDUCACAO:UM DESAFION0W ABALHODO
no processo inicialda alfabetizaçâo,em uma escnla de educaçâo
infantil,darelk deensino piblico dc Distrito Federal.Utilizcu-se0

PsIcöm GO

Maria de Imur&.
rJeh rv Contini(Universidade Federalde Mato

métododeobservaçâoireta,ccm atécnicadere/stroem vfdeo.Na GrossodoSul)
alœ ise das gravaçöes,identificaram-se dimensöes qualitativas da
relaçâo,categorizadascomo cooperw âo,nso-sintônicasecoercitiva .
Observou-sequeessespadröesrelacionaisafetavam decisivamenteo
desempenho escolar do alunc, sendo que algtms prcvocam
comportamentos de isohmento,distraçâo e.intenupçâc da tarefa,
quandoem atividadesdeensino-aprendizagem.O estudopcssibilitcu

O presentetrabalhodiscuteaatuaçpodc psicdlogonaEducaçso,na
perspectivadapromoçâcdeSaide.Osdadosforam obtidosatzavésde
umapesquisarealizadacom profissicnaisdePsicologiaqueestavam,
naépcca,atuando naEducaçso,equect
msideravam asua atuaçào
profissionalcomoum trabalhodepromoçâodeSatide.Foiutilizadoo
procedimento das entrevistas recorrentes, com tlma amcstra

aelaboraçâodeumnestratégiadeintervençâojuntoàprofessora,no

intencional,ccmpostapordezsujeitosescolhidos atravésdeuma

sentidodcpromoveraconscientizaçâo de suafunçâo narelaçâc,as cneevista inicial.Posteriormente,foi realizada uma anfise para
caracterfsticas dos processos relacionais estabelecidos e as i
dentificarosconjuntostee ticos,apartirdosrelatosverbaisdos
consequinciaspsicopedagögicasadvindasdanattlrezadessarelaçâo. entevistados,Observou-se um quadro que apontaparasujeitos :?n

Paratal,foram realizadasorientaçöes,estudosediscussöesjunto à processodemudança,cujamarcafundamental,implicanumanova
professorw com posteriorsugestâo bibliop v caparaestudo.Cnmo
desdobrnmento destetrabalhoe visando umsintervençâo institucional
maisabrangente,sugere-se queo psicölogo escolarutilize o estudo
das interaçöes e relaçöes sociais para capaciœ o professor a
reconhecere modiscarpadröesrelacionaisdesfavoréveisepriorizar
aquelesque maximizem o sucesso no processo de aprendizagem de
seusalunos.
Paltwra-chave:psicologia escol
ar,inlerqge.
re refcll
t/
e.
çsociais, relagt
'
b

profenormluno
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conceituaçro de Saide no trabalho do psicölogo naEducaçâo.TaI
conceitorefere-seaumavisâodeSaidequeserelacionadiretamente
com o modo de vida da populaçâc, indo aldm do binômio

sal
id&doença,ou seja,a Saide entendida como uma constmçâo

histöricadohomem comorespostaasuainserçâcnumadeterminada
organizaçëosocial.Dessaformaasaçöesdopsicölogo naEducaçëo
apontam paranovoscaminhos.Ao contrM o daspriticasprosssionais
que buscam,em sua maioria,aspatologiasno cotidiano educacional,

ResumosdeComunicaçöesC/entlWca:

ccaionando, ccmo ccnsequ&cia, uma mnssa de exclufdos dc
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processodeescolarizaçâo,ostrabalhosqueossujeitosdessapesquisa NK ESSIDADESDEINTBGRK XO SX IALDEM ULTOSPORTADORESDE
apcntam passam a privilegiar as prlticas educacionais ccmo
atiùdadesdepromoçb deSalide,atravésdnacessoepernmnênciada
criança na escola,damudança do quadro do fracassc e'scelareda
altelw so na forma de realizar a avaliaçâo psicollgica na escola.
Nessaperspectiva,enfatiza-seo compiomisso étic,
oepolftico com 0
acesso à Educaçâo enquantc um bem culturalfundamentalpara a

DEFICëNCIA MENTAL: SUBSIDIOS PARA UM PROGRAMA DE
ORIENTACAODEFAMD AS-PARTE11
. ##
ElianeM arecida CclnpaaAcàraûm
e1485 BeneditaLf??l
u Pardo

ccnstruçsodacidadaniadascriançasejovensbrasileiros.

Fzlucaçb Especial.Emboraumnamplaliyeraturaestejadisponfvel,

Palavrapchave:psicélono,pmpml'
ltldeml
kfeepsicologiaedacacional

(UniversidadeFederaldeS50Carlos)
A integraçâodapessoac0m deticiênciatem sidoumadasmetasda
ptmcosestudosabordam a integraçâo socialdo adulto ptmadorde

desciinciamental(a.p.d.m.),A presentepesquisateveporobjetivo
ESC26
RETROSPECTWAHISTöRICADASD TRATO IASDEACAODACOMISSAO
DEEDUCACXOD0CONSELHOREGIONALDEPSICOLOGA-5:REGIIO

identificarasnecessidadesrelativasàintegraçâo socialdea.
p.d.m.tnnto na instituiçâo especial quanto no seu nmbiente natural.

Jaqueline'krreira& àlmeida(ConselhcRe#onaldePsicologia-5'
Regiân),Xaa Crisdna#tTr/'
t).
Ctfl C= /lc(UniversidadeFederaldoRi0
deJaneirc/conselhoRegionaldePsicelogia-CRP/05).RitaCrëlipa
Souza Santos (Universidade Estlcio de Sl/conselho Regionalde
Psicolcgia -CRP/05)e sbal Maria >knWrc Fazenda (Secretaria
EstadualdeEducalâo/conselhoRegionaldePsicologia-CRP/05)

necessidadesdeintepaçâosocialdoa.p.d.m.,sep ndoavisEodeseus
familiarese delespröpriose quais sâo as relaçöesque podem ser
estabelecidasentreessasvisöes?''
Foram construfdosrcteirosdeentredstasemi-estmttlrada,aplicados
em 17 familiarese 13 a.p.d.m.A anl se de dadcsrevelou temase
subtema em cnmum,taiscomc:'xintcraçâocom paresecom outros'''
1
çxatividadesno efora do 1arg9;Hconcepçöe.
ssobre o modo deagir'';
Ttpreocupaçöeseexpectativasem relaçsoaofuturodoa.
p.d.m.''.
Os dados obtidos mostraram que as interaçöes sociais desses
a.p.d.m. limitavam-se aos seus pares e aos prosssionais, na

A Comissâo deEducaçso do Conselhc RegionaldePsicologia-

CRP/05vem trabalhandoparaalcançarseuobjetivoprincipalqueé
ccmpreendero papeldo prosssionalde Psicologia em articulaçâc
com suas mais diversas keas de attlaçâo em Educaçâo e sua
contribuiçâo para()desenvolvimento psicossociale educacionaldo
indivfduo. O presente relatc tem como proposta apresenœ uma

retrospectiva histlrica das estratt/as de açso da Comissâo de
Educaçbc nas três liltimas gestöes do Consellm Regional de

Pretendeu-se responder à seguinte questso: etouais sâo as

institukb,eacsseusfnmiliares,foradamesmn.Taisa-p.d.m.nâo

realizavam atividadesde cuidados pesscais autônomos;realizavnm
pcucastarefasem seuslarese expressavam poucaspreferênciasque
selimitavam aatividadesdenaturezainfantil.Forado lar,agrande
mainriatinhapcucoacesso aatividadesdelazeredevidaprlcana

Psicolcgia - C* /05,ou seja,as atividades desenvolvidas pela comunidade.Asatividadesdelcccmcçâo limitavam-se ao trajeto
respectivaComissâo duracte aVL VIIeVllIPlenl as.A pmirda
pesquisa de dccumentos, analiscu-se as atividades que foram
desenvclvidaspela VI,VIIeVIIIPlenM as,(mdedestacam-sedois

nbjetivcsquentmearam ostrabalhosdaCcmisspo.ParaaVIeVII
PlenMaaponta-secomonbjedvoancessidadedeidentifcarquem /
eonffeatuaoPsicôlogoquetrabalhaem K&ctçl/;naVII1PlenM a,

gôde-seobservarqueapreccupaçsoresidiaem identificaroquefazo
Psicôlogoquelrö lle ?laEducaçöo.Nestaperspectiva,aComissëc
de Educaçso, nestas Pleno as, promoveu atividades que
possibilitaram identifkarQsprofissionaisdePsicclogiaqueatuam na
IreadeEducaçb ,congregando,posteriormente,estesprofissicnais,a
fim de proporcionar o conhcimento dos diversos aspectos da
realidade destes psicdlogos;além da discussâo enœe estudantese

prcsssionaisdePsicolc#ascbre opapeldoPsicölogonaIreade

entre()lareainstituiçâo,nacompnnhiaoudeum familiar0tIdeum
cclegadainstituiçlc.Osfamiliaresinformaram pouco sobreomodo
de agir do a.p.d.
m.,revclando preocupaçöes relativas a fatcres
comportamentais,em sua maioria.TM to os fnmiliares quanto os
a.p.
d.m.apresentaram um nlimeromaicrdeexpectativasem relaçâoà
Ireapessoaldoqueprofissional,indicandorestriçâoao potencialde
desenvolvimentodosa.p.d.m.
Conclasâo:A pesqnisaaponton anecessidadedenm progrnmsde
crientaçb de fnmflias, visando a promoçâo de condiçöes que
facilitem o acesso do a.
p.d.
m .ac universc adulto e suaincluslc no
ambientesocialmaisamplo.
lprojetosnandadopellFAPESP
a lcvrfuucepd.i
nt
egraçtïosocial,Ul/lloportadorde#e/cfz?lcfl mental:
orientaçâode/aplflfaç

Educaçpo,queculminounaehboraçâodeum materialimpresso tipo
folder.A attlalgestâo,IX PlenM a,dandoccntinuidadeàsatividades ESC29
IEFRENTEXINCLPSXO
dasPlenH asanteriores,pretendeproporaçöesvoltadasparaampliar EDUCADORESDECRECI
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frlni?l/ Ceweira (Secretaria Municipalde
a compreensâo da 11.
e.
a de atuaçâo do Psicölogo em Educaçâo,
41*
resgatando aimpcrtândadeste prosssionalparao desenvolvimento Satide, Kbeirâo Pretc) e Mârcia Regf?lc Bonagamba :1

plenodosujeitc,enquantoconstmtûrdesuaqualidadedevida.Neste

(UniversidadedeSloPaulc,RibeirëcPre*)

sentido,estaComissb consideradeextremarelevlciaaprofundara
Partindodaaceitaçâcdasdiferençasindividuais,pe e-seentendera
compreensâo da relaçâo que se estabelece entre Psicologia e as impo
rtb cia e necessidade da inclusâo, o mm's cedo possfvel, de
diversasinterfacesdaEducaçâo,quepermitem a reflexâo,acerca das
c
r
i
a
nç
as especiais na rede rep lar de ensino:em ambientes nâo
diversasquestöesquenorteiam o trabalho do Psicölogo na ârea de
s
e
g
r
e
g
ativos, embora possam ser discriminatörios. Considerando
Educaçpo, possibilitandc, assim , que a Comissâo represente,
ttldedoeducadorinterferenoprocessodeconstnwâoda
verdadeiramente,os interesses dos profissionais de Psicologia que Fuantoaati
ldentidadedascrianças,opresenteestudoteveporobjttivo conhecer
atuam naâreadeEducaçâodoRiodeJaneiro.
opcsicionamentodepm tissionaisdeeducaçâoinfantilsobreincluslo
Palavras-chave.zdl
dcll'
t'
f/,conselhoea;'
J/
decriançasespeciaisnacreche.A pesquisa foidesenvolvidaem uma
crechemunicipaldeRibeirâoPreto,juntoaseus13Mucadores.como
ESC27
PROPOSTA ALTERNATIVA DE W ABALHO COM PROFESSORES DA partede um trabalho de intervençâo visando inclusâo deuma criança
especial.O procedimentoenvolveu:a)aplicaçâo deinvente oprée
EDDCACXOESPK IAL
p4stesteinvestigando como oseducadoressentem-se paradiscutir
sobreincluspo,quanto à crecheaceitarcriançaespecialeatendê-la
com as demais. quanto ao educador recebê-la em sna turma e
*
eabalharcom criançascom diferentesproblemase b)trabalho de
sensibilizaçâo com leituraediscussâodeum texto em trêssubgrupos,
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sep idam rreunilogeral.Napré-aplicalsodoilwentkio, amaicria
(9 educadores) airmotl''sentir-se bem''para discutir o assunto e

sfntese,Irene sempre demonstrou pande interesse pels tafefas e

frenteàcrecherecebercriançasespeciais.A aceitaçb foimenor(7)

Gustavo,deinfcio,recusavaopröpriogrupc.Quandonp0respondia
corretamentc aumatarda (porexemplc,emparelharcores),ficava

quandosetratadereceberacriançanaprdpriaturmaetrabalharc0m

persistênciadiantedediticuldades.

ela juntamente c0m as demnis,tendo sid: evidenciada maior diffcilsaberseeraporquenl0 enxergava,porquenëo examinavao
aceitaçscc0m relaçâo àcriançaccm difculdade motoraemental(8
educadores)doqueccm problem:
u comprtamentais(3).P0routro
120,cinco educadcresescolheram a altemativa 'sentir-semal'em

atenderacriançaespecialjuntoc0m asdemniseaquestâoaberta
evidencioureceicseprccupaWes.Além disto,aanslisedcconjlmto
de respostas de cada educador apcnta que apenas quatrn foram
favcrlveis em praticamente todas as questöes, três claramente
desfavorsveis e seis nâ0 demonstraram opinib formada..JI na
(IiscussLo em gnlpc,os receiose preocupaçöesforsm amenizados

material,cuporquenl0compreendiaatarefa.Gradualmente,pustm
aterumaparticipaçâomaisadequadano grt
lpo ese intepou bem à
pré-escola.Sellcaso indicaque émuito fbcilincorrerem errosde
avaliaçpo quanto ao potencial de uma criança,quando e1a nb
respondeasituaçöesaparentementebanaisparaafaixaetl a.

Quanto à questën inicial,uma resposta seria que a criança c0m

baixa visb grecisa de incentivo an desenvclvimento da
funcionalidade visual. Entretantc, os cascs analisados sèo
representativcsdeoutrasnecessidades:respeito aregraseatumos;
com comentMos,constantesdcdiscursod0stécniccs,justiicandoa relaçöes de ctmperaçbc; e dcmfnic de alp ns conhecimentos
inclusâo.Observou-semnioraceitaçâo,em geral,napös-aplicaçâodc (representaçöes, relaçöes lögico-matemfticas, convençöes).
inventl o.Osresultadossugerem cautelanainterpretaçâo dedados Ressaltamv ainda, a impcrtância da autocontiança. Trata-sg de
assim derivadoseanecessidadedousodediferentesinstrumentose apectosquedevem mereceraatençpodaPsicologia,em açöesque
fornus de anl se para se conhecer o posicionamentc frente a pregarem e acnmpanhem o processo de inclusâo de crianças com
determlnadosassuntos,aindamaisquandonLo sesabequantcestese deticiências.
retletenasatitudesccm ascrianças.Taiscuidadossâcexeemamente lprojetolh.frlzllrl
dfl
fm FapespJ9#&dN2-J.ProjetoFâf'
#51-1-002+ 9.
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importantesvistoquearelevbciadestetipodeestudotjustamente zprfmommen/ti?ladreadaJtlJ& daFanzlnp.
oferecer subsfdios para intervençöes,que visam potencializar ()
çnomesda:cri-farsnoscdcios.
desenvolvimentode criançasespeciaisinclufdasnaredcfegularde *.
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O QuE é RELEVANTE PARA FAVORECER A F3COLARJACâO DE A INTEGRACAO DE CRIANCM PORTADORAS DE DEFICZNCIA SOB O
CMANCASCOM BAWAVLG O?1
Cecilia Guami:rf Batistœ Crfztfuae Branco Paiva**z# C/IHJIG

Yichi* e Julinnn Rodrigues & Sousa** lcentro de Estudos e
Pesquisu em Reabilitaçëo 'Trof.Dr.GabrielO.S.P0rt(f'(Cepre)-

FaculdadedeCiênciasMédicas(FCM)-Unicamp)

O objetivcdopresenterelatoéapresentaralpnsdadosrelativcsa
um projetcparacrialwascom detkiênciavisualediscuti-losvisando
responderàquestâodotftulo.O referidoprojetointegraoPrograma
InfantilDV dcCepreetem ccmoobjetivopreparareacompnnharc
processod:escolarizaçâodessascrianças.Ascriançaspaï cipam de

Por oDEVISTA DOSPROFESSORESDEENSINO
0lça MJ?.
l Piazentin Rolim & #r&U:Je Daniele COJIJ Oliveira*

(UniversidadeEstadualPaulista,Bauru)

Aintegraçso((m inclusâo)decriançasportadnrasdedesciênciano
sistema rep lar de ensino foirep lamentada e estl se discutindo

formasparasuaimplementaçro.O objetivodesteestudcéveriticara
opiniâodeprofessnresdeclassescomunseclassesespeciaissobrea
integraçâo decriançaspfmadorasdedeficiêncianasclassescomuns.

Pmiciparam deste estudc 60 professqrasde ensino fundamental,
sendo17% declasseespecial,25% de 1série,30% de2*striee28%

gmpossemanais(90 minutos),paraatéseiscrianças,com atividades eram de 3 série.Do total,67% possuem curso superiorcompleto,

semelhantesàsescolares.
Foram analisadososrelatosdassessöesdetrêscriançascom baixa
visâo, desdeoinfcio do atendimento atéotinalde1998.Joâo3tinha
seteanosnoinfciode95,eradefnmfliazxtremamentepobre,quec
avaliavadefcrma depreciativa e freqûentavaescola ptiblica.Irene,
c0m cinccanosem meadosde95,tinhaum diagnlsticodedeficiência
mtiltipla.Freqûentavallmapré-escola,quegrccuravarecebertambém
criançasccm deticiência.Gustavc,c0m quasequatroallosem meados
de97,nâo tinhaexperiênciaescolareeraflho t
inicc.A pardrde98
passcuaheqttentarumapré-escolaptiblicarep lar.
Para a presente anâlise foram defnidasas seguintes categorias:
desenhc, leimra, escrita, nimero, envolvimento com a tarefa,
assertividade, iniciativa, cooperaçâo/competiçâo. Os relatos das
sessöe,sforam exnminados,eanscrevendo-se osaspectosrelevantes
paracadacategoria.Em seguida,foram feitassfntesesporsemestree,
apartirdestas,porano,paracadacategoria,sendoestastranscritasem
quadros.O exnmedosmesmossugeriuasccnsideraçöesapresentadas
a seguir.No que se refere a Joâo,os relatosindicnm que ele fe a,
desde ()infcio,desenhos muito bem traçados.Apresentou extrema
diticuldadenaaprendizagem deleitura,escritaenimeros.Recusava
tarefas com freqoência;usava com frequência as expressöes 'çnâo
sei'' Hesqueci''. Em sfntese, considerlm-se que e1e demonseava
capacidadeseaomesmctempoumagrandeinsegurançaeansiedade.
Irenetinhagrandesdisculdadescom encaixesetraçados,dadaasua
dificuldade mctora.M ostrava interesse e persistência nas tarefas e.
gradualmente,começou a identificarletras,palavrase a tentartraças
letras.Aumentou. também ,o tempo de atençâo concentrada. Em
148

sendoque84% relatsm alp maexperilncianotrabalhocom crianças
portadorasdedefciência.Osdadosfcram coletadosnasescola onde
as profelsoras trabalhavam,atravds de um questionM o contendo
questöes abertas e fechadas. Os resultados mostram que as
professcras,detz asasséries,acreditam que o alvno portadcrde

deticiênciapodeestudarem classecomum.Qunato ac significadoda
palavraintegraçsoasdetiniçöesmaisescolhidasforam::% dequea
integraçb ocorrequandoacriançaparticipadetodasasatividadesda
escola''e a que % integraçâo ncorre quando o alunc consep e
acompanharoensinccomum''.Observa-eaqui,um desconhecimento
sobreaintegraçâc no sentido depadiciparefetivamente do sistema
escolarem todasassuasinstâncias.Aindaqge()alunotenhaacesscàs
atividadespromovidaspelaescolaelenë0farâparteefetivamentedo

grtlpo de alunosda esccla.Com relaçâo a outra desnkëo mais
escolhida,secpnsep eacompnnharoensinocomum,observa-seuma

expectativa de çi
ncrmalizaçâo''da crialxa.Quanto ao que pcde

facilitara integraçâo do aluno portador de del
k iência no ensino
comum,amnioriadasprofessorasindicouqueûmelhorprocedimento

seria contarcom a ajuda de prosssicnais especi/izadcs.Houve
unanimidade enee &$ de classes comlms em indicar o professcr

especializadoiénerantecomooprofissionalquepoderiaajuds-l% na
resoluçëodeproblemasapardrdaintegraçâodealunosportadoresde
deficiências no ensino comum.As professoras de classe especial
apontaram o pedagogo como ()prohssional mais importante.Em
seguida, professor% de clu se comum e especial apontaram o
psicölogo como o prosssional maisindicado. Das professoras

entrevistadas,69% acreditnm que,paraque hajainclusâo,o numero
Resumosde Comunicaçöes J/entf#cas

dealunosp0rsaladeveser,no m/ximc,20 alulms.M professoras
foram unânimes em responderque a desciência mais fâcilde se
trabalharem saladeaulaseriaadelkiênciaffsisca.Tcdavia,em se
considerando o roI de habilidades que sêo necesso % na
aprendizagem deleituraeescrita,acriançaportadorade desciência
ffsica nada tem de diferente das demais crianças da clase.A
deficiênciamentalfoiapontada,principalmentepelasprofessora das
classesregulares,comoaquelaçueémaisdiffcildese labalhar.Os
resultadosam ntam paraafaltadeinformaçöesscbreaintepçâo de
criançasportadorasdedetidzncianosistemaregulardeensinc,sobre
defciênciasedeficientes.Com basencsdadosépcssfvelctmcluirque
os professores n4o estso preparadospara receber estas crianças e
desenvolvercom elasum traballm efetivo.

Palavrapcltave:fnlqrqe ,criazçasport
adorasdeGe/cjéace ,professores
tf:ensinofundnw ntaleeducaçk especial.

devido a algum problema visual do participante. Eneetanto, se
comparadocom osresultadcsdassessöesdeaprendizagem,constatase que este dado de desempenho foi excelente. Conforme os
resultadoscbtidospelosparticipantesdogrupc experimental,pode-se
concluir sobre a efetividade do procedimento de ensino

individualizadopararealizaragrupamentosdeobjetosquepossvem
caracterfsticascomuns.
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ESC33
OFICWAS PROTEGDAS DE UMA INSTITUNXO D PECIAUZADA PARA
DEFICIENTF,SM ENTAIS:ADAFM CIODENOVO:APRENDIZES

Maria#a PierlnrleResende#J Costa (UniversidadeFederalde sëo
Carlos)eWl= àparecidaOCJ?'fPiva(UNIARARAS)

Tendo em vista aperfekoar ctmdiçies de inpesso de novc!
ESC32
AGRUPAMENTOS P0R SEMELHG A PERCEPTIVA ABSOLW A: A
EFETIVDADE DE UM PRX EDIMENTO DE ENSWO INDIVDUALIZADO
Pm O A1,> 0DEKCIENTEMENTAL

aprendizes nas Ofkinas de uma instituiçâo especializada para
portadores de deficiência mental, 0 presente estudc teve como

objetivo idenificarapectos que interferem na adaptaçâo destes
aprendizesnacscina.Participaram do presente estudc cinco alunc!

Mariatfc Pi6& d6& Jea#eda Costa (UniversidadeFederaldeSâ0 encnminhadosdaclassedenfvelHm -ClasseFinalizlmtedaUnidade
Escola da Instituiçâo,considerados,ccnforme dados ccntidos no!
Carlosl
respectivcsprontulrios,detkientesmentaistreinsveis.Estes aluncs

O presente estudo teveccmo objetivo analisaraefetividade da estavam regtllarmanete maiculados na Instituiçâc,com nm temm
aplicaçâ: deum prorlzlimento deensincindividualizado,atravésdc

varisveldepermuênciade 1a10anos.Essapcpulaçâofoichamada
de
novosaprendizes,sendc doisdo sexo masculino e três do sexo
desempenho de sujeitos mrtadores de defciência mental, na
habilidade de realizar an pamentos de objetos, que possuem feminino,nafaixaetM ade 16 anos.Também participaram doestudo
caracterfsticas comuns (cor, fonmn, tamanho e espessma). aproftssora titulardasOficina,membrosdasfnmqiasdosnovos
Participaram doestudooitoalunosportadoresdeSfndromedeDown aprendizese aprendi
zes antigos.Quanto ao local,o estudo foi
(quatrc meninoa equatrc meninas),nafaixa etlria de sete anosde desenvolvido nasoscinas prcptegidasda instituiçâo.Foiutilizado
I.C.,e ctmsiderados treinlveis conforme informaçöes contidas no material rotineiro de cada oscina.Para a coleta de dados foram

prontnMo.Pertencem afamfliascujarendacompreendeovalorde

aplicados4tiposdistintosdequestionlrios(coin4questöescada)nc

um sal/rio mfnimo. Sâ0 mad culados e freqttentam insétuiçses infciodoperfodcde adaptaçâo (agosto/g7),respecdvamentepara:a)
especializadng.Estespe cipantesforam crganizadosem doisgrupos: membrosdasfamfliasdosnovosaprendizes;b)professoratitular;c)
experimentalecontrole.Cadap'
upcfciformadc pnrdoimenincse novos aprendiies; e d) aprendizes antigos.E, também, foram
duasmeninc eidendscadoscomoA,B,CeD (experimentalleâ,k,é aplicados questionM os ao término do perfodo de adaptaçso

eI(controle).Foram uulizadcsmateriaiscomoGblocoslögicos''e (dezembro/g7)d0snovosaprendizes,c0m a mesmapopulaçro.Os
brinquxbstbnlinhas,carrinlms,bonequinhas,animais,aviöes,etc.) dndos coletados foram analisados n0s aspectos quatitativos e
Os dados foram coletados na sala destinada ao experimento,na

qualitauvos.Analisando as respostas dadas pelos païcipantes e

situaçlcdeum para um,on seja,experimentadcre sujeito.Este comparando osdadoscoletadosnc infcio ccm os aprsentados no

espaço ffsicp comprœnde 12m2com paredespintadasnac0rgelo, término pode-seidentificaraspectosque deverso serobservadosnos
pisoem madeiraetdonacnrbranca.Pcssuiumaportapintadanacor pröximosperfodosdeadaptaçâo denovosaprendizes.Nasrespostas
nznletrhsjanela (tipobasculante).A iluminaçâoénatural.havendo, emitidaspelosmembrosdasfnml7ias,epalprofessoradtulare pelos
entretanto,nveqsidadedeiluminaçâoartificialem algunsmomentos. novos aprendizes,observa-se que hl pouca informaçâo sobre a
N0prore imento paraacoletadedadts,foram utilizadasschasde lnstitt
liçâosprincipalmente,umavisâolimitadadefuturoparacom os
registroparaanotar0desemptnhodoaltmo;a)naavaliaçâoinicial;b) tlsuM os.Valeressaltaraquiqueafmstraçâo dospaisem relaçâo à

duranteassessöesdeaprendizagem;ec)naavaliaçâo tinaldcaluno. escolaridadedeseusfilhosa#ucomonpcaceitaçâodanovaetapw
Foiadotadaumaescladezeroa10,ouseja,indicandoaausênciaaté mesmosabendoqueseusflhosestavam nafasedaadolescênciaeque
a aqnisiçâo plena do comportnmento.Os participantes realizaram

freqûentaram por vo os anos a Unidade Escola da Instituiçâo.

agmpamentosdeobjetosquepossufam:a)amesmacor;b)amesma Conformeosdadoscoletadûsidentiscou-seumacertaresistênciapnr

encontravam-se ou no nfvel 1 ou nâo possufam no repertörio o

parte de algumasfamfliasem relaçsoao inp essc de seusflhosna
Oficina,porconsiderarem estesimaxrospara o trabalho protegido.
Dos cinco novos aprendizes somente um foiconsiderado fraco nas
habilidadesblsicasexigidaspara aexecuçâo dastarefasdenominadas
do Nivel 1. No que se refere aos dados coletados em relaçâo à
professora titular,observa-se que sua funçâo tkou limitada a vero
grupo de novos aprendizes cuimprir a norma esubelecida pela

comportamento de realizar agrupamentos de objetos com

lnstituiçâo.œ anto aosdadns coletados em relaçâo aos aprendizes

formn;c) o mesmc tamsnhc;e d) a mesma esgessura.Foram
realizadas32 sesse sassim diseibufd%:uma sesspo para avaliaçpo
inicial,30sessöesdeaprendizagem eum sessâoparaavaliaçâofnal.

Paj'
afinsd
eanâlise,foram escolhidososdadoscoletadosna5'# 15'1
.
20 e 25 sessöes. Quanto aos resultados, observou-se que o3
participantes (expeHmental e controle), na avaliaçâo inicial,

antigos, estes demonstraram grande receptividade aos novos
aprendizes.O presente estudo permite concluirque h/ anecessidade
adquiridno a habilidade de realizar agrupamentos de objetos, de um maior eclerecimento com relàçâo hs fnmilias e à visâo dos
conforme a cor,a forma,o tamanho e a espessura.Qunato aos proissionais sobre a Instituiçâo. Pode-se concluir ainda que é
participantes do grupo de controle,expostos ao procedimento ncessM o oferecer condiçöes para os altums desenvolverem suas
tradicional, conforme indicaçëo dos dados, nâo adquiriram a potencialidadescriativa eespone eas.
al
,tl
/cf
naçprofegf
ff
l.
çeinstituiçâo
habilidadeproposta.Noquedizrespeitoaosdadosdedesemepnhona Palavravchave:depciênciantent

caracterfsticascomuns.Fazendo-seumaanfisedosdados,observouseque osparticipantes do grupo experimentalpadualmente foram

avaliaçâo final,apenasopM icipante B,no agrupamento deobjetos ezpecftllfmda
conforme a cor,nâo atingiu o nfvel10.lsto provavelmente ocorreu
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Divaâllweero:Maciel:Jw Rodrigues#Ju z**(Universidadede
AINTERK âOMEDIADAPOROBJETOS:EQUANDOUMDOSPARCEmOS Brasflia)
ESC34

NâoENXEROAO OBJETO?1

'

CecilirGuamien'Batista.Juliana& #& l/:Jdeé'
tII/J/IIV eâ#ziz?zlfi Obietivcs:A informsticatrouxeconsigoumasériedemudançu que
Yentorin*(Cene0deEstudosePesquisasem Reabilitaçâo:$
Pmf.Dr. afetam diretamente0processodeaprendizagem.O conhecimento?or
Gabriel0.S.
PM 0''(Cepre)-FacaldadedeCi3ncia Médicas(FCM) simulaçlo,p ssibilitado p0r essa ferramenta se mostra como um
aliado bastante eticaz no ensino das mais diversas disdplinas.0
Unicamp)
espap escolar é pcr primazia o lugar onde slo ensinadas as

Quando sefalaem desenvolvimento infantil,slc enfatizadasas tecnoln#asda inteligência em us0 na scciedade,porisso cabe
atividades de interaçâo,seja adulto-criançw seja entre crianças. analisar,refletirea?rimorar0pr0cessodeinformatizaçâodasescclas.
Dentreessas,adquirem grandeimportlciaasquetêm objetivnsde Nestaperspectiva,f0ielaboradoum projetocujoprilicipalinteresseé
investigar,apartirdeumaabcrdagem sdcio-cons% tivista,arelaçb
cbjetos,e estes,em geral,têm grande partede suasdimensöes homem-tecnologia e processos de desenvolvimentc, destacando
relevantes identiscâveis predominantemente pela vissc, Num especialmenteo papeldaescolanesse processo.Como parte desse
momentcem quesediscuteo processo deinclusâc decriançascom projeto.apresentamcsaquidadosquebuscam expl
orar()impactoda
diferentesdeticiências,éimportantepensarque,paraacriançacega, entadadocomputadornaescolasep ndo aperspectivadosalunos:
nëo b%taprover0 acesso aosmeiosaltem ativosparaaprendizagem suapercepçâodasmudançasnapartepedagögica,narelaçâo ccm os
deleitura,escritae aritmética.é.preciso criarcondiçöesde sua professoresenomododeconceberaescola.
M aterialeM étodos:A pesquisafoirealizadacom 300 aluncsdo
participaçso em a*vidadesderecreaçâoedeutilizaçro dediferentes
jogos,desdeapré-esccla.Aliés,esteéoperfodoescolarem queos ensino médio de uma esccla particular do Distrito Federal.Foi
materiaismm'ssebaseiam em imagensvisuais.é,acmesmotempo,o elaboradoum questiono ocQm trezeasrmaçöesparaserem avaliadas
perfodo em queé mm'srecomendsvelinidara inclusâo decrianças de acordo c0m uma escala de concordlcia e de sete questöes de
miltiplaescolha.Os aluncsresponderam ao questionM o nassuas
cegasnoensinoregular.
O objetivodo presente trabnlho é apresentarresultadosscbre a salasdeaula,em um doshoro odoseutumoregular.
educaçrcformalou informal.Estassb0frwûentementemd iadasp0r

utilizaçâo conjunta de alguns materiaispedagögicosporcrianças Resultadcs:A grandemaicriadossujeitosconcordaqueaescolase
cegasecôm baixavisëoaolongodaexecuçâodeum projetopara toma melhor ccm a entrada d0s computadores (82,3%),que 0
favorecer a escolarizaçâo de crianças com desciência visual. computador6umafe= menta de estudo importante(91*)e que é
Considera-se que essesresultados,cnm plmcasadaptaçöes,servem indispenslvelnavidado cidadâo modemo (85*).Acreditam queos
comosugestöesaserem aplicadasnaescolaregular.
professoresnëoestejam preparadosparautilizarocomputador(76*)
Ossujeitosforam crimxascega ecom baixavisâo,com idndes easrnmm queelesnâo()utilizam em saladeaula(87*).Apesarde
entrequaeoeonzeanos,queparticipavsm desessöessemanaisde90 considerarem c ccmputadorcomo umaméquina que atraiaatençEo
minutos,ccm atividades semelhantesàsda escola,embcra sem () daspessnas(93*),osalunosdisccrdam daalirmaçâodocomputador
compromissodeeducaçâofnrnml.Osgrupostinham atéseiscriançis 5er mais inteligente que o homem (90*) e da que se refere à

e eram dedoistipos:a)pré-escolares,com cliançasqueainda nlo
estavam na escola ou que esmdavam em pré-escolas,c b) em

pcssibilidadedeleocupar()lugardoprofesscr(80%).

Conclusso:Foi possfvelperceber que os alunos reconhecem a
utilidadedocomputadornavidaccddianaeno espaçn escolar,eque
ccnsideram queaescnlaticamelhorcom autilizaçâo desserecurso.
visuaisetsteis,cujautilizaçâofnianalisada,inclufram-se:crachis, Asmudança pedagögicasaindanâ0estâo sendo sentidasdevidoao
caleqdM os,figuraspareada apalavras.alfabetosmöveis,jogosde pouccusop0rparted0sprofessoresedafaltadeintegraçâoentreas
alfabetizaçëo, c0m clianças matriculad% no Primeiro Grau, em
grocessodealfabetizaçpo.Eneeosmateriaisquedispunham depistas

tabuleiro (diversosbingos,dnmnm,jogodavelha,etc),pranchaspara disciplinasregulares.é fundamentalaparticipaçâodo professorno
desenhoeescritaslivrosdehistöriw etc.Foram analisadasassessöes processndei
nfornmtizaçâoparaqueoprocessodeaprendizagem seja
r/
ulizadasnoperfodoentreo primeirosemestrede96atéoprimeiro
semestrede98,relaivasa0sgrt
lposque tinham criançascegas.No
infcio,csgrtlpos eram compostos,basicamente,porcriançascom
baixavisb .A0longodosanns,fciaumentandconimerodecrianças
cq asnosgrupos.Assim,para0 perfcdo citado,foram analisadosos

pctencializado e queo espaço escolarcontinue sendo promctordo
desenvolvimento.A escnladeveestarconscientedoseugrandepapel
nademccratizaçëo do acessoaessatecnclogiae naimpûrtsnciaque
estetipodeaprendizagem podeternavidadeseusalunosenquanto
cidadâosefuturosprosssionais.

lRodriguesdauz-bolsistadoCNN
seguintes gmpos:pré-escolares (96 e 97),alfabetizaçso (98 e 1* lz,
semestre de 99).A anélise foirealizada a partir do exame dos Jklcvraç-clltwe;informâticaeedldccj'lt?;escolaetecnologia;alvno
regstrosescritosedosvfdecsdassessöes.Fomm feitasalmtaçöes
relativa ao uso dos materiais pelas criança, bem com a seus
comentM ossobreosmesmos.Osresultadcsforam analisadossobos

ESC36
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sepintesapectos:a)usoefeivo,incluindooscasosdeajudaentre Maria CHJI/?IJRodriquesâzevztfo Joly(Cc1tgi0 VisctmdedePorto
colegaseosdeusocoletivodomaterial;b)declaraçâodepreferências Sep ro,Valinhos)
porpartedascrianças;c)reccmendaçöesderivadasdasobservaçöes,
aliadasaconsideraçöesteöricas.Osdadosindicaram aviabilidadede

utilizaçâo conjunta de materiais e levaram h elabnraçâc de
recomendaçöesparaa criaçâo e uso de materiaispedagdgicosque

favoreçam aatividade conjuntaentrecriançascegase com baixa
V'
isëo.

lprojetolk.frellm/um Fapesp1##84.
##2-J.ProjetoF/S'51-1-*2W99.

ICr/IfJZI:B.paivaeJuliœluR.soasaJJ/alunasdo'ro:m??w de
Aprfpwm?nenl/?ladreadcStuide#aFundap.

Obieuvœ :Considerando-sequeoscomputadorestêm estabelecido
novasrelaçöesentreconhecimento,culturaetrabalho,identisca-sea

ncessidad:daconcepçâo deprojetosducacionaisvoltadosparaa
formaçëodeindivfduosautônomos,competentesparalidarcom novas
tecnologias.capazesderesponder'
anovosrftmoseprocessoseque
internalizem aimportl ciae0prazerdeler,escrevereaprenderpara

suasvidnq.A presentem squisateve.portanto,porobjetivoscomparar
o uso de um programa educacional por computador ao ensinc

'clcvrar-c&we;materiaisilztfcglgfctl
.
redmciênci
avisval;inclussoescolar tradicional em atividades de escrita, avaliar a influência da
edesciênciavàrxt.depciênciaWlllcledz.
çeaptllvf
/-al/infantil '
criatividadesobreodesempenhodossujeitosem produçâolivrede
ESC35
A VlsâoDEM o osSOBREO COMPG ADORE SUA UTILIZAG O NA
Escol.A
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textos e verifkar a influência do nfvel de escolaridade sobre ()
desempenlm em escritacriativa.
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M étodo:Participaram dessapesquisa80 alunosqllefrequentavam
delt à4'.sériedo ensino fundamentalem umaescolaparticlllardo
interiorde S5o Paulo,divididosem gruposexperimentalecontrole,
pcrsérie.O prûcedimentouulizadoenvolveuavaliw âoinicialesnal
atravésdepréepös-teste,
sccm provasespecftkasdeescrita.O treino
paraosgruposexperimentaisfcirealizado utilizando-seo propamn
educacionalporccmputadorf'
â Tenn dazHistôrias''quepossibilitou
ao usuo o a seleçso de ceno os temlticos,personagens,efeitos
scnoroseWsuaisdeam io,desniçëo defontesdeescritaeopadrâo
doliwoasercriadopeloautorquefcigravado em umabibliotecadc

0 materialudlizadofomm osaàseactsextrafdosjunto a basesde
dadosem CD-ROM ERIC 1986-91,ERIC 1992 -1998(enfatizando
orientaçb sobreeducaçlo)ePsycLlT 1990 -1996 ePsyclal'r 1996 1998(orientadaparaPsicologia).

Foram selecionados apenas artigcsde periödicos,moncgrafias e
relatöriosno perfodode 1988à 1998.
Em seguida, osdadosforam
dispostcsem subgmposdeacnrdccom eixosteml cos.tendoccmo
referência a t&nica de anélise de conteédo.Foram cbddas 215
referênciassendo que asuamaioriapertenciaabaseEriceestavam
esclitas na lfnp a inglcsa. Dois eixcs temlticos principais se
c
histöri%,em disquete ou impresso.F0iproposto a:ssujeitosdcs onfip raram em torno da questâo relaçpo professor-aluno e
grupos experimentais uma seqttência de atividades dirigidas, comp tador e recurso tecnclögicos: Educaçpo Local, 38,14% e
crientadaseautônomascujocbjetivoeraaproduçâodehistlriascom Educalâo a Distlcia com 40,93*. Organizando as referências
temsticasespedlkadaspelossujeitosindividualmentea partirdcs referentes à Educaçb M cal, obtém-se temas como: ambiente

44*)queapresentaousodatecnologianaeducaçâo,
recursosinterativosegrlcl)sfomecidospelopropama.Ossujeitos tecnolögico(44,
pertencentesa0spuposcontroleproduziram textosem salade aula,
utilizando-se depapele Mpispara executara tarefa e sep iram a
progmmaçào normalda prnfessora dePortuguês.Foram realizadas
sete sessöesde treino para cada grupo,com duraçpo mlzia de 50
minutoscadauma.
Resultados:Asprovasespecfficasde escril foram avaliadasem

questöes referentes à interaçào e implementaçâo da tecnologia;

Recursos especfficos (38,
89*) que apresenta programas ou
tecnclogias especfscos; e Professor (16,67 %) correspcndente à
atuaçâoe papeldo professcrneste ambiente.Quantc àEducaçso a
dise ciaosprincipaistemasforam:intemetesalasvirtuais(57,14*))
usû do e-mail(19,38*),a utilizaçâo de recursos mistos (15,30%).

relaçâo à.criatividade e à estrutura lingtifstica,por dois jufzes Essesdadospodem ncsdarpistasparaoscaminhosdepesquisaquea
indcpendentes.Identihcou-se um aumcntn percentual d0s fndices
avaliadostantoparaosgruposcontrolequantoexperimentaisnopösteste,sendoofndicecriativomaiorparaosexperimentaiseorelativo
à estrutura lingtlfstica maior para cs grum s ccntrole.A anâlise
estatfsticadosresultados.atravésdaProvadeWilcoxonedoTesteU

comunidade cientisca tem sepido quando o tema é relaçèo
prcfessor-alunoerecursostecnollgicos.
Projet
oFfaaackd:pel
aF/#SS'
Ricardo& .
rSantos JC/FAFFJ:

Palavrapchave:enzfnp-œrerl
dizpp??nLOGO eJlrtlfe.
rlwr-aluntsc/pl
plllet?
r

deMnnn-Whitey,comprovouo desempenho superiordossujeitos ESC38
dcs grupos experimentais em criatividade e dospertencentes a0s
.
m FlcAçâo EM PROGRAMAG O EM USO DE LOGO NO
grupcs control: superior quanto à estrutura linlfstica, apös o Pt
progrnma de treino.A anâlise das difcrcnças de desempenho por M RENDEADODEM ATEMXNCA:PESQUBADELEVANTAMENTO
iana M/rlia.
çda Silva R/JVO e #t,
t/r/t7 Cazarotto Mateuse
série,atravésdautilizaçso da ANOVA,revelou a 2'.série como a El
(
P
o
n
d
f
f
c
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a
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d
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d
e
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t
ö
l
i
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d
e
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inas)
maisbenelkiadapelotreino.
Conclusân:O ProgramadeEscritaatravésdocomputadorrevellmse signiscantemente superior ao convencionalpara incrementar a
escrita criativa; c convencional mcstrou-se mm's efetivo para
desenvolveraestmturalingi
ifsticanaproduçâo dctextcs.A atuaçëo
doprcfessorenquantocrganizadoreohentadordoprocessodeesclita
podeserconsideradacomoum elementc facilitadcrparaum melhnr

Trabalhar em ambiente Ixgo em processo ensinc/aprendizado
supöe,em primeira inse cia,a atividade de programaçâo.Porsua

desempenhod0ssujeitosemescritacriativa.

especfico deLogo,suporia inclusive a identifkaçân dectmtelidos

Palavrapcbave:mïcrocoe l
dt
aff
orkcriatividœk eprtWuçltlezcrita
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AMBIENTEINFORMATIZADOE RELK XOPROFESSOR-M UNO:M QUISA
DELEVANTAMENTO

Eliana Martins#a Silva D lJ#t':Ricardo dos.
îJzll&J#(Ponuffcia
UniversidadeCatölicadeCampinas)

vez,apropamaçscexigecertoplanejamento,tantodeestratégiasde
abordagem do objeto aserprogramado(estraté#asderaciocfnio),
cemo da utilizaçpo dcs recursos da linguagem, além de

conhecimentos acerca do ftmcionamentû da mëuina.No caso
(em oconfncia, da disciplina matemltica) e sua aplicaçso no
programa a serelaborado como mpdû de tomi-lo mais efkaz e
adequado.Visandomelhorfundamentaressespressupostcs,presentes

empesquisamm'samplavoltadaparaccmyreensâcdasrelaçöesentre
uso deIxgoeprocessoscor itivos,identlscou-se anecessidade de
um Ievantamento bibliopv co buscando-se avaliar como a
ccmunidade de pesquisadûresestarialidando com os pressupostos
indicados acima sobre () tema planiscaçâo. Assim, através de
pesquisa automatizadaefetuada sobre trêsb%es de dadosem CD-

Trabalhar em ambiente informaézado na relaçb ensinoaprendizagem supöe uma compreenspo mais acurada da relaçëo
* 1998(ênfasena1eada
professor-aluno.Issoporque,com ousodeum progrnmncomoLogo, ROM,explorandoasbases ERIC 1992-j1
e,adatecnolo#a)e PsycLl'
r
usado como recursonoaprendizado de M ateml ca,identisca-sede educaçb),lSA -ju/1993(ênfasena41.
infcio a existência de uma problemItica ainda nâo completamente 1990 -decJ1996 e 1996- se:1998 (ênfasenaéreada Psicologia),
resolvida;nasorientaçöesdePapert,ousodocomputador(edeLogo) ûbteve-se o materialsobreo qualesterelato se apoia.Usando-seum
o de palavras-chave centralizadas nos conceitos de
poderiatrazerganhosparaoaprendizadodoalunosem ainterferência conjunt
explfcita do professor.J5 outrosautores buscam clariticaro statuse planificaçâo,prccessoscognitivose Logo,obteve-se um totalde 159
mesmo as ftmçöes espedscasque o mediador deveria assumir para referências (exclusivamente viajoumals).Uma vez asreferências
garantirosmelhoresresultadosnoprocesso ensino-aprendizagem.Por obtidasfornm impressas,permitindo Msim,o tratamento inspirado na
ido.Osprincipaisresultadosmostraram
essarazâo,opresente relato refere-seaumadasvériasatividadesque técnica de anfise de contet
qu
e
o
c
o
r
r
e
a
u
me
n
t
o
d
e
pu
b
licaçöessobreo tema da década de 80
compöe pesquisa mais ampla que visa aprofundaras relaçöes entre
us0 de Logo e processos cogllidvos.Um levantamento bibliopo co (36,48% daamostra)paraadécadade90(57,23 % danmostra).Nas
automatizado, fccalizando como conceitos centrais, via palavras- décadasanterioresaestasaspublicaçöessobreotemasâomaisraras(

chave, çe
interaçào professor-aluno'' e 'erecursos tecnolö/cos'',do

6,29% daamostra).Identificou-seaformaçâode5pandesgruyosde

espaço que a dimensâo da interaçâo interpessoal em ambiente
informatizado estaria recebendo por parte dos pesquisadores nos
tîltimosdez anos.

encontros cientffkos que poderiam estar reladonados ao tema

Resumosdd ComunicaçsesCientlticas

idéias:conferências(13,84% da.
sreferência),quetratoudeindlcaros
pesquisado; estratégias (14,47% das referências) composto por
referências que sugeliam a idéia de pesquisas que procuravam
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identitkareStratt/as diVersas,adotadM em diferentessituaçöes; ele),além delossufrem llmagrandeexpectativaquantcao!euusona
infiuênciassobre0prcp'
amar(8,81% dasreferências)ccmpostopcr escola,poistodaaamostra(1(qœ%)indiclm quecbteriaalpm
referências que sugeriam a idéia de pesquisa soke fatores qlle ganhn.sejaesteatravésdeumardaçpc presenci
alccm amiquina
podem intluenciaraaprendizado relacionadoaatitudedeprogramar (65,
72% daamostra),sejaesteobtidodeulnarelaçb nâcpresencial
nuaalp m prngrnmn;efeitos(35,22% dasreferência)compostcpor com ela(34,28% daamostra).Foiœnstatadotambém,que83,
34% da
referênciasque sugeriam aidéiadepesquisasquebuscavam verse
atividadesdiversa,ccmo IidarcQm progpmnqde computadcrese

amostra sabem queexistem diferençasentrtum computadoreuma

reladenado a processos cogniuvcs cu ns0;processos cor itivos

varisveis).Issn pnderiaindicafqueo aprendizado dematemlticano

(22,64% dasreferências)compostopcrreferênciasquesugeriam a

ambiente Logo poderia ser facilitado,pois a maioria da amostra
mostroupossuiralpm tipcdefamiliaridadecom am/quina,além do
fatod0sallmosestarem ccm expectativaspnsitivasem relaçëoaeste
aprendizado.

mëuina dt escrever,indicando assim,um ctmhecimento scbre
trabalharem dupla,tem alpm efeitnequetipcdeefeito,sejae1e comptador (collhecimento este baseado em representaçöes
idéia de pesquisas que procuravam ccmpreender os prccesso
cognitivos em diversas k'
eas, entendendo este também como
funcitmamentc e estilos ccpitivns; e computador na educaçâo

(5,
03% das referências)compostc pcrreferências que sugeriam a Projetonnasci
adoFellIAPESP

idéia dcs comptadores sendo usados no ambiente eeducacional, & tfnw Cam rouoMatezs-JC/#â'f&/'

inclusive c0m a intoduçâo do computadorna sala de aula.é
importante ressalvarque poucas foram asreferência relacionadu
diretnmente com o temaproposto dessa pesquisaautomatizada,ou

seja,asrelwöesenteprogramaçâoem Logo eplanejamentodessa
atividadenânparecem fazerobjetndeatençâodospesquisadores.Tal

fatopode indicarfaltadeinteresseporpartedc meio cientificc cm
pesquisasrelacicnadasactemabuscado.
Projetojim ciadoN 1
/Fz#F,
J'

Palavrapchtwe:LOGO,representaçnosocialecompatador

ESC40
AUTO-EFICACIAE M PECTOSCOMPORTAMENTAISDECRIANCASCOM
DIFICULDADEDEAPRENDIZAGEM.

PaulaCrglfn/Medeiros%*eSoniaReginaLoureiro(Universidadede
SâoPaulo,KbeirâoPreto)

ESC39

Obietivo:Asvarisveisafetivasconstituem-seem umadasdimensöes
a serem ccnsideradas, quandc da anâlise d0s problemas de
agrendizagem. Dente essas varisveis o constmto Auto-EficIcia,
compreendidocomoacrençadaspessoassobresuascapacidadespara
exerccrcontole sobre cs eventosque afdam suas vidas,tem sido

REPRESENTAW ESDEALDNOSSOBRECOMPUTADOR E UsO DE1.
%0

relacionado ao desempenho e ao sucesso acadêmico.Objetiva-se

RodrizoCtlzcrnllpMatew J& FA#EJ:

Palayrapchave:pl
anyccflp,In oeproassoscte fàvt).
<

EM CONTEXTODEAPRENDIZAGEM
Eliana Martins & Silva stMt7&

e Rodrizo Cazarotto 2t/1:1:r*

(PonuffciaUniversidadeCatölicadeCampinas)
O relato abaixo insere-se em pesquisa mais ampla que tem por

avaliarasrelaçöesentredesempenhoescolar,sensodeautc-esdciae
aspectoscomportamentaisdecriançasnninfciodaescolarizaçâo.

MaterialeMétcdos:Foram avaliada 52crianças,deambosossgxcsl
nafaixaetMaentre8anose11anose11meses,alunos# 1a4

série, com inteligência pe1o menos média inferior (Raven);
objetivo estudaras relaçöes entre uso de ambiente informatizadc distribufdas em dois grupos: G1-26 crianças com queixa de
(Log0) e processos cognitivos.Evidenciar tais processos deveré diticuldnde de aprendizagem, encnml'nhadas ao Ambulatöric de
permitirquesegossamelhorccmpreender0statusdellmaferramenta
comoLognncprocessodetomadadeccnsciênciado aluno,umadas
pilatrasteölicasque sustentam aconstruçâo dareferidalinguagem

PsicnlcgiaClfnicaInfantildoHCFMRP-USP;eG2-26 criançasc0m
bom desempenho acadêmico, que freqûentam um centro de

interpretaçâo queo aluno fazdo statusdo computadorno processo
ensino/aprendizagem deveriamodularsuascondut% em situaçpc real
deensino.Como pal'
a osalunosinvestigadosessa seria aprimeira
expeliência de ensino em ambiente informatizado, mostrava-se

de Avaliaçâo de Auto-Esclcia e os pais responderam a Escala

atendimento integralda crianlae do adolescente (CAIC RM tonio
p0rSeuconceptor(Papert).Um dospressupostcsdapesquisaéquea Palocci').Procedeu-seaavaliaçâcdascrianç% atiavésdeum Rotdrc

fundamental ccnhecer as concepWes desses sujeitos acerca da

presençaestattlsdo computadorcomcferramentadeaprendizagem.
Para o levantamento dessas representaçöes foi usado, antes do
primeiro contatc dos alunos com o labcratöric de informl ca da

Comportamental Infantil A2 de Rutter (ECI). Os dados fnram
qllantificadcs e osgmpcs comparadcs mediante anllise estatfstica
atravésdoTestenrc-paramétricodeM alm-W hiteyedoTesteExatc
deFisher:paradeterminaraexistênciadepossfveisassnciaçöesentre
asvariiveisprocedeu-se à aplicaçâo daM atriz de correlaçpo npoparamétricadeSperman.

Resultados:Observou-se diferença significativa (p<0.001)entre os
escola,um questiono o contendo 31 questöeslabertase fechadas) doisgrulmsquandodaavaliaçëodosenso de auto-etid cia.O grupo
aplicadcem hnrlricdeaulapreenchidpporescritoeindividualmente. com queixa de diticuldade de aprendizagem apreesentou uma
0 instrumento tinhapcrobjetivoscaracterizaraamostra,sepndo avaliaçro sip iticativamente mais baixa quanto ao senso de autovariéveisccmc histdria escolar,motivaçsc/interesse e familiaridade eficlcia (M=12,19) comparativamente ao grupo c0m bom
com computador e a informItica,posicionamento em relaçso a desempenhoacadêmico(
M=18,54).Qtlantoaosdadosobtidcsatravés
M atemltica e outras disciplinas, além de levantar também as daECI,ccmparando osescoresparciaisetotal,observou-seque os
representaçöes dcs alunos sobre o processo ensino/aprendizagem. gruposse diferenciaram anfveldesir iticânciaestatfstica(p<0.05)
Especificamenteparacpresenterelato,foram trabalhadasasquestöes ccm relaç/oàIreacomlmrtamentoeaoescoretotal.0 G1apresentou
que buscavam explorar a varilvel concepçöes scbre computador. m&iamaior queoG2,sugerindnapresençademaisindicadoresde

Foram sujeitosdapesquisa25alunosda6*sériedeum colégiodo
intelior do estadc de Sâo Paulo. que possufa a infra estrutura

diiculdades na érea comportamento. Quanto a correlaçâo das
variiveis senso de auto-esclcia da criança, e funcionamento

adequada paraa'realizaçâo do projeto,sendo 14 meninose 11 emocional e comportamental, observou-se que as crianças que
meninas,com uma mtdia de faixa etlria de 13 anos.Os dados
coleudosforam tratndos pelatécnica de analise de contelido e os
yrincipais resultados revelaram que a amostra era composta p r
alunos que possufam algema fnmiliaridade c0m o computador

(79,17% da amcstra sabe realizar algum ;po de atividade no
computador),sendo que 37,50% dessa mesma amostra possuiuma
familiaridade pr/ticaefetivacom o computador(mexe sempre com
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apresentaram pontuaçpo mais alta no sentido de problemas
comportamenY sapresentaram pontuaçâo maisbaixaquanto ao senso

deauto-efidcia(p<0.05).
Conclusso:Os dados do presente trabalho,apontam a associaçâo
entreodesempenhoacadêmico,sensodeauto-escsciaeapresençade
indicadores de disculdade quanto ao funcionamento emocional e
comportamental.Criançasencaminhadascom queixa dedisculdade
ResumosdeComunicaçöes C/erlt/#ca/

de aprendizagem apresentaram um baixo senso de auto-efidcia,
considerando-sem ucocompetentesparaaexecuçso com sucessode
determinadas aévidades acadêmicas;e foram avaliadaspelos seus
pais como tendo mnis problemas emocionais e comportnmentais,
quandocomparadasàscriançasdebom desempenho

cognidvc edainteraçëo sccial,asquaisinterferem na performancc
dosalunos,Esteeoutrosfatoresafedvos,ocorrendo quasesempreà
margem doconhecimentodoprofessor,precisam serconsiderados,se

desejnmos alcançarboa qualidade de aprendizagem enee nossbs
alunos.

Auxaiopnanceiro-CNN
z-zepurletfaDissertaçy deMez/re (1998)da
Jkltwrar-c/lcv.;d6culan'lptfeaprendiuqen dezeveeao acadêmicoeavto- JF.,letrabalhoconz/fluïl
autor% qveencontra-s6,Jlucl- n/e,realio doDoutoradonaUNICAMP,
e/czcl
FA#FJ' eCNPq

ESC41
A IMPORTV CM DOS ASPK TOS EMX IONAIS NA ATWD ADE DE

RESOLLW ODEPROBLEMASMATEMV COSEM DUPLAS
HelRafrtu**(UniversidadeFederaldePernambucoll
Vlriosautorestêm enfocadosittlaçöesdeinteraçso,observandoque
a relaçâo que se estabelece estrutura,em p'
ande parte,a tarefa e as

soluçöes aceiœ . Um conpito sôcio-cognitivo, provocado pelo
confronto de pelo menos duas difçrentes respostas advindu de

indivfduosconsiderados'kompariveis'',nri/na reestrutmwöesno

pensamento destes,pois apresença do outro obriga-o aconsiderar
versöesdiferentesdapröpria.
Acre tamos,entretanto,que trêsaspectosestâo simultaneamente
presentesem situaçöesdessanatreza;além dossociaisecopitivos,
existem os afetivcs,também funcionando como mediadores desta
relaçâo.

Objetivando-seinvestigartaisinter-relaçöes,aresoluçâodequatro
problemnq algébricos (envolvendo estnlturas crfticu na chnmnda
etrisealgébrica''
lfoipropostaaoitodupia dealtmoscursando6'e1'
sériesdeescnlapdblicafederaldoRecife.Ta1procedimentofoipm e
intep ante de umapesquisa maior.visando-se exploraro papelda
ansiedade na aprendizagem da matemltica. M sessöes foram
videopafadasea constimiçâo dasdfadesobedeceu aoscritériosde

gênero,dcsempenho matemitico (avaliado pela not% escolarese
sondagem deconhecimentosalgébricos)edisposiçâoparaansieznde
(acessalo pelaaplicaçâo do IDATE e Z-teste).Taismedidasforam
obtidasem fasts antee resdapesquisa e buscou-se fonnarduplas
heterogêneas.
Assessöesforam analisadasatravé,sdosregistrosvideogrl cose
d0sprotccolospmduzidos.M categoriasdeanfisesurgiram apartir

detrêsreferenciaisqueguiaram ncssaobservaçâo:(1)opadrëo de
interaçâoestabelecido nadupla;(2)o desempenho dospalticipantes
natarefa,considerando-seashabilidadesmatemiticasrequerid%;(3)
manifestaçöes afetivas, particulnrmente ansiedade, relacionada ks
disculdadesdecorrentes da tarefa propriamente ditw ou a contlitos
söcio-afetivos,ouambos.
Diferentespausdeansiedade surgirnm em todasasdupla .ligada
àsdihculdadesdatnrefa,em ocasiöesque':nâo sabiam o quefazer''
para superi-las,retletindo senémentos de impotência, frustraçso,
insegt
lrança e medo da potenciais conseqtiências de sua t%al11a''.

J& Paulo.
'tllvraç-c&lvr resolaçtïodzrrö leplaç,ansiedadeeapectossôcio-cognitivos

eafedvos
ESC42
DISCRIMFK IO CONTEXTIJAL DOS SIGNIFICADOS DAS PM AVRASNUMERO:IMPLICAIZF,SPNtA0 ENSmODAM ATEMéTICA1

VerônicaS:aA rHayduh Sulnk rloO.àusec*% JetlcM.B.Mazw**,
JoH de.
% uw **,Jub'
nnn R.Tini*% Naiene#tM S.pimentel*%,Paula
O.Miura%% 'rfzcfll Hachimine : Rosimam LGuilherme
(UniversidadeEstadualdeM ndrina)
O ensinodaspalavras-nl
imeroimplicaem estratégiasquelevem os
alunosadiscriminarosdiferentescontextosdeusodasmesma .Para
estabelecerquaissâoostiposdecontextosdesip iscadosdapalavra-

nl
imero discriminados poralunoj do Ensino Fundamental,foram

selecionadcs220 alunos,de5 e6 séries,com idadesvariando entre
12e15anos.O esttldoenvolveuaaplicaçâodetrêstestes,em queas
mesmasquestöesfornm apreesentadasem diferentesformaq:Testede
u cuna,TestedeMl
iltiplaEscolhaeTestedeColuna.Osalunosde
cadasalafornm distribuidosaleatoriamenteem trêsm pos,sendoque
cadaum respondeuaostrêste-stesem ulnaseqtiênciadilèrente,para
controle do efeito de ordem .As questöes consistiam de frases por
meio dasquaiso aluno deveriaidentiscaro signiscado daspalavrasnlimero sublinhadas.Oscontextoseram deseriw âo,cardinal,ordinal,
contagem,medidae nëo-numérico.Além destestestesf0iaplicado,
no infnio, um Teste de Iaeitura pal'a avaliar a capacidade de
interpretaçso detextodosestudantes.Foram registrados()nlimero de
resposta corretasn0stestes,levando-seem consideraçio o nfvelde
escolaridadeeaidade.Comparou-se0 nimero deresposta corretas
dosestudante,sn0s três testes mateml ccs e correlacionou-se este
resultadoc0m notamédiaqueelesobtiveram nngprovasescolaresde
matemltica.Osresultadosmostram quenoTestedeMiltiplaEscola
osestudantesapresentaram mniorpercentagem deacertosequehouve
menorvariâncianestesdadosem comparaçâo aosdemm'stestes.lsto
determinou que osdadosdeste teste fossemescolhidospara avaliaro

p'
aude discriminaçâo dosconstextosde signitkado daspalcras-

nimero.A anl secomparativadodesempenho dosaltmcsda5 e6
séries no Teste de M iltipla Escolhw revelou quehouve diferença
signiticativanaquantidadederesposœ corretasnosproblemasque
envolvem osdiferentesctmtextos,o menorndmero de acertosfoi

btidonosproblemu queenvolviam ocontexto nâo-numérico e((
Quandooimpasesedcfazia,aansiedadedavalugaràexcitaçâc, o
ma
iornl
imerodeacertosf0ilm contextodemedida-Osalunosda5
culminando com manifestaçöesde alfvio e alegria.JJ a ansiedade
decorrente da (V culdades de interaçâo apareceu ligada a
mmlifestaçöes reladvas h insatisfaçâo com o modo de trabalhardo
colega.ou desde o infcic da sessâo,ligada a pré-concepçöes de um
aluno em relaçâo ao outro.Somente em uma dasdfadesobservou-se
interferência relacionada ao gênero, parecendo ligada a essa préconcepçöes. hs duplas em que os dois tipos de ansiezlnde se

superpuseram foram, justnmente, aquelu em que ambos os

série apresentaram um desempenho inferior aosda 6 série e um
nlimerome ioderespostascorretassigniscativamentenuisbaixono
contexto de ordem. Estes resultados indicam que os diferentes
contextos de palavras-ntimero apresentados por nieio'problemas

aritmédcos em forma de Ntiltiyla escolha. sâo diferentemente
discriminadosporalunosde 5 e 6 séries e que ele'
s têm diiculdade
em discriminardeterminadoscontextos.Isso sugereque no ensino de
aritméticafaz-senecessM o treinardiscriminaçâo contextual.

intepu tesapree
senlvam altonfveldeansiedade-traço.O controleda
ansiedade que surgia mcstrouue fator importante ao equilfbrio
emocionaleaproveiomento dadupla,masporsisö nâo garantiu bom
rendimento quando o desempenho matemâtico de base era
comprometedor. Dupla onde este desempenho era satisfatörio,
mesmo que desigual,e o equihYrio emocionalfoimnntido,foram as

*eBolsi
st
a CNN -lniciaçsocfenll
/cleCPG/UEL
..
Pal
ayravchave:pflltzvraç-al- m,discriminaçC c/n/exlll
à,matemâtica.

quemnissebenefkiaram doconpitosôcio-cognitivo.

ADAFMROE CONVALDAGODEUMAESCAI.
A DEATNUDF,
SEM

Conclui-se que a ansie ade esté implicada de diversas formas,
sendo gerada e, ao mesmo tempo, gerando disculdades no nfvel

Resumosde Comunicaçöes Cientle
ficas

lprojetopnanciadopeloCNPqeCPG/UEL

*&lm CNPq-ProdudvldnaesemTsqui
sa
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##

ClaudwtteMc?'
l
b MedeirosPerldrtwlfzlf (UniversidgdeEstadualde
Campina eUniversidadeSâoFrancisco),Mârcia& gfzllH rreira&

Ccntudo, nE0 procutavam explicar 0 m rque de nenhum dcs

UniversidadePaulista)

facilitador nesse processo de construçso de conhecimento,
considerandcoquepodesermelhoradoem termosdeestimularmais
ascriançasaexplicitarem seu pensamentoao constmfrem anotaçâo
convenciûnalda escrita
de nt
lmeros.Posto que,quando isto
acontecia,haviamm'sespaçoparaqueelaspröpriaspercebessem suas
coneadiçöese,também, paraque o examinadorprcmlwessenovas
situaçöesproblemag,levandocadaciançaarefletire,alp masvezes,
reelaboraropröpriopensamentoem relaçâoaocontel
idodiscuido.

comportamentos.

Condusâe:A anllisedessesmomentosdeinteraçb serviram para
Brito(UniversidadeEjtadualdeCampinas)eMan'
aSelen/Carvalho que
serefletisseum poucosobre0papeldoexnminadornafunçâode
& Castro Gonçalez* (Universidade Estaduai de Campina e
Considerando-se aimportkldado esmdo de varilveisatitudinais
que possam influenciar o desempenho do aluno na disciplina
Matemltica,c presente eabalho teve p0rsnalidade clmvalidar e
adaptarumaEscak deAtitudesem Relalâo àMatemlca,paraouso
c0m estudantesbrasileiros,umavezque,originalmente,fcictmstnlfda
paraeestudnntesestrangeiros.A escala(ccmpostade47itensdctipo
Likertqueformsm quatro subescala,organizadasem 12itenscada, ProjetopnanciadopeloCNP@ IBIC
que medem:a cnnsança do aluno em relaçlo à Matee tica, a D IWJD delC:MJHJSoraiaJ'flpuCmze FJ?IeJJJCristinaJx re.rdaSilva
l//lcdtGre - ltz'Dy iela#eM dradeCâkl
lwel/
utilidadedeseucontel
ido,apercepWodoaltmocomoumadisciplina âl
Palavras-ckave:intereab,psicoglneseeeaâïlltl-e rentfimgez?l
dodomfnio mngculino eapercepçâo doaluno em relaçâoksatitudes
doprofessor.Em cadasubconjuntohé6itensquemedem atimdes ESC45
positivase 6 negativa,com pontuaçâo totalvariando de 12 a48 A INFLUANCIADOCONFLITOSX IO-COGNITWONAAPRENDRAGEM DE
pontos.Esteinstmmentofoiaplicadoa276universie osdocursode Cltlu çAsENTRE 5,
6 A 7 M os NA PROVA DE CONSERVAIAO DB
Pedagogiade3universidadesparticularesdoEstadodeSâoPauloe1 COMP> ENTO
pl
iblicadoEstado daBahia-O coescientepadronizadodeCronbach Claudiaârtwp
b#JC= /lJ**(UniversidadeFederaldeUberlândia)

(> 0,9353) indicou uma alta cov abilidade da escala e a anslise
fatolialindicou apresençadeqlmtro fatoresprincipais,conârnmndo
as quatro subescala de origem. Conclui-se que essa escala é

adequadaparamediratitudesem relaçënàmatemltica.em estudnntes
br%ileiros,levando-seem contaaconfialxa,autilidade,apercepçâo
doaluno quantoaodomfniomnqculinoeapercepçâoquantoàautude
doprofessor.
Palavrqs-clw e:tàlltfez,vali
daçâodeelccll6eazintl-cllreatfïmge?n
%

SSCW
INTERACAO ENTRE CRIAK AS EM SITDK X EXPERIMENTAIS:UM
EsnmoSOBREO ENSNODANOTK IONUMG CA
N 1iaSlkfna Ma+ JomfaSilva Cmzk,Fcne.
ul Cn'
stinaSoarestfl

Silva%e Dfl
zlfel
a deâlltfre eChiappet
a%(UniversidadeFederalde
Pemambucc)
Obietivos: lnvesdgar quando as cdanças, em sitt
laçöes de
interaçâo,buscaram considerara respostado outro como relevante
para o seu entendimento,levando-a ou nâo a refletir scbre a sua
pröpriaresposta.

'

Estudosanterioresenfatizam quesujeitossubmetidosasituaWesde

conflitosöcic-cop itivo apresentam desempenhossuperioresàquele,s
@ eeabalham sozinhos,E tnmbdm demonstraram aefclciadousode
modelos videop avados em duplas na aquisiçâo do conceito de
conservaçlo,O contlito söcio-cognitivo privilegia uma interaçâo

entreduplasdeindivfduoscom centraçöesqueseopöem.O objetivo

desta pesquisa foianalisara influência do conflito söcio-cognitivo
entre criançasde 5,6 a 7 anosque passaram por três sessöesde
intervençâo naprovade conservaçso de comprimento proposta por
Piagd.

Fizeram partedapesquisa44sujeitosqueformaram 22duplasde

classe söcic-econômica desfavorecida entre 5,6 a 7 anos de tr&

crechespliblicasdaregisodeCampinas.Além disso,todosossujeitos
selecionadcstinham ()mesmo nfvelde desenvolvimento cognitivo:
tndoseram nâo conservadores.O grupo controle foiformndo pcr

sl
jeitos que nâo szeram parte do processo inteaentivo,mas
partidparam em ip aldadedecondiWesdo pré-testeedQsdoispöstestes.A pesquisautilizouumacâmeradevfdeoquegravoutodasas

situaçiesdemndeloentreum experimentadoreossujeitosrealizando

a tarefa de conservaç:o de comprimento de mnneira nâo
conservadora,intermediM ae conservadnra-A pesquisatnmbém fez
MaterialeMéteos:Pe ciparam doestudo24sujeitns,12da2ge uso de uma televisâo e de um Wdeo cassete,respcnsrveis pela
12da3:sériedoensinofundamentaldeumaescclapliblicaestadnal. exibiçso da fita,além de palitos dt madeira que consisdram no
Apösaanâlisedodesempenhoobtidopelascriança,destasséries,em
erialdaprovadeconservaçâodecomprimento.Todoscssujeitos
uma avaliaçâo que consisEu em um ditndo de 12 nlimeros mat
participaram de um pré-teste na prova de conservaçâo de
multidfgitcs,foram selecionados12paresdecrianças(seisdecada comprimento constando de quatro transformaçöes.As sessöes de
série )de acordo com asdiferentesconcepçöesapresentadasscbre intervençâo, em ntîmero de três, foram administradas em dias
estetipodenotaçâo.Nassessöesexperimentais,atravésdesituaWes consecutivos.Apösaexibkâo do slme,dava-sehzfcicàssessöes
problemnq,o exzminadorprocumu esdmulara criança a explicitar,
para o seu par,()porquê de suas notaçöes,podendo resultar em cxperimentais. Cada sess/o foi fornmda por sete situaçöes
conclusöescompe lhadnqounâo.Algumn:sittlaçöesforam slmadas experimentais.Ixgo apösaconfirmaçro daigualdadedasduasretas
e/ou gravadas,sendopnsteriormenteanalisndqqasfalasdascrianças construfdnmcom ospalitns,foram introduzidassituaçöesdecontlito
pelacontrapskëodasrespostasdecadaum dossujeitos.Oscontlitos
relativasaosdillogosestabelecidos.
intrd uzidosprivilegiaram osargumentosoperatöriosdeidentidadee
Resultados:Analisando as situaçöesde interaçâo entre ospares, inversâo.Assituaçöesdetransformaçëoforam semprealtemadaspor
observou-sequeascrianças,apartirdasdiscussöesestimulad% pelo
tuaçöes de conqito exceto quando os sujeitos chegaram a
examinador,tendiam'aproduzirresm stasmm'ssossucadasacercados si
a
r
gumentos operatörios aXs a interaçâo.Imediatamente apös o
princfpios que detenninnm a representaçân escrita dos nlimeros,
chegando algumnqvezesa reformularassu% hipötesesiniciaisde términodaterceirasessëo,ossujeitosexperimentaispassaram pcrum
cscrita numérica.No entanto, apesar da interaçâo estabelecida,as pös-testeidêntico aorealizado no pré-teste.Cercade 25 diasapöso
término dassessöesde intervençpo,foitxecutado um segundopöscriançasdiscilmentetentavam ajudarao outro ou,mnisraramente teste,também idênticoaoprimeiro.
ainda,solicitaracolaborado do parceiro,mesmo quando estaera
A anslise dos resultadosevidenciou que pelo menûsmetade dos
sugerida e incen*vada pelo exnminador. A explicaçâo mais
s
l
j
itosdo experimento mudou o seu nfvelde desenvolvimento
consistentedeum raciocfnio utilizado nacomposiçâodeum nt
imero cnge
nitivo, apresentando-se conservadores. Isto corroborou com
nornulmente provocava, na outra criança. comport
mmentos ou de
sdequeousodatécnicadoconflitosöcio-cognitivo
simples aceitaçâo ou de n:o aceitaçâo do pensamento do outro. estudosanterioree
ResumosdeComunicaçöes Cientl
scas
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associado à.presença do filme,de fato, promovem progresscs

espoàtaneamente(m atravésdetreinamentos.Esteestudo teveccmo

copitivcsentreossujeitosenvolvidos.

objetivoinvestigarasestratégiu deaprendzagem usada p0ralunos

*m outornnrlnem '.
çfct
ll()
gl Educacioaal-UNICAMP

'Jltprar-càcve'conpitoJlcf/-cdpilfvo,aprendizagemeprovade
conservaçaodecoe rï- al:

ESC46
HABHDADESMETAUNGOISTICASE M FABETIZACAO

SvlviaDIIPIfZINJBarreraeeeMlrfaRqinaMlluftuniversidadede
S:oPaulo)
Adotando-se uma perspectiva psicolingtifsuca do processo de
aquisiçpo da lfngua escrita, pode-se considerar que o mesmo
pressupöe que a fala,utilizada de forma naturale esciente pela

criança,nassituaçöescomllnicativasdodiaadia,passeaserobjeto
desuareflexb deliberada,ouseja,queacriançadesenvolvaoquese

costumadenominarccnsciência ou capacidade metalingitfsica.Tal
capaddade éum conceito genérico,usado para nomeardiferentes
tipûs de habilidades, tais ccmc: habilidade para segmentar e

de2*,4%,6:e8:séries,doensinoftmdamental,relativasadificuldade
desecompreenderumamatériaexpostapeloprofesscr.
M aterialeM étodos:A amostrafoicompostade155alunosde 2',
4',6: e8'Sériesde umaescolapiblicadeCampinas,deambosos
sexos e nfvel söcic econômico baixc.Os dados fnram coletados
através de uma entrevista individual estruturada, com diversas
questöes abertas e fechadas, baseadas em uma entrevista sobre
eseatégias de aprendizagem.A estatégia investigada no presente
estudo fazparte de um trabalho depesquisa maisamplo,que visa
conhecer o repertörio de estratégias de aprendizagem de alunos
brasileirosem diversassituaçôes.A perguntafeitaparaosalunosfoi
asep inte :f'
Algunsalunosàsvezespercebem que amatériaquea
professora estl explicando é muito diffcile que eles nâo estro
consep indo entendernada.Isso acontececnm você'
?.Vocêpercebe
quando isso acontece'
l O que vocêfaz pa!'
a entendermelhoressa
matéria?'$.Asresposta foram estudadasporanélisedeccntelido.

Resnltados:Dotntaldaamostra93,1% dosalunosjlvivenciaram
manipular a fala em sqas diversas nnidades (palavras, sflabas, situaçöes em que nâo compreendiam a matéria transmitida pelo
fonema);paradistingiiraspalavrasdeseusreferentes;pnrnperceber professor,destetotal88,2% dosalunosrelataram conseguitperceber
semelhanças/diferenças sonora entre as palavras;para julgar a quenb e'stavam entendendc a matéria aindadurante aexplicaçso.
coerênciaseml ticaesintlticadeenunciados,etc.Atualmente,existe
considersvel suporte empfricc np0 apenas para a hipötese da

Estratégias de aprendizagem para lidar com esta disculdade de

compreensâodeconteudoforam mencionadaspor94,2% dossujeitos.
existênciadeumarelaçso interativaentrecapacidademetalins fstica Enctmtrou-se 7 categoriu de respcstas: 1) procurar ajuda do
e alfabetizaçâo, como também para a hipötese de que certas prof
essor(41%),2)procurarajudadocnlega/familiares(18,4*) 3)
habilidadesmetalingtlfsdcaspodem desempenharum papelfacilitadcr controlar a atençbo e ()comportamento (16,8*9,4)atividades de
naaprendizagem daleituraeescrita.Considerandotaisevidências,a leituraeescrita(13,1%),e5)sentirvergonha(7*9,6)npofazernada
presentepesquisatevecomoobjetivorealizarum estudodaintluência (2,
5%),7)nb sei(1,
2*).Proctlrarajudadoprofesscrfciacategoria
de alpmas habilidades metalingflfsticas (ctmsciência fonolögica, maisfrequenteem tod% asséries.Enquanto ()controledaatençâoe
lexicalesintltica)nc prpcesso dealfabetizaçso de um grupo de60 do ccmportamento foiasep ndacategoria mnl'smencionada na 2%
alunos ingressantes na 1a.série de uma escola piblica de ensino (22,
4*) e na 4: (20,
3*) séries, procurar a ajuda dos

fundamental,nacidadedeS5oPaulo.Asàabilidadesmetalingfifsticas
ede leiturae escrita d0s alunosforam avaliadu no infcio dc ano
escclar,atravésdeprovasconstrufdase aplicadaspelapesquisadora.
Posteriormente,esse,
s dados iniciais foram correlacionados com o
desempenhodascriançasem provasdeleituraeescritareaplicadasno
tinal dc =0 letivo.A anllise estadstica dos resultadcs obtidos
mcstrou correlaçöes sip iicativas entre consciência fonolögica e
aprendizagem da leitura e escrita,assim comc entre consciência
sintJtica e lexical e aprendizagem da leitura. Dado o caréter
longitudinaldo estudo,taisresultados#êm darsuporteàhipöteseda
grecedênciaeimportânciadessashabilidadesmetalingufsticasparaa
alfabeézaçâo.Conclui-se,portanto,que as crialxasque chegam à

escola com maior sensibilidade aos Mpectos fonolö/cos da

lingtmgem oral,ac seu aspecto segmental,bem como à estrutura
sintltico-semânticadassentenças,estâo,aprincfpio,mniscapacitad%
paca a aprendizagem formnlda lfngua escrita.Sugere-se,entâo,o
desenvolvimento da habilidades metalingu
'fsticu na pré-escola e
séries iniciais do ensino ftmdamental, através da realizaçâo de
atividadespedagögicasvoltadasparaaconscientizaçâodosaspectos
formaiseestruturaisdalinguagem oral.
Pesquisarec/fzzz/?zzcom otpte doCNP,(Bolsa#eDoutorado)

Pclcvrcl-c&we; habilidades e fdlfrl
gli
lsticas, linguagem e.
çcff
a e :nl'
f
ntl
Fundamental

cclegas/familiares surgiu como a sep nda resposta mais freqtlente

entze osYunosda 6'(22,7*)e 8:(20,3%)séries.O nl
imero de
estratégiasde aprendizagem mencionadu pelossujeitcsaumentl
m
com 0avançardaescolaridade.
Conclusöes:Osdadcsparecem indicarqueno tmnscorrerdavida
acadêmica, hl uma utilizaçso nuis variada das eseatégias de
aprendizagem pelosalunos.Especitk amente,nocasoda disculdade

de comprœnslo de nm contetido,a prccura da ajuda extema,
scbretudo dc professor, pcde ser ctmsiderada uma estraté/a
apropriada pafa a situaçâo.Todavia, percebeu-se qne os alunos
possuem pouco ccnhecimento sobre estratégia de aprendizagem.
Discnte-se a necessidade do educador conhecer e ensinar
adequadamenteasestratégiasdeaprendizagem .
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E- Tos DE UM PROGRAMA DE ENSW O DE VX ABUIARIO PAltA
ALUNOSDE4*SéRIE
Ludmila Palucci Puntele e Tt'
inia M aria Santnnn de Rose

(UniversidadeFederaldeSM Carlos)
ESC47
As D IRATEGIAS DE APRENDIZAGEM PARA A COMPREENSXO DE
CONTEUDOS UTH.
rzADASPoR Atn osDOENSN OFUNDAMENTAL

Elis'egfncda Ctuk**tuniversidadeEstadualdeCampinas),Evely
'/mcb vflcllz(UniversidadeEstadualde Campinas e Universidade
SâoFrancisco)
Obietivos: A Teoria do Prccessamento da Informaçâo têm se
dedicado ao estudo das atividades mentais, analisando a maneira
comc os aluncs buscam, adquirem, selecionam e armazenam a
informaçro.Pesquisas têm sido desenvolvidas com o intuito de
identifkar as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos alunos

ResumosdeComunfcaxesCientllicas

A literatura evidencia nm conjunto de estudos sobre condiçöes

determinantesdamelhoriada qualidade do ensino de vocabulo o.
Estesestudosindicam que este ensino para seresciente e facilitador
da compreensâo de leitura deve garantir acurlcia de conhecimento,
velocidade de acesso lexicaleriqueza de relaçöes semânticas.Entre
ascondiçöesapresentadascomo eficientesdestacam-seaquantidade

de prltica dada às palavrascujos signitkados nâo sâo familiares,
abrangência do treino no uso das palavras e o grau na qual um

processamentoativoéencorajado.

O presente trabalho pretendeu avaliaro efeito sobrea aquisiçâo de
conhedmento de palavras nâo familiares ensinadas a um grupo de
155

ailmos de 4: série através de tlm Fogpma caracterizado I)0r (ksemzenhosde sllcesso e insucesso em leittlra e comllfensbo de
l
x ssibilitarfreqûentese Yaliadosenctmtrosc0m aspalavras-alvo e lei*ra.
opcrtlmidadesdeestabelecerrelaçöesentreessaspalavras,dentrcde
Materiale Métcdos:Participaram desseestudo,sessentacrianças,
categcrias semlnucas. A primeira etapa do estudo envolveu a sendcdezoitcccm desempenhoinsatisfatörioem leituraouportup ês
constrtlçâceaplicaçâodeam testedeconhecimentodevncabulâic, equarentaeduasc0m desempenhosatisfatörio.A ccletadedadosfci
tendo em vista identificaraspalavrasaserem ensinadasetambém feita através de uma escala proposta p0rHiebelt contendc dncc
alunosde4:slriedenmnescolapiblicaqueapresentaoem um baixc valoresreferentesaseiscausasatribucionaistantodesucesso quantc
graudeconhecimentcem relalokspalavrasdoteste.Nessaetapa,55 deinsncessoem tarefM deleitraeccmpreensëo.
alunosdequartasérieprœncheram um testedemultiplaescolhapara
Resultadcs:Foram cbtidosescnresdistribufdosentre-12(atribuiçâo
identifkar0conhecimentodosip ificado de56palavras.A pardrda extrema a causas extemas) e +12 (
atribuiçâo extrema a causa
anllise d0s dados f0i possfvel identiscar nove aluncs @e i
ntemas).Osescoresobtidosdeambososgrupos(com desempenho

mtos
ayresentaramfndicesdeacertosinferioresa50% paraum cnnjuntode satisfatörioeinsatisfatdrio)ficaram concentradosentre0e4pl
27palavras.A sep ndaetapaenvolven aelaboraçâo eaplicaçpodo

prngramadeensinodevccabullojnntoaessesnlwesujeitos,que
apresentaram baixoccnhecimentoparaessas27palavras.Aspalavras
fcram distribufdasem categcriassemânticu eensinadasem ciclcsde
quatrcdiasconsecutivcsaclnngodequatro semnnas.Em cadaciclo
deensinoutilizou-sede vM ostipcsdeatividadescomo:Msociwâo
entrepalavrase suasdefiniçöes,associaçâo depalavrasacontextos,
decriaçâodecontextosparaaspalavras,estabelecimentoderelaçöes
entreaspalavrasetambém desimaçöesludicas.
Apösotérminodûprcpamaf0iaplicadonovamenteotesteinicial.
Osalunospassaram aapresentarporcentagensdeacertoem tornode
100* .
Os resultados indicaram que o progmmn auxiliou os alunos a
cbterem uma acurlcia de ccnhecimento em relaçpo àspalavras de
conhecimentnem relaçëcàspalavra ensinadas.
Este estudc sugere a utilizaçlo dc teste de vocabulM o pelos
gröprios professores para identiicar necessidades de enshm de

vocabull o;que as condiWes oferecida pelo programa propcsto
parecem seriteisparao trabalho dcsprofessoresccm vocabulM os
em saladeaula;queestudosposteriorespcdem viracompararesses
resultadosc0m osdepcpulaçöesdediferentesclassesscciais.
Palavras-chave:ensi
ao de vocabul
4rio,cdnk cfmzaln de ntptl.
rpaltwras e
prdgrp?
ad6epl.
lïpln
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ATRIBUIIXF,SDADM POR ALIJNOSDE W RCEIRA SéRIEACERCA DO

gcsitivos, indicando nma tendëncia à intemalidade. Os dados
mcstraram que os dcis gruposde altmcs eram muito semelhantes
entre si. Os dois pupos atribcfram, principalmente, a catlsas

ctmsideradas intemas (capaddade, atençEc e esforw), tanto seu

sucessoquantoseuinsucessoem leituraecompreensâodeleitura.
Conclusâo:Para0pupodealunoscom desempenho insatisfatöric,
interpretar o fracasso ccmo sendo causado por um fator estsvel e
incontrolévelcomo a falta de inteligência,tem como implicaçâo
prtwlvelqueem relaçb aleimrae compreensâo elesteriam muitc
pouco oquefazer,pcissuaexpectadvaseriadenovosfracasscs.A
literaturaindica opredomfnio no ccntexto escolardeatribuiçöesao
fracassn relacionada àscaracterfsticasdapröpriacriança.Essefator
podeestarcontribuindo paca que osprofessores dêem uma maior
oportunidade às crianças para prestarem mais atençâo LS causas
intemu .
Palavravchave. lIle lprJt) caasal,ofrtlcarz/ e acel'
âw escolare cavsas
atribaciozais
ESC50
CONSULTORIA PKCOEDUCACIONAL EM UM PROGRAMA DE
ALFABETIZK AODEADULTOS
Lisa M l/rll,RodrieoTœfeuBatista deândrcdd:eJmcl
bnlM.T.C.

âv retuf(PontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas)
A consultoriaescolarédetinidacnmo um processo de trocaenee
um prosssicnaldeSaideMentaleum proissionaldeEducaçâc,com

FRACASSOE SUCESSORELATIVOSA M PECTO:DELEITURA
Gislehe âp/rzcf/ Braz* : Tânia Jfc?'
ic Santana de Rose

()objetivodeajudarnaresoluçâodeproblemaseqapacitareducadores

(UniversidadeFederaldeS:oCarlos)

futuro.Estetrabalho relataasexperiênciasdeccnsultoriajunto a

Obietivcs:A literatcra tem considerado a atribuiçso causaldada
pelosalunosacercadcpröpric sucessoeinsucesso acadêmicôcomo
um dos componentes de mnior intluência sobre a motivaçso e
aprendizagem de tarefas. O sucesso ou fracasso em tarefas
acadêmicas tem sidc interpretado em funçâo da inteligência,do
esforço,dasortedoindivfduoedadificuldadequeatarefapossui.A
inteligênciaéconsideradacomoumâcausainterna,estsvelefnrado

?ara lidarde maneil'
a mais escaz com simaçöes semelhantes no

professores do programa de Alfabetizaçâo de Adultos vinculado a
PrefeimraMunicipaldeJaguariina,S.
P.Participam dotrabalhocomo
consultadosasquatro professoraseaclmrdenadoradocursc.Fcram
realizadosprocedimentosde(liagnöstico neste programataisccmc:
observaçso de sala de aula,relato das professoras quanto a sua
atuaçâo, assim como da coodemadora da escola; entrevista

individnaissemi-estnlturadu com osalunostendo comoobjetivca
sondagem dasuahistöriaeducacional.referênciasculmraisemotivos

coneoledcsujeito.O esfnrço'évistocomccausaintema,instévele paraestarsematriculandonocurso.C0m basenoconjuntcdosdados
controlsvel.A difkuldadedatarefaea sortesb consideradascomo

dc levantamento feito concluiu-sequeo trabalho deveriapricrizara

causu extema,instsveise inccntrnlsveis pelo sujeito.Pesquisas turmada1.série,peladisponibilidadedaprofessoraemainfrisco de

mostram que alunos com desemy nho acadêmico satisfatdrio,
freqiientemente,atribuem seusucessoacausasconsideradasinternu
e seu insucessn a causas extemas. h versamente, alunns ccm
desempenhc acadêmico insatisfatöric,atribuem seusucesso acausas
extemaseseu insucesso acausasinternas.Tem sido veriscadn que
estas diferenças atribucionais get'
am expectativas diferentes em
relaçâo asucessosfuturosentrecriançascom desempenho acadêmico
satisfatörio e insatisfatörio.Crianças que atribuem seu sucesso a
causas intemas,pcssuem uma maior expectauva de sucesso em
desempenhos futuros. Nc entanto, crianças que atribuem seu
insucessoacausasintemas,possuem umamaicrtendênciaem esperar
novos fracasos relacionados a desempenhos futuros. O presente
trabalho procurou identificar quais as possfveis atribuiçöes causais
apontadas por aluncs de terceira série como relacionadas aos seus
156

evasâo.Um dado relevante obtido através das entrevistas f0i a
constataçâodoempobrecimentodasaltemativasdelazereatividades
söcio-comunitM as,necessitandoarticularapro ca educacionalcom
alp mas prlticas de lazer dentrc da escola- As intervençöes

cbjetivaram uma maior motivaçâo p0r parte dos alunos para
frmuentarasaulas;le/timar()mundo do analfabeto;aumentara

percepçâo dc pröprio processo de letramento e colaborar com a
professora propiciando c acompnnhamento de estratégias
diferenciadu.Foram usadascomoprocedimentosreuniâodevoluuva
dasentrevistasrealizadasparaasprofessoras,cocrdenadoraealunos;
atividadesmodeloem Saladeauh eentrevistasdeaccnselhamentode
alunos.As intervençöes propiciaram uma sala mais motivada,um
enriquecimento das atividades de lazer dentro da escola, uma
mnditicaçëonacondutaeestratégiasadotadaspelaprofessora,além
de uma valorizaçëo da presença do consultor. O trabalho em

Resumosde Com&n/cafle/Cientmcas

andqmento visa 0 aprimoramento de uma proposta especftica para

escolares e do que ocorre no processo de desenvolvimento das

alfabetizaçëodeadultns,evitaraevasâoepropiciarcondiWesparaos crianças(tendência de abandono de atividades Mdicas)indica que
alunosdarem continuidadeaosestudos.
Palavrapchave:ctw ull
/rfl ensinodeadultoseletramento
ESC51
ATRIBUNAO DE CAUSALIDADE E ESTRATEGIAS DE COPWG EM

SITUAO ESDEFRACMSOD COLAR
Débora Dalbosco DellAelioe* (Universidade do Vale do Rio dos

Sinos e Universidade Federal do Ric Grande do Sul),Lisiane
Mlc&?
zl
/ deOliveira,âlleSenger*,xarfflFMviaSchroederSilvae

(UniversidadedoValedoRiodosSinos)
Obietivos:A atribuiçâodecausalidadedizrespeitoaomodoqueas
pessoasexplicam acausadeum determinadoevento easestratégiis

de coping se referem ap conjuntc de esfcrços cognitivos e
compnrtamentais, utilizados pelo indivfduo, diante de situaçöes
estressantes.A atribuiçën de causalidade tem sidn visl como um

fatormediadoraousodeestraté/asparalidarcom oestresse.Este

estudo investiga as relaçöes entre atribuiçâo de causalidade e
estratégiasde copingutilizadnqporcriançasem eventosestressantes
nccontextoescolar.
Método:Foram eneevistad% 50 criançasrepetentes,de ambosos
sexos,entre 8 e 12 alms,em escolas pdblicas.As criançasforam
sclicitadasaexplicaracausadesuarepdênciaetambém acausaea
fonnacomo lidam ccm eventosescolares,aprcsentados atravésde
l
zistörias hipotéticas que envolvem situaçöes estressantes com a
professora e com os colegas. As entrevistas foram gravadas e
eanscritas.Foirealizada uma anélise de contel
ido dis resposta ,

chegando-seacategoriasparaclassificaçàodasatribuiW escausaise
das estratégias de coping uulizadas. Foram também realizad%
anl sesdasfreqtiênciu dnqcategori% .
Resultados: Os resultados encontrados indicam uma maior
freqtiênciadeatribuiçöesintem u controliveisscomcfaltadeatençâo,
esforço ou interesse,como causa da repetência e dos eventos
escolares,sep idasdeatribuiçöesextenmseintem asincontrollveis.

Quanto ks situaçöes hipotéticas apresenldas, nas situaWes que
envolvem a professora da turma, as estratégias de coping mais
freqûentesfol'
am asde açâo diretae buscade apoio social.M nas
situaçöes que envolviam colega de aula, se mostraram mnis

novos e constantes esforços para investigar esta advidade sâo
necesso os.A maiorpartedaspesquisasque vêm sendorealizada,

estudam o brincaratravésda observaçâo dosjogosinfantis.Este
trabalho,porém, propöeum modo alternaévo deinvejtigaçso,qual

seja,ouviroque ascriançastêm adizersobre ojogo,com os
objetivos de compreendê-lo melhor e apontar direçöes para

intervençôeseducacionais,quefavorw am oseudesenvolvimento.
M ateriais e MltM os:esta pesquisa foirealizada p0r meio de
entrevistasdirigidas,slmadasem vfdeo,cstruturadasa partirde 8
questöes a respeito do brincar. M eptrevistas foram realizadas
individualmentec0m 120crianças,alunasregularesde02Escolasde
EducaçâoInfandldaredeMunicipaldeCampinu,com idadede3à
7anos,pertencentesàclassesocialmédiabaixa.Nestetrabalhoforam
apresentad% eanalisadasasresposta quepermitirnm caracterizaras
preferênci% das crianças quanto aos: tipœ de brincadeiras,
pareeirœ e lœais;e as relaçöes percebida pelas crianças entre
bHnenr ecrescer.Todasas respost% foram katadas qtlalitativa e
quanutativamente.
R- lltados:Osresultadcsapontam paraa:indicaçpopredominante

deJogt)sderegras(53,33*)comojogospreferidos.Quant
,
p aos
lugare,
socupadosparabrincar,ascriançasapnntam preferencialmente

lzuolsferadaescola(71,66%).Quantoaosparceiros,amnioriaelege
oulascriançascomo companheirospreferidos(61,66),enquanto a
minoria(4,16)elegeadultœ enenhumacrianç?indicou aprofessora
comorespostaaestaquestâo.Finalmente,amaioriaafirmaquenâo

vaibrincarquandocrescer(63,33%).
Condusâo:Ascriançasdestacam,predominltemente,jogosde
regras como preferidos; se o faz-de-conta é ,considerado,
tecricamente,como fundamental para o desenvolvimento infandl,

parecem sernecessM osmnioresinvestimentosjuntoajogosdesta
modalidade; referem-se minoritariamente à escola como local
preferido parabrincarenâo se rvferem àprofessoraccmo parceira
nestaatividade;seapré-escolacontitui-seem esp çocadavezmais
presentenavidadascrianças,eseaprofessom deveseconstituirno

Outrc (permitindo/exigindonovosemnisavançadosmodosdeaçëo

d0ssujeitos,espedalmenteapartirdeatividadescompartilhadas)no
processo de ensino-aprendizagem infantil, estas respostas podem

indicar tue nLo cumpre plenamente seu papel junto ao
freqtlentesasestraté#asde inaçâo,buscadeapoio sociale açâo desenvolvimento do brincar (como espaço ffsico e quanto às
agressiva.
Conclusâo:Pode-seconcluirqueasestratégiasdecoping udlizadng
estsc mm's relacionadas àscaracterfsticas das situaçöes hipotéticas
apresentada do que ao ;po de atribuiçâo causal,e que,frente a
situaçöes com a professorw as estratégias utilizadu sâo mais
adaptativas do que as u*lizadas em situaçöes que envolvem os
colegas.Osresultadossâodiscutidos,considerando-seasimplicaçöes

mediaçöes sociais oferccida);finalmente,considera-se importante
refletir sobre o fato de as crianças assumirem precocemente que
deixarso de brincar quando crescerem, dado que estas respost% '
podem estarrefletindo 0 queelaspercebem como aimportl cia,o

tempo easrelaWesdo brincarcom outasadvidades,dentrodesua
cultura,oqucmereceproblematizw öesteöricaseprrticas.

Palavrapcluwe.(Ilfpz
'
zaz?elùdica,rrz-eâwluedesen?olvimentoin/mlfl

educacionaisenvolvidas.jsqueoconhecimentoecompreensâollas
atribuiçöescausaise estratégias de coping,utilizadaspelascrianças,
nospermitem desenvolverprogramasdeintervençâomaisadequados.
ApoioFinanceiro:UNISINOS
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ATIVDADELtDICA:O QUEM CRIANCASDlMu SOBREO BRM AR?

M.K
sf/vfaP.M.L Aoc&I.â?l/SilviaS.Cione*,Daniele'Jz',n#,Paula

C.OslvJ?'
ro*eJflvfaTsalibe*(PontiffciaUniversidadeCatölicade
Campinas)

Obletivos:o brincar,especialmente o faz-de-conta,é apontado
pelasteorias psicolögicas sobre o desenvolvimento infantil como a
atividade mm's importante na fase prë-escolar.Esta atividade vem

sendoobjetodeestudo em vâiaspesquisas,deorientaçôeste ricas
diversas, o que indica a relevância do tema. Eneetanto, o

ObieHvos;O Pintando o 7 4 um projeto que, h/ tl'
ês anos,
desenvolve uma otidna llidica de expressâo com crianças de uma
escolamunicipaldeR orianöpolis.O referencialteöricoutilizadoéo

da Psicolo#a Mstörico-cultural,segundo o qualo ser humano se
constitui nos contextos sociais nos quais se insere, por meio da
mediaçâo da linguagem.Atravésd% açöespe lhadas,ondeo outro

regula a açâo do sujeito e vice-versa,é que sâo desenvolvidasas
funçöespsicolögica complexu e a consciência de si.Desse modo,
m pos sociais,como o Pintando o 7,desempenham um impoennte

acomppnhamento do cotidiano de instituiWes educacionais pré- papelnaconstimkâodo sujeito.Destaca-se,portanto,anecessidade
ResumosdeComvnicaçöesC//nl//icas
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deseficaratento ao processogrupaledecomo0 llidicoentraneste
N0 tfaàalllo de intervençlo cûm as crianças foram realizatG
processo, inserindo-se nc que Vygotsky denomina de ztma de sessöessemanais,totalizando até o momentn 24 Sessöesc0m uma
desenvolvimentoproximal,çspuxando''odesenvolvimentodacliança. hora deduraçâo.Osatendimentoss5o realizadosem uma salac0m
Assim,através dasexperiênciasrelatada apartirdesseprojetode tapete,contendovM asalmofadu.A primeirafasedesteatendimento
erizou-sepelasbrincadeirasco> rais.é afasequechamamos
pesquisa e extensâo,procurar-se-l analisaras possibilidadesque o caract
de
r
e
c
onhecimentoedisputapeloespaço,desccbertadelimitesede
ltidico tmzparao resgate deum sujeito autônomo queestabelwa
sculdades de relacionamento.é uma fase onde os terapeutas
relaçöes de cooperaçëo e que desenvolva a consciência dn lçnös'' di
dentrodognlpodecrianças.
necessitam de muitc envolvimento,poismuitas vezesé necessM o
MaterialeMétodos:O Pintando0 7fazreuniöessemanaisdeduas intervir,mediar lutas corporais e a expressâo da agressividade.
àorascada,em horM oextra-classe,sendoque,anualmente,diferentes Superadaesta fase importmnte apös ascriançaspossufrem recursos
cliançassâo convidad% aparticiparem.O convite6feito ksterceiras parasuperaçsodesuasdifculdades,osbrinquedossâo pedidospelu
séries,gorém 0grupo,porserdecarsteraberto,permiteaentradade crianças ou oferecidos pelos terapeutas. O contato corm ral é
outrascriançasquescinteressam peloprojeto.Em cadaencontro,s5o substitufdopelodiélogo.Postee raessesepndoestlgioaparecem as
propostosjogosdiversificadosdeacordocom oandamentodbgmpo. dramatizaçöes,as crianças trazem tem% e namralmente assumem
Sua eticscia é analisada a partir de registros sistemsticos dms papéi
s.Nestemomentodaintervençâojlépossfvelautilizaçsod0s
atividades que sâo, por sua vez, cnmparados com a literatura rccurscsetécllicaspsicodramsticas.
especializada,levando-seem contaosobjedvosaquesepropöem.Os Apesardessetrabalho aindaestarem andamento algunsresultados
materiais utilizados dependem das atividades propostas em cada

js sâo evidentes,segundo o relato dasmâes,do acompnnhamento

encontro.

escolare danossa anMisedo desenvolvimento dassessöes.Houve
mudanças de comportamento e atitudes; conseguem criar

Resultados;Percebe-se que,gradativamente,osgrupospartem da
fasedo 'caötico indiferenciado''paraostrabalhosem duplas,triose,
tinalmente,para uma intepw âo maior de todas as criançis que,
simultaneamente,caminhlm em seusprocessosdesingularizaçso no
grupo,assumindcpapéisetarefa diferenciadas.

brincadeiras,jogar,inverterecriarpapéispsicodrnmlticos,estâomais

mediadoreticazdasrelaçöesintersubjdiva nogrupodecrianças,

espontano s. Na escola aparecem mudanç% e progressos
signiôcativos,estâo motivados,confiantes,conseguindo realizar e
finalizarasatividadespropostas.
Pelos resultados descritos, conclufmos que este modelo de
intervençëo mosea-se eficaz oferecendo resultados positivos e
cnminhoscriativosdeatuaçâonocontextoinstitucional.

contribuindo unto parao processo deindividuaçâo de cadacriança,

Palavravchave:f
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quanto paraaconstituiçâoderelaW esdecooperwâo edanoçrode
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Ccnclusâo:Héindicativos,mrtanto,queojogo.quandoutilizado
no momento adequado enëo como uma técnica aleatöria,servede

pertencimento ao grupo.
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ATENDIMENTO DE CRIANCAS C0M QUEIXAS ASSOCIADAS:
DIFICULDADEDEM RENDIZAGEM E PROBLEMASDECOMPORTAMENTO
ATRAVI D0PSICODRAMAM ORENIO O

Josefaâ'
lnfll upesRuizCardozo eSnnzlraFerMrltle:deFreflaç
(Centro de Estudos, Assessoria e Orientaçâo Educativa çsDante
MoreiraLeite''-UniversidadeEsldualPaulista,Araraquara)
Este relato apresenta um modelo de intervençâo em grupo com
crianças que apresentam queixas asociadas: diticuldade de
aprendizagem eproblemas de comportamento.Esta modalidade de
atendimentovem sendodesenvolvidanoCEAO -desde1996.
Dentro do psicodramninfantil,asduascorrentesmaisimportantes
sâo,a moreniana e apsicanalféca.A presente proposta tem como
referênciaaabordagem morenianaque consideracomo conceito de

-

A proposta deste trabalho surgiu a partir da Avaliaçso
Fonoaudiolögica de alguma: crianças,que realizaram triagem no
Centro de Estudos, Assessoria e Orientaçâo Educativa ç'Dante

Moreira Leite'' (CEAO) - Unidade Auxiliar. na Jrea de
Fonoaudiologia.Foirealizadainicialmenteumaavaliaçso individual
das crianças nesta ârea, onde pôde-se observar ditkuldades na

linp agem (distt
irbio articulatörioe gagueira),dificuldadesescolares
e dificuldades emocionais (enurese,encopresc,de reladonamento,
etc).Observando quealgumasdasditiculdadesestavam associadase
ligadu às Jreas de Fonoaudiologia e Psicologia,encnntramos na

literatura alpmis referências que justiscavam uma intervençâo
ctmjunta.SepndoBlodstein,agagueiraéoresultadodareaçâodc

adoecer a perda da et
espontaneidade criadora''.Assim,objetiva luta interior do indivfduo quc fala.Reflete 0 momento de dlivida
identificarosbloqueiosda espontaneidade impostospelo ambiente

desseindivfduo sobresuahabilidadeem dizerapalavraou qualquer
outro elemento dafala.Tem suasorigensnasprimeirasexperiências
s5o propiciar as condköes para emergência de novos papéise com afalaou em situw öesdeestresseligadasao ato de falar.Para
consolidarospapéispouco desenvolvido ou malestruturados.Neste BorelM aisonny,a gaa eira est/ sempre ligada à presença de um
sentido,o objetivo deste trabalho é promover a liberaçëo da interlocutor, a dihculdades psicolögicas e a conflitos interiores.
espontaneidadeecriatividadedacriançaatravésdobrinquedo,jogoss Assim,iniciou-se uma proposta de intervençâo em grupo com essas
representaçöesedasatividadesdelivreescolha,afim defavoreceras cri
anç% c0m objetivodepropiciaroreconhecimento depotenciais
relaçöesqueascriançasestabelecem entreelasecom osterapentas, individuaise o desenvolvimento da capacidade para superaçâo de
fortalecendoassim asrelaçöesdo meio em quevivem,bem como o suas diticuldades.O referencialteörico utilizado é o Psicodrama
reconhecimento do pröprio potenciale da capacidade que possuem M oreniano,onde os propösitos sâo de promover a liberaçëo da
paraaprender,descobrir,criarebrincar.
espontanddadeecriatividadedacriança,atravésdobrinquedo,jogos,
Participaram destetrabalho (14criançasdo sexo masculino.na faixa representaçöese outrasatividadesescolhidasporelas.Participaram
etM a de 09 a 11anos e escolaridade entre 31e 41sériesdo 12grau. desse trabalhc 4 crianças,do sexo masculino,nafaixa etâria de 10 a
Para a seleçâo dessas criançis,foifeita uma triagem nas Ireas de 13 anos.Assessöes eram realizadas em sala de atendimento do
psicologia e psicopedagogia- Foram feit% entrevistas de annmnese CEAO,com tapete e almofadasde vârios tamanhos,com duraçâo de
com os pais em gupo e as criançaspassaram poruma avaliaçâo umahora,perfazendoum totalde30 sessöesparao trabm o como um
também em grupo.
todo. As atividades progrnmndas para as sessöes eram:jogos,
brincadeiras, exercfcios de respiraçâo, relaxamento e do sistema

(escola,fnmqia,social)ou pelo pröprio indivfduo.Seuspropösitos
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motororal.Realizaram-se também orientaçöesa0spais em gmpo,
discutindo temas relacionados as disculdades das crianças. Os
resultadosapresentadosforam observadospelasterapeutasduranteas
Sessöes,dosrelatosdospaisdascriançasedosseusprofesscres.As
crianças puderam estabelecer relwöes positiva entre elas e as
terapeutas,fortalecendo assim asrelaçöes sodais ea conâançano
meio em que vivem.Houve um desenvolvimento sip iscaivo da
linguagem com relaçâo a gagueirae melhorcompreensâo da fala,
progressosnaescola,maissegurançaeconsançanodesempenlm das
advidades.De acordo com os resultados obddos concluiu-se a
importância dessa parceria no atendimento à crianças com
(V culdadesassociadas,favorecendo o seu entendimcnto como um
todc.

resolutividadedeprocedimentosfccais.O conjnnto d0srelatoos

permitem que se descreva a populaçso atendida quanto a sexo,
escolaridadedospais,histdriaescolar,eventoscrfdcosno cursoda
vida, ccndutas escolares/clfnicas diante da disctlldade e o
reconhecimento de demandaspor serviços muldprofissionais ainda
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Quanto à relaçëo famflia-escola,os IW COS espaços genéricos
presentesem quase todasasinstituiçöesescolares ptiblicasque se
M TERNATWASDECONDW A DIANTEDAQW IXAESCOIAR:M V ISE configuram comoum localpara0relacionamento entreaescolae a
fanzia,sâo as conhecidasreuniöes de paise professores que,na
DosPRIrEDIMENTOSUTrr.
1TAnosEMCIINICA-G COLA
Clâudia Snndroni e lalfclna Andreazi (Pontiffcia Universidade teoria, oferecem oportunidades de discussöes,esclarecimentcs,e
soluçöesparaprcblemn:especfscosdosalunos,dosprofessores,do
CatölicadeCampinu )
ensinosdentre outros. Desse modo,o presente trabalho buscou
A demandapcrestraté/asdeavaliaçâoeresposœ prosssionais investigar a prética dessas reuniöes, durante um ano leévo. A
resolutivas frente à queixa de dificuldadc escelar vem sendo pesquisatevecomoamostra,duasclassesdeterceirasériedoEnsino
reconhecidaporpesquisadores,prosssionaiseagênciasdeformaçëo. Fundamental em nma escola piblica estadual na cidade de
Estudos apontam que o psicölogn deva considerar elementos do Araraquara/slh,que atende crianças prtwenientes de famflias das
contextodeensino,dahistöriadeaprendizagensformais/informaise cl%sespopularesurbanas.A metodclogiaenvolveu observaçso das
do contexto de desenvolvimento, identiscando possfveis reuniöesescolareseentrevistassemi-estruturadascom asprofessoras
comprometimentos neuropsicolögicos, cognitivo-linp fsticos &ou ecom algunspais.Dentreosresultadosobtidospode-sedestacarque:
sodoemocionais. Devers estar ins% mentalizado para organizar 1)aprlcada reuniöes,além deserexercidacomo umaobrigaçâo,
procedimentos diaa östicos ehcientes, envolvendo agentes apresenta como dinlmica:reclamaçöes,crfticas e deslocamento de
'lia para a
educacionais e o pröprio aluno na superaçâo das disculdades responsabilidades com a educaçâo da crianças,da faml
identificadas.Asclfnicas-escolatêm o compromissodedocumentar escola e da escola para a faml
qia;2)nas reuniöes escolares os
estasprl casnum exercfciopro co-reflexivoqueintegreaextensâo, pais/responséveislimitam-se a ouvir,e rarnmente têm espaço para
a pesquisa e a formaçâo profissional.Este trabalho descreve os exporsuasopiniöes.Geralmenteabaixaauto-estima,avergonhade
procedimentosutilizadcsnoatendimentode60 altmosencnminhadcs falarem piblico e f)sentimento de fracasso e de desqualihcaçâo
ao serviço depsicologia escolardeumaclfnica-esccla.Na listade fnzem c0m queosresponslveisassumam posturM passivasfrenteàs
esperaconstavam casosdedemandaespontlea,encnminhamentcde decisöesdaescola;3)Ostemu discutidosraramente tiveram como
escolasedeserviçosclfnicôsem Saide(neurologia,fonoaudiologia, enfoque,retlexöessobre aeducaçâo escolar.Na mnicriadasvezes
psicolosaclfnica).hsatividadesdiagnösucasforam realizad% a comentou-se vagamente as notas e o comportamento dos alunos.
partir de uma sequência pré estabelecida de procedimentos,com Contraditoriamente,oasstmtomm'spresentereferiu-seao pagamento
nfveiscrescentesde atençâo individuale intepaçâo dos dados.A da contribtliçëo voltmtâria para a ApMtAssociaçâc de Pais e
primeira etapa consisuu em entrevistas coleuvas semiestruturadas, Mestres),uma solicitaçâo tinanceira,que as famflias nâo tinham
s de cumprir. A discussâo desses resultados œ loca em
com olevantamentodahistöriadeaprendizagem fnmiliaredo aluno, condiçöe,
qualidadedo suportefnmiliaràescolarizaçâo,presençadefatoresde questâoumapro caescolar,queexplicitaafaltadeintepw ëoentre
stresspsiccssocialehistöriadebuscade ajuda.Em seguidaforam escola-fnmflia em discussöes educacionais. Nesta perspectiva,o
agendadas:entrevista familiar centrada na aprendizagem ;avaliaçâo presentetrabalho procuradenunciaranecessidadedainterferênciade
assistida do aluno;eneevista com os agentes de cuidado para que polftic% educacionaismaisescientese datomadad:consciência dos
estes organizassem um relato da histöria de vida, com a queixa sujei
tos,envolvidosnouniversoescolar,arespeitodavalorizaçâoe
escolar em perspectiva- Como procedimentos adicionais foram dacolaboraçsonareversâodessarealidadeeducacional,marcadapelo
realizadasorastreamentodehistöriaclfnica,interconsultaeentrevista fracasso dos alunos e, conseqtientemente de suas fnml
elias, pela
telefônica ou pessoal com prcfessores atuais/anteriores. Foram desmodvaçâo profssional dos educadores e, por fim, pela
ESC56

elaborad% sfnteses individuais sobre os recursos e necessidades
psicoeducacionais, possfveis desdobramentos diagnösticos e
procedimentosinterventivos.Este relatörio fundamentou entrevist%
devolutivas individuais &ou em grupc,bem como a organizaçâo de

atividadesinterventiv% focais(oficinasdeaprendizagem,gruposde
orientaçâo ,acompanhamentopsicopedagögiconasaladeaula)ede
referência (atendimento psicopedagögico e psicolögico,seguimento
de casosem interconsulta).Osresultadosapontam:o envolvimento

desvalorizaçâo das snalidadese da importância da educaçâo escolar
paraodesenvolvimento globaldo indivfduo em nossasociedade.

ProjetoFinanciadopela#A#F,
J#
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O PAPELDA FAMILIA E DA D COLA NA VLG O DE PMSDE CRIANCAS

QUEINICIAM A 1*SéRIED0ENSINOFUNDAMENTAL

Sarah 1*1110 de /ndrzI& #V e Silvia Rezina Ricco Lucato .
vftll/

dos alunos e seus jais (66% de ades:o ao conjunto de (UniversidadeEstadualPaulista,Araraquara)
procedimentos);asensitwidadedautilizaçpodesuportesinseucionais
ajustsveis ao desempenho do aluno;a relevbcia da avaliaçâo
detalhada das produçöes compreensivas/expressivas em linguagem
oral/escrita ;a diticuldade no resgate da histöria escolardo aluno;a

eficâciaderecursosmultimeios(softwares,editorde texto,registro
audiogravado da produçâo oral) durante a avaliaçâo assistida;a
ResumosdeComunicaçöes Cientificas

A fnmqiaé uma instância socialque tem se modiâcado muito,que
Se estrumra, atualmente, de diversas formas. Destaca-se suas
modiicaçöes a partirde transformaçöes sociais ocorridas ao longo
dos anos, como por exemplo, o inp esso de mulheres nas
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universidadeseno mefcadodetrabalho,0 grandenl
imerodecreches
eescolasinfantis, mlldançasde papéiseorganizaçb fâmiliar,entre
outas.A famflia6oprimeirogruposocialem queacrialxaseinsere,

p0rpartedessasprofessoras.Osmateriaisutilizadosfcram:gravadcr,

schas ?araadescrkb d0sprofeslores,d0spaised0salunos,tlma
escaladeclassificaçsodenfvelsöcic-econômico,doisquestionM ose

quepromoveasb%esdasubjetividadedointlivfduo,ondeseinida instrtlçöeesparajufzes.A coletadedadosrealizou-sepormeiode
seuprocessodesocializalo.Aescolaconsisteem umainstituiçsoem entrevisœ semi-estmturadas, inicialmente Favadas e depois
que a criança se insere,adquirindo um papelsocialdiferenciado,
vivenciando outrisformnsde relaçöe,
s intelw ssoais,no interiorda
saladeaulaedapröpriaescola.A formw âo edesenvolvimento da
criança inicia-se na fnmflia e cstende-se ao âmbito escolar.
Considerando-seo infcio da escolarizaçèo,o inp esso da1*série dn
ensinofundamental,comoum pedododetransiçëo,ondeacriançaea

fanu-lia terèo modificaçöes desenvolvimentais, 0 objetivo deste
traballm éveriticarcomo asfanziasdecriançasque iniciam aWda
escolar,gercebem 0 papeldafgmqiaedaescolanaeducaçâo destas
criançu.Para0 levantamento de dadosforam utilizadasentrevistas
gravad%,computadorparatranscriçso defitas,papelparaimpressso.

Ossujeitosdapesquisaforam 12faml
7iasdecriançasqueiniciariam a

transcritu.Osdados,asim coletados,foram condensadosem nl
icleos
temsticos,pormeio de agrupamento de idéias com base em suas
V nidades,frequênciado mesmo tipo de idéia e relw âo dasidéiis

com osobjdivosdoestudo.Doisjufzesreferendaram acondensaçâo,
ao considerl-la como representativa dos relatos obtidos nas
entrevistas.
Resultados:Verifictm-se,entreoutrosa pectos,queo nfvelsocioeconômico d0spais,acultura fnmiliardoaluno e0 despreparo dos
professores estlo relacicnados ac distanciamento entre faml
7ia e

escola.A principalcausadaausêcciadotrabalhoconjuntc,naopiniâo
d0spais, éaformahostilcomo ss0tratadosquando comparecem à
escola. Os pais esperam dos professores mnior flexibilidade e
interesse no auxflio a crianças com baixo rendimento escolar. Do

1*sériedo ensino fundlmentaldeumaescolaestadualda cidadede
Araraquara,noanoleuvode1999.Udlizou-se entrevistacom roteiro
semi-estruturado,contendo os principais töpicos: dados pessoais,
famfliadeorigem,vida escolar,vidafamiliar,educaçâo da criança.
Osdadosdeentevistademonseam queospaisatdbuem àfanu7iao
papeldemostraràcriançatudo que6certo eerrado,sempreconversar

envolvimentodosgaisnasatividadesescolaresdeseusfilhos.
Conclusâo:Nëo hâ convergência entre as percepçöes de pais e

com acriança,darcarinho,corrigr,darctmselhos.Ospaisenfatizam

trabalho conjuntc énecessoo,paise professoresn5o pensam da

aimportlnciade incentivarosslhosn0sestudos,para quetenham
uma boa formaçâo.A escola seria responssvel por promover a
aprendizagem deleitura eescrita,ensinando qquilo queospaisnâo

mesmafornm noquedizrespeitoaomododeefetivaressacrença-

pnnto de vista dospmfessores,observou-seum desejo de maior
professoresquantoàausênciadetrabalhoconjuntoem relwsoàajuda
ao alunodebaixorendimentoescolar.E,apesardeacreditarem queo

lprojetopnanciadopelcFAPESP
Bolsista:Ftfle BiasottoFeitosa
Jk/avraç-ceve;percepçt
'
io de z'zzntfo ao aluno com baixo repl
ïrl
zn/t
?,

têm condkâodeensinar,pelofatodeterem poucoestudo.Algunspais relaçy famtliam colaetreclà/conjvntodepaiseprofessores.
citam a importância do relacionamento com outras criançaj,c0m
outras pessoas, para que aprendam a conviver c0m pessoas
diferentes.Apenasumafnmûiacolocaaescolacomoresponsévelpela
educaçàodacriançaalém dosentidopedagögico.Portantoprevalece,
entre os pais entrevistados, a idéia de que cabe à fanu7ia a
responsabilidade de formaçbo e promoçâo do desenvolvimento da
criançaeàescolaaresponsabilidadedeensinaralereescrever,nâo
atribuindoaestaopapeldeçffonnadora''doindivfduoesim àfamflia.
Aolsista#aCAPES

Jkl
twras-c/p
ave:escolasfamaiaee#l
zclft'
f
o
ESC59
RELK XOENTREFAMAJAE F%COI.A NAAJIJDAAOM UNO DEBAIXO
RN lMENroFzcol.u 1
Fâbio Biasotto Feitosa* e J/g Augusto da Silva Pontes Neto

(DepartamentodePsicologiaEvolutiva,SocialeEscolar-Faculdade
deCiêncimseIztrasdeAssis,UniversidadeEstadualPaulista)
Obietivos: H5 uma relativa ausênciade pesquisa arespeito do

trabalhoconjlmtoentrepaiseprofessoressobrecomoauxiliaralunos
de baixo rendimentc escolar. A literatura mcstra que pais e
professoresnsc têm bem desnidos os papéis que lhes cabcm no

processoeducativo,oqueacarretaprejufzoàfornmçëoacadêmicada
criança.Assim sendo,este estudo visou verificar as causu da

ausência desse tipo de trabalho entre famflia (pais) e escola
(professores)eapercepçëodepaiseprofessoressobrecomo auxiliar
alunosde sériesiniciaisdo primeiro grau queapresentavam baixo
rendimentonasatividadesescolares.
M aterial e M étodos: Atuaram como Ss nove pais e nove

ESC60

A CONTRIBUIN O DA FAMfLIA NA AQUISIG O DA D CRITA DE
CRIANCASDED COLASPPBLICASDACIDADEDEGOZNIA
MercedesCunolillo.â?l/ Paula doNascimento. P/zlfdlu Dourado.
Pln/
a #eOliveira.ân&rlon Rodrigues,CoraciFJIJAJ Campose

Jcnlfnc de fklfla (Departamento de Psicologia, Universidade
CatölicadeGoiJs)
A educaçâo escolar possui a tarefa de alfabetizar a criança ,
intervindo através da introduçâo desse novo instmmento, na
reestzuturaçâo dc seus processos de pensamento e linguagem.A
aquisiçâo de uma linguagem escrita vai além de uma sim?les
reproduçso grv ca,sendo imbufdo esse processo de um sipniscado
para a criança,à partir do momento da descoberta de seu valor
comtmicativo na relaçso consigo mesma ou com um outro.Esse
percurso,que em breve tornar-se-éimprescindfvelàconstnwâo de
novosconhecimentos,n5o ocorreesm ntaneamente na criança,mnK
dependeem grandepartedoscaminhoseaçadospelasociedadeepela
cult
uraparaautilizaçso deste ins% mentonasuaconstruçâo.Nesse
contextoosignificadoqueafanu7iaeaescolaatribuem àescritapode
intluenciar indiretamente nos processos de aquisiçâo e

desenvolvimentodaescrita.Nossapesquisaobjetivouainvestigaçâo
dautilizaçëo demétodoscooperativosbaseadosnaescritaaospares
desenvolvida p0r Keith Topping no Centro de Aprendizagem
Cooperativa da Universidade de Dundee - Escöcia,envolvendn a

faml
'liaduranteaaquisiçëodaescrita.Atravésdetrêsetapas(trabalho

com asprofessoras.e afaml
elia;trabalho com acriançaeafaml
'lia,
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professor% deescolaspertencentesàD.R.E.deMarflia(SP).Dados realizada durante o correspondente a um ano letivo em du% escolfoi
as
obtidospormeio de umaescala mostraram queasfanu'lia eram de
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toda tinham formaçâo bâsica em Magistério, possufam nfvel
textosem parceria c0m um dosmembrosde suasfarm'liasporum
superiore lecionavam nassériesiniciaisdo ensinofundlmental,com
tempc de serviço variando de quatro a vinte e cinco anos, perfodo icicial correspondente a 4 semnnas. Em um primeiro
aproximadamcnte.Nân houveum critério especfsco paraa seleçâo momento o texto era constmfdo pela dupla e. posteriormente,
ilhadocom outraduplaaXsaleituradotextoem vozalta.
dasprofasoras.Algumasseauto-elegeram enutrasforam apontada compart
Ne
s
s
e
mome
nto ascrianç% sugeriam mudançasque,segundo eles,
pelos diretores das escolas.A escolha dos pais subordinou-se à
indicaçëo de seusfilhoscomo altmosdebaixo rendimento escolar, poderiam vir a facilitar a comunicaçëo através da escrita. Na
Resumosde Comunicaçses Cientl
Tcas
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avaliaçro,além daanélisedcstextosproduzidos,foram consideradns
osdepoimentosdafnmflia,professoresepesquisadores,Msim comoa
pröpriacriança.Durantetodooprocessoconstatamosadisculdadeda
participaçâc das professores em atividade considerada m r elas
secundo a,emboranecesse a.A atitudedasprofessorasparecehaver
provocadc o afastamento dealgtmspaisdapesquisaou unlamaior
conscientizaçëo do processo educativo,por parte de ou% s.As
crianças,em geral,mostravam-se disponfveis para escrever sobre
temas da vida cotidiana e revelaram-se, quando em gnlpo,
motivadores de seus tutnres e de outras duplas, apresentando
diferençasdeacordocom amotivaçâoedisponibilidadedosmesmos.
Como consideraçöes snais podemos dizer que os métodos
cooperativospodem tercontribufdoparaumapossfvelressignificaçëo
dopapeldafamfliaedaescolanosprocessosdeaquisiçëodaescrita,
bem como para o emiquecimento do repertörio lingtifstico e na
atribuiçâo de sip iscado ao texto pela criança e seu tutor- um
membrodogrupoB cio-cultural.

âlerzznzfr: Magno #a Silva*, l'
tllïm Roberta âv relli#,Paulo P.
& mJl#,RaaueldeM ello Za& f*,M onica D.#a S.Gonçalves***e

Pal
avras-chave:elcrfltlaospares.

propostametodolö#cadestareleimradiferedosmodelospdagögicos

Maria Jur/cy ToneiSiqueira**** (Universidade Federalde Santa
Catarina)
Tendo em vista0 aumento crescente doscasos de infecçâo pelo
Wrus HW e a relativa ineiclcia das campanhas meramente
infornmtiva , a educaçâo sexual continuada nhs escolas tem se
mostradocomoumaimportantealternativanosentidodaprevençëoe
da promcçlo da satide.Contudo, até o presente,o trabalho de
Educaçëo sexual tem se restringido à disciplina de ciências,com

contetidosexcessivamente atrelados aos aspectosbiolö#coseda
reproduçâo.

O projetoaquiapresentado,foidesenvolvidoapartirdeumaantiga

experiêndainiciadaem 1994pelo Laboratörio deFzucaçâoeSal
ide

Popular (LAESP), da Universidade Fd eral de Sanu Catan'na
(W SC),que alcançou até 1997 em torno de 450 adolescentes.A
tradicionais,pcisbuscaalcançaraformaçso (aspectosconativos)e

ESC61
A ORINTAIAO SEXUAL N0 PROCM SO DE FORMACAO DA
SEXUAUDADEDOADOIRRCENTE
Juliana Senna Vulcano*, f1vinnn NegrfTeixeira*eSilvnnn :rzznzl
zzn

(Depnrtamento de Psicologia Escolar da Pontiffcia Universidade
CatölicadeCampinas-SEoPaulo)
A orientaçâo sexualnaescolatem sido amplsmente discutidapor
educadcres,psicölogos,pedagogoseoutrosprofissionaisdaeducaçëo
que acreditnm na sua importânda para 0 desenvolvimento das
relaçöeslmmnnas.Dessaforma,faz-senecesso o()desenvolvimento

tem comoobjetivomaisamplo apromoçâo daddadania,mediada
pelotemadasexualidade.

Esseprojetotem comobasemetodolö#ca0Psicodrama;sempre

situando a sexualidade no contexto söcio-cultural em que os
indivfduos estâo inseridos.Utiliza-se como metodnlogia enconeos
semnnais,equivalentesaumahora/aula,com cadaturmatrabalhada,
durante todo o ano. Inicialmente, realiza-se um mapenmento

sociométrico, de modo a conhecer as relaWes e vfnculos
estabelecidosentreosalunos.Duranteestesenconeosfaz-se uso de
aulasexpositivas,drnmntizaçöes, vivências,recursos audio-visuais

tlilmes,ml
isicas,transparências,etc)deacordocom anecessidadee

deum projetodeorientaçposexualnaesccla,quebusquetrabalhara interessesdosalunos.A propmmaçlo d% aulu nâo 6feitadeformâ
fcrmwëodosadolescentesnoqueserefereàsexualidade,equeseja rfgida,sendoqueoapectodemaiorrelevlciaparaoplanejamentoé
pertinenteaocontextonoqualanossasociedadeestsinserida.

o emergente grupal,sempre partindo do senso comum para o

Este projeto tem como objedvos prcncher as lacunas de conhecimentocientmco.

informaçsodcsadnlescentes,prol rcionandoumavisâomaisamplae
diversilkada acerca da sexualidade, debater sobre os tabus e
preconceitosenvolvidose discutirarespeitodasemoçöesevalôres
quepermeiam oprocessodeformaçâodqsexualidade.

Fizeram partedesteprojeto60adolescentes,alunosde2:e3:série,
s
do ensino mM 10.deumaescolaestadualde Cnmpina,do pedodo
notnrno.A orientwâosexualfoirealizadaem dezencontrossemanais
de 40 minutcsde durw rc,com três n pos de 20 alunos.Estes
encontros foram realizados através de debates e discussöes sobre
temasrelacionadosàsexualidade,com ouso deWdeosetécnicasde
dinâmica de m po. Os temas abordados foram: masturbaçso,
intimidade, gravidez na adclescência, métodos anticoncepcionais,
homossexualidade,doençassexualmentetransmissfveis,droga ,entre
outros.Elesforam desnidosapartirdolevantamentodeexpectativu
feito com os adolescentes,respeitando um eixo nortcadorque teve
como referêndatemnqrelacionadosao corpo,relaçöesde gênero e
doençassexualmentetmnsmissfveis.
A intervençëo demcnst
zou queo desenvolvimento deum trabalho
sobre o tema sexualidade é importante e necessM o.principalmente
em Instituiçöes Educadonais,onde encontra-se pouco espaço para
discutirsobre a sexualidade,sem medose preconceitos.Os debates,
além de abrir canais de comunicaçâo e interaçâo entre os
adolescentes, permitiram que eles repensassem seus valores,
compartilh% sem su> preocupaçöes, diiculdades e emoçöes e
u sumissem sua sexualidadecom nuisresponsabilidade.Além disso,
o trabalho realizado abriu um espaço importante deneo da escola,
umavezqueesteponto temitico tomou-seum elemento de formaçâo
dosalunoscomo cidadâos,fortalecendoo papelsocialdaescola.
Palavras-chave:srfe/lfet'
k sexualse'
çct)lceJtltllzrceafe

ESC62
EDUCACAOSEXUALCONTmUADAEM ESCOLAM LICA:

UMAPROPOSTAMETODOLO ICAPARAIRM éM DAINFORMAG O
Resumosde x rl/p/baflelCi
entilicas

Como resultados,observa-se que osalunos estâo iniciando uma
mudança de atitude em relaçlo ao tema, pois estes estèo
desenvolYendo pcsturas c discursos mm's crfticcs, estando mm's
conscientes frente à problemftica.No relacionamento interpessoal,
nota-se a criaçëo de um vfnculo de respeito, enee alunos e
coordenadores,einida-se umamaioraproximaçâo e respeito ente
meninosemenin%,escutando epossibilitando afaladooutrosem'
ridicularizé-la.

Este painel tem como objetivo mostrar,através de exemplos
préticos,a metodolo#a que vem sendo elaboradapelosautores,
vinculadosaoLAESP,deformaacontribuirparaodesenvolvimento

deum programadeeducaçâo sexual,quesejaefetivo,tantoparaa
prevençâo da M DS/HIV egravidezna adolescência,quanto pacaa
promoçâodasaudementale sexualdosindivfduos.
*s*psicnlogac/le /re tvudofa:orlztsrfod6Fzfvcqe eSaùde'to lcr

**ssprofessora tld/un/a vincul
nan tltlïnhoratôrio deFzfl/cet
'
ftle Jflgde
Popular
a lcvrar-c&we'educaç&bâ'
exlfu/fdfldeeprevençâo

ESC63

ORIENTAG O PROFBSIONAL EM BSCOLM WJBLICAS - UM Es'
rlmo
EXPLORATdRIO

MarceloAfoalpRibeiro(UniversidadeCmzeirodoSul,SâoPaulo)
Obietivœ :A Orientaçâo Prosssionalno Brasil,mm's conhecida

como O.V.(Orientaçâo Vocacional),ticou historicamente marcada
por ser uma pritica vinculada à psicometlia, aplicada de formn

individuale que tinha como principalpublico o jovem de classe
médiaealta,qutdesejavainpessarnum cursosuperioreapresentava
dlvidascom relaçâo àessa escolha.A remlidade de parte dos alunos
deescolapiblicanâo pareceserestat diantedetalconstataçâo,o
presente eabalho visa caracterizar esse aluno, por meio do seu

histörico profissionalfamiliar(que sobredetermina seu futurole de
161 .

sua demanda c0m relaçso ao mundo do trabalho (expectativas, Ossujeitosexpressam aincorporaçëodestediscursoideolögico,
anseios, apiraçöes ftlturas, representaçöes), para auxiliar na hegemônicoe,ns0 v&m formasdesafdapara0 desemprego,paraa
exclusâo social,para()processodealienaçâoem queestlsubmetida
grandepartedasociedade.Evidenciam queo trabalho nëo tinhanem
médio na rede pl
iblica da zona leste da cidade de Sào Paulo. omesmosentidonem ()mesmovalorqueadquiriunestetiltimoséctllo
Instrumento% rocedimento: Foram considerados dois nfveis de ep0risto aqualilkaçâo profissionaléindispenssvel'se você quiser
anlse-ademandadosujeito(nfveldasaspiraçöessubjetivas)eo sobreviver'nomercado.
quelheéreservadopelasociedadeepelafaml
'lia(llfveld% condiçöes Segundo asfalasd0sadolescentes,ticou evidenciada afunçb da
objetiva),operacionalizadosp0rumaredwëoescritasobre0ftlttlfo educaçsocomotransmissoradecollhecimentosquequaliscam aaçèo
(levantamento dasaspiraçöese expectativas);questionkiofechado do indivfduoparacompetirno mercadodetrabalho,poissomenteos
(caracterizaçëo daamostraem termosde histöriadevidae histöria :emelhores'' alcançarso o sucesso. Desta fornm, agrava-se a
fnmiliar);ediscursolivre (relatndahistöliadevidadosujeito em desigualdadee aexclusâo,poisaeducaçâo nso forneceum espaço
felaçâo ao mundo do trabalho). Tratamento dos #t7& J.
'Foram realdeaprvndizagem,quegarantaaformaçâoblsicade 1@e1*graus.
levantadas e mapeadas as principais caracterfsticas comuns das Esta relaçâo é visualizada no interior das relaçöes sociais de
histöriasdevidaedashistöriasfamiliarcs,bem como asprincipais dominaçëopois,aescolareageaosestfmulosdomercado.Nointerior
aspiraföeserepresentaçöesdomundodotrabalhodossujeitosede dasrelaçöessociaisdedominaçâoo homem adquiriu pcssibilidades
de existência livre e universal, mn: que sâo usadas de forma
suasfaml
-lias.
Resultad- :Com relaçëo ao histörico familiarfoiconstatado um coneaditöria,geradaspeladominaçâo edeseuiçâo.
baixo nfveldeescolaridade dosavösdos entrevistados,que tinham ProjetonnanciadopelaFâ#F.J#
elaboraçâodenovosmodelosdeatuaçâoem OrientaçâoProsssional.

MaterialeMétvtks:Sujeitos.52alunoscursando0fnaldoensino

avrœvchave:orfealcftl pmjssional,ezct
?l/lcdaproftssâoelrl
ercte tfe
ccmoocupaçso mnjoritoao trabalho nalavoura;um aumento na Pal
trabalho
escolaridadedosscuspaiseumat
zajetöliaprotissionaldeprogresso
em funçöes técnicu e no setor de serviços. Com relaçëo aos

entrevistadosamaioriajétrabalhaepretendefreqtlentr nofuturoum

curso superior.Suaprincipalaspirwâo 6estudarpararealizarsonhos
e crescerprofissionalmente,mas o curso superior5ca como uma

ESC65
TRACOSDEPERSONALIDADEE APRENDEAGEM PORCONFLITOSX I0CY NITlVO

projeçâopara()futuro,jlque()importanteéconseguirumaocupaçâo

Ulian Mfrzznziz Bastos Pacheco** (Faculdade de Educaçâo UNICAM P,Campinas/sp;DepartamentodeEducaçsn-UEFS,Feira

nopresente,quepossagarantiressefuturo.Suaprincipaldemandaé
umamaiorinformaçâo decomoentrarno mercado deeabalho,quais
aspossibilidadesdeinserçëoeoqueexiste.

Conclusâo:Ojovem deescolaptiblicaesperaumaorientwâoc0m
relaçso à inserçëo imediata no mercado de trabalho, pois falta
informaçâodoqueexisteedecomoproceder.Nessesentido,continua

atrajetöriadospais,queestroem suamaioriainseridosnosetorde
comércioeserviços,ealmejaum avançofuturo,queseconcretizaria
ao realizar um curso superior.A Olientaçâo Profissionaldeve se

deSantane Al
Obietivosf sta pesquisa verificou a relaçâo entre traçcs de
personalidade e aprendizagem por contlito söcio-cognitivo. Os
estudos experimentais sâo poucos e os trabalhos que analisam a
relaçâoentreessasduasvarisveis.em quasesuatotmlidadeconcebem
a aprendizagem baseando-se na teoria expelimental do
comp rtamento. Este esmdo ft
mdamenta-se na perspediva da
EpistemologiaGenética.

preocupar,entâo,em trabalharainserçâodojovem nomercadode Método:A populaçâoinvestigadafoide120sujeitos,de5a7anos,
trabalhoeauxiliarnoplpejnmentodoseupmjetodevida,fugindode de três escolu pliblica.Todos os sujeitos foram avaliados por
seupapeltradicionaldesomenteorientarjovensparaaescolhadeum
curso superior,que hl muito vem sendo posto em questâo na intermédiodeumaadaptaçëodoEPQ-J/SiSt0 epelaprovapiagetiana
de comprimento. Os sujeitos que, neste t
iltimo ins% mento,
literaturaespecializada.
Palavras-chave.tlrfenftlç#t?rrtl
/.
ç.
çft/vl,escolapùblicaetrabalho

apresentaram nfvel nâo-conservador foram selecionados para o
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aprendizagem porconflitosöcio-cognitivoem cadasessëq,com pares

ânu Lkia Gtpl/?
& ?ini#* (Universidade EstadualPaulista 'Jtilio de
M esquitaFilho''/FaculdadedeCiênci% eIxtras/Araraquara/Sâo

Patllo)
O interessepelo temadaglobalizaçâo,do mercadodetrabalhoea
escolhadaprofssëo,trazapreccupaçâoc0m concepçöesdemundo,
sociedadeglobalizadaeoutrasquestöesadvindasdaeradaeconomia
de mercado. Buscou-se detectar de que forma estes ''
novos

referenciais'estsopresentesnaescolhaprofssionaldojovem,neste
tinaldc século,devez queestâo em pauta questöesdo capitalismo
contemporl eo,quevisareorganizar-seem funçâo dascrisescfclicas
docapitaledamudançanasrelaçöescapitalxtrabalho.Destaforma
buscamos,em nosso estudo,analisaro contexto na suarelaçâo com o

cotidianodossujeitos,queestâo,decertaforma,submetidosaum

processodeidiologizaçëodo realem funçëodadisculdadeexistente
noprocessodemnxcaramento destarealidade.
Optou-se pelo estudo de caso,sendo realizadassessöes de grt
lpo
com 16adolescentesconcluintesdo3@colegial.Atravésdedinâmicas
gmpais buscou-se identiticar quais fatores sâo considerados

relevantespelosjovensnaescolhaprofssionaleseosmesmostêm
comorderênciaasmudançasestrtlturaiseconjunturaispröpriasdo
tinaldo séculoXX.
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experimento,totalizando36sujeitos.Quatrotraçosdepersonalidade
foram pontuados,N (emocionalidade),P(dureza),E (extrovcrsâo)eS
(sinceridade).O experimento constituiu-se por sete situaçöes de

desujeitos,naprovadecomprimento.Um diaapösastrêssessöesde
intervençâorealizou-seopös-testeimediatoe25(11% apösopös-teste
retardado,quando foi ministrada a prova piagetiana cllsica de
conservaçâo de comprimento,individualmente.A aprendizagem foi
inferidabaseando-senasvariaçöesdedesempenhoentreamediçâodo
pré-testeedospös-testes.
Resultados:Osdadosencontradosforam relacionadoscom gêneroe
faixaetlria,esubmetidosaanlliseestatfsticadevariânciaeregressâo
miltipla.A anâlise dos dados indicou que hé uma tendência da

vari/veldurezadiminuircom aidade(p= ,012).A aprendizagem,no
pös-teste imediato foiexplicada pelo traço dureza (p = .0œ 4)e
sinceridade(p= ,0180).
Concluse s:Um processodeaprendizagem quevalorizeainteraçào
grupal,a cœ peraçâo,nâ0 sö promove aquisiçöes cognitivas,mas
também permite aos seus participantes elaborarem seus sentimentos
em relaçso aosoutros,temorese expectativ% quanto a sua aceitaçëo
pelo grupo.Umataldinn
-mica acompanhadapelo educadorpode levar
as pesso% a compreenderem melhor as diferenças individuais,
descobrindo umaformamaishumana de lidarcom asespedticidades
decadaum.
Dissertaçk deMez/rfld//iatzncfzzz?zzpelaCAPES/HCDT
Palavras-chave:aprendizagec personalidadeeconfitoskio-cognitivo
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ESC66
Ea rrosDEUM PROGRAMADETREW AMENTO DECRIATIVDADENAS
HASILDADFZ CRIATIVM E AUTX ONCEITO DE FBTUDANTES
MONOIM OESE BIIM OES

DenisedesbuzaFleith(UniversidadedeBrasflia)

Manh CJMIe??ITaccae*eâap llBranco(UniversidadedeBrasfl
ia)

Obletivos:OestudoteveporobjetivopesquisarasinteraWesentre

umaprofessorade primeirasériecseusalunos,analisandoospadröes
interadvosapresentadosno contexto de simaçöesnaturaisdesalade
aula e,também, na realizaç/n de atividade estruturada especfhca.

Obietivos;Educadoresepsicölcgostêm f> uentementeeltfatizado Teve igualmente por nbjet
ivo analisar recursos mediadores,
a importi
lncia de se promover condiçöe,
s favodveis ao estratégiase processos de negociaçâo envolvidos na co-construçâo
Amica do ensinodesenvolvimentodacriatividadedosestudantes.Comoconsequênda, dos contelidcs escolares, trabalhadcs na dinn
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de processos de
muitos propnmns têm sido desenvolvidos com o objedvo de
ldo partiu de uma perspectivatee
örica
estimular a criatividade no contexto educacional. Resultados sipiscaçâo pelo aluno.O estt
conflitantes tem sido encontrados c0m respeito aos efeitos de söcio-cultural,adotando-se 0 princfpio postulado m rVygotsky,da
programas de treinamento de criatividade nas habilidades de imporlnci
a do ambiente sociale dastrocas intersubjeuvas nos
pensamento criativo. Além do mnis, um nt
imero rednzido de processosdedesenvolvimentc cognitivo.Enfocou-se,assim,o papel
pesquisastem exnminado osefeitosdessesprop nmnqem varisveis fundamentaldnqrelaçöessociaisqueseestabelecem eneeossujeitos
afetivas. A maioria dos estudos em criatividade tem investigado que aprendem e um oueo sccial que media o conhecimento,
diferenç% enee indivfduos com mesma bagagem cultural e favorecendo que os elemtntosculturaisde um determinado grupo

linl fstica. Embora algum esforço tenha sido feito para avaliara
relaçsc entre criatividade e bilingu
'ismo, poucos estudos têm
examinado osefeitosdeum programadetreinamentodecriatividade

em estudantesmonolfnle.
sebilfnles. Portanto.oobjetivodeste
estudo foiinvestigar os efeitos de um prop ama de criatividade,
Novas Direçöes em Criatividade, nas habilidades criativas e

sejam,nâ0 émplesmentetransmitidos,mnqreelaboradosapartirde
peculiaridadessubjedvasdosujeitoaprendizedarededesentidose
signiticadosqueestio,atodomomento,sendo negodadosnasalade
aula.

Metodolo/a: Realizou-se um esttldo qualitativo,baseado em

métodcs etogrâticos e micro-genéticos. Selecionou-se uma
autoconceitodecstudante,
smonolfngtiesebilfnl esde3a.,4a.e5a. professoraexperientedaredepliblicadeensinodoDistritoFederal.A
turnu era composta por 23 alunos enee 9 e 14 anos,que se
séries.
Método: Um delinemmento pré-test&pös-teste com grupo de caracterizavam porserem repetentes e estarem na fase inicialde
ccntrolt,envolvendoumaamostradeoitoturmasmonolfngu
'eseseis alfabetizaçâo.Acompanhou-se oseabalhosda turmaem eêsetapas.
turnuqbilfnl esde umaescola daregiâo da Nova lnglatera nos Primeiro,o pesqisadorfez-sepresentenasaladeaula,procurando
EstadosUnidos,foiutilizadonesseestudo.Asturmasbilfnl eseram conhecer o m po, em termos de suas fornu: interadvas e
consutufdn: exclusivnmente de estudantes brasileiros tluentes em negociaçöes.Em segui
da,planejou-secom aprofessoraumaauvidade
portuguêse inglês. As turmasmonolfngûes eram constitufdasde de alfabetizaçâo que foidesenvolvida com 6 alunos previamente
estudqntes americanosque dominavam apenas a lfngua nativa.Os selecionadcs.Poriltimo,procedeu-seaentrevistacom a professora
instmmentosu6lizadosnesse esmdo foram osTestes Torrance de sobre suas percepçöes da atividade e d0s alunos.Entrevistou-se
PensamentoCriaivo,aEu laHarterdeAuto-percepçsodaCriançae tnmbém nsalunos,buscando conhecerossentidosesigniscadosque
entrevistas semi-estzuturadas. Anélises de funçso discriminativa foram suscitadospelaatividade.Observaçöes.atividadeestnlturadae
hierlquica descriuva foram empregadaspara invesdgardiferenças entrevistasforam p avadasem vfdeoe,entlo,analisadas.
Dim usb dœ Resultados:Os dadosresultantesdametodologia
entre ns m pos experimental e de controle com respeito às
k arqueadina
-micarelacionaldasalade
habilidades criativas e autnconceito. Procedimentos qualitativos empregadapermidram verit
foram utilizmdospa!'
aanalisarosdadosdeentevistascom professores atlla caracteriza-se pela imposiçâo da autoridade da professora,
expressapelanecessidadecontfnuadeum contrcledadisciplina.E1a
eesmdantesqueparticiparam dopropnma.
Resultados:Osresultadosquantitativosindicaram queo propnmn escol
heasatividadesapenassegundoseusobjetivcse,mesmo se
de treinamento de criadvidade,Nova Direçöes em Cliatividade, empenhando, propondo recursos mediadcres interessantes, nem
incrementou as habilidades criadvas dos estudantes do grupo sempre asatividades motivam osalunos,atingem su% necessidades,
experimental. Os resultados também indicaram que o efeito do ou permit
em o atingimento dos objetivos.Embora procure dar
progrgmn de eeinamento de criatividade no autoconceito dos atençâo individual, muito distilmente 0 faz considerando a
estudantes do grupo experimentalfoipequeno. Osestudnntesdc singular
idadcdacriança,poisseuobjetivoéaexecuçâodaatividade
grupodecontroleexperienciaram um declfnionoautoconceitoentreo propamada.Naentrevista,a professora,apös terassistido trechos
pré-teste e pös-teste. Serintep ante de uma turma monolfngiie ou selecionadosdosvfdeos,colocou-sede formaaberta,reconsiderando
bilfngaenâoinfluentionnasàabilidadescriativasouautoconceitodos algumasdesuasposturas,reaval
iandosuasescolhaspedagö/cas.Jé
estudantes.Anl sesqualitativasgernrnm trêscategoriascentraisque as crianç% ,tiveram difculdadcs de se expressar, sendo possfvcl
ajudaram aexplicarcomooprogrnmndeeeinamentodecriatividade, identifkar nfveis interativos iferenciados segundo as suas
bem como onmbienteescolar,intluenciarnm ashabilidadescriativas caracterfstica .
Condusâo: Conclui-se sobre anecessidade do estabtlecimento de
eautoconceito dosestudantes. Sâo elas:implementaçâo do progrnmn
de treinamento de criatividade,grau de bilinguismo dos estudantes relaçöes de consança enee professora e alunos, da atençâo
individualizada, e da organizw âo e articulaçâo de recursos
braileiroseapedosculturais.
Conclusâo:Osresultados desse estudo sugerem que um programa mediacionais motivadores,capazes de possibilitar à criança revelar
de treinamento de criatividade aliado a um clima de sala de aula suaspotencialidades.O respeito econsiderwâodasubjeuvidadedas
estimulador da criatividade pode ter um impacto nas habilidades crianças.implicando em diferentesmaneirasde aprender,certamente
criativas dos estudantes. Os resultados sugerem ainda que é favorecerâ a oconfncia de aprendizagens mais efetivas em sala de
importante considerar as caracterfsticas cognitivu , sociais e aula.
avras-chaves:interaçaoprofessor-aluno,recursos?aedild/re'
wsentidoe
emocionais dos esmdantes, bem como sua bagagem cultural e Pal
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INTERACXO PROFFM ORA-ALUNOS:UMA ANO SE QUALITATIVA DE

INTERAO ESVERBMSPROM SQRA -ALUNOSE OPORTUO ADESDE
CONSTRUG ODESIGNIFICADOS
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A?l/ CrisdnaVizelli%%,fll
'
zzn/
zMartins#a SilvaRIIJtWO(Pontiffcia OBJETW OS -Ccm asmodificwöesocorrid% nasociedadedevido
ao desenvolvimento tecnolögico, a escola precisa moditkar-se
UniversidadeCatölicadeClrnpinas)
O nt
icleoconceitualdaperspectivahistörico-culturaltratadanoçëo

propiciando trabalhos que capacitem 0 indivfduo para resolver
prnblemas,terautonomia,capacidadede raciocfnioesabertrabalhar
em equipe.Assim,e1aprecisadeixardesertransmisscraepassarascr

deconsutuiçâo dosujeito ou deconstruçâo do conhecimento nas
interaçöesentrepessoas,remetendoàmediaWosocialeao papelda problematizadora.Vistoisto,apresentepesquisaobjetivouinvestigar
linguagem.Naspesquisu feitasdentro destaperspectivateörica,tem a cont
ribuksc que uma abordagem pedagö/ca de ensino
havidoumaforteseleévidadcem tnrlm deum tinicodomfniogenético

interdisciplinarcom produçëohipertextualpodeofereceràconstlw âo

(ontogênico ou microgenético). Uma dasformr
u de ampliar este doconhecimento em rede,proporcionandoo aumentc do ntimero de
recorteLconsiderarelementosdaorganizaçâo&ouinstitniçâoem @ e
taisinteraçöesocorrem.No presente trabalho,buscou-se estudara
dinn
-micadnsinterwöesverbaisestabelecidasentreumaprofessorae
suaclasse,evidenciando eanalisandoasoportunidadesdeconstzuçào
/reconstzuçân de signifkados constitufdas nessas interaçöes.Dois

conceitosaprendidospelascriançase de sua crganizaçsc de forma
nâ0 linear,tendo em Wsta elevara qualidade do processo ensinoaprendizagem. Este estudo baseou-se na concepfso söciointeracionista,queenfatizaaimportklcia dainteraçâodo alunoc0m
oambienteffsicoesocial.Estainteraçâo,propiciadapelaeducaçâo,é
objetivosespecfscos foram tlwados:(1)idenéscarosconteidos mediada pelo professor.Foram também utilizadososconceitos de
ins% cionaise as estratégiasde ensino abordados pelaprofessora, aprendizagem significativa,interdisciplinaridade,conhecimento em
evidenciando a diversidade de propostas de comunicaçào rede!hi
pertexto.
METODO -Participaram do estudo 47 criançasde 8 a 10 anos
potencialmente ali inseridas;(2) destacar e analisar as interwöes
verbaisentreprofessoraealunos,focalizando-a enquantoespwosem matriculadasna32sériedoensinofundamental.0 modelodepesquisa
quepossam (ou nâo)serevidenciadnqasoporhlnidadesfacilitadoru utilizado foio de delineamento quase experimentalcom pupo de
deconstmçëodesignihcados.Païciparam ccmosujeitosdapesqttisa controlenëoequivalente.O eatamentoexperimentalsedeuatravésde
umaprofeessoradePortugtlêseLiteraturase45alunos,deumaclasse uma intervençâo participante, com a implementaçâo de uma
do 3*ano do 2*p'au de uma escola da rede estadualde ensino, abordagem pedagö/caint
crdisciplinarqueconsistiunaproduçâode
localizada em CampinY sp. Foram registradD 26 horas-anla, um hipermfdiapelospröpe salunos.O trabalho realizado poreles,
utilizando-se um fudio-n vador,um dilrio de campo e uma ticha no decorrerdaintervençâo,englobou:1.estudo inicialcom todo o
au iliar de observaçâo.M aulas foram transcrita e analisadas p upo;2.pesquisa sobre o assunto,coleta de dados,discussâo,
segundo duas pades posteriormente relacionad%: a primeira organizaçâo detextosem sub-grupos;3.apresentaçâodesemino os
destacava a estrumra da comunicaçâo, a segunda explorava os pelossub-grum sparaaturma;4.avaliaçëo e5.implementwâo no
contel
idos instrucionais e as estratégias de ensino,Os principais comput
adoratravésdo software Micromundos,que baeia-se na
resultadosextrafdosforam osseguintes:a) asaula sobreexercfcins linguagem Logo.
Paraaferira equivalênciainicialdosguposassim como o aumento
deortografiaevocabulM o (50%)propiciaram grandeespaçoparaas
do
nùmero de conceitos aprendidos e da.
s relwöes nâo lineares
interlocuçöesentreosatores,jâque osexercfcioserespost% eram
compartilhados pela leitura de cada um . Muitas provsveis estabelecidasentreelesforam realizadospréepös-testes com osdois
oportunidades de conseuçâo ou recûnstruçâo de signiticadns grupos,utilizandomapasconceituais.
surgiram,sendo cada vez mm's interditadu a medida em que as
Hipotetizou-sequeogrupoquevivenciouaintervençâopedagö/ca
interloculesapresentavam arespostacerta(esperada),caracterizadas de ensino interdisciplinar com produçëo hipertextual n:o sö
pelaseqûência:dI-R -A''(iniciaçâo,resposta.avaliaçâo).b) &$aula aprenderia um maior nlimero de conceitos como seria capaz de
sobreredaçâoapresentaram umamaiordiversidadedeestratégiasde estabelecermaisconexöes nëo hierârquicas entre eles.Em oueas
imiro derelaçöes nëo
ensino,evidendando-seaformaçâo degruposquetrocavam idéiase palavras,seriacapazde estabelecermaiornt
l
i
ne
a
r
e
s
.
opiniöesentre si,antesde iniciarem o trabalho escrito.Contudo,a
RESULTADOS - Os resultados obtidos foram analisados e
professoramanteve-se ausentedo processo dediscussso dosgrupos
de alunos.Considerando asrelaçöesencontradasentreestratégiasde corroboraram as hipöteses apresentadas. O p'upn experimental
ensinoeespaçosdedialo/a,estesnecessoosparaqueasdiferentes aumentouosconceitosaprendidospertinentesaotemapara99,5% do
falas dos agentes possam se constituir como estratégias de total de conceitos,superando o aumento conseguido pelo grupo
pensamentc,noplanointermental,possibilitandoacriaçâo denovos controle em 93 conceitos e teve uma reduçâo de 37 conceitos nâo
signitkados,pode-seIevantaralgumaxconsideraçöesenecessidades: pert
inentes.Quanto àsrelaçöesnâo lineares,o gnlpoexperimental
1)revero fornmto ecarlterdosprogramasdecapacitaçâo docente, elevtm para91% osmapas com relaçöesnâ0 lineares,enquanto o
hojedescontextualizadosdo ambientee da prlticapedagögica;2) pupocontrolealcançouapenas58% dosmapascom estasrelaçöes.
CONCLUSXO -Concluiu-se,assim,queaaplicaçb daabordagem
ampliaroscollhecimentossobreVygotskyparaalém d0sdrculosde
pös-graduaçâo,deforma a atingirprofessoresde 1*e2@graus;3) pedagögica de ensino interdisciplinar com produçâo hipertextual
revisar e explorar novas propostas de pesquisas, que envolvam favorece o aumento de conceitos pertinentes e das relw öes nâo
diferentesnfveisdeanfiseeguepossam colaborarnaconstzuçpode linearesentreeles.Constatou-setambém serpossfvelutilizarum tipo
um pensamento interdisciplinar;4)ampliarosestudos sobre como de abordagem,na escola,que atenda àsnovasexigências de uma
cada indivfduo se apropria de conhecimentos,apesardas diversas sociedadeem constantetransformaçâo.
Palavra-chave:interdisciplinaridade,projetoshipertextuaisemapas
caracterfsticasa sumidaspelasinteraçöessociais.
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CONTRIBUIG O DE PROJETOSINTERDISCIPLmARD E HPERTEXTUAIS
Ao PRX ESSOENSmO-APRENDRAGEM

LucieneJ=l/r/*?(Co1é#oPiedade,UniversidadeGamaFilho,Rio
de Janeirox ) e Mfp/'
l Yittoria JWr#al Civiletti (Mestrado em
Psicologia,UniversidadeGamaFilho,RiodeJaneirox eFaculdade

deEducwâo,UniversidadeFederalRuminense,Niteröl
'
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Mirella D pez Martinie. (Universidade Estadual de Campinas) e
Evely Boruchovitchl (Universidade Estadual de Campinas e
UniversidadeSâoFrancisco)
Asteoriascognitivasdamotivaçâoparaaaprendizagem consideram
que o sucesso e o fracuso escolar sâo fenômenos complexos e
Resumosde Com unicaçöesCientl
scas

multideterminados,por ctmsep inte,ptcpöem uma retlexb scbre
@ al()papelque as variIveis psicolögicas dc aluno,tais como

pensamentos,atribuköesdecausalidade,expectativaseemoçôestêm
noprocessodeaprender.
Atribuiçöesdecausalidadess0crençaspessoaisdoalunoacercadas
causas responséveis pelo sucesso ou fracuso vividos em uma
situaçâo.Estudantes tendem a atribuir seusresultados escolares a
fatores como inteligência,esforço, dificuldade da tarefa e sorte.
Segundo W einer as causas podem ser classificadc em três

processo de socializaçlo. A necessidade de pcder refere-se aos
esforçosdeumapessoaparacontrolaremanipularoutra pessoas.A
necessidadedealiliaçâodizrespeitoàbuscaderelaçöesinterpessoais

agradlveis,ao desejo de seraceitc ede receberrecompensas.A

necessidade de realizaçëo implica em estabelecer metas realistas,
persistirpara atingiressasmetas,terum alto nfvelde exigênciae
assumirresponsabilidade pessoalpeln êxito ou fracasso decorrentes
dopröpriodesempenho.Aspesquisassobremotivaçâo socialtêm se
mostradorelevantespara()entendimentodasquestöesrelacionad% à
dimensöes: lxcalizaçpo (interna ou extema), Coneolabilidade realizaçb humana em geral e ao rendimentn acadêmicc em
(controlsvelou incontrolsvel) e Estabilidade (estévelou instsvel). particular.Conkdo,osestudostransculturaissobremotivaçso social
Para o autcr o mais importante nèc é a causa em si,mas a envolvendo amcstrasbrasileirassb escassos,além de que nenhum

interpretaçëo queo sujeito fazsobre ascausasnasdinlensöesda delesrealizoucomparaçöesentrebrasileirose(mtrossujeitoslatinccausalidade.

Obietivos:Esteestudoteveccmoobjetivoinvestigaracompreenslo

quecliançasbrasileirasdoensinofundamentaltêm sobreconceitosde

americanos.Taisconsideraçöessuscitaram o presente eabalho,que

teveporobjetivocompararasrelaçöesdcsmotivosderealizaçsn,
podere ailiaçâo com o sucesso e fracasso escolar,em ekudantes

inteligência,esforçoesorte,noquedizrespeitoàsuanatureza(inata brasileiroseargentinns.
()n adquirida),lccalizaçpo (intema cu externa),estabilidade (estsvel Materiale método:A amostra foiccmposta por541 estudantes
ouinstlvel)bem como,quantcàimportb ciaqueosaluncsconferem argentinos e 492 estudantes brasileiros de ambos os sexos,
àestesconceitosparaob0m desempenhoacadêmico.

pertencentesa escolaspublicase privadasde ensino médio e que

MateriaiseMétodos;A amostrafoicompostapor120 Sujeitosde apresentavam bom ou maurendimtntoeascolar,segtmdo indicaçëode
3% e 5*$séries do ensino ftmdamentalde uma escola pliblica de seusprofessores.Paraacoletadedadosf0iudlizadoo œ estionM o
Campinas.Os dados foram coletados a partir de uma entrevista
estm turada,compostade 12quc töes,realizadaindividualmentecom
osalunos.Asrespostasfol'
am nnnlisadu epercenttlaisdascategcrias
Nalreza,Localizaçâô,Estabilidadee Importânciadosctmceitcsde
Intçligência.EsforçoeSortefcram entsncomputadas.
Resultados;FoipossfvelconstatarqueaInteligência,oEsforço ea

de PreferênciasPessoaisdeEdwards,ccnstitufdc por 250 paresde
ftensde escolha forçada que explcram 15 diferentesnectssidades.

CD:J-fIf& deMe,frtll desenvolvidasob orïenllfe daPro? Dr#Evely
Boruchovitch - Pacal
vln'k de Fducaçy da UNICAMP eprofessora do

Adn'
ann WlelJ Jacob*%eSonia Regina u ureiro (Universidade de
sâoPaulojRibeirscPreto)

Palavra-chave:lnteligência; E#'
tlrfry
.Sorte; Sucesso/Fracasso ezcter;

O desempenho das crianças no infcio da escolarizw âo pode ser
influenciado porumadiversidadedefatores.Dentre estasvmiiveis,o

Paraosobjetivosdessainvestigaçso f0iadotada,entretanto,uma

versbo abreviadadareferidaescala,compostapor60 paresde ftens
relacicnadosàsnprlusidadesdepoder,asliaçboerealizaçâo.
Resultados:Entre os dois gmpos,csalunosde bom rendimento
mos
traram-se signiscativamente maisorientadospara 0 motivo de
Sorteforam consideradospelossujeitosdaamostracomo atributos
importantes para c sucuso escolar (1œ %;1œ % e 81.
7% realizaçpo, quando comparados aos de mau rendimento. Em
respectivamente), adquiridos ao longo dos anns escolares ccntrapartida, os alunos de mau rendimento apresentaram-se
(72.3*;80.8% e 73.3% respectivamente), intemos ao sujeito signifkativamentemaisorientadospelasnecessidadesde asliaçâo e
(90.8*:95.8% e 71.7% respectivamente) e também classifkados poder que os de bom rendimento. Verificou-se, ainda, que as
pelosalunoscomo sendovariéveisinstlveis(72.5%;76.7% e82.5% mulhercsde ambososgrtlposdemonstraram maiornecessidade de
realizaçëo que o5 homens,que,por sua vez,demonstraram maior
respectivamente).
Conclusëo: As atribuiçöes de causalidade e sobretudo sua necessidadedeasliaçloepoder.
Conclusöees:A anélise d0sresultadosobtidospermitea ctmclusro
interpretaçb nas dimensöes da causalidade influenciam as
expectativas, a motivaçso e as emoçöes d0s estudantes,Causas de que os processcs mot
ivacionais subjacentes ao rendimento
classificadascomo estlveis,levam h expectativa de que resultados acadêmicodealunosargentincsebrasileirosnâosediferenciam entre
semelhantes occrram numa prdxima situaçâo. Nesta pesquisa, si,namedida em que osalunosde bom rendimento de ambosos
Inteligência,Esfnrço e Sorte fcram considerados pelos estudnntes grtlpcsestb voltadcs principalmente para a ccnscuçâo de metas,
como sendc varibveisintemas,instlveis.constmfdasao longo d0s enquanto osde mau rendimento manifestam predominantemente ()
anos escolares e portanto,passfveis de mudança.Esses dados têm desejo de mnnt
er relaçöes com aspessoas e mnnipuls-las.Tal
importantes implicaçöes educacionais, pois, pesquisas revelam a consguraçâo motivacionalencontra-se,provavelmente,na basedas
importânciadequeainteligênciasejaWstacomoumapotencialidade diferentesestratégiasdeaprendizagem adotadasporessesaltmos.
humnnaquepossaseraprimoradacom aprl caeo esforço.Sendo Palavravchave:e lfpcl'f'fJsocial,rendimentoescolareeznld/transcultural
usim, os altmos deste estudo revelarnm crenças positivas, que
favorecem amouvaçpopal'
aaprendizagem,asexpectativasdesucessc
ESC72
futuro,eodesempenhoescolardosmesmos.
AUTO-CONCEITOEO DESEMPENHOD COLAR
lprojetolnanciadopelaFz#fs'
:Proc#@97373034
prtpgrav tfeMestradoem Stfucqe tfc USF

Motivaçaoparaœ rdadfwgz?l

ESC71
BASES M O> ACIONMS DO RENDN ENTO ACAD;MICO SOB UMA
PERSPECTIVATRANSCULTURAL

EvelineMtl?'
l u alAssmar,Xarfc Cristina Ferreira (Universidade
Gama Filho),M icia O= r (COM CET,Argentina), Hugo Uribe
DElgtzd/ (Universidade Nacicnalde Rosarin,Argentina),Marcos
âgulrdeSouza(UniversidadeFederaldoRicdeJaneiro)eMfle do
Carv FigueiredoCisne**(UniversidadeGamaFilho)

Obietivos:A conduta humana é motivada por um conjunto de
necessidades bésicas,entre as quais se destacam a necessidade de
poder,ade asliaçëo eaderealizaçâo,quesâoaprendidasao longo do
Resumosde Gomtlnf
cagiesCientlficas

auto-conceito,ou seja,aavaliaçâo que acriançafazdesiedesuas
capacidades,é considerado como um dos fatores que influencia a

resposta às demandas acadêmicas. Objetiva-se neste trabalho a
avaliaçëo de a pectos relacionados ao auto-conceito de escolares,

associando-n aorendimento acadêmico,Foram sujeitos40 crianças.
da rede piblica de ensino de Ribeirpo Preto (SP),que frequeptam
sériecompatfvelcom aidade,demnbosossexos,idadede7andse8

mestsa 11annse8meseseinteligênciamédia(avaliadaatravésdo
Raven),sem histöriadedisculdadesneumllgicasoupsicollgicas.As
crianças foram divididas em dois grum s, diferenciados pelo
desempenho acadêmico através da avaliaçso pelo Teste do

Desempenho Escnlar(TDE),sendo um grupo de bom desempenho
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(G1)eoutro c0m baixo delempenho escolar(G2).Procedec-se a inicialmente vista como condiçlo temporM a,face às disculdades
avaliaçëo individnaldas crianças através da Escala InfantilPiersHarrisdeAuto-conceitc,traduzidae adaptadaparanosso mein.Os
resultadosrelativosàcomparaçâodeG1eG2fcram tratadosatravés
do Testenâo-paramétricodeMann-Whimeye asrespostasaosftens
fcram analisada atravésdo TesteExatodeFisher.O G1apresentou

encontradaspara0ingressonaopçbo preferencialeàspossibilidades

queseapresentou apartirdeum melhorconhecimentodocampoeda
atuaçëo profissional, progressivamente foi subsutufda por um
anmentodecompromissoc0m 0 cursc e conseqûentefnrtalecimento
dadecissodepermanência.
Os resultados n0s levam a assumir que a ordem de opçèo de
escoretotalmédiode69,45,significativamentemnior(p<0.
05)que0
deG2,ip ala61,70,caracterizandoum auto-conceito maispositivo ingresso associa-se à varilveis de natureza intema e externa ao
dascriançasc0m b0m desempenhoescolar.Qtlantoàavaliaçâodas pröpriccurso nadeterminaçâo depermanência/evasâo em um curso
SeisJreasdeautc-conceito,inclufdasoriginariamentenoinstrumento, desepndaouterceiranpçëo.
a saber, comportamento,status intelectuale acadêmico,aparência *bolsista,sâf'-Uaicamp
f/
ffsicaeatributos,ansiedade,m pularidade.felicidadeesatisfaçpo,os 'Jllvrar-clltwe;opçâodecvrso,Ilnfperliltfrf/eevart'
grugos diferenciaram-se em .
nfvel estatfsticc nas âreas de
4
comportamento(p<0.05)edestatusinteledualeacadêmico(p<0.
01). ESC7
AVAL
I
AIAO DE ALGIJNSEFEITOS D0 TREINO DE CRIATWD ADENO
Nestassreas,ascriançascom baixodesempenhoescolarperceberamRE
P
E
R
TöRIOVERBALDEVESTIBULANDOS
se com maiores diiculdades comportamentais e menos recursos
Fe
r
na
nd
aAguillera%eMaria& JesusDutradosReis(Universidade
intelectuais.A anzise das respostas aos 80 ftens do instrumento
apontou para nove ftens que diferenciaram os pupos em nfvel FederaldeSâoCarlos)

estatfstico (> 0.05).Destes,desuca-sequatro ftensinclufdosnaJrea
decomportamento e trêsnaIreadestatusintelectuale acadêmico,

caracterizandoqueossujeitoscom baixodesempenhoescolartendem

a se identiicarem como apr%entando mnis diqculdades
comportamentaisna escola e em casae disculdadesespecficasde
aprendizagem eatençâo,considerando-semenoscapazes.Conclui-se
que.apesardosrecursoscognitivosdiscriançasdeambososm pcs
serem semelhantes,as crianças c0m baixo desempenho escolar
perceberam-secom recursoscomportamentaiseintelectuaisinferiores
aos identihcados pel% crianças com bom desempenho escolar,
sugerindoum auto-conceitomm'snegativo.
Apoio.
'CApEs/cNpq. .
Palavras-chave:auto-conceito,tfea
rel?l
/le/l/l/escolareescolares

A criatividadecomoprocessotem sido foco decrescenteinteresse
nasfltimasdécadas.Emboraaliteraturatenhademonstradoqueestaé
umahabilidadeque> de sermelhnradaatavésde treino adequado,
poucastentativa de fazer este tipo de estudo foram descritu na

literaturabrasileira.O presenteestudotevecomo objetivoobservar
possfveisefeitosdeum treino de criatividadeno repertölio verbal,
particularmcntc no desenvolvimento de redaçpo, de estudantes
vestibulandos. Participaram do estudo três estudantes do sexo

feminino (P1,P2,P3),com idademédia de 19 anos, que haviam
conclufdo o segtmdo grau h; aproximadamente 8 mesesem escola
piblica.Asparticipantesnbo estavam reguhrmente matriculadu em
nenhum curso pré-vestibular,embora todasestivessem regularmente

inscritas para a realizaçâo de seleçpo juntc a FUVEST.F0i
ESC73
DyasâoDEPERMANECEREM UM CURSO DESEGUNDAOUW RCEmA
Ow âoENTREUNIVERSITV IOS
H rnnnrlnRomanezi#aSilveira*,ElizabethNogueiraGomesdaSilva

desenvolvidoum treinamento dehabilidadescriativas,c0m dezhoras
de duraçâo distribufdas cm cinco sessöes; as atividades do
treinamento eram atividades adaptadasdo treinamento descrito por

Mercuri(Universidade Estadual de Campinas)e Soely Aparecida
Jorge Pol
ydoro*. (Universidade Estadual de Campinas e
UniversidadeSâoFrancisco)

desenvolvimento de criatividade verbal. Antes e depois do

O nâo atendimento da opçâo preferencial de curso tem sido
indicado na literatul'
a como um dos fatores de risco para evasëo.
Acreditandoqueapossibilidadede aprofundamentodacompreensâo
dofenômenodeevasâopossatambém serrealizadaatravésdaan:ise

Alencar (1993), particularmente aquelas que visavam ()

treinamentoossujeitoseram submetidosatestesde criatividadeque
mediam b%icamenteasvarisveisfluência,flexibilidade,ori/nalidade

e elaborw ëo. Além desta medida, os participantes deverinm
desenvolverumadissertaçsosnbretemn:propostospelopesquisador.
Ostextosproduzidos,antesedepoisdo eeino,foram analisadosp0r

doisjufzesneutros,professoresde redaçâo em cursinhosde prévestibular,com experiênciamfnimade doisanosnestaftlnçâo'
,cada

dacop2içsooposta,quesâoosquepernmneceram nauniversidade, juiz avaliou todosostextos,nâo sendo infonnado da ordem,da
esseestudotevecomoobjetivos:identiscarcsfatoresoucondiles autoria ou de produçâo do mesmo.Osjufzes atribufam a cada
que levam o estudante a permanecer em um curso de segunda ou

avaliaçâo uma nota de 0 a 10, descrevendo os pontos fortes

terctiraopç:o,eidentificaro #au dtcompromisso com o curso encontradosem cadatexto.Todosossujeitosapresentaram aumento
desenvolvidoporessesestudantes.
O estudo foi limitado aos cursos de Engenharia Agrfcola e
Estatfsticada Universidade EstadualdeCampinasporapresentarem
nt
imero signiscativo de estudantes ingressM tes em sep nda ou
terctira npçëo,e ao perfodo de 1994 a 1997 para possibilitar a
obtençso de informaçöessobreosestudantesem diferentesfasesde
formaçpo acadêmica.F0iregistrada,neste perfodo,a oconlncia de
404 matrfculasde ingressantes,sendo 36,14% em primeira opçâo,
34,41% em segunda e 29,46% em terceira opçâo.Desse totalde
ingressantesem opçâo nâo preferencial,7l% estiveram matriculados
no curso deinpessono segtmdo semestrede 1997.Pa!'
aresm nder

aosobjetivos,foiselecionadom ranoecursoum estudanteem opçâo
nëo preferencial que permnneceu no curso. Utilizou-se como
procedimento aentre'
vistarecorrenteesemi-estruturada.
A anâlisedoconteidodc entrevistasgeroutrêsnt
icleostemo cos,

nos fndicesde fluência (P1= 160*;P2= 186,6%)P3= 82,3*)e
Gexibilidade (P1=100*: P2= 120*: P3= 150%). A variivel
elaborw âo teveum aumento de aproximadamente300%,em m& ia,
dos valores medidos em pré e pös treino.Os resultados foram
positivos,porém em menorescala,quandoconsideramosasmedidas

deoriginalidade.Osjufzesatribufram,consistentemente,umamaior
notaàsegundaredaçâodetodosossujeitos,atribuindoàsmesmas
maiselementospositivoscomo produçëc de texto.Estes resultados
parecem apontarque o treino foi efetivo no desenvolvimento de
algumashabilidadesenvolvidas na produçâo de texto.Estes dados
devem ser discutidos considerando a necessidade de mudanças em
algumaspriticasacadêmicas mais gerais,para o desenvolvimento de
habilidadesimportantesno mundo moderno.
Pal
avras-chave:frefn/ de crflzfvïdY e,redaçao no vestibulare medidasde
crfclïpizfzzzf'

asaber:1)motivaçöeseditkuldadesrelacionad% aoingressoem um
curso de sep nda ou terceira opçëo;2)fatores que determinam a
permanênciaem um cursnnâ0preferencial;e3)graudecompromisso
com o curso. De modo geral observou-se que a matrfcula,
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supervispo e aplicam ins% mento de levantnmento de dados para
caracterizaçlodasnecessidadesdealunosdep aduaçâo,em especial
os usuo os da Bibliotca onde 0 serviço foi implementadc. Os
resultados obtidos,tanto em termos dos atendimentos realizados
Mercuti(UniversidadeEstadualdeCampinas)
quant:dasinfornmçöesobtidassobrenecessidadesdosusuâiosem
Estudosem Psicolo/atêm demonstradoque0serhumanotendea potencialdobalcso,sl0ptilizadosparaorientarapropnsiçâodenovas
atribuircausa a0sevrntos,np0sepreocupandosomentec0m osfatûs açöesdo prcgramae de atividadesoferecidasno Hbalcptf'.C0m ()
que ocon'
em ao sec redor,mas também com os mctivos que ns levantamento de informaçöes sobre necessidades de aluncs de
levaram a acontecer. Os indivfduos tendem a atribuir causas graduaçpo, foram obtidas infcrmaçöes relevantes para o
explicativa a0s resultndos de sucesso e fzacasso,que podem ser conhedmentodcpersldessealunoquantoacnndiçzesfavorecedoras
analisadas nas dimensöes:locus de causalidade.ccntrnlabilidade, e desfavorecedcrasencontradas pnr esses alunos para estudar,em
srelativasa localdeestudo,dificuldadesrelacionadas ao
estabilidade.Sabendo-se qtle os universitâe s ao abandonarem os especiala.
cursos que estavam frGpentando, geralmente, atribuem causas est
udar,interessesenecessidadesnessalea.O conjt
mtodealunos
explicativaspara este fatn de sua vidaacadêmica,esse labalho se querespondeu ac instmmento f0icaracterizado quanto acurscsde
propôs a: 1)hvestigar as atribuiçöes de causas apontndas pelos origem,perfcdo em queseencontram,rendimento acadêmicc,gcsto
universitM os para o nâo encerramento do curso;2) Analiss-las pela atividade de estudo etc.A crganizaçâo e anfise d0s dadcs
quantoàdimensâo locusdecausalidadecom relaçàcagêneroeIrea relativosaosatendimentosrealizadnsnoâmbito dobalcpo,incluindc
deensinoegesquisadc cursc.Assituaçöesanalisadc nessetrabalho nllmero de pessoas atendidas,nlimerc de atendimentos realizados,
tiveram origem no clmjuntn de ildbrmaçöes de estudantes que principais queixas e encaminhamentos, possibilitaram identifcar
estavam matriculadosem cursosdegraduaçâodaUnicampem 1996e possfveis indicadnres do grau de escicia do serviço,tais como
nb realizaram matzfcul% em 1997.Foienviadc aosestudantes,via retomodosulnkios,progresso nasqueixaserelatossobreaspectos
ESC75
CAUSASATRIBUY ASPELOSUNIVERSITV OSA EVASO DECURSO
Jamile Crfllfpa â?
'
I1 Bridi*: Elizabeth Nogueira Gomes#c Silva

ccrreio,um questionle cujaprimeiraquestpcsolicitavaaindicaçro
dosmotivosquedderminavam anâocontinuidadedeseusestudosna
Unicamp.Num totalde675estudantesevadidos,137respcnderam ao
instmmentnenviado.Osestudantesqueresponderm ac questiono o
representaram de forma batante signiscativa o p'upo total de
evadidcsem relaçâoasexoeIreadeensinoepesquisa.Osresultados
referentesàscausasatribufda para aev%sc mcstram que ascito

categorias causais ue zadas (capacidade,esfcrço,dificuldade da

tarefa,acaso,tempernmento,disposkpo,doenças,infkências de
outraspesscas)nâoforam suscientesparaasituaçâoanalisadasendo

precisc criarnovas categorias para contemplar todos os motivos
apontadcs,sendo el%: Sistema Educacional,Trabalho,Problemas
Econômicos e Transporte. Essas t
îl:lnas categorias scmadas
resultaram em um percentualcorresptmdente a 42,16% dn totalde

causasatribufdM pelosestudMtes.Quantoaolocusdecausalidadeos

do esttldo, mudança nas solicitaW es trazidas no deccrrer do
atendimento etc.). Fni possfvel ainda identifkar as principais
disculdadesencontradasporestesalunos,em termosdecondiçöe,
sde
ensino oferecida em determinadas disciplinas, atendimentos

especflkos (n0 âmbitc do estudo e de oufrnq leasl etc. O
desenvclvimentcdasatividadespreVistaspara0balcb deorientaçöes
deesttldotem lcssibilitadnidentiscaroutrasaçöesaserem inclddas
no prcgpm:deapoio aoalunc de graduaçlc,bem ccmo indicado a
necessidadededesenvolverinvestigaçöessisteml ca sobrevarisveis
erelaçöesccmportamentaisrelacionadasaocomportamentc esmdar.
Esta forma de atendimento tem demonstrado que é possfvel,com

recursos educacionais simples, corri/r repertörios de estudn
insatisfatlrios, aperfeiçoar repertörios satisfatörios e gerar
informaçöes que pnssibilitem realizar encnminhamentos para
atendimentosmaisespecfscosem relaçâoaoestudar.

b & Gradaaçöofl
a UniversidadeJkdeml
dados mostram que os estudantes tendem à extemalidade an ProjetopnanciadopelaPr6'eiltvl
Jforma #:bolsapara asalzznz,eMadliz Pttrcoacel/.
re
atribufrem causasexplicativas para a n5o conclusâo do curso.A deJJ: Carlos,?l
kpmnzlau ureirodeJx m.
anfisedelocusdecausalidade em relaçâo ao gênero eàsfeasde A
Palavrapcluwe: cc/ll
rorllpzn/o'
v acadlmicoz 'Je lr e cpndfrle,
ensinoepesquisaindicaparacsdiferentesgrupcsumafortetendência
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àexternalidade,com fndicesmuitosemelhantes.
*BOu lS1A Jââ'
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Palavras-ckave: evcrt
'
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p universitdria, clrflwjlWtl de ctuaall
Wzizk
A ARTEDEENSmAR:REPRESENTACôESSX IAISDosLICENCIANDOS
tmiversitdrio
DE EDUCAG O M TISTICA DO CAMN S I DA UFPB ACERCA DAS
Dlscpl> AsPEDAGO ICASI
ESC76
BAlrâo DE ORIENTAO ES DE D TUDOS PARA UNIVERSITXRIOS: Carmen Sevilla GonçalvesdosSantos,Femane CézarScerm &
PRESTACAO DE SERVNOS COMO CONDIG O PARA CONHECER éndrade.JzznzzfaaLucenaSantos& Lima*.KeiladaSilva Fragosoh

#fl?aa Barbosa âml
l//: e Petra RJ= 1* Souto* (Universidade
Fe
d
e
r
a
l
da
Pa
r
e
a
l
ânu Lucia Cortegoso, Mariliz Vasconcelos*. Carolina Bertelli
âl!?= t7?eFRrV PW'Zfzwrdir/#tuniversidadeFederaldeSâoCarlos)
Obietivc: A Arte e a Educaçâo sempre estiveram ligada à

NECESSIDADESEAPRRRXOARPROGRAMASDEINTERVENIAO

Um serviço deatendimento direto ebreve aoaluno degraduaçâo
para orientaçöesde estudo foiproposto e implementado como parte
dasaçöesdeum programaque 1.incluielaboraçâo efom ecimento de
agenda de estudo para calouros, realizaçâo de palestru sobre

condiles faygrecedoras do estudo para alunos e professores e
oficinas para capacitalâo de alunos em relaçâo a comportamentos e
aspectos especficos do estudar e 2. é destinado a promover a
capacitaçâo de alunos de graduaçâo de uma universidade pliblica
federal para um estudar elkaz tanto no âmbito da formaçâo
universie a quanto na atuaçâo proissional subsequente desses
alunos.O serviço é oferecidc em regime de plantâo realizado por
aluncsdocursodeFaduaçpoem Psicclogiaque,além derealizarum
atendimentc breve,com ofertadeinstnlçöeseformulM osdeapoio ao

estudo,planejam asatividades,desenvolvem materiaisparausono
atendimento e (livulgaçëo,discutem os atendimentos realizados em

ResumosdeComm fcagse:Cientçficas

formaçâo culturaldassociedadeshumanas. Em algunsmomentos
histöricoschegaram quase aseconfundir. No Brail,o ensino da

EducaçâoArtfsucasempreesteveligadoaalgum proxsitopolfticoe
o pm fessor dessa disciplina era visto nasescolascomo um miro
eansmissordetécnicasartfstica ou um animadorcultural:aqueleque
decorava a escola,ensaiava as peças e apresentxöes musicais nas
datu comemorativas. Ccm essetrabalho visamosanalisar,aparti
rda
linha t/ rica de M oscovici,asrepresentaçöes sociais dos alunos do
curso de Educaçâo Artfstica do Campus Ida UFPB acerca das
disdplinas pedagögicas, com a finalidade de contribuir para o
processodereformacuniculardoscursosdelicenciat
ura,queorase
dlnaUFPB.

Material e Métodos: a) Sujeitos: Licenciandos do curso de
licenciatura em Educaçâo Artfstica do Campus I da IJFPB; b)
Equipamentos: Favador de iudio poM til e fitas cassete; c)
Procedimentos:

gravaram-se

entrevistas

conversacionais,
16ï

desencadeadasapartirdeperpntageradora?reviamentetestada,as
quais,tanscrita literalmente,foram submetidM àanllisedediscurso

us0 d0sim?ressoseprocedimentnspropostosToram produzidosos
sep intesrecursos:1.tlmaagendadeestudos,fomecidaa0scalouros
decursosdegraduaçâo,contendocamposparaindicarcompromissos

(sobafnrmadeanslisedecontet
idc).'
Resultadcs: Confnrmeosdiscursosdossujeitosentrevistados,a fixosnoano,plginasparaconeolemensaldeatividades,p4#naspara
atividade artfsticaé valorizada,entre outros aspectcs,por conferir planejamento semanalde at
ividades,para garantir uma visâo de
status,em detrimentodaatividadedocente,queérepresentadaccmo
mecânicae pouco criativa. O curso é representado como fprmade
iniciaçâo àatividade artfstica,ao passo que a titulaçëo conferidaé

conjuntodaquiloquenecessitafazeredotempcdequedispöe,eum
conjunto deorientaçöesacercade como lidarc0m condiçöesque

indesejévelmasinevitlvel. Namedidaem que0magistérionâ0é

estudo,em tornodequestöescomoQuandoestudar?Comoestudar?

influem sobrecomportamentosao esttldare àèbrè 0 rendimento no

assumido como aévidade prosssicnal primordial, as disciplinu

Ondeestudar?Comomanterum bom rendimento no estudo?Como
pedagö#casss0representadascomodesinteressantes,muitcteöricas enfrentar provas e exames? Comn lidar ccm materialde estudo?
eforadocontextodocurso,
Ccmo melhor aproveitar a sala de aula? Como lidar c0m
Conclusöes:HJumavisâoromânticadaatividadeartfstica@ @alé interferências ac estudar?2.impressos avulsos correspondente aos
ima#nariamente conferida status e liberdade), associada a uma inclufdcs na agenda e adaptados para situaçöes especfticas; 3.
concepçb tradicjonaldo artoeducador. Nessesentido,adefasagem matri
zes gara anotaçöes em aula, re/stro de comportamentos
entre 0 discurso groduzido nc universo teöricc (reiticado) e as relacionadosao estudc;4.instnlçöes e orientaçöes para atividades
representaçöesencontradasno universo consensualdosliccnciandcs especfl
icas relacionadas a necessidades de alunos de graduafâo,
opera uma contradiçâo, mal reconhecida e nâo assumida pelos fomecidasaaluncsdegraduaçâodequalquerpedodoletivoou curso
licenciandos:tomar-se arte-educador sem pretender sê-lo. Como interessado.Avaliaçöesassisteml cas,e aindarestritasarelatosdo5
defesa,verifica-se uma formn de resistência a esse desprestfgio:a usuo osdosrecursos,indicam beneffciosparaorendimcntoeparaa
acomodaçso.Talaétudetendeaprotelarprovisoriamenteoconflito, qualidadedoestudar,contirmadospelabuscaespontânead0srecursos
ratiscando afaltade umaidentidadesocialmente pres*giadaparao produzidos,a utilizaçro frmuente da agenda porgrande parte dûs
arte-educadornamedidaem quereproduz,nasuaprstica,o modelo alunosquetiveram acesso aelaeassolicitaçöesdeacesso àagenda
porelesrepresentado erepudiado. Estasrcpresentaçöes,namedida por parte dos alunos n5o calouros. As necesslrias avaliaçöes
em que retratam mais selmente a realidade do ponto de vista do sistemlticasderesultadosestëoem elaboraçpo.
alunado,precisam serpostasem xeque,aomesmotempoem quenâo ProjetopnanciadoJMlcPrôReitoriadeGrevql
t'
b dan fyerlïzszz?eFederal
J/ Carlos,?lJJonza de:OIJJJpara aralunasMcrïlk Yascoscelose
podem ser desccnsideradas na reforma cunicular que vem se deS'
Fem= tfcLmreirodeâbl
lz
.a
delineandoem 1999paraocursodeEducaçâoArtfsticanaUFPB.
Pa
l
a
v
r
avc
l
mv
e
l
c
o
mpo
r
t
a
me
ntosacadêmicos,ll
J&lsld6 estado e condiçöes
nrgâoFfa cl
ber.PROIJCEN/UFPB(apcrlf
rtfz1998)

Jkltwmpclzwe;representaçk social,etfldture artlstica:di
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ELARORAN O DE INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS COMO
CONDNöESFAVORECEDORM DECOMPORTAMENTOSAO ESTUDARDE
UNrvERsrrzuos
éna Lucia Cortegoso, M ariliz Vasconcelos%. Carolina Bertelli
âl!)lzl/k, Ferttanda Lnureiroe e Rachel de Faria lrinte

(UniversidadeFederaldeSâoCarlos)
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'vorecedtvardeelfl
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ESC79
FORMACAOEM M MINISTRACAOE PERSPECTW ASDEUNW ERSITXRIOS
Maria deFdff??laAntunesPinto Catunda*e,Mari
a Jzpacl/zzz/
zzLeme

tfcSilva*%eP//del:HariaRuiz##(PontiffciaUniversidndeCat4lica
deCampinas)
Asexpectativaseavaliaçöesdosalunosquanto àcontribuiçâodo
cursoparasuaformaçâoefuturaatuaçâoprosssionalsâoimportantes

tantoparao planejamentoeducacionalquanto paraa avaliaçàodo
Como favorecer comportamentos sip iticativos ao estudaf,
consideraldo sere,
sta a atividade principalde alunosde cursosde
graduaçâo e,para além desse momento,de profissionais de nfvel
superiorqtlepossnm enfrentarasconstgntesmudançasnasexigênci%

detrabalhoepermanenteavançodoconhecimentosobreseusobjetos
de trabalho? Observaçöe.
s sisttml cu de professores sobre
repertörios de estudo de alunos de cursos de paduaçëo,mesmo
aqueles em que estes alunos ingressaram a partir de proccssos
seletivossevexs,relatose queixasdessesalunos eindicadoresde
desempenho escolar sugerem a necessidade de lidar com as
deficiênciu de repertörio de estudcs dessa populaçâo. O
desenvolvimento de instrumentos e procedimentos destinados a
aumentar a probabilidade de oconfncia de comportamentos
componentes da classe estudar,de forma a promover um estudo
eficaz,gratiscanteemantidop0rsuaspröpriasconsequências,apartir
de um crescente aumento na capacidadedeauto-percepçâo e auto-

controle,ccnsdtuiuobjetivodopresentetrabalho,nocontextodeum

programa de apoio ao aluno de graduaçpo em uma universidade
pt
iblica federal. Foram utilizados, como matéria bâsica para a
elaboraçào d0smateriais de apoio,o conhecimento disponfvelsobre
processosdeaprendizagem,classesdecomportamentoscomponentes
da classe estudar e recursos elaborados como apoio a intervençôes
vcltadasà promoçâo de hlbitosde estudo apropriados para outris

curso,sendo esteum campo deatuaçâodo psicölogoescolar,como
pesquisadoredocente.

Obietivos:levantaraopinisodossujeitosquantoàcontribuiçâodo
cursoparasuavidaprotissiûnalfuttlra,verificarsuasopiniöesquanto
àsperspectiv% deinserçso no mercado de trabnlho ecompararos

sujeitosdeprimeiroet
iltimoano,quantoaestasvariâveis.

M étodo:Aplicou-secoletivamentea25alunosdoprimeiro arm ea

25alunosdoéltimoanodocursodeAdministraçâo,um Questionâio
deOpiniöes.Ossujeitoseram similaresquanto ao sexo ,aidade
predominante éde 21aN anos(n0 total), e a maioria6 solteiro
(64*).
Resultados:A maiorcontribuiçâo do curso, segundo o total dos

sujeitos(42*),éaobtençâode(Iiplomadecursosuperior,sendoque

38% consideraqueocursodeveriaexigirmaisdelespr4priose 42%
pretende fazercursos de aperfeiçoamento e especializaçâo apöso

término do curso atual. Quanto à preferência pelo exercfcio
profissionalfuturo,46% declararam pretendertrabalharapenasna

âreadeadministraçâo.e48*,em especial,naadminisiraçëoprivada.
Feitascorrelaçöesentreosdadosdoprimeiro et
ilïmoanos,veriscouseserem signifkantesa.
srelaçöesentreelesem :escolafreqûentada

noensincmédio (r=1,œ ),nfvelde exigênciado curso,pretensöese
perspectivasapösaconclusâodocurso (r.:
0,95), epreferênciapelo
exercfcioprosssionalfuturo(m0,80).

favorecer comportamentos de diferentes nfveis

Conclus:o :conclui-se que o corpo discenteda IES parece manter,
ao longo dos quaeo anos do curso,sinlilaridades nas valiâveis
correlacionad% .Houvemudanças apenasquanto h.contzibuiçpo do

identitkadûs;b)propostosformulv os,instruçöeseorientaçöespara

curso (m0,
70). Estes dados podem subsidiar o planejamento

populaW es.A partirdaanfisede classesde comportamentosgerais
componentesdaclaseestudar,foram a)identilkada condiçöesque
poderiam
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Palavras-chaves: expectativas de universitl os, ensino supericr, papel da universidade parece muitas vezes inöcua e
ensinndeadministraçEoeavaliaçlodecursossuperiores
conseqtientemente ocompromisso do discente também.Objetivos:
identifkarecomparar()conceito deuniversidadeem estudantesde
ESC80
primeirc e sepndo ano de um curso de pedagogia de uma
CONCEITO DECllxcn E M QUISA EM ESTUDANTF.SM REsSm F.
s universidade particular do Estado de SEo Paulo, Material e
D0sCURK SDECKNCIASE PEDAGOGIA
procedimento:foiaplicadoccletivamenteum questionl oabertocom
Elisete Gomes NJ/JFI
'
O*# (Universidade Estadual de Campinas aperp nta% queéuniversidader em alunosdeprimeiroesegundo
Juniversidade Sâo Francisco), Glôria âpurdcl
kf
a Pereira de = 0 de pedagogia em sala de aula. Resultadns:a mnioria dns

Olfvefm*#eondffcia Universidade Catölica de Sâo Paulo/ cstudantesdo primeiroano (86,9%)considerouqueauniversidade#
Universidade Sâ0 Francisco) e Marli âplélfl u cas Pereirae* um localdeformaçâoprosssional(mercadodetrabalho),seguidade
(UniversidadeEstadualdeCampina/UniversidadeSâoFrancisco).
um conjuntodefaculdades(31,8*) eapenas4,3%'respondeuqueé
A falta de reconhecimento da revelância ciendfica e social nos
conceitcsde ciênciae pesquisa queos estudantesinpessantesna
universidade possuem sâo alvos de prx cupaçâo sncial,
principalmente na circunstl cia de quem recentemente acabou de

um lccal que forma indivfduos de forma crftica,participativa e
transformadcra;nëohouvereferênciaaofomentodeensino-pesquisa.
Este iltimo dado,no entanto msnifestcm se (Iiferentemente;pois

quaseametadedosuniversito cs(40*)desegtmdo=0resplmderam
queéum lncaldeensinoepesquisa.Em relaçpoa0sdemaisdados,

optarp0rumaIreadeestudoeformaçâoprtéssional, Objetivcs: 24% consideraram am localdeformaçâoprléssinnale apenas12%
identificarecomparar0conceitodeciênciae pesquisanascategorias
de relevlciasociale cientffica em estudantesde primeiro ano d0s
cursosde ciências e pedagogia de umauniversidade particulardo
Estado de Sâc Paulo. Material e procedimento: foi aplicado
coletivamente um questiono o aberto com 2 questöes % que é
ciência?'e % que épesquisar em 70 alunosdeprimeiro ano do
cursodeciêndae69alunosdepedagngia.Resultados:amaioriados
estudantesdoprimeirca110dncursodeciênciasreferirnm-seaciência

responderam serum localqueformaindivfduosde forma crftica,

ressaltando a contribuiçso ciendhca (68,5*),jé 0 no cursc de

emboraaindasejaparapoucos.Nomesmoaspecto,areferênciaaum

participativaetransfcrmadora;aresposta demenorincidência(8%
foium ccnjuntcdevlriasfaculdades.Obs.:ocfculodoproblemafoi
feito usando o programa X xactTests''do SPSS que suplanta o
problcmadonl
imero de célulascom freqtlência esperadamenordo

quecinco(â2= 69,96;gl=6;p< 0.
œ 1).Conclnsâo:opercursodeum

ano universitMo navidadcsestudantesde pdago#apareceque

contribuiu paraaumentar0 reconhecimentc daft
mçâo dapesquisa,

pedagogia o fndice derespcstaf0ide55% entre osparticipMtes, localquefcrmaindivfduosdeformacrfticatenhacrescidoem relaçLo
estadiferenp np0mostrtm-sesipificativaentreasduasttlrmag()& aopinib d0sestudantesdeprimeiro ano,embora aindamantém-se
2,68 e p= 0,1014).Em relaçpc a catep ria relevl cia social a baixao reconhecimento ao papelhisto co-m lftico dauniversidade.
referênciaf0ifeita apenaspcrum participante(1,4%)do curso de Faz-se necessl o fomento às discussöes e vivências acadêmicas,
ciências e 30,
4% pelos de pedagogia; esta mostrtm-se assim comoum corpodocentecapacitûdoaeqercerasfunçöesblsicas
sipiscativamenteèferente(k1=21,
94ep= 0,0œ).Em relaçb ao deensino,pesquisaeextenssodemaneiraintegradaesistemltica @ e
'
conceitcdepesquisa,tanto ocursodeciênciascomn0depedagogia propicieaoestudantetalreconhecimento.
referiram-se predominantemente a esse conceito quanto à sua **Dovtornnan e??lPsicolonia Fzkc/cït- lpela Fcculzzzzk deEducaçöo ccntribuiçso cientffka, respectivamente, 88,5% e 81,1*; e:ta UNICAMPeProfessora?l4FFCLtfcUniversisln'leJJ/Francisco.
Pésqraduaçtïo W /-leaz:6m F/r= flfltf/Malistério noTerceiro Grau
diferençanb mostrcu-sesignificativaentreosgrupos(B = 2,63ep= n*a#PUCSPeJp
lztrl
d/tlm ?laFFCLda Nllfx'
erlil,zz/'S&'Frandsco.
0,1048). Em relaçâo a contribuiçëc social, somente 4,2% dos *#Mestrnnrln e??lPsicologia FA clcft- lpela ''ccl/zbz?:* Edacaçso -

estudantesdeciênciasconsideraram arelevlciasocial.enquantnque

UNICAMP elnstrutoranaFFCL#c UnivtrsidadeS'
J/Francisco.

napedago#a0fndicefoide28,9*,verificou-sequeadiferençaf0i Jklcvrar-c&we;uaiversidade,ezflle l:eJle#agfqifl
signit
kativa$1 = 20,57 ep = 0,G)0);(p < 0,05).Ccnclusso:
?efcebe-se que para amlms os cursos hl reconhecimento da
contribuiçëo ciendtica da ciência e da pesquisa, no entanto a
revell cia socialé minimamente considerada,principalmente pelo
curso de ciências.Tais dados preocupam bastante, acentuando a
necessidade de umn fornuçâo sölida em ciência e pesquisa pela
universidadeetambém nosnfveisdeensino fundamentalemédio.
**Doutomnan el?lPsicologia Fzllc/cf/aalpela Fzl
cltldcde defdldctçt
'
i
/-

UNICAMP:Professora?lJFFCLtfaUniyersiêlnHeJJoFrancisco,

**N y-grtltflf
afe lato-sensu e??lForntaçk deVJI'iJVr// no Terceim Graa
naPUC-SP elnstrvtora?lcFFCLdc Uniyerslanae5'
J/Francisco.
** Mestranda em 'Jic(?l/gl W ucacionalpelc Faculdade de Educaçc UNICAMP eJar/ml/rl?IaFFCL t
fJ Universian'o JJ/Francisco.
Fcl
avrmr-cM ve.
'ciência,pesquisaeaniversitârio

ESC81
CoNcEl'ro DE UNIVERSD ADE EM D TUDANTF,
S DE PRIMEIRO E
SEGUNDO AN0DEUM CURSODEPEDAGOGIA

Elisete G/- J Ntiltirkl#*tuniversidade Estadual de Campinas /
Universidade Sâo Francisco), Glôria âpcrecizll Pereira de
Olïvefrr *tpontiffcia Universidade Catölica de Sâo Paulo /
Universidade Sâo Francisco) e Marli â?nëli/ Lucas
Jkrefm**tuniversidade Estadual de Campinas/ Universidade Sâo
Francisco)

ESC82
A FORMACXO D0 PSICéLDGO ESCOM R AR'
IRCIILADA A PARTIR DE
EXPERI/NCIASVIVDASEM ESCOIA DAREDEX BLICAMUNICPAL

RobertoMoraesSalazar(UniversidadeCmzeirodoSuleNl
kleode
Fzstudosem PsicologiaeEduca#o)
Resultadosdeestudosrecentessobreaatuaçâodopsicllogonaïrea

escolartêm apontadocom frequênciaafaltadepreparo,mnncjoe

adequaçpo deste profissional para enfrentar t superar questöes
especftica do cotidiano escolar.Pensando na responsabilidade dcs
agentesformadoresem relaçso aestasquestöes,desenvolveu-se um

projeto de ests/o supervisionado,apoiado em um trabalho de
intervençâonaescola,com oobjeEvodelevaroalunoquintanistado
curso depsicolcgia arefletirea questionarsobreo cotidiano escolar,

em suasaçöes.Esteprojeto foidesenvolvido no perfododemarço a
dezembro de 1998atravdsde convênio finnado enee a Universidade
CruzeirodoSul- UNICSUL eumaDelegaciadeEnsinoM unicipal

da zona lestedacidade de Sâo Paulo.TaIprojeto consistiu dedois
momentos: um teörico e outro prético. O te rico se deu nas
supervisôespormeio deleiturasediscussöesem grupos.O prstico se
deu atravésdevisitassemanais,realizadu pelosestagiM osduranteo
ano letivo,em dezesseisescolasdeensino fundamentalpertencentesa
esta DREM .Este f0irealizado em etapa sendo a primeira delas,um
levantamento de dados,coletadosa partirde informese observaçöes

O reconhecimentodauniversidadeenquantoum centrodecriaçâoe
vodeseconhecerasqueixasdainstituiçâo.Osinformes
difusâo do saberedaculturaétida comoo pilardasuaconstzuçâo, com oobjeti
f
or
a
m
o
bt
i
dos
através de entrevistas com aqueles diretamente
para ()favorecimento da autonomia intelectual.através do ensino,
dos, ou seja, diretores, coordenadores pedagögicos,
pesquisa eextensëo.No entanto,a identiscaçâo pelosestudante,
sdo envolvi
169
ResumosdeComunfcagse: Cientlficas

professorese allmose p/alelamente foram realizadas observaçöes
das Sittlalöes escnlafe! tais como,allmo! e Fofessore,
s em suas
atividades nassala de aulase nosintervalos,reuniöes de paise

(mclhmam 0tlmantêm 0(ksempenllcna ASSem relaçsoàSAJ,
quanto a?erpnt% relevantesdebuscaeacertos,emantém ()ganho

nc desempenho na MAN),ganhadoras dependentes& assistência

gedagö/cas.Reunidososdadosobtidosnestafasedecontatoc0m a (melhoram oumantêm ()desem?enhonaASS em relaçâoàSM ens0
s(nE0
escola, numa segunda etapa, ns mesmos foram classiscados, mantêm 0gnnhoncdesempenhonaMAN) enâogcn/ladorl.
discutidcs e analisados nns pupos de supervisâo para que
identiicâssemos nas t'queixas'', situaçöes que n:s y ssibilitassem
realizarum diagnöstico adequado da realidade de cadaumadesta
Unidades de Ensino, de modo que pud8semos utiliz/-lo para

melhoram 0 desempenho naASS em relaçâo àSAJ,nc queserefere
às perpntas relevantes de busca e acertos, ou melhoram ()

desempenho naASS,mrém nl0 mantm essamelhnranaMAN),

direcicnareplanejarosprojetosdeintervençâodosestagikios.Ccmo
resultado decorrente deste projeto, podemos considerar que o

Verilicou-se também que asavaliaçöesrealizadas nû infcic do ano
predizem signitkativamente 0 desempenho acadêmico posteriordas
crianças e que a avaliaçEo inicial ccm natureza de contel
ido

estagiM oaoconvivereatuarmaistemponaescda,conströiapaltir
destaexperiênciaumavislo maiscrfticaerealistasobreosproblemas

semelhanteao contelido acadêmico (sondagem deleituraeescrita
inicialeleituradetexto)mostrousermelhorpreditoradoSucessoou

queemergem naInstituiçâoEscolaresobresuaaçâo(intervençb). fracasso no desempenho escolar no término da primeira série.
Observou-se ainda qne, quando se analisa especiicamente um
pequenosub-n podeoitocriacçasquenâoobtiverxm sucessoem se
alfabetizar, ccorreu uma correlaçâo altmmente significativa entze
assegurar o seu ccnhecimento em dados reais da Institukâo, perfisdedesempenhocognitivoobtidosatravésdaavaliaçâoassistida
vivenciadosno perfe cdasuaintefvençâo.Conclufmosassim quea edesempenho acadêmiconaavaliaçëo pedagögicaescolardofinaldo
partir de trabalhos de intervençâo como esse, o estagio o de anoe noD E.
psicologiapassaaanalisarearefletircom maiorclarezaocotidiano FAPESP
escolar,ao reveraimportânciadasrelaçöeseprâticasestabelecidas Palavrœvchave:avaliaçâocognitivaasistida,remlupt'b deproblemase
no interiordaescolae arepensarsobre o papele aimportl ciado tf:,rera/?enàf/escolar
Abandonaassim acrençanasuaonipotènciaaoperceber,nodecorrer
dc trabalho querealizadentro da escola,suasreéspossibilidadese
limitaçöes.Dessemodo,modilkaaidealizaçâo quetem daescola,ao

psicölcgonessecontextoparapropcrintervenWesquepromovam de ESC84
fatoqualidadeesat
idementalnaEscola.
Pal
avras-chave:psicotogiaescolar,e#IIcxlt?eellgyosapervisionado,
ybrpwfab

DESMBTIHCAIAO:UM CAMmHOPARACDADANIA
ClâudiaM.Martins*.zldriaalNovaes%,ângelt7lnmbertye,Aneliza
Borsato%, Sheila Bussolin Vitor* e Maria Lllcil Boarini**

ESC83
AVALIACAO CX NITIVA M SISTIDA EM SITUAIAO DEQFO LUIAO DE
PROBLEMANAPREDICAODODESEMPENHOESCOIARDECRIANCASDE
PRIMERAS/QIEDOPRMEmOGRAU

(UniversidadeEstadualdeMaringl)

Objetivo:avaliaraqueixaapresentadaporumaescolaestadualde
primeiroesegundograus,localizadanacidadedeM aringfpR.O teor
da queixa:indisciplina em geralna escola por parte dos alunos

ânzela Coletto Morales Escolano*% e Maria Beatriz Martins
(agressLo a colegas,professores,diretoria e à estrutura ffsica da
Linlmres(UniversidadedeSâoPaulo,RibeirâoPreto)
escola,entreoutros).
Considerando-se a importbcia de fatores cognitivos para a
aprendizagem e a contribuiçâo advinda de diferentes abordagens

M aterialeM étodo:esse estudo estl sendo desenvolvido em duas

salasdeCorreçâo deRuxo (Projetoquevisacorrigiradefasagem

combinadas de avaliaçëo cogniéva (psicométrica e assistida) idade/série,com duraçâo de doisanos,institufdo pelaSecretaria de
EducaçâodoEstadodoParanl).Integram essasduassalasum totalde
acadêmicodacriança.0 presentetraballm tem porobjetivoverificara cinqiienta e um alunos, com idades entre 13 e 17 anos. O

emergem alp mas questöes sobre a prediçso do desempenho

relaçso entre aspectosdo funcionamento ccgnitivo de criançasde
primeirasériedoprimeirograu,avaliadp noinfciodo=0 letivoc0
desempenho acadêmico em leitura e escrita, medido em dois
momentos do ano.A .amostra f0iconsdtufda p0r 56 crianças de

prlmeirasériedeumaescolaptiblicadeRibeirâoPreto.Foiutilizado
um procedimento que combinou a avaliaçEo psicométrica de

inteligência(Raven)eavaliaçso usistidaem tarefaderesoluçâode
problemas com perp nta de busca e raciocfnio de exclusâo de
altemauvas,Jogo de Pergtmtasde Busca com FigurasGeométricas

(Linhares,1996),paraaavaliwâocognitiva,eotestededesempenho
escolar (D EIe desempenho em avaliaçöes pedagögicas,para a

procedimento é operacionalizado através de discussâo sobre

orientaçâoprosssional.Filmes,artigosdejomais,dccumentMcse
outros materiais cuja temstica é 0 trabalho tem servido como
estimuladordodebate.
Resultados:dasdiscussöesem saladeaulaemergiram umaprnfus:o
de mitos,principalmente na &ea da sexualidade;generalizaçöesde
experiências especfscas;indicativos de influência inadequad% da
mfdia; reivindicaçâoporpartedosalunosde maiororganizaçâoda

mesma (paradoxalmente esta reivindicaçëo é feita por todns os
segmentosdessaescola).
Conclusso:buscamos através dessa proposta desmistiscara npo

avaliaçâo do desempenho acadêmico.A avaliaçâo assistidaseguiu o

aceitaçso da diferença (preconceitcs) e idéias equivocadas sobre
delinenmentoem fases:inicialsem ajuda(SM ),assistência(ASS)e sexualidade,sobre profissöes e mundo do trabalho,por parte d0s
manutençâo(MAN).F0irealizadoum dimtnsionamentodorepertörio alunos.Entendendo que dessa forma as queixas apresentadaspela
deentradadacriançanaprimeirasérieem termosdenoçöesdeleitura
e esclita,através de uma sondagem de leitura e escrita inicial

escolapodem serfragilizadas,àmedidaquebuscamoscompreendera
funçëodaescolaedoeducadornestemomento histörico.Poroutro
(FerreiroeTeberosky)edeleituradetexto.Com baseem indicadores lado,talestudo tem noscolocado frente afrente com nossospröprios
especfscosde cada avaliaçâo foirealizadauma anélise da relaçâo mitos e preconceitos,e mais que isso, essa confrontaçâo tem nos
entre desempenho inicial na avaliaçlo cognitiva (psicométrka e possibilitado rever nossas posiçöes teörico-filosöficas apreendidas
assistida) e desempenho na sondagem de leitura e escrita, durantenossaformaçëo.
respectivamente,eo desempenho acadêmico np meio eno fim do Palavras-chave:psicologiaescolar,indisci
plinaelctllreformaçâ'
odo
ano.Veritkou-se que essa amostra de crianças mostrou um bom psicôlogo
desempenhoem todasasavaliaçöesrealizada,emboratenhaocorrido
umavariaçâointra-m poquantoaosperfisdedesempenho cognitivo
observadosnaavaliaçâoassisdda,discriminando clianç% alto-escore

(apresentam logonaSM estratégiaeficientede perguntasrelevantes
debuscapara>soluçâo corretadatarefa),nanhadorasmantenedoras
170
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Ps1c0L0GIA DO ESPORTE

ESPI
AI
JTO-EFICR IA EM DESPORTISTM
PROFBSIONMSDEBEISEBOL1

PROFBSIONMS E Nâ0-

Luiz Fernando & Imra Ctwlp/.
r (Dniversidade Sâ0 Frandscc);

àfonso ânllnid Maclmdn (UNESP)e Fer?lfpe César Gouvêa
(UniversidadeSâ0Francisco)
A auto-esdciaéum dôsprincipaisconceitosnaTeoriaCop itiva
SocialdeA.Ban/lm,sendomuitcpesquisadointemadcnllmentena
Psicologia do Esprte.O presente trabnlhc teve comc principal

obje*voavaliarcnfveldeauto-elklciaem espoïstas,veriscando
suarelaçb ccm aauto-avaliaçâo daperformnncedesportiva.Fornm

sujeitosdesteestudo,22tsportistasprosssionaisenëoprofissionais
damodalidadebeisell.Tthd(Bsujeitûseram doscxcmacnlinc,com
faixaetMame ade 15,
9 anos,sendo que apenaseêsstteitcs
recebinm alp maremtmeraçso diretapelaatividadeespoïva.Fcram

utilizadcsdoisinstrumentosvoQtlese n/rioGeraldeIdentiscaçsoea
Escala .de Auto-EficJcia Ffsica. Em relaçso cs resultadcs
dempnstrarâm tlmaavto-esdciageralabaixo damédiaes?eradana

auto-avaliaçso pelcs prdprios sujeitos. A taxa de melhoria e
desenvolvimentn esgeradapelossnjei*spodeserctmsideradaalta,
p0i3implicaem umaaproximaçâcsignificativaentre()ideale()real

J4no aspecto relativo aosfatoresqueossujeitosachavam mais
signiscativos,observou-se()prcbmfnio dacategoria''Motivaçâo e

Persistência''(:2a=68,50pnrn/c=19,68,n.g.l.=11,n.sig.-0,(5).Dos
sujeitosapenasdoistiveram osesccresmniûresnadimensâo da
''
Habilidade Ffsica Percebida' do que na l'Confiança de Auto-

Apresentaçso Ffsica''
, indicando que os sujeitos se perceàem
fealmenteaàaixodop()rele,
sdesejado.Observou-seum resultadn
sipifcanteinversaparaacomparaçb damelhcriaduejadap0rcada
sujeito
'ecescorenasub-escalalconsacçadeAuto-Apresentwbc
Ffsica''(rc=-0,465pararc=0,
359,n.sig.
=0,05)en4osipificantepara
llHabilidade Ffsica Pelcebida''(rc= -0,150),Se observlm ainda a
correlaçb sipilkadva,mâqinversa,enteapercentagem demelhcra
esperadae0 totaldepontosobservadosna Escala deActc-esclcia

Ffsica(rc= -0,393 parara 0,359,n.sig.=0,
05).Osdadospermitem

concluirque a auto-esckia d0ssujeitos6 alta,mnscom uma

percexëoscbreyrspecovademelhoria signiscadva.HJtendpnda
detlmsmaiorauto-efklcia:sicanaexecuçlodatarefaem sidoque
napelcepçb deseudeito.

lksqaisapnancinaaN11PRopk lvziversianh .
SJ/Fm cisco.
'Jlcvrar-càcvelpsicologiatf@esporu,xl/-e/ctfcz efe/rfacognitivaJ/tïtzl
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PSICOLOGIA DA FAM ILIA E
C OM UNIDADE

ftmcionkios das duas universidades pliblicas de uma cidade do
A SXIAIJ7AIAOD0SFllllqsPARAREALIZARTAREFASDOMMTICAS: interiordoestadcdeSàoPaulo.
Os resultadosenccntrados demnnstram uma (Iivisso desip alde
IGUALDADEDosSEXOSNOAMBITOFAMILIAR?
Nahara J'l
âpf/ costa fzil: Ribeiroe e Flkck l/l J. Barham tarefas,enfati
zandcpapéisdiferentesparahomensepoucodesejode
mudançanaformadasdivisö%.Tcdavia,umaanélisedascrençasem
(UniversidadeFederaldeS5oCarlos)
relaçâo hautc-percepçâo do papeldo trabalho remunerado mostrou
Esta pesquisa visou estudar a socializaçâo de adolesczntes no que homens e mulheres têm um envolvimento igualngsta esfera.
contexto da fnmflia contemporânea,destacando as suas crenças a Assim,apesardeamul
herjsasumirresponsabilidadesdemaneira
respeito da divis:o de tarefas dnmésticas,p0r gênero,e as suas ip al a0s homens nc mercado do trabalho,ns homens nâo têm
responsabilidades.Também foram investigadas as percex6es d0s assumidoresponsabilidadedemaneira ip alàsmulheresnastarefas
adclescentee
s em relaçâo a como suas mëes e pais solicitnm sua domésticas.
Tem-se cbservado que alp mas diferenças no histo co da
participaçso nestastrefas.Paratantofoiconstmfdoum questionâio
com 22 itens,usando fornmtosabertose fechadûs.Païciparam 43 participaçâo em tarefu domésticasde homens e mulheres podem
adolescentes,entre 12e16 alms,dointerinrdnestadodeS5oPaulo, estarcontribuindonasdiferençasatuais.
cujasmâesepaistinham trabm oremuneradoenâocontavam com a Partindo dopressuposto que aparticipaçâo igualito ano traballm
doméstico seria mais adapada,esses resultados apontmm para a
ajudadenmaempregadadomlséca.
Atravésdaanâlised0sdados,lkcuevidenteque,apesardeobservar necessidade de realizaruma intervençëo para mudar as crenças e
sua pröpria m5e engajada em trabalhn remunerado,meninos e atitudesdoshcmensem relaçâo àstarefas dcmésticase assim sua
meninasaindamnntêm crençastradicionaisem relaçlo hdivisâo do pröpriaparticipaçso.Istopoderiareduzirasobrecarganasmulherese
trabalho doméstico,atribuindoaresponsabilidadeparaamaiorparte ao mesmo tempo darum modelo paraosslhosde modo que eles
das tarefas domésticas b mulhtres.Em termos de sua pröpria tenham um histörico maisigualitM oqueseuspais,favorecendouma
panicipaçëo,também existem alp mas diferenças em relaçâo ao participaçpodomésticaigualitkianaYidaadulta.
gênero.Meninasvarrem epassam pano,limpam 0 quintaletiram () Palavrœvchave:pJN ldo/m- m,gêzeroeeqvilfbriolrcd?llàtl-./c
'??lflin
+
pö dacasa maisfreqtientementedoque meninos;meninoslavam o
carrodafamqiamaisfreqtientementequeasmeninas.Osdadossobre FAM 3
como ospais pedem a participaçso dostilhosmostra que asmâes SEGREDOSNAADœ 10:REPERCUSO ESSOBREO ADOTIVOE 0
Solicitam ajudajustificandoqueéparaçs
ajuds-la'',assumindocomo RELACIONAMENTOFAMIIAR
Z Séqio Vasconcelos,Saraân#rël
k Turcatto**
responsabilidadedelaastarefasdomésticas.Asmtninasrelatam que àdrianaaSilva,JM?'
FAMI

--

suasmsesexigem maicrajudadelasdoquenccasodosmeninos,eos (Depnrtnmento dePsicologia Evolutiva Sociale Escclar.Faculdade

meninospzrcebem quesuasmâesrefazem astarefasfeitasporeleso
quenscéocasodasmenin%.Complementandoestepadrlo,osslhos

deCiênciaseLetras,Assis)

recebem poucascrfticaseplmcoselogiosdeseupai,enquantoquecs
meninosapontnm que recebem crfticase elogiosde seuspais,c0m

adotante transmitepara acriançasuacondiçâo de adntadae quais
foram asconseqûênciasimediatu do prccesso de revelaçb ,Para

relatnm queseuspais(hcmens)também cobram aparticipaçsodeles Estudar,em famfliasadotivas,oprocesso deRevelaçâodaadolpo
garaajudarsuasmies(en5oparaajuds-lo).Asmeninasrelatam que paraseuslilhosadctivns.Maisespeciscamente,invesugamoscomo0

certaheqtzncia.Observamos,destaforma,anecessidadedeprojetcs atingirnossosobjedvos,remlizamosum estudodecaso,c0m sete
deintervençscjuntoasfamûiu nasquaisambosospaistrabalham famflias constimfdas p0r man'do, mulher e slhos adotivos
fcrapararednzirasobrecarganasmulheres,bem ccmo arealizaçb
de mm's pesquis%,para aprcfundar nosso conhecimento sobre a
manutençâc versusmudançana divissc do trabalho domésticc,pcr
gênero.
Palavrapchave:J/cfulfmfty dejilhos,g/rler/eequillbrioTr(l&le-Famlli
a
FAMJ
DIFERENCASLIGADASAOGZNEROENTREOSMEMBROSD0CASALEM
REI.AIAOAO TRABALHO DOMéSTICO

adolescentes,nafaixaetl aentre 15 e20 arms,deambosossexcs,
residentesnascidadesde Assise Ourinims-SP.Paraa coleta de
dados,0principalinstmmentcf0iaentrevistanâo-diretiva realizada
c0m paise filhosadotivos. Osdadosfcram analisadosapadirda
definiçsodecategcriadepropriedadetöpicadacentraçâo,envolvendo
as subpropriedades:concemência,relevânda e pontualizaçlo.M

principais conclusöes a que chegamos foram: a) nl existe o
momento pré- estabelecido para a revelaçëo. Depende do
desenvclvimentodacriançaeprincipalmente,demcdocomcospais

.

nna Carolina SoranoeeEliubethJ.Barham (UniversidadeFederal adctivoselaboram emocionalmente aquestâo;b)as expectativa e
motivaçöesdcspaisadotivosquantoàcriançaaseradotadarefletemdeSâoCarlos)
senoprocesso derevelaçâo;c)anëo ocorrênciadarevelaçâo,ou a
Em vistadaconquistadamulherpelo seu espaço no mercado de
trabalho,demonstrado pelo crescente aumento femininonaforçade
trabalho,surge anecessidade de queastarefM domésticas,oueora

responsabilidade exclusivadasmulheres,sejam compaïlhadM com
os demais membros da famfliw inclusive os homens.Na ausência
destaredistribuiçâo detarefasamulhertem hcado sobrecm egada.
Para verificar como este problema tem sido resolvido em uma

amostradapopulaç/obrasileira,foiconst
nlfdoum çxouestionM opara
Casais''Ievantandodadosquedemonstram demnneiraquantitativaa
divisso do trabalho doméstico e de maneira quantitativa equalitativa
o sistema de crenças e atitudes envolvidos nesta questâo.Também
foram coletadasinformaçöesem relaçâo histörico dasua experiência
em tarefasdomésticas.
O questionin'ofoiaplicadonumaamostrade45pessoas,sendo23
mulherese 22 homensadultosque exerciam algum tipo de atividade
remunerada e estavam cu ados com alguém que também tivesse
atividade remunerada.Osparticipantes foram encontradosatravfs de

ResvmosdeComunicaçöesCientmcas

occnfncia de fnrma tardia, acarreta prejufzos para o

desenvolvimentousertivodoadotivoeproblemasnorelacionamento
familiar.
ProjetonnanciadopelaFgwp
Palavravchave:e çJ/.infância,repelcçl/eadolncência.
FAM 4
REDESX IALDEAPOIODEFAG IASP0R G M RODO NM CIMENTO
DER > os:UM RELATODEPAISE M AES

MariaâlfxfliW /rlDnsseneMarcelaPereiraBraz(Universidadede
Brasflia)
A rede socialé uma varilvelque exerce importante influência nas
relaçöes familiares, principalmente em momentos de transiçâo da
famfliadecorrentesdo nascimento de ilhos.No entanto,pouca tem
sido as tentativas de descreve,
r esta extensa rede de apoio e sua
influência no desenvolvimento da criança e da famflia.Este estudo

tem comoobjetivos:a)descrever,apartirdorelatodepaisemses,as
/77

Eu s0u como minha mâe''
transformaWes ocorridas na rede socialde a2oio de famflias indicapadröes de idenisca/o (i.e.dd
brasilienses,durantetransiçöesfamiliaresdecorrentesdcnacimento (
identiticaçsorealc0m amhe),'Yugostariadesercomomeupai''
detilhoseb)verificaraopiniso do paisobresuaparticipwâoneste

(identiscaçEoidealcom ()pai).

contexto.Pe ciparam da pesquisa mâes e paisde 15 faml
'lias de
classe socialmenos favorecida,residentesno Distrito Federal,que

Em umaclfnicaespecializadaem comportamentoetreinncop itivo

idadem&iadasmâesera de 21,5 afmse adospaisde 20,9 anos,
sendoque66,6% d0spaisedasmâespossufam o10grauincompleto.
A primeira fase da coleta de dados consistitlna aplicaçso de um
questionkioedarealizaçâodeumaentrevistasemi-estrtlturadacom a
mse;asegunda,daaplicaçpodcmesmoroteirodeenlrevistaa0spais.
O questinnl o investigou a caracterizaçào do sistema familiare as
caracterfsticasdaredesocialdeapoioduranteperfodosdetransiçsoe

tolögicns,conforme os critériosda Classiscaçâo Internacicnal de

deADHD(Attendon-Descit-Hv ractivil-Disorder)112pacientese
foram subdividid% em doisgnlpos:A (msesp'
lvidasentreo30e() suasfamleliasforam investigados.Além dessascriançasinvestigamcs
80mêsdegestaçâc)eB (mkscom bebêsatë6 mesesde idade).A também um grtlpo depacientesc0m diversosdiagnösticospsicopaDoenças(CID-10)eum grupodeestudantesde 1o.e2c.p'
au (pupo
controlenso-clfnico),num tctaldemaisde400sujeitosdeambosos
sexosc0m idadesvariandoentre8e18anos.
Resultados:Nossosresultadcsmostram discreplcic marcantesno
que se refere àsrelaçöesfalniliarese aospadröesde identiticaçb
entreosdoisgrupo!clfnicpse0 grtlpo ccntrole.Ascriançasinternadu em unidadespsiquiltricasdiferencimn-sedogrupocontrolen5o
clfnico qtlantc aospadröesde identiscaçâo em todu asdimensöes

a entrevista:a) alteraçöesda rede de apoio durante a gravidez,a
hospitalizaçsodamseeapös0nascimentndobebê;b)aparticipaçso
do pai nas tarefa da casa e nos cuidados ccm os filhos; c) relevantes(diminukëodaauto-congnlência,diminuiçâodaidentitkasentimentos e expectativas.quanto a participaçso do paina vida

familiared)ainfluênciadosavösnavidadafamflia.Todasasmpes
relataram receber o apoio de fnmiliares: 1* % do
esposo/companheiro,53,3% deim m-s,46,6% desuasmsesesopas.

As mpes (60%) relataram o suporte do esposo/compnnheiro em
primeirolugat em ordem deimportância,eaccntribuiçëodelesnas
tarefasdomésticascomo satisfatöria.Ospaisrelataram fazertudo o

quemdem paraajudarem casa.A divispodetrabalhcdomésticoé
compartilhadaentre mses,paise avös.O cuidado c0m ostilhosé
responsabilidade dasmses,embora 60% dos paise 50% dosavös
também auxiliem nessa atividade; 46,6% dos pais tnmbém st

envolvem naarnlmaçâodacasae80% delesseengajam naatividade
de fazer compras. Os dados sugerem que para compreender o
envolvimentodopainafnmqiaeasalteraçöesnarededeapoiosocial
em funçzodonascimentodeôlhoséprecisoconhecer0queacontece
dentrodafamflia,levando em consideraçâo asinteraçöeserelaçöes
entre osdiferentes subsisttmas familiares,assim como o contexto
socialnoqualestsoinseridas.
CNPq

Palavras-clmve:redesocialdeapoio,/'
twlflf
.
cenascimento#:.
#1/1tl
J'
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D TRDTURADERElAçöF,sFAMIIJARESE PADRA DEIDENTIFICAIAO:
UM Fas'
rl
m o COMPARAN O ENTRE As FAMYIAS C0M CRIANCAS

HIPERATIVAS, OUTROS DIAGNöSTICOS PSICOPATOO GICOS E SEM
PROBLEMM COMPORTAMENTMS

KarlChristophKkpler(UniversidadeFederaldeMinasGerais)
Obietjvos:Na psicologia clfnica da infância e adolescência é

imgortante considerar a famflia jl nas fases iniciais do
psicodiagnöstico. Atualmente, hl um grande interesse clfnico e
teörico pelas abordagens sistêmicas ao estudo da psicologia da
famflia.Apesardisso,s5oescassosQsinstrumentosdepsicodiagnösticoepesquisaàdisposiçâo.Em conseqûência,sabemospoucosobreo
relacionamento eestlutura dasfamfliasdascriançasc0m problem%
de hiperatividade e outros problemaspsicnpatolögicos.O presente

trabalhoobjetivaàadministrwrodedcisinseumentosrecentemente

desenvolvidosdepsicodiagnösticofamiliarparaumacomparaçsodas
estruturasedospadröesderelaçöesem fnmqiasdiferentes.
Materiale Métodos:Os instnlmentcs utilizados ss0 o ç'Family-

System--lbst'(FASD eofTamily-ldentiscation-Test

.

O FAST consiste de figuras de madeira que silbclizam os

membrosda famflia do sujeito e permite cjulgamento de duas
dimensöes principais de coesëo e de poderm ierarquia em três
situaçöesdafamflia:nom ml,idealedeconflito.
O FIT permite que crianças a partir de oito anos descrevam

diferentesauto-conceitos(real,ideal,etc.),bem comoapèrcepçsodas
outraspessoas(pais,colegas,etc.)atravésdo arranjpde12cartöes
com atributos derivados de dimensöes comuns de personalidade

çâo reale idealcom o paie com a mâe).O mesmo vale para as

criançasinternadasnaclfnicaespecializada em criançashiperativ%,
com exceçâodaidentificaçâoidealcom opai.
Conclusâo:Asconseqiiênciasteöricase aplicadaspara a prstica
clfnica com criançase suas fanulias sâo discutidas.De um modo
geral,asdiferençasimportantesobservadasentreascriançiseosadolescentescom esem comprometimentospsicolögicosindicam queas
relaçöesfamiliareseospadröesde identiticaçâo dcsempenham um
ppelmuito importanten: desenvolvimcnto dacriança.Em funçâo
disso.énecessl o conduzirmaispesquisascom o intuito de obter
evidências empfricas que orientem também o trabalho clfnico e
terapêutico com essascriançase suasfaml
7ias.

Palavras-chave.psicologiaflc/àplflf/,psicologiacllnicainfantile
psicodiagnéstico

FAM 6
C'
RlAyçAs c0M PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO ASSOCIADOS X
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM - UM ESTUDO D0 AMBIENTE
FAMILIAR

MarlenedeCïuiaTrivellatoeâ'
tfaaMariaMarturano(Universidade
deSâoPaulo,RibeirëoPreto)

A experiênciaescolarpodecontribuirparadiferentestrajetöriasde
desenvolvimento do indivfduo. Em uma perspectiva
desenvolvimentista,o impacto adversc da experiência precoce de
insucesso na escola n5o é inevitlvel,pois interage com outras
circustl ciaspresentesnavidadacriança.H;indfciosdequeorisco
para problemas psicossociais na adolescência é maior qtlando a
diliculdadeescolarprecoceest;%sociadaàpresençadeproblema de
comportamento e à adversidade ambiental.Neste contexto,tem-se

como objetivc verificar, em crianças com diliculdade na
aprendizagem escolar, a associaçâo entre problemas de
comportamento - um fatorde risco pessoal- e caracterfsticasdo

mnbientefamiliaridentiscadassejacomorecursosouadversidades.
Duranteaprimeiraconsultarealizadaem umaclfnicadepsicclo/a
vinculada ao SUS,foram cneevistadas 141 mâes de criaxas de
ambosossexos.com idadeentre7e12anos,encaminhadasem razâo
do baixo desempenho escolar.Com cada m 5o foram aplicadosos
seguintesinstmmentos:RoteirndeEntrevistaparaEsclarecimento da

Qtleixa;Escala Comportamental Infantil A2 de Rutter (ECI);
lnventM o de Recursos do Ambiente Familiar;Lista de Eventos
Adversos;e Lista de Condiçöes Adversas Crônicas.A partirdos
dados da ECI, a desniçâo de problema de comportamento foi

ojeracionalizada,obtendo-se o fndice correspondente para cada
cnança.Foram formados dois grupos: Grupo 1 (G1)- crianças
considerada sem problema de comportamento (19 meninose 11
meninas);Grupo 11(G2)- criançasconsideradascom problemade
comportamento (29 meninose 8 menin%).Em termosdevatisveis

demcgrvcas,osgnlposdiferemayenasquantoàescolaridadedopai,

(introversâo-extroversâo,etcv).A correlaçâo entre esses conceitos maiorem G 1.Resultados parcims obtldos pela comparaçâo entre
178
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gnpos(testeldeStudent)indicam queoambientefamiliv deG1 se()ssexos,nntou-sequeoshomensdaescolapiblicatoltram mais
apresentamaisrecursoseodeG2,maisadversidades.Ascriançasde atoscomoandararnudo,quebrarobjetospl
iblicoseentrarem brigas,

sendoque,nae3c0laparticularaparecem também 0at0dedirigirsem
habilitaçâo e consumirsubstâncias ilegais;as mulheres da escola
pl
favorecedoresdodesenvûlvimento,em brinquedoseoutrosobjetos: iblicatoleram mm'susar(hogasemaleatosaanimais.
G1 realizam mais passdos,têm maior diversidade de atividades
compartilhadnq com ospais em casa e dispöem de maisrecursos

quandopretissm deajuda,recorrem nâosöàmâo,comoasdeG2,

mastambém aopai.Histöriasdehospitalizaçso,nacimentodeirmic,
abandono e separaçâo dospaissâo maisfreqûentesem G2,asim
como a oconfncia de eventos adversos na escola; &$ prldcas
educativase o relacionamento entre pais e criançastnmbém estâo

Conclusâo:Percebe-sequejovensdaescolaptiblicatoleram menos
comportamentoscomofumnrebeber.entrarem brigas,cabularaulu .

andar armado,dirigir sem habilitaçb do que jcvens da escola
paicular.Talvez estasopiniöesestejam relacionad> à estrutura
familiar,prlticareligiosaeconvfviosocial.hsdiferençasentresexo

maisprejudicadosem G2,em que ocorrem mais freqtientemente e s.c,e.devem serconsideradas n0s propamas de prevençbo nas
relatos de agressâo ffsica à criança,relacionamento distante on escolas.
conflituoso,pennissividade e insegurança nas prlticas educativas. Palavras-cluwe.delfY pzrlcfc, adolescentesecomportamento
Assim,OS problemas de comportamento da criança podem ser
ccncebidcscomoproblemnqdosistema familiarem um contextode FAM 8

condköessociaisdesfavorlveis.Discutem-sepossibildadeselimites INTENTOSUICIDAP0RQUEMADURASENLAM OLEKENCIA
deaçöesprevendvasjunto afnml
-lia decriançasquesemostram Leonor 'Jl/lfrez Ouesada (Especialista de Plimer Grado en
CAPES,CNPq

Caumatologfa.Dr.CarloslbarraBulté.EspecialistadePrimerGrado
en Psiquiatrfa Infantil.Hospital InfantilNorte de Santiago C'ubw

Palavras-chave:famaia,rröle??lar de copptlrlplepllt/e #l
/icl
/lde: de

Cuba)

FAM 7
COMPm CIOENTREM AVALIK M DOSATOSDELmQUENCIMSEM
Ese
rtmm 'u DESEGUNDOGM UDERBEIG OPRETO

suicidic como una respuesta a pensamientosdesordenados y en la
ciencia mndemase interpretacomo unaexpresiön de fallosen lQs
meecanismcs de adaptaciln de1serhumano a su medio ambiente,
condicinnado p0r una situaciön coniictiva casual 0 permanente.
Comoenlaadolescencialosprocesosafedivossonmuyvulnerables,
si1ascondicicnessocialesquercdt
unaladolescenteno son 1% m5s
propiciasy aello se suman prcblemas de personalidad,segt
in las,
consideradcnesdeHollished,setendr/unadolescentepatolögico.De

vulnersveispeloact
imulodefatoresderiscopessoaiseambientais.
aprendizagem

u azdro Gabarra*, Barbara M c.R- S (Departamento de
Psicologia,Universidade de Ribeirsc Preto -UNAERP,Kbeirâo

Pret&SP)

Objetivos.Desde la época de Defontaines se consideraba el

Obietivos:Acredita-seque o ato delinquendalé conseqtzncia de
diversos fatores bio-psico-sociais, como 0 aceesso a empregc, acuerdoconl
oanterior,elobjetivo fundamentaldeestetrabajoes
educaçâo, unidadt familiar equilibrada, além da estruturaçâo da determinarl0sfactoreselmedioqueinsuyeron enelccmpcrtnmiento
perscnalidade.Assin ( impo> nte considerar a histöria de vida suicidade1adolescente.

#(+a1 do indivfduo.Sabe-se também que na adolescência os
comportamentos desrtpados tendem a aparecer. dadas as

MaterlalyMltodo.Parae1desarrollodeestetrabajoseutilizaron
losdatosde1% historiasclfnicasydeentrevistasafamiliaresde1os

caracterfsticasdessa fae.é importante avaliar como osjovens pacientesqueingresaronen elServiciodeQuemadosde1Hospital
pensam sobreosatosdelinqtlentes,suascausas,conseqtiênciasequais
os comportamentos considerados inadmuados.Buscou-se,através

InfantilNortedeSantiagodeCubaduranteelperfodo 1988-1998.

destagesquisa,cnmpararopiniöesdejovensesmdantesdesepndo

suiddaq que fuertm atendidos en nllestro hospital,de l0s cuales
fallecieron 20,siendoelagentemI$udlizadcelalcohol.EnI0scasos

graudascl%sesmédia-altaemédia-baixadeRibeirâoPreto.
MaterialeMétcdos: Aplicou-seum questionM o à100 estudantes
voluntM cs dc segtmdc grau sendo 50 de uma escola técnicaproissionalizante particulare 50 de uma esccla regular piblica.
Ambos diretores das escolas concordaram com a aplicaçâo do
questiono o, e houve consgntimento informado dos alunos
participantes.Osdadosforam avaliadospormédiase percentagens,
Rnnlisadospelométodcinduévo-dedutivo,sendo consideradossexo e
nfvelBcio-econômico como asvarisveisdeanalise.A aplicaçâo foi
coletiva.Asquestöesforam formuladasa partirdeum questione o

piloto,com 13 sujeitos,objetivando-sequestöesmnispröximasda
realidadeelinguajaradolescente.
O questionM otinha23questöes:18fechadas,3escal% avaliativas.
2 dissertativu ecabw alhocom dadospessoais.

Resultados:Dos1X sujeitos,52eram mulherese48homens.com

idademédiade16,7anos.Osentrevistadosforam consideradoscomo
de classe söcio-econômica média-altapelarendafamiliarsersuperior
a 20 salo os mfnimos,sendo que os pertencentes da classe söcioeconômica me ia-baixa com renda fnmiliar menor que 10 salM os
mfnimos.Houvediferenç% nasrespostasdependendodaclassesöcioeconômica e sexo dos entevistados.O uso de drogas ilegais foi
mencionadopor17,5% doshomense31,5% dasmulheresdaescola
particular, e na escola publica,por nenlmm homem e 6,6% das

Rpmxltados.Enelperfodcconsiderado seprodujeron26intentos

estudiados se observö un medio sccialadversn,hi
jcsde padres
divorciados,mnlasrelacionesentrelosprogenitoresyfnmiliares,bajc

nivelescolar,matrimonioprecöz,medioeconomicodescienteyenla
gran mayoda tmqtorno psiquiâtricc.En muchos casos enconeamos
alteracionesdelsueho.Se constatöen numerososhogaresviolenciade
los progenitores o tutores hacia el adolcscente ,generando esta
conducta mieedo y célera a la vez y la comunicaciön entre los
miembrosde1% fnmiliasdeIosadolescentesafectadosseconsiderö
muy deficiente,barrera que en numerosos casosdiö altraste con la
vidade1osquerealizaronelintentosuicida.Los6queconservaronla
vida quedaron con secuelas muy defôrmlmtes,dada la F avedad
'crfticaextrema'de1% quemadurassufridas,
Conclusiones. Los pacientes-adolescentes con conducta suicida
tuvieron unainfanciamatizada porrelacionesafectivasinadecuadasy
ambiente socialmuy adverso lo que se corroborö en la consulta de
psiquiatrfa,
Imm ''
situaciones' que promovieron el intento suicida en estos
padentes se diagnosticaron en la mayorfa de los cMos como
depresiones nerviosas o como trastcm o de la personalidad , ya
afectada.

Fuenotolialareducciöndelntimerodecasos(solo6)enelsegundo

jovensconsideraram osprincipaismotivospararoubarasditkuldades

quinquenio respecto al primero,lo que se considera se debiö a la
aplicaciön de un programa de prevenciön de1intento suicida y de
atenciön psiqui4tricay alapuestaenmarchadesde 1992deIa ''
clfnica
deladolescente'
'y a la creaciön de un equipo de salud que incluye :

snanceirase a falta de apoio fnmiliar,na escola particularindicaram
também doença,exibiçâo e falu de repressâo policial.Comparando-

psiquiatras,psicologos. trabajadores sociales y oeos,lcs cuales
trabajanenladetecciöndefactoresde,
riesgopsicögenodelmedio.

mulheres.Outra caracterfstica diferenciada foiaprética reli/osa,
entre33% na escolaparticulare73% napdblica.Nasduasescolasos

Resumosde Compn/caglesCientl
*
ficas
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Estetrabajofucsnanciadop0relMinistee deSaludPublicade nesta cidade -satélite.Dm qnestitmkio auto-aplicsvele anônimo

investigou vkiasdimensöesdaYidad0s adolescentes,âplicado nas

Cuba.

Palabrapclavez:saicidio,Jtl/lelceale,salud.
*

FAM9

A FAMILIA VIVIDA E A FAMYIA PENSADA NA PERCEIW O DAS

escolas.Foram realizadnqanâlisesestatfsticas(qui-quadrado)para
investigaraassociaçâobi-variadaentreavarilvelconhecerusuM ode
drogaseasdemaisvaribveismencilmadas.
Resultados:Osadolescentes foram divididos em dois Fupcs,de
acordocom avariivelconhecerou nâo usu&it)sdedrogas:pupo 1,

CRIANCASEM SITUAIAODERIJA DACIDADEDERIOGRANDE-RS
MariaâncellMattarTl
4neJ*#,MariadeFJ#??IJM rantesTavarese, com 256adolescentes(53,
4*)queinformaram conheceralguém que
Maria Rosaura de Oliveira ârrfec/le e Lucimeri Coll Faria. usavadroga;grupo 2,c0m 228 adolescentes(47,3*),constitufdo
daqueles que referiram nâ0 conhecer qualquer pessoa que usava
(FundaçâoUniversidadeFederaldoRioGrande)
drogu. Adolescentes do sexo feminino e do mascnlino se
Estudosanterioresdemonstraram queamaiorpartedascriançasem distribufmm de modc equânime nos dois grtlpos (:*3,4 df=l
sitt
laçb denlamgntém alp m contatocom suasfamfliaseaviolência p=.
065).A distribuiçso goridadetambém nè0 mostroudiferenç%
familiaréo motivo maisalegadoparasafdadestascriançasdeseus enteosadnlescentesd0sgnlpos1e2(kt=2,8dfc
- p=.57).Quanto
lares.0 presenteestudo Visainvestigarapercepçâoqtlecriançasem aoconsumûdeEcool,aamostrafnidivididaem trêsgrupos,apartir
situaçâodenm,institucionalizadasou nâo,apresentam cm relaçâo k$ das respostas que caracterizarnm as experiências com o uso de
sguras parentaisenfatizando-se algumas de suasvivências.Foram bebida alccölicas:consumobaixo,médio ealto.Foram encontradas
entrevistados 43 sujeitos. dentre os quais 26 enconeavam-se diferençu signitkativ% entreosgrupos:amaioriadosadnlescentes
instimcionalizadose 17estavam nasmas.Osins% mentosutilizados do grupo 1 apresentou consumo m& io (44,8*) e altû (20.7%),
paracoletadedadosforam :a)sentença abeftngaserem completadas diferentemente dosdo gmpo 2,cQm a maioria apresentando baixo

pelnsujeito;b)questionlosemi-estruturadocom perguntasrelativas ccnsumo (57,6%)(z2=26,2df=2pf.œ 1).Em relaçso àexposiçëo à
à temlca em questb. Os resultados evidenciam que 97% dos violência,osgrupostambém sediferenciaram;amaioriadossujeitos
entrevistadospossuifamflia.Osrelatosindicam alp masdiferenças do grupo 1 (65,
2*)disseram tefsido vftimim de violzncia ou

entreosmeninosinstimcionalizadeseosentrevistadosnamanoque
se refere afreqûência doscontatoscom a famflia,aexpressâo das
lembrançasdainfância,expectativasdospaiseestruturafamiliar.Por
outro lado,osdadosrevelam quea maioliadosentrevistados,tanto
institucionalizados como nâû-institucionalizados, expressam
Sentimentospositivosparacom asguramatem aereferem expressöes
verbaisdeeatamento positivo dosfamiliaresem geral.Esteachado
parececonladizeraafirmaçâo dequeaprincipalrazpodeabandono
do1ars5o osconflitosfamiliaresesugeretambém queafaml
eliatem

diferentes significados para estis crianças. Pode-se ctnstatar

evidênciasdepercepçâodafaml
7iapensada-referencial,corpode
regras,edafamfliaqueévivida-aquesedesvela ,1crealMnrk.Para
que estes dadcs possam ser aproftmdados parece-nos necesso o
investigar asrelw öes familiares destas criançasnuma perspectiva
ecolögica, onde a inquência dos diversos contextos de
desenvnlvimentcpossnm serconsiderados.
Maria& H timaàbrantesTavareselacf/ne?iCollFaria:D l.
çfyff?.
r#e

conheceralp ém vftima de violência,ao contrârio d0sdc grupo 2

(34,8%)(ZZ::
Z50,1dRlpf.001).

Conclusso:Os resultados sugerem que,independente de sexo c
idade,osadolescentesdemodogeralparecem conhecerpessoasque
së0usuM asde(Irogas,oqueptrmiteinferirqueadrogaestâpresente

nocontext:destesjovens.O estudo mostrouaindaaexistênciade
uma provlvelasscciaçâo entre conhecerusue os de drogas,com o
maiorconsumo de Ecoolea experiênciade exposiçâo à violência
pelos adolescentes,associaçöes encontradas em esmdos que têm
investigado situaçöes de risco na adolescência. Pesquisas que
investip em melhorestassituaçöesderiscn,bem como oschamados
fatoresde protwâo,devem ser desenvolvidas,dadas as limitaçöes

metodolö/casquecaracterizaram opresenteestudo.

lEstadorealizadocomapoiod6bolsadeiniciaçc cienllcadoPIBIC.
Palavra-chave:adolescênciabdrogaseKlcooleviolência

Patavras-chave:famaia,crfaap emJfllt
aft
'
i
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FAMII
ADOLESCGNCM : PREVENCAO DAS DOV CAS SEXUALMENTE
TRANSMISSWEIS/AIDSE VARIXVEBPREDITORASI
Bruno MomaesSoaresh â'
lzaeMaria Fldllry SeidleMJri
a Fâtima

FAM IO
Vu févEls Assoclr M A0 CONTEXTO DE USO DE DROGAS EM
ADOLESCENTESDEUMACOMUNIDADEDEBAIXA-RENDAD0DISTRITO
FEDERAL'
Rafaela Nascimento & f*, Eliane McrklFleury Je1:
#1 e Maria

de interesse de pesquisadores e de prosssionais da saide e da
educaçb:aexposiçâo àsdcençassexualmentetransmissfveis/A dse
o uso indevido de âlctmle demm's drogas.O presente estudo,de

lnidaçnoCiennpcadoCNN
J/crfcRosaura& Oliveiraârrfec/le;Bolsistadelnfcfcfe Cientl
pcada
Fe erp

FâtimaOlivierSudbrack(UniversidadedeBrasflia)
Obietivos: A adolescência é uma etapa do curso de vida
caracterizada pela formaçso da identidade,com modificaçöes no
desenvolvimentopsicolögicoedasrelaçöessociais.Comportamentos
como 0 uso indevido de drogase a exposiçso à.violência podem
sofrerinfluênciadosgruposdeparesedeoutrosaspectosdocontexto
de vida.A partir de uma demnnda de instimiçöes de uma cidade
satélitedoDistritoFederal,articuladasnaRedeIntegradadeAtençâo
aoAdolescente,foirealizadoum estudo paraseconheceroperfildos

adolescentesdestacomunidade.O presentetrabalhoteveporobjdivo
investigar um aspecto do contexto söcio-comunitâio destes
adolescentes-conhecerou nâo alguém que usa drogas-e a sua
associaçâo com outras variiveis como sexo, idade, padrëo de
consumo de âlcooleexperiência como vftimaou contato com vftimas
deviolência.
.
M ateriale M étodos:A amostra foide 484 adolescentees,de ambos
ossexos,de 14 a 18 anos,estudantesdeescolaspiblicaseresidentes
180

-

Oliviersudbrack(UniversidadedeBrasflia)

Obietivc:Duassituaçöesderisconaadolescênciatêm sidoobjeto

ce ter exploratörio, teve llor objetivo investigar as varibveis
preditorasdafreqiiênciado uso do preservativo entre adûlescentes,
sendo que as varilveis antecedentes foram sexo,idade,situaçEo
quanto ao trabalho.idade de infcio dasrelaçöe,
s sexuais,padrso de
consumodeélcoolenfveldeconhecimentosobreoHIV/A ds.
Materiale Métodos:A partirda demanda deinstitiçöesde uma
cidade satélite do Distrito Federal,articulad% naRedeIntegradade
Atençâo ao Adolescente,foirealizado um estudo para se conhecero
perfil dos adoleescentes desta comunidade. Foi utilizado um
questiono o, auto-apliclvel e anônimo. que investigtm vlrias
dimensöesdavidadosadolescentes.aplicadonasescolas.A amostra
foicompostapnr135adolescentes.70,4% dosexomasculinoe29,6%
--

do feminino,de 14 a 18 anos (m& ia=16 DP=1,31),estudantesde
escolM piblicas.queinfonnaram jâterem tido relaçöessexuais.A
partir das respostas ks variIveis de interesse, foram realizadas
anâlisesestatfsticasdescritivas,seguidasde umaregressëo mtiltipla
padrâo.

Resumos deComunicaçöesCientl
ti
cas

Resultados:O padrâodeconsumodeâlcoolfoiavaliadoapartirdas responssvel por iniciar e terminar as atividades e as interaçöes,
respostu quecaracterizaram asexperiênciascom ()uso debebidas enquanto o pai iniciou um menor ntimero delas. As intelxöes
alcoölicas(esccresvariandode2a 17),com escoremédiode9,1 familiares desenvûlveram-se de forma :'Sincrtlnizada'', sem
(DP-4
- ,35). A amostra mostrou-se bem infornmda quanto ao usupervispo''esem i'Reciprocidade''.Osdadcsdesteestudo sugerem

Hlv// ds,com escnremédiode 10,7,variandode2a14(DP=2,
45). que: a) hs um menor interesse e envolvimento dc pai no
Quantoaûusodopreservativo,14,8% informaram quenuncausaram, desenvolvimentodasinteraçöeserelaçöesfamiliaresdoquedamâee
31,1% usaram raramente,18,
5% referiram uso freqûente e 35,1% (1a criança;b) a mLe assume a responsabilidade pelos cuidados e
referiram usarsempre.Osresultadosdaanâlisederegressâoml
iltipla educaçâo da criança;c)a metodologia mostrou-se adequada para
mostraram que a l
inica variivel que expliccu a variânda da apreenderocont
eudoeaqualidadedasinteraWesentregenitoresfrequência de uso da camisinha foi a varilvel sexc (srl=0,078), criançasurda;d)projetosdepesquisafocalizandooenvnlvimentodc
alcançando7,8% devariabilidadel
inica,N0tctal,9,5% davariância
do uso do preservativo foipredita a partirdas varisvcisestudadas

painavidadecriançassurdasprecisam serimplementados.

referiram usaracamisinhaccm freqtlênciaou sempre,asituaçsose
inverteu ccm asdc sexo feminino:32,5% infcrmaram nuncausare

FAM 13
PREVENmDO EXCEKIONALIDADE INFANTIL: FORMACAO DE PAB
COMOAGENTESDEESTIMUI
-ACAOPRECOCE

CNN
wlusurdaeffwlflf/
(R2=,095). A inYestigaçâo sobre o us0 da cnmisinha entre cs Palavras-chave:interaçsesfatniliares,crit
adolescentcsdcsdoissexosmcstrou4ueenquantc 60% dnsrapazes
27,
5% usaram raramente.Estadiferentafoisignificadvaem um teste
dequi-quadradoentreestasduasvarilveis(z'=24,5df=3 pf0,* 1).

Conclusao:O estudo mosta a existência de questöes de gênero
associadn ao uso da cqmisinha,sugerindo que as adolescentes
parecem estar tendo mais difculdades na adoçrc de prsticas de
grevençb ksDST/Aids.Aspectossöcio-culturais,comcaassociaçb
dacnmisinhaaccmpûrtamentnssexuaisconsideradosdesviantesou
imcrais,bem como aconcepçâodequea mulherquepropöeasua
utilizaçâo é'flcild
',parecem influenciarediscultaranegociaçâc dc
usodacamisinhanasrelaçöessexuaispelasmulheres.Osresultados
mostram aindaquepequenaparteda variânciadafreqoênciadeusc
dacnmisinhafoiexplicada,(,queremeteanovoses*dosquedeverâo
inveshgaroutrasYarisveisem amostrasdeadolescentessexualmente
ativos.

qstudorealjwdpcomtw ftldeDlâudefafcfg'
e cientl
pcadoPIBIC.
Jklcvrcsc&we.adokscência,fftvafttrsexualmentelrtpllplïrfvefz/âftlre
ctl??l
imrltwl
znfollrevenlivo

FAM 12
INTERACOES ENTRE UMA CRIANCA SURDA E SEUS GENITORES:UM
ESTUDODECAK

hngelaM.K De:8***eMariaâllxill
bdom Dessen(Universidade
deBrasflia)
Considerando aimportânciadafnmfliapara()desenvolvimentoda
criança,especialmentepara aquelas que apresentm alpm tipo de

â?ll Crisdna 'JV/J #a Cunha.â?ll Paula Jtwm Cruzh Dcafdf
àrantes Jba- l Gonçalvese,Daniella 'J- J Mardns% e Helena

âJbnzodeCarvalho*(UniversidadeFederaldoRi0deJaneiro)
Nocampodaprevençsodeexcepcionl dade,aintervençâoprecoce
(em comprovadaefidcianamelhcriado desenvolvimento tanto da
criança ç'nnrmnl''quantn da criança portadora de alp m tipo de

delkiência.Neste sentido,0 presente tabalho tem p0robjeévo

apresentarum propamadeprevençâo de excepcionalidadeinfantil.

cujametaprincipaléproporum modelodetreinamentûdepaiscomo
agentesde esumulaçpo precoce,a partirdcdiagnösticopsicolögico
ûtilizandoumaescaladeavaliaçsododesenvolvimentoinfantil.Para

tanto,o esmdo,que se consgura como um projeto-piloto,foi
conduzidn junto à turma de Berçoo da Creche Universitâia

ç<pintando a InA cif',daUniversidadeFederaldc Rio de Janeiro,
onde,apartirdecontatoinicialccm adireçâoecom cspaisd0sbebês
daturmade berçârio,selecionou-seum grtlpc debebêscom idades

quevariavam entre4a10meses.Naprimeiraetapadopmjetoforam
contactados cs pais e realizada uma entrevista de anamnese para
verificaçâo dedadosrelativosaodesenvclvimento dacriançano@e
diz respeito à satide mentale ffsica e aslectos psicossociais da
dina
-mica familiar d0s bebês. Posteriormente, fci avaliado o
desenvolvimento psicolögico de cada bebê utiliymndo as Escalu
Ordinais de Desenvolvimento Psicollgico de Bebês Uzgiris-Hunt

(1980)efcram conduzidassessöesdeLinhadebas:naresidênciados

deticiênda,ejteestudo tem como objetivos:a)descrever alpns partidpantes,onde foram registradosos comportamentosutilizados
apectos das interaW es e relaçöes familiares de crianças com espontaneamentepelospaisparaestimularem o desenvolvimento de
defdênciaauditiva eb)desenvolverllma metodolo#aapropriada seusslhosem situaçöesdehigiene,alimentaçzo eblincadeiralivre.
?araoestudodasinteraçöesdestascriançascom seusgenitores.Para Nasepndaet
apado projeto,fcioferecido a0spaisnm material
isto, foi Selecionada uma famflia, ccmposta por mâe, pai e
primogênitosurdo,com idadedequatro anos.A coletadedadosfoi
efetuada alz
ravés de duas técnicas: entrevista semi-es% ttlrada e
observaçâo direta do compcrtamento,durante um perfodo de oito
mesesconsecudvos.Asentrevistasforam realizadascom a mle e as

instrucionalcontendo dicasde estimulaçso do desenvolvimento da
criança de 0 a 24 meses nas seguintes lreas:desenvolvimento
cop itivo,motor,sensorial,sdcio-afetivoedelinguagem.Atravésde
sessöes de roleplaying foidiscutido com os pais este material e
esclarecidas suas dl
ividas para posterior cbservaçic dos mesmos
professoras da criança, tendo como objetivo principal obter interagindn ccm os seus slhos,nas mesmnq situaçöes anteriores,
informaçöessobre:ahistöriapessoaleo desempenho dacriança,suas utilizando os conhecimentos adquiridos no treinamento em
experiências com companheiros e seu relacionamento com os estimulaçâo precoce. Simultanemnente, os bebês foram retestados
genitoreseoutrosmembrosdafnmqia,asreaçöesdosgenitoresfrente usando asescalasde desenvolvimento mencionadlu anteriormente.A
h.deticiência,bem como asexpectativasdosprofessoresem relaçâo à partirdosdadosobtidosnasduasetapa do trabalho,pode-severiticar
criança e sua deficiência. As observaçöes foram efetuadas na que o modelo de treinamento dos pais nas técnica de estimulaçâo
residência da faml
7ia, perfazendo um total de 243 minutos de precocepropiciou condiçöesfavorsveisquepossibilitaram prevenira
gravaçâo em videoteipe, em duas situaçöes:fW tividades Livres''e oconfnciadefatoresqueacarretam possfveiscaracterfsticastfpicasde
''Refeiçâo''.0 sistema de categorias construfdc para a anl se das excepcionalidade.
interaçöes familiares enfatizou os es*los de comunicaçâo e o Palavras-chave:irevenpe ,estimulaçaoprecoce:pais
contel
ido e a qualidade destas interaçöes. Os resultados
observacionais mostram que a fnmflia utiliza mais freqûentemente a FAM 14
comunicalâo oral do que as comunicaçöes gestuale bimodal. No ATENDN ENTO DOMICILIAR A FAMAJM ESPECIMS; UMA
desenvolvimento deatividades,o estilo da famfliacaracterizou-se por ALTERNATIVAVIXVEL
ç'
A ssistir b Televisâo'' e GBrincar'', havendo predominância da
Participaçpo t'
Paralela''entre criança-genitores .A criançafoiamnior
Resumosde ComlznicagsesCientl
-ficas
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RenataGrossi,â?l#rellhparecidade.
% nza?eNeiza C/%lf?la Santos

Batista*(UniversidadeEstadualdeIxndrina)
O atendimentc domiciliarvem sendo utilizado pelaIreada satide
com bastantesucessoeatualmentevem sendoadotadopelaPsicologia
como uma fornu de inverssn de fluxo de yrestaçso de serviço,no
qualcgrosssicnalvaiatéoclienteeem situaçëonaturaldesenvolve
seutrabalho.O presenteesmdo teve0 intuitodecapacitarospaisde

doisadultosportadoresde desciênciamental(PDM)aensinl-losa
obedecer ordens e mnnusear moedas.tais metas compcrtamentais
foram traçadaspelospais.Paëciparam d0satendimentosCSpais,na
maioriadasvezesamaeecsdoisslhos.tendoum deles,21anosde
idade e () outro, 31. Foram realizadas 10 visitas domiciliafes,
semanaisec0m duraçso médiadeduashoras.Osatendimentpsforam
realizadosna casa da faml
'lia e na comunidade.Foirealizado: a
avaliaçâo por :.
e% de condctu adaptadvas, Ievantamento d0s
reforçadoresetraçadasasmetascomportamentaisaserem alcançadu.
As visitas foram previamente elaboradas e %sim estruturadas
retomada das orientaçöes transmitidas;discussëo das diiculdades;

.

atividadesprcjymgdaseorientaWesparaasemana.Ospaisforam

transmitidas;discusslo das difkuldades;atividades progpmndas e
orientaçöesparaaSemana,Ospaisforam ensinadospelasestagikias
a apresentarcm as diferentes estratégias de ensino p0r meio de
demonstraçâo,instruçb verbalesupervisso,aolongodasatividades
prcgramadas.Osprincipaisresultadosalcançadosdemonstraram que
em 100% dasatividadesrealizadc asestratégiasdeensinoutilizadas

pelospaisforam aajudagraduadae0reforçamentodiferencial.Os
paispassaram apresentarduashabilidadesconsideradasimportantes

para promoveraindependênciad0(s)lilhotsl:nëo realizartoda as
tarefas p0r seuts) tilhôtsl e quandc lembrados esperavam uma
respostaespontânea.Osslhosapresentaram ganhoscomportamentais
nas sep intes Jreas de condutas adaptauvas, em média dois
comportamentosem comunicaçso e em cuidadospessoais,ûfsem
habilidades sociais e em vida no 1% e oito em repertörios

ccmportamentais bâsicos.Pode-se concluir que o objetivo de
capacitarospaisaensinarem comportamentosadequadosansseuls)
fllhots)foiatingido,poisospaisaprenderam estratégiasapropriadas
paraissoeosslhosapresentaram ganhoscomportamentais,podendo
uulizar-sedasmesmasem outra sittlaçöeselugares,favorecendoo

enriquecimentocomportamentaldeseuts)filhots).

ensinadosautlhzarem asestratégiasdeensinopormeioderoleplay, Palavravchave:p/rlfldt?rdede/c/zncf
amental,attndimentoem grupoe
demonseaçâo,instruçso verbale supervisâo.Osdadosmostram que treinamentodosptziy
asestratégiasdeensino maisutilizadaspelospaisforam contratode
contingência,refore mento diferenciale persis*rna instruçso.Foi FâM 16
ENTIFICA INTERNACIONAL NA V EA DE
gossfvelalcançara metadeobedecerordenslogonaquarta sessëo, ANALBEDA PRODUIAO CI
DE
F
I
CI
Z
NCI
A
MENT
ALE
FAMI
LIA
quando foitraçada a meta de manusear moedas,a qual n5o foi
48/ Auxiliadora Dessen
atingida frente as dilkuldades em se realizar os atendimentos Nara IJ/n/ Pereira Silva%% e 31'

regularmente.Noentanto aoseatin#rametadeobedecerordens (UniversidadedeBrasflia)
outros compo> mentos blsicos para a aprendizagem foram
apresentadcspelosslhos,taiscomo:seguirinstruçâoem tarefasnâo
realizadu anteriormente;manter-seatento epermanecernatarefaaté
complets-la.Conclui-sequeûsatendimentosfavoreceram aaquisiçâo
de comportamentos essenciais para a aprendizagem de
comportamentos das diferentes éreas de condutas adaptativas e
instrumentalizou os pais a utilizarem estratégias para ensinarem
outroscomportamentos.

Palavravcl
uwe:N rlcdordetfe/cfzacfcmental,atendimentodomi
dliare
treinamentodospcjl

A produçâocientfticanasreadedeficiênciamentaltem aumentado
ultimamente,porém ainda 6escasa.O presente estudo tem como

nbjetivoanalisarosç'abseacts''daspublicaçöescientfticasna1eade

deficiêndamentalefnmflia,noperfodode 1985a 1997,focalizando
os temas investigados, o tnmanho da amostra e as técnicas
empregadas para a colda de dados.Para tal, foi realizado um
levantamentodosartigosdepesquisa,teses,capftulosdelivros,livros,
resenhas,artigos teöricos e de revisâo de literatura e comentârios
scbreartigosdepesquisasindexadosnoPsychologicalAbseactsena

basededadosProl est.Foram encontradas187publicajöes.sendo
FAM 15
ATENDIMENTO EM GRUPO DE Fe tlAs ESPECIMS: UM Esn lx
Pllm o
RenataGrossi,CarolinaKellvParraAfonso Pinto#,MicheleSaito*,
.

Viviane Marcneis Tramonuna* e Monica Cimonetti(Universidade
EstadualdeLondrina)
Osestudosrealizadosutilizandcatendimentoem grupo de paisde

pessoasportadorasdedeticiênciamental(PDM),vêm mostrandoque
elessb osmaioresaliadospara 0 desenvolvimento deseustilhos.
promovendo aharmoniafamiliar.Assim opresenteestudotevecomo

objetivo capacitar pais de pessoas PDM a favorecerem a

46,5% artigos de pesquisa, 18% capftulos de livros/hvros, l7%
artigosteöricos/revisso de literatura,10% tesese 8,5% comentM os
sobre artigos de pesqaisa/resenhc/outros.Apös esta cl% siticaçso
geraldaspublicaçöes,foirealizadaumacategorizaçâodecadaestudo
de acordo com osassuntosinvestigados,osquaisforam agrupados

em:faml
7iaecriançadescientemental(39%)(exclufdososestudos
quefocalizaram asinteraçöescomounidadedeanâlise);definiçâode
deticiência mental(32%9;intelwöes sociais:no contexto familiar
(23%)e em outros contextos (6%).Posteriormente,os artigos de
pesquisa e as teses fcram analisados segtmdo a composiçso da
amostraeastécnicasempfegadasparaacoletadedados.Com relaçb
aotamanho daamostra,verifica-seque,amaiorpartedostrabalhos

aprendizagem decomportamentosadequadosutilizandoestratégia de destacategoria(38,
4*)utilizallma amostraquevariaentre01e 55
7ias,33,6% utilizaram uma amostra entre 56-106 famflias.0s
ensino, tais como: reforçamento diferencial. extinçso, faml
'liae
redirecionamentodocomportamento,ajudagraduada-Fizeram parte assuntosmaisfreqtientementeinvcstigadosnoagnlpamentotéfaml
doestudo2fnmqliasdenfvelsöcio-econômicobaixodedoisdistritos criança deficiente mental'' foram: o(s) efeitots) da criança no

nu'
aisdointeriordoParanl,cujospaiseram böia-frias,com idades hmcionamento da famflia (18*),atitude/percepçâo dos pais com
entre44a54anos.Sendoaprimeirafanziacompostapor5tilhos,do relaçâo à criança dehciente (13,5%) e caracterfstica daS fnrm'lias
sexomasculino,com idadesentre7e25 anoseasegundafnmfliapor
um do sexo feminino com 24 anos, Procedimento: Primeira

destascrianças(12%).No agrupamento f'definiçâo de deficiência
mental'' os assuntos mais lnvestigados foram: a desnijlc e

Etapa:AvaliaçâoporVeasdeCondutasAdaptativa ,Ievantamento classiticaçâo de desciência mental (49%) e revisëo de literatura
dosreforçadores;observaçëodomiciliarcom objetivodeidentificaras (13,5*). No agrupamento interaçöes sociais veritkou-se que as
estratégias de ensino utilizadas pelos pais. Segunda Etapa: interaçöesnocontextofamiliarforam maisinvestigadas(80%)doque
Atendimento:assessöesforam previamenteprcpamadaserealizadas asinteraçöesem outroscontextos(20%).No primeiro contexto,as
no Posto de Sal
ide de um dos distritos, totalizando 12 sessöes
semanais,com duraçb m& iadeduashoras,sendoquatroem grupos
depaisefilhosseparadoseoito num p'upo dospaiscom seusflhos.
As sessöes foram assim estruturadas: retomada das orientx öes
182

interaçöes entre irmâosforam maisestudadas (45*),seguidas das
interaçöes entre criança-mpe (31,4*);enquanto que as interaçöes
oconidasnaescola(91%)foram maiorianosegundocontexto.
Resumos de ComunicaçöesCientl
%cas

Verificou-seque44,6% dcstrabalhosutilizaram apenasumat&nica
para a cnleta dedados,sendo amm'sempregada a observaçso do

comportamento (18*),17% utilizaram duastécllicase apenas 6%
utilizaram trêsoumaistécnicas.Destaforma,podoseconcluirque:a)
l)/necessidadedeseestudarasfâmflia decriançascom deticiência
mental,focalizando asinteraçöese relaçöesdesenvolvidasentreos
seusdiferentessubsistemasfamiliares:di/dicos,trisdiccsepclildicos

eb)aimportânciadeseadctara teoriadossistemasecolögicosde
Bronfenbrennerparaodesenvolvimentodeprojetosdepesquisanesta
érea.

CNN
N lfwraî-cAtwe;depciênciaN n/cl,/t
wlflfcepvblicaçöescfen/f
/cfl,
r
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FORm G OEM PSICOLOGIA

FO#.
MI
FORMAIAODO PSICöLOGO:VARIIVEISRELEVANTES
Sandralz4/Calais* eElisabeth Marinellide fb- rg/ Pacheco%*

debates com representantes d0s departamentos de ccnhecimentos

(PontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas)

nos termcs introdutörios do resumo.E composto de disclplinas
obrigatöria, disciplinas optativa, atividades interdisciplinares e
estsgio.O rcl de disciplinas obrigatörias f0i caracterizado pelas

O presentetrabalhoobjedvoucaracterizarum cursodePsicolo/a

afns (Biologia, Letras,Sociclogia, Fisiolo/a e Educaçâo). O

currfculorepresentouumasfntesedasposturaseprincfpicsexqressos

deumaI.E.S.ptiblicadoEstadcdeS5oPaulo,apartisdaanzisedQs disciplinasb4sicas(15,
4%);disciplinasdeintegraçsometodolögicaglanosdeensinoosciaisde 1997,detodasasdisciplinaseestlgios cientftica (13,8*); disciplinas prosssionalizantes (35,26%) e
quecompöem oreferidn curso.M anâlisesrealizadasapontaram que disciplina optativu (48*).O currfculo f0i programado para o
dototalde4140horas,15,2% sb dedisciplinasdednmfllio conexc, perfcdo de cinco anos,totalizando 296 créditos e4440 horas,nas
32.5% de disciplinas bJsicas, 25,4% de especfscas, 7,2% de habilitaçöes de bacharelado.licenciatura e psicölogo.O currfculo
disciplinaspedagögicase 19,
6% deestlgiossupervisinnados.Houve propostopretendeformarum psicölogogeneralistaepluralista,capaz
a predominância de enfoque uniteörico sobre o multitrérico e as deapreendereret
letiracercadecontelidospsicolö#cosem suas
difcrençasencontradasforam sip jticativasno elencc dasdisciplinas bases,ontolögicas,epestemolögicasemetodolögicasdando aoaluno
bésicas (xzo=7,84,xk =3.84,gl= 1para(x=0,05) enosestsgics condiçöes de analisar os fenômenos psicolögicos em toda sua
supervisionados (xzo=26,
8,xk =384,gl=1paraa=0,
05)e nlo amplitudeecomplexidade.

'
I-MI;'
JIIpropssi
onal
signiscativas nas especffkas (xzo= 1,0,xk = 3,84,gl= 1para(x Palavrapchave:cur6caloe/t
=0,05).Nasdisciplin% àâsicu uniteöricas,veriicou-seque44,0 % FORM3

tinham abordagtm behaviorista,19,0% psicossocial,12,5% etologia,
CONFIQURACAO DA PSICOLOGIA NO R1O GRANDE D0 NORTE:
12,5% biolögicase6% paraavissopiagetianaeparateoriadociclo A
FORMK XOE PU TICAPROFISSIONALl

vital.N0conjtmtodedisciplinasespecfâcasdoprimeirpaooitavo

semestres,55,
0 % têm enfcqueuniteöricoe45,
0 % multitelrico.Das
unitMricas,27,3 % têm abordagem psiccdina
-mica e,c0m ipal
?ercentual,aparecem asdeabordagem psicossocialesistêmica.C0m
9,0 % cada uma surgem as abordagens behaviorista e
fenomenolögka.Veriscou-seqaeaquase tolalidadedasdisciplina
dedomfllioconexo tem relaçlodecontetidc com aPsicologia,oque
refleteapreoctpaçpodocursocom agarantiadainterrelaçso entreas
disciplinas que compöem o seu programa geral.Constatou-se um
equfvoco nc enfoque das disciplinasbâsicas que se pautam pela
unitx ricidadequandooidealseriaapredominlciamultiteöricaotl,
ao menos, uma divisb equilibrada- Em relaçâo aos estsgios

supervisionadcs,apresençamajoritoadoenfoqueunitMlicoresete
acoerêncianaorganizaçâod0scontet
idcsdetinaldecurso.
*bol
si
sta(M#E'
J
**bolsista'JC-CAMPIS/J

Palavras-chave:lbrmaçöoccnféecc,fornmçâ'
odopfcl/eo,plaaosde
enà?m

F0Rm
UMAPROPOSTACURRICUIARPARAO CURSODEPSICOO GIA
Mârcio#:0.Barreto.#Jr2 dasG. G.Monteiro,âallaï/C.G.dos
Santos,Helenides M.Cll
'
W o,Maurllio F.de S.IRI& e Suely E

Lopes(UniversidadeCatölicadeGoiés)

OswaldoH.Ynwnmoto,Fö icnlL.Silva%,/'
#z1 P.deMedeirosee
RozaA Câmarae(UniversidadeFederaldoRioGrandedoNorte)

Obietivos:Esteestudotevecomocbjetivoatualizardadosparaum
mapeamentodasituaçëodaPsicologianoRicGrandedoNorte,como

partedeum projetpmm'samploacercadaprodnçâodeconhecimento,
daformaçâo acadêmicae do exercfcio prosssionaldo psicölogo no
Brasil.Dadosdedoisltvantamentnsacercadaformaçpoeatuaçpodo
psicdlogo nprtedmgrandense,cnnduzidosem 1995 e 1998,foram

objetodecomparaçb.

Materiais e Métodos: No primeiro levantamento, de carlter
censito o,um questionl csemi-estnlturadcfoienviadcpelncorreio,
compcndo uma amostra linal abrangendo 47.5% dn universo de
psicölcgosentln inscritosnoCRP-13,residentesno estado do Ko
Grandedo Norte.Nc segundo,um questiono o semi-estruturado foi

aplicadnporocasiëcdaseleiçöesparaarecomposkzodaseçzcRN

do Conselho,resultando em uma amostra de 49,2% do totalde
psicölogosinscritosncCRP-13,residentesnoestado.
Resultados:Os principais resultadnscbtidosda comparaçso dos
dadosdosdoislevantamentosccnduzidosnolapsodequatroanosnëo
apontam mudanças cnm relaçâo às caracterfsticas gerais d0s

prosssionaisdoestadc(predomfnioftminino,prosssionaisformadcs
napröprioestado,concentraçpod0spsicölogosnacapital),nem c0m
relaçlc àconformaçâogeraldaséreasdeattlaçëoseconsideradosos

dadosagregadosentilizandoumadefiniçsoampladasmesmas(uma
marcantepreferênciapelasatividadesna1re.
adasat
lde(69% e68%,
compöem a sua congregaçâo, e embasado com as orientaçöe,
s respectivamenteparaosanosde1995e1998J,seguidaspelasJreasde
emanadasdaUCG,dosconselhcsdePsicolûgia ICFP e CRP)e da trabalho(23% e 14%Jeeducacional(7% e10%)).Todavia,osdados
novaLDB elaborouumapropostacunicularparaformarprofissionais desagregados apcntam duas caracterfsticu importantes: (a) o
O Departamento dePsicologia,em consonânciacom asaspiraçöes

da maioria dos segmentos (alunos,servidores e professores) que

depsicologiacompetentes,crfticcsecomprometidoscom oexercfcio
pleno dacidadania.Com essa preocupaçâo prttendeu-seconcretizar
ospressupostos,anatureza eo tipo deconhecimento ministrado nesta
proposl curricular. Desse modo elencou-se cinco caracterfsticas,
norteadoras para a formw âo do psicölogo à saber: 1-Formw âo
bâsica,pluraleconsciznte;2-Fonnaçâointzrdisciplinar;3-Formwâo
cientffica e reflexiva;4- Formaçâo comprometida com asdemandas
sociais;5-Formaçâo integrativa da teoriae daprstica.O trabe o
desenvolveu-sesegundo estudcsedebatesefetivadcspel% lreasde

desenvolvimento de uma tendência apenas prenunciada no
levantamento de 1995, a diversificaçpo das atividades dos
protlssionaise aocupaçâo de espwos/locaisdeatuaçâo antesausentes

dohorizontedoproissionalnorte-rio-grandensee(b)areiteraçâo de

prâticasconsagradasnos novoslocais de atuaçâo em detrimento do
desenvolvimentodenova modalidadesdeaçâo profissional.
Conclusöes:Osresultadoscontirmam umatendbncia à mudança na
configtlraçâo do campo de atuaçâo do psicölogo,conquanto ainda de
forma tênue. Tanto a manutençâo do predomfnio da ârea da
bâsicos, satide/clfnica quanto a permanência de modalidades de açâo

conhecimento
do
curso
(Fundamentos
Metodolögicoixperimental. Psicolo/a do Desenvolvimento, eadicionaissâo,em grande medida,reflexosdaformaçâo.Questo-es
PsicologiaSocial,PsicologiadaPersonalidade,InstrumentaW écnica

ouMétodosem Psicologia,Biologia/saideelicenciatura);retlexöese
decisöes emanadas da congregaçâo e dos estudos baseados em
diretrizescunicularesprocedentes'
daUCG,dosconselhosedaLDB.
Adctou-se um questiono o aplicado h.docentes para efeito de
levantamentc de pressupostosb/sicosde conteûdos.Ocorreram ainda

Resvmosde ComunicaçöesCientt
ficas

relativas à conformaçâo da Psicologia norte-rio-grandcnse e
implicaçöesdosdados para uma anfise da prâtica prosssionale da
formaçâo acadêmicado psicölogosâodiscutida .

loprojetodoqualesteeâ'
fl/tftl/azpcrfe.
f/i.
/iazmcffdtlllel/CNPqlFmcell/
52021+ 6-%
'
Palavras-chave:prrtl
al'
loacadêmicAprdticapr//.
uf/nllepsicoloaian/
Brasil
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(ksempenho d033e113lrofessofesao lcnp do lrimeiro semestrede

#@> #
O MOVIMENTOISSTITUCIONALBTANAFORMACâODEPSICIM GOSE
PosslllamADD DEATUAIAONAD COI,A
Carmem Gtmzal'.
r Francoe, Fernzmzfz/Garcia*,Mônica Pierim*,
Regina Gropo*,Wve :GamezTayares*,Dlaiel/ Ribeiro%,â'
lln:

1999.
MaterialeMétodc:Ao snaldo perfodc do grimpiro semestrede
1999,osalunosdccursopsicologiafeceberam em saladeaula,para
cada uma das disciplinu que estavam cutsando,um questionkio

contendo 10 perpnta cbjetivas acerca do seu desempenho
Martins*,Feman/ Jorznn*,Paula Crillf?=#,Sandra & #=#, (freqiência,interesseeaproveitamentonadisciplina),contet
idoda
M raM o de Oliveira .
5* *.
r (Universidade do Grande ABC,S5o disciplina (conteido e integrwso ccm oukas disciplinas) e
CaetanodoSu1)

desempenlm dn pmfessor (freqûência, pontualidade,dcmfnio da
disci?lina,didldcaeavaliaçsopropostapelopmfesscr).Osalunos

IINTRODUIAOIAstransformaçöessociaispelasquaispassamos avaliaram cadaum dessesitensem umaescalade1a5.
envolvem mudançasn0spapéisdetodososagentesou executoresda
prodtlçlo social.A fornmçlû e a prl ca do ?Sic410g0 t:mbém
encontram-senum momentoderedefiniçlo,voltando-semaisparaos
coleivos humnncs ccmo o meio privilegiadc de atuaçso. O
Movimento Institudnnalista,com sua anâlise das conexöese das
potencialidades dns grtlpos, apresenta-se como uma perspectiva
abertaaosncvosdesatinsparalidarcom conflitos,interesses,força ,

Resultadcs:Obteve-setlm tntalde70,1% (1.281qnestionl cs)de
tespostasdc tumc da manhl e (8,7% (1.336 questionkios)de
reslmstasdotumodanoite.A comparaçb entre0tumodamanllpeo
turllc da noite,nn que diz respeito a auto-avaliaçb do alulm.ao
ccntelidodadisciplina e ao desempenhc do professor,revelou que
existe a?enas vma diferença signiscativa na auto-avaliaçâo dos
aluncs em relaçâo ao seu desempenhc acadêmicc

resistênciaseprincipalmentedesejosncscoletivcs;isto querdizer, (t(2615)=3,26;p=0,
ë 2).Alunosdo tumo da mnnhl tenderam a se
umaproduçâovoltadaparaprocessoscoletivosdeautogestso,sejano auto-avaliarem deformamaispositivaem relaçâoaosaluncsdoturno
nfvelfabril,daeducaçpo,da salide.do bailro.Estapesquisa c0m
agentes de educaçso foi realizada no sentido de identifkar
possibilidades insumcionais de açâo do psicdlogo na escola.

danoite.Alunos,tanto do tumo damnnhâcomo dc tunm danoite
avaliaram deformasemelhanteo contel
idodassuasdisciplinasbem

ftmdamentaljda regib do Grande ABC paulista.Os questionâios
paraasentrevistasforam elaboradospreviamente,visandnencontrar
astensöesno coletivoeosdescompasosentreaorganizaçpcescclar
e os problemas e interesses apontadcs pelas entrevistadas. As

em relaçpo à integraçso d0s contelidos acadêmiccs entre as

comoodesempenhodeseusprofessores(todososp's>0,
05).Deuma
(METODOLOGIA) Foram entrevistadas duas professoras e duas fcrmageral,osalunostenderam aavaliarmuitobem seusprofessores
ccordenadorasem umaescolapliblicaeumaescolaprivadadeensino (mtdiageralip ala4,
24)masapontaram um certcdescontentamento

respostasforam Favadu em 5t,
% K7eeanscritas.(RESULTADOS)
05 agentes eneevistados,principalmente as professoras,revelam
fragmentaçâodctrabalhonaescclae reclnmnm um espaço coletivo
dediscussâo etomndade decisb .Apesarda situaçb salariale de
recursos,nasescolasvisitadas,serem favorlveis,osagentesfalam de
desesïmulo e da necessidade de estruturaruma coletividade dos

agentesenvolvidosnoprocessoeducativo.O HTP (HoradeTrabalho
Pedagögico) foiap ntadc como um momento em que se produz
melhoriasnaescola,maqaindaconsideradoinsadsfatörio.O trabalho
doScoordenadcrese a visëo predominante do psicélogo na escola
caracterizam-se pela ccnsulta individual:o expertds respostas e
orientaprofesscres,paisealunos,quandon5oindicam prcntamtntea

disciplinas (médiageraliguala 3,84).Finalmente,o desempenhc
acadêmico do prcfessorpareceestarassociado ao tipo dedisciplina
qlleeIeministrabem comoàsuaexperiênciaem saladeaula.
Concluslo:Osrtsultadosparecem indicarquensalunosdoturnoda
manhpdocursodePsicologiadaUniversidadeEstâciodeS;,Campus
Rebouça, tendem a ter uma maicr freqtiência, interesse e
aproveitnmento nasdisciplinasem relaçâo a0s alunosdo tumo da
noite.Essa diferença nâ0 ests asscciada ao desempenho de seus
professoresnem ao contel
idoacadêmicodasdisciplinas.Observou-se
também, tanto no tumo da manhë como no turno da noite,a
necessidadedeseintegrarmaisasdiferentesdisciplina queosalunos
cursam aolongodoperfodo.
Palavras-cbave:JMcIZCJG cursodepsicoloIiaealunos

FORM6

psicoterapia.(CONCLUSXO)N4o hs um trabalhc que reflita as A EXPRESSAOCULTUM LEM ALUNOSINGRESSANTESNOCURSODE
questöesinstimcionaisenvolvendoasconexöesentreosvM ossetores
dessasescola .Reuniöesccmc o do 1.
1* ,podem serum ponto de
partida para dinnmizar o potencial do coletivo.A exigência de
trabalharcom coletivoshumancsapontaumaperspectivapromissora

parao psicölcgo nainstittlkâc.Osrumos que a sociedade vem
tcmandp,asexigênciassecolocandocadaVezmaisdopcntodevista

grupal,justiscaum maiorinvestimentonaformaçâo do psicölogo
voltadoparaa1eainstitucicnï,para asnecessidadesdeautogestpo
dosgruposeseusaspectnsinsutuintes.
Palavras-clmve.fluàlufçe ,institacionalismo:edacaçâ'
o

FOAU
AVALIK AODoCtmsoDEPSICOLOGIADAUNWERSDADEESTXCIODE
SXPEl-osSEUSALIJNos:COMPARACAOENTREO K RNODAMANHIE
O TLIltNODANOITE

Sérkio Paulo Behnken. Célia Regina de Oliveira (Univcrsidade
EstsciodeS;)eJ.'zznAfm-Fere ez(UniversidadeEstfciodeS4e
PontiffciaUniversidadeCatölicadoRiodeJaneiro)
Obietivos:A UniversidadeEstlciodeS5,CampusRebouças,Riode
Janeiro,ofereceum cursodrPsicologiadesde1988,tantonoperfe o
damanhlcomonoperfododanoite.O presentetrabalhotevecomo

objeuvofazerccm quecsalunosdoctlrsodePsicologiafizessem uma
auto-avaliaçpo do seu desempenho acadêmico, bem como uma
avaliw âo dos conteidos das disciplinas por eles cursadu e do
188

Pslcol-oGlA
Giuliano ântonio Godov Paîotti% e àntonio Wilson Pagotti

(Departamento de Psicologia. UNIT - Centro UniversitM o do
Triânplo,Uberlândia)
Osresultadosde esmdosque inves*gam aexpressro culturalem
universitl os têm indicado que o prccesso educacionale o meio
acadêmicoprivilegiam aformaçëotécnicaedropoucaimpcrtânciaà
cultura universal,que é uma das bases da construçâo crftica.O
presente estudo procura veriscar a expressâo cultural de alunos
ingressantes no curso de Psicologia nms Ireas de misica,teatro,
cinema, outru artes, p lftica instimcional, movimentos
revoluciondrics,saide,pensadoreseesportes.Esteestudo éum dos
ptmtosdepartidapara0 acompanhamento dc processo deforrrmçb

doPsicölogo daUNIT.Foram sqjeitos22 alunos(18 mulherese4
homens)do primeiro perfodo do curso de Psicclogia do Centro
UniversitériodoTriângulo.O instrumentodelevantamento ccnstou

de 40 nomes de pessoas contemporbeas ( 20 brasileiros e 20

estrangeircs)quederam signiscativascontribuköesem suasfeasde

conhecimento,sendccatalizadoresem momentoshistöricos.Paraa
coletadedadosutilizcu-se0sep inteprœ edim ento:foieneep eem
salade aula acada aluno,uma folhadivididaem doisblccos.No
primeiroe1edeveriaresponderaquestöesquetratavam deinteresses
pessoaiseculturais.N0segundoeram apresentadas asdezcategorias
acima citadas seguidas de 40 nomes de ''
personalidades
Resumosde ComunicaçöesG/enl/#cal

contempcrbeas''.A tarefa do aluno f0irelacionar 0 ncme c0m a
categcria.Osrpmpltadosmostram queam&iageraldeacertosfoide
22,5*,Na literatura44,
31% ,saide,35,22%,polfticainstitudnnal
28.
49*, misica, 27j
27*, movimentos revolucinnMos, 22,72*,
cinema20,45*,espoltes18,18%,pensadores,14,77*,teatro.7,95%
eoueasartes5,68%,Conelusb,osresultadosencontradosindicam
uma grande variabilidade entre as Iree
as, destacando-se pelos
extremosaliteraturaeoutrasartes.O dadoliteramratalvezpcssaser

pptam pelalreaclfnicann infcio do cnrso apenas31,55% ()fazem
apösalgunsmeses)mas,aoquetudoindicw pnrinfluenciadopr4prio
curso,a opçâopelalreaclfnicavoltaapredominar.
Conclusâo:Parecegueofatodchavern0cursoapredominânciade
matéri% eestlginsnaâreaclfnicaeaênfasedadaaelapelosmeios
decomlmicaçloleva()aluncbuscaraPsicolngiaparanelaatuarea
pröpria formaçâo,talcomo vem sedando,a enfatiza,ao invésde
desmistiscs-la.Ptrcebe-se,também,queapesardûsdebatesquevêm

deolc#aliberalquepredominaeaintençâcde
entendido como conseqûênciadegreparaçpo parao vestibular.Por sendorealizadoséai
a
j
u
d
a
r
a
r
e
s
o
l
v
e
r
p
r
o
b
l
emnqinéviduais,em um consultörio,prevalece
outro lado o baixo nl
imero de accrtos em esportes parece ser
indicativc do baixo interesse da populaçâo feminina por esportes. comoidentiscadcrdopsicölogo.
nrojetopcrcfclmznle/ncncffe pelaCâ#âT
Quandccompara-seosrestlltadosdestapcpulaçâocom osobtidosgor I
a
PagottieMarino (1997)em estudantesdetiltimo an0doscursosde Palavrapchaveformaçk,psicologiaeestudaztesdepsicologi
compntaçâp epedagogia,verisca-sequeosalunosdepsicologiaem
infcio de vida universie a mostram melhordesempenho que os
aluncs formandos. Resetindc sobre esta comparaçso surge a
perpnta:oCentro Universie oparecenë0estarcriando condiçies
deestfmulocnltural,serfqueoalunoconcluiseu cursosem evoluir
culturalmente? Serl que cs curscsestso scmentedando ênfase ao
domfnic técnicn? Os resultados, em sentido geral, indicam a
nece-ssidadederetletir-sesobrecprocessodecons% çâoproissioilal
edemelhordeterminarolugardafûrmaçâoculturaldouniversitM c.
Palavrûschave.culturaIfnfperlflârà fontmçâoI
lliver.
rildrl efornmçaoem

FOK #
A DA nM DA CONTINUnMDED0SD TUDO: UNIVERSITXRIO:;UMA

QUESTXOADollscN E
ElaineTeresinhaDalMasDias%*(UniversidadedeS4oPaulo)

Jufc/lngfl

Obietivos:A adolescênciat o perfodo dn ciclo vitalconsideradc
maisconflituosc,absoaedcre mutacional;pode caracterizar-sep0r
um longn percufso dependendo dasociedade,da culmra,dn grupc
econômicc no qualee
stl inserido,e,também,da divida quanto a
escolha prosssionale da ccntinuidade dos.esttldos nniversitâlios.
entre (mtros mntivos.A escclhade uma carreiraprtsssinnal,bem

FO> 7
A F/COLHAD0CDRSODEPKCOIXGIA:SUBSYIOSPm A FORMACAO
DoPslcöo co1

comosuacontinuidade,éparamuitosjovensum mcment:deintensas
dlividasqnepodetnmar-seumaWvênciacentraldesteperfodo,j/que
deveabandonarum pusado,viver0presentee?lanejar0futurnsem

àlacirYillaP'
//l:Cruces(FaculdadesIntegradasSenadnrRquerde amaturidadenecesskia paraisso Este eaballm estuda eanalisaos
commnentesemotivosdadl
ividadoestudantedePsicolo#aem dar
SantcAndrél
Obictivos: Pesquisas recentcs, inclusiv: as realizadas pelos
ccnselhosregionalefederaldePsicologia,mostram qneg'
andeparte
dosgsicölogos preferem a lrea clfnica e atuam comc autônomos
mesmc que isso gere gnnhos muitas vezes irrisdrics. A
predcminânciadeestsgiosedacargahorâiado cursn volta-separa
essa Jreae issn ds aosfuturosprosssionéspouca pnssibilidadede
atenderàsnecessidadesdap pulaçâo.Nantedissoessapesquisa se
propöe ainvesugarseaideologialiberaldo profissionalautônnmo,
trabalhandc em um ccnsultörio c0m a intençb de solucionar
problemasqnesâoatribufdosa0sprlpriosindivfduos,atraialnnoson
se,em funçlodosdebatesquevêm ocorrendo,o compromisso social
aparecenaescolha.
MaterialeMétûdos:Participaram da pesquisa doism posde 40
estudantesdossemestresiniciaseinaisdoperfodonotumo docurso
de Psicologia de uma Faculdade particular que atende a uma
populaçpo situadaentrea.
scamada média-médiaeme a-baixa,em
termos söcio-econsmicns. Os participantes respondcram a um
questionM o, elaborado com basenarevisâo daliteraturapertinente,
aplicadonaspröpriassalasdurante()perfododeaula.
Resultadns:52,50% dosalunosnunca pensacam em outro cnrso

superior,71,
88% escolheram-no najuventude apösassistirem aula

de Psicologia,porque acreditavam que com esse curso poderiam
melhorarseu desempenho prosssional,porque tiveram informaçöes

sobreessaéreapormeiodelivros,revistas,jornaise programasde

TV &ouquando tiveram contatodketooe indireto com prosssionais
da ârea. 39.38% dos respondentes escolheram-no pat'a conhecer
melhoraspessoas,aspessoasea simesmo,somente a sie à ciência
psicolögica. enquanto que 20,63% alegam que o escolheram para

conhecer o comportamento das pessoas e ajudi-las.48,75% dos

estudantesdossemestresiniciaispretendeatuarnaâreaclfnicaconea
53,
75% dosalunosdossemestresfinaiseafirmam identiscar-secom
essa ârea,gostardela,serealizarpormeio dessetrabalho equerer

continuidade acs seus estudos, Msociandc-os ac processo da
adolescência. Material e Métodos: Emprega uma metodnlogia

qualitativadeabordagem dofenômeno.OsSssâo6jovens,entre19e
22anns,cursando0terceiroanodePsicolcgia,em nmainstitukb
particularde ensino supericr,cujo intervalo entre o ténninc dc
segtmdopau eo infcio do curso superiornEoultrapassouoperfodo

deum anû.Realizaduasentrevistasccm cadasujeito;uma,com uma

questâo norteadora para a apreenslo da experiência de ddvida,e
outra,devoluuva,para contirmwâo da compreensâo da mesma.

Emprega () termo Expressöes Sipihcativas (ES) para desip ar
alp mas fraes d0s (Iiscnrsos, qne exigkm mmxr atençâo,p0r
apresentarem um sip iscado implfcito e passfvd de interpretaçso.
Resultados:Os dadcs das entrevistas indicam que a dlivida da

continnidadecontém 5diferentesnfveisdeprofundidade:(1)adtivida
dacontinuidadeem simesma;(2)omomentodoterceiroano;(3)a
expressâo do sentimento)(4) a defrontaçâc com o vivido;(5) o
ingresso na vida adulta. Conclusâo: Conclui que a dt
ivida da

continuidadeéasuperffciedeum conjuntodedl
ivid% queassolgm o

estudanteuniversite o,constituindo-seem um universo,quepodeser
compreendido pelo aprofundamento do signihcado dadt
ivida,em
cadaum deseusnfveisemostraqueosSstrazem todososaspectos
psicollgicosdaadolescênciacaracterizadosporbuscadesimesmoe
de identidade,influência grupal,necessidade deuma compreensâo
intelectuale racionaldo momento,atitudesreivindicatörias,Iigaçâo
com ospais,flutuaçöesdehumor;que0alunonâosesenteimpelidoa
abandcnar o curso; que a divida e,
st5 circunscrita a momentos,
algumas vezes de rellexâo,outrosde cansaço,te o ou crftica,mas
sempre geradoresde angl
istia;e,que o esœdante necessita de um
lugar de escuta, onde possa depositar seus contlitos e
questionamentos,sobresimesmo,seu curso eseu mundo.
Palavras-chaves:H/lezczacà escollmpropssionale/bml
tve
+

F0R5*9
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALUADOS NA
ajudarosoutroscom essesconhecimentos.Apesardeosresultados A
AvAuAçâo EDUCACIONAL ATRAV;S DO PROGRAMA DE APOIO'X
dosdcisgmposserem muito pröximospode-severiscarquemuitos
alunos,aoentarem em contato com outrasâreasdeatuaçâo,fazem AvAuAçâOEDUCACIONAL

opçöesdivefsiticadasem termosdeâreasdeatuaçâo(de65,20% que
Resumosde Comuni
caçsesCientificas
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Jacob ârfe u rosbLuiz /IJJ4I
K IJ,Bartholomeu Tlrr:l Tr6ccolie

trabalhoconjllntoem metaseszecfscas,aofatodestesseexpressarem

McrgariJa Maria #l8f#ld Rodrigues%* (Prcpama de Apoic à maisdo que()supervisoreàssugestöesquensmesmosdâc sûbrtc
qnefazernasupervisb.Essesdadosassinalsm um pontoessencialnc
AvaliaçâcEducacitmal-PROAV-UniversidadedeBr%flia).
processc de supervisâo,quese refere àsexpedativasdo supervisor

O PrngramadeA?oioàAvaliaçb Educacitmal(PROAV)fcicriado quantc ao desempenho d0s supervisionados e ao papel que estes
em 1998 pdo glperno Federal.O PROAV teré uma duraçhc de

assumem na supervisâc.Stlgere-se uma maiotinvestigaçbo sobre a

quatrc anos(1998-2* 1)econta c0m orçamento decerca de 1,5 supervisb em PsicologiaEscolar.
milhpodedölares.Esteprogramnf0ic resultadodeumactmperaçâo Palavras-chavelfornt
açaodopsic6logo,Jll
peaët
'
ftlepsicologi
aelcplcr
entreaCAPES-örgpogovemamentalquealmiaaeducaçâôdenfvel
superior,cW >JI)- InstitutoNacionaldeAvaliaçpo Educacionale0 FORMII
PmjetoNordeste- um propamagcvernamentalparamelhoriada SIJPBRVISXO DE UM 0R7PO DE D TAGIIRIOS DE UM CENTRO
educaçâoblsicadoNofdestedoBrasil.OobjetivndoPROAV écriar INTERDIKPLmARDEATENCAOA DEFICIENTE:
e consolidar nc Brasil centros especislizgdos em avaliaçân MariaHelenaCirneleTcledc#l(PontiffciaUniversidadeCatölicade
educacionalnosvM ns nfveis e na fcrnmçlo de recurscshumanos Campinas)
para0desenvolvimentodeestudosepesquisas,destinalbsàsoluçso
O Centrc InterdisciplinardeAtençâo ac Desciente- CIAD/PUCdeprcblemasequestöesrelativasà1eaeducacional.O laboratörio
PROAV doInstitutodePsicologiadaUniversidadedeBrasfliaéum Campinas, örgâo de extensëc ligado à Reitoria da Pcndffcia
doscincocentrcscriadosdentzodesteprograms.O principalobjetivo Universidade Catdlica de Campinas,nrc conta em seu corp de
dolaboratöriotefetivaroacompnnhamentcpermanentedaeducaçsc

cnordenaçsotscscmentecom especialistas,nem discriminaquakuer

noBrasil,baseando-senapesquisae natecnolc#amodemada

tipo de deficiência.Realiza,antes,um atendimento interdisciplinar

permanente e a formaçâo de recursos humancs especializados na
avaliaçlceducacionalcomw aram aser de.
senvolvidcs.Com relaçâo
àinfra-estruturapermanente,foimontado um laboratörio equipado
com computadores de Utima gtraçâo. Foram, ainda, adquiridos
softwaresquesb usadosnasanlsesdessestiposdeavaliaçöesem
grande,
scentrosespecializadosd0sEstadosUnidoseHolanda.Paraa

Educaçëo Ffsica,TerapeutaOcupacionaledoisArte-Educadores)a

avaliaçso.C0m o fim deatinpresteobjetivo,umainfra-estmtera (contando em suaequipecom duasPsicölogas,doisprofessoresde

t
odcequalquertjode desciência.Em algunsperfodos,amu
sâo
atendidosdoisoumalstiposdedeficiência,aindaquecom prop'
especfscos,possibilitando uma integraçso em nfveldas diferentes

deticiênciu.OsprojetcssâodesenvolvidosnoCIAD porestagilrics,

alunosdosdivcrsoscursosdegraduaçâo daUniversidade,incluindo
desde Direito e Matemltica,até cursos como Educaçro Ffsica,
especializaçlo,mestrado ebolsasparaprofessoresVisitantes.JJ f0i. Medicinw Enfermagem, Educaçâo Especial, Fisioterapia,
feitaumaseleçâodequatropessoa com formaçâoem nfvelsupericr, Fonoaudi
ologia e Psicolo/a. Sb atendidas cerca de 600
quepreenchem o peïlexigido paraumaespecializaçâo dessetipo. pessoe semana,oriundasdeCampinaseregiâo,participantesdedoze
Foimontado um progrgmn queabrange:(a)participaçb em curscs entidadesdereabilitaçâo depessoascom necessidadeseducacionais
oferecidos pela pös-graduaçâo e por prcfesscres especialista especiais. O trabalho efetuado pelos estagie os é altamente

fornlaçscderecursoshumanos,0prcjetoPROAV oferecebclsasde

convidados;(b)eeinamentosem softwaresparaconstruçâodebanco

ansiögeno, exigindo que a supervisâû seja realizada ccm

de ittns e anfises estadsticas como: SPSS, TESTFAW , caracterfsticasdeum grupo de retlexâo.M uito embora nâo busque

MICROFACT,BILOG,PARSCAIF, MIJLTILOG, e outros;(c) objetivcs terapêuticos, produz efeitos terapêuticos ao favnrecer
levantamento bibliogrl co de literattlra brasileira e estrangeira,

trccas,intercâmbiosedissolverestereötipos.No grtlpodesupervisâo

relacionada à 1ea de avaliaçâo educacionai; (d) contato com

dasqunrtng-feirasdemanh: maisdo que nlmca atécnica grtlpalé

instituiçöesnacionaiseestrangeirasquemantêm projetosnaéreade amplamenteuulizada,atéporqueocontatccom pessoasportadorasde
avaliaçsoeducacional;(e)anâlisesestatfsticasdo bancodedadcsdo sfndromes de autismo,como é o caso da clientela deste perfodo,
SAEB referente à 1997;(0 elaboraçâo de relatdrios e artigos suscitan0sesta#lriosum numero grudedeconflitoseemcçöes,
cientflkosvisandcsistematizaredivulgarosresultadosobtidos.

lprojetojnano'
nzopel
aCâ's.
îe'cllc:Mundiat
Ptlluvrcscàtpe'ltlp?
lafl/,avaliaçk educacional:rtcursosàl
d/nc?ltv
F0RM 10
ALIANCA DE W ABALHO NA SUPERWSIO EM PSICOLDGJA ESCOI.AR
%%carmen Llcf/ Caldeira Goncalves.**WalterMarùzno de Fcrl

sendo0grtlpodesupervislo0espaçodecontinênciaetransformaçlu
desta fantasméticagrupal.O grt
lpo de supervisâo permite,além de
ç
ligienizar''0 traballm altnmenteansiögeno d0sestagio os,quese
procedaaoquestionnmento dasprlticasedaswöes,assim como da

ttoriatdaidtolcgiasubjacentts.Visandofacilitarainclusâosocial
da clientela dasquartu-feira de manhp,composta porcrianças e

adclescentesautistas.desniu-seum projetodeeabalhovoltadoparaa
SilvaNeto e ##C= X FerreiradeXvflc (PoniffciaUniversidade aquisiçâo de autcnomia em atividades de vida dio a,tais comc
CatölicadeCampinas)
ccmunicaçâo,locomoçso,Mgiene pessoal,vestulrio ealimentaçâo.
Partindo do pressuposto de @e 0 estabelecimento do vfnculo dos

O estudoobjetivouanalisaraaliançadetabalhcnopmcesso de estagiM os ccm a clientela é imprescindfvel, cada estagiM o
snpervissc naopiniâo de supervisnres.A nmostra f0icomposta de desenvclveuumavi
adeacessotom cadasujeito.Xmedidaem queo
sete supervisores,prcfessores universite cssendo 28,57% do sexo vf
nculo stestabelectu,ht
mvtumaconvergênciaparaoscbjetivos,

masctllinoe71,
43% dosexofeminino,com idadem&iade39anose
8anosdeexperiênciacomosupeM scres.O instmmentoutilizadofci
0 InventkiodeAliançadeTrabalhonaSupervisâc,composto de23
itens.A anâlise da médias dos itens do inventM o,indicou que as
maisaltasseconcentraram nositensquesereferiam àscaractedsticas
positivasde auto-avaliaçâo porparte do superviscr,com relaçâo aos
seussuperyisionados,quanto:aoesforçoquefazparaentendê-los,ao
oferecimento de meiosde correçâo de seus elw s na intervenlâo,ao

seuencorajamentosobre0falardotrabalhodemaneiraconfortévele
afacilitarassuasfala.Ositensqueapresentaram médiasmaisbaixas
referiram-seàsavaliaçöesdo superviscrquanto ao dzsempenho de
seussupervisilmadosnasupervispo,taiscomo:oentendimentodestes
sobre a probleml ca psicopedagögica, as técnicas utilizadas, ao
190

levando-se em ctmsideraçâc as possibilidades,os interesses e as

necessidadesdnssujeitos.0 cnminhonosentidodefavorecerqueos
estagiâios se ccnstituam em grupospensantese sujeitos ativos,
capazes de mudar e de certa maneira subverter o estabelecido,é a
molapropulsoradetodootrabnlhodesenvolvidocom osestagio ose

queserefletediretamenten0sprojetosrealizadoscom aclientela,
sendo entâo possfvel se pensar o afeto como a energia que faz
ftmcionaromotorcop itivo,mastamb6m ovfnculo como atstrumra
dinAmlca, que ccmpreende os processos de comunicaçâo e de
aprendizagem equepossibilitaprcfundastransformaçöes.
Palavras-chave.gmlm d6Jgrerpfzt
l,vlnculoeestagidrios
F0RM 12
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AVAI.
IACâODODESENVOLVIMENTOINFANTILEM VISITADOV CEJAR
CoMoPRM ICAINTEGRADORANAFORMACAODOPSICtII.
SGO
MarianaGarbim deOliveira*,3Tflle?lJdosReis.efgzcl?laAndreazi

(PonuffciaUniversidadeCatölicadeCampinas)
A visita dnmiliciar tem se mostrado uma estratégia eicaz de
avaliaçàoeprcmoçâo'
dodesenvolvimentoinfantil.Infnrmesscbre as
capacidadesdesenvolvidase/ouem aquisiçâopodem serelaboradosa

partirde observaçöesdo cotidiano dacriança e do conjunto de
exigênciasesuportesdisponibilizadosparae1apcrseuscuidadores.
A avaliaçâo contextualizadade criançasexpostasarisco pode se

constituirnumaexperiênciadeformaçëoprtéssicnalem psicolo/a
solicita que o p aduando integre conhecimentos e recursos
instrumentaisdapsicologiadodesenvolvimento,avaliaçâoinformale
promoçâo da Salide Mental.P0restarestzumrada em settingsnâo
eadicionais, oportuniza o desenvolvimento de capacidades de
.

relacionamento interpessoal,posturadeajudaprofissional,retlexso
diagrldsticaeproduçâodere#strosccmpartilhsveis.
Estetrabalhorelataaexperiênciadesetedupla dealunosdoquarto

ano dePsicolngia em visitasdomiciliarese/cu ainstittlköesde
educaçâo infantilvisando avaliaro contexto de desenvolvimento de
criançasconsiderad% deriscopeloServiçodePe atriadeum Centro
deSalide.A propostafoisubmetidaàapreciaçâo daCoordenaçsoe
encaminhadaàPd iatra,queindicou setecrianças,c0m idadesentre
um ecincoanos,paraserem visitadas.Apösaleitraediscussb dos
prtmtuM os,fcrnm agendadasvisils,visando obterapermissâo dos
responssveiseestabelecero Wnculo necesso oao desenvolvimento
das atividades,norteadas pelo modelo ecolögico de avaliaçâo do

fornuçb , é relevante o intercâmbip de experiências docentes,

especialmente frente a classes dos Cursos de Psicolo#a com,
cclnumente, 7040 alunos.
1981, o (111%0 da PUC de
CAMPINAS comporta disdplinas teârico- -prsdcas,em numero
crescenteaclongodasséries:naparteteörica,um professoratuacom
aclasse;naparteprl ca-um professorfdesip adoparaturmasde

10,15ou18alunos-oqueocorreem trêsnfveis:a)familiarizwâo;b)
preparoins%mentalefcrmaçâodeatitudes;c)intervenlo,em esté/os
nly rvisionnflcs.Suaélûmareestzuturaçào cunicular,implantadaem
1994 eintepalizadaem 1998,manteveeaprimorouestapolfticade
formaçâo.Vinculado a este Curso,este trabalho descreve uma
atividade teörico-prlticaem PsicologiadoIe envolvimemo Infandl,
quemesclaosnfveisde fnmiliarizaçpo,formaçâo instrumentalede
atitudes.
Método:A atividade - 'mini-réplica'
'de pesquisasbrasileira ocorreatravésdasaulasprlticasdePsicologiadoDesenvolvimento-ll
/ 2*série do Cursc de Psicologia,em turmas de 18 alunos.A
disciphna tem como temas gerais das aulas teöricas, o

desenvolvimentodalfagx p??l(10semestre)edesenvolvimentoJlcftpafetivoe#epersonalidade(2@semestre).Em cadasemestre,aprâtica
(2aula quinzenais)centra um sub-tema dogeral,desenvolvidoem
trios de alunos:leitura,anélise e sfntese do artigo de pesquisa

selecionado;réplicaem mini-amostras(3-5 sujeitos)dediferentes
idades; orgnnizaçso dos resultados; anslise comparativa com o

original;relatörio.Em diferentesopoltunidadesjlforam focalizados:
pensamento animista, discurso narrativn em crianç%, realismo

nominal e alfabetizaçëo,

faz-de-conta, auto-conceito,

desenvolvimentomoralz
desenvolvimentc.Os alunosintera#ram com as crianças e seus Resultados:Estegênero deahvidadetem-serevelado umaprstica
familiares,buscando qualificar as respcstas ambientais dadas às i
ntegativadeve csobjetivosdefonnaçâo:a)ccntato com clianças,
condutu infantis que expressavam necessidades ffsicas,cop itivo- em situaçöes concretas, ilustrativa de diferentes conceitos c
linp fsticas e sccioafetivas. Detiveram-se ainda identiscandn as processosdesenvolvimentaisprevinmenteesmdados;b) contadocom
aquisiçöesqueaumentam acapacidadedeadaptaçâoativadacriança. escolas, gerado pela 'busca de amostras', com o exercfcio de
A partirdosdadoscoletadosem tresvisitas,cadaduplaelaborou negociaçöes,esclarecimentossobreotrabalho,condutaséticasligadas
u'
m sumin'o infornutivo.disponibilizado no prontuM o da criança ài
nstituiçloeaossujeitos'
,c)familiarizaçâocom pesquisasbrasileiras

paraosprosssionaisdo Centro deSat
ide (nutridonista,enfermeiro, em Psicologia do Desenvolvimento e periödiccs nacionais; d)
usistentesocial).Foram realizndnsentrevistasinformativascom os ccnstataçâode mudançasevolutivas,atzavésdeestudostransversais;
agentesdecuidado,evidenciandcDpectossaudlveisidentiscadose
sugerindo altem ativas para reduzir o impacto de condiçöes
desfavcrsveis.Algunsprodutoscomolivropersonalizado,Ebum c0m
registrofotogrv co ekitdemnterialllidico foram elaboradospara0

e) contato, contexmalizado, com diferentes procedimentos de
avaliaçâo e coleta de dados (observaçâo,avaliaWo processual,
métcdoclfnicopiagetiano,escala;situaçöesindividuaisecoletivas);
t)articulaçsodestesapectosnopmcessodaréplicatseurelatörio.

re/strodesugestöestaiscomo alteraçöesnarctina,ampliaçsoda

Conclusöes:No tcdo,esta prsticatem propiciado 0 '
encontro'do
aluno com questöesteöricasdo desenvolvimento infandl ecom sua
manifestaçpo concreta em gmpos de crianças,de idades variadas e
diferentesmeiosB cio-econômicos;areflexâo sobre aspectoséticos,
metcdolögicos e da realidade social;a intep açëo de Psicologia do
Desenvolvimento-ll com asdisciplin% de Psicologia Geral,Social,
Avaliaçpo e M étodos de Pesquisa,dentro da 1%série.Destacam-se,
ainda,nasapreciaçöesdaturmaqueintegralizouonovoc'urnrculo,em
1998,as vinculaçöes com disciplinas posteriores- Psicologia do
Adolescente, Psicologia Escolar, Psicodiagnlsuco Infantil,
Psicopatologia,PsicclogiadoExcepcionalePesquisaem Psicologia,
indicando que este cnminho docente estl contdbuindo para vM os

rededesuportefsmiliarebuscadeserviçosdereferência.

A anélisedoconjutodoseabalhosevidenciaqueavisitadomiciliar
mostrou-se uma experiênda enriquecedora para os sujeitos

envolvidos.O grupodesv adoporumademandaconcreta,respondeu
adequadnmente;aaceitaçâofoimniorapartirdo momento em queos
cuidadores se percebernm acolhidos em suas dificuldades e
reassegurados em suas capacidades.A avaliaçâo positiva desta
atividadc evidencia a demnnda por atividades de extenssc que
concretizem vfnculos intra/interinstitucionais.M aiores estudos sLo
necessM os para avaliar a esc4cia deste procedimento enqtlanto
préticainterventivae atividadedeformaçâo profissional.
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DEpslcotoccAlh puc DECAMPmAS

Miriam SchterliHo# (Pontiffcia Universidade Catölica

d

f

crescente em dir<ro ao exerddo prosssional.Diantedesta metade
ResumosdeCom unicaçöes Cientçficas

educaçöo v rcl.Cad.Pesq..82:43-55; Perroni.M.C.(1982) C/ll#en'
Fe
ctle l
'
nclWe.
rlivresnodesenvolvimentododiscurso Fllrrllflr.Cad.EStMdOS
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Maria Elisabeth Salvador CJ:l= p#* (Psicologia Fzucacionalda
FaculdadedeEducacpcdaUnivefsidadeEstadualdeCampinas),éna
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CONCEIW F.SDEPSICOLOGIADEM IJNOSINGRESSANTESN0CDRSODE
ENFERMAGEM

M/rfuTorezan(Psicolc#aEducacionaldaFaculdadedeFzncaçlcda
Universidade Estadual de Campinas) e hntonio Bento âlvel d6
Moraes (Odontclcgia Social da Faculdade de Odontolcgia de
PiracicabadaUniversidadeEstadualdeCampinasll

A preoctpaçso c0m a formaçâo ec desenvolvimento prcsssional
do dentista em relaçb à qualidade dc desempenho clfnico e,
principalmente,em relaçso à qualidade da interaçëo profissional-

éna Maria Pimenta Cawalho (Depm amento de Enfermagem

paciente,emboranp0sejarecente,tem 5id0objetndegrandeinteresse

Psiquiltrica e Ciências Humnnas da Escola de Enfermagem de

daacademiaedasociedade.Ta1preocupaçsodirecicncuarealizaçso

RibeirâoPretc/usp)

dopresenteestudoquetem ccmoobjetivoanalisarcomooprccesso
interativoentreadentista(CD)eapacientepodecontribuirparaum
atendimento odontolögicc (AO) mais adequado. Além disso,

Disciplina dePsicologiatêm sido incorporadasa0scurrfculosde
cursos de Enfermngem desde suaproposiçso como cursc de nfvel
universitM o,nadécadade50.Junto aoutrasdisciplinasdachnmada
sreadeCiênciasHumnna,aPsicologiavem buscandocontribuirccm
o ç'
saber/pensar do enfermeiro''. Dessa maneira buscou-se, no

presentetrabalho,levantar,juntoaalunosdo1*=0deEnfermagem
suaccncepçâodePsicclcgiaeporqueelaéesmdadanocurso.Antes

di se iniciar a disciplina Psicologia Geral, apresentou-se um
questionl o a0salunoseaquiserâoanalisadassuasrespostasaduas
questöes principais ç:
O que é Psicologia''e 'Tor que esttldar
PsicologianocursodeEnfermagemr A0finaldadisciplina,foifeita
uma avaliaçâo da mesma e repetiu-se a questâo ççO que é
PsicologiaF'.Prdendia-severiscarseocorrerinm ou nâo alteraçöes
nasconcepçöes.Respondtram ao questionM o,no infcio,84 alunûs,
sendc trê,sdo sexo maculino e o restante do sexo feminino.com
idadesentre19 e27anos.Nolinal,responderam aoquesticnH c69
.

pretende-se,apartirdessaanfise,levantarelementosparapropcsiçpo
de estratégias de ensino que ctmtribuam para o desenvolvimento

profissicnal do CD.Participaram uma CD (odontopediatra),uma
pesquisadora-psic4loga(Pq)eumapacientens0colaboradoracom 66
meses de idade.O estudo foirealizado no Centrc de Pesquisa e
Atendimentc Odontclögico para Pacientes Especiais- Cepae.da

FaculdadedeOdontologiadePiracicaba(FOP-UNICAMP)easseis
sessöesde AO,com unu horadedtlraçâc cada.foram observadase
l
ilmada .EntreumasesssodeAO eoutra,aCD eaPqencontravam-

se, assistiam juntas an videotei
pe (VT), discutiâm a relaçso
prûfissional-paciente,frente as prIticasccmportamentais e clfnicas

realizadas,eplanejavam asessposeguinte.Essesencontrosforam

gravadosem fitascasseteedenominadosde sessâo de supervisso.A
organizaçâodosdadesf0irealizadaata
eavésdasfntesedatranscriçâo
dassessöesdeAO seguida dasfntesedatranscriçâodassessöesde
upervisâo. A anâlise dessas sfnteses envolvvu, inicialmente, a
alunos,ou seja 82% do tctalde altmos.Houve trancnmentosde s
identificaçëc d0seventos clfnicose comportamentais oconidcsem
matrfcula (3)e osdemm's faltaram,js que a presença nâ0 era cadasessâodeAO;asep ir,comoesseseventosforam discutidosna
obrigatöria, As principais categorias de respnstas relativas à
supervissn ccrrespondente e, snalmente, como
concsituaçEod:Psicolo#a,naprimeiraapresentaçâodoquestionlrio, rseelsascpioonade
va
ms
ecom asdemaissessöesdeAO,parapoderdetectaras
foram: 1.Estudo da mente (35%9;2.Estudc do ccmpcrtamento
mu
da
n
ç
a
s
q
u
e
correram nocomportnmentodaCD edapaciente.Os
(25%);3.Estudcdasaçöesereaçöesdopsicolö#cohumano(15*);
4. fesultadosreveo
l
a
ueemboramuitasvezesasexigênciasclfnicas
Estudo dos sendmentos e ccmportamentos (14*);5.Esmdc das se sobreponkam ràasmnq
ecessidadesccmportamentaisdospacientes,ac
rehçöesdosindivfduoscom outros(7*):6.Outrasdesnköes(4%)e darcpcrtunidadeparaaCD revererefletirsobreasuaatuaçâoefalar
7.Nâo sabe(1%).Ao finaldadisciplina,repedu-seoquestino o.As
respcstasrelativa àconcepçâo dePsicologia,nestasegundaccasipo, sobre os seus sentimentos e insep ranças,durante as sessöes de
ficarnm Msim categorizadas:1,Estudo do comportamento,mentale supervisso,parece favorecerseu desempenho técnico ap longo dos
.F:ipossfvelobservarque,apösalgumassessöesdesupervisâo,
bioldgico, aeavés de suas manifestaçöes (35*); 2. Esttldo das AOS
a
CD
melhorouseupadrën deinteraçâocom apaciente,criandoum
relaçöesentreoindivfduoe0ambiente(23*);3.Estudodasrelaçöes
v
f
n
c
ul
odeconsançaentreelas,oquecontribuiufavoravelmentepara
entre as pessoas (14*); 4. Estudo da mente através de suas
a
r
e
a
l
i
zaçâodasatividadesclfnicaseum AO menosestressantepara
manifestaçöes e açöes (12*):5.Estudo d0s pmblemas humanos
t
od
os
osenvolvidos.àssim,parecequeapossibilidadedeobservara
(9%);6.Esttldc dasrelaçöes entre corpo e mente (4*)e 7.N5c
p
r
l
p
r
i
aatuaçboerefletirscbreelapodeproduzirmaiorconhecimento
respondernm (3*).Qtlanto à finalidade da disciplina no curso
veritkou-seassep intescatzgoriasderespostas:1.Compreensso do sobre o prdpric comportamento,o qtlepor sua vez possibilita nm
paciente a quem prestarâc assistência (58%);2.Compreensâo das maiordomfniosobreapröpriaaçsonainteraçâo com opaciente.Isso
pessoas,demodo geral(25*);3.Promoçâo dasalidemental(13%); sugereque,ao se pensarno dcsenvolvimento prolissionaldoCD,é
4.
Outrascategorias(2*);5.NL0sabem (2%).Quantoàsconcepçöes necessl odarmniorênfaseaosMpectosdeposturadestenainteraçsc
de Psicologia veriscou-se uma clara tendência ao aparecimento de com opaciente,oquepodeserrealizado atravésde VTsrelativosa
que,enquanto uma estratégia de ensino,possibilitaria a autonoçöesmm'sinteracionistasem contraposkâoksdesniçöesdeestudo AOs
o
bs
e
r
v
açâo cu a observaçâo de outras situaçöes de AO.Tais
da mente ou estudo do comportamento, em consonância com os
contetidos abordados.Por outro lado a visâo de uma contribuiçlo observaçöes poderiam ser mm's produévas se acompnnhadu de
direta para a compreensâo da pessoa e do paciente coloca uma discussöescom outrosprofissionais.
expectativadeaplicaçâomaisimediatadoccnhecimentooqueimgöe Apoiopnanairo:Fâ#FJ#-Proasso97+1733-7

dereçoelefrlafca'bethfop@yahoo.com
alpnsprcblemnqparaadisciplina(equem apleneja)entendida,ao JXn
k/
a
praychave:fornl
açt
ïollrt#llft?/lcl,psicololi
a-odontologia,ïnlercflp
queparece,comoalgoprontc enâocomoalgoem construçâo.
Palavravcluwe:ensinodepsicologi
a epsicologiaezulffle
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Restlmosde ComunicaçöesCientmcas

# zJTJ& : DA PSICOLOGIA

HISI
A ExpERlO clA D0 MEDO N0s RELATOS DE VIAGEM DE
NAVEGADORF,
S PORTUGUESESE ESPANHéB N0 BRM IL D0 SéCULO
XVI

MarlyCoelhod6Carp/le eMcrf?la Massimi(UniversidadedeSân
Paulo,RibeirâoPreto)
A literamratilosöficocientficaretratouem (mtraépocaotemadas
emoçöes que atualmente encontra-se inserido no ccrpo teörico da
Psicologia moderna.Expressöescomoo amor,o medo ou atristeza
eram evidenciadas como Hpaixöes da alma''em diversasnbrasda
Filososa, Teologia, M e cina ou M oral. Portanto, hs um
conhecimento acercadesta teml caantesdo advento daPsicologia

criminalidadeecompcrtamentosindesejlveis;'ç
desaccnselhamentode
casamentos interraciais'';S'seleçâo dos melhores indivfduos''para
constituiranaçân,etc.
Osdadcsfcram cclhidcsdeobrasdosautorescitadoseperiödicos
especfficosdemedicinw eugenia,psiquiatriaepsicolngiaproduzidos
noBrasil,entreelesosànaisdeEugenia,daSociedadeEugênicade
SâoPaulo;()Boletim deEugenia,dd icado àeducafb epropaganda
eugênica nn pafs,0 Boletim & Higiene Mental, a Revista de
NeurologiaePncbiatriade.
s.#,etc.Todcsveiculadûsnasprimeiras
décadasdesteséculo.
Sep ndo os psiquiatras e outros cientistas que adentravam nos
assuntospsicolögicos,amisturaracialdoselementosqueaportavam

noBrasilpoderiaprejudicarf)seudesenvolvimento.A ççmiscigenaçâo
enquantociência,cujoestudodopontodevistapsicoll/coinsere-se promfscua''estariadisseminandodoençasmentaisecomportamentais,
pröprias de grupos raciais especffkos entre os brasileiros,o que
hojenaJreadeHistöriadasldéiasPsicolögicas.
O objetivodestetrabalhoéadescrilsoeaconceituaçâoda?aixso também poderiaserumaconseqûênciadadisseminaçâo dedcenças

do medo enquanto fenômeno evidenciado n0srelatosdeviagem de infecciosa,scbretudo dassexualmentetransmissfveis,também mais
navegadores pcrtugueses e espanhpis no Brasil do século XVI. comunsem determinadasrafasou devido ao ''mnu comportamento
especificamentenascnrtnsdospoltuguesesPero Vaz de Cnminha, moral''decertosindivfduos.
Piloto M ônimo,Pêro lz)
Jesde Stmsa e no livro NaufrJzios e A eugenia,aliada aossaberespsicolögicos,constituiu um notsvel
ComentM osdcespnnholAlvarNusesCabezadeVaca,apresentado aparatodisciplinar,natentativadetliminarcertoscomportamentose
porHenryM illerem 1938.
doençasmentaisaomesmotempoqueobjetivavaaumentarorlfvel
A metodologia utilizada f0i a leitura das fontes primo as e intelectualdo brasileiroatravésdoseu melhoramento racial.Mesmo
anotaçöesdcstrechosqueevidenciavam apaixâodomedoeoestudo criticada por algans cientistas do perfodo em sens pressnpostos
dealp masfontessecundo asparaa contextualizaçrc do momento bisicos,aeugenia,al
iadaaum projdopolftico s4lidoem tomodo
histöricoeuropeunosséculosXV eXVI.O referencialteöricoblsico desenvolvimentonacional,foibem aceitaenmplamentedifundidano
queelucidaateoriapsicolögicadapaixâodo medoaindaVigenteno pafs.
séculoXVI,éencontradonaobraéticaaNicômacodeAristlteles, Ossaberesgsicolögicos,qllenaqueleperfodoprccuravlm efetivara
sendoeste,0norteadordodesenvclvimentodaanâlise.
sua identidade cientfica, tomaram tstas bues como certas e
O estudodomaterialevidenciaqueapaixâodomedn évivenciada irrefut/veiseasntilizaram largamente,inclusiveparaaelaboraçâce
pelos navegadores de acordo com as categcrias da filososa aplicaçâode testesmentaisepsicodiagnösticcs,natentaévadeconter
aristotflica,sendo ()medc uma reaçso a um perigo iminente ou apandeondadedegeneraçâomentalpelaqual,acreditava-se,opafs
imaginâioem relaçâcaobjetosep'
tlposhumanoseum indicadordo estavapassandc.
insucessodarelwâoquesetentavaestabelecern0sprimeiroscontatcs lTrabalhopnanciadopelaFAPESP
Fclavrar-clavezeageaia,saberespsicolhicosehistôriatfcpsicologia.
entrefndiosecristsos.
O atualtrabalho é importante para o resgate do processo de
desenvolvimentodasidéiaspsicoldgicasnaculturabrasileira,apartir SS J
CONSTITtINâO DA PRXTICA PROFBSIONAL EM PSICOLOGIA:UMA
doconhecimentodahistöriadasidéiasdcperfodocolonial.
BREVEHISTöRIAD0CUjRICULODEFORMACâOPSII
Palavrapchave:&J/JH/
Zdapsicologi
a,r
zletff
ptpaixöes
CristianeFerrdfr/ Esch, LucianaJJ??l- l#eâ?la MariaJJCJ Vilela
(UniversidadedoEstadndcRi0deJaneiro)
#5 2
EUGENIA E SABERES PSICOO GCOS N0 BRASIL DO COMW O D0
Obietivos: A Psicologia, enquanto saber e prltica sobre a
Sécutol

Dndrl Luls Masieroe* e Marina Massimi(Universidade de Slo
Paulo,RibeirâoPreto)
CiênciaformalmentefundadaporFrancisGalton noséculo XIX,a

eugenia objetivava estabelecer certaq condiçöes de reproduçâo
humana,visando omelhoramentodaqualidaderacial,estimulando a
reproduçâo dos indivfducs tçbem dotados'' ffsica, moral e
mentalmente.
Estas idéias foram amplamente aceitas e incorporadas pelos
intelectuaisbrasileiros,sobretudo pelospsiquiatra ,entreeles,Franco
da Rocha,Antonio CarlosPacheco e Silva,ErnaniLopes,Inlcio da
CunhaIxpes.entremuitosoutros,no começodo século XX.
A eugenia,paraestespsiquiatras,seriaumaötimaprl caprofilltica
das desordens mentais.Atravfs do controle de nascimentos d0s

4:
degenerados'',procurava-se melhorar os adjetivospsicolögicosda

subjetividadehumana,B foireconhecidasocialmentenoBrasilno

séculoXX.Atéentpo,asidéiaspsicolögicaseram enconeadasaqui
em obrasfilosöscaseteolögicas,predominandoapreocupaçâomoral.
Em meadosdoséculo XIX,o Positivismofazreferiressapreocupaçëo

àanllisecientfticadascondiçöesdevida.é aindaum perfodode
autodidatismo, a gartir de pubhcaçöes e esmdos estangeiros.
M edicina e Educaçâo sp0 os espaços dos quais a Psicologia

conquistarJsua autonbmia.O objetivodesteeabqlho 6 apontara

pernunentepresençada(Iistinçâoentreciênciabssicae aplicadanas
propost% de formaçâoem Psicologia.
M ateriale Métodos;Foram feitas entrevistas e consult% a fontes
primM as referentes ao LPCPED - Laboratörio de Psicologia da
Colônia de Psicopatasdo Engenho de Dentro e ao ISOP e eabalhos
decomentadores.
Resultadcs;As pesquisas mostraram a impcrtância do eaballm de

Waclaw Radecki,convidado para montaredirigiro LPCPED,cuja
inalidade,entreoutras,eraserum centro didsticoparaaformaçâo de
Nesteestudohistoriogrv co,objetivamosdiscutiraapropriaçâode t
algunspressupcstos eugênicos pelos saberes psicolögicosno Brasil, psicölogos.Em 1932,o Iaaboratörio foitransformado no Instituto de
assim chamadaçfraçabr%ileira'
'.

osquaisfundamentaram prsticasinstitucionaislegalizadas,entre elas:
intemaçöeseugênicas,istoé,%çretiraroloucodecirculaçâo''paraque
nsohcuvessec risco deprocriarestirpes''
m entalmentedegeneradas'';
'i
controledaimigraçâo'',uma vez que detenninadosgruposraciais,

como o negro e o asiltico,bem como os mestkos,segundo os
eugenistas, teriam maior predisposiçëo a doenças mentais,
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Psicologia,tendoentresuasseçöesaEscola SuperiordePsicologia,
responslvelpela formaçâo de psicölogos,A proposta do primeiro
curso apresentavauma duraçâo de4 anos,com um programa em três
etapas.Apössete meses de funcionamento,o Instituto dePsicologia
foiextinto,sendotrêsaspossfveiscausasdeseufechamento:faltade
recursos orçamentsrios, pressâo de grupos médicos e pressâo de
195

gmposcatllicos.Ncva ?rnposta de olkializaçbo da Psicnlogia sd UFRGS,nc@ alseformaram OSpsicplogosque,em 1972,fundariam
ocorreuc0m EmflicMil.
ayLöpezem 1954,quandof0ipublicado() ()Curso dePsicclogia da Universidade.Outra aluna destacadade
primeirc anteprojeto de replnmentaçb da prcsssâo. O curso Souzaf0iGraciemaPacheco.Ao matricular-senoC'ursndeFiloscsa
compreenderia0 Bacharelado,c0m duraçâode3 anos,pré-requisitc em 1943,Pacheco trazia uma grande experiência de professora
para 0 ingesso na Licenciatra,de ip alduraçâc,vnltada para primkia,conhecimentodatecriadeWilliam James,eexperiênciana

educaçâo,trabalhoeclfnica.O anteprojetofinalf0isancitmadooito aplicalro do Teste ABC de lzmrenço Filho.Nelta épcca,jl

trabalhavacomo assistentetécnicadoCentrcdeEstudcsePesquisas
anosmm'starde.
Conclusâo:A extinçlo do Instituto de Psicologia fundado por FzucacionaisdaStctttariadtEducaçâo,tomando-sedretoraapartir
Radech dlpistasparaentenderopercursodafornuçsopsinoBrasil. de 1946.A clmtribniçpo dn Centro é reconhecida gelcs tabalhos
A justiticativasnanceira parece sera maisfrl#ldascausM.A pioneiros em crientaçb e psicclogia escnlar. Ainda em 1946,
gradativasubstituiçb daPsicolo/aFilcsöficaporuma?reocupaçso lecionoupsicologiadaeducaçëonocursodePedagogiadaFaculdade
cientitkistareprescntadapelosmédicosreforçaasegtmdahipötese.A deFilosofiadaUFRGS.N0ancsep inte,foiccnvidadaparalecionar
tentativa de recuperaçpo e ampliaçso do esgaço de influência da didética nu licenciaturas da Faculdade de Filoscfia.Aceiton ()
Igreja,particulsrmenteatravésdoCentroDom Vidal,apntaparaa convite c0m a condiçso de poder 'çdaruma didl ca psicolögica''.
tetceirahip4tese.Assim,pareceque aproplmapicneiradeRadecki Anos depois,quando 3e dedicava à fundaçpo do Col
é#o de

sucumbiuptvpressöescorporativaseideclöjicas.A linhamestrado Aplicaçso,doqualfoidiretorapor28anos,escolheuduasjovens

programa de cursc de Radeckié a investlgaçso experimentaldo professorasparasubsti
tuf-la:JuracyMarqueseAnafrisdoAmaral.
fenômeno psfquico.Nâo se distingue muito do currfculo mfnimo Os professores M aciel e Pacheco foram, assim, dois picneiros
regulamentado em 1962:curso b4sicc,c0m ênfase nasdisciglin% mnrcantes na implantaçâo prtdssional. na divulgaçâo dc
biolögicase sociais,além de epistemologia,histöriada psicologia, conhecimento psicolögico e na formaçâo de profissionais em
metodologia experimental,teorias e sistemas psicclögicos.A este y
Psicologia,noEstadodoRioGrandedoSul.
contelido se seguiria aPsicologia Aplicada.Na propostade 1954,
rojetoftnandadopdoC#1%
ztatfelniciaçâoCfe/mlcq CNPq
percebe-se umn formnçâo dupla: nc Bacharelado, embu amento 'Bolsi
teörico,centradcnosfundnmentosdePsicologiaedeJreasatins;na Jkltwrcpcâtwe.'histôria,psicologiaeSraril

Licenciatura,fornuçbct&nicaesyecializada.O carltercientfico,
basedasprcgcstastantodeRadecklquantodeMira,estépresenteno
Parecer403/62,queregulamenta0novccurrfculomfnimo.

lprojetolnanciadopelaUSRJ,CNPqeFâ'F,r
Palavrapchave:formaç. e-pfc/ltqà carrlcvloempsicologia:
histéri
adapsicologia

HIS4
HBTöRIA DA Pslcolm lA NO Rl0 GRANDE D0 SUL: M

CONTRIBUICôES DE NIIr ANTUNES MACVLl (1920-1992) E
GRACIEMAPACHFT!O(1910-1999)

Silvaaa de Oliveira#. Erika Juchem# e Willium B. Gomes

(UniversidadeFederaldoRioGrandedoSul)
Otietivo:O primeiro grande fcrmador de psicölogcs em Porto

Alegre(anos40)foiopsiquiatraepsicanalistaDécioSoaresdeSouza
(1907-1970),@ esetransferiulogodepoisparacRiodeJaneiro.Seus
alunos continuaram seu trabalho e desempenharam um importante
papelnodesenvolvimento(laPsicologianoEstadc.O estudoressalta
ascontribuiçöesde doisde seus aluncs:Nilo AntunesMaciele a

Psicolc/a dc Trabalho; e Graciema Pacheco e a Psicologia
Educacional.
M étodo: Fcram entrevistados treze professores de psicologia no
Estado, incluindo M aciel e Pacheco. A Kp ir, as informaçöes

HIS5
As IDénsPslcolfflcAsE O ENSmO DEPSICOLOGIA NOS CURSOS
NORMAISDEPORTOALEOREN0PERIODODO1920A 19501

Cn'
stina l.àlzlII
'
:r#* (Universidade de Sâ0 Panlo,Ribeirâo Preto) e
Ffllfa??lBarbosa Gomes (Universidade Federaldo Ri0 Grande do
Su1)
Obietivos:O ensino daPsicolcgiano Ric Grandedc Sulteveseu
infcicrelacionado àcriaçâo doscursosde formaçâo de professores
primM os,também conhecidoscomoCursosNormais.No estadose
destacouo papeldo Institukn deEducaçâo GeneralFlores#J Cunha
dePorto Alegre.EsteInstituto f0i0principalcentro defcrmaçrode
docentespara0ensinoprimârio edifuscrdencvasidéiasrelativasà
Educaçso,entre elas o estudo dos contefdos psicolögicos. Este
trabalhoestudaapresençadaPsicologianosCurscsNormm'sdePoào
Alegre no perfodo de 1920 a 1950. Aponta as diversas idéias
psicolögicas que intluenciaram asprlticas pedagögicas da épocae
identificaosprimeirnsprofesscresquelecionaram estadisciplina.
Materiale Métcdos:Foram analisadosdocumentososciais,ccmo
decretcs-lei estaduais e federais que regulamentaram os Cursos
Normaiseo ensino dePsicologiano estadodo K o CzrandedoSul.
n mbém foram examinadu publicaçöes do perfodo histörico
investigado,como. jomais e revistas,al
ém das correspondências

recolhidu foram comparadascom documentcs obtidosjunto aQs enviadas pelo diretordo lnstituto de Educaçâo e do re/stro dos

entrevistados,abibliotecas,eaarquivoslmiversitM os.O critéricde
relevânciahistöricaccnsidercutantoopioneirismcnaimplantaçsode
serviços,quantoadedicaçpoàformaçsodepsicölogosprofessores.
Historicr afia:Nilo A.M acielfoium paduado daprimeil'
aturma
do Curso de Filoscsa daUFRGS em 1945.P0rrecomendaçëc de
Décio de Souza, foi nomeado professor aoistente da mesma
Universidade,etcmou-seoprimeiro psicölogodedicadcàseleçëo e
treinamento de pessoal. Destactm-se profissionalmente pela
implantaçâodosseguintesserviços:psicotécnicoparaoDepnrtnmentc

professores da Escola.Estes documentos foram organizados de
maneira a fcrmarem uma nnrrntiva histörica sobre as idéias
psicoldgicaseoensinodePsicclcgianoperfodoinvestigadc.
Resultados: De accrdc ccm as informwöes obtidas através da
anâlisedadccumentaçso,podemcsafirmarqueasidéiaspsicolögicas

jlseencontravam presentesnoscursosdeformaçâodeprofessores
nasprimeirasdécadasdoséculoXX,emborasöcomecem aaparecer

c
cmo uma disciljnaautônomaem 1925.Entre cscontet
idcs
psicolögicos que lnfluenciarnm o ensino de Psicologia na época

EstadualdeEstradnqeRndngem em 1943(DAER-RS);Psicologiada

eestavam ()funcionalismo norte-americano,ostestespsicométricose a

Aviaçâo paraaVARIG em 1952;e psicotécnico paraaCompanhia
Carris Portoalegrense em 1953, uma empresa municipal de
transportes urbanos. Assessorou,na ârea de Recurscs Humanos,
empresaseinstituiçöesimportantescomo aCompnnhiaEstadualde
EnergiaElétricaeaBrigadaMilitar.Em seueaballm,Macielutilizou
inicialmente materialimportado da França echegou adesehvolver
alpns testes para medir atençâo concentrada, atençâo difusa e
memöria.Também organizou o primeiro serviço de Psicologia da

o papeldea mpenhado pelos primeiros professores da disciplina de
Psicologia na difusâo das idéias psicolögicas no estado,e a relaçâo
existenteentreoRioGrandedoSuleospafsesdelfnguaespnnhcla,
especialmenteaArgentinaeoUrup ai,nointercâmbiodelivrosede
teoriassobrePsicologia.
Conclusso:Conclui-se que o ensino de Psicnlogia experimentou
uma expansâo a partir do inal da década de 1920 que durou até
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PsicologiaIndividualdeAlfredAdler.éimportanteressaltartambém
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meadosdcsanos50,quandoccorreuafragmentaçâcdocurrfculodos Pclcvre-cllcve;histéria#apsicololi% &JIJ?I daedldcnftl eetfncnflbde
<
CursosNormais.O ensino de Psicologiadesperttm o interessepara critmfczpetp e?la.
(pestöesdodesenvclvimentc psicnlögicoinfantil,dasal
idementale
do aconselhamento prosssional,reasrnundo a existência de uma HIS7
relaçâo de complemente dade entre Psicolcgia e Pedngogia.Faste LEVANTAMENTO DE DADOS Pm SE ELABORAR A HBTöRIA DA
trabalho constitui-senâo snmenteem um dosprimeirosesforçosem PSICOLOGIAEM SANTACATARINA-BRASR,.
traçaropanornmndapresençadaPsicologianoRio GrandedoSul, DanielaRibeiroSchneider(UniversidadeFederaldeSantaCatarina)
mas também de identifcar, nestes primördios, tendências que
Em Santa Catarina praticamente nâo existem pesquisas sobre a
influenciaram aformaçàodcspsicölogosdehoje.
Hi
stdriadaPsicologia no Estado.Ta1fato apontaumnfragilidade,
zprojetolnanciadopeloCNPq
pois o que dâ solidez à realidade humana 6 seu enraizamento
*#Dovtorandae??lPsicologia
'clt
wrar-càav.;hi
stériadapsicoloaiq /lïlllricdaeJgccfl/6enziatlde
histöricc,ao desnir os contomos de quem somos e apcntar os
psicololia

HIS6
A CRIAIAOD0JARDIM DEINFANCIADAD COLANORMALDEPORTO
AIIGRE:UM EXEMPLO DA PRESENCADASID/JASPSICOLUGICASNOS
ClmsosNORMMS1

caminhostrilhadospara0futtlro.Apresentepesquisaobjetivainiciar
gm prccesso para superaressalacuna.Os dadoslevantadosdizem
respeitoàinstauraçâcdaprofissânem SantaCatarina,
Mdodolocia:A partirda listagem dnsprimeiroscem psicölogos
inscritosnoCRP-INSC,retirou-secsnomesdcsprimeirospsicllogos
de sete cidades-pllos do Estado, assim consideradas p0r sua
localizaçpo geogrv ca ezou pelo nl
imerc de psicölogos inscritos.
Foram realizadoscontatosc0m aspessoasdestacadasem cadacidade,

Cristina 1AulII
'
:r*# (Universidade de Sân Paulo,Ribeirsc Preto)e
Ffllfl??lBarbosa Gomes (Universidade Federaldo Rio Grande dc
Su1)
sendo-lhes explicados osobjetivos do trabnlho e solicitado que
prestassem seu depoimento, por escrito, a partir de algt
m s itens

Obietivos:CriadosnoséculoXIX peloeducadcralemâoFriedrich
Froebel,osJardinsdelnfânciaexpandiram-sepelaEuropaeEstados
Unidos introduzindc uma nova maneira de se educar as crianças
pequenas.NoRiûGrandedoSul,umadasprimeirasescolasaadotar
estemodelofciaEscolaNormaldePorto Alegre,futuroInstitutode
EducaçëoGeneralFlores#J Cunha,em 1929.O offciodecriaçâodo
Jardim deInfbda daEscolaNornulpreldaqueesteservissecomo
uma escolaexperimentalpara as alunasd0sCurscsNormais,onde

previamentedesnidos(primeirospsicölogosdacidade,anodtinfciû
das atividades,local de procedência,leas de atuaçâo,principais
abordagens que sustentavam seus trabalhos,ano de fundaçâo da
AssociaçpoouSociedadedePsicölogos,nlimerndeprosssionaisque
congregavam, ano de criaçâo do cursc de Psicologia, fcntes

documentais).Foram cclhidosdepoimentosde12prcfissionais.

Resultados:A Psicologiacomeça aseasrmarcomo prosssâo no
Estado de SantaCatarina pelo infcin da dlcada de 70,quando os
seriam aplicadnqasmm'smodemasteoriaspsicolögicasepedagö/cas primeirospsicölogosseinstalaram aquicomoprosssionais,poucos
naeducaçâodascrianças.
anosapösaaprovaçâodaIzi4119de1962,querep lnmentaanossa
MaterialeMétodcs:Foram analisadoscoffciodecriaçâodaEscola prcsssb nopafs.Em SantaCatarina,p0ressaépoca,aindanlohavia
Ncrmalde Porto Alegre,datado de 06 de setembro de 1929,e a Curso de Psicologia e, portanto, esses primeiros prosssionais
legislaçâoreferenteàregulamentaçb doEnsinoNcrmalnoestadodo advinb m de outros esudos.Em praticamente todas as cidades
Rio Grandedo Sul.Também foram examinadoslivrose revistasda pesquisadasum dosprimeircslocaisdeatuaçëodospsicölogosforam
ëpocaem buscadeinformaWessobreospersonagensreferidcsnestes os Detrans e as ApAEs,pois ambas instittliçöes tinham leisque
documentcs. Comc as informaç6es encontradas fornm bastante rep lamentavam os serviçcs do psicölogo. Nas cidades mm's
escassM,optou-sepcrseincluirnestainvestigaçëo umabibliografia indusdalizad% os primeiros prtdssionais se instalaram para
atual a respeito da Histöria da Psicologia e da Pedagogia. Os responder ao chamado das empresas, consolidandc o campo da
documentos foram reunidose organizadosde maneira a formarem Psi
colo/a Organizacional, com ênfase,naquele momento, nos
tlma narrativa histörica scbre as idéias psicolögicas presentes na processos de seleçâo,treinamento e acompanhamento de pessoal.
criaçâo do lardim deInx ciadaEscolaNormal.
OutralreaimportantefoiadoensinodePsicolggia,sejanasEscolas
Resultados:Foram encontradasreferênciasaostabalhosdomédico Normnis ou nos cursos de Pd agogia,Filososa,Letras,etc.Os
belgaOvide Decrcly,daeducadora italianaM ariaM ontessorie do psicölogos que vinham atuar nesses espaços acabavnm por abrir,
psicölogo norte-americano Jolm Dewey arespeito daeducaçâo das Paralelamente, o seu 'ktmsultörio'
' ou clfnica, começando a
crianças pequenas.As idéiaspresentes nos escritos destes autores consolidar-seessaoutrak'
eadeatividade,decarâtermaisprivado.A
reforçavam oobjetivoprincipaldcJardim deIne ciaqueera0de décadade80apresenta,nagrandemaioriadascidades,um aumento
prepararascriançasparaaentradanaescolaprimsn'a,desenvolvendo sir ificativonontimero deprosssionaisestabelecidos.EssasituaçLo
suasqualidadessensoriaisatravésdejogosebrincadeiras.O Jardim talvezsedeva aofatodequeoCursodePsicologiadaUFSC,criado
de InX cia também tinha a ftmçâo de formar,nos sens peqnenos em 1978,comw aaformarseusprosssionaisapartirde82,mudando
alunos,ulnaconsciênciamental,moral,higiênicaesocialqueserviria 0cenlriodaPsicolcgianoEstadoeinaup rando-lheumanovaera.
como base para sua futura inserçâû na sociedadee desemm nho dos
Essesentre outrosresultados moseam a importância de pesquisa
seuspapéissociais.
nesse campo.Espera-se que esta discussâo repra ente o começo de
Conclusâo:A criaçâo do Jardim de Infância da Escola Normalde um processo de reconstituiçâodanossahistöria,tâo hmdamentalpara
Porto Alegreseinsereem um processo mnisamplo demodiscaçâodo a consolidaçâo e qualificaçâo enquanto prosssâo, incentivando,
sistemaeducacionalbmsileiro oconido no 5na1da d& ada de 1920 e inclusive,o processo deproduçâo ciendfka em Psicologiano Estado
illfcio dosanos30,Este processo era liderado poruma vanguardade deSantaCatarina.
educadoreseicouconhecidocomo o movimento daEscolaNova.No Palavras-chave:&q
çMr2 dapsicologiaspsicololiae??lSantafklcrfaa e
oscio de criaçâc doJardim delnfância estavam presentesmuitasdas NtI
J.
CJJ/depsicôlogo.
idéiasdifundidaspelosescolanovistas,entre elasa adolâo dasteoriu
psicolögicascomûbaseparaaEducaçâo.Podemosconcluirqueeste 'H IS8
documento, assim como outras publicaçöes da época, fnm ece um O AcERvoDAsFACULDADESCLARETIANASDEBATATM S:FONTES
panoramadetalhadodapresençadasidéiaspsicolögicasnosCursos PARAHISTdRIADM IDéIA:PSICOIXGICM
Normais,além de ressaltar a importância dada pelos educadores Ma*rcio Luls & mtm& J**,Anderson de Carvalho Pereirae,ândrl
Barreto Prudente#, ândré Ia/J M asiero**, Cristina Ap.Silva%*,
daqneleperfodok$contribuiçöesdaPsicologiaparaaPedagogia.
1ProjetopnanciadopeloCNPq
#*Doutorandaem Psicol
ogia
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M/rinaMassimi:MariloMoscheta*(UniversidadedeS5oPaulc, PsicclcgiadaFzucaçlo II,do cursodePedagogia,n0smétodo!de

pesquisaem Psicologia.O presentetrabalhocomparaosresultadosda
pesquisade1998ccm csresnltadosdaspesquisasantee res,visando
O presente trabalhn objetiva exporasPossibilidadesde futuras evidenciar a3 relaçöes ente as possfveis mudacças n0s ideais e
pesquisas histcriopïticas em psicologia em nm acelw ainda interessesdascriançasdeBeloHorizonteaolongod0siltimosanose
praticamenteinexploradolocalizadonacidadedeBatatais,interiordo as mudalxassociocnlturais pelas quais vem passanlb a sociedade
ccntempcrânea.O mesmc questionkic de Antipcffecolabnradores
estadodeSâ0Paulo.
Recentemente formou-se na USP de Ribeirâo Prdo o Grupo de foiaplicadc aumaamostra de 307 crianças -156 menincs e 151
EstudosSiJIJrZ/J:Epistemolhicosem Ciéncfas,oqualcontac0m meninas-da4'sériedeescolaspardcularesepliblicasdafegiâode
acrientaçsodaprof.'Dr.*MarinaMassimi.O grupo écompostop0r BeloHcrizonte,c0m idadesVariandoentre9e15anos.Paraaanâise
alunos de graduaçso e pös-graduaçâo.Em ambos os nfveis tem d0sdadcs manteve-seasmesmascategoriasutilizadu naspesqllisas
realizadoepublicadcpesquisastantoem nfveldeiniciaçsocientffica anteriorescom accmparaçâo dasresposta porgênero.Osresultadcs

RibeirâoPreto)

quantodemestrado(futuramentedoutorado).
Asatividadesestâo voltadas snbretidc an estudo da histöria da

dapesquisarealizadaem 1998em muito seassemelharam ktleles
encontradosporCamposem 1993.Verificou-sequevo astendências

psicologiapré-cientffcano Brasildo perfndo colonial(histöriadas dascriançasdeBeloHorizontesofreram mudançassignificativasem
idéiaspsicolögicas)bem comc da psicologia modema (histöria da relaçpc àquelasidenificadasnosresultadosdaspesquisa realizadas
entre 1929 e 1944,destacando-se:a diminuiçëo dasdiferenç% de
psicclcgiacientfhca).
Durantecprimeirosemestrede1999asatividadesdo grupo fcram
emiquecidng com diversa excursöespedagögic% a um acervo da

Uniâo das FaculdadesClaretianasde Batataisluniclarl,o qualé

gêneronasescclhasdeumaformageral,oaumentodopapeldamfdia

noprocesso desct
wializaçso,adiminukâo do papd dafamfliano

fomecimentodemodelosidentiscatörios,ainfluênciadas mudanças

resultantedajunçâodeobrasantigasdasbibliotecasdeseminoos no perfilda mulherna sociedade contemporl ea,a iv uência do
catölicosdascidades de Rio Claro,Sâo Paulo,Campinase Esteio desenvol
vimentotecnolö/co eoaumentodastendênciasconsumista
(RS).Porestarazèonâosetratadeum acervoj;organizadc,sendo eindividualista.

necessM oaindaum trabalho sistemltico parasuacatalogaçb ,oque

Palavras-chave:MJIJ8J#apsicologi
adaedacaçtïo,HelenaA?lffp/J'eideais

js estl sendo realizado.Ainda np0 hs estimativas sobre a sua einteresses
composiçb quandtativa.
As visitasdo gmm ,até 0 momento,tem fcmentado idéiaspara

gesquisasnaIreadeMstöriadasidéia psicolögica,pcisjlforam
enccntradu cbrasdatadasd0sséculosXVIaoXIX,além decolwöes
de revistascientfscas,deteologia ede educaçâo.N0 mais,algtms
materiaisencontradosvem arespondefaosanseicsdepesquisa que

osintegrantesdo grupo eitâorealizando (iniciaçâo cientfficae pösgraduaçEo),iniciadas antes do conhecimento e explcraçEo deste
acervo,oqueevidenciaoseugrandepctencialaindapcrexplofar.
A atividade também favorecea formaçëo dosalunosdc curso de
psicologiae acènscientizaçâo quantoa importânciadapreservaçro
do patrimôliin culturalbrasileiro abrindo horizontesparapesquisu
em cutraslreasdoconhecimento.

Palavrapchave.àfzllrïl* idliaspsicolhicase/bn/e,historiogr@cas

HISIO
A PSICOLOGIAMéDICAD0SICDLOXlX

Fabianaflf!e kl,u dcia OliveiraCIIa& #(UniversidadeFederalda
Bahia e Faculdade Ruy Barbosa) e Nâdia Maria Dourado Rocha
(FaculdadeRuyBarbosa)

Objetivos:O presente estudo tem ccmo objetivo trazer mais

infcrnmçöes sobrea HistöriadaPsicologia no Brasileno mundo.
Pel0 pioneirismn,e quase ccnsequentemente domfnio dos Estados
Unidosnapublicaçâo de obras referentes ao assunto,ficamospor
muitos anos presosà verspo americana dos fatos.Este estudo foi
realizado com 0 intuito defornecerapesquisadorese estudiososda
Ilistöria da Psicologia alguns dados encontrados no acervo da

BibliotecaRiblicadnEstadodaBahia.Muitasobrasemuitosautores

desconhcidoss4o apresentadosaqui,dentrcdeum töpicocomum;a
chamadaPsicnlcgiaMe ca.
f'
rfk/ Lourenço**,Mlrlfc/ YumiJfnzdn/
'f# e Regina Sele?= de Materiais e M étodos:Oslivrosutilizados nesta pesquisa fnram
selecionados na Biblioteca Pt
iblica do Estado da Bahia, na
FreitasC= P/J(UniversidadeFederaldeMinasGerais)
Subgerênciade deObrasRaraseValinsas.A escolha doslivrcsse
O usodeum inquérito para invesdgarosideais einteressesdas deu apartirdntema proposto:aPsicclogia Médica.P0restetema,
criançasmineirasf0ifeitopelaprimeiravezem 1929pelapsicölogae entenda-se o estudo da psicopatologia, da psicossomlca e da
educadcra Helena Antipoff.Guiada pela necessidadede contribuir herditariedadedecaracterfsticaspsicolögicu.Além disso,todosos
paraaestzuturaçâo deum mcdelo pedag4gico escolanovistavoltadc tftulosdeveriam tersidc inicialmenteeditadosaindano séculoXIX.
paraascriançasmineiras,Antipoffviu-sediantedatarefadechegafa Fnram estes:
um ccnhecimento de su% caracterfsticas.Dadas as condiçöes de
MAW OS,Mlio Xavierde - àllucinaçses e fllul&â'
,ensaio de
contarcom umaequipepoucoexperientenosmétodosdeinvestigaçEo PsicologiaMedica.SIoPaulo,1892.
RIBOT,n éodule-Maladiesdelavolontê.Paris,1889(3'ediçso)
em psicologia,deaindanâo conheceralfnguapoltup esaedehaver
- Mal
adiesd:lapersonalité.Paris,1885.
certaurgincialmsresultados,Antipoffoptou pela tltilizaçb deum
- Mal
adiesdelamémoire.Paris,1881
inquéritodeideaiseinteresses,atravésdoqualpretendialevantaros
- L'
sepintes dadossobre a criança mineira;atividadespreferidas na
hereditépsychologique.Paris,1893.
VOISIN, Auguste Félix - u çons cliniques sur les maladies
escola e em casa, briaquedos e livros preferidos, modelcs
IIIS9
0sIDEM SEIm ltu sF.sDASCltlu çAsM mEIRM REVISITADOS

identihcatörios,presentesdesejadoseuso do dinheiro.A'partirdas mentalesetsurlesl?lJladfelnerveusesprofessées a la s'
fllpdlrfârd.
anl ses das respostas assim obidas,pôde-se entâo invesdgaros
interesses das crianças e a elas tentar adaptar as condutas

Paris,1883

POUIU .
ET -Ensaiomedicophilosophicosobretu/èrvltu,causasb

$'
yp@l/- l,consejuênciasetratamentodoonanismoMJmulheres.
educacionais.A aplicëâodoinquéritofoirepetidaporAntiqoffesua .Tr
ad.do francês.R1o deJaneiro,1876.
equipe a cada cinco anos até o ano de 1944,com o obletivo de
veriscara perseverança e variaçâo dos ideais e interesses infantis
stgundc as cirtmnstlcias snciais de cada (poca.Partindo destt

Resultados e Conclusöes:Na maioria dos tftulos pode-se perceber
umaprzocupaçâomniorcom osfenômenosalucinatörios,talvezpor
mesmo objetivo,apartirde 1993,aprofessoraReginaHelena F. cansad0savançosdassiologianoestudo dasunidadesperceptivas.
Campcsretomcuaaplicaçpodoinquéritoacadacincoanos.Em 1998 Asobrasmantêm ()carsterclassifkatöriocaracterfsticod0strabalhos
oinquéritofoiaplicadocomoformadeiniciarosalunosdadisciplina ditoscientfficos.A despeito disso,a maioriadosautorestêm um forte
198
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embasamentofilosv co,refldindo aestlgio em queaPsicologiase

Jkltwrt
s-c/lcpe;kistôriatftl/zrfctlltl:fcnoSraçfl,/ccldlzzz?edelne#fci?ll*

encontrava.

Bahiaepsicologianosec#f# ?l
a Bahia

NaobradePouillet,também hlumapreocupaçâonfidadecaréter
educadvo.O livroédedicadoacspais,educadores,médicos,eapcnta
paraosperigosdo exercfdodoonanismonasmulheres.
Na obra de Ribot hl o quese namento da hereditariedade dos
instintos,anâlise da hereditaridade deancmaliascomo a histeria,
epilepsia, him condria, suicfdic, alucinaçöes, paralisia geral,
demência,porexemplo..
AindaM muito 0 que sepesquisarsobre ainterfacepsicologiae
medicina,em especialdurante o século XIX.Um levantamento
exaustivo das obras relacionadas ao assunto nas bibliotecas mnis
antigasdo Brasil,ou nas Faculdadesde M edicina seriadeenorme

valiaparaoenrkuecimentodosconhedmentosacercadotema.

Palavras-chavn:YJIJAG medicinaeséculoWf#

H1S11
A Pslc0L0GIAE M TESESDAFACULDADEDEMEDICmADABAHIA
No Séculr XIX; ANV BE PREIJMINAR DAS INFLUVNCIAS
INTELEW DAIS
Nâdia Maria Dournzn Rocha. lafl Oliveira 'tWrfguez#, Luana
.

Dourado Figueira*,Luzineide #<ISilva Pereira* e pkltl??lf;Silva

Silveira*(FaculdadeRuyBarbosa)

A FaculdadedeMedicinadaBahia,cujant
iclec foifundadoem

1808,constituiu-se.durantetodo 0 século XlX,como um polo de
produçëodeconhecimento,lidando,com vM asJreasasns,inclusive
Psicologia.Umadasquestöesquesurgeécom relaçpoàsinfluênciu

58 r72
UM JORNAL DE PACENTF,S PSIQUZTRICOS E UMA HISTéRIA
INSTITUCIONAL.

Cn'stina âp/rdcl
'
e Silva : Marina Massimi(Universidadede sEo
Paulo,KbeirâoPreto)
Asinsituiçöespsiquiâtzicasaolongodesuahistöriaconferiram a0s
indivfdtlosm rtadoresdedistlirbiospsfquicosum mundodereclusëo,
conhnamentoeWolência.Trabalhosem HistöriadaPsiquiatriavêm
denunciandoesserevés.Endendia-sequeasösepodiaconvivercom
aloucuraisolada,sö sendopossfvelno internamento.M uito comum
ne55asinstituiçöesel.
aousodaterapiaocupacionalcomoescusapara
se utilizaro paciente ccmo mio-de-obra.No entanto,esseshospitais
que deveriam ser locais de tratamento. passaram a ser vistos
unicamentecomo ''
depdsitoshumanos'. EssaintrigantesituaçâonLo
gasslm desapercebidanoperfodopösperra,épocaem quesurgeuma
sériededent
inciase,conseqûentemente,vo aspropcstu paratentar

conigiressa situaçso.O Hcspital-dia (h-d)do DepartRmento de
PsicologiaMédicaePsiquiatriadoHospitaldasClfnicasdaFaculdade
de M edicina de Ribeirâo Preto - U.S.P., considerado um dos
primeirosnopafs,seiniciaem 1961com um propösitcdedestinaraos

sujeitos portadores de transtomos psfquicos um eatamentn mais
digno,maishumano,um campoatuanteparaessessujeitos.Mediante
talpreocupaçâo,déinfcioaumaexperiênciapioneiradentrodo setor
de terapia ocupacional,em que os pröprios pacientes passam a

queeleseventualmentesofmram paraaelaboraçâcdostrabalhcs,j; cnnduzirumjornal.Trata-sedojomal'O Fnlhadc''iniciadoem 26de
quectemaeradesnidopelaCcngregaçâodaFaculdade.
Obieivo:identiscar as influências intelectuais exercidu snbre
autoresdastesesapresentadasà Faculdade de Medicina da Bahia,
dnrantecséculoXIX.
M aterial e método: utilizadc foram vinte e cinco teses dos

Julhode1963com oam iodoh-dedainciativadtum paciente.Esse

sep intesautores:Barros (1845),Britto Jr.(1852)Coelho (1853),
Barros(1869),Oliveira(1873),Rebello (1878),Silva(1885),Barreto
(1887),Freire(1888),Paim (1888),Botelho (1890),VieiradeMelo
(1890),Castro(1891),Lyra(1891).Barros(1893),Praper(1893),
Chnmpicn (1895), Correa (1896),Peixoto (1897),Rego (1897),
PimentelFilho (1898),Rocha (1898),Carvalho (1900),JorgeFilho
(1900),Pinho Jr.(1900),Ribeiro Filho (19œ ).De cadaumadelas

a ''
palavra'' d0s pacientes, suas opiniöes, cs aspectos lidico,
terapêutico elitero o,contu doahistöriadessainstituiçpo.Osdados
analisadosse referem ao perfodo queseestendede 26 de Julho de
1963 até 27 deJulho de 1966,demonstrando queo Jom alalém de
incluir-se como parte dn tratamento e de possuir um aspecto

jornalé a maisimportante fonte documentMa para se relatara
histöria dessa instituiçâo p0roferecerum amplo entendimento do
cntidialm institucicnal. Sendo assim, esse estudo histoliogrâtico

objetivadescreveraexperiênciarealizadacom essejornal.enfandzar

jumalfsico,era,aindanm espaçoparaaexperessodcspacientessseja

atravésdecaracterfsdcu individuaisou coletivas.Nota-se,assim,a
promoçâo de um ambiente bastante alep'
e,festivo,dado ao papel
ativo ccnferido acs pacientes. O h-d parece ter nesse sentido
dinnmizado o espaço institucional. Esse clima agradivel,
provavelmente, foi o responslvel pelo aparecimento das
298.Foram mencionados 1194 autores.Quanto a freqûência das sinp ll dadesde cadaum,cadaqual,assim,vaidescobrindo suas
citaçöes,apen% 21% dcs autores recebeu mais de uma mençâo. potencialidades. Ao contro o do que se diz de um hospital
Apenasum autorfûicitadoem dez,em onzeeem dozedostrabalhos. psiquiltrico trndicional,em queo 'doente mental'seexpressapela
HI citaçöes de filösofos, médicos, personalidades histöricas e negaçâo,peladoença,pelo tempo malaproveitado,épossfvelnotar,
O Falhado'
'queoh-dpossibilitououtrasfcrmasde
romancistas.Dentre aspersonalidadesmnisdiretamenterelacionadas atravésdoJomal''
à Histöria da Psicologia foram encontradas: Feré,(onze vezes); serelacinarcom a'doençamental'
W undtcitadoseisvezes,aprimeirada quaisem 1878,um anoantes âpoio:CAPES.
foram registradostodcsosautorescitadcs,
Resultados :Uma dasteses nâo fez rderência a outro autor.N&s
outrasvinteequatro foiencontradoum totalde 1725citw öes.oque
d/umamédiadesetentaeduas portrabalho,com amplitndede6a

portanto daconsutukâo do Iaaboratörio em Leipzig;Binet,também
com seis citaçöes HerbertSpencer (cinco);Freud,que consta do
trabalhodeAfrânioPeixoto(97),EpilepsiaeCrime.amaisfamosado
acervo. Dent
a os poucos brasileiros lembrados encontram-se:
Medeiros e Albuquerque,Juliano Moreira e Nina Rodrip es.Consta.
apena umn mulher.Em suma,a anâlise preliminar deste matelial

indica que: a) ainda era forte a influência da Filosofia para a
compreensâodosfenômenosmentais; b)nâo houveumainfluência
d
'monolftica''neste perfodo;c) a maioria dos autores citados era
predominantemente do sexo masculino,europeus,com um destaque

especial para a Fraxa; d) hb indicaçao de uma interaçâo
S
kontemporânea''com oscentrosprodutoresdeconhecimento.
Concluindo,as autoras acreditam que o desenrolar deste trabalho
pode dar contribnir para uma melhor compreensâo da Histöria da
Psicologiabrasileira.
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HIS13
PSICANXLISE FREUDIANA: PONTOS TM RICOS, EPISTEMOO GICOS E
M ETODOO GICOS

HelenaSaroni*eKâtia P.S.Gomes* (PET-Psicologia/Pontiffcia
UniversidadeCatölica,SâoPaulo)

Nosso trabalho tem como objetivo, analisar a concepçâo

psicanalftica freudianalevando em consideraçâo o momento histörico
naqualfoidesenvolvida.A partirdissopudemosrefletirsobreavisâo

dehomem esuasubjetividade,além depensnrmospontoscomunsda
psicologia e dapsicanâlise.Para talpaï mos de textos cllsicosdo
pröprio Freud e utilizamos os seguintes para
-metros de anâlise:

conheceraconcepçâo de homem,de mundo edarelaçâo sujeito x
objeto;buscar o que seria produçâo de conhecimento;quais os
199

critéricsdeverdadeedeética,além d0slimitesepcssibihdadesda
ttoria.Trabalhnmostambém com nscritériosmetodclögicose com
aspectosepistemnlögicos.A anfisefcidivididaem quatropartes.A

reccnhecimento e Yantagens prnsssicnais.Ccm isso, rtlyttlras se
efetivaram, alp mas gerando 'lpequenos IBRAPSIS'' com outros

proprietl os,olltrasbuscandcradicalizaro prccessoem umadirel o

primeira serl a epistemclo#a. Na sepnda fala-se da teoria auto-gestionM a. No comwo dos anos 80, o pröprio Instittlto
psicanalfticafreudiana-A terceiraparteserlométododapsicanllisee
como foi ccnstrufdo. Ao snal do texto ccmentamos sobfe a

tansformomseem ctmperativa;naquelemomento,contudc,amaioria

subjetividadedohomem napsicanlseearelaçpcdapsicanfisec0m

deixado. Sendo assim, () declfnio e posterior desaparecimento
tomaram-se inevitlveis:a casa-sede -de tanta importância para o

a psicolcgia.Durante todo 0 textn ns0 deixamos de levar em
ccnsideraçb que Freud f0i influenciado pelo seu contextc
socicculttlralnoqualseincluiabiologia,opcsitivismo.apsiquiatria
eapröpriapsicologia.Além doqueseuséculo,XIX,foicaracterizado
pcrgrande,
savançcsnasciênciasnaturais,eFreud sep iu métodos
detenninistase mecanicistasque caracterizavam aépoca.A teoria
freudiana desenvolveu-se mnito apös contatos c0m médicos,ccmo
JcsefBreuereCharcct.A partirdessesccntatos,e1eformnlouanoçlo
derecalquee tkmou seu método de asscciaçb livre,influenciad:
pelaPsicologiadaAsscciaçâc,desenvnlvidaporBerkeley,Humee
outrosfillsofcsanteriores.Podemos dizerque o trabalho expöe a
teoria psicanalftica sobre o desenvolvimento e funcionamento do

a?arelhoysfquicoinfluenciadap0rconcepçöessobreoinconsciente,

dosantigosprdtssorts,supervisoresecoordenadofesjso havia
IBRAPSI,quealisemencionavauma:çtransferênciapredial''-éhoje

() 'dRosa Bombom'', local para realizaçso de festas infantis.

CONCLUSOES - Nossos resultados situam 0 IBRAPSI como
acontK imentc institm ional original, mais pröximo, talvez, dos
modelosde renlwaçëo pedagögico-polfticosdosanos 70/80 quede
uma simples extenspc do e:
braço psicanalftictf'. O marxismo, a
Anâliselnstitucilmal e,especialmente,ogrupalismc estavam alit5o
ou maispresentesdo que a psicanfise,funcicnando como focos

permsnentesdeanllise(ecrise).Nostemposatuais,politicamentetso
çdfrios'',ocalordatxperiênciaibrapsianaconvid;aum reexamedos
paradigmas adotados na formaçâo f'psi'':mesmo alguns crfticos
radicais reconhecem que o IBRAPSI promoveu uma formaçëo

suasmamfestaW ese interpretaçöes,tendo ccmc cnntexto para tal consistente e pouco elitista,gerando alguns dos mais éticos (e
trabalhooséculoX1X.
analfticos)trabalhadoresdocampocariocadesaidemental.
Palavras-clm r p.
e tl?Illïle,teoriaeepistemologia
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HIS14
DA :SREVOLW W 'AO ''ROSA B0MBOM'':TRAJEO RIA D0 INSTITUTO

BRASILEIRO DE PSICANV BE,GRUPOS E INSTITUIW ES (IBRAPSI)
coM0 ORGANEK XOFORMADORADEANALBTM INSTITUCIONMSNO
K oDEJANEKOl
Heliana deSJVOJCondeRodrigues,MariatIJJGraças'dosSantos

Ducrle*ePatrkiaJacquesFem= &J*(UniversidadedoEstadc do
RicdeJaneiro)

INTRODUIAO eOBJETW OS -Visando àelaborwâo deuma
histöria da Anfise Instittlcionalno Brasil,o trabalho aborda o
percursodeum estabelecimentovoltadoàfonnaçpodepsicanalistase
analistasinstimcionais.PretendesingularizarapresençadoIBRAPSI
nopanoramaformativodoK odeJaneiro,em contraposiçro anutras
investigaçöes que, dedicadas à difusso da Psicanfise, o têm
considerado 'ç
mm'suma''dasorganizaçöessurgidasnosanos70#no

bojo da perda do monopölio da IntematinnalPsychoanalytical
Associaticnscbreaformaçào/legitimaçso.MATERIALeMéTODO
-

Recorre-se,metodûlogicamente,adoisproci imentos:umaanâlise

tf/cw aal(progrnmnq,publicaçöes,atasdeconm ssos,artigosde

jomaledocumentosstrictosenso)exploraascaracterfsticasteöricase
söcio-instimcionais do IBRAPSL compnrnndo-as às do espectro

psicanalfdco;um conjtmto de entrevist% com ex-integrantes da
organizalo,orientadaspelo paradigmadahistôriaoral,investigaa
experiência dns agentes. RESULTADOS - Surgido como
prolcngamento darealizaçëo,em 1978,doISimpdsio lntemacional
de Psicanllise, Cmlpos e Instittliçöes, () IBRAPSI pode ser

compreendido à 1uz de condkôes peculiares.Fundado p0r um
argentino exilado (Gregörio Baremblitt) e dois brasileiros (Luiz
Femando MeloCamposeChaim Katz),ésimultaneamenteherdeiro
dcPlataform:Argentino-primeiraorganizaçsoarompercom aP A
pormotivospolfticos-edoprocessobruileirodee'
abertura''que,ac
lado da emergência dos Rnovosmovimentcs scciais'',traz à cena

novos personagens pmsssionais,desejosos de destronar sguras
ditatoriaisem miltiplose bitosde açëo -o psicanalfdco,inclusive.
Neste processo introduz, em ressonb cia com 0 movimento de
reforma psiquiétrica,a tigura do çe
trabalhador em sat
ide mentap',
definidomenospelapossedetftulosdoque>laadesào aum ideério
que, ao menos no imaginâio d0s agentes, conduziria a uma
d'revoluçpo''liberte a no campc ''psi''.Porém as vicissitudes do
percurso danrganizaçâo,que adotava,paradoxalmente,a formade
prcpriedadeprivada,resultaram em conflitoscom asaspiraçöesdos
agentes que, além de umn formaçâo propessista, buscavam
200
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M ETDI
M QUISA EM PSICOO GIA: UMA ATIVD ADE CURRICPLAR PARA
UNIVERSITV IOS

dependem deseussubsfdioserecursos.A globalizaçsodcsmeiosde
comunicaçëo transfonnou as bases dos dados bibliopv cos no
melhor caminlm para a visibilidade, impacto, prestfgio,

lsabelCAJIM Dt
'
b D rftvlf e Nilton JJ/fJ #e Fari
a (Pondffcia
UniversidadeCatölicadeCampinu)

reconhecimentoecréditodosautores.Com 0cbjetivodeseconhecer

Entende-seaprâticadapesquisacientffkacomoumaatividadede
fundamentalimportância para serdesenvolvida p0runiversito os,
devido aofatc deprnpiciartlmamudançadeperspectiva,nc sentido
decomoseencaraaatividadecientfticaedeserumaetapaacaminho
da indegendência intelectual.Também, considera-se que para a
otimizaçâodestapritica éimprescindfvelum processo deavaliaçso
sistemltico do processo de lxsquisar.Diantc disto. este estudo
pretendeu identificar e descrever os aspectos que facilitam /
favorecem e ditkultam / desfavofecem 0 desenvolvimento de
pesquisasporuniversitM os.Fornm informantes39estudantesda 32

(LiteramraLatinoAmericanaedo Carib: em CiênciasdasSat
ide)e
Psycl,l'r(PsychologicalLiteramre),apresentandoarelaçbodcstftulos

série dc Curso de Psicolc#a,da Puc-campinas,que estavam

M ETDD
LEITURA DE PERIUDICOS ESPK IM R AI
AOS COMO FONTE DE
ATUALIZACXO PROFISSIONAL, POR M UNOS DA PdS-GRADUAIAO
LATOSFM U

concluindo a disciplina Pesquisa em Psicologia, na qual todos
realizaram um estudo cienïico.A coletadedadosccorreup rmeio
de um ins% mento impresso composto porduas questöesabertas,
indagando sobreo quefavosc u /facilitpu e o quedesfavoreceu/

a visibilidade dos periödicos nacionais na ârea de Psicologia,
levantou-se os tftulos indexados nas bases de dados LILACS
indexadcs nesses dois importantes instrumentos de busca
bibliopffica.Concluique onùmerodetftulosbrasileirosindexadcs
nessa fontesbibliogrlficasaindaébaixo,porém esfprçosestâcsendc

empregadosparaqueessequadrosejareveltido,comopcrexemplo,a
melhnria na qualidade das publicaçöes e o projeto SCIELO,
publicaçso eletrônica de peri4dicos,descnvolvido pela BIREME,
FAPESPeeditorescientffccs.

Roberta Gurgelâzzf(Universidade Estadualde Campina),Gôda
w fm (Universidade Sâo Francisco,
diicultou()desenvolvimentodapesqllisarealizadajuntoàdisciplina. âpureci/ Pereira de oll
Os dados,submetidcs a uma anélise categorial,indicaram que a BragançaPaqlista)eMarliâ??lllfJu casPereira (UniversidadeSâo
atividadedepesquisaé facilitada/favorecida,principalmente.pela Francisco,BragançaPaulistaeUniversidadeEstadualdeCampinas)
orientaçâo constante (semanal)dos prcfessorese das monitoras da
disciplina;o interesse pelo tema da pesquisa tsmbém é destacado

A literatura sobre formaçb em nfvelde pös-giaduaçlo costuma

comoimjortanteparaarealizaçâodotrabalho,além dapossibilidade

(Iistinp ir a pls-p aduaçëo Stricto Sensu da pös-graduaçâo, Lato
Sensu,entrecutrcsaspectcs,pelo destaqueaopapeldeprcmoçâo de

de sociallzaçpo daspesquisaseda disciplina ftmcionar em pupos
ccmpcstosp0rum nimercpequenod:estudantes.Dentreosaspectos
apontados como discultadcres / desfavcrecedores dc pesquisar
encontram-se;afaltadetempo;agrandecargahcrl ada série,que
acaretasobrecargadetrabnlhos;arealizaçân deduaspesquisasem

atualizaçâc e aprimoramentn comc funçpo da pös-graduaçâo Latc

de Biblioteca e Dcumentaçâo do Insitituto de Psicolcgia da

Senstl,Entreasformaspossfveisdeatualizaçâoprotissional0conttc
com aliteraturaespecializadada#eadeformaçâoconsgura-secomc
uma fcnteimportante.Apropiar-se continuamente do ccnhecimento
prcduzidn p0r outros autores, e tornadc ptblico através de
publicaçöes,é uma fcrma de atualizaçâo eticaz e ntcessM a.O
presentetrabalho,partedeumainvestigaçâomaisabrangente,discute
aleituradeperiödicosespecializadospr114 alunosdetr& cursos.Psiccpedagcgia, Magistério Superior e Lfngua - de duas
universidadesdoEstadodeD oPaulo.A coleladedadosfoirealizada
atravésdeum questinl oaplicadopelaspesquisadorea.A anllisedos
dadosmnstraqueaatualizaçâo protissitmalestâentreasrazöesmnis
indicadas para escclha da pds-graduaçâo cursada.Nesse sentido,
podemosdizerque a procura de cursosnestenfveldeensino estl
compatfvelc0m o que a literaturamencina serasua tarefa.Poroutro
lado.aconsulta aperie cosespecializadosnâo éum recurso bem
explorado pelos pös-graduandos que pm idpam deste estudo.Os
periödicos citados,inclusive os especfscos das âeas dos cursos
frequentados,enquadram-seprimordialmenteccmc leiturasdirigidas

UniversidadedeSëoPaulo)

aograndepiblicoequepodem seradquirida em bancasdejomal.

um söano(exigênciadeduasdkciplinas);autorizaçëodasinstituiçöes
garaa realizaçlo daspesquisas ea pröpria coleta de dados.Estes
dadosestâo de acordo ctlm aliteramra,que indicaaorientaçEo e a
escolhado temacomo responslveis pelc sucesso do pesquisarpcr
nniversitl os.Pode-seconcluirqueo modo comosâo conduzidasas
disciplina queprcporcionam experiênciu de investigaçEo cientfhca
paraosestudnnteséessencialparafavoreceraproduçâodestes.
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Poucasforam ascitaçöesdeperiödicosquetrazem umacontribuiçâo

Discuteaimportuciadesepublicarosresultadosdeinvestigalo
cientfscas como fornm de registro do avanço do conhecimentc e
garantia da propriedade intelectualdas descobertascientfficas.Um
dos meios mais utilizados, atualmente, para a publicallo dos
resultados de pesquisascientfficas é o artigo de perildico,graçasa
velocidade com que as idéias expressas nesse tipo de suporte sâo
divulgadase transmitidaspara miharesdeestudiosose pesquisadores
de todas as partes do mundo.Os periödicos sâo o meio,por
excelência,da comunicaçâo cientfscas.As publicaçöes periödicas
começaram asereditadnqnaAmérica Latinaapartirdosesforçosdas
sociedades cientftkas e comunidades acadêmicas, tom ando-se

imortantesförunsparao re#stro edikulgaçâodoconhecimento.Ao
contrério dos periödicos publicadosnos Estados Unidose no Reino
Unido,ondeh;apredominânciadeeditorescomerciaisresponsâveis
por esse UPO de publicaçâo,na América Lqtina os editores das
universidadesesociedadescienïfkascontinuam seresponsabilizando
p0ressaspublicaçöes.OsperiödicosbrasileirosnalreadaPsicologia

mais formalizada e desenvolvida em seus artigos é importante
destacarquenâohldiferençanotipodeleituraentreosalunosque
freqtientam o curso dePsicopedagogiadosoutrosdois.Destaque-se,

também,o fato dequenenhum periödico daâreadaPsicolo#a foi
mencinado pelo aluno do curso de Psicope agogia.Os resultados
obtidos indicam que o incentivo à utilizaçâo de periödicos
especializados como fonte de atualizaçâo do conhecimento é uma
pridcaque merecesercontemplada em cursosde pös-graduaçëo Lato
Sensu.Promover o contato e a fnmiliarizwâo com diferentes fcntes
periödicasquepoderâo serutilizadascomo referência apöso tërmino
do curso é trabalhar na direçâo de protissionais mais atualizados e
autônomos.
M ETD4
CONHK IMENTO CIENTfRCO:
CONSUMIDORES

VISXO DE PRODUTOPFR

também nasceram do empenho dessas insEtuiçöes, e até hoje
Resumosde Comunfcaçle Cientmcas
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fatores.Paraacatep riatema,analisoll-seasfreqtiências?0rrevista.
O Perildicodainstituiçâcptiblica apresentou mm'sartigosextenms,
ençuantc os de instittliçöes particulares publicaram mais artigos
CintraTric/lfl:(PontiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas)
locais.A tevista le instituiçso particularque publica maisarugcs
AsinlimerasdefiniçöesdeCiência revelam pnntcsem ccmum:a Iocaiséb pressâoPsi.Houveaumentosip iscativonapfcporçb de
xJo 6
buscadaobjetividadep0rmeiodabbservaçpo:experimentaçpo,a trabalhcs extemosentre 1988 a 1998 em Psicologia:Re./I:.
tica.Namaiorpartedaspblicaçöespreponderam osaltip sscbre
teplicabilidade dosccnhtcimentosprcduzidos,()rigcrnn trato d0s Cn'
vimento.Quanto aotipodeartigo,csdados
dados da experiência,o cetidsmo e a necessidade de constantes psicologiadodesenvol
refcrmulëöes. Nn presente trabalho buscou-se veriscar ccm: indicaram maiof ndmero de altigos empfrico-quantitaûvns em

ElisabetbAfcH?zlll
'deCa- rvoPacbeco*.flm Maria Tcp/re.
yda
Silva,ftlm7fr FIfJ, Sandra & ll Calais**. Yalqulria âplretlï#a

prcsssionaisproduzem e consomem ciência.Foram sujeitosdesta Psicologia:'d/lexb eCn*tica.
pesquisp,dez protissionaiscom formaçb nniversitl anasIreasde
Humanas,Exatase Bicldgicas,com idadesentre30e 65 anosede
amboscssexos.Foiutilizadoum questionlc ccm questöesabertas,
ccm perp ntassobreadefniçâo,usoeproduçâodaCiência.O teste
dequi-quadrado f0iaplicado ansresultadosparasubsidiara anfise
das diferenças observadas entre as respostas dos doîs grupos dt

sujeitos(produtoreseconsumidores).Observou-sequeasdiferenças
entre asfrequênciasdos arpmentos utilizados para responder às

Ccnclusëo:Os achados sugerem que as revistas de institt
liçëes
particulares analisadas interpretgm ()paptldo periödicn como um
meio de escoamento da produçâo lccal.Talpolftica,no entanto,
restringt aexposiçb extemadeseuspesquisadoresecomprcmetec
reconhecimento cientftko dapröpriarevista.Em contraste,arevista
dainstituiçâo piblicacaracterizou-se poruma mniorproporçâo de
artigcsextemos,()@eindicaum maiorreccnhecimentcepropagaçrc
nacional.Os resultados obtidcs sugerem alp mas reflex&s sobre
polfdcu de publicaçöes. Pode-se indagar até que ponto o

questöesreferentesàd'
defniçâodeciência''
(x% =4,40,x2c=
3,84,gl= 1para a =0,05)e'tsodoconhecimentocientffco'
'(x2o= fi
nanciamentodeam gerildicoparaescoamentodeproduçLolocal
5,28,x% =3.84,gl= 1para a = 0,
05)foram sipitkativas.Paraas contribui para a quahticaçso da pesquisa e para o intercâmbio
questöesreferenteshs''
ftmtesdeinfornmçöescientfscas''në0 htmve
diferençasigniscativa quanto aos argumentosutilizadnspelcsdois

institucional.Nloseriademniorrelevbciaparaapsicologianacional

seasinstituiçöesmantenedorasdeperiödicosarticulassem esforjns

gnlpcsdesujeitos(x2o= 0,26,x2c= 3,84,gl= 1para a =0,05). para captaçso de artigos extemcs, desenvolvimento de polftlca
tcrialindependentedainstituiçlo,ediversiscaçlo planejadade
Conclui
u-se que os produtores definem ciência dnnd: ênfase a0$ edi
le
astemlticas?Sugere-sequeestudosdestetipo sejam realizados
asgectos analfticos,enquanto que ns consumidores tnfatizam cs
n0
s
emaisestados.
aspectosmetndolö#cns.Tantocsprodutorescomoosconsumidores âpoid
o.Cgw ,CNPq
relacionam 0us0dnconhecimentocientffcocom aatuaçâo prlticae
utilizam asmesmasfontes de infcrmwâo,Ainda,osprodutnresde
ciênciafazem referênciaaoprocessodeensinocomoamaneiramais

adequadadepromoveraassimilaloeadivulgaçâodaCiência.
*BolsistaPUCCfl
p?l
y?laç
e*BolzistastfcCAPES
Jkkwral-càtwe.ciênciq pfM/deciênciaeconhecimentocfepll/c/
M ETDS
PERIöDICOS DE INSTITUICôES SUL RIO-GRANDENSES DE ENSINO
SUPERIORDEPSICOLOGIA

Lacianafarfn:de.
% Ilm #*,GustavoGauer%h JandyrlMaria
Guimarâesn ckl,William BarbosaGomes(UniversidadeFederal
doRioGrandedoSul)
Obietivos:O Estado doRioGrandedo Su1tem cercade12cursos
de graduaçâo em Psicologia.Dentreos seis cursosmais antigcse
solidnmenteestabelecidos,quatro contnm com vefculospröpriosde
divulgaçâo cientftka regularmente distribufdos. Este trabalho
examinou o5 perlis das quatro publicaçöes quanto aos seguintes

aspectos:temag,tipo (empfrico ou teörico)e procedência (localou
extema)dosseusartigos.

a lcvrar-c&we;publicaçöescïenlf
lcar,psicologiaeRioGr=dedoJl/1
M ETD6
CONSTRW AOEVALIDAIAODEUMAEK AI,ADEADTOPERCEPCAODE
INFLUENCIA
Elaine RJ& /o Neiva* : Maria das Graças F/V'J tfc Paz*%

(UniversidàdedeBrasflia)
Héumatscassezdeestudosnaliteraturaqueabordam asdiferenças
de percepçpn entre c indivfduo que exerce ()podere aquele que
percebeom derexercidopelooutro.Parainvestigarainfluênciaque
0 indivfduo perceàe que exerce, f0i conseufda uma Escala de
Autogercepçb do Us0 d0sSistemasde InfluinciaOrganizacionais

c0m b%enate riadoPoderOrganizaciûnaldeMintzberg(1983).A
partirdasdefinköesecaracterfsticasestipuladaspelo,autorsobreo

ftmcionamento dosquatm sistema deiniuência -Esgecialista,
Autoridade,IdeologiaeSistemnPclftico-,incluindoasubdlvisâo do
sistemadeautoridade-controlepessoalecontroleburocrl co,foram
criadosos40itensdoinstmmentoc0m foconapessoaquefazusode

cadaum deles,ouseja,nointluenciador.Os40itensabordam ()grau
em queossujeitossepercebem comoparticipantesdojogodcpodere

como usul osdos sistemas de int
luência.Osinstrumentos fcram
respondidosindividualmenteem sessôescoletivasdeaplicaçso cnm,
Superior em Psicolo/a:àletheia IIJLBRAI, Psico (PUC-RS), nô mâximo,dez pessoasparticipandc.Asrespnstasa0sitensforam
ExpressâoPsi(UCPEL)ePsicologia:R'J:.
xJ/eCrlticaIIJFRGSI. ccldadasatravésdeumaescalade5pnntos,tipoLikert.A validaçâo
Ascategnriasavaliadlm em cada artigo foram assep intes:tip de foir
ealizadaccm 304sujeitosdeduasorganizaçöesda1eapl
iblicae
artigo, se tmpfrico qualitativo, empfrico qqantitativo, hfbrido umaorganizaçb da iniciativaprivadado Distrito Federal,c KM0
787.O maisaltofndicedevaloresausentes
qualitatiyû-quantitativoouteörico;procedência,selocalouexterna;e paraestaamostrafoide0,
tema, utilizando a classiscaçâo de resumos para apresentaçëo na esteve na faixa de 9,5*,cs demm's ticaram em tomo de 8%.As
anfisesscbre afatorabilidadedaM atrizdeCorrelaçöes indicaram
XXIX reuniâodaSBP.AsrevistasPsicoePsicololia:':JeIJOe qu
e a matriz apresenuva os requisitos mfnimosde fatorabilidade.A
Crflfc/ foram amostradas e analisadas longimdmalmente, nos
volumes de 1988, 1993 e 1998. Dos cutros periödicos fornm partirda teoria dn poder Qrganizadonale d0s dados da variância
considerados osntimerosmm's recentes disponfveisna biblioteca dc explicadapelo fator(41.2% no caso)foram exeafdos5componentes
Instituto de Psicologia da UFRGS.Foram exclufdcs da amosea para o ins% mento.Entretanto,o alpha de Cronbach do quinto
nlimercs especiais dedicados a temnq ou eventos especftkos, componente,que seriao dn Controle Pessoal,nâo atingiu sequero
fndicede0,50.A partirdaf,foram considerados4 compcnentesque
substitufdcspelonlimeroimediatamenteanterior.
Resultados:Foram realizadastabulaçöescruzadas(tested'
ez;)entre corresponderam a0s quatr: sistem% de influência propostcs pela
ecria.O método de rotaçbo foioblfquc - DirectOblimim - e a
acategoriaprocdênciae osfatores revista e tipo de institukâo t
e
(publicaoupaëcular);eentreacategoriatipodeartigoeosmesmos xtraçâodefatoresfoiatravésdosComponentesPrincipais.O ponto
Resumosde Comu/eagle/ Cientl
ficas
204
Material e métodos) Foram analisadcs 146 artigos de quatro
periddiccspublicadosporinstituiçöes sulrio-grandensesde ensino

dect
m eparainclusronofatorforam cargasfatoriaisacimade0,30.
Abaixc desse fndicesos itens foram retiradns do ins% mento.As
ccmanalidades dos itens (pe permaneceram co instrumento,apös
extraçâo dos componentes, icaram sempre acima de 0,30 e os
coeicientesalfadeCronbach tkaram acimade0,70 paraosquatro
componentes. Cada um dos componentes apresenttm itens que
caracterizam os Sistemas de Intluência através do seu us0 pelos
membrosdaorganizaçEo.Portanto,nomenclaturados componentes
scou assim desnida:compcnente 1 =y Autopercepçâo do uso do
Sistema Ideolögico;Componente 2 zo Autopercepçâo do nso do
sistemaPolfdco;Componente3:::AutopercepçpodousodnSistema
deAutcridade;Compcnente4 = Autopercepçso do us0doSistema
deEspecialistas.

*Mestre6m'Jfcolt+cNlcLlniversilatlede'rarflfc
**Doatoraem pzfcclcgiat'm/ezz/ru#JUtt
iversMnekde'= l
'
lfa
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PROPRIEDADES PSICOMéTRICAS DO QUESTIONVIO DE DTILO
ATRIBUICIONAL
Maria Cristina Fkrrefm, Rosankela Ml?'
2 vkira Moreira*% e
- -- -

Nor??lcMoreiraSalgadoFranco%*(UniversidadeGamaFilho)
Obietivos:O estilo atribuicionalou explanatörio consisteem uma
varilvel disposicinnnl associada ao modo pelo qual as pessoas
explicam ascausasd0seventosposi*vosenegativosqueocorrem em
snasvidM.A tendência de atribuiroseYentosnegativcs a caulas

que as$eisescalasseparadas@ e0 compöem apresentaram fndices
muito baixos,o que se mostrou coerente c0m estudos antee res
realizadosem amostrasestrangeira.Ctmtudo,asescala,
scompostas
apresentaram fndices de precisâo raztdveis,e, assim,devem ser

preferencialmenteutilizadasem investigaW esdestinadasaaveriguar
nscnrrelatospsicolögicosdoestiloatribuicionalpessimistaeotimista.
Palavrtw chaye:estilocle ufcf/M l
,anâlisep fcde lrjcceclrfpufçt'
ipde
cfwzt7lf/e e

METD8

EsCMA DECIZMEROMW IACO-VFX âOREVISADA(ECR-R)
ân#r/ & fz Moraes Rtwltv (Universidade de Taubaté e Centro
UniversitM oSalesianodeSâoPaulo)
Nos relacionamento:roml ticos,o ciùme é am dos temasmais
recorrentes.Todavia,sörecentementetem recebidoadevidaatençëo
porpartedaPsicologia,sendoqueinstmmentosdeavaliaçëosugiram
apenu em meadosdosanos70,NcBrasil,Ramos,YazawaeSalazar

(1994)construfram umaEscaladeCiimeRomltico(ECR),capazde
avaliartrêsfatoresespecfficcs(nro-ameaça,exlussoeinterferência)e
um fatorgeraldeciume.Pnsteriormente,Ramos(1998)dee
senvolveu
um mcdelû teörico de ciime rcma
-ntico,concebendo-o ccmo um
esquema relacicnal,envolvendc uma muldplicidade de afetos,tais
comoraiva,medoetristeza,entrecutrcs,quesemsnifestam quando
um relacionamento amoroso tem ameaçadaa suaestabilidade,pela
interferênciadeum rival,realou imagine o.Esteestudotevecomo

objeivoarevispodosparâmetroslsicoméicosedacomposiçpcd0s
fatores especftkcs da EC'R.A pesquisa f0i realizada c0m uma

intemas(fatorespessoais),esdveis(fatoresqueserepetem nctempo) amostrade563sujeitosdasregiöesdoValedoPare anoEstadode
e glcbais (fatoresgenerl zlveis a cutras situaçöes) caracteriza o S5oPanloenosn1doEstadodoKodeJaneiro,com idadeentrr18e
estilc atribuicionalpessimista.enquanto a tendência de atribuiros 60anos(mtdiade28,4*,envclvidnsernum relacionamentcamcroso
eventns negativos acausasexternas (fatores ambientais),instfveis hl pelo mencs três meses na época deste estudo,distribufdos
(fatoresquen5oserepdem nctempo)eespecfsca,
s(fatorespresentes proporcionalmenteporsexo eestado civil.FoiaplicadaaEscala de
somente em uma determinada situaçso) carateriza o estilo CilimeRomnnntico,compostapor52itensrespondidosaeavtsdeuma
atribuicional otimista. A literatura especializada tem reunido
evidênciasdeque()estilo atribuicilmalconstituiimporfmntepreditcr
deinlimerasvarisveisassociadzsao bem estarpsicolögico,entre as
quaissedestacaadepressâo.Um dos'ins% mentosmm'sutilizadosna

escalade 5 pontnsdetipo Likert.Anfisesfatoriaisconsrmatdrias
apontaram a existência de três fatcres especffkos c0m eigenvalue
superiora2,2,capazesdeexplicar30,5% davariânciatotaldaescala,

derivaçpodeseisescalas,relacionadasàintemalidade,estabilidadee
globalidade para eventcs m sitivos e negativos,assim como duas
escalas compostu , relacionadas às causas atribufdas aos eventos
positivos e negativos. Estudos anteriores, entretanto, têm
recomendado a utilizaçëo dasduas escalascomposœ ,que fomecem
fndicesde consistênda intema melhores do que os obtidos nas seis
escalasseparadaq,queapresentnm.em geral,fndicesmuito baixos.O

proporcicntm resnltadospsicométricos supericresacs apresentados
pela primeira versâp.Ademsis,estes dadosapontam que o ciime
roml tico pode ser conceituado ccmo um sentimento ccmplexo,

e que foram redefinidcs como aceitaçso. Ar e raiva. cujos
79,Esta
avaliaçb desseconstructoéoQuestiûnocdeEstiloAtribuicional coejicientesàëa fcram respectivamentede0,87,0,87e0,
r
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desenvolvidc p0rPeterson ecolaboradcres(1982),oqualpermitea

envolvendo aspectosnegativos(dor e raivaj e neutro (aceitaçâoj,
abrindo,lambém,a perspectivapara o estudo depossfveisaspectos
positivos do cilime romântico, a serem desenvolvidos em
investigaçöesulteriores.

presentetrabalhoteveporobjetivoainvestigaçâodascaracterfs*cas Palavras-chav6:cfllple,ciûmeme nffcoeelclll

psicométricasdoreferidoinstm mentoem amostrasbraileiras.
Materialemétodo:A amnstra fcicompostapor 1103 estudantes
universitH osde nmbosossexos,com idadesvariando de 17 a 56
anosemédiade 24,02.Osparticipantesforam apresentadosa doze

situaçöeshipotéticas(seisposiuvase seisnegativas)e solicitadosa
apresentar um% possfvel causa para cada uma das situaçöes e,em
seguida, avalié-la de acordo com o seu grau de intem alidade,
estabilidadeeglobalidade,em escalasde7 pontos.
Resultados: A ano se fatorial do componentes principais com
rotw âo Varimnx revelou que aestrutura mal
'sadequada era adedois

fatores,nosquaisfol'
am retidososftenscom cayasfatoriaisiguaisou

superiores a 0,30. Tais fatores estavam relaclonados aos eventos
positivos e aqs eventos negativos.A consistência intema das seis
escalasseparadas,calculadaatravésdocoeticientealfadeCronbach,
varioude0,29a0,67,porém aescalacompcstaparaeventospositivos
apresentou um fndice de 0,74 e,a escala composta para eventos
negativos,um fndicede0,66.
Conclusëo: A anâlise das caracterfsticas psicométricas do

QuestionM odeEsdlo Atribuicionalem amostrasbrasileirasrevelou
Resumosde Comull/caçle: Ci
entçficas

METD9
ESTUDOPSICOMETRICODEUMAF-*7m DEDIFICULDADESDlio
Mariaâlfc:D'
émorim,âag:l/M.MonteirodaSilva,Gisl
aineA de
rlcia M . Ffglfefredo#*, Mônica C. #tz??wl(w#*#,
.% um #l, Pat
Gabriela A.u marca**,Marilene S.â??I
a f/r*: e âbntfm M.da &

Xisto**(UniversidadeGamaFilho)
Obietivos:Diversosestudostêm indicado queosestressortsdo diaa-dia,comparadoscom os pandeseventos de vida,sâo melhores
preditoresdesintomasffsicosepsicolögicos.O presente estudo visou
investigaraspropriedades psicométricas de um instmmento para a
medidade estressorts do dia-a-dia,a escala de disculdadesdilriu

(EDD).
Materiaise Métodcs:Ospe cipantes foram 588 adultos,49.8%
homense 50,2% mulheres,97,
6% com nfvelsuperiorcompleto ou

incompleto.A idadevariou de22 a70 anos (m&iade 35),80,
2%
com 45 anos ou menos.Os participantes respondernm a EDD e o

invento o de sintomasde stress(ISS)(Lipp & Guevara,1994).A
205
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EDD,tlabtxadapcrKl
ltm & Macdonald(1991),f0itradllzidaparac fedordasgengivas.Apésaclmlulta,desconhecendoasreposta!d0s
pcrtuguêseretraduzidaporduaspessoasbilfnles,tendo-seobtidn participutes nasescalas,0 dentista avalinu c ccmportamento do
llm retornc muito alto ao3termosori#nais.OsitensdaEDD sb paciente classifkandc-o em termcs de ansiedade dentalnc terçc
sep idos por uma escala de 4 pontcs e cobrem feas comc:
abcrrecimentcscorriqueims,respt
msabilidadesdcmésicas,trabalho,
romance,famflia,outrosrehcionamentossnciais,snanças,ambiente,
pressb de tempo,compdiçso e segurança.Sep ndo seus autores,
umaanllisefatorialdaEDD pre uziuseisfatores,O ISS,empregado
comc critério extemo de validade,indica se û indivfduo pcssui
sintcmnqdeestresse,0 tipodesintcmaexistenteeafasedeestresse

emqueseencontra(alerta,resistênciaouexatlstâc).
Resultados:No presente estudo,a primeira anl se fatcrial,c0m
todosnsitenseBsandoBmarotaçsoYarimnx,produziuosseisfatores
previstoseex?licou a varilda em 38,02*.Porém,trêsd0sitens
apresentaram valoresligeiramenteabaixc de0,30 eforam feuradcs.
Uma cova anfise,com 48 itens,elevou o nfvelde explicaçâo da
varil cia a 39,7*,e envolveu algtlma alteraçöes nos itens que
mudaram defatcrfacilitudoasuainterpretaçâo.Permanceram seis
fatores,tendo o primeiro 16 itense pdendo serinterpretadn cnme
umainsatisfaçâogeral,com suasituaçsosnancekaesuaslimitaçôes
pessoais,ssicaseintelectuais)o seu valordealphafoide0,
7851.O
sepndofatcrapresentou10itensepodeservistocomoasdecepçöes
scfridasnorelacionamentocom outraspessoa;oseu valordealpha
foide0,
7853.O terceiro fator,com 7 itense alphade0,7450,est;
concentradc nas disculdades de tempo e excessc de
respcnsaàilidades.O quarto fatcr,c0m 4 itense um alpha 0,7879,
abrange o desinteresse pelo trabalho.O fatorcinco,ccm 7 itense
al?ha0.7012,refere-seàsditiculdadesde avaliaçëc no trabalho.O

fatorseis,com 4itensealphade0.
711,refldearejeiçsosocial.O

cceticientedecorrelaçâodeSpearmaneneeaEDD e0ISSfoi0,
377,
signitkativnaonfvelde0,
001.
Concluslo:Com basenestesresultadospreliminares,ccnclui-seque
a EDD parece adequada em termos de validade.Nn entanto,a
generalizaçâo desta conclusâo é limitada para populaçöes que se

asemelham com adesteesmdo,adultosdemeiaidade(mjovensc0m
elevadcnfveldeescclaridade.
Palavrapchave:estresse,/>dfo ffeestrene:medidadeestreszoresdodiac-dfc

superior,médin cuinferior,deacordû c0m asuaexperiênciaclfnica
prévia.
Resultalbs:A ccrrelaçho de Pearstm da EAD ccm a escala de
ansiedadeestadoecom aescaladeansiedadetraçoforam:r=0,
48,p
<0* 1)r=0,24,p=0,
02,respectivamente.A correlaçâcdeSperman
entreaEAD eaavaliaçpodeansiedadedentalrealizadapelodentista
foi0,60.p<œ 01.O coesciente txdeCrombachdaEAD foi0,86.
Concluslc:Cctbrmepredito.a EAD apresenttm uma correlaçâo
sipitkativacom ()estadcdeansiedade,c0m 0traço deansiedadee
ccm a avalialâo de ansiedade dentalrealizada pelo clfnico.Estes
dadcsestb deaccrdoc0m osreesultadosdeestudcsprévicsrealizados

ccm apoplaçâoamericana(C0rah,1965;Corah,Gale& Illig,1978).
Aldm disso.ocoeticiente(xdeCrnmbachindicaqueaEAD apresenta
elevada homogeneidade de itens. Com base nestes dadcs
preliminares,conclui-se queaEAD apresenta validadeclmcorrente
satisfatöriaeadequadaprecisâodeconsistênciaintema.
Pûlavras-chave:caâldfldk dent
albe.
rcalldefl?
l.
rëz/zzfedentaleansiedade
METDII
ELABORAG ODEUM PROTX OLODEANXLISEDACOMPE/NCIA DE
CRIANCASC0M E SEM DIFICDLDADESDEAPRENDMAGEM:DAX SDE
FILMAGEMEM SAt,ADEAULA1

AlineChristina Torresh flfzdnrelaMana
' M/càzze Pratta*,Zflï A
P.DelPretteeâl/nirD6lPrette(UniversidadeFederaldeSb Carlcs)
OBJETIVO: A literamra aponta uma possfvel relaçâo enee
habilidadesscciaisediticuldadesdeaprendizagem.H1controvérsias
sobreestarelaçâo,e muitu dessasrelacionam-seâ metodologiade

c
oletadedadcs,jeralmentebaseadaem estudosdeauto-relatoede
avaliaçâo por pms e pm fessores.Dada a escassez de estudcs de
obselw lpc,tem-se investido nessa metodologia.Esmdo anterior,
b%eado em registrcs cnrsivos em classe,embora tenha apontado
diferençasem aspectosformm'sdesserepertörio em criançascom e

.

sem difkvldades de aprendizagem (DA e NDA), nb permitiu
identiticare diferenciarasclasesftmcionaisdehabilidadessociais
p0relasapresentadasdevido àprecl acaptaçàc dasverbalizaçöes.
Bnscando superaressa dificuldade,fcram efetuadcs registros por
meio de ilmagensfocaisdas crianças c0m microfones sem t10 e

METDIO
Escm DE ANSIEDADE DENTAL DE CORAH: UM F-STUDO DE
receptcresacopladosàca era.O gresenteestudoobjetivouelabcrar
VAI-DADE
Angela M.Monteiro #/ Silva,GtIH:IJ A Immarca%h Mônica C. um procedimento deanfisefuncionaldasinteraçöesflmadas,com
SJ-O?I# **; Gfllcfae A Souzp*e e Cassandra A S.âr/ll
/o: vistasàidentificaçpo dasclassesdehabilidadessociaisapresentadas
(UniversidadeGamaFilho)
pelascrialx% .

M/TODO E INSTRUMENTOS: Para a elaborwâo do

A ansiedadedental,sendcmm'sespecffkadoqueaansiedadegeral, procedimento de anfise.fcram escolhidu quatro crianças DA e
representa a resposta do paciente a uma determinada sittlaçso qnatroNDA,deum PMPOde60crianf:sdesep ndasériedeescolas
ansiogênica,o tratamentcodontclögico(Corah,Gale & Illig,1978). piblicasda cidadede S5o Carlos.Dasquatro dc cada grupo,duas
Conhecendo c nfvelde ansiedadedentaldo seu paciente()dentista foram escolhidasentreasdemaiorcompetênciasocialeduasentreas
poderltomarasprecauçöesnecessériasalim dereduzir()nfveldessa demenorcompet
ênciasocial,pcrjufzesquefiztram umaavaliaçsc
ansiedade. Uma medida vfida e contisvelda ansiedade dental geraldoconjunt
odascrianças.Foram transcritosintegralmentetrês
também seria,porexemplo,imprescindfvelem estudo:ezperimentais trechosdecincominutosdecadacriança,aleatoriamenteretiradcsdo
n0squaisasmnnipulaçöespodem influenciar0 nfvelde ansiedade perfodo de trinta minutcs.Nesses trechos,foram selecionados os
episödios interativos.Para cada episödio,efetunu-se uma anfise
dentaldospe cipantes.
Obietivos:O presente estudo objetivou examinar a validade e funcionaldainteralâoprocurando-seidentificara:habilidadessociais
precisâodaEscaladeAnsiedadeDentalIEAD)deCorah(1969)para componentes.Avalitm-se também a orientaçâo ou nâo em relaçâo à
tarefae ao tipo deinterlocutorenvolvido e osaspectosformaisdo
apopulaçâcbrasileka.
MaterialtMétodos:Osparticipantesdoestudo foram 90pacientes desempenho.Com basenesseselementos,foifeitaumaavaliaçâoda
de clfnica zontolögka particular,sendo 53,3% mulherese 46,7% cnmpdênciasocialdascri
anças,noconjuntodosepisödios,pordois
homens,de18a60allesdeidade.Apösaobtençâodoconsentimento jui
ze,
s indepecdentes qne atribnfram escores (de 1 a 9)e uma
informgdo,ospaëcipantesresponderam aEAD easescalasdetrap caracterizaçso da criança em 12 pares dicotômicos do repertério
eestadc de ansiedade do InventM c de AnsiedadeTrëo-Estado de interpessoal.

Spielberger'iaggio e cnls.,1989).A EAD contém 4 itensde RESULTADOS)A avaliaçëodosjufzessobreacompetênciasocial
mliltiplaescolhaqueenvolvem reaçöessubjetivasdopacientequantn varioude2a7paraascriançasDA ede5 a9paraascriançasNDA.
a:irao dendsta;ap ardar na sala de espera pelc prore imento; Estesescorespuderam serassnciadasadiferençastanto em aspectcs
anteciparo usodacanetade altarotaçâo eda rapagem dosdentesac fornmis(especialmente tom agressivo das crianças DA)quanto às
ResumosdeComunicaçöesCientlficas
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classes ftmcionais de habilidades sociais apresentadas pelos dois

existt alta prnbabilidade de exposiçâc a agentest6xicoscomc no
casosdeus0 indiscriminadodepes*cidasnalavouraoudomerctirio
tipc:iniciarccnversaçâo,sclicitareforncceresclarecimentoeajudar nasIreasdegarimpo,entreoutros.
ooutro.J4asDA apresentaram maiorfreqûênciaem:solidtarajudw lprojetoparcialmentepnaaciadopeloCNN epelaCAPES.
resolvertarefacom oauxfliodecolega,iniciarconversaçâoereceber ZD le lafdeIc- CNPq.
ajuda;edejcitsem sclicitaresclarecimento,solicitarmudança de Gll//lardeJrJt/IICIIJt).
grupcs.AscriançasNDA apresentaram maishabilidadessociaisdp

compo> mento e ajudar o outro. As crianças DA fnram
caracterizad% comn:conversadoru.extrovertidas,nâo-colabcradoras
e mal-educadas. A$ crianças NDA foram caracterizadas ccmo:
queridaspeloscolegas,educada ,conversadorasedisciplinadas.

CONCLUSXO:O protocolo deanllise mostrou-seescazparaa
identificaçâo das habilidades scciais das crianças e para o
estabelecimento de um critério adicional, mais descritivo, de

Palavravckwe:JPJII
W;'
J/neurocomportamental,toxicologia
cpe /rldplz?llcleirlllrl- aftlgt
l

M ETD13
VlmlncAçâoDAUNIDIMENKONMJDADEDAPROVADEPORTDGUY DO

SISTEMANACIONALDEAVAUAIAODAEDUCAN OBXSICA (SAEB)
Jacob ârj: u ros : Marearida Marl Hariano & #r&R:J*#

tprograma de Apoic à Avaliaçâo Educacionalj- Universidade de

avaliaçâo porpartcdûsjufzes.Esse procedimento de anâliseserâ Brasflia)
a?licado ao restante da amostra, buscando-se ainda estabelecer

?Pr
ador
öesmm'ssimpliscadosdeavaliaçëo.
jetopnanciadopelaFAJH #/CN':
Palavravchave:dt#cl
dNz?
o ideerenljmge??thabilidadessociaiseflilfze
ft
mcionaldecn- orl
apl
znlo
M ETDIZ
Coe llAçâo Pm A LINGUAPORD GUESA E AvAuAçâ0DETESTES
NEURX OMPORTAMENTAB DA BATERG ''BEHAVIORALM SESSMENT
RFqEARCHSYSTF,M -BARs''1

LincolnS.Gimenes.lzércfaA Vasconcelos,Jcain: C.M Cardosol,

ânplucci M Rodriguez
f s
îldyfl
zl: Kanitzf 1,l
1(1x S. Vila?
(Universidade de Brasflia), Diane S. Rohlman e Yoonhui C/
1a
(OregonHealthSciencesUniversity)
Obietivos:O presente trabalho clmsistiu na compilaçâo para a
lfngt
la portuguesa dos seguintes testes netlrocomportamentais que
compöem o BehavioralAssessmentResearch System - BARS desenvolvido na Oregcn Health Sciences University:DigitJpJ?l;
M atching-to-sample:Progressive Ratio; Selective éttendon F:Jl;
Serial Digit fm mfng; Simple Reaction Firne; Symbol Di
git'
,e
Tapping. A bateria BARS consiste de testes de desempenho
neurocomportamentaissque utilizam instmçöes claras e simples

A unidimensitmalidaded0sitensdeum testecu umaprovaéum
pressupcstofundamentalparav/riasanélisesestatfstk% ,entreelas,a

TeoriadeRespostaac Item (1X1).A unidimensicnalidadesignisca
queapcnasumahabilidadcpcdesermedidapeloconjuntodeitens
quecompöem um teste.A TRIéutilizadaparaanalisarasavaliaçöes
de desempenho acadêmico promovidas pelo Sistema Nacional de

Avaliaçpo (la Fzucaçëo Blsica (SAEB). Essas avaliaçöes sâo
realizadc acadadoisalmsnumaamostrarepresentativaqueabrange
escclu ptiblicase pm iculares,da ztma urbana e rural,em vlrias
cidadesdetodo0 territöric nacional.Fazem partedaamostraalunos
de4:e8:sériesdoensinofundamentale3'sériedoensinomédio.O

objetivodestetrabalhoéYerificaropressupostccegtralda'
1'
RI-a
unidimensionalidade- naprovade Portuguêsda3 sériedo ensino
médio aplicada pelo SAEB em 1997.A amostra foicomposta de

8.147 alunos.A provafoibaseadaem um conjunto de 169 itcns,
sendo que cada aluno sö respondeu 39 questöes de um dos 26
cademos.A montagem e a distribuiçâo d0sitensnos cademosfoi
feita atravds de um delineamento dos blccns balanceadcs
incompletos.Cadaitem foirespondido mraproximadamente 1.850
alunos.Asanâlisesforam feitaspelo software TESTFAW que se
baseia nas correlaçöes tetracöricas. Para investigar a

juntamentecom treino,o que stlbstituiexplicaçöesoraisdecomo ullidimensionalidadedositensutilizou-seossepinte,scritérios:(a)a
realizarastarefasdostestes,paraa maioriadaspessoas.A bateria razâo do primeiro eigenvalue sobre 0 segundo eigenvalue, (b) a
BARS tem sido utilizada em pesquisas na ârea de toxicnlogia correlaçâotetracöricamédiaentreositens,e(c)acorrelaçâcbisserial
comport
mmental,paraavaliarosefeitosdediferentesagentestöxicos.

item-totalmédia.A razso do primeiro eigenvaluc sûbre o sep ndo

Método:O sistemaf0iprojetado parautilizaçsoem pesquisade atingiuum valorde7,6.sendoquenm valorde5jléconsiderado

campousandocomputadoresdotiponotebook,oquetambém permite
a administrwâo coletiva dostestes.Um teclado contendo 9 teclas
substituio teclado do computadoro quereduz arelutânciadepessoas
ingênu% frenteao computadcr.A avaliaçso dacompilaçâo dostestes
paraalfnp aportuguesa foirealizada em duasetapas:Naprimeira
etapa,um gnlpp de oito adultose um gnlpc de cinco crianças foram

submeédosaostestescom oobjetivo deavaliaracompreensâo das
instruçöes pelos mesmos. Numa segunda etapa, 30 estudantes

tmiversitM os e 30 almlos de primeiro grau (primeira e scpnda
séries) participaram dos testes para se avaliaro desempenho dos
mesmosnostestes.Todososparticipantesforam submtidosatodosos
testes,com exceçëo dascriançasque nâo foram submetidasao teste
deMatchinp to-sample.Todasasparticipwiesforam volunto aseas
sessöes com duraçâo média de 40 minutos foram realizad%
individualmente.
Resultados: Observwöes realizadas durante a administraçâo dos
testes mostraram que as instruçöe,
s em lfngua portuguesa foram,em

comoumaindicaçâodaunidimensionalidade.A ccrrelaçâotetracörica

m&liaentreositensfoide 0,19 e a correla#o bisserialitem-total
médiafoide0,48.Osresultadosindicam que aprovade Português
pode serconsiderada unidimensional.Entretanto,o valorbaixo da
correlaçsotetracöricam& iaentreositensindicaapresençadeitens
quen4o contribuem para o fatorlinico.Uma inspeçâo dascargas
fatoriaisno fatordominante revelou que 11itenstêm cargafatorial
abaixo de 0,20.Depois da retirada dessesitense rodando uma nova
anâlisefatorialobteve-seum fndicede7,7paraarazâo do primciro
eigenvaluesobre o segundo;acorrelaçâo tetracöricam& iaeneeos
itens aumentou para0,22 enquanto acorrelaçâo bisseriatitçm-total
médiaaumentoupara0,51.Conclui-se,apartirdessesresultados,que
a prova em questâo tem um caréter unidimensional e que a

unidimensionalidade tomou-se maisclara com a retirada'dositens
com cargasfatoriaisinferioresà0.20.Portanto,aanfisepelaTRldos
itens da prova de Português pode ser realizada sem violaçâo da

suposkâoprincipal.
lprojetolnanciadoJMlcCAPESeBancoMundial.
suagrandemnioria,adequada paraacompreensâopelossujeitosdas 'cl
twrax-cll
twe;teoriaderespostaaofle??:unidimensionalidadee Jzlttlfle
tarefas a serem realizad%.Os resultados obidos demonstramy em
fatorial.
geral,que odesempenho observado para osdoism pos(adultose
crianças)sâ0 ccmpatfveiscom resultadosencontradosna literatura METDH
parapopulw öessimilares.
Concluspo:A compilaçâo para a lfngua portuguesa dostestes da
bateria BARS disponibiliza mm's um instrumento para avaliaçâo e
diagnöstico de populaçöes de risco em atividades ou 1e.8 em que
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Jacob âH: u ros. D,'z Pasquali e J'redzrïcp Neves (bn& ##
(Progamade Apoio à Avaliaçâo Educacionali- Universidade de
Bfasflia).

re?relentatiVa da polmlaçlo bfasileira,sento ccmlmsta p0r 7.988
participantesdos26estadosbrasileirose(IcDistritc Fedelal.Fcram

selecionadu escolasruraise urbanas,da capitale do interior,das
redesmunicipal,estadnaleparticulardeensino.Aototal169questöes
ompunbam aprtwa.Ositensforam alocadcsem blocosecademcs,
A TeoriadeRespostaaoItem ('1'
R1)vem sendontilizadanaanélise c
po
rmeio detlm delineamento deblocosbalanceadnsincompletos,
dasprova do SistemaNacionalde Avaliaçâo daEducaçâo Blica
c
n
decadaalunorespcndiaapenasum dns26 cademcsdaprcvade
(SAEB).NaTRI,aanéliseestlcentradan0sitensenâ0nnstestes.A
f
f
s
ica.Cadaum destescadernosécompostop0r39,.
dos169 itensda
aplicaçsoda'
1'
R1,faznecesslriaaveritkaçsodesupcsköesnasquais
p
r
t
wa
.
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objetivo dc presente trabalho t a verifkaçso do pressuposto da
unidimensionalidaded0sitensquecompöem aprlwadeMatemstica primeiraanéliseindicaram unidimensionalidadedaprovadeFfsica.A
da quarta strie do pril
ileiro grau,aplicada em 1997.à amostra é razsoentre0 primeiro e0sepndo eigezvaluef0ide7,1,sendoqne
representativa da populaçlo brasileira e é composta por 23.535 um val
orgröximoa5jlindicariaunidimensionalidade.A cnrrelaçb
pm idpantes das 27 unidades da federaçâo, de escolas mrais e tetracörica médiaentreositensfnide0,16 e acorrelaçâo bisserial
urbanu,da capitale do interior,das redesmunicipal,estaduale itcm-totalmédia foide 0,43.Veriticou-se que 31 itens obiveram
20.Apös esta
particular.Fomm aplicados um tctalde 142 itens.Os itens foram cargas fatoriais no fatordominante inferiores a 0,
alocadosem blocnse cademos,pormeio de um delineamento de constatxâo,procedeu-seumanovaana sefatorialcom os137itens
blocos balanceados incompletos.Cada padicipante resm ndeu um restantes.Osresultadosindicaram que arazâo entre o primeiro e0
cademocompostopor33itens.Aproximadamente5.200participantes sep ndo eigenvalue.nesta segunda anfise,aumentou para 3,6.A
responderam acadaum dositens.Foirealizadaumaanïlisefatorial correlaçso tetracörica média eneeositensf0ide 0,21,enquanto a
s
daprovacompleta,compostade 142itens.A anllisefoifeitaatravés correlaçâobisserialitem-totalmédiaf0ide0,49.Tendûem vistaeste,
resultados,conclui-se que a prova de Ffsica é unidimensicnal.A
dosoftwareTESTFACT quesebaseianascorrelaçöestetrac4ricas.
Osresultadcsdaanfiseindicamm unidimensionalidadedapnwade unidimensionalidade tomou-semaisclara ccm a retirada dos itens
Matemltica.A razâoentre()primeiro eosegundc eigenvaluefcide com cargasfatoriaisinferioresà0.20.Cnm estesresultadosositens
6,3,sendo queum valorde 5jl seria saisfatörio.A convlaçâo restantes podem ser submetidos à TRI, p is o pressuposto de
tetracörica médiaentre ositensfoide 0,13 e acorrelaçâo bisserial unidimesionalidadefoisatisfeito,

item-tntal média fci de 0,41.Verificou-se que 27 itens (18,9%) 1ProjetofnanciadopelaCAPESeBancoMundial.

obtiveram cargasfatoriaisno primeirnfatorinferioresa0,20.Depois Palavras-chave:unidimensionalidade,teoria de resposta ao item e
daeliminaçpodestesitensprccedeu-seumanovaanâlisefatorialdos bancodeitens
115 itens restantes,resultando em umarazâo entre o primeiro e o
segundc eigenvaluede 8.
0.A correlaçlo tetracörica médiaentre()3
itensaumentou para 0,19,enquanto acorrelaçâo bisserialitem-tctal
médiaaumentoupara0,47.Tendoem vistacsresultados,ccnclui-se
que, embora a primeira anâlise fatorial realizada demonstrou a

existência deum fatorprinciyal,existiam vMositensque nâo

contribufsm de forma significatlvapara este fator.Com a retirada
destes itensja consistência intema e discriminaçâo dcs itens do
instrumentoaumento m eofatorprincipalicoumm'sdominante.P0r
5m,cnnclui-seque()pressupcstodeunidimensionalidadefoiatingido

paraoconjtmtcde115itensrestantesdaprovadeMatemIticaea
anllise dos itens pela TRI pode ser realizada sem violaçco do

?ressupöstoprindpal.

ProjetcFinanciadcIrlaCAPESeBancoMucdial,

Palavras-chave:unidlmensionalidade,tecria de resposta ao item e
anl sefatorial
M ETDM
ANXLISEFATORIAL DA PROVA DEFISICA DO SISTEMANACIONAL DE

AVALIAIAODAEDUCAjAOBXSICA(SAEB)
Jacobârfeu roseR/nal#/Pilati%(ProgramadeApnio àAvaliaçlo
Educacionali-UniversidadedeBrasflia)
A apliqaçâo daTeoriade Respostaao Item - 7'
R1- possibilitaa
construçpo debancosdeitensvalidoseadequadosparaaavaliaçâo

educacional.Com esteobjetivoéqueosdadosdoSAEB vêm sendo
analisadns através desta teoria.Bancos de itens representnm um
grande avanço tecnoldgico para a avaliaçâo da educaçâo no pafs,
tendo em vista que os itens de um banco p ssuem parâmetros

vinculadosàpopulaçâo.ParaaaplicaçâcdaTR1em um conjuntode
itensé fundamentalaveriscaçpo daunidimensitnalidade daprova,
realizadaaeavésdaAnlliseFatorial.Unidimensionalidade signitk a

queapenasumahabilidadep*esermedidapQrum conjuntodeitens.
0 objetivodopresentetrabalhoéaverificaçâodopressupostoda
unidimensionalidade dositensque compöem a provade ffsica da
terceira série do segundo grau, aplicada em 1997. A amostra é
208
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ORGI
AvALlAçâo D0 PAPEL DO Pslc4L0Go ORGANIM CIONAL EM
EMPRESASBItASTIRmAS

Luiz Fernantfo de u ra Camnos (Universidade S5c
-

futuraavaliaWodeimpactodetreinamentojtmtoaumaempresade
ônibusnacidadedeUberlândia-M G.
M étv m Foram aplicadosvM osinstrumentosem umapopulaçâo
de 127 colaboradores.As escalas utilizadas foram validada pela
UniversidadedeBr%flia,sendo utilizadaamesmabasededadosda
validaçëo paraccmparaçâodasmtdias.O primeiropassofoiaccleta

FranciscoTM csp),â?llLkiaJœe vicBarduchi(UniversidadeS4o
Francisco/plBlc-ce q), Keli Cristi
na de lara Campos (PUC- de dadcs das 4 escalas, junto aos colaboradores (Suporte
Organizacional,Comprometimentc,Justiçae lmagens).A escalade
Campinas/cr q)eJafglàngeliDic,dosSantostplf-campinasl
suporte é composta p0r quàtro fatores (Gestâc de Desempenho;
O psicölogoorgnnizacinnaldeve atuarc0m Wstasaaplicaçlcd0s
conhecimentosoriundosdaPsicologianasquestöesrelacionadasao

trabalho,no intuito de prover condiçöes e recursos que sejam
eticientesepromovam asatisfaçâoeobem estardostrabalhadorese

Sumrte material e financeiro;Carga de trabalho; e Promoçb,

Ascensâo e SalM os),a de Comprometimento por dois fatores
(ComprometimentoComportamental,eCcmpromeument:Afetivo),a
deJustiçaporum fatoreadeImagenspordoisfatores(Exploradora,

da organizaçâo.O objetivc do presente trabalho f0iavaliar a IrracicnalePolftica;eDina-mica,c0m Visâo Eseatégica,racionale
percepçâo dosprtdssionaisde recursoshumanossobre ()papeldo Orgânica).Em um segundcmomentofoifeitoumaccmparwâoentre
psicölogo orgnnizacional em um grupo de empresas brasileira . aamostraobtidaeabasededadosdeBrasflia.
Resultados:O resultado encontradn foiqueaamostradaempresa
Foram sujeitosdestapesqaisa252empresasdcEstadodeSâoPaulo
(Bfasil), que avaliaram a atuaçso, formaçb e atividades deste semostrcnc0m um desempenhosnperiorabasededadosem todosos
profissional,atravésdeum questionârioespecialmenteelaboradopara fatores.O instrumentc serviuparadetectaralp nspm blemas,através
talfinalidade.0s insmlmentos foram enviados pelo correio aos dositensque mostraram desempenho inferioraoda dase dedados.
sujeitcs,sendodevolvidosem até60dias.Valelembrarqueestes Um dosproblemasdetectadosfoiafaltadet'feedback''positivopor
dadossânpartedeumapesquisamaiorqueestlem andamento. Os partedadiretcriaeumacobrançaexcessivaem relaçso aoselw s.na
resultadcsmoseam queaatuaçâodopsicölogoorganizacionalévista percepçâodos colaboradores.Osdadosforgm tratadosno programa
como signncativa pcr 95 sujeitos (37,70%), e como muito SPSS,através da anâlise de médias e desvio padrâo.As escalas
Jign/ccffva por 47 sujeitos (18,65R9,inversamente 44 sujeitos utilizadasforam Validadasatravésdeanâlisefatorial,com N superior
(17,46%)acriitam queestaatuaçroémait
opoucoJigastulfvlpara 10p0ritem.
aorgi
mizaçâo,além dissû,estaquestb nâc foirespondida por43
Condusâp:A empresaavaliadaéumaempresaprivada,sendcque
2
u
l
t
o
u
e
m
4
4
a
ba
sededadosdeBrasfliaécomposta,em suamaioria,pcrempresa
,4
sujeitos(17,
06*).O cMculodozores
6(/c=11,07;
p
i
bl
ica.F0ilevantado ahipötesedo desempenhomelhordaempresa
n.g.1.= 5)n.
sig.= 0,
05).Quantp a adequaçâo da fermaçsc do
psicdlogo para a atuaçâû em orgnnizaçöes94 sujeitos (37,30%) avaliada devidn ao fato da empresa ser privada e a base de
percebem-nacomo adequnrln,50 sujeitcs(19,84% )como muito ccmparaçpo sercompostabasicamenteporempresu pliblicas.Outro
poucoz'zNt
rz'e e 47 stjeitos(18,65%)sedistribuffam entreas fatorquepcdeterinterferidofoio fatodaempresaterconseguidc o
categori% totalmente:muitoWegzzze,53sujeitosnè0resmnderam certiscado da ISO 9*2,o @ eexige uma polftica de treinamento
te,voltada paraqualidadedosrecursosmateriaise humanos.O
aquestâo(21,03*),sendûnestecaso,Xloipala44,93(Uc=11,07; fror
n,g.1.= 5'
,msig.= 0,
05).Em relaçâoàsatividadesdesteprofissional, esultado f0iapresentado a dirderia,contribuindo para LN'r que
dentre as 14 categorias encontradas,as cinco principais foram, estavasendorealizadanomomento.
Recrutamento : Seleçâo c0m 73 respostas, Treinamento : Palayrtwchave: #fJ:&J.çlfct?organizacional, Jvclftlf'lp de necerflzzo.î e
Desenvolvimento com 61,oClima Oq anizacionalaparececom 40, lrzïzla- al/
DiagnôsticoOrganizacionalJ()
lfIttdividualcom 22eModvaçc c0m
21Sujeitos.Osdadosdemonstram que aatuaçëo dopsicölogo na 0RG3
FABRICAVBTADOCHIO
organizaçb étidacnmcimpcrtanteparaamaioriadossnjeitos,bem A
J
o
s
ê lkuf.
îHermosilla*. (Universidade de Sëo Pauln,Sb Carlos),
ccmo,sua formaçâo é cnnsiderada adequada à attlaçân esperada,
Fr
a
n
c
i
l
e
n
e Granero# (Universidade Federal de Sâo Carlosl,José
Entretanto,héumavisâo bastante tradiciûnaldo papeldo psicölogo
orge zacional,ondeasprlticasmaiscomunssâo destacadas,()que BeneditoSacomano(UniversidadedeSpcPaulc,Sâo Carlos)eDtris
nâoconoboraosdadosdaliteraturaintcmacional,querefere-seaum LiethPeçanha(UniversidadeFederaldeS4oCarlos)
papel mm's participativo enquanto profissional estrategicamente
Asorganizaçöesindustriaistradicionais,baseadasnaproduçpoem
envolvidonasdecisöesdaorgnnizaçâo.
ma
ssaeuilizaçâointensivadempc deobra,estâo perdendoanoçâo
Palavrapchtwe:tllldJ:& & pzicnlolotlrgt
zplkccf/x l,psicologia
d
e
competitividade,uma vezqueosdiferenciaisde competênciana
organizacionalerecarsosàgpl
cnt?.
r
economia globalizada estëo migrando dos recursosFsiccspara os
intelectuais.Essas organizaçöes estlo se mostrando incapazes de
0RG2
DIAGN6STICOORGANIZACIONALCOMOAVALIAG ODENECESSDADE explorarde forma construtivae conjunta seusrecursoshumanos.
Enfoca-se a interaçâo entre asdiversa camadas do organograma de
DETREINAMENTO
Humberto 1311/ Jl
iniorh Perfdf
anc Silva A glIefru? (Universidade uma empresa do segmento metalmecânico,com base nas diretrizes

Federal de Uberlândia) e Jairo Eduardo D ré'e: Andrade
(UniversidadedeBrasflia)
Intre uçâo: Um dos componentes presentes no sistema de

treinamento,propostoporBorges-M drade (1996),é aavaliaçâo de
necessidade de treinamento.Essescomponentes mantêm entre sium
constante fluxo de informaçöes e produtos,sendo que o subsistema
''
avaliaçëo detreinamento'
'éoplincipalresponslvelpdo provimentode
infonnaçöes avaliativas ou reeoalimentaçöes que gnmntem o
apedeiçoamentoconstantedosistemadetreinamento.

organizacionais,objetivando conhecer 0 modo como o chso de

fébricaasinterpreta;suavisâo daorganizaçâo esuasatitudesdiante
dasmedidasestratégicasadotadas.
A empresaem questëo encontra-sedivididaem 5 fibricas,d% quais
foi escolhida uma para a realizaçâo da pesquisa.Esta por sua vez
subdivide-se intem amente em 3 sub-âreas,d% quais foieleita uma
para anâlise,A pesquisa participante foiadotada como metodologia
maisadequadaà situaçâo,abrangendo todososnfveisdacorporaçâo.

Entrevistasabertasforam utilizadasparacaptaravisâo dossujeitos
acerca da organizaçâo, incluindo o aspecto de competitividade.

rticiparam desteestudo 26 operadorese5 administradoresno châo
Objeuvo:O presente trabalho remlizado tinha como objeivo a Pa
de
ica;2 supervisores;2gerenteseum diretorindustrial.O estudo
realizae de um diagnöstico,que foiue zado como avaliaçâo de foifréebr
a
l
izado com o consentimentodaempresa ede seusfuncionM os.
necessidi e,sde treinamento e tnmbém como ins% mento para uma

Resvmosde Comtln/cagles Cientl
scas

Foram gravadasetranscritastcdasasfalasd0ssujeitos,asepiros demogfK cas:eescolaridade,cargo de chesa,tem?o de serviço e

idade. As ansliso de regressâo linear mfltipla - stepwise envolveram a testagem do modelo teörico no qual as variéveis
demogrlscas e as Confip raföes de Poder constitufam varilvcis
indeiendentes.Asvarisveisdependentesinclufam osccmponentesda
autopercepçpodcssistemasdeintluência,aautceaheterc-percepçso
deinfluênciano setordetrabalho.Comoo modelohipotético ?levia
uma relaçâo bilateraleneeasYarisveisdependentes,tstastambém
compusersm a equaçâo de rcgressëo.Os resultados indicaram as
consp raçöes Missionl a e Autocracia como caracterfsticas das
organizaçöesestudadas.Ossistemasdeinquênciapercebidosccmo
mm'susados pelosintlivfduos de ambas as organizaçöes foram o
sistemadeespecialistase c sistemn ideolögico.Os indivfduos das
duascrganizaçöes eda nmostra como um todo se percebem mais
seusobjeuvos.Ossupervisoresegerentesviam ccmosafdaparaa influentes nn setcr em que trabalham em comparaçb com a
competitividade da cmpresa no cenl c atualde glcbalizaçhc,um influência a eles atribufda pelcs colegas do setor.As varilveis
investimentpmaciçoem RH,osqnais,sepndceles,foram relegados autopercepçâc do grau de influência no setor,cargo de chetia e a
à segtmdo plano devido às visöes imediatistasde lucrn.Pcrsm a consp raçâo Instmmento PaftidM o foram os preditores de maior

dados foram agrtlpalcs confonne categcrias de allslise,stguindo
caracterfsticasdcmétodoqualitativoem pesquisa.
Osresultadoscbtidosc0m ()chpodefsbricamnstaram umaclasse
olerkiasubutilizadadom nto deWstadesuacapacidadeintelectual.
Liga-seaisso umaestruturaprodutivarfgidae autocrstica,baseada
em cperaçöes altamente repetitivas e monötnnas, conferindo à
populaçâocaracterfsticasdeinsadsfaçb notrabalhc,manifestadasna
fornu de apatia,absentefsmc e a1t
,
a rotatividade.Logo acima no
organcpama,situaram-se os administradcresdo chpô,comumente
chamadcsdemestres,responssveisdifetospelaprcduçâo equalidade
dosgrcdutcsfabricadospelo setor.Elesexpressaram sentimentosde
isolament:epressâopelosistemaprodtltivo.Fcrtementecobradospr
resultadcsnnmdricos,dependiam defatoreshnmnnospat'
aatingirem

diretoriajulgouqueaempresanecessitavainvestirmaisnaprevençâo freqtznciaapresentadosnas(seis)regressöesméltiplasrealizada.As
deproblemu queafdavam diretamenteoclienteextemo equepara
isto deveriam comprar N uipamcntos capazes de detectarem os
referidosproblema:antesque os produtossafssem da Companhia,

organizaçöes estudadas parecem estar vivendo um momento de
transiçâo,deinstabilidadeem queaautocraciareinante cedeespaço

com ()objetivoprimeirodesalvaguardaromercado.

Houve uma discrepância entre os sistenuq de influência percebidos
comn mm'susadospelcs indivfduos e aqueles que a teoria aponta
comcprepcnderantesnasconfiguraçöesde podercom mddiasmm's
altas.Considerando este resultado e os resultados da regresspc
miltipla,conclui-se que a autopercepçâo de intluência pode ser
determinada por fatores organizacionais, individuais e fatores
relacionadosatarefaeaocupaçâodecargodechesa.Umaagendade
pesquisatambém éapresentadaparaorientarestudospcsteriores.
*Mestree??lPsi
cologiapelaJafvzr.
rf#zzz?ed6s/wJ/lf
k

Ccnclui-sequeaempresaem estudocontacom umaclasseopero a
fragilizada,com sentimentos de desvalcrizaçâo,n5o encnntrando
signifkado nasrelaçöesempresaetrabalhador.O estudosugereque
esta organizaçâo develia investir na mudMça de postura de seus
prnfissicnaisquantoàvalorizaçâodofuncinno oedorehcionamento
entre e1e e a organizaçâo.Pcrtanto invesdmentos na Irea de RH
reverteriam em lucratividade,pelo simplesfatodeelevarem 0moral

daspesscasecriartm condköesocupacilmaiseambientaisquealém

de levarem em ccnta os aspectos psicossociais do ser humano.
intensilkam uma mnioraproximw âo e interaçpn deste para com a
empresa,resultando em uma sinergia positiva e cons% tiva para
ambos.

Palavras-chave:c/
le defk rica.recursoslll
fr/l
tlntvec/e elïlfvfzlz?e
0RG4

ESTDDODAIHFLUVNCLNM SOALNASORGANEAX ES:COMPARK XO
ENTREA AUTOPERCEPCAOE A PERCEIW OD0 OUTRON0CONTEXTO
DoPODERORGANEACIONAL
Elaine Rabelo Neiva* e Maria das Graças To?vzl da

Jkz**tuniversidadedeBruflia)
Distinguindo poder organizacional e influência pessnal como
fenômenos diferenciados e considerando essencial o estudc das
correlaçöesentre estasvarisveis,o estudo em questën teve como

paraaintroduçâodeumamissâovoltadaparaaprestaçâodeservkos.

sm outoraemPsicologiaeProfessoratfcUniversidadedesrarflfu
Palavras-chaves:poderprgnafzccf/ncl,infaência,:J,
r(uleJJIe??Itu'de
fn/llzncïa
0RG5
OsPADRôF,SDECOMPROMETIMENTONOW ABALHOE OSPROCESSOS
DE MUDANCA ORGANIMCIONAL:UM ESTUDO EM UMA EMPRESA
PETROQUIMICADESALVADOR1
Antonio Wrvflfp Bittencourt SJJ
-I/J.Josê Henrique Miranda de

Morais*eFcàf/laMarinhoCosta*(UniversidadeFederaldaBahia)
A noçb de ccmprometimento,freqûentemente,é utilizada para
compreenderfatoresassociadosàestabilidade,coesâo,continuidadee
persistência ncs sistemas sociais. Especialmente no casc das
organizaçöesdetabalho,ocomprometimento com valores,missâo,

objetivcse Smcdo de ser'socialmente construfdosnosprocessos
organizacionais,étidoccmo elementoquefavoreceaconsecuçâcde

nbjetivos:l) identiscar as consgtlraçöes de poder de duas metase o desempenho efetivo daorganizaçso e,porconsep inte,
nrganizaWes pl
iblicas; 2) veriscar o quanto os inévfduos se ementoquepodelevaracengajamenton0sprocessosnecessâicsde
percebem comousuM osd0ssistemasdeinfluênciaorganizacionais; el
mudança.Poroutrc lado,pode,tnmbëm,serum fatorrestritivc à
3) veriscar o grau em que os indivfduos se percebem como mudança,à adaptabilidade e flexibilidade que os novcs contextcs
influenciadoresda tmidade em que trabalham e 0 grau em que ns
mesmossEopercebidospelosoutrosccmoinfluenciadoresdaunidade

em que trabalham 5)estabelecerrelaçles entre a auto e a heterepercepçâc deinfluência,asconsguraçöesdo poderorganizacionale
asvarisveisdemngrsscasdo estudo.Paratanto,foram utilizadasa
Escala de Atltopercepçâo do Uso d0s Sisttmu dr Influênda
Organizacionais,aEscaladeConsguraçâodePoderOrganizacionale
uma escala para avaliar o grau de auto e hetero-percepçsc de
iniuência no setorde trabalho.Os instrumentosforam aplicadosa
202 funcicnM osde du% organizaçôesdo serviço pliblico federal,
sendo141pertenciam aorganizaçâoA e61pertenciam aorganizaçpo
B.Foram calculadasmédic edesvios-padrâo paraasConfip raçöes
dePcdereparaoscompcnentesdoinstrumentodeautopercepçâodo
uso dos sistemas de intluência organizacienais.As anfises da
variânciaforam realizadasparaverilicarasdiferenfasentreosn pos
das organizaçöes estudadas e os demais gm pos das variiveis
212

exigem de todu asorganizaçöes.Esse pamdoxo tomadesl ante a
compreensân dasrelaçöesentre comprometimento e processos de
mudança organizadonais. Em pesquisas scbre compromedmento
organizacionaltem crescido em importância a necessidade de se

articular este conceito com o de mudança.(Bat0s,1997;Rccha,

1998). O presente estudo objetivou identiicar padröes de
comprometimentodotrabalhador,considerandoassuasbaesatbtiva
éinstrumental(MeyereAllen,1997)eanalisarasrelwöesexistentes
entreessespadröese apercepçâo sobre osimpactosdasmudanças
organizacionais, em uma empresa petroqufmica da Bahia. Para
analisaro impacto dasmudcçasf0iutilizadoumaversâo ampliada

doins% mentopropostcporRocha(1998).Essaescaladesnequatro

dimensôes de impactcs: pessoais,prohzsionais, impactos nos

processosinternos#a empresa eno relacionamentodaorganizaçâo
com o m ercado. A empresaestudadafoiescolhidap0restarpassando
ResumosdeComunicaçöesC/enl/scas

porum programade mudançaque,segundo a percepçëo dnsseus
funcionM os,incluiaimplu taçâodeum prop amade qualidade,de
uma pclftica de participaçâo e de modernizaçâo dos processos
produdvos. Os dados foram coletados através de questiono os

percepçâodasmudançasfoiavaliadaporumaquestâoabertasendoas
respostascategorizadaspelocritério desemelança,eobservadasas
suasfreqtlênciaseordem deevocw ëo.Osdadcsforam coletadosn0s
locaisdetrabalho. Dostrabalhadoresentrevistados,amnicria édo
fechadostotalizandoumaamostrade45sujeitos.D0strabalhadores sexc nlasculino,casados,têm como nfvelde escolaridade entre ()
entrevistados,95,6% sâ0dosexomagculino,48,9% tem segundopau prim/n'o e ()ginJsio,e com nfvelde renda entre 201 e 4* reais
completoe51,1% dossujeitosrecebem maisde16saloosmfnimos. mensais.Asavaliaçöesdasmudanç% totalizaram 130evocaçöes,que
A m&iadetemponaorganizaçâoéde12,2(Dp=6,94).Osdados foram agrupadasem trezecategorias.M categnriasmésfrwuentese
obddosforam analisadosnopropamaestatfstico SPSS 7.
5.Através que apareceram, geralmente, nos primeiros lugares foram
do procedimento de cluster JITJII?
JiJ, foram extrafdcs quatro higieav impeza, poliyalência. reladonamento, e r:affkmfo e
diferentes snluçöes de padröes de comprometimento.O primeiro apri
moramentoprojissional.A combinaçEodafreqûênciaedaforça
padrëo - *l
descomprometidob' -interado porpessoasc0m médias deevccaçsodecadacontetido permitiu constmirumarepresentaç:o
baixasnasduasescalasdecompromedmentc(42,2% daamostra).O grv canu mapacop itivodo grupofrenteaopropama.Aoanalisar
segundo, 0 ucomprometido faâ'
lm??l:?llJl- nle'',8,
9% da amostra, osescoresdecomprometimento com oscinco focosdocontexto de
posstlium Wnculo inseumentalmm's forte;o terceiro (20,0% dns eabalho,vvrifica-sequeomniorescor:6odecomprometimentocom

entrevistados),o nncomprometido afetivamente''tem médias altas a organizaçâo (média= 6,09),sendo que 64,1% dos eabalhadores
apenasnaescalaafedva.O quartnpadrâo-'
Lduplocomprometimentob' revelaram nfveis de comprometimento com a organizaçro çdmuitn

cclresponde a elevados escores nas duas escalas (28,9% da
amcstra).Os empregados que possuem o padrb Gtomprometido
-

pcsitivos''(entre 6 e7 na escala).Observa-se,deumaformageral,

que,além dasaliêndadaspercepçöesdehigiene/limpezano canteiro
de obras, um dos aspectos mm's impcrtantes ressaltados pelos
trabalhadoreséa aquisiçsô de mtlltiplashabilidades,namedida em
queissolhesd.aoportunidadedetrabalharem diversasobras,()que
fazccm quepermaneçam pcrmaistemponaorganizaçpc.Como a5
principais mudanças deccrrentes do programa de qualiticaçso
impactam novfnculcdeemprego,pode-seconcluirquetalprograma,
resultadosrevelam muitasemelhançacom o estudodeRocha(1998) visto como um compromisso daempresa para com o empregado,
realizadoem umaempresapliblicanaJreadeserviços.revelandoque favorece nfveis elevados de comprometimento organizacional,em
ospadröes de compromedmento podem consistirem mcderadores resposta.
'
anciadoFel/PIBICJCNN
importantes das repercussöes dos programa de mudanças nas lprojetojitt
afetivamente''consideram maispcsitivcs osimpactosindividuaise
empresariais interncs das mudanças enquanto aqueles que têm o
padrâo e'
duplo comprometido'' avaliam mais positivamente cs
impactcs prosssionais e empresariais extemos. O padrrc
S'
comprometido instm mentalmente'
' avalia mais negativamente cs
impactos psiccssociais, empresariais intenms e extenms. Os

&lJ9*doCNN eâlln/.
çdtgrddllfve
empresas,realçcdo a importlcia de se esmdar,ccnjuntamente. #
Pal
avras-clmve:c/e r///l
zli- nl/organizncional,vlall/ccfl/,
ccmprometimentoemudançasnasorganizaçöes.
treinameato.trabalhadordcconstruçâocivil
.
lprojetolnanci
adopelpCNN
#& l,fJlaîdoCNN eélznosdegrell
cftk
Palavrapchave:co- romzlï- nl/nofrtl& làn,rlltl> ffl oqatvbariosaise
padröestk comprometi
nœnto
*
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PROGRAMADEQUALIFICK AO BIICA E COMPROMETM NTO NO
W ABALHO:UMESTUDOEMUMAEMPRESADECONSTRW âxrvlp
hntonio Wrefli/BittencourtSJJI/J.RaynnnSantedlcolaândrlde*e

JtMJHenrique#frlnzf
zz& Morais*(UniversidadeFederaldaBahia)
MudMça e flexibilidade constituem 0 cerne das preocupaçöes
correntesentregestoreseestudiososdcsprocessosorganizacionais.A
naturezaturbulentadoscontextoseconômicosescciaiseaimposiçb
denfveismaiselevadosdecompetitividadealiam-seanovosformatos
crganizacionais - nuis fluidos. menos formalizados e mais
estrutt
lradossobreodesempenhodeequipes.Tudoissopassaarequer
ncvos patamares de competências organizacionais e individuais,
impondo o investimento em processos de mudançu ,quer pela

ORG7
CARACTERIZK IO D0SMODELOSDE W ABALHO EM ORGANIZK OES
BRASILEIRAS1

u iz >kratvltfo de laru Campos (Universidade Sâo FranciscoItatibispo PaUIO/FAPESPI, àna u cia Jankovic Barduchi
(UniversidadeS5o Francisco-Itatiba/sâo Pau1o*IBlC-CNPq),Kâda
Perez Rtwl(lJ* (Universidade Sëo Francisco- Itaiba/sâo
Pau1c*ROBIC)efafvz NigroEsteves.(UniversidadeSëoFranciscoItatiba/sâoPaulo)
Em ftmçâo da globalizaçâo, competitividade e inovaçöes

tecnold#cas as formas de relacionamento entre empregados e
empregadoresse mcdiscam ,havendo a necrssidade de se assumir

modelosmais flexfveis de trabalho.Assim,o objedvo do presente
estudo foi caracterizar ûs modelos de trabalho existentes em

organizaçöesbrasileiras.Feram sujeitosdestapesquisa252 empresa

do Estado de Slo Pauln, que avaliaram as mudanças das

incolporaçâo denovastecnolo/as,querpelamniorqualiscaçâcdos classificaçöesdetrabalhoeaproporçâodaforçadetrabalhoem cinco
seus empregados. Os labalhadores da constmçâo civil,
tradicionalmente, constituem uma categoria ocupacional de baixa
qualit
k açâo, trabalho tempcro o e, em conseqtzncia. mfnimc
investimento porparteda empresn,fatoresque afetam seuscustose
ccmpedtividade. Experilncias de treinamento buscando diversiscar
competênciasemelhorarqualidadede desempenho comw am asurgir
nestasegmentc.Estetrabalho visou avaliar,em uma construtorade
Salvador, as percepçôes dos funcione os acerca das mudanças
ocorrid% apösa implementaçâo de um programa de qualiscaçâo do
trabalhador,fator que poderia explicar cs nfveis constatadcs de
compromedmentocom distintosfocosdo seucontextodetrabalho.O
insm lmento utilizado foi um questiono o com itens fechados e
abertos.aplicado em uma amostrade 92 empregados.Asquestöes
fechadas mensuravam os nfveis de comprometimento dos

trabalhadore,
scom osfocosoqanizaçao(Portereta1,1977),grupoou
equi
pe(Fink.1992),trabalho (Fink,1992)ecarreira (Blau,l992).A
Resvmosde comun/caglesCientlficas

tiposdiferentesde contratos.Os insmzmentosforam enviadospelo

correioaossujeitos,sendodevolvidosem att60dias.Festesdadossâ0

partedeumapesquisamniorqueestéem andamento.Osresultados
mostram que,ao longo das seis categorias descritivas,as mudanças
dasclassiicaçöesdo tabalhoporsm desemanacontiwmm azrle.p?la
para76sujeitos(30,16*)com n.g.
l= 5,X2o= 1Y ,57 eX2c= 11,07.

Quantoao trabalhoportumoverificou-sequeestecontinuaomesmo

para113empresas(44,84*)com n.
49;
g.1=5,X2;=108,54 eX2c= 9,
em relaçëo à utilizaçâo da hora extra,percebeu-se uma significativa

diminuiçöo para 109 sujeitos(43,25%)com n.g.1-4.X2a=112,
01e
X2 c * ,49.Para os contratos anuais de trabalho, 131 sujeitos
(51,98*)relataram nâoutilizâ-loh com n.g.
1=5,X2o= 65,65eX2c=
11,
07,192sujeitos(76,19*)descrevernm otrabalhodemeioperfodo

como nao ulilfm e , com n.g.1= 5,X 2o=195,67 e X2c= 11,07;para o
trabalhotempcro o/casualhouvehomogeneidadenosseisdesclitores,
com n.g.l= 4,X2o= 95,38e X2C = 9,
49;paraoscontratosdetenno
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lixc IN sujeitos(49,21%)referimm-seacategorianaoI/JJ#/com

n.g.l=4, X2;= 115,82eX2c=9,49;201sujeitos(79,
76*)nâo
utilizam o trabalho em casa c0m n.g.l= 5,X2o= 215.76 eX2e=

acham qBeatmpresan10criacnndiçöesparaqueseugrupogerencial

trabalhedeformaintegrada.Quantoaqualidadedevidanotrabalho,
60% d0sparticipantesnâo se sentem valcrizadospelochefequando

11,07;quantoacstreinamentospdblicos,171sujeitcs(69,
05*)nt
'
io propöem algoe54% nâosentem crp lhoem trabalharnestaempresa.
osutilizam (n.g.l= 5,X2()=388,12eX2c=11,07);ccm referênciaa0s Asahrmaçöesrelacionadasadisponibilidadedecadaum,namaicria
suàcontratos,146sujeitos(57,94*)?I
J/utilt
à m estaclassifcaçlcde das vezes,obéveram um maior percentualde ccnccrdkxia,assim
trabalhc.Em relàçâoàproporçâodaforçadetrabalhcn0scincotipcs

cûmcasrelacionadasaequipe.

decûntrato(trabalhodemeioperfodo,temporl e/casual,contratosde
Ccnclusâo:F0idecididojuntamente c0m adiretoria,gerentese
termotixc,trabalhoem casaeesquema detreinamentodcgovenm), recursoshumnnt)sdaem?reesa@ edeveSeriniciadoum traballm c0m
verificou-sequetoda:ascategcriasseencontram nodescritormenos
:ue 1%,Para todos cs % tamentos estatfsticos assumiu-se n.sig =
0,05.Osdadosdemoàstram que asclasiscaçöesdetrabalhc e as
formasdectmtratohascrganizaçöesbrasileirasaindaémuitodistante
do apontado pela literatura eurcpéia e nolte-americana tendo,
portanto,nasuamnioria modelosmnistradicionaiseinflexfveisde
trabalhc.Destafornm,o que sepode veriscaré queapropostade
modelosqexfveisdetrabalho aindaéum tanto inovadoraem nossa
realidade,provavelmentepcrfatcresculturais&ous4cio-econômicos.
lprojetoFf/l
aacfHopelaFâ'F3'
#
Palavrapchave:v delta/lexfvefâ'
,classncaçâotfetrabalhoecontratosde
fre cf/lo
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Rqiane Bataglini*, Michelle C. Cu/c/* e Brano Deâeraur#f:

as chesas gara que comecem trabalhar de forma integrada ,
comnnicando-se claramente e prom rcionando para seus

departamentosopoltunidadesdeconhecerem osobjetivosdaempresa,
aimportlciado3eutfabalhoparaelaeparacscutrosdepartamentos,

assim como csobjetivcsdestes.Osresultados serâcdivulgadose
discutidosccm osft
mcicnéricspelogerentedeseudepartamento.
Palavras-chave:clf??l
coqaniucionalbpsicologia#a.
rorganizaçöese
diagzôstico(lrgcafmcitlM l

ORG9
A D TRUTURA EMPIRICA D0S F%TILOS POIO COS DE M ORGAN N0
TRIM GULDM INEmO
Maria do (3r1)1/ Fernandes Martins.âadréil Chaves Nalessoe,
Humberto Pi
nto Jgaf/r* e alI
fa/J#' da disciplina tepsicologia
lndustrial 2,, do Cnrsc de Psicologia, 2* semestre de 1998

(UniversidadeFederaldeUberlândia)

(PcntiffciaUniversidadeCatölicadeCampinas)
Polftica é um aspecto essencial da vida orggnizacional e

Objetivo:Pesquisaroclimaorganizacionaldeumamultinacional, compreende relëöes entre inttresses,conflitos e poder. Pode-se

utilizandoum método interativo,rlpido etransparente,visto queos
participantes n5o s5o identiscados e scam sabendo,na hora,os
resultados parciais de seu grupo. Esta técnica permite que os
participantesfaçam comentM os,sugestöese crfticas,possibilitando

atirmar que a organizaçâo é uma pande rede de pessoas com
interesse,
s(liversosque serelinem porconveniência:Dessareunilo
resulta tensâc entre interesses,conflitos e pcder.As mnneiras de
resolveressesconflitnstêm sechamado estilospolfticos.Elesforam

umaclarezadosobjetivosdapesquisaeaoportunidadedeexpressso

classifcadosporMorgan (1991)em três:Unito o,caracterizadopor

doftmciono odiantedosresultados.
Escolhemosquatro,entre osdiversosfatoresque afetam o clima
numa organizaçâc .
'a intepw âo,a comunicaçâo,a liderança e a
qualidade de vida nc labalho, detalhados em seis diferentes
dimensöes:visâogeralqueofuncicnK otem sobreaempresa;entre
os departamentos;entre as pessoas da pröpfia equipe;liderança;
intençâo da empresa paracom seusfuncionM ose disponibilidade
pessoal,
Materiale Métodos:Os participantes dapesquisa receberam 24
cartöesde4coresdiferentes,cadaum contendo umalillicaafirnmçlo

interessescomunsentreindivfduoseorganizaçâo,chefestotalitM ose
ausência de questionamento sobre a distribuiçâc do poder;Pltlral,
caracterizado p0r um pcder fracionado e questionado
democraticamente,que * osindivfduoscom direitodebuscarem na
organizaçâc arealizaçâo deseusinteresses;eRadical,caracterizadc
por consitos e lutas intensas entre organizaçâo e indivfduos.O

presentetrabalho teveporobjetivotestaraestmturaempfricados

estilospolfticosdeadministraçâo em empresasdoTriânp loMineiro
ecompara-laatrabalho anteriorrealizado pelaautoraprincipalque
havia identitkado claramente doisestilos:c Plurale o Radical.O
edoisenvelopesc0m etkuetasdeconcordoenâoccncortb.Ap4sler estilo UnitM ohavia sido identificado precariamente,limitando-sea
afrasedocartpo,estedeveriasercolccadope1c pröpricresm ndente aspectos relacionados às relaçöe,
s entre organizaçâo e sindicatos.
em um dcsenvelopes,
Neste trabalho,38 altmosde graduaçlo do curso de Psicologia da
Tenninadaaaplicaçpo,eram recolhidososenvelopesçtoncordc'', UFUconstrufrnm,sobacoordenaçâodaautora,novositens,num total
despejadosnumacaixaeembaralhados,logoapösagrupavam-seos de53,ccbrindoexaustivamenteoscûnceitosdostrêsestilos.Ositens
cartöesdecoressemelhantes.Cadacorcorrespondiaaumacategoria fcram submetidos à validaçâo de contelido e semanticamente

(integraçâc,comunicaçâo,liderançaequalidadedeVidanotrabalho), validadosjuntoaossujeitosdonfvelmaisbairodeesccl@
aridadeda
depoisctmtava-se quantos ç'
concordo''e calculava-sequantcs Rnëo amostra ccm aqualse pretendia trabalhar (7 série do 1 grau).O
concordo'' cada categoria havia recebido. Os resultados eram

tlanscritcsem transparênciasjlpreparadaseprojetadosparaogrtlpo
pcssibilitando as primeira percepçöes e discussöes entre os
participantes.
A pesquisacontou cnm 95participantes.oquecorrespondeà90%
dosfuncionlriosdaempresa,divididosem 4grupcs,nosquaishavia
pessoasdediferentesdepartamentos.
Resultados:Veriscamosque88% do participantesacham que nâo
hé intepw âo entre departamentos e 85% dos funcionM os nâo

conhecem osobjetivosdasoutrasâeas.Quantoacomunicaçâo60%

dosparticipantes achnm que o sistema geralde comunicaçâo nâo
contribuipat'
aquetodcssaibam deassuntosimportantesdaempresa,
64% n5oyecebem infcrmw öesessenciaisparaseutrabalho,deoutros
departâmentos.. a tempo. Na categoria liderança 86% dos

conjuntodositensfoiaplicadoa554trabalhadoresdevl ascidades
do TriângulcM ineiro,cnm idade média de 30 ancs,sendo47% do

sexoqasculinoe53% dosexofeminino,com escolaridadevariando
entre7 sériedopriNeirograuepös-graduwâo.Aescolaridademédia
foi superior ao 2 grau completo. Uma primeira anllise doS
componentes principais revelou uma estrutura de 5 fatores com

eigenvaluesmaioresquc1,
5, carjasfatoriais20,40,responsJveis

pela explicaçâo de 40% da variânma total.Ump segunda anâlise dos
componentesprincipais,realizada com ositens desses5 primeiros
fatores revelou uma estrutura composta por três fatores com

eigenvaluesmnioresquE 1,5 e cargasfatoriaisk 0,40,respcnslveis
pela explicaçâo de 44,6% da variância.A anfise da consistência
intema(alphadeCronbach)revelouquesomentedoisdessesfatores

possufam estabilidade (asde 0,89 e 0,76).Asanâlisesdosdados

participantessentem-seavontadeem procurarajudadeseuchefee revelaram uma estrumra empfricaclaramente diferenciada em dois
69% sentemb
-je valorizados por estes. Mas quase metade (46*)
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fatores,um ao qualsep& e chamar<'Estilo Democrltico'',que reuniu
ResumosdeComunicaçöesCientmcas

itensd:sestilnsinicialmenteidentifkadoscomo Unitkio ePlurale

apcio doreferidohospital,demodo atentarmelhorarasrelaçöesde

oueo,''
Estilo Autolitlrio'',que reulliu itens do estilo inicialmente
idenuscadocomoRndical.Pôde-seconcluirqueaestmturaempfrica
dosestilcspolfticos de administraçâo para empresas do Triânplo
Mineircécaracterizadasnmentep0rdoisestilos:of'
Democrlce''e0
çeAutoritlrio'' que identificam empresas d0s tipns ROrganismo''e
ttMlqltina''em abordagenstradicionais.OsestilosUnitM o ePlural
ns0puderam seridentiscadosseparadamente,()quecorrok radados
de pesquisa anterior da autora principale centirnu a proposiçb
teöricadesomentedoisd0strêsestilospolfticcsdeMorgan.
lRelaçaotldisposiçâ'
odn'
!interessados
lklcvrcz-c/
uwe'pollticatlr#lafzxlzo?l
al,estilosdetltfrlji?lf.
rfrcftl eJall/le

poderhojeexistentes.Além disso,pareceprementeanecessidadede

oqanimcional

PiresFerreira(UniversidadedeBrasflia)

0RG10

Os diversos antecedentes do comprometimentc afetivo
organizacionalpodem serclassitkados em varilveis individuais,
caracterfsticasdo trabalho,experiênciasno trabalho e caracterfsticas

A CONFIOURAN O DE PODER NUM HOSFITAL UNWERSITV IO
BRASILEIRO;A VBAODO CORPODEENORMAGEM

se aprohmdar esse diagnöstico, abarcacdo os outros setores,no
sentidodeccnirmaressapercepçâo.

Palavras-chave:ctm/glfrciWe.
çdepoderorgolfzacf/aal,rel
açöesdepoder?lc
organiuçtïoeanâli
zetlrglae cfoadl
+

ORGII
INFLIANCM D0s VALORESM SOAIS SOBRE O COMPROMETIMENTO
ORGANIZK IONAL
élvaro Flz/lcy/,Malra Gabnkla J= I/Jde sbuza*,Luciana Sales
Wlar#,Janalna Viann âl& mtu*,Juliana Lf??lJ Ramos% e #J#fJ

Maria ffo Carmo Femflpl
tfe: Mardns (Universidade Federal de
Uberlândia)

dopapel.(Mathieu,1990)publicaram umarevisâoemeta-anfisedos

objetivoidenétkaredescreverccmo fluio podernum setordeum

objeuvo da presente pesquisa foiestudar0 impacto d:s valores

antecedentes do comprometimento que resume os resultadns d%
pesquisasrealizadasnestalea.N0 grtlpo dasvarp eisïatffvïdl/af,
s
Poder organizacional tem sidn uma varilvtl utilizada ccmo encontram-seaidadeeotempodeempresa,sendoquenosdoiscasos
ins% mento de anâlise das organizaçöes p0r constittlir-se numa medidnv mniores associam-se com nfveis mais elevados de
ferramentadiagnösticacapazde fomeceruma visâo dadinn
-micada comprometimento.O comprometimentotendedecrescerçuantomaior
vidanrganjzacionatPoderepolfticasconstituzm partefundamental o nfveleducacionale a percepçb de locus de controle extenm.
davidadasorganizaçœ .Pode-sedizerquepoderéomeioatravésdo VM os autores têm estudado o impacto d0s valores relativcs ao
qualosconflitosdeinteressessâc resolvidcseenvolveahabilidade trabalho. Os resultados sl0 clmvergentes e mostram que c
deumapesscafazerccm queantltrafaça algo que,deoutro mcdo, comprometimento é superior para aqueles que aderem à ética
nâofaria.Analisaressesccnfiitospodelevaracompreenssodesuas protestante do trabalho.A relaçëo entre os valcres pessoais e 0
causas.Baseadc nestes pressupostos,0 presente trabalhc teve por compromeumento parece n5o tersido estudadc até ()presente.O

hospital universiœ io brasileifo, através da identiscaçâo das

pessnais e do tempo de serviço na Qrganizaçso sobre o

confguraWesdepoderpercebidasp0rseusmembros.Paratanto,f0i comprometimento organizacional. O impacto das prioridades
utilizadoum question&ioqueidentiscacincopossfveisconfipraçöes
dopoderorganizacional:Missionl a,SistemaFechado,Autccracia,
Instrumento PartidM o e Meritocracia. Este questiono n possui
validaçëofatorialefndicesdetidedignidadequeYariam entre0,79 e
0,86.O questiono o foiaplicado ao5 técnicos em enfermagem e
enfermeirosdenfvelsuperiordosetordeclfnicamédicado hospital.
Elestrabalhavam 6 hnrasp0rdia,seisdiasporsemana epossufam

axiolögicas foiesmdado no contexto da tenria motivacional dos
valore.
s, queenfatizaasmetasqueexpressam osvalcres,bem ccmo
asrelaçöesdecompatibilidadeedeconflitoexistentesentreeles. O
InventM odevaloresdeSchwartzeaEscaladeComprnmetimentode
Mowdayforam administradosa2* empregadosdeumaorganizaçâc

pdblicacom tempodeserviçom&iode11,71anos(D.P.=4,
48).A
média do tempo d: serviço f0iutilizadapara dividira amostraem

tempode servko m&io dç 8 annsnainstituiçlo.Retomaram 44 dois subgrupos:até 11 anos e mais de 11.A amostra foitambém
questionM osrespondidns.Osdadosforam submetidosaanzisesde
m&iasedesviospadröes,além detestesdediferençaentreasme as
dasconspraçöes.A anélise des dados reveltm que o çtorpo de
enfennagem''percebequeopodertluinohospitalcaracterizmndotrês

divididaem gnlposapartirdoescorealto oubaixoem cadaum dcs
tipps motivacionais de valores.As Anova 2X2 revelaram efeito
principaldotempo deserviço ed0sseguintesti
posmotiYacionaisde

çtorpo de enfermngem''percebe o hospital cnmo dominado, ao
mesmo tempo,porumaideologia de servirao pröximo e porum

com exceçâo (Iaestimlllaçâo,o compromelimento foisuperior nos

valores:autodeterminaçâo (p < 0,01),universalismo (p < 0,01),
conspraWes:Missicnlriw Instrumento PartidM o e Meritocracia, benevolência (p < 0,
01)tradiçâo,(p < 0,œ 2),conformidade (p <
sem diferença signiscativa enee ela.Essesdadosrevelam que o 0,
(X5),segurança(p<0,œ6)eestimulaWo(p<0,(*.Em todoseles,
poderdistribufdo igualmenteentreseusmembros(caracterfsticasda
configtvaçëoMissiono a)e,aomesmotempo,com: ins% mento de
dominaçâo polftico-partiddriaj com conflitos entre interesses

polfticos-partidM osdeseusmembros(caracterfstkadaconiguraçëo
Insmzmento Partidlrio)ede realizaçâo deinteressescorporativose
pessoais de seus dirigentes (cl%se médica),o que caracteriza a
contiguraçëo M eritocrftica.Uma anâlise do conteido dos itens que
compöem essasconiguraçöesrevela,porum lado,uma ideologia de
serviço e de atendimento de necessidadeshunonitM asporparte dos

respondentes (corpo de enfermagem) e por outro,a presença de
conflitos polfticos e pessoais/prosssionais com e entre os outros
membrosorganizacionais,que se utilizam,segundo percebe o colpo
de enfermagem, da organizaçâo para buscarem seus interesses
particulares, tanto no que tange a Mpectos pessoais, quanto a
profissionais.Pode-se concluir que existe um desenconeo entre a
posmra do corpo de enfermagem e dos outros prosssionais e
administradoresdohospitalnoqueserefereàvisâodainstituiçâona
qualtrabalham.Taisdadosapontam paraanecessidadedesediscutir
esta dina
-mica com dirigentes,mfedicos,enfermeiros e pessoalde

Resumosde Compn/caglesC/entfscas

sujeitcs c0m alto escore nos tipos motivacionais.O esccre em
comprcmetimentofoimaiorparaossujeitoscom maistempo de
servko.Anovascom osquatro fatoresde ordem superiorcomo
varilveisindependentesrevelaram que ocompromeumentoémaior

paraossujeitoscom escoresaltosem conservaçb (p<0,K1)eem
autotranscendência (p < 0,01).Os resultades sâo discutidos no
contexto da teoria motivacional dos valores. Conclui-se que a
motivaçâo intdnsecapara ocomprometimento estârelacionadacom a

conservaçâo do status glfo (tradiçâo,conformidade e seprança)e
ccm a tendência a transcender os stus interesses pessoais em

benetkiodosoutros(universalismoebenevolência).

Palavras-chave:valores,c/N r/pl
zlfzllenl/oqaniucionaletempodeJerpjf/
+
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CULTURAORGANIM CIONAL:ADAPTAG OE VAC AG ODEUM
INSTRUMENTODEM EDIDAPARA O BRASIL

Xurea de Fa*tima Oliveira.s'
fnëzf/ GomideJlnfocMarfa do Carv
FernandesMardns,MarcelloNavesM arques*e WannerBarbosa #a

C= M *(UniversidadeFederaldeUberlldia)
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OBJETW O:Culturaorganizacionaltem Sido,nosliltimosanos,um
dosconstrutosmaisinvestigadospelapsicolcgia,principalmente,pr
pesquisadoresinteressadcsnaschamadasvarisveismacrossistzmicas.

protccolo de cada progtama e as entrevistas fcram gravadas e
transcritas,sendoanalisadaspelatécnicadaanslisedoconteudo,
Resultados:Emboraobtivessemosumalistagem inicialde maisde

Esse interesse sejustifica pelo reconhecimento de ser.a cultura 30empresasquetinham prngramasdeQVX constatamcsquepoucas
organizacional, uma das caracterfsticas mm's imptmnntes das

realmenteosdesenvolviam escmenteoitosedispuseram ainformar

organizaçöes.Diantedisto,estetabalhotevecomocbjetivoadaptare asaçöe,sqlle estavam implementando.Veritkou-se que nâ0 existe
validar,para o contexto brasileiro,um ins% mento de medida de ct
msensosobre0quesejaQVTequearepresentaçâcsocialelabomda
culturacrganizacional,ori/nalmentepropnstopor Cookeelmfferty pelcs implantadcres nâ0 conuponde à produçlo teörica sobm ()
(1989).

assunto.A representaçâo sccialdosimplantadoresdç propamasde

M/TODO EMATERIAL:Ccmoprimeiropasso,0ins%mentofoi QVTsobreoquesejaqualidadedevidanoeabalhoincluiatividades

traduzido e validado semsnticamente, sendo respondido, divtrsas,como plalmsdebeneffcios,atividadesde lazer,criaçëo de
posteriormente,por267empregadosdeempresaspiblicaseprivadas espaçcsdelazer, pcssibilidadedeintercalartumosdetrabalhoccm
daregiâodoTriklgulnMineiro.Osdadosforam snbmetidcsàanllise horâiosdeginltica,polfticadecargosesalM os,plannsdesztîde,
fatcrial(eigenvalueip ala1,5)etiveram suaconfiabilidadeverihcada assistênciaàfamfliaeintegraçâoentreempresaecomunidade.
Conclula
-o:S4 empresas que atingirgm um elevado patamarde
atravésdoàl
phadeCronbach.
RESULTADOS: Os resultados preliminares apcntam um prcdut
ividadeestëovoltandcosolhosparaosprogramasdeQVT e
ins% mentoccmpnstoporseisfatcres:fatnrltsliaçlol cnm 13itens tais empresas, em nosso pafs, sâo prnporcionalmente pœ co
eAlphade0,76;fatcr2 (competiçpc)com 7 itenseAlphade0,77; representativ% da realidade brasileira. Os implantadores #os
fatcr3(dependência)com 7itenseAlphade0,70)fator4(aprovaçso) programasdcsconhecem aproduçâoteöricasobre0M sunto,além de

com 14itenseAlphade0,85;fator5(realizaçâo)c0m 7itenseAlpha
de0,
71)fator6(humanismc-enccrajamento)com 11itenseAlphade

confundirem direitoslegaisdotrabalhadoreW alidadedeVida(QV)
com QVT. Os progrnmnq aparecem freqtientemente atrelados à

qualidadetotal,comoum pacotedemedidas.
sistadeJ?lfce 4t)CientpcûpellFDPEMIG,J'reucatft
pemPsicologia
CONCLUSâO:Osresultadosenctmtradcsconsrmnm,em parte,os Mol
pressupostosdeCookeelmfferty(1998)quepostularam aexistência pela UFMG.
de12fatoressubdivididosem trêsculturascrganizacionaisdistinœ . lorientadora,professoradpDepartamentodePsicologia-FAFICH -UFMG.
îçl
é.
yti/afincfu#apelaFAPEMIG
O trabalho enccntra-se,nestemomento,em fasesnaldeelaboraçlo. Jk.
kftI& dewWzznotrabalhoT Ff),
Os autcres acreditam que,ao tinalizs-ln,novas evidências serâo Palavras-chave:gucll
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s
eW lnfzlfllmrt'
i/derecursoshumanos(â#S)
enconeadas,oquepennitirlumavisâomm'sampliadadosresultados.
0,83.
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QUALDADEDEVmAN0TRABAI.
HO:UMAXNXLISEDAEXPERIM CIA
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CONCILIACAOENTRETRM AI.
HOE FAMILIAE PERCENâODESUPORTE

SX IALENTREDXENTF.
SDOENX OMéDIO:DADOSQUANTITATWOS
Elisa
-nqela M/rl
'
a Machado Pratta* e Elizabeth J. X r/lc?n

(UniversidadeFederaldeS4oCarlos)
DE
EMPRESM BRNILERAS
WalterlmnaLeite eM sBarbosaGouiart:(UniversidadeFederalde

MinasGerais)

OBJETW OS:Tradicionalmente,a mulller era educada para ser
--

esposa,mIeedona-de-casa(trabalhodomésticc),cnquantoo homem
Obietivos:O desenvolvimento denovastecnologiasgerenciaisede era educado para ser o chefe e 0 provedor da famflia (trabalhc
automaçëo vem alterandn signiscaévamente a organizaçâo do remunerado).No entanto,desde a Revoluçâo Industrial,a mulher
trabalho.lsto tem causadc impactc sobre a qualidade de vida do
traàalhador,e conseqttentemente scbfe sua produtividade e salide
mental,Sendcassim,apaltirdadécadade50e60.asorganizaçöes,
em tcdomundc,têm bascado,dediferentesmaneiras,amelhoriadas
condiçöesdevidanotrabalho.Primeiramtnteinvestiu-seem medidas
quanto a satîde. beneffcins, sallrios dirdos e indiretos, mas,
posteriormente,surgiu apreocupaçro com asatisfaçëo em trabalhar.
No Brasil, que passa agora pela Terceira ReYoluçâc Industdal,

pascuaparticiparmaisefetivamentedomemadodetrabalho,pordm,
exercendo profissöes consideradas como uma extenspo de suas

atividades domésticas e de slu matemidade (pcr exemplc,
magistério).Estudos recentes aptmtam que atualmente é comum

enctmtrnrmoscaaisquevivenciam umarotinadepaXisml
iltiplos,
possuindo responsabilidadesfamiliaresetrabalhfstica .Talfato estl

provocando mudanças nos padröes conjugais e familiares

culturalmente estabelecidos, exigindo uma reorganizaçâc nas

sofrendo o efeito direto da globalizaçro e da competkso atribuköestradicionaisdehomensemulheres.Apesardosbeneffcios
intemacional,asprsti
c% deQVT (QualidadedeVidanoTrabalho) impcrtantesquepodem seralcançadosaeavésde uma participaçâo

mais efetiva nest% duas esferas da vida,esta rotina de papéis
ml
iltiplospodeocasionarsobrecargadetarefas,altonfveldeestresse
visou-seanalisaraexperiênciabrasileiraem QVTcom aprodnçâo
e
até provocarconsitcsde tzabalho com fnmfliae de fnmfliac0m
teâricaanfvelnacionaleintemacional,idenuficandoadiferençaentre
aprop stateöricaeaprl carealdasempresasdopafs.Procurou-se, trabalho.Estudosevidenciam ()suportesocialccmo um recurso de
também,analisararzpresentaçâosocialsobreQualidadedeVidano enfrentamento importante na tentativa de equilibrar as demandas
Trabalho d0simplantadoresd0s programas nas organizaçöes,pois familiaresetobalhfsticas.O presenteestudobusctm:a)caracterizara
estarepresentaçpoinquenciadiretamenteasaçöesquecompöem cada questb da ccnciliaçâo entre trabalho e fnmflia e dapercepçsc de
suporte socialno caso de docentesda rede piblica dt ensino;b)
programa.
M aterialeM étodos:Apöso levantamento bibliogrv co sobre as verificaracnnfabilidadedeescalasdeorigem americanaecanadense
eforam traduzidaseaplicadasnarealidadebrasileira.
tecriasdeQVT edaproduçâocientffcanacionalsobreoassunto,foi quMATE
RIALE METODO:Participaram doestudo3kprofessores
realizadaumapesquisadecampo,envolvendo8grandesorganizaçöes
do eixo Rio-Belo Horizonte-sâo Paulc. A amosea intencional, do ensinc médio,casados,de ambos os sexos.Foram combinadas

somente começarnm a aparecerna década de 90.Nesta pesqnisa

destinadaagarantirapresençanasempresasdospropamasdeQVT, metodologiasquantitativa(questionM ocontendoquestöesobjetivas
queseriam o objetodapesquisa,foiconstitufdadeumaempresa de identiâcaçpo e 11 escalas) e qualitativa (entrevista semipùblica, duas privadas e cinco multinacionais. Os instrumentos estruturada).O tratamento dcs dados quantitativos envolveu: a)
utilizadosforam osmateriaisimpressosfornecidospela empresase
umaentrevistasemi-estrumrada,realizadacom osimplantaloresdos

cfculodafrequênciaabsolutaerelativaparaasvari/veiscategöricas;

b) câlculo das medidas de tendência central para as varilveis
programasdeQVT.Osmateriaisfcram analisadosparaccmpor0 contfnuas;c)anâlisedaconsabilidadedasescias.
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RESULTADOS:Veriscou-se que a maioria das escala (13) fazerescolhas.O sofrimento,poroutrolado,relacicna-seàpercepçâo
possuem um nfvelde confiabilidadebom (alpha maiorque .74)ou dafaltade espaço na organizaçâo para criareinovare derelaçöes
muito bom (al
pha acima de .80).Obselw u-se,também,que os söcioprofissionésmenosip alitM as;aorgnnizaçöesdekabalho que
consitcsprincipaisvivenciadospelosdocentes sâ0 os de trabalhp
com famqia com base no tempo.Este dado vai ao enccntm de
resultados de estudos norte-americanos que também demonstraram
que o trabe adorpenniteum maiorgrau de interferência de suas
responsabilidadesdetrabalho nasuavidapessoalefamiliardoque0
contro o,Em termosdesuportejasprincipaisfontesapontadasptlos

docentes foram o suporteemocicnal(prnvindo dc espcsc (a)e de
demaismembrosdafnml
lia)eo supcrte instrumental(provindo de
umaempregadadomésticanumembrosdafamflia).
CONCLUSXO:ASescalasutilizâdasmostraram-seconfisveisno

favorecem tarefas padronizadas, repetiivas e ccntlituosas nas
relaçöes c0m a hierarquia e a estilosde carsterqne pressupöem
dependênciaafetiva,disctlldadesdelimites,detrocac0m ooutroede
fazerescolhas.

ProjetopnanciadopeloCNN
eBolsistasff:iniciaçâocien#JcJ(PIBICJCNN )
***professorado/a.,11/1/1
5de'lf
ctiltwicda&a'

Palayrapchave:valorestlr#talfmcïonafy,estilosdecardtereprazerno
tre cle
*
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contextobraileirocaptadonesteestudo.Entretanto,faz-senecessM o EXPLORANDO O CONCKTO DE CTRM ALHADOR COMPROMETDO'E*M
a realizaçâo de maisestdosccm amostrasdeoueosprotissicnais DolsSEGMENTOSDEW ABALHADORES1
paraverificarageneralidadedessesresultados.Ressalta-se,também, AntonioWrfflioBittencourtBastos.XylJdeJJ= àrouca*eRJ
.F
ZZPZZ
queosdadcsobtidosnesteestudcvâoaoencontrodaliteramranoque Santedlcolaândrade(UniversidadeFederaldaBahia)
dizrespeito àconciliaçso dasdemandasdetrabalhoefamfliw tanto
em termosdeconflitosvivenciadospelcscasaisquantoem termosde
O ccnceitodecomprometimento éumaquestsoaindapresentenas
suportesocialbuscadcpelosmesmos
pesquisa sobreotema.Aoanalisarosdiferzntessentidospopulares

Palavras-chave.Jle/rl:social,conjlitoslrecl/m/ftwlflf
a(evice-versa):

papéismùlti
plos

do termn, Bastos (1994) ressaltou dcis principais eixos de
signilkadosparaoconceito,tlm compreendendoo sentidodeuaçses

ORG15
VWENCIAS DE PRAZER E DE SOFRIMENTO PSIQUICO N0 W ABALHO:
INFLUVNCIADOSVM DRESORGANIM CIONAIS
àknaldoJ/I'
JMartins*,â'
écn:deOliveiraRibeiro*eâ?l/Magnôlia

que impedem ou J/culltwl a c/az:clzi't
l de um determinado
objetivo'
',denotando umavaloraçro negativae,opondo-seaisto,0
sentido de tsengajamento, fpgr:#cl?V?;l/ e envolvimento''#

M:n&J***(UniversidadedeBrasflia)

passcuaserentendidocomo umaadesâo,um forteenvolvimentodc
indivfdun c0m variados aspectos dn ambiente de trabalho. As
pesquisas snbre 0 tema,assim,partem de uma desrtiçâo préviade

IVITRODUIAO: A percepçb do sistema de valores
organizacionais mantém ou transforma uma organizaçâo e é

acompanhado p0rnmavaloraçâo positiva Estesentido #o quetem

norteado 0 ccnjunto de estudoscientfscossobre o conceito,que

omprometimento e utilizam instmmentosjs padronizados para
responssvelpeladinlmicaintersubjetivaqueenvolveasvivênciasde c
mensurr-lo.Em umaperspectivacomplementar,torna-seimportante,
prazer-sofrimentonoeabalhc.A presentepesquisaobjetivainvestigar no entanto, compreender como, no cotidiano organizacional, os
oimpactodcsvaloresorganizacionaisnessasvivências.O prazerests
relacionado ao reccnhecimento e à valorizaçso do trabalho e o
sofrimentcéasensaçâodecansaço,desânimoedescontentamentono
% balho.Para ampliar a investigaçso da influência dos valcres

organizadonais,f0iinclufdaavarisvelestilosdecarltermaseadana
tx riapsicanalfticado desenvolvimento dasexualidade infantil).Os
esulos se clasiscam em: narcisista, obsessivo, coletivistw
individualista cfvico e individualista herdico, Os valores sâo
classiscadosem trêsdimensöesbipolares:autonomiax conservaçâo,
estrumra igualitsria x Mtrarquia e hnrmonia x domfnio.
M ETODOLOGIA: Forsm rel zadas, nessa etapa, entrevistas
individuais semi-estruturadas com catnrze empregadcs de uma
empresapt
iblica do Distrito Federal.Seisdelesforam identiscados
vivenciando prnzorno trabalho e seis,vivenciando sofrimento.As
entrevist% tiveram a duraçâo m& ia de 1h30min e foram realizadas
no localdetrabalho dosparticipantes.Asmesmasforam analisadas
pormeiodat& nicadeanâlisedecontelido.RESULTADOS;O gmpo
categorizadocomo vivenciandoprazernn trabalhcpercebeoseixos
autoncmia,estrutura ip alitM a e domfnio como os valoresmais
predominantes.Astarefas realizadassâo astécnicase gerenciais.A
relaçâo com a chefa traz reconhecimento e liberdade e com os
colegas, cooperaçâo e coleguismo. Os estilos de caréter mais
encontradosforam o individualista heröico e o individualista cfvico.
O grupoidenuficadocomo vivenciandosûfrimento percebeosvalore,
s
nos pölos domfnio e hierarquia e re-llzam tarefasburocréticu e
gerendais.A relaçâo com a chesa é conflituosa e com os colegas
predomina a cooperaçâo e o coleguismo. Os estilos de car4ter

predominantesforam onarcisistaeoobssessivo.CONCLUSXO:De
acordo com a anl se das entrevistas.depreende-se que o prazerestl
relacionadohpercepçâodosvaloresorganizacionaisqueatendem,ao
mesmo tempo, necessidades individuais e coletivu ; a uma
organizalâo de traballm que favorece qnalificalâo,diversidade das

tarefasemargensdeliberdadeeaestilosdecariterquepressumem
independênciaafetiva,relaçöesdetrocacom ooutroecapacidadede
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trabalhadoresutilizam edâo signifkado aesseconceito.O presente

estudo teve como objdivo,exatamente,explorar o conceito de
''
traballmdor comprometido'' em dois gmpos distintos de
trabalhadoresdediferentescontextosorganizacionais.A amostrafoi
constitnfdapor137 trabalhadores;45 trabalhadoresdenmaempresa
petroqufmicacom predomfnio de eperadoreseengenheirose 92 de

umaconstlutoracivilpredominantementepedreirns,pintor,ajudantes

e eletricistas. Fci solicitado a0s trabalhadnres que falassem
espontaneamenteidéias,pensamentose sentimentosqueaexpressb
utraballmlorcomprometido'' e o nnme da organizaçâo em que
trabalhalhesevocassem,articulandc-se procedimentosoriundosdos

estudos sobre a teoriado ntkleo centraldngrepresentaçöeslAbric,
1994;Moliner,1993)e asconcepçöesne.
ercade esquemasemapas
cognitivos desenvnlvidas por Bougon (1983). Foram criadas
categoriasdescridvasatravdsda anfisede conteudo,sendo que as
respostas foram distribufd% no totalde 12 categoriasna empresa
petroqufmica e 17 na empresa de construçâc civil,que exibem a
variedadedasevocaçöes.Considerando-seafreqtlênciaeaordem de
evocaçpo de cadacategoriaforam construfdososmapascognitivos.
Os resultados apontam que, para o conceito çi
trabalhador
comprometido'' em ambas as organizaçöes, a categoria
ç:responsabilidade''foi a mais saliente,tanto na ordem de evocaçâo
quanto na freqûência em que foievocada.Esse resultado revela-se
congm ente com a abordagem que deône como nlicleo do conceito

comprometimentoo t
sentir-seresponsâvelpor'(Salancik.1977).De
uma forma geral, percebe-se que, na empresa petroqufmica, os
signifkadosde comprometimento do nt
icleo centralagregacategoria
COmo'erequisitospessoais'',çsauto-desenvolvimento''extonsciênciae
lutapelosdireitos'',expressando umamaiorvalorizaçâo deaspectos
individuais, 1â na construtora,as categorias do nlicleo central
refletem idéias como :tcumprir obrigaçöes''$Hpontualidade''.''bom
desempenho'' e fxdedicaçâo à empresa'' o que evidencia uma
concepçâo comum maisligada a uma outra vertente,de valorizaçâo
dosdeveressociaisparacom asuaempresa.
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A INDEFPWCâO PROLONGADA DO VXCULO EMPREGATICIO E SDA
RELkçâo C0M 0$ VALORES HUMANOS E COM A SXDROME DE
BuaNo:T

Livt
'
a Je oliveira 'prp,
î(UniversidadeFederaldo Rio Czrandedo
Norte)

St
wlviaMan'
aMeloGoncalvesFrel
'rz.KadaMfl?'
l WalmrathReisde

Souza**:TerezaCardoso(UniversidadeFederalRuraldo Ri0de
Janeiro)
Sep rançat,antesdettldo,umaatitude?reventivaqueenvolveuma
sériede conhecimentos,mecanismos e reflexosde defesa a serem

utilizadnsno momento preciso.é importante salientarque todc
acidente tem uma causa ou causas associadas.Pclantc,segt
mdo
alpns autores,exceto alpns acidentes de origem natural,todos
seriam passfveisdeprevençsc.A ComissâodeSaidedoTrabalhadcr

daUb''
lllu tem comnobjetivcorientarediscntirc0m osservidoresos

problemas referentesà sal
ide no ambiente de trabalho,levantarcs.
risccspotenciaisdo trabalho.mobilizaros servidcresparaprevenir
(Bancc do Estado do Rio Grande do Norte).Até 0 ano de 1998, acidentese dcençasocnpacitmais,prcpormedidaspara melhoraras
prolongou-se a indefilliçâo da contintlidade ou n50 de slla condiçöesdetrabzhoetambém discutirasatideem suaglobalidade.
sobrevivênciae,p0rconseqûência,dovfnculo empregatfciodaqueles M sim,a Comisslo vem,desdesua instalaçâo em 1994,mapeando
queneletrabalhavnm.Visando,entâo,contribuirparaacompreensâo diverscssetoresdocampusuniversitM o,O Instituto deTecnologia
dosefeitcsdainstabilidade no emprego - assunto que aliteratura foimapeqdo duranteo ano letivo de 1998,tendo sido verificadc.
Obietivos:Em 1990,f0ianunciada a liquidaçb do BANDERN

especiatizadavem polemizando- planejou-seum estudoparaavaliar nestaocasiâo,um conjuntodefatoresqueconfiguram riscosparaos
o impacto de tal experiência dos empregados em seus valcres
rabe adores,indnsecos às condköes ambientais dos diverscs
humnnos e no nfvelda sfndrome de burnout(reaçâo ao estresse t
laboratörios existentes. Foram detectadas capelas com exauslo
prolcngado,caracterizada p0r exaustâo emocional,diminuiçb da

dv ciente e outras desativada , produtos qufmicos expostos
indevidamente, falta de um local adequado para sua guarda e
M aterialeM étcdos:O estudof0idesenvolvidoapoiando-seem uma cnnservaçpo. irrep laridades nos pisos podendo gerar acidentes,
amostraacidentaldostx-funcilmM osdoBANDERN (N=89)eoutra pouca ou m4 ventilaçëc e iluminaçso,encalmmentos desativadcs,
debanco osempregados,em um Banco estatal,a9 anosou mais cheirofortedemofo,escapamentodeglsedisculdadedesafdad0s
(N=24).Nasduasamostras,aplicaram-se doisquestionM os:um de laboratdriosem caso deemergência.Nacarpintaria,além dapoeira
mensuraçâo dos valores humanos, segundo dez tipos de valores excessivaedasdeficiênciasdeiluminaçâoeventilaçâo,encontrcu-se
(benevolência, autodeterminaçlo, estimulaçpo, hedonismn, poder, um clmingentedemateriaisinflamlveisem desuso,depositadosperto
realizaçâo,tradiçâo,ccnformidade, segtlrança e universalismo) e de instalaçëo elétrica preco a,com fiaçro aparente,sendo ()setor
cutro,da sfndrome de bumout,segundo seus fatores (exaustâo pröximc à caldeira,pcdendc gerar risco iminente de acidentes.
emocional,diminuiçpo darealizaçâo edesperscnalizaçpo do outrn). Dnranteavisitaaolocal,constatcu-seadisposiçâo daadministraçpo
Kttt;
lta.
io.K Comparando-seasmédiasdeescoresdasduasamcstr% em promcverreformM em diversossetores.Servidoresdo Instimto,
em cadatipodevalorenosfatoresdasfndromedeburnout,atravdsda prx cupadoscom asep rança,procuraram especializar-senaanllise
aplicaçâodoTesteT,constataram-seque(l)asduasamostrasnëose d0sriscos,podendotnmar-seagentesmultiplicadoresparaamelhcria
diferenciam signiticativamente nos tipos de valcr,(2) porém se dascondiçöesno lccalde eabalho.Pretende-se retcmarà unidade
diferenciam nofatorexaustëoemccional,noqualosex-funcionl os apts a ccnclusân dasreformas,para verificaç:o das modificaçöes

realizaçâoedespersonalizaçâodooutro).

do BANDERN aproentam maiores escores (t= -3,255, ?K ,02). implemzntadas e (èjetiva-se, tamdém,visitar lccais ainda nâo
Comparando-seostrêsprincipaisgrupos(sem emprtgosatualmente, inspecionadosparaqueosproblemc easexpectativasdetectadasn0s
recolûcadosnaAdm.DiretaEstadual- ADE - enosetorprivadc) setores possam sertransfornmdos em planos de açâo.Espera-se,
dos ex-funcilmlrios do BANDERN entre si,constata-se que os assim,melhorariscondiçzesdetrabalho edoclimaorganizacional,
recolocadcs na ADE tendem a apresentar mnicr diminuiçso da

estimulando os servidores a repensarem seus hlbitos, através de

realizaçâo,tanto em relaçâo aosdesempregadcs(t= 2.1,p=0.
04), priticasdesaudequepromovam asuaqualidadedevida.
quanto aos recclocados no sdor privado (t = -2.1, p=0.
> ). Palavrapchave:K
rtlld:dolrc& lAwznr,aci
denteeprevençao
Desenvolvendo-seanfisesderegressâoparacadaamostra,nasquais
se tomaram os fatores da sfndrome de bum out como variéveis
dependentesecsvalorescomovariéveisindependentes,veriscou-se

que a Despersonalizaçâo (r< ,10)pode ser prevista para cs exfunciûnl osdo BANDERN pelo valorRealizaç:n,enquanto paraa
segunda anostra, pelo valor Estimulaçâo. O fator Exaustâo
Emocionaléprevistnparaex-fundonM osdoBANDERN pelovalor
Estimulaçâo, enquanto pafa a segunda amostra p0r Tradiçpo,
ConservaçâoeSep rança.
Conclussc:Os resultados sugerem que osindivfduos preservam
seus valores na situaçro de indesniçEo prolongada dc Wnculo
empregatfcio,corrok randoancçâodequevaloressâ0relativamente
estlveis,porém passam a apresentar mnior exaustâo emocionale a
perceber o estresse através de distintos valores. O sgntimento de

diminuiçâodarealizwâo (fatordasfndromedebumout)variaentre
os ex-funciono cs do BANDERN conforme a jituaçâo atual de
empregodosmesmos.Adicionalmente,diversa questöespodem ser
levantadas,entre as quais:cs resultadcs persistiriam nc caso de
ampliaçâodasamostra?
Palayras-chave:vlnculoe/vrqclf
cf/,valLres:StndrometfeBurnout
0RG18
SAODE DO TRABALHADOR DA UFRRJ: M APEANDO OS RIK OS DE
AcmM 'rEsDoINSTITUTODEV NOLOGIA
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0RG19
O STRKV N0 TRABAI,
HO E A SUA RELK XO COM AsPRIORDADES
AXIOLO ICASEA ATIVD ADED PORTIVA
âlvaroT/lrlcyo,Grazieleânflre z#,CàsioMarceloBatista Iollf
& *,

ThiagoD PEJCarnerio*,Thiano N vasckiTurrah FtrfnerdeMello
MartinseeF1#oDiasGalvöoCcv/lc= lf(UniversidadedeBrasflia)
Numerosos autores consideram 0 stress no tabalho como
conseqtiênciadarelaçâoentreasdimensöes necessidades-recursose
habilidades-demnnda.A primeira relaçso refere-se à percepçâo de
falta de equillrio entre as necessidades da pessoa e os recursos
crganizacionais para a sua satisfaçâo. A segunda, expressa o
desequilfbrio percebido entre as exigências do trabnlho e as
habilidades da pessoa para satisfaze-las. Os pesquisadores têm
estudado a relaçâo entre o stress e numerosas varilveis
organizacionais e individuais. Nesta l
iltima categoria tem sido
freqûentementepesquisadooimpactodaatividadeffsicaregularsobre

o stresslaboral.A naturezafundamentalmenteptrcebidaesubjetiva
do tipo de discrepânciasque dà0 origem ao seess sugere que as
prioridadesaxiclögicasdapessoa,enquanto princfpiosqueguilm a
suavidaedetenninam a vispoquee1atem doseuambiente,inclusive
do ambiente de trabalbo, podem estar relacionados com o stress
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laboral.Pesquisasrecentes,realizadasn0smaisVariadcspafsts,têm
reveladc que os valores das persoas organizam-se em dez tipos
motivacionais,que expressam metas,algumasdelascompadvdse

cllegâm do Prcjdo. Esta situaçâo, aqui considerada como

caracterfstica da manifestaçso do desenvclvimentc desip al do
capitalismo,leva-nosa qnestionarem que medida épossfvelfazer
outrasconflituosu.Foiobjetivodestapesquisaestudar()impactodas frente ao quadro observado,no senudo de eliminl-lo,ainda que

prioridade!axiolö#cas,dogêneroedaatividadeffsicaregularsobre considere-se muito impo- nte os projetos desenvclvidos neste
o stress no trabalho.Para verifkar ashipötese,sfoiutilizada uma
amostrade 192empregadcs,homensemulheres,com tempo médic

sentido.

Palavras-chave:lrecle,trabalhoinfantojuvenil:projetos.
,x19

deserviçonacrganizaçâode11.
96arms.Quarentaecincoporcento
dossujeitospraucavam algum tipo de atividade ffsicaregular.As 0RG21
medidasforam realizadascom oInventM odeValoresdeSchwnrtze 'Iu aGo DE PEDESTRU EM BELEM:CONSDERAX ESA PARTIRDO
uma Escalade stress(a = 0,86).C0m base nosresultadosobtidos FZTIJDO COMPARATIVO ENTREO ANTIGO E O NOVO CéDIGOS DE
atravtsdoInventM odevaloresaamostrafoidivididaem subgrum s
em funçbo do escore alto e baixo em cada um d0s dez tipcs
motivacionais de valores. As Anovas 2X2:2 revelaram que as

TRV srro

Clotilde do D JJ?'
Z SantAna** e Reinier J//lcrlae.
ç éntonius

Rozestratenee*(UniversidadeFederaldcParl)

varisveis atividade ffsicaregular (p < 0.001)e gênero (p < 0,02)

Justificadvase Obietivos:A sreade pesquisas em psicologia do
trânsito preocupa-se em identiticar aspectos comportamentais das
diversa categoriasdeusuM os,buscandoidentifkarccmportamentos
derisco epromrformasdemodificaçâodestes,demodo atcrnaro
trl sitomaisseguro.Estudosem diversospafsesapcntam paraofato
motivacicnais realizaçâo (p < 0,
05)e hedonismo (p < 0,02). O de
queosusuM osqueapresentam maiorvulnerabilidadenosistema
impactogêneroédiscutidono contextodaduplafunçâo damulhere
dascaracterfsticasdoambientedetrabalhn.A convergênciadoefeito de trânsito sëo ospedestres.N0 momento em que implanta-se c
observadodaatividadeffsicaregularcom outraspesquisassalientaa C4digo de Trânsitc Brasileiro,é interessante verificar quais as
importânciadestetipodeatividadeparareduzir()stressnctrabalho. melhoriasqueeste propöe,em comparaçân com oCödigoNacional
O impacto daspe ridades axiolögicasé discutido no cnntextc da deTrânsito,nosentidodegarantirasep rançaeaintegridadeffsica
dospedeestes.A presentepesquisatevecom:objetivoestabelecertal
tx riadc5valcres.
confrontn,atravésdo estudo comparativo entre osdoiscödigos e
Pabvras-chave.vllcre'
tstresseativilndefûica
também buscou conhecer as condiçöes ambientais do sistema de
trâfegolocalearelaçâodestascom oscomportnmentosdosnlnâios.
ORG20
MaterialeMftûdos:Inicialmenteforam estabelecidascomparaçöes
'
IXM ALHODECRIANCASEADOLESCENTES:
quandtativasequalitatiYasentrec CN'
re0 CTB,avaliandcquantas
CoNsDa AçôEsA RESPEITODEUM PROJETODEINTERVENCIO
HerculanoRicardoC-amnos,â/fkfJPauladeMedeirozequcm
'nn vezesopedestretcitadoequaisasmelhoriassignifca*vaspropostas
poreste ëtimo.Posteriormente,utilizou-se 0métcdc deobservaçâo
& zerm #eSouza(UniversidadeFederaldoRioCzrandedoNcrte)
com regiseos fotogrv cos feitos em diferentes bairros da regiâo
Resumo:Datgm demeadcsdcséculoXIX osprimeirosestudosque metropolitanadeBelém,enfocando ascondiçöesambientaisparao
atestam aexploraçâodamâmde-obrainfanto-juvenil.Ntîmetosatuais, trlfego dos pedestres, havendo destaque para as ctmdiçöes de
daOrganiza#oIntemacitmaldoTrabalho,revelam que,np0obstante calçamentos e travessias tais ccmo nivelamento, conservaçb e
lizaçâodascakadasesituaçöesdetravessiasem lccaiscom011sem
asensfveldiminuiçso do seu emgregonospafsesdeindustrializaçâo uti
urbanaavançada,edaquedarelativaem pafsesdedesenvolvimento seméforos eAu faixas de segurMça e a utilizaçâo de passarelas.
acelerado,como ()Brasil,atençâo especialsobre o tema continua Finalmcnte,foram apresentados dados estatfsticoslcvantados pelo
imero de acidentesregistradcsno ano
sendorequeridavisto que0trabalho decriançase adolescentesestl DETRAN/PA referentesao nt
longedesereliminado.Asatuaiscondiçöesdevidasobocapimlismo de1996encprimeirosemestrede 1997.
Resultados e Ccnclusâo; Os resultados obtidos mostram que
globalizado têm implicado silnaçâodeextremapobrezaparamuitos
B ofazpor57
milhares de famflias.que requerem n trabalho dos slhos como enquanto oCNT mencitma()pedesee18vezes,oCI'
condiçâode sobrevivênciaou deccmplementaçâo de renda.Logo, vezes,insistindoem indicl-locomousuM opreferencial,mastambém
faz-senecesse o,p0rum lado,ccmpreenderosnexosdaartiazlaçâo apontando seusdevereseo sujeitando amultas.O Cl%B introduz o
entreessetipo espedfkodetrabalho ea estmturacapitalista,e por capitulo intitulado Dos Pedestres e Condutores de Vefculos Nëo
outro,discutiropoderdosprojetosdeintervençsoparafazerfrentek$ Motorizados, noleando seus direitos e deveres. Os registros
tiveram deitosigniicativoscbreostess,sendo()escoreinferiorpara
osquepraticavam exercfcicsffsiccsrep lgrmenteesuperiorparaas
mulhcres.Em relaçloaoimpactodasprioridadesaxiolögicas,ostress
fci supeficr para os empregados com escore alto nos tipos

realidadesccnspradas.Nestesentido,tcmou-sep0robjetooprojeto fotogrv cosmcstram que Belém apresenta ccndiWesprecl as de

de eliminaçsodo (ra1)a1110 de criançaseadolescentesnatecelagem, H fegc para os pedestes, c0m calçamentos sem manutençâc
desenvolvido em Jardim dePiranhas,cidadedaregiëo do Seridö,no adequada, apresentando muitos buracos t grandes diferenças de
RioGrandedoNorte,ondeoempregodamëo-de-obrainfantojuvenil nfveis,além de ocupaçöes indevidaspor ambulantes.Constatou-se
é largamente observado.O materialagora apresentado constitui-sena tambfm que hé impmdência por parte dos pröprios pedestres ao
primeira fase do estudo. caracterizando-se como diar östico da tfetarem suastravessiasforade âreas sinalizadnRe/ou porbaixo de
e, os dados de acidentes re#strados pelo
situaçâo identifkada na regiâo estudada. Em um levantamento passarelas.Finalment
080
realizadc pela Delegacia Regionaldo Trabalho do Rio grande do DETRAN/PA,mnstram que no anode 1996,de um totalde6.
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cinco anosde idade e 400 (quatrocentos) adolescentes,envolvidos
com asatividadesprodutivc .Ascriançasforam retiradasdotrabalho tendo,denee estes,297 registrosde vfdmasfatais e 767 de vfimas
epassaram acomporoProjetoJardim Esperança,paeocinadopelo nâo fatais.No primeiro semestre do ano de 1997,ocorreram 3.148
UNICEF epelaPrefeituraMunicipal.Porém,primeiro,asituaçâo dos acidentesdetrânsito,sendo536(aproximadamente17,09*)casosde
adolescentesnâofoiresolvida,permanecendoasaltastaxasdeevasâo atropelamentos,dentreosquais155com registrosdtvftimasfataise
escolar e nëc-matrfculas, bem como a.
s condiçöes de trabalho 493de Wtimasnb fatais.Com basenestesresultados,foram entâo
altamenteinsalubresecomprometedorasdasatîde.E segundo,anâo elaboradas algumas propostu de intervençâo no sentido de buscar
ofertadequalquertipodecompensaçâo econômicaàsfamflias,pelo contribuir pal'a a construçâo de um trânsito mais humano na regiëo
desfalquedeeabalhadores,tem feito com queasmesmascontinuem a metropolitana de Belém. Esta atividade foi norteada por estudos
se valer da mâo-de-obra das crianças. em casa,depois que elas teöricosanteriores,diretaou indiretamente.ligadosao tema.
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0:G22
AFERICAODAPERTM NCIADOW EINAMENTOCOMOFERRAMENTADE
COMPETITIVIDADE

nmelia Aegi?la âlyel (Agência Nacional de Teleccmunicaçöes,
Brae a)6FredericoNevesCondé(UlliversidadedeBrasûial**

O presentetrabalhoteve como objetivo avaliarostreinjmentos
oferecidospeloCentrodeTreinamentc (CNTr)daTFI-EBRAS S/A,
deJaneiroaJulhode1997,visandoajustificauvadeutilizaçëodo
treinamento comoinstrumentc de competitividade empresarial.Para
tanto, utiliztm-se a metodologia do Sistema de Avaliaçlo dc

Treinamentoda'
IYI,EBRXSnosnfveisdeReaçâo,Aprendizagem e
Impacto. Foram avaliadcs os fatores intemos e extemos ao
treinamentoatravésdeescalaLikertde5pontos.Atravésde testede

pré-requisito e de safda, avaliou-se o alcance dos objetivos
instrucionais.O Impactodotreinamentofoiavaliadopelcsgerentese
empregadose verifica a aplicaçâo e motivo de nâo-utilizaçbo no
trabalhodosconhecimentosadquiridos.Foram avaliados142cursos,
sendo 52 desenvclvidos pelo CNTr,com base na tecnologia de

desenvolvimentodctreinamentodaTELEBRXS,e90,contratados
tendo em vista a iminência do processo de privatizaçâo do setor.
Participram dostreinamentos 1935empregadcsde 14 Operadora,

sendo que 1149 (59,4%)participaram detreinamentoscontratadose
786 (40,
6*),de treinamentos CNrr.Tcdos os treinandos foram
avaliados em termos de Reaçâo. O nfvel de Aprendizagem foi
verificadon0sparticipantesdecurscsCvfr.O Impactof0iveriscado
em 358palticipantesde cursoscontratadose 193,de cursosCNTr,
com taxaderetomode31,94* .Em relaçâoaosresultadosimd iatos
do treinamento, a avaliaçâc de Reaçâc demonstrou que os
pe cipantes,demaneirageral,consideraram osfatoresinternosbcns

eexcelentestmMiasde3,75a4,45;desviospadrloem tornode0,
7)
ecsfatoresextemosbons(médiasenee3,59e3,
98;desviospadrâo
em torno de 0,7).A avaliaçëo de Aprendizagem revelou escores
médiosde pré-requisitc de2,60 e,de safdade4,45.Osresultados

globais do Impacto demonslaram que 120 participantes (62,2%)
aplicam em seu trabalho os conhc imentos adquiridos no curso,

enquanto56(31,8*),nâo osaplicam.Em um dderminadoprogrnmn
contratado,apenas40,
5% doscursosimpactaram nodesempenlm.O
principalmotivo alegadopelosempregadosegerentesf0ia faltade
condiçöesderealizaçIodatarefa.OscursosCNTrapresentram taxa
de aplicaçpc de 88,5*.C0m base nos resultadosobtidos,pode-se
concluirque osfatores de Reaçâo e os dadosde pré-requisitc sâc
adequadospara a fcrnuçlo da habilidade.Para os païcipantesde
cursosCNr
rr,o aumento estatisticamente signifcativo nos escoresde
Safda,em felaçëo aos de pré-requisito revelam a asimilaçâo do
contel
ido ecsinado,garantindo a validade de conteddo.Conclui-se
queoscursosCNTrestëoem suagrandemaioriaimpactandoe queo
esforço centralizado no processo de eeinamento para cursos

contratadosn4oobteveoresultadodesejadc.Osteinamentosforam
oportunizados em um momento inadequado e sem a rigorosa
identiscaçâodasnezvqsidndesdetreinamento.Estefatoédeconlncia
dcmomentodeeansiçrodaEmpresaquecentralizouaindicaçsopara

0treinamentonaspercepçöessubjetivasdogerente.

Puuvras-cluwe:cpclicftb defrçfnc- nlt).competitivi
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PERCI
AsCaracterfsticasDasPlacasDeTrb sitoEPoliciaisNasPistas:O

realiztm julgamento!demapitudedasdistlciasentreosobjetos

QueMaisAfetaO ComportamentcDeAtençânD0sMotoristas?

reproduzia em um desenho a consguraçâo espaciald0sobjetos

enquanto cbservava a cena;em sep ida,ainda observando a cena,

Gislene & gilll Isquierdo*,IJCI:IIITT/IfJJ M. Pirese,JOJ:/>I: A. ccntidosnacena-A outrametade(grupolemöria)realizouatarefa

Tokishii*,JulietteG.Desalbres% fztftzC.M.âvfla',àriJCrJfdo
Nascimento**eSilvia'qfnc& Souza**(UniversidadeEstadualde
Lcndrina)

dejulgamentodemagnitudeeodesenho,depoisdeum intervalode

O objedvodotrabalhofoiinvestigarquaiscaracterfsticasdasplacu
de trânsito (forml,cor ou impresso) sâo mais identiscadas pelo

exjerimentais(perceptivo ememöria)comofatorentresujeitos,eo

motoristaeSeapresençaou nLodepoliciaisantesdaapresentaçâo
dasplacasaumenta a atençpo dos motoristasparaa sinalizaçâo de
trânsito.Participaram 210 mctoristas.70 deles foram entrevistados
apdsterem estacionado seuvefculo no estacicnamento daUEL eos
outros140 aopassarem peloeechodaAvenidaMadreLeonia.Para
os eneevistados no estacionamento ospesquisadores apresentaram
três sguras de placas impressas em sultite. Em sep ida fomm
apresentadassprasdasplacascontendc
variaçöesnaforma,corcuimpresso eosmotorista responderam
quaisdasvariaçöesassemelhavam-semaisàsplac% originais.Paraos
70motoristasentrevistadosnaAvenidaMadreLeonia,astrêsplacas
fnram cclocadasnalateralda pista e,3œ metrosapös,havia uma
barreirapolicialdestinadaasnlicitarquenscondutoresestacionassem
seusvefculos.Um pesquisadûrperpmtavaseocondutcrviuasplacas
e quais e1e viu.Se ()mctorista identiscasse alp ma das placc
expostas,umapastacontendoasvariaçöesdasplacasel'
aapresentada
e1heera perpntado quaisdasvariaçöesmais se assemelhavam às
placasoriginais.Oue s70motoristastambém foram entrevistadosna
mesmaviaptiblicae 0mesmc procedimentc utilizado ccm 0 grt
lpo
antericrfoiempregadcccm estegrtlpn,com adiferençadequehavia
duas barreiras policiais,uma antes e outra apös as placas. Os
resultados mostraram que as caractedsticas das placas mais

sujeitos,revelaque osexpoentesdasfunWespotência estimndas

seteminutosapösaobservaçLodacena,Amboscsgmposutilizarnm
condiçöesnaturaisdevisâoeinstnwpcaparente.

Uma anlse de varilcia para ccnsiderando as condköes
procedimento (estimaçEo de magnitudee desenlm)como fatorintra
individualmentenâovariam em funçâodacondiçso experimental(p
= 0,459),mas s5o afetadospelo procedimento utilizado (F(,,l8)=
7,654,p = 0,
0122. Osdadosmoseam queosexpcentesobtidos

atravésdedesenhos(1,
03)sâ0 maisacuradosdo queosexpoentes
pbtidosatravésdaestimaçb demapitude(1,22).
#Bolsist
adeJicïcl.
t'
b CientncaCNN .
Palavras-chves:r rcepçâcespacial,mpmsentaçâomentaleestimaçlode
#istância.

PERC?

PERCEIW ODEFACESFAMILIARESCENTRADASNOPONTOCEGO:UM
ESTIR DOFENôMENODEM UITAS-FACESCOM ADULTOS
Maria Dz
-ria de 'Ilzlœnlale Simas,Maristela de Melo Moraes%,

'bàfl?lldeMeloeSilva*eEthianeBadstadei%1cp:(Universidade
FederaldePernambuco)
Obietivos:DuranteestudosdcLabvis-u& E sobreinterpolaçsono
ponto cegc,verifcamos um fenômeno envolvendc percepçso de

faces,Observamcs que,quando umaface baltante familiar(12-14

cm)écolccndnnocampovisualdosujeitcccm ()3eucentrotnarizl

coincidindo com o pcntc cego.pode ocorrer um fenômeno que
enominamos muitas-faces onde sâ0 percebidos movimentos,
identifkadaspelos mctcristas sp0 a fcrma e o impresso (58.8%). d
mud
ançasdeexpresspo e atéoutrasfaces,conhecidasou nro,todas
Verificou-se também queum nlimero mniordc motoristasviram as
diferentesdaquelana foto original.Em 1997 relatamosum estudo
placas (15.7*) quando havia uma barreira policial antes dessas.
nformalcom 19sujeitcs(7-77anos),eum formalcom 20sujeitos
Somente 8,6% de motoristas viram as placas sem a presença de i
r
stradnsem Judio evfdeo (7-67 anos)onde70% d0ssujeitos
policiais.Dentreosmntoristasqueviram as placasamaioria tinha egi
apresentaram narrativasconsistentesc0m ()eçmuitas-faces''.Em 1998,
entre 18e 25 anos(41,2*),18% delesn5o residiam nacidade de apr%entamosum esmdo ccm 15 criançasde 8 a 13 alms,onde a
M ndrinae84% passavam p0raquelelocalsemanalmente.Osdadcs
ofoimm'sfrequente(73*),
sugerem que poucos motoristas atentam para as placas e que a percepçb demtpiment
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presença de policiaisantesdelasaumentaa atençâodosmotoristas
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Apös digitalizar,ampliar e imprimir fotos
##Professoresnrgn/aff
/re.
y
Palavrapchave:â'
iM lizzlçe delr*lzild,policiaisemotoristas

acromlcas na Deskjet-sgoc,()mttodo consiste em colocarum

cfrculo preto (-1 cm dediâmetro)no nariz e marcarum ponto de
PERQ
PERcsl âoF,sPAcIAL:ESTN ATIVASPERCEPTIVASE M NEMôNICASEM
DIFERENTESPlltxo lMy.NTosPsIc0FlslCO&

fixaçpoà(Iireitaeàesquerdadaface.O sujeito5xaopontoindicado
(cada olho separadamente) até desaparecer o cfrculo do nariz e

SusiflppïMarques (Universidade Federalde Sâ0 Carlos),Cesar
GaleraeGei
saEiP (UniversidadedeSâoPaulo)

l
inicainstmçpoapresentadaéqueosujeitodiga()melhorpossfvelo
queestracontecendo com aimagem quevê mesmoque oque veja

mantém asxaçâo enquantonarra em vozalta suasobservaçöes.A

ocorramuito rapidamente.O experimentadorpode interdrpedindo

O objetivogeraldestetrabalhofoiinvestigaroefeitodediferentes esclarecimentos e procurando utilizar as pröprias palavras jâ
procedimentos experimentais sobre o julgamento de distâncias utilizadasnananw âo,e.g., ç'Expliquemelhor...''ou 4xAssim como?''
espaciais em condiçöes perceptivas e mnemônicas a partir de uma
cena.Recentemente,um desenvolvimento teörico das pesquisas em
percepçâo vem apontando a integraçào entre o ver e a açâo,

Resultados:Os resultados foram classiscados por 6 observadores

Nesteestudo,20 participantes,uniYersito osde ambosos sexos,
com idadesentre17e25anos,observaram umacontiguraçâoespacial

vê mais velho,surgem dentes,bigode/barba,muda cabelo,vê peë l,

independentes em quatro (4) categorias: (1) Desaparecimento,
escurecimento/clareamento (sub-categohas;olhos,nariz,boca,face,
considerandoacondiçâodoespaçoatravésde um arranjodeobjetos face nual,face temporal,cabelo);(2)Variaçâo de tamanho (subque se asemelham ao padrâo de uma cena nam ral. Uma cena pode categorias:olhos,nariz,boca,face,facenasal,facetemporal,cabelo);
serdefinida a partirdasdimensöes espaciais entre os elementos que (3) Percepçâo de movimento/mudança de express'o facial (subconstituem o espaço Ssico,taiscomo o tamanho e a distM cia entre categolias: olhos,boca,face. sobrancelha);e (4) Surgimento de
seuselementos.A representaçâodoespaçoatravésdecenastem sido caracterfsticas diferentes ou outras faces (subcategori%:
palhaço/monstrc,cabeçaparabaixo,vêasimesmo,vêmaisjovem,
dencminadaPorperceptoouconsguraçâoespacialpercebida.
outrasfaces).Consideramosascategorias 3 e 4 como revelando a
elaborada por estfmulos familiares (embalagens cilfndricas de presençadofenômeno.A porcentagem totalparaascategolias1,2.3
produtosalimendcios).Metadedosparticipantes (grupo perceptivo)
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PERCS
COMO ADMWISTRAMOSDISTM CIASPARA EVITARCOLIO ESCONTRA
Concluslo:A oconlccia do 'f
muitas-faces''em 88% das vezes DMOBSTXCDLOFIXOEM AMBIENTERIGDO?l
z Educrflo M.P.
incluindc os casos de percepçâo de mtwimento, mudança de Bernardo C.Gtm :J#,Elton H.YJlJIfJ&M #,Lai
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P.
'flleir/ Filho
expressâofacial,surgimentodeoutrascaracterfsticasedeoutr% faces
ncs ds consança de que o fenômeno existe e é pasfvel de (Universi
dadeFederaldoRi0deJaneiro):Joséàparecidotf/Silva
(UniversidadedeSâoPaulo,RibeirâoPtetc)
classiscaçb.
e4foram:84%,42*,77% e62*,respecuvamente.Seconsideramos

asclassiscaçöes3e4jtmtas,almrcentagem Sohepara88*.

ProjetonnotciadopeloCNPq,FâCâ'
I'S
Palavravclm e:prcdprlodefaces,pontocq/efacesfamiliares
PERC4
PERCEPIAO DE FACES CEG AS N0 PONTO CEGO: UMA
CoMpAltkçâo Do FENôMENO DE MDITAS-FACES C0M A FOTO DA
MâEEDoPM
Maria Lkia de Sltçlcra= l: Simas,toorpi
a Mo-nica Marques de
Menezese,MarlliaSiqueiraLf??lJ?eu iseCrële deOliveiraRlgt/

(UniversidadeFederaldePemambucc)
Obietivos: N0 fenômeno que denominamos muitas-faces

Obietivos:Aspessoasaovisualizafem tlm objetnecnminharem na

direçâodestes,produzem respostaseticazesdelocalizaçâc sem otlsc

da vislc contfnua-Quandc àtlscam evitar colisöes ccntra nm

nbstsculofxo,eûcorrendo0insucessonopercurso,segtle-se()at0de
côrreçscdoespaçccaminhadc,pe endoproduziracidentes/incidentes

do tipoescolegâo,tropeçoequeda(STAF).A partird0sfecentes
estudos experimentais ccm () prcce mentc do caminhar para
diferentes lpcalizaçöes,foram produzidos experimentos para uma

tarefa com objetivn de meta desnida em diferentes grupos
experimentais, à determinaçâo dos pontos previamente ou ns0
Visualizadcs.
Método:A partirdeumatarefaproduzida pelo procedimento dc
caminhar sem visâo para localizaçâo de pontos de desvios,foi

cbservamos que,quando uma face bastante fnmiliar(12-14 cm)é
cclccada no campo visualdo sujeito com o seu ceneo tnarizl consideradauma amostrade 32 partidpantes(16M,16F),com boa
coincidindo com o ponto cego,podem serpercebidcsmovimentos,
mudançasdeexpressëoe atéoutrasfaces,conhecidasounâo,todas
diferentesdaquela na foto original.Em 1997 relatamcsum estudc

visâc e sem impedimentosmotores,foram distribufdosem quatro

agresentamosum estudo cnm 15 criançasde 8 a 13 alms,cnde a

ambienteexperimentalf0iconstrufdo scbreumaIreagramada,onde

percepçâodemovimentof0imm'sfrequente(73*).
N0?resenteestudoc0m 26stjeitcsingênuos(19-36anosldocurso
degraduaçëoem psicologiautilizamosfotosdasfacesdamâe(n=18)
lou dopai(n=12)decadaindivfduo eregistramososrelatosem

posicionou-se um nbstlculo (10x40cm) e duas bolas de isopcr
(O=5cm),quedeâniram doispontcsdedesvios,deaproximaçloede

gruposexperimentaisindependentes,(1)com Wsualizaçâo préviada
cenacompleta(VCC),(2)ima/nandoaposiçëodospcntosdedesvic
informalcom 19sujeitos(7-77anos).eum fcrmalcom 20sujeitos e visualizwâo do obstéculo (IMG),(3)visualizaçâo dos pontos de
registradosem sudio e vfdec (7-67 anoslcnde 70% dossujeitos desvic naausênciadc obsticulo,todoscom païda imediata,e (4)
apresentaram narrativasconsistentesccm ()Hmuitas-faces''.Em 1998, visualizaçsc da cena completa com atraso da partida (10s).O

vfdeo.
M ateriale M étodos:Apös digitalizar,ampliar e imprimirfotos

afastamento, m sicionados ip almente a 0,5m e um metro do
Qbstlculo.O pntodeaf%tamentof0ialinhado sempreàesquerdado
obstâculo.O obstlculofoidispostoapartirdaorigem atrês,setee 12
metros.

acromlticas na Deskjet-8goc,o método consiste em colocarum
Resultados:Osachadospara0 ponto de aproximaçâo assinalaram
cfrculc preto (-1 cm dediâmetro)no nariz e mnrcarum ponto de elws sistemsdcos e subestimativasdas caminhada.Uma DNOVA
flxaçpoà.direitaeàesquerdadaface.O sujeito5xaopontoindicadc fatorial(4 grupos experimentais x 3 m siçöes do obsdculo x .
1
(cada ollm separadamente) até desaparecer 0 cfrculo do nariz e distâncihs entre a origem e o ponto de aproximaçâo),incluindo
mantém afixaçlo enquanto narra em v0z altasuasobservaçöes.A

medidasrepdidassobreoselwscnnstantesdntiltimofator,produziu

linicainstmçâcapresentadaéque0sujeitodigaomelhtvpcssfvel0 diferenças signifcativas para os fatores grupos txperimcntais,
queestlacontecendoccm aimagem quevêmesmoque0queVeja 83,84)=6,208,/m0,
X 1 e posiçlo do cbstlctllo,82,84)=54,759,
ocorramuitorapidamente.
p=0,% 0.Asdistl ciascaminhadasns0difeliram eneesi.A distlcia
Resultados:Osresultadosforam classifcadospor6 observadores prcduzidaentre0spontosdedesviosforam superestimadasquandoa
independentes em quatro (4) categorias: (1) Desaparecimentc, 0,5m do obst4culo,acuradasaum metrc,e uma ausênciadeerros
escurecimento/clareamentc (sub-categorias:olhos,nariz,boca,face, sistemlticos no grupo VCC.Uma DNOYA semelhante a anterior
face nasal,face temporal,cabelo);(2)Variaçëo de fnmanho (sub- moseou diferenças sip iscativas para os fatores gmpos

categorias:olhos,nariz,boca,face,facenaal,facetemporal,cabelo);
(3) Percepçâo de movimento/mudalxa de expressâo facial (subcategolias:olhos, boca,face,sobrancelha);e (4) Surgimento de
caracttrfsticas diferentes ou cutras faces (sub-categnrias:
palhaço/monstro,cabwaparabaixo,vêasimesmo,vêmaisjnvem,
vêmaisvelho,surgem dentes,bigode/barba,mudacabelo,vêpedil,

oueasfaces).Consideramcsascategorias3 e4comorevelando a
presençadofenômeno.A porcentagem totalparaascategorias1.2,3
e4foram:94*,50*,83% e72% paramâee58*,33%,83% e42%
para pai,respectivamente.Se consideramosasclassiscaçöes3 e 4

juntas,asporcentagenssobem para94% (mâe)e92% (pai).
Conclusâo:Emboraaincidênciadacategcria3sejaamesmapara
fotcsdamâeedo pai,estaincidêncianacategoria4paraospaiscai
paraquaseametadeem relaçâoadamëe.Estefato apontaparauma
denossashipötesesdequeo Gmuitas-faces''éfundamentado em faces

experimentais, /D ,84)=11,395. :=0,(X0, e para as distância
perconidas,8 1.84)=29,966,p4bçv .Osresultadosmostraram queo
espaço caminhado entre os pcntns de desvios fni orientado pela
percepçâo visual.
Conclusa
-o:Nossosachadosindicaram uma tendênciaàsrespostas
acuradu nacbndiçrcVCC em relwâo acondiçso IMG.A condiçëo
IMG mostrouumatendênciadoobservadorouaaçpodeum prccesso
computacitmal para lncalizaçâo d0s pontos de desvios. A nâc
ip aldade às difetentes extensöesenee cada plmtn de desvio e ()
obsticulo,permitem introduziro conforto comc fatorpara evitara
colisâo.Asanfisesdoserrosperceptuaisproduzidasparaumatarefa
de evitar a colisâo, podem contribuir pat'a explicaçöes de
acidentes/incidentesdotipo:'
STAF '.
ApoioCNPq(523572-94-8)eUFRJnR-Z(3302011001-72.
*Bolsistasdeiniciaçsocientnca,CNPq,**bolsistadet
zpt
e Wcnico,CNPq.

extremamentefnmiliarescuja frequênciadeobservaçbo cumulativa Jkltwras-c&we;locomoçno,t'Wllrcolisk eSTAF
excedeasdemaisfaces.

ProjetopnanciadopeloCNN,FDCEPE
Fcltwrcpc/l
twe;percepçy defaces,pontocegoefacesfamiliares
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PSICOBIOLOGIA E A f/A/cz/yczzl

PSICOBIO 1
DESEMPENHO EM LABmINTO AQUiTICO E PARAMETROS
COI,
IN#.
RGICOSCORTICMS E HIPX AMPAIS D0 CéREBRO DE RATOS

(desnutridos)cu 16% (controles)de protefna.Apös()desmame (B
slhotesforam alojados em gaiolasindividuais e continuaram a

receberasmesmasdietasdafasedelactaçâoatéos49 dias.Dcs50
aos70diasdeidadetodososanimm'sreceberam (Iietacomercialde
laboratörio contendo22% deprotefna.A0s70diasdeidademetade
DEHCINCIADETIAMIA
CedliaM 0Iiveirael, Jflpl R.C.Pereiral, /:#aE0.Silva*, #JlJl2 d0sanimaisdecadagrupofoisubmetidaàimobilizaçâop0r2horase
M Ctl/?l
ptvv, àdrianaN.Parentaoni,JosiEH.Klella e âagellM. testada no 1,t7R apös 24 hcras.A outta metade dos animais f:i
mantidaem suasgaiolas-viveiro durOtea imobilizaçb.O testedo
Ribeirol(UniversidadeFederaldeMinasGerais)
labirinto consisteem colccarcsanimaisno centro do equipamento
ObietivosExistem controvdrsiasquantû à.ccntribuiçpcrelativa da com a cabeça voltada para um dns brwos fechadose permitir a
neurotoxicidade do etancl e da desciência de tiamina no dano explcraçlo p0r 5 minutos.Durante a exposiçâo ao LCE foram
cerebralrelacionadoaoconsumocrônicodeetalml.Esmdamosanfvel avaliadas as sep intes categorias comportamentais:a) nlimero de
comportamentalebioqufmico()efeitodoconsumocrônicodeetanol, entradasno braços abertos e fechados e b)tempo despendido nos
braçosabertnsefechados.A anl sedosdados(m&in+1PM)mostra
associadncunâoàdesciênciadetiamina.
MaterialeM étodos:Trintaenoveratosadultosforam divididosem quehcuveumadiminuiçëosignifkativa(p<0,001)naporcentagem de
dcispupos:C (controle;n=19)eE (tratadocom soluçâodeetanola entradasnos braços abertns nas duas condiçöes de dieta para os

TRATADOSCRONICAMENTE COM ETANOL M SOCIADO OU Nâ0 h

39 e D1=23,57 z 3,83)quando
20% 9I9 como t
inica fonte de lfquidps;n=20).àmbns os grum s animaisimobilizados(CI=6,77 i 3,
receberam raçâocomercialàvontade.Apös6mesesdetratmmento,os comparadcsa0snso-imohil
izados(CNI=15,01ï3,64e DNI=30,92:
k
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doisgruposforam redivididos,em quatrognlps:i)CP(controlecom
raçscpatlrâo;n=9);ii)CD (controlecnm raçpodelkienteem uamina; foram estatirticamente maiores(p<0,001)nosanimaisdesnutridcs
n=10);iii)EP (etanolc0m l'
a(p0padrso;n=10))iv)ED tetanolccm quandc comparados a0s controles.Resultados semeliante,s foram
façsodescienteem tinmina;n=10).Estetratnmentofoimnntidoatécs obtidosparaamedidadetempcdespendidonpsbraçosabertos.
animais ( grupcs CD e ED) apresenta m perda do reiexo de
Conclusâo:Osdadossugerem qtleadesnutrkâolevaaumamenor
endireitamento,um dossintoma:clfniccsdedeticiênciade tiamina. ansiedade Wou maiorimpulsividade no LCE além de um mesmo
Estetratnmentofcientpointelwmpidoetodososanimaisvoltnrnm a efeitodaimcbilizaçâoagudan0sdcisgnlposnutricionais.
receberdietaccmercial.O tatamentocom etanolcontinnou mrmais àpoioFfa cefro;FDPESP
liwrl.
r-ce l?
e.
'desnutriçnoprotéicaprecoce,f= &l/wl'
e ,ansierlnrlee
5meseseapés20diasdeabstinência,todoscssujeitosexperimentais pf
le frfpl/6m cmzelevado

foram entsn submetidosateste memöriadereferência em Iabirinto

aqusticodeMonis(1sessâocom 4tentativas/diadurante5(liaseum
testedecomprovaçrn).Apös3diasosanimaisforam sacrifkadoseas
regiöesdoscérebrosseparadas(cörtexehipocampo)paraestt
ldo da
atividadedaacetilcolinesteraselAchE).
Resultados:ObservamosqueaatividadedeAChE hipncampal;d0a
animaisdo grupcCD fnisip iscativamentediferentedad0sdemais

'

<

PSIC0BIO3

Ecrros ANSIOIA ICOS DE INJEX ES INTRAMIGDALöDES D0
ANTAGONBTA5-HTw 2cRP62203EM RATOS
Gilson Pinbeiro*e,T'
/rgf/ Henriqueâlve<##,Pedro PauloMurce%,

Wldr Motta : àntonio Pedro de Mello Cr= (Universidade de
Br
>flia)
grupos(P <0,05).De forma similar,nc testede memöria espacial
(teste de comprovaçâo), cs animais dc grupo CD apresentaram
Manipulaçöesfnrmacoldgicasdosreceptoresserotonérgicosvêm se
desempenho significativnmente infe or ao do grupo CP (p<0,05). constituindoem excelentesferramentasnâ0 apenasparaaselel ode
Houve correlaçâo sipiicativa entre os dados bim ufmicos e compostûsansiolfticos,mastambtm para o entendimento dasbc es
ccmpûrtamentaistp<o,osl.
neurais e comportamentais da ansiedade. O presente trabalho
Conclusb: Estas cbservaçöes consrmam dados da literatura e
resultadosanterioresobtidnspelonossognlpô,asquaismcstram que
amàos05f
zatamentos,etanole deficiência de tismina,isolados ou

investigouosefeitosdaadministraçâointramigdalöidedoantagcnista
5-111*2ucRP 62203em medidascllsicaseetolögica deansiedade

associados, produzem alteraWes tanto ccmportmmentais quanto

prccedimentc padrâo de estereotaxia,os animm's tiveram cântllas

bioqufmicas.Alem disto,o presente trabalho sugere que o descit
comportamentalobservado pod:serdevido,pelo menosem parte,à
disfunçâo no prûcessode neurotransmissâo que envolve a enzima
acetilcolinesterase.
Departamentost
fePsicologia(FAFlCH)'eSiot
pflnfcl-ll
rllel/logfc(lCBIZ
z'clcprflz-c&rpe.alcoolismocrônico,fk/cf/acfadeàae?l
ae- PI
JHJ
espacial

deratosexpcstosaolabirintoem cruzelevadc (LCE).Uulizandoum
(Plastics-one, modelo C315G) cimrgicamente implantada 1mm
acimadaporçsobasolateraldanmfgdala(AP= -3.
3;LM =4.5;DV =
6.5).Apösum perfodode7diasderecuperaçâopös-cinirgica,pupos
deratos(8cadaum)receberam micrninjeçöes(0,
5p1)deRP 62203
(1,3e 10gg)oudeseuvefculo (10% etanol,40% propilenogliccle
50% Iguadestilada).A tim de evitarrefluxo do lfquido,a agtllha
intemafoiscmenteretiradadackmla-guia2 minapös0 términoda

PSICOBIOZ

microinjeçpo.QuinzeminutosapösesteprocM imento,cadaanimnl

EFEITOSCOMPORTAMENTMSDADESNW RIG O PROTéICA PRECOCEE

foiexposto durante 5 minutosao LCE.Além dasmedidas cléssicas

DA IMOBILIZK R SOBRE 0 COMFORTAMENTO DO RATO NO
LABIRINTOEM CRUZELEVADO
Ana Laura Francolin Silva** e S'
I JJJfJ/ de Sousa Alr?lel
kfa

(UniversidadedeSâoPaulo,RibeirâoPreto)

Objetivos:Avaliarseaimposiçâodeum procedimentoansiogênico
antesdo teste dc labirinto em cmzelevado (LCE)podereduziras
diferençasentreanimaisdesnutridosecontrolesnestemodelo.
M étodoseResultados:Foram utilizadcs72 ratosW istarmachos,

divididos em 4 grupos - Controle Npo Imobilizado (CNI,n=20),
ConeoleImobilizado(Cl,n=15),DesnutridoNâoImobilizado (DM ,
n=20),eDesnueidoImobilizado(D1,n=17).Asninhadas(ratas-mâe
com 6 filhotes machos e 2 fêmeas) foram expostas, desde o
nascimento d0s slhotes às dietas balanceadas ccntendo 6%

ResumondeComtle açle Cientlk as

utilizada neste modeloanimaldeansiedade (numero deentradase
tempo depermanêncianosbraçosabertose fechados),assepintes
categorias foram registradas:esquadrinhar,espreitar,exploraçao da
extremidade e tempo gasto na plataforma ceneal. Estas ultimas
categorias fazem parte de um etograma que vimos utilizando nos
ultimos anos nesta situaçlo experimental. Os resultados foram
analisados através do teste nâo-paramétrico de Knlskal-W allis

(valoresdeH epnâoindicados),Enquanto adosede1ggnâoalterou
quaisquerdosfndices de exploraçâo do rato no LCE.asduasdoses
maisaltas diminufram siglv cativamenteo espreitare aumentaram o
nlimero de exploraçöes da extremidade. Este peï l sugestivo de
atividade ansiolftica do RP 62203 nâo foi detectado pelas
porcentagensde entradase tempo nos braços abertos.Finalmente,
nenhum dos tratamentos alterou o nl
imero de entradas nos braços
227
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fechados,indicando ausência de efeitû da droga sobre a atividade
loccmotcra.Osresultados sugerem a participaçân de receptcres5HTzv2c da amfgdala na modulaçâo de estadosde anliedade,bem
apcntam pal'
aautilidadedessasmedidasadicitmaisdeexplcraçlodo
ratoncLCE paradetectarefeitcsdedrogasserctonérgicas.

âpoio.CNN.F/FDF

Palavrapchave:cnlfeffi e,p delocnf??ulleserotoniv

PSIC0B104

EFEITos DA LAMOTRIGINA SOBRE RFqPOSTA EMOCIONAL
CONDICIONAD:E FK ANOLABIRWTOEM CRUZELEVADOEM RATOS
Melo,L.L,Sampaio,H.H.*,Marussi,VH.R.* : Ferrari,EAM

(UniversidadeEstadualdeCampinas)

Objetivcs:OtestedaRespstaEmocicnalCondicinnada(REC)em
ratosconsistenaanEisedasupresslodeccmportamento durantenm
scm previamentepareadocom um choquenaspatas.Essasupressso
docomportamento cperanteéacompanhadadealteraçöesvegetativas

MEDIDASCOMPORTAMENTAISEM RATOSEXPOSTOSh DESNWRIIAO, éaracterfsticu docomlmrtamento emocional.O estudcdedrogasque
ESTIMULK âOAMBIENTALE A0ISOLAMENTO1
uam scbre0cnmgortamentcem situaWesaversivastambém usac
Gabriela xrx onl.
çFon'
azz, Luiz Marcellino de OliveirazeDalmo at
Labirinto em Cruz Elevado (LCE),plincipalmente em estudos de
cesarPrestaMc/lt/(UniversidadedesâcPaulc,RibeirëoPreto)
ansiedade,fuga e esquiva.Esse estudo analisou os efeitos da
O trabalho analisou locomoçëo e exploraçâo de ratcsno campo

administraçâo crônica e ap da de Lamotrigina (LTG),uma nova
droga antiepiléptica,sobre a aprendizagem e a memöria em ratcs

aberto,comparandoosefeitosdadieta,daestimulaçâcedarestlkâo expostosaoREC eaoLCE.
deestimulaçëoambiental(isolamento).MAK RIM SE MéTODOS; M étodos:Exp.1:RatosW istarmachosforam submetidosatreino
Cmlposindependentes de ratasmâes (N=16)lnâcs com 6 slhotes
machcs,recebiam nalactw rodietaad Iibitum com 16% deprotefna

(Ccntrole- C)ou c0m 6% de protefna (Desnutrido - D).Desdec
infcic da lactaçb até o dia dostestes,ametade d0sratosrecebeu

inicial(5dias)com sessöesdio asde 20 min;Condicionamento (1
dia),com duasassociaçöes som-choque com intervalcsde 3œ s;e
Teste(1dia),com trêsapresentaçöesdosom (CS)aintervalosde60s.
Utilizcu-seumacaixadeSkinneracopladaaum computadcr,cujo

estimulaçâo lmbiental (Controle Estimulado - CE e Desnutrido softwarecontrolou aapresentaçâodosesdmuloseregistrodolamber
Estimulado - DE) e a (mtra metade f0imantida sem estimtlhçâc o bebedlmro.A duraçso do freezing foianalisada como taxa de
(ControleNâcEstimulado-CN eDesnutridoN4oEstimulado- Dm . surresslo = PRFJPRE +CS,(mde PRE=tempo para completar 10
Para aestimulaçb o experimentadcraccmndavao animalem uma
dasmsose com 0 polegarda outra fazia movimentcs no sentido
cabeçacauda,nodorsodorato,durantetrêsminutosdiariamente.Na

lambidasimediatamenteantesdosom;CS=tempoparacompletar10
lambida a partir dc infcio do som.O tratamento crônico-ld
'lf

lactaçâo (0 a21dias)osslhotesCE e DE eram separadosda mâe

condicionamento.ExpII:RatosW istarmachostratadoscronicamente

paraaestimulaçso eCN eDN permaneciam separadosdamIepelo
mesmo perfodo,sem estimulaçso.Apös 21 dias os ratos foram
man:dos nas mesmss dietas e passaram a viver em gaiolas
individuaisdepolietileno UmapartedosanimaisCN eDN,apdsa

(12m#kg,i.p.)durou 21diasec agudooccrreu30min antesdo
com LTG ou com c vefculo tcbntmlesl.N0sliltimosdoisdiasde
tratamento,foram testadcsquanto àrespostadefugadobraço aberto

no LCE (aparato de madeira,suspenso 50 cm do solo,com dois
braçosabertos(50x 10cm)edoisbraçcsfechadcs(50x 10x40cm).

lactaçlcfoialojadaem gaiclasdemadeira,com isolamentoacusticoe Cadaanimalfoicolocado naextremidadedeum d0sbraçcsabertos
cicloclaro escurocontrolado.O testenocampo aberto foirealizado

do labirinto e registrcu-se a latência de entrada em um braços

numaarenacirculardeförmicapreta,(60cm dediâmetroe33cm de fechados (aquisiçâo). Vinte e quatro horu apös (teste), este
altura)com umalâmpadade 15 watts.Foram realizadastrêssessöes, procedimentofoire?etido.
de10min.aos22,23e24diasouaos49,50e51diasdeidadeecada
ratoeracolocadono centrodaarena.Nasepndasessâofoicolocadc

Resultados:AstaxasdesugressâoduranteotesteREC d0sanimais

centroenaslateraisdaarena; distanciaperccrridaetempoem cada

Conclusso:OsdadossE0 consideradossugesdvos de quea LTG

L'lu-crônicos(0,
26:0,07)ouapdo(0,29à 0,1 )foram maioresque
um objdoncvo,noterceiroquadrante(tapetemgosoc0m 10cm2,e a d0s controles (0,
05 ,
i 0,02; p<0,05). N:0 houve diferença
uma bola de p de),para medida da exploraçlo.Uma filmadol'
a sipiscativa entre grupo contmle (2,261 ,99)e LTG (1,
4510,49)
re#sâavaasessâoparaposterioranâlisedoscomportamentos.Um quantoàaquiskâo(p>0,
05)darespostadefuganoLCE.Aslatências
tracejadorcomputarizado mediao tenipc depermnnênciaem cada da aquisiçâc e do teste diferiram sip ificativamente no gmpo
quadrante e a distância percorrida.RESULTADOS:Em todas as controle (0,361 ,05;> 0,
05),mas npo no grupo LTG (0,8F ,1;
categoriascomportamentais(auto-limpeza;levantar-se;locomoçâono p>0,05).

quadrante)hoyveefeitode:DIETA:C>D;dcIDADE:49dias>22 podeinduzirprejufzosde memöria apöso tratamento crônico ou

dias;deREGIAO:lateriais>centro:ESTIMULAIAO:osCEeDE> apdo em ratos avaliados em um teste de REC.A ausência de
CN,DN etambém maiorqueCIeDI.Naprimeirasesspc:0 tempo diferençassignifi
cativasentreaaquisksoeotestedarespostadefuga
em Q2>QI,G eQ4.Com aintroduçEodoobjete,otempoem G ,> para0gnlpo LTG sugerequeessadrogatambém pareceinterferirnc
Ql,QzeQ4.Naterceirasesslo(sem cbjeto)Q7eQ4>Q2eQl,Os processodeaprendizagem a fugadobrw oabertodoLCE.
animaisDE,DNeDIpermeecem maistempoem Q3queosanimais

MpoioFinanceiro:BolsaIC-FAPESP

CE,CN e CI. CONCLUSOES.Em contr%te com os dados da

PSIC0BI06
mostram aumentosnaexnloracâodccbjeto.Osdadoscontraditörics EFEITOSDOENRIQUECN ENTOAMBIENTALSOBREO COMPORTAMENTO
daliteraturapodem sermelhorinterpretadospelosdadosdesteestudo: EXPLORATöRIO DE RATOS JOVENS E M ULTOS TESTADOS NO
quandocsanimm'ssëoavaliadosapösumarecuperaçsonutricionalos LAB/INTOEM CRUZELEVADO
a R.P.
D mostram maior locomocâo; entretanto se avaliados durante a àna C. & Paranzini%*,â??a C.#. Oltramari*h Clall#f
exposiçâo â dietas defkientes.como neste estudo,mostram menor Pauleto**,Euclides LunardelliFilho**,AriBassiNascimento% e
locomoca
-o que ûsbem nutridos.A esdmulaçb mostraefeitosnso LucillaM.M.Cnmnrgo.(UniversdidadeEstadualdeLondrina)
somente em aumentar a frequência dos diversos comportamentos,
comc também em aumentara locomoçâo no centro da arena em
O emiquecimento ambiental (EA) consiste num arranjo
experimentalem que o contexto onde o organismo vive,parcialou
relaçsoàlaterais.

literamra,apösuma adaptaçso ao ambiente novo (1 sessrc)osD

lprojetolnanci
adopel
oC#& (Brojetolnlqrcd:Proc.
524240/7:-5)
zBolsistastltlCNPqeJ:olm deâpte Técnico#t
?CNN
Jklcvmz-c&we.desnutriçâoprolefca,estimulaçaoei
sol
nw nto,lfl
ctl/ntvl/e
e.
pl
tvfvl/noccpe/aberto
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permanentemente,ésuplementadoporeventos(luminosos,sonoros,
odorfferosou gustativos)ou p0robjetoscom caracterfsticas(cor,
fornm,textura,densidade ou peso) distintas, permitindo que as
interwöes dc organismo com seu meio sejam quantitativa e
qualitativamente diferentes. Exitem evidências de que animnis

Resumosde Comunicaçöes Cientlficas

expnstûsaoEA apresentnm mencrporcentagem deerrosem testesde comportamentoexplomtörio mostrou um efeito dehoradodia,com
aprendizagem emenorreatividadeemocionalàsituaçöesdenovidade. maiorfrequênciadeexploraçâoparaom poDiaem relwâoaogrupo
H4um apelo intuiuvodequeosorganismcssâo maissuscetfveisàs noite(p<0,)5).
Conclusëo:Os& dosindicam variaçöesdia-ncite no emissëc do
mudanças e às interaçöes ambientais na idade tenra que na idade
c
c
mportamentoaprendido.A extinçâodofreezing aûcontextoparece
adulta.O objetivodestetrabalhofoiinvestigarosefeitosdoEA eda
idadedûsanimm'ssnbre0tempo queosratosgam m explcrando os variar em funçâo da hora do teste, indicando um componente
brafosabertoseafreqtznciadeambulalon0sbraçosdoLabirinto temporal. Ao mesmo tempc, a respcsta de exploraçso ac som,
em CruzElevado(1fE).Foram usadosratosmachosalbinos,c0m 37 previamentepareadccom ochoqueeapresentadcnum novocontexto,
tovens,n=10)e120(adultos,n=10)(11% deidade.Metaded0sratos mostroutambém um efeito dehcrl o do teste.Essesexperimentos
jovensemetaded0sratcsadultosfcram expcstosaoprocedimentcde constituem um passo inicial no estudo de possfveis efeitos
EA,asoutzasduasmetadespermaneceram em suasgaiol% durante() mcdulat4riosdaritmicidadebiolsgicacircadianasobreessaclassede
periododeEA.O procdimentodeEA consistiuem colocarosratos processosdeaprendizagem em pombos.

em umacaixademadeira(60x30x28cm)em cujointeriortinham FinanciamentoCNN /*BolsistasIC-CNN
objetosdetnmnnho,cor,fonna,densidadeetexturadiferentes.Os
animaispermaneceram 30minpordianacaixaeforam re-expostosa

elapor22dias.No24c.dia,osratosjovenseadultos,expostosou
nso aoEA,fcram testadosnû LCE.O teste cnnsistiu em colccaro
ratoindividualmentenaplatafcrnu centraldolabirintccom 0focinhc
voltado para um d0sbraçosfechadose durante o tempo de cada
sesssco experimentadorregisa u aheqûênciadeentrda e()tempc
que0ratogasttm em cadaum do5braçosdo aparelho.O tempcgasto

PS1COBlO8
EarrosDAs CONDN;ESDE ALOJAMENTO SOBRE A INGESTAO DE
SACAROSE
Jtlliana Cristina Donadcne*, Alba Kill*e Ari BassiNascimento*'

(UniversidadeEstadualdeLondlina)

Alnjxanimm'
se aisilWvifllnl- teéumnulM exluillwltalutGprax
% e explore a e alte
nasreacentraltm bém f0ire#stradû.A duraçsodotestef0ide5 e dqr*ao das ividxlœ 1(=1:x)
rn10111 œlm
1ilw+ih'e - lhnnteh(M)* clfnio
min.Os resultados demonstraram qtle animais expostos ao EA, e2
n+** ;eeew (k
e = ftla = amNindependentedaidade,apresentaram um maiornumero deenttadas haho
mgemmqueo:ojanwtnklvkiz tA:ixkz
nosbraçosabertos(F(l,s)=7.
89,p=0.
012J,permaneceram maistempo dx ne *s.FxsK%ae
e e azxs klca :>
nûsbrapsabertosIFf,.2p)=8.85,p=0.
008)emenostemponcsbraços eMns 1' anéO e & (M*
xl
'
rvilz'
dasIrla>
xe eœ d'
dtosomtq?
nWiosdo
fechados(F(j,1v,=15.97,p=0.* 1).Nh0houvediferençasigniscauva
entreasdiferentesidades.O EA promtweuumamaiorexplcraçâcno
LCE,podendo-se inferir que viver em um ambiente enriquecido
possibilitallmamelhoradaptaçb em situaçöesposteriores,
**Alunos& Gradaaç.
*Orientadores

PSlC0Bl07
FATORESW MPORMSCRCADIANOSN0 CONDICIONAMENTO CLXSSICO
AVERSIVOEM POM:OSSIJBMETIDOSA UM FOTOPERIODOEK UELETO
Ferrari,Eâ.#,àzeyedo,A1l#Ci
polli,J.â.â.*E Valentinuzzi,VS.

(UniversidadeEstadualdeCampinas)

gosto lkxv jxxkln œ
mu n- pximko

' jwxmnignvw m+'
= 'o '
vos œnxms.A
l o lmre eraa x M p-

m'
istnw e mtl!upl
ntnffmm @œ qneœnolœ Amm'
m:(m+ :11s
daqrr- pl= nlt- lbnr.xào / aublfd= .Nœ
' foi
i
nvesi* 0pv 1(b AIx)blea1
.
n> (k m'r,
qmqe SeoAIdi
ninuia
N nsiv'
l
dMeksf'
- t
vfsitasl
w Hnicas(b nlinwntntg)sM agrte l,gltkl
rzos:ojm ie ddualn= ktkvaiam inge nwxwkv.wne@eœnt)1&.

Masxa- w œx = e Vkœ,e e s:cjm e e'mlnwmt
tmte sa)m œ @ cœ devdam = = sml- vdsaan+i- nomse
evcNlnlr- a q= ide & qlmnwl lge' yr elo nb e a
épie va= z = rquea(k ra*sœnelœ.F0mm uq'
li7Mns4 rzos

rne qm O ,* dil,dsdh/dcsem te œzie eem (* unu foram
Obietivos:Varilveisccmportamentais,fisiclö/casebioqufmicas exlx)sa aum p- eatun- .O pe fd œlkWtuftb de5- %'+,%(k
apresentam alteraçöes cfclicas e recorrentes num perfcdo de mg
' e Ewe& o aeœ Jmw œ a*<œ- dtrava23h.O tesz aa
agroximadamenteN hs,caracteriymndo umaritmicidade circadiana.
As possfveis interaçöes entre ritmos circadiarms e processos de
aprendizagem ememöriatem recebidocrescenteênfaseparaanâlis:e
discussâo.Este esttldo investigou o efeito da hora dc dia e fase
drcadiana sobr: ()condicionamento aversivo ao contexto e ao som
em pcmbos,apösexposiçâoaMsociaçöessom-choque.
M aterialeM étodcs:Ospombosforam mantidosem um fotoperfodc

esqueleto(luzvermelhacontfnuainterrompida,acada 12hs,pornm
pulso de 15 min de luz branca),esquema que sincroniza o ciclo
atividade-repouso.o ccndicitmamcnto etesteocorreram 2 hsapöso

2h.COV A:rr sfcran alojxbsœncolônia(12)alie wi
'ml- te(12)
Almnt
eople- ecxk um &spue foidk* em lkise snotœt,

fonwqMn4gups(k6r% ;2puN :Mxkscnœlônke* :ojxbs
ie wh
'mlr- - fw .B:6 rat
osforam aloje an œlênia (6)(x2
ie wi
'mlrr- (6)dtralteope ,nusl1ot%* t
e fnmm :ojxbsem
œlX aCM C:ratosfnmm éojxbsem œle (6)ouiIKiWAmIn- (6)
dtlralt oJe> nx'
s not&* ttxbsforam e xbsie e mlnxte.Os
= l
e snvt
e am quedtlralt ople osra*sâ:xbsie kalnlrremte
11g* lesm'rlmv qtrœ :ojm em colôniaMasdtrrtœ 3das(1
testlœ Y txhs!u% foramdaœziœ :ojanwltonxludafm nusdot'
lm

pulsodeltlzmatuti
no(gnlpoDia)e2hsapösopulsonotumc (gmpo
Noite).Cadaum dospuposfoisubdivididoem Experimental(n=12) (% GI
IVA deëojanwl
toaqueosnm'nvY'mfomm exmstosnafav ane œ
e Controle (n=6).O condicionamento consistiu na apresentaçâo de (p* ).Anunutao dacolxo (ke - tna> % far (bplftes
tee
trêspareamentossom (20s,500-Hz,83-dB)echoque(10mA:1s),nos tœ* foiaud: pacao œn% le& inge (k qv mwhA m've dessa
minutcs 4,5 e 8 de uma sessâo de 10 min.Os animais controles œzi# ),lx)al> .= 1t
œ em dicind(â)da mg
* e œJnpe à
receberam apena trêsapresentwöesde som.Apös24 hs,ospombos qt
cide ingaidadogtw œjaœle & :ojanwtn1* vaiœ deulm
foram reexpostosao contexto decondicionamento durante 10 min,e,
em seguida,testados para o condicionamento ao som numa câmara
experimental diferente, durante 10 min. Todas as sessöes foram
filmadas para posterior anllise comportamental. Analisou-se a

faV paaGltla(M DmltxksN uem um v loie voealg= nquenM é

oconfncia de respostas de imobilidade tensa (freezing) e de
comportamento exploratörio antes (20s)e duranteo som (20s)nas

JulianaCrfxlfncDonadonezBolsism doPIBICJCNN .

duassessöesdeteste,
Resultados:A anâlisedocomportamentodefreezingaocontextode

condicionamento diminuiu signifcativamente (p<0,05) durante a
sessâo do grupo Dia,masnëo para ogmpo Noite,No teste ao som,o
ResumosdeComunicaçöesCiontl
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œe œ //oj- *jN meee zEdeœv d- tnb
'q,- A o
contmqfeeqfs- l
œiœ altl
rllnafa eoum sejae myuracoesâosocialou
pelorean pamento socialdosanimais.

*Alunos& cursodePsicolonia-UEL.e*coordenadordoprojetoe
P
rofDeptodeHicol/gl GeraleAnâlisedoCtl/pmt
mti/?lenl/
Palavrœvchave:Jepcrcçe social,sacarose:ansiolltico
*
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DEKRICAO D0 REPERTöRIO COMPORTAMENTAL DO BOTQ CINM ,
S0Tm AFLDW/TJJJJ,N0LITORALDORI0GRANDEDONORTE'

Lf#foF Nascimentoe,CarlosHentiqueS.ârc#o*,FzyioJoséL
Silvl#*,SathyabnmnC& llJm c2eM/?'
faEmlliaYamamoto?

(UniversidadeRderaldûRi0GrandedoNprtel

Obietivos:Esteestt
ldotevecomoobjehvofazerum levantamentoe

umadescriçpo dö repertörio comportamentaldo boto cinza,Sotalia
tluviatilis. espécie abundante no litoral brasileiro e ainda potlco

estudado.éstelevantamentoé0passoinicialparaum estudomais
aprnfundadcdestaespécie.eservirsdebaseparaestudoposteriores.
MateriaiseM étodos:Gluposdeanimaisquevisitavam aspraiasde
Pipa ede Tabatinga,a 80 e 28 km deNatal,RN,respectivamente,
foram acompanhadosem observaçöesde 12 hsdiM as,n0sperfodos
de28desetembro a 02 de outubro de 1998e 02 demaic a 20 de

junhode1999,totalizando 15diase 180 hsdeobservaçâo.Est
as
ûbservaçöeseram feitasdeum pontû fixo,c0m auxl
'
lic debinöculos
quandonecesso o.A éreadeobservaçEo.bafasnosdciscasns,foram
ivididas em quadrantes.A presença, némero e localizaçâo d0s
animniseram anotadaseasatividadesem queseenvolviam descritas.

Resultados:'
Apresençadegolfinhosfcire/stradaem todososdias
em que se realizou as observaçöes, variando de 1 a 8 animais
presentesaomesmotempo.Oscomportamentosdescritosconsisdram

de:auvidadesaéreas(saltocompldo,saltoparcial,periscöpio,batidas
decabeça veneale dorsal,ebaudadecauda);deslocamecto(lento,
rlpidc ecom mergulho);pesca (coordenada,aleatöriaeindividual);
cöpula;brincadeira;edescanso.Paraalgunsdessesccmportamentos
f0ipcssfveldesnirccntextoefunçâo,talcomooscomptmamentcsde
pesca e cöpllla,0 que n50 ocorreu em relaçlo a outros,como as
atividadesaéreas.

Conclusöes:O repertödocomportamentaldobotccinza6variadce
complexo e alguns cnmportamentos envolvem aparentemente a

coordenaçb d9 compcrtamento de mm's deum animal.H5 vM as
semelhançascom comport
mmentosobservadosem outrasespéciesde
delsnfdeos,como 0 golsnho rctador,no caso de saltos e cöpula.
Outroscomportamentos,porém parecem especflkosa estaesp& ie,
como abrincadeiraque nëo foidescritanaliteraturapara nenhuma
ouea espécie de pequeno cetlceo.Uma melhor compreensâo do
comportamento deste animalsö serl possfvelcom a quantificaçâo
sistemstica d0scomportamentos e a det
iniçsc do seu contexto de
oconfncia,oqueseconstituir/napröximadapadestetrabalho,

loprojetodovalestee.
îll
fd/pzlmrle/bf/i/ul
zlcl
klt
f/lleb CNN (processo
524409M -0)eNlcFandaçao0Joliclrf/deFrolegt
l àNclllrdw.SCe
MEYJJ/bolsistastfeprodutivianeledoCNPqeFJJLébol
sista& doutorado
tfa CDPES.

ztlcelatlgrallelbM /l/gfc
tDepartamentosdeFisio/gia

Jklcvrt
o c&l
ye:repertôrioc/- /rtc- rllcl,botocfnzpesbfalf
c/llvialflfz
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rE NIO-VERBAL DE ANALOGIAS E sUA RELAIAO C0M
DESEMPENHOACADIMICOEM CRIAK M

demliltiplaescolhacom 5altemativu eapenasumarespostacorreta.
A importânciaerelevl ciadestetrabalhorefere-seà'obtençbodeum
testevélidûparaavaliaroraciccfnioequeforneçadadositeisparaa
orientaçso vccacional e de seleçsn,especialmente para as Ireas

Jacob âzie lmros e Robson M. de Ara-l
il
'
o** (Universidade de
tecncldgicas.Foinilizadaumaamostrade2.360stteitos,deambos
Brasflia)
0ssexcs- 1.
732hnmens(73,4*)e626mnlheres(26,5*)-cQm
e
s
c
o
l
ed
a
d
e
d
enfvelsupericreidademédiaipala28,75(DP =
Ostestesderaciocfnioanalögico(comooTesteSON-R 5% -17)
5
,
3
6
)
.
Re
a
l
i
z
o
u-seumaanl sedecomponentesafim deveriscara
têm umalongatradiçâonaavaliaçëodainteligência,umavezquessc
testes npo-verbais que avaliam as habilidades cognitivas dcs

indivfduos(nocaso do SON-R,decriançaseadoleescentesentre5%

anose17anos)sejam elesanalfabetos,semi-analfabetos,mudosou

dimensionalidadedoconstrutcenvolvidono raciocfnio espacial.Esta
anélise constatou a presença de dois componentes.Diante desta
illfornuçbo,foifeitaaanfise fatcrialdoseixosprincipaiscom tais

fatcres,querevelouserem estesaltamentecorrelacionadcseneesi(r
= -0.
4*.O fato dosdoisfatoresestarem correlacionadospermitiua
extraçpo deum l
ûnico fator.Todosos30 itensdo testeapareceram
deumabateriadetestes,elaboradaporSnijders,TellegeneLaros com altascargas(supericresa +0.30)demonstrandc queo SR pode
desde 1989,multi-traçô e multi-mdtndo.nâo-verbais.O objetivo serconsideradocomoum fatortinicodesegundaordem,subdividido
centraldc trabalho é Verificaravalidade deuma verssn bruileira em dois fatores de primeira ordenk A tmidimensionalidade de
paralela ao Sub-teste Analogias do Teste SON-R 5% - 17 e sua sepnda nrdem permitiu que se procedesse a uma anllise dcs
-metrosdositensdo SR atravésda TeoriadeResposta ao Item
relaçb com ()desempenhoacadêmico.Estaversrobrasileirado sub- para
surdos,ouaindacom prcblemasdeexpresspoedelinguagem,sendo
pcrtanto,a performance obtida sobre tarefas,bcas medidas de
inteligênciageral.O TesteSON-R 5% -17constittliaterceirarevisso

testeanalo/aspcssui27 itens.Verifcou-sea asscciaçâo eneeo (TR1),Ta1anEise,utilizando0 programaXcalibre,f0rWindows,
raciocfnio analögico e o desempenho acadêmico (notas em versâo1.l0,mostzonqueamédiadediscriminaçâodesteséde0,96,e
matemlca,portuguêseciêncir).Foram avaliados433sujeitosde4 da dificuldade - 0,85, indicando que o teste tem alto pcder
escolasdcDFda2*a7*sériedo 10Grau(55,
4% demeninose44.6%
de meninas) com .méedia de idade = 11.2 (DP = 1,70).Foram
analisadososfndicesdefidedignidadedeGuttmaneofndiceç4h''do
modelounidimensionaldeM okken.Estemodelo permitirlaselefâo
dos itens tinais desta versâc.O modelo de Mokken refere-se à
dificuldade do item, tendo em vista a construçpc de escalas
homcgêneas.Observou-sequeosfndicesdeprecisâo deGuttmando

inst
rumentoporsériefcram em média0,81.Quandoositensforam
analisadospe1o modelo de Mokken,observou-se algumasviolaçöes

demonotoniddadesimplesedupla,oqueenfraqneceu aanEise(H =

discriminativo,masfoibastantefscilparaaamostraesmdada.Além
disso,constatou-se que nâc houve acertos devidos a um resposta
aleatöria,visto que em tal parâmetro nenhum dos itens atinge
percentualsuperiora0,17.

*Bol6istad6JaicittfloCientnca.
J'
rt#lfl/zl
ancffl#/pel:CNN .
a ltwrar-càcpd.teste,raciockioespacial.z-zf
/f.
re/clorfcl,TRI.
TEFJ
ANXLISE DA DIFICULDADE D0S ITENS NO TESTE DAS MATRIZES
PxotmEssrvM ColrltmAsDERAVEN

0,22).Uma#ezeliminadosestesitensnH subiupara0,29.quejsé lraiCrflll'nlBoccatoâlveJ.hrrigou onardoAagelini(Universidade
razoével.Uma anélise mais apurada das amnstrasrevelcu que os

deSâ0Paulo),EdaMarconiCIu'
fJ#fo (UniversidadedeSëoPauloe
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fndicesH moderados(Hs superiores a 0,30),o que sugere que as de Sâ0 Paulc e Universidade dr
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amostras influenciaram no resultado geral, talvez devido a0s
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diferentesmétodosequalidadedeensino.Apesardisso,observcu-se
queagrcpcrçâodeacertodosalunosparaosdiferentessdriesegraus
Obietivos:O TestedasMatrizesPmgressivasCcloridasdeRaven
de escolaridade,atlmenttm na medida qne aumentou ()nfvel de
(
CP
destina-seaavaliarainteligênciadecriançaseédivididoem
escolaridade(médiadeacertos= 45,7% parao 1@& aue56,9% para trêsM)
s
é
r
s(A,Ab e B)c0m 12 itens cadauma,sendo que a
o 20Gran - rezultadosm rsérie serpo apresentados).O sub-teste dilkuldaie
dedositensécrescentedentrodecadasérie.Comcpartedo
dados das diferentes escolas M alisados separadamente geraram

analogiaspodeservircomo umamedidat
itilparadistinp ircrianças
queusam o raciocfnio operacionalconcretodecriançasqueusam o
raciocfnio das operaçöes formais,porque as analogias requerem a
habilidadede perceberrelaçöesenee osraciocfniosutilizadospara
sua soluçâo.Além do mais,toda a abordagem dcs componentes
cognitivos,queéum dosmaisbem Sucedidossistemasdeteoriasda
inteligênciaé,em grandeparte,baseadoem pesquisascom analogias.
Palavras-chave: psicometria rno& m/, unidimensionalidade e
inteligêncianâo-verbal

estudo da padronizaçâo paulistana deste teste,a presente pesquisa
pretendeu estudaradisculdadede cada item para determinarsea
seqûência destes apresentava uma ordem de difkuldade crescente
dentrodecadasérieecomparJ-lacom osresultadosdeRavennaGrâBretacha.
Método:A amnstraf0iconstimfdade1547criançasd0sdcissexcs,
c0m idades entre 4 anos e 9 meses e 11 anos e 9 meses.A
participaçlonaamostradealnnosem relaçâoaostrêsliposdeescola,
particular, municipal e estadual, foi proporcional ao nl
imero de

TEP2

criançasmatriculadasnostrêstiyos,deacordo com asestatfsticas

VALDAG O PREIZMINAR DO TESTE DE RACIX INIO D PACIAL DA
BATERIADERACIX INIODIFERENCIAL'RD)PARAO BM SIL
Karina u ite Cabrald6 M elo.Renata Rodriîues Rezende* e u iz

Pasquali(UniversidadedeBrasflia)

ofkiais.Foi aplicada a forma revlsta de 1956 do CPM ,aKalmente
publicada no Brasil pelo CETEPP. Os testes foram aplicados
individuimenteaté aidade de7 anosemeio,inclusive,enasdemais
faixasetlriasem pequenosgmposdenomâximodezcrianças.
Resultados: Para a anllise foram calculadas as porcentagens de
acerto decadaitem em relaçâo à pontuaçâo totale com esses dados

Oyresenleestudofazpartedeum projetoem andamentodetinado foram cons% fdasasCurvasCaracterfstic% dosItens(CCI)paracada

avahdaro TestedeRaciocfnioEspacial(SR),subtestedaBateriade
Raciocfnio Diferencial (BRD). O teste é derivado da bateria
portuguesa:'BateliadeProvasdeRaciocfnioDiferencial(BPRDI,que
constade35itens.NoBrasilj;foirealizadaem 1998umaadaptaç:o
preliminarcom 629 sujeitos,em queforam retidosapenas30 itens,
redesenhadosnc CorelDraw para melhorara qualidade estética da

apresentaçâodomesmo.O SR tem porobjetivo avaliaro raciocfnio
espacial,um dosfatores constituintesdo raciocfnio Yerbal.O teste é

Resumosde Comunicaçöes Ci
entlfi
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série.Na SérieA constatou-seque:oitem A8 6 maisfécilqueo item
A7;o item A10 éligeiramentemaisfécildoque ositensA7 eA9,até
o escore total de 24, a partir do qual esses quatro itens têm
disculdadescompariveis;ositensA11 eA12 sâo desnidsmente mais
diffceis.Na Série Ab observou-se que:ocorreu uma inversào na
disculdade dos itens Ab4 e Ab5 até o escore total 23;houve uma
inversâo entreositensAb6 eAb7 em todososescores;ascurvasdos

233

itensAb8eAb9sI.
0mnitn semelhantes,0mesmoocorrcndoentreos
itensAb10 eAb11.NaSérieB identificou-sealp nsgruposdeitens
similaresem disculdade,ositensB2,B3eB4,maisflceis;ositens
B5eB6c0m disculdadeintermedikiae,ccmomnisdisceis,ositens

suàgruposcom diferente!confip raçöesem termcsdeFE,FIeMO.
A avaliaçâodaEscalapelasmëesdestacoucomoaspectosnegativosa
repetiçsc,quantidadedeiten!eotipodealtemativaecomo aspecto

?ositivo,0cbjetivodaEscala.
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emboracsprimeirositensdecadasériesejam maisdiffceisparaa

critlllfl

populaçâopaulistana,A ditkuldaded0sitensdenec decadaSérieé
grcgressiva,istcé,ositensmaisfsceisvëm antesdosmaisdiffceis. TEP6
Dessafcrmapode-seconsiderarque0testeapresentaumaordem de ELEMENTOSPAltAA VAI.mACXOE PADRONEK âO DA BATERIA DE
AVALIAIAO DA MEMéRIA DE W ABALHO:TESTAGEM INDIVDIMLX
diticuldadedositensadequadaparaapopulaçâopaulistana.
TE
STAGEM COLETIVA
Palavras-chave:testedeRaven,testedeinteligênciaeanfisedeitens
Guilherme2414 de Oliveira Wood*%l#RuiRothe-Neves**z, lsabela
GuimarsesScalioniV, Junea&zeat
f:Araujof E'
#l/ard()dePaula
TEP4
Li
ma4 e VitorGeraldiSXJ/ (Universidade Federalde Minas
OMGmAIJDADEM URAL:COMPARK âOENTREOs'IYSTESWARTEGG
Gerais)
EPENSANDOC- TIVAMENTECOM PALAVM S

âla?l
a Silvia Moreira Gullol*% Camle?lLkia & iJ2## e u cinnn
Gurgel Glle Siqueira2** (Pontiffcia Universidade Catölica de
Campina)
A originalidade enquanto um aspecto da criatividade se faz
importantedevido sua relevlcia social,num mundo onde secobra
cada vez mm'sfnrmase atitudesinovadnru de atuaçâo no meio.O

cbjetivodapresentepesquisafoideestudaracorrelaçâcentreoteste
projetivoWartegg(WZD,quepropöeumaavaliaçâodeori/nalidade
e o teste para a avaliaçâo dacriatividade.Pensando Criativamente

com Figuras(PCFIdePaulTorrance o qual,também tem o item
citadc em sua avaliaçâo.Participaram destetrabalho 52 estudantes

univvrsito os(49Fe3M )deumafaculdadepe culardointeriordo
estadodeSâoPaulo.A médiadeidadefcide20anos.Osresultados
brutos dos dois testes foram comparados através da ccrrelaçsc de

Spearman.O fndice obtido (r= 0,21)demonstrou uma correlaçso
positivafracaentreascaracterfsticasdeoriginalidadeavaliadaspelos

Obietivos:Estamos adaptando para a pcpulaçâo brasileira uma

bateria de avaliaçso da memöria de trabalho (BAMD sensfvela
diferenças dt desempenho relacionadas à idade. A BAMT é um
instmmento potencialmente litil no diar östico de alteraçöes
patolögicas da memöria de trabalho apresentadas por pacientes
adultos.O presenteesttldo éumaprimeiratentativa deccm/araros
escores obtidosem aplicaçöes individuaise osescoresobtidosem
aplicaçöescoletivasdaBAM T.
Materiale Métodos:A BAMT é uma tarefa de lspis e papel

realizlvelncespatodeaproximadnmenteumahora.E1aéccmpcsta
desetesubtestesorganizadosem trêsnfveishiee quicos:velocidade
de processamento,capacidade de armazenagem e capacidade de
ccordenaçso.Remlizamosaplicaçöescoletiv% daBAMT em um total

de59sujeitosdivididosem gruposde10azo'pessoas.eaplicaçöes
individuaisem um totalde17indivfduos.Osindivfduossubmetidosa
aplicaçöesindividuaise coletivasdaBAMT nâp difeliram quanto à

dois testes A artegg e Pensandc Criativamente com Figuras).Os idade(média = 66,37 anos;min/mâx = 51-85 anos)nem quanto ao
resultadosindicaram anecessidadedeum estudcmaisprcfundcc0m nfveldeescclarizaçânformai(média= 7,5=0$).
ampliaçâo da amcstra e anâlise de itens,enfccando a varilvel

estudada,bem comoumaanlsedeconstructorecorrendoajufzes
especialistas.

lDocenteda UniversundedeTaubaté(Unitau)

2âfl
g?ltu tf
a Pôs-Graduaçâo em Psicologia Escolarda Pont#cia
UniversirlnaeCatôlicadeCampinas,bolsista#/CNPq.
fkltwrapc&wer originalidnrle,crllfWz/rzA e testes

Resultadns: Realizamos comparaçöes entre as médias de
desempenhod0sgrupossubmetidosaaplicaçâocoletivaeindividual
daBAM T.N50foram encontadasdiferença significativasentreos
gruposem nenhum dcssubtestesdaBAMT.Analisamostambém c
grau deconsistência intema apresentadn pela BAM T nasdiferentes
situaçöesdeaplicaçsoecombinamostambém assituaçöescoletivae

individualdetestagem.O coeficientedeccnsistênciaintemadeRaju

para aplicaçâo individualfoide 0,87,o escore para a aplicaçëo
coletivaf0ide0,92e oesccrecombinado daaplicaçâo individuale
TEP5
coletivafoide0,90.EssesValoresmostram queaBAM T mantém um
TEMPERAMENTO:DTUDOINICIALDàGCALAFI'
SINFANTO
Nilza Cfàaie RtWuelSouza Lobo Guzw eontificfa Universidade p aubctantesatisfatöriodeconsistênciaintem aem tcdasassituaçöes
detestagem.
CatolicadeCampinas)
Conclusâo:A ausência de diferençasentreosescoresobtidosnas
a
pl
caçöesindividuale coletivae o grau de consistência intemada
O objetivodopresentetrabalhofoioestudo inicialdaEscalaPTS- bati
e
riasugerem queosresultadosdeaplicaçöesindividuaispodem ser
Pavlovian Temperament Survey, versâo infantil brasileira. Uma
c
ompa
radosccm sep rança a0sescores padronizados obtidos com
amostraaleatöriade52mâesfomeceram dadcsscbrectemperamento
a
pl
i
c
a
ç
öes coletivas da BAM T.Desse modo a BAM T pcde ser
dos72sujeitos:31meninase41meninos,dos7aos14anos,40na
faixaetM a de 7 a 10 anose 32 de 11 a 13 ancs eonze meses. utilizadacomc um instrumentoclfnicodediagnösticodacapacidade
Utilizou-sc para a coletade dadosas EscalasFB infantile PTS dememöriadetrabalho.Fumramenteénecesso o ampliaraamostra
aplicaçöes individual e coletiva em faixas mais amplas da
adultobrasileiras,queinvestigam osfatoresForçadeExcitaçâo (FE), de
p
op
ul
ëoadulta.
ForçadeInibiçpo(FI)e Mobilidade(MO).Osresultadcsindicaram Apoio:wCNP
q,'rd-:efl/rfldeExtensk ,UniversidadeFederaldeMinas

tvidências de validade (FI x FE=0,
298):FE x MO=0,597;F1 x Gerais
MO=0,291)eprecisso (F& 0,90; K=0,
92; MO=0,89)daEscala; làlunodeMestradoem h icologiaD clbldafA fperlfde eH deraldexfnaç
pontosdediscordlciaeconcordl cia(FlxFI= 0,557)entreauto e GeraisBolsistaJMlo CNPq,.2AIa?lt)deDoutoradoem Jlaglkflljccpela
hetero avaliaçâo e coerência nas avaliaçöes dhs mâes através de

Uafver.
rfz?az?eHderal& MinasGerim'Molsista#elniciaçnoCientncape/a

instrumentosequivalentes(FE x17& 0,584;FIxFI=0,5œ ).Asmpes

UtdversidadeFederaldeMf?lJJGerai
s;'AlunodeGre lltlj.
t'
f/6m 'Jict
/l/gft7-

apontaram disculdadesde cûmpreensbc em vM ositensdaEscala,
Sendoque asdisculdadesrelativasaproposiçöesnâo aplicIveisao

sujeitoapresentarnm-semaisconcentradasem itenscom correlaçâo
item-totalmenorque0,20.O efeito dasvariâveissexo e idade em
relaçëo aosfatoresapresentou diferençaestatfsticaapenasmarginal;o
agrupamento de perss semelhantes no grtlpo total resultou em 4
234

UniversidadeFederaldeMinc.
çGerai
s;YpI'
rfJlJdt& lenlW/JMlc
UniversidadeFe&mlde#'
fnafGerai
s;6profenordoDercrll- al/de
Psicologiada Uafverlfzzzz?
eH deraldeMf/l
a!Gerais
Palavras-chaye:??I:/?IJ/'
/Jdetrabalho,desenvolvimentocognitivoH ul//e
avaliaçk #amemôriadelre l/e
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TEP7

VARIA EISINFIAENCIANTESN0bESEMPENHODAFSCALAVERBALD0
WISC 1I1

Patnkia Waltz s'
c/lelfni*#tpontifkia Universidade Catölica de
Campinu)

TEP9
ESTRUTURA DIMENKONAL DO TESTE NâO-VERBAL DE RACIX NIO

PARAADDLTOS('
INVRA)
CnstlnneFa=#
' deMourah Fl& lJ/?laHostensh *,LuizPasqualie
'url/lte lneu7:Trlccolf(UniversidadedeBrasflia)

Obieuvos:investigara influênda dsa variéveis''
idade'
' ''sexo''e

''
tipo de escola''(revelador dp nfvelsöcio-econômico) sobre 0

A presente pesquisa faz parte de um projdc em andamento

desempenlm dossubtestesverbaisdnm SC 1H.

destinadoavalidar0TestedeInteligênciaNâo-VerbalparaAdultos

Métodc:pe ciparam comosujeitos132crianças/adolescentes,com
idadeentre6e 16 =05.Entreos132 sujeitos,66 esmdavam em

fatcres de Spenrman que orientou a criaçlo do teste Matrizes

escolaspt
iblicase66 em escolasparticulares,sendc metadedo sexo
femininc e metade do stxo masculino.Os subtestes Infcrmaçlo,
Aritmética,Semelhanças,Vocabulkic eCompreensëc do WISC III
constitufram 0 materialutilizado.A apresentaçâodomaterialfoifeita
de forma individual,scb ccndiçöesctmA ladas,isentas0 mlximo
possfveldevalifveisextem as.
Resultadûs:as m& ias de plmtuaçlo e desvios-padrso poridade,
sexo e tipo de escola fcram analisados.Além disso,e de modo a
veriscar a signiticância das diferenças entre as variéveis,foram
obtidosdadosarespeitodavariânciaentreasmédiasdepontuaçâo.
OSresultadosindicaram quea''
idade'
'interferiudemaneiraaltamente

signitkativa(p<0,0(X)01)no desempenho de todosnssubtestes.P0r
outro lado,o 'sexo'
'e 'Ypo de escola'nâ0 exerceram influência
sip ificativan0sresultadosd0ssubtestesverbais,
Conclusöes:osresultndcsindicaram a impûrtlciadenormasde
inteœretaçâoespecfscasparaasdiferentesfaixasetl a!,entretantoa
mesmaexiginciaparecenl0sernecesskiaem relaçâoaoti?0aosexc
e ao nfvelsöcio econômico,osqnais në0 interferiram de mantira

sipiicativasobreodesempenhodossujeitos.
h ênciafmandadora:FâJFJ'
Pal
avrapchave:WISC felle.
r/vfccltkfct).
seavaliaçk Jvfc/lg/ca
+

TEP8
AsâusE DA CONSISTêNCIA INTERNA D0S SIJBTESTF.S VERBMS D0
WISC I1I

RA).A ccnst
ruçpo desse teste basecu-se na txria dosdois

ProgressivasdeRaven.De formasemelhante,0 TNVRA objetiva
avaliaracapacidadeintelecmalgeral-()fator6çG''.A validaçâoe o
estudo das caracterfsticas psicométricas do TNVRA responde à
necessidadeda constmçEo deum teste atualevâlido noBrasilpara
avaliaro pptencialintelectuald0sadllltos. O motivodaescolhade
um teste de inteligência nâo-verbaldecorre da facilidade de sua
aplicaçso, adequada an nfvel cultural da mnioria da populaçëo

bruileira. C0m base em pesquisas anterioyes (Pasquali, 1998),
resultaram um cadenm com 30 itens,com folha de respostas em
separadc, de flcil aplicaçpo e correçâo,que apresentam fndices
adequados de validade concorrente, precispo e sdedignidade. A
presentepesquisaf0irealizadaparainvestigaradimensionalidadedc

'
INVRX.Osresultadnsdasanfisesfatcriaisde148sujeitos,mniolia
feminina,solteirosetmiversitM os,indicnm aexistêndadeum grande

fatordeprimeiranrdem (FatorGeral)etrêsfatoresdesegundaordem
(Raciocfnio Dedutivo Abstrativo,Raciocfnio Dedutivo eRaciocfnio
Abstradvo).W anto ao fatorgeralde primeiraordem,osescores
fatoriais revelaram nfveis mais elevados para esmdantes do sexo
mascnlinc.Para osfatoresdesepndaordem,veriscon-se que,no
gerale independente do sexo e cllrso,os estudantes apresentnm
maiores disculdades no fator raciocfào abstrativo,seguido pelo
dedutivo abseato e pelo raciccfnio dedutivo. respectivamente.A
aglicaçâodoTNVRA em um maiornlimerodeindivfduosprossegue,
visandooestabelecimentodesuanornmtizaçpoatraYésdeescoresT e
escaladepercentis.

Patnkia Waltz x
Tc/lelinp#tpondffcia Universidade Catllica de #Bolsistastfzlniciaç. ciendpca.
Campinas)
ProjetopnanciadopeloCN'y.
Palavrapchtwe:ZJIG racioclsioeJ?lictl?
lel#J,TNVRD.

Objetivns: Yeriscar a presença de uma ordem crescente de

TEPIO

difkuldade enee os itens d03 Subtestes verbais do WISC III e a
adequaçâo dos itens Verbais à realidade söcin-culturalde criuças
residentesnaregiâodeCampinas.

DVENVOLVIMENTOD0QWSTIONIRIODECRENCASNOPARANORMAL
(QCP):DADOSPRELIMINARES

adclescentesdeescolaspt
iblicase particulares.com idade variando
entre 6 e 16 anos.Fornm utilizados,como material,os subteste,sde
Informaçpo,Compreensâo,Semelhanç% ,Aritmética e VocabulM o

#/c/latfoGomese(UniversidadedcBrasflia)

Método:a amostra de sujeitos foiconstitufda por 132 crianças/ Bartholomeu FJVeJ Trôccoli,T/lflnl Severino de Vasconcelos%*.
CristianedeâhrelfMeiço*,âal BeatrizRodriguesRosa*: Carla

Osavançoscientficose tecnollgicosoconidosnesse século têm
doWISC111,cujositenseinst
nlçöesforam traduzidosdoInglêspara sido
acompnnhadosdeum aumento substancialnascrençasem todo
0 Portup ês.A aplicaçâo d0s subtestes foi realizada de forma
individual, sendû todos os itens aplicados sem ns critérics de
intenupçâoestabelecidosncmanualdcinstrumento.

tipo de fenômenos pnrandrmais, Essas crenças apresentam três

inferioresa0,
40.
Conclusöes:OssubtestesInfcrnmçâo,Compreensâo,Semelhança,
AritméticaeVocabulM opcssuem itensinadequadosaomeiocultural

natureza multivariada.No entanto,ainda nâo h; um consenso sobre
quantas e quais dimensöes comporiam esta estrutura

caracterfsticas:(1)ssn inexpliclveisem termosdaciêndaatual;(2)

Resultados:&sm& iasdepontuaçâo,ascorrehWesitem-totaleos snaexplicaçâcdependedeamplasrevisöesd0sprindpiosbâsicosda
coeficientesdeconsistência intemadetodosositensverbaisforam ciência; e (3) hl incûmpatibilidade com percepçöes normativas,
analisados, sendc que todos os subtestes apresentaram itens de crenças e expectativas da realidade. As escalas propostas para
impossfvel realizaçâo (X=0) e com correlaçr)es ao escore total mensuraressascrenças.refletem visöesdo fenômeno ccmo sendo de
multidimensional.Para aelabolw âodo QuestionM o deCrenûasno
eescolardossujeitos.Além disso,aordem crescentedediiculdade Paranormal-ocp,foram traduzidositensdeins% mentosj;existentes
ensretiradosderevista ejomais.resultandona
d0sitens verbais,apresentadano manualdo m SC IIIe elaborada a eelaboradosnovosit
seleçâode100itens.O QCP foientâoaplicado,junto com oRVEI-S
partir da nmostra de crianças americanas,nâo foi vélida ao p'
um
amostral.Assim,haveria a nxessidade de adaptaçëo dos subtestes
verbaisdo W ISC IIIao contextc brasileiro,de modo que os itens
originais inadequados e sem poder de discriminaçpc fossem
substitufdos.

h ênciapnanciadora:FAPM P
'clfwrar-cMpe;WISC,tesuspsicolhicos:avaliaçk Juicolëicc
Rosumosde Comunfcafle/Cientlficas

instrumento que mede diferenças individuais quanto a
predominl cia do pensamento experiencialvs.racional- ,em uma
amostrade91homense107mulheres,entre estudantesuniversitM os
e funcionârios ptiblicos.Uma anfise dos componentes principais
pennitiu verificar,através de exames do scree plot,dos valores dos
eigenvaluese da matriz dosresfduos,a m ssfvelexistência de 4 a 7
-

235

fatores.Anllises Fatoriais postetiozes,utilizando-se 0 método de
extraçb dos eixos principais e rotaçâo varimax, indicaram a
adequaçpo de uma soluçso c0m 7 fatores independentes, que

concordklcia entre c relato de sintcmas na vefslo tfaduzida (b

questicnlogeraleahistdriaclfnicadcssujeitosem 86% d0scasns,
0queassep raum bQm fndicedevalidadeccncorrente.Umamedida

explicam 45% dototaldaVariâcciadamatrizorigcald0sdados, da Severidade d0s sintomas, embora nl0 prevista pelos autcres,
Anllisessubsequentesdcscomponentesdecadafatoriscladamente, poderiasefdadapela combinaçâo dasrespostasdcs sujeitos,por
revelaram fatores adicionais de primeira ordem, distribufdos na
sepinteestruturafatorial:Fator1:crençasnoparalmrnmlem geral,
crenças esctéricas e desenvolvimento do paranormal; Fator
z:superstiçöes pûsiuvas e negativas;Fator 3:crenças cm forças
malignasebenignas;Fator4:proteçpo espiritual;Fator5:prlticase
tratamentcsalternativcs;Fator6:ciênciam pulareFator7:azarvs.
Snrte. As correlaçöes parciais obtidas enee a! dimensöes e

subdimensöesdo QCP e o RVEI-S mostram relaçsespositivase
signifcaivasentreasdimensöesdoQCP crençanoparancrmalem

regiâo anatômica.Osresultadosconferem ao instrumento validade,
habilitando-o cnmo uma boa medida da oconfnciade sintomasde
distl
irbios nstecmusculares.Entretanto,considerando a efemeridade
dns sintomas,a md ida das varilveis independentes deve se dar
simultaneamente,

ProjetopnanciadoJMlJCAPFZ/CNN

'ul/vrar-c&rpi'distùrbiostuletm lzcnlure4'
,trabalhoemensaraçâ'
o

geral, crença em uma fnrça benir a, prl cas alternativas e

TEP12
PADRONEK AODOW STEEQOICULTURALDEINTELIGANCIA

desenvolvimentcdeàabilidadesparacormais,eassubdimensöesdo

Célia'eW?l/& Oliveira (UniversidadeEstldodeSI)eàlunos(39e

RVEI-S pensamento experiencial, hibilidade experiencial e
preferência peln experiencial.Os resultados do RVEI-S revelam
esccre,snc pensamento racionalmm'saltosparaoshcmens.Pcrém,

40ampu
C
perf
odosdoCurscdePsicolnjadaUniversidadeEstsciodeS5sResende.RiodeJaneiro)

O TesteEqtiiculturaldeInteligência-TEI,deRam cndB.Cattelle
A.K.S.Cattell,foitraduzido eadaptado paraa nossarealidadepor
S pensamento racionale as dimcnsöesdo QCP.Portnntn,ccmn Andrade e Alves.Trata-se de um ins% mento de mensnraçâo da
esperado, as pessoas mnis supersticiosa tendem a uma maior inteligência n4o verbal,que visa avaliar0 potencialintelectivo de
preferênciapelo pensamentoexperiencial,enquanto asrespostasdas pesscas oriundas de lares e meios culturais diversos,
pessnasquesejulgam maisracionaisnâ0apresentam relaçöescom as independentementedasinfluênciasescolaresWou sociais.A sm de
diversasdimensöesdascrenç% noparanormal.Osresultadossugerem estabelecerasnonnase estudaras prcpriedadespsicométricasdas
quen5o existem evidênciasempfricasparafundamentaradiscussEo duasversöesdoTEIeditadasno Brasil- Escala2 eEscala3.em
das crenças paranormm's sobre a dicotomia racionalidade vs. suasformasA eB,f0iconduzidoum programadepadronizaçâoem
cinco Municfpiosda Regiâc SulR uminense.Duasamostrasforam
irracionalidade.'
'

estesnl0diferem dasmulheresquantoaosresultadosdcQCP,N:o

foram encontrada relaçöessigniscativasentreadimensâodc RVEI-

Palavras-clw e.crzajw pur- x fy,superstiçö6s,,,led1
Wc.

projetada:uma- Escala2- compostapor635 pessoasdeambos

*Bolsist
a& Iniciaç. oenlf
/cl
ProjetofmanciadopeloCNN

ossexos,sendc324dosexomasmllinoe311dosexofeminino,com
faixaee aapartirde7anose3 mesesatéaidadeadultae grau de
instruçâo da segunda à oitava série do ensino fundamental,para
aquelesquese encontram em f%edeescclarizaçâo,e até 0 Ensino
Médio paraadultcsque interromperam osseusestudos;a outra Escala 3- ccnstitufdapor703 participantes,sendo 350 homense
353mulheres,c0m intervalodeidadede13a60 anos,ecom graude
escolaridadedaprimeirasériedo ensino médic até0 nfvelsuperior
completo.Osintegrantesdeambasasamostrassâo prcvenientesde

%

TEPI1
'
UM D TUDO SOBRE A VMD ADE CONCORRENTE DO NORDIC

MUSCULOSKELETALQUESTIONNAIRE-NMQ
Fernanda àmaral Pinheiro. x rl/loltma

Tôrres Trôccoli

(Universidade de Brasflia)e Cllu#/o Viveirosde Cf> /l& (Caixa
EconômicaFederal)

InstituiWesdeensinopdblicaseprivad%,bem ccmodeempresasda
O regstrcdedistirbiososteomuscularçstem setomadocadavez regipo.AsformasA eB dasescalas em questpo foram administradas

maisfrequente entrea poptllaçâc trabalhadcra.Estudosvêm sendo
desenvolvidosparainvestigaracontribuiçâo de varifveisde ordem
ffsica,ergonûmica e psicossocialno desenvolvimento das dcenças
ostenmusculares,qu%esempre envnlvendc anllisesdarelaçso entre
estasvarisveiseaoconlnciadesintomnq.O NcrdicMusculcskeletal

aosparticipantesdecadaamostra.Paraevitarinterferências,aordem
deaplicaçlofoiinvertida- partedaamostrasubmeteu-seprimeiroà
formaA e,em sep ida,àformaB,eaoutraparterealizouprimeiroa
forma B para, depois, executar a forma A. Para estudar a
fidedip idadedasescalasnptcu-sepelatécnicadasformasparalelase

Questiolmaire-NMQ (Kuorinkaetal.,1987)fcidesenvolvidoc0m a pelométododabipartkb.Osdadoscoletadosrevelam,paraaEscala

propcstadepadronizaramensuraçsodossintcmasosteomuscularese 2,os fndices de 077 quando se emprega o método das fcrmas
assim facilitaracomparaçâodosresultadosentreosdiversoscstudos. paralelas e o coefkiente de 0,92 ao se utilizar a técnica dasduas
Esteconsistt em tscolhasméltiplasoubinM asquantc àocorrência metades.Quanto àEscala3,osfndicesencontradossë0de0,75para
desintomasnasdiversasregiöesanatômicasn% quaisestessâ0 mm's asformasparalelas,ede0,86paraaprecisâodasmetades.N0estudo
comuns. O sujeito deve relatar a ocnrrência d0s sintomas davalidade adotou-secomo critério o teste M atrizesProgreslivasconsiderandc osfltimosdcze meses,osllltimossetetlias,e,ainda, Escala Geral, de Raven,c0m subamostrasrealizando cstestesem
relatar a oconfncia de afastamentcs das atividades rotineiras no ordem invertida,atingindooscoeficientesde 0.67paraaEscala2e
l
iltimo ano,em razëo do desconforto relatado.O questionM o foi de0,65 paraa Escala3 .A mldia dos resultadosbmtososcila de
traduzidoparadiversosidiomasnal
iltimadécadaevem sendocitado 22,22a26,81noqueserefereàEscala 2,com valoresdedispersâo
em dezena de estudos nos tiltimos três anos, como pode ser enee6,63e8,53.ParaaEscala3,osvalcresdemédiaSituam-sena
verificado noScienceCitation Index (SC1).Esteestudo fazpartede faixade20,94a26,10,sendoomenorvalordedesviopadrâo4,69eo
uma pesquisa sobre os aspectos psicossociais das doenças maior 6,20.Para a conversâo dosresultados bmtosem resultados
oesteomusculares relacionadas ao tzabalho -DORT ou lesöes por ncrmativos,adotou-se cs mesmos procedimentos da padronizalâc
esforçosrepeti6vos- I.
ER (Pinheiro,1999)e tevecomo objetivo original.Osresultadosalcançadosencontram-sepröximosaosobtidos
traduziraversâogeraldoNMQ paraalfnguaportuguesaeconferir- pelosautores,entretantoconsideramosrelevante aconduçâo denovas
lhe validade concorrente com a histöria clfnica. Além disso, ?esquisasem outrasregiöesdopafs.
procurou-se'observararelë soentrtortgistrodesintomasevarisveis 'AnaclgudfcdeJcn/flx Pereira,SealrfzTeixeiraPaiva,clzldf/Faria.
demogrlticas,ocupacionaisedeh/bitoseestilo de vida.A amcstra JtlzleRaqvelMonteirodeBarros,JonasZxllallfldaCaa u ciaMflrffl#.da
lvaCosta,u cieneRtWrf
gleyt
fcSilva,Marcela DesterroeS.R.deBritt
o,
consistiu de 78 empregados de um banco estatal,ocupantes de Si
Mflricàparecida& Silva,'tllrfck deJouzp Marcondes,Jule- rN ppelintfe
diferentes cargos e lotados em setores diversos da empresa.Houve Cam oVarela,Falfc?laAbdalladaSilvq YedadeOliveiraMonteiro.
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Jkkprfll-càtper/l
ctfrpllizcfJn,ftdedigai
dadeevclfdàe.

Método:A BTN dutilizadanaavaliaçâcdedéficitscopitivcseda
presençaou nl0dedemênciaem idosos.O testedememöriaverbal

TEP13
DESENVOLVIMNTO DE UMA BATERIA DE TESTES PARA A

elaboradoporBusckeeFuld(197*,contacom divershsversöes.A

INVESTICAIAO NEUROFKCOO OICA DAS FUNW F.
S EYFrW IVAS EM
Cltlu çAsDE04A 06ANOS
Maycoln Iz/nfAfflrtfal Teodoro,Jzœl#m Fentandes MJIOI
ZDiniz

versâo usadapelaeqnipeda Universidade de Columbiaconsiste de
umalistadedozepalavrasnâorelacionadas,ques4oapresentadngans

sujeitosporseisvezes,devendo o sljeito,a cada vez,evocaro

Bruna #: Oliveira sfcferf e Denlke Costa Ribeiro (Uciversidade
FederaldeMinasCzeraisl

maimopcssfveldepalavras,antesdepassaràtentativaseguinte.Nas
tentativassucessivas,sb apresentadassomenteaquelaspalavrasnEo
evocadasna tentativa imediatamenteanterior.Apösquinze minutos
prccede-se aevocaçso e depcisac recnnhecimento daspalavrasda

Obietivos; Habilidades cop itivas como pensamento abstrato,

lista.Paraatenderacsobjetivosdopresentetrabalhc,asdozepalavras

tlexibilidade de eseaté/as desoluçâc de problemas,inibiçâc de

da lista foram traduzidas e o teste f0i aplicadc a uma amostra

comportamentos e busca Qrganizada de respnstas apropriadas sâo
conhecidas,na literaM a,como 'funçöes executivasd
'.Evidências
neuropsicclögicas lcfnicas apciam a conclusâo de que um déficit
nessas funçöes pode estar na origem de muitcs problemas
comgortamentais que Surgem em tranStorlm como 0 autismo, a
fenilcctcntiriae0disërbiodehiperatividadecom déscitdeatençëo.

compostapcr82 sujeitos(29homense53mulheres),c0m idade

O objeuvodesteestudoéodeconstmirumabateriadetestesparaa
investigaçso neuropsiclclögica dasfunçies executivas, capazde
ddectar a evoluçb dessas habilidades, em individuos com
desenvolvimentonnrmal.entre04e6anos.
MaterileMétodos:Apdsarevisso daliteramraf0iadaptadauma
bateria comporta p0r 07 testes que se vêm nmstrando medidas

variandn entre 56 e 91 anos,atendidns no Setcr de Geriatria do
HospitalUniversito o da Universidade Federaldo Rio de Janeiro,
duranteoancde1997.
Resultados:A allllise fatorialremlizada aeavd,
s do método dos
componentesprincipaisedométodo dnseixosprincipaisrevelou a
presença de um fator,com eigenvalue iguala 27,30,o qualfoi
responsévelpor93% da variância totaldo instmmcnto.sendo qnr
tcdcs os itens dc teste,sem exceçâc apresentaram-se com cargas
fatoriais acima de 0,
70 neste fatcr.A fidedipidade desta escala,

calcnladaatravésdnmétvdodeconsistênciaintema(coeticientealfa
deCronbach)forneceuum resultadoiguala0,99.

eficny.
eqdasfunçöesexecutivas:TorredeHanöi,Stroop(versâodiae Conclusöes: O teste de memöria verbal, demonstou ser um
noiteeverssoabseata),BuscaVisual,RuênciaVerbal,Memöriade instrumentovâlidoefidedip c,()querecomendaasuautilizaçâo em
Reccnhecimento e de Recentkidade,DigitSpan e Smtiênciaçb

amcstrasbrasileiras.comoparteintegrantedeumabateriamaisamgla

Motora.Ossujeitosforam 46crianças,com idadeentre04c06anos, destinadaàavaliaçloneuropsicolögicadepacientesidosos.
recrutadasem umacrechedaregib metrcpolitanadeBeloHorizonte. Projetoftnouzi
adoptl
oCNN
Cadaum dossujeitosfoisubmetidoàbateriadeftmçsesexecutivase Palavras-chave:llegrtlufctlftlyft?,memdriaverâlledemênct'a
ao teste pré-Bender, para exclusso de casos de transtom cdc
desenvolveimtnto,
Resultados:N0stestesprd-BendereTorredeHanöiapedbrmance
dascriançasde05e 06 anosf0isipitkantivamentesupericradas
criançasccm ()4anos.No entanto,nâûhauvediferençasignificativa
entreapedbnnancedascriançasde05e06 anos.NcstestesStrcop

(verspo diae noite)e Memlria de Recenticidade houve diferença
enee o desempenho das crianças de 05 e 06 anosjnâo havendc,
entretanto,diferençasip iscativaentreaperformancedascriançasde
04 a05anos.NostestesMemdriadeReconhecimento enaverslo
abstratadc teste Strtmp nâ0 hcuve diferença significativa entre as
criançasdasdiferentesfaixasetl as.No testeBuscaVisualhouve
diferençaentre ascrianças,apenasno quediz repeito ac tempc de
execuçâo,deformasimilaraotesteRuênciaVerbal,ondecriançasde
06anostiveram um desempenhosigniticativamentesuperioraosdas
criançasde04 anos.No test:deAlcancede digitoscndem inversa
houvediferençassigniscativasentreascriançasde4e5anoseentre
criançasde5 e seisancs.No teste alcancede(I
fgitosordem direta
houvediferençasigniscativaentreascriançasde6a4anos.
Conclusâo;Os resultadosdesczitos acimaindicam que a bateria
proposta,em seusdiferentestestes,étitilem detectaralteraçöesno

desempenho dascrianças,nasdiferentesfaixasetM as(04,05 e06
anos)podendoserutilizadosnocontextoclfnicoedepesquisa.
ïBolsista #a CAPES
TEP14
ANéLISEPSICOA TRICA D0W STEDEMEMöRIAVERBALDABATERIA
DE'
IYST.
F,SNEUROPSICOO GICOSDA UNIVERSIDADEDACOLUMBIA
Paula W ntura, Mlrfl Cristina Ferreira, i
sfln#ra Ouintanilha de
Freitase.Mzrcz A'
lwlHermoline.L?
ma#JNunesBellusci*.Pllrfcl

TEP15
DEFICIINCIA VBUAL) UMA PROPOSTA DE AVALLWIO DE

HABHR ADESCOGNITIVM EM CRIANCAS
Sônia& 2e Fiorim â'
nl
g??lo(UniversidadeFederaldoEspfritoSanto)
eCedliaGuumie?ïBatista(UniversidadeEstadualdeCampinas)
.

Tradicinnalmente,testesdeinteligênciatêm sidoumapcssibilidade
para a caracterizaçso de diferenças individuais e necessidades
educacionais; mas sua adaptaçâo para criança.
s com Delkiência

Visual (DV) apresenta problemas metodollgicos e conceituais.
Estatégiasdeavaliaçpcmaisflexfveis,assistidas,têm sidopropostu
recentemente,visandc maximizar()desempenho eccnheceroestilo
cognitivodecriança .Com estaperspectiva,foipropostoesteesttldo,

visando desenvolverum conjunto de tarefasparaavaliaralgumas
habilidadescopitiv% decriançascom DV.Procurou-se:a)abranger
umafaixadeidadeentrecincoe11anos,sem escole dade,atéàfase

dealfabetizaçb no 1.0Grau;b)forneceroportunidadesde sucesso
paratodasascrianças,queapresentavam alp masalteraçöeseatrascs
relacionados a fatcres como prcblemas familiares, alteraçöes

neurolögicas,inadequaçöesescolares;c)propormaterialadequadoas
doistiposdecrianças-com baixavisâoecegas.O trabalhoresultou

na seguinte pmposiçâo: a) conteudo; um conjunto de taofas

incluindo- teste padronizado (WISC- Escala Verbal), tarefas de
conceituaçâo (três provas de avaliaçâo assistida especialmente
criadas,relacionadas à #ea de formaçso de conceitos) e tarefas
escolares (três tipos de tarefas relacionadas ao contet
ido escolar:
nlimeros,leituraeescrita);b)nfveldediiculdade;duasversöes-P,
parapré-escolareseA,paracriançasem processo dealfabetizaçâo.

As duasversöes diferiam nas tarefas de conceituwâo (Versâo P:

Ribeiro/,
4,
/.
14,*.RicardoGattasseFlktw Stern(UniversidadeFederal Excluspo deFormasGeométric%,Exclus:o deObjetoseAnalo/as
VerbaisIvversâo A:Jogo de PerguntasdeBusca adaptado para DV,
doRiodeJaneiro)
ExcluspodePalavraseM alogiasVerbaisH)enastarefasescolares
doisdiferentesnfveisdeexigência);c)formadeapresentaçâo: BV,
Objetivo:Investigaravalidadedeconstructo eafidedignidadeda (
para crianças com baixa visâo,e C, para crianças cegas.Todo o
traduçâobrasileirado testede memöriaverbal,utilizadopelo Setorde

Neurolo#a Comportamentalda Universidade da Columbia,como material,yaraambasastarefas-escolaresedeconceituaçâo-foi
desenvolvldo com o objetivo de apresentar tarefas cognitivas
parteintegrantedéumabateriadetestesneuropsicolégicos(B'lN).
Resumosd:Comunicaçöes Qentfffca:
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eqtlivalentesparaamlmscstim sdecrianças.Simultaneamente,os inventkiode?acientesc0m Sfndromesdolorosasasociadasaestados
materiais diferiam em tefmos das cafacterfsticas perceptuais emocionais,0SCL 9û-R (Symptom Check List),um inventkiode
necesslriaspara cada tipo de criança (terapresentaçâo visualpara sintomu,eumaanamneseneuropsicolö/ca.Osresultadcsapcntam
criançascom baixa visâo (m serpercepdvelac tato,para crianças uma ccrrelaçâom&iaentreoP-3eo SCL 90R,umaa11 incidência
cegas).Procedeu-se à avaliaçâo inicial desta proposta,nms duas de estadosemodonaisalteradosassociadosasfndromesdolorcsase
versöes e nasduas fornuq de apresentaçso do material,com 13 umabaixacorrelaçâo entre osescores dostestese a presença de
criançasentre5e11anosdeidade(8menicose5meninas)ccm DV eventps estressantes, assim como 0 pedodo de instalaçb d0s
(predominando BV), no infcic do Primeiro Grau cu sem sintomas,
escclarizaçâc. Todas as aplicaçöes foram slmadas, gravadas e Palavravclt
ave:testespsicolhicos.z.
rlJ#tMemocionais:sçzdromes
registradas por escritc.A anllise preliminar & s dados indictm: dolorosas
considerlveis diferenças cognitivas entre as crianças,geralmente
correspondentesao mesmo pontodevistadaequipedopropamade TEP17
intervençlo;aspectosespecfficosnbservadosnodesemptnhc(usode CONTATO COM O Mtre o EXTERNO N0 D.F.H. DE CRIANCAS:
recurscsdeatençso,cocperaçâoduranteatarefa),dandoindicaçres DIFERENCASENTREG NEROS.
especfsca parao planejamentodaseslaté#asdeintervençso de Carolina âr/llb #a Silva*, Ekn K rc/l/lo.i Appolinârio*e Paulo
modcafavorecero desenvolvimentodashabilidadesatrnqadas.Esta
proposta deavaliaçâo decriançascom desciênciavisualmostrou ser

FranciscodeCastro(UniversidadePresbiterianaMackenzie)

O objetivodestetrabalho éapresentarumaanfisecomparativa,
litilparav&iospropösitos:a)darum visâo geraldoftmcionamento
e
n
tre meninose meninas,sobre arepresentalo do contato com o
ccgnitivodacriançaem relaçpo àpcpulaçâo infanulgeral;b)indicar

focosespecflicosparao planejamento individualdeestratégiasde mundcexternoem criançasavaliadasapartirdo DesenhodaFigura
intervençëc;c) fazer uma avaliaçso sistemlca do prccesso de Humgna.Osresultados apresentados fazem parte deuma pesquisa
educaçsc formalde criançascom DV.identiscandn aquiskôese maisamplaquevisaum estudc detodososaspectosdo D.F.H.em
dificuldadesespecfsca,
Projetofmanciadopel
acz#F.J-bolsadeptk-tfxlor>:paraaprfazfm

crianças,desenvnlvida no Progrlmn de Iniciaçâo à Pesquisa em
Psicolcgia Clfnica, da Faculdade de Psicologia da Universidade

aut
ora,Jl/
lvre jtmzzlcpela.
reà'l
#l#a.

PresbiterianaMackenzie.O D.F.H.consdtuiuma técnicaprcjetiva

Palavras-chave:delcfdacf/vitval,npcljnft
l & desenvolviw nto:avaliaçao

reconheddacomo um importanteinstrumentn paraodiagnösticodas
caracterfsticas esm lturais e (Iinâmicas da personalidade, além de
avaliar o desenvolvimento mental e a maturaçâo viso-motora n0s
indivfdtos.O presenteestudo abordou arepresentaçâc dosolhosno
D.F.H.decrianças.Funcionalmenteosollmsindicam ocontatoblsico
com c mundoexteriore oponto principalde concentraçâo para os
sentimentosdopröprin eu;desenhod0solhosmostra-sesignifcativo
uma vez que grande parte da avaliaçâo da comunicaçâo social,
atribufda às caracterfstic% do desenho da cabwa no D.F.H.,sro
concentradas na representaçëo dos olhos.Foram investigados os
desenhosde80crianças,entrecincoeoitoanosdeidade,distribufdas
igualmenteentreosdoissexos,todascursandof)ensinofundamental,
em escolasprivadasept
iblicas,residentesnacidndedeS:o Paulo.O
pesquisafoidesenvolvidadeacordocom aapuraçâodeinformaçöcs
ctmtida no banco dedndosdo Centro de Estudosem Avaliaçâo e

tzrzflle

TEP16
0 DIAGNöSTICO DE ANSIEDADE, DEPZFqSâO E SOMATIZK âO
AssoclMxfA SINDROMD DOLOROSA:
DianneFrancoise Fmck#,Roberto MoraesCrIq#*eJamir J/JO

SardâJIIe ?.
##(UniversidadeFederaldeSantaCatarina)
A palavra d0r deriva da palavra iatina dolor, que sip iiica
sofrimento.N0 senso comum,0 conceito de dor estl vinculado a
sofrimento ffsicc cu mental. A medicina e, especialmente a
neurologia,tem produzidoconhecimentcseinformaçöestécnicasqne
nos ptrmittm compreender cs proctssos doloroscs, suas
manifestaçöes mais freqûentes, causu e possibilidades de
intervençâo. Apesar do propesso tecnolögico associado ao

MedidasPsicolö#casdoSetordePsicologiaAplicada,obudoapartir
desenvolvimento de procedimentos tera#uicos, campc de derelatöriosdesenvnlvidcspelosalunosdadisciplinadeTécnicasde

intervençâo e avaliaçâo de processos dclorosos ainda nâo Exame Psicolögico 1,daUniversidadePresbiterianaMackenzie.Foi
desenvclveu métodcs acurados de mensurar diretamente dnresde verificadaaincidênciadascaracterfsticasdescritasnabibliograsa,no
naturezafisiclögica;todaviatemoscapacidadedeacessareconhecer queserefereac desenho dosolhosnaamostrainvestigada.Ositens
varisveiscomportamentaiseisiclögicasdador.
analisados para este trabalho foram: omissâo 4os olhos, olhos
Na literatura psicolögica especializada s5o ccnhecidas as representadosapenasporum traço,olhosrepresentadospcrtlm pcntc,
associaçöes existentes entre repertörios emocionais e doenças olhosvaziossem pupilas,olhoslumuriososoubem trabalhados,clhos
somsticas;deve-se.todavia, reconhecer a grande disculdade em fechados.clhcsoblfqunsparabaixo,olhossatbicosparacima,olhos
desenvolver métodos e procedimentos técnicosque demonstrem a em negrito e cllmsrdocados.Os dados,a partir da cnmparaçsc

relaçlo ente essas variiveisde formacompreensfvelecbjedva. segundoosexodossujeitos,demonstraram que60% dosmeninose
Ainda que o diagnöstico psicolö/co dos Mpectcs cognitivos e 29% dasmeninas que compuseram a amostra apresentaram ctrta
comportamentaistenham avançadonitidamente,odesasopersistena
descriçâcdeestadosemocionais,em ftmçsodaimplicaçb destesna
instalaçâo e desenvolvimento desfndromesdclorosas.Estetrabalho

dependência, superticialidade e falta de discriminaçâo (clhos
representadosporum ponto ou somenteporum cfrculo);34% dcs

sujeitosdo sexo masculino e 12% dosexo femininoapresentaram
tem pornbjetivodiaposticarapresençadeestadnsemocionais,tais agressividade, certa dificuldade no seu contato c0m 0 meio e
como,ansiedade,depressâo e somatizaçâc,assodadosa sfndromes sati
sfaçEofurtiva(ollmsem negrito);27% dasmeninas e4% dos
dolorcsa.Partimosdo pressuposto de que ad0ré umaexperiência
desapadével,sensitiva eemocional,associadaaumalesëo realou
potencialdostecidosou descritasem termosdessalesâo.Derivadessa
compreensâo a necessidade de que as intervençöes realizadas nos
quadros de sfndromes doloros% devam incluir procedimentos de
avaliaçâc psicolögica, que descrevam a presença de estados
emocionaisMsociadosàsintomatologiada dor.Metodologi
camente,
trabalhamoscom 69pacientesatendidcsno NIDI,queapresentavam
queixaprincipalassociadaadoresdeorigem neurnlögica.Utilizamos

como arsenaltécnicodeinvestigaçâooP-3tPainPatientProsle),um
238

meninosdaamostrademonstraram feminilidade.identificaçiocom o

sexo feminino e aspiraçöes lumuriosas (olhos lumuriosos ou bem
trabalhados); 21% dos meninos e 7% das meninas indicaram
indiferenciaçâo do meio,certa hostilidadc e egocentrismo (olhos

vaziossem pupila);7% dossujeitosdosexofemininoenenhum do

sexo masculinc apresentaram fraco controle diantedo meio em que

vivem e certa debilidade consciente (olhos oblfquos para baixo);

nenhum sujeito da amostra investigada indicou imaturidade para
enfrentarproblemas ou fuga (olhos fechados)nem disculdadesde
ordem sexual(olhossatânicos).Osdadosanteriormenteapresentados
Resumosde Comunicaçöes J/entlWcas

referem-se à amostta pesquisada neste estudo,para generalizaçöes
maisalpplassëonecesso asmnioresinvestigaçöes,
Palavras-chave:de.
çea/ltidapguralrz,vzx,avaliaçk fa/laf
fl:dçerençasd6
àe er/

TEP19
O RORSCHACH NA INVESTIGACAO DA SENSPILD ADE EM GêMEOS
UNIVITELmOS:UM F%TUDODECASO.
Christina Flem dejlmeida â?.
re Camarto*,p nzzfnl Romero

TEP18

Gattaz* e Paulo Francisco de CJJIY (Universidade Presbiteriana
Mackenzie)

DESCRW O D0 ENsmo D0 PSICODIAGNY TICO DE RORSCHACH EM
AGVNCIM FORMADORASBRASILEIRAS

PauloJ'
rtzrlcïlrp#eCastm (UniversidadePresbiterianaMackenzie)

O presenteestt
ldoobjetivadescreverosdadosob*dosapartirde
um levantamento sobre as caracterfsticas do ensino do
Psicodiap östico de Rorschach em uma amostra de Instituiçöes de
Ensino Supericrnc Brasil.Para acoletade dadosfniutilizado um
questionM o, especialmente orgsnizado para essa tinalidade que
possufaquestöesqueversavam sobreaidentiscaçâodainstituiçso,do
cursoedadisciplina,além dequestöesespecfhcassobreo ensinodo
Rorschach,quanto avM cs aspectos.Foram contatadas 1X agências
formadorasde Psicologia do Brasil,que receberam o questionl o
anexo a um envelope auto endereçado e sdado para o envio das

O presentetrabalhotem comoobjeuvoevidenciarascaracterfsticas

relacionadasàsensibilidade,pormeiodoM étododeRûrschach,bem
como apectcs das relaçöes humanas em gêmeos univitelincs,
realizando umacomparaçpo entreosdoisindivfduos.O Rorschaché

um instmmentoprojetivo,quepermiteumaavaliaçâopsicodinâmica
da personalidade de forma abrangente e global, considerando

varisveisquantitadvaseqtlalitativas.é capazdefomecersubsfdios
paraumaavaliaçântantodaestmturacomodeaspectosdinlmicosda
personalidade.Atravésdestemétodopode-seavaliaroftmcionamento

das condköes afetivas e emocipnais, capacidade de suportar
fnlstraçöes,ajustamento eintepaçâo doscontatoshumanos,entre
outros.Os itensde sensibilidade erelaçöeshumnnas,ccmpöem os
dados preliminare.s de uma pesquisa que se encontra em fase de
desenvolvimentc,vinculadaaoProgrnmndeIniciaçâo à.Pesquisaem

respcsta.Responderam à pesquisa 58% (N=59) das instituiçôes
ctmtatadas,das quais 86,5% (N=51)sëo Universidades e 13,5% Psicologia Clfnica da Faculdade de Psicolo#a da Universidade
(N=8)spoFat
vuldades;localizadu em trezeestadosbrasileircs;sendo Presbiteriana Mackenzie.Esta pesquisa visa fccalizaro estudo da
51% (N=30)privadas,32% (N=19)pdblicase17% (N=10)religiosas. personalidadeedn comportamento de gêmeoseasexpectativasem
Osdadcsobtidosatravésd0squesticnl osrespondidosmostraram

relaçâo a estes; assim cnmo a capacidade de relacionamento

que 32% (N=19) das Instituiçöe,
s n5o ccntemplam o Método de interpesscaleosaspectossobrea auto aceitaçso.Além disso serâo
Rorschaci em seus currfculcs,justiscando pela carga horâria analisadas a forma como reagem aos estfmulos e às diversas
reduzida,problemasdeordem cunicular,faltadeprohssicnal,custc

situaçöesdo meio extemo.A grande maioriadcs disculdadesque

domaterial,entreoutrasjustiticativa.Da$instituiçöesqueensinam o ocorrem com irma
-osgêmeosestso relacinnadas ao fatc delesnâo
Rorschach,68% (N-40)destaamostra,temosqueem 82,5% (N=33) serem tratados,namaioriadasvezes,comopesscasdiferentespois,
delas a dsciplina é obrigatöria e em 15% (N16) é optativa; pcrmaisqueassemelhançasffsicassejam visfveis,naverdadeeles

apresentada do quintc ao décimo semestre,com carga horM a que sâo duaspessoa difercntes e nâ0 duasmatrizesde uma sö,caso
variade60 a 180 horas-aulasemestrais,dependendo dainstituiçâo. ccntro o, eles terâo divers% dificuldades para enfrentar alguns
Noqueserefereaosistemadeclassificaçsoadotado,constatou-seque problemag,devido ao anmento da angtistia que esta situaçèo pode
47,5% @ =19)utilizam Klûpfer;27,5% (N=11) utilizam a Escola gerar.Para ilustraro expcstc,serl apresentado a seguir os dadcs
Francesa;15% (N=6)utilizam Silveira;2,5% (N=1)utilizaExner; preliminaresobtidosem um pardegêmeos.A coleta de dadosfoi
2,5% (N=1)utilizaKlopfereExnersimultaneamente;2,5% (N=1)o realizadautilizando-seoM étodo deRorschach,aplicadoem um par
sistema adotndo fka a critéric dc supenisor e 2,5% (N=1) n5o de gêmeosunivitelincs,de 26 anosde idade,c0m o mesmo curso
tespondeu; os professores apresentaram as mm's diferentes superiorcompletp,denfvelsöcio-econômicoalto.No qneserefereà.
jnstiscativc para aescolha do Sistemade classiticaçâo adotado. sensibilidade e k$relaçöesinterpessoais,deste estudô de cajo,os
Quanto à metodolo/a de ensinc empregada,tem-se que 42,5% dadosrevelaram resultadossimilares:quantoaosdadosquantitativcs
(N=17)d0sprcfessoresensinam ()Rorschach com aulasteöricas e cbservou-se que os dois indivfduos controlam sua sensibilidade,
aulasprlcas,42,5% (N=17)com aulaste4ricaseexercfciosem sala deslocando-aparaatividadesecontatossociais,além de apresentar
e15% (N=6)nâoinformaram.Noqueserefereàsatividadesprl cas, umanecessidadedeidentiticaçâoebuscadeafetos,sendoqueémais

5% (N=2)nëo possuem vivênciu prlticascom oinstrumento;90% fécilbuscarafetoquedar(FcxF+c);apresentam certadiôculdadeem
(N=36)possuem atividadesprlcas,justiscandoessaestratégiadas manterrelacionm entosinterpessoais(H%i);ambosvalcrizam mais
mnisdiferentesmaneirase5% (N=2)np0responderam aestaquestâo. o ap ecto geraldosrelacinnamentcsdo que aspeculiaridadesdos
Ao descreverem as atividades prsticas desenvolvidaq,foipossfvel mesmos(H>Hd).Quantoaosdadosqualitativospode-seobservarque
ohservar que 5!% (N=21) dos cursos desenvclvem as atividades ossujeitospesquisadosdemonstram certadissimulaçpo.a fim de
prsticas em setores especializados,clfnicas ou em seus locais de

contrnlaras situaçôese tambëm osindivfduosque estâo pröximcs.

estlgio;28% (N=10)desenvolvem asatividadesprlticasem salade Assim,osdados?reliminaresmostraram queo Rorschach pode ser
aulae 14% (N=5)nâ0descreveram asatividadesprl cas.Em todas um importante instrumento na investigaçâo da personalidade de
as agências formadoras a avaliaçâo é realizada sempre com uma gêmeos, a cont
inuidade desta pesquisa objetivaré um estudo
prova escrita,combinadw das mnis diferentes formas, a outru comparativo entre mais sujeitos, possibilitando conclusöes mais

estratégias de avaliaçâo. Segrndo avaliaçâo dos docentes da abrangentes.Osdadosaquireferidcssâo relacionadosao estudo de
disciplina,comoaspectosquefacllitam o ensinodoRorschach tem-se
asatividadesprâticas,ametodologiaadotada,o pröprio teste,entre
outras.E como aspeectos que dificultam o preconceito contra teste,
s,

complexidadedoins% mento,ocurtoesyaçodetempo,entreoutras.
Veritica-se,nesta descriçâo,diferençasslgnitkativa nosmodelose
estratégias de ensinc do Rorschach, demonstrando, assim, a
necessidade de discussöes e reflexöes mais freqûentes sobre o
assunto.

Palavra-cltave.r/rlc&l
t.
: ensinoff
:técnicasprojetiva eaprendi
zagemde
técnicasprojetivas
Resvmosde Comdn/cdglesCiontlfi
cas

caso apresentado,existindo a necessidade de pesquisasmnis amplas,
paramaioresgeneralizaçöes.
Palavras-chave:rorschach,avaliaçsodepersonalanrle: avaliaçâo
deJen.
e fll
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CARACTERISTICAS DB PERSONAUDADE EM INDIZDUOS QUE
COMETERAM ASSALTO:UM ESTUDOA PARTIRDO RORSCHACH

2
oA/cM JûniorePaulo Francizco de Castro (Universidade
PresbiterianaMackenzie)
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O presente tabalb tem como objetivo apresentarosdadosda
avaliaçâo da zersonalidade de reM ucandos, aYaliados pelo
Psicodiap dsticodeRorschach,quecometeram 0 delitodeassaltoe
cumprem, atualmente, pena em regime fechado no Sistema
Penitencilrio de Sâ0 Paulo.O Método deRorschach é rconhecido
comoum dcsprincipaisemelhoresinstrumentosdeinvestigaçso em
cacs de pedcias criminolögicas, devido à sua abrangência e
profundidadedeinterprdaçâodossentenciados.A partird0sdadosdc
teste, pode-se avaliar a possfvel relaçâo entre a estnltura de
personalidaded0sindivfdtloseseucomportamento quetenhagerado
atos delituosos. Optou-se,neste estudo, pela utilizaçâo de um

Os instmmentos tltilizados foram c Teste Metrtpclitanc de
Prontidpo,aBateriaPiaget-Headeumaentrevistaccm osprofessores
dascriançaspesquisadas,naqualf0isclicitado quedescrevessem os
alnnoseatribufssem um conceito deacordoc0m o desempenhodcs

meesmosdiantedosobjetivosdcpropmmndeensincemcurso.
Osresultadosforam analisadosem termosdemédias,freqtlênci%,
desvic-padrso etestetde Stdent.Para aanlsedasdiferençasfci
utilizadaacorrtlaç:odepostosdtSpenrnun.
Resultadcs:N0stotaisde Prontidâo para aV itura e Head 2,as
diferenças entre as mtdias d0s dois gnlpos mostraram-se
estatisticamente sip ificantes.M criançasquens0 cursaram a pré-

conjlmto de escore! observados atfavés dc Rorschach qtle escolaconcenttaram-senaclassifkaçrcinferiorem Nlimeros(42% e
demonstram aspectosdepersonalidade,principalmentenoquetangeà
afetividade e ac ccntato ccm o meio extemo,tés escores ss0
pusfveisdemensuraçloeinterpretaçpoquantitativa.Foram aplicados
vinte testes de Rorschach assim divididos: dez em reeucandos,
cumprindopenapelaprimeiraveznosistemacarcere odeSâoPaulo,
condenadosporum assaltoecom metadedapenacumprida;edezem
indivfduos nâo reeducandos de mesma faixa ete a e nfvel de
escolaridade,paracomporosdadosdom pocontrole.Em resumo,os
dados apresentadospelosreeducandosque compuseram a amostra
investigada,quando comparadoscom os dadosdô grupo ccntole,
foram osseguintes:umamaiorfacilidadeparaelaborarmentalmente

Pmntidso de Leitura (48*),além de situarem-se na classificaçâc
abaixodamédia(58% naPrcva2deHead.Aporcentagem dealunos
quenl0aprenderam aleituraeescritaf0isuperiornogrulm sem pfé-

escola(535).

Ncgrupodecriançascom pré-escola,aporcentagem dealmmsnas
classificaçöesmédia eacima da médiaparao desempenho escolar,
correspcndeua845.Dascriançasquenâosealfabetizaram,40% estl
naclassiscaçâcinferiornoTPM.Nasclasiticaçöesmédiosuperiore
superiornâohouvenenhum casodeditkuldadeparaadquiriraleitura
eaescrita.Hcuveccrrelaçöessignificanteeneeositensdo'
I'PM eas
prova dePiaget,com excw sodaProva3deHead.
doquea/r,aliadoaumatensâoeestreitamentoafetivo(M>Csum); Conclusöes:A maturidadeparaaprenderconstituium fatormuito
disculdade em sensibilizar-se adw uadamente frente às demandas importanteparaaaquisiçâodaleituraedaescrita,poisamm'
orparte
afetivasdo meic,exceto asquesâ0provenientesdascamadasmm's dngcriançasquenâ0foram alfabetizadas,nb apresentaram prontidâc
instintivu eprimitivasdesuapersonalidade(fndicedereaçâoafetiva noinfciodoano letivo.Além disso,amaturidadeobservadasofre a
$efndicedeimpulsividadet);ditkuldadesdereagirafetivamentede influênciadaeducaçâcpré-escolar.
O TPM éum icstrumentodevalidadeno contextodaavaliaçâoda
maneiraadequada,no que serefereaorelacionamentointerpessoale
ao contato afetivo com outraspessoas (FC<CF+C);indicaram que, prontidso paraaalfabetizaçâo.OsresultadosdaProva2 dePiagete
embora preco os. os aspectos. afetivos prevalecem sobre os da Prova 2 de Head mostraram que a orientaçso espacialdireitadepressivosGC>ZC');demonstraram um elevado Fau de controle esquerda sofreu ainfluênciadaexperiência escolar.E snalmente,a
repressivo dos seus impulsos, principalmente pela utilizaçâo de orientaçëoespacialdocorpomostrou-seum aspectorelevanteparaa
recursospuramenteracionais@ fndicedecontrole1,c0m predomfnio aprendizagcm daleituraedaescrita.

de respostu F%);indicaram disculdade de adaptaçëo à realidade Palavrapcltave:prtwlfetl,avaliaçnoeafabedznçâo
extemaek$demnndasdoambiente,além deindicarforteligaçsoaos

interessesdc grupo,associado aum lncionamento imaturo (fndice
R.M.I. i, com gredcmfnio A%); um funcionamento egöico

TEP22
AVALIK XODoRK IOCINIOLöGICODEDW IVOEM UNIVERSITV IOS

cardo Frl
A f(Universidade Sâ0 Franciscn,Itatiba e Universidade
prejudicado,(classitkaçâo deegû fraco ou patolögicc,apartirda Ri
Sâ
0
Fr
a
n
c
i
s
co,BragançaPaulista)e ClaudetteMedeirosbkndramini
combinaçâo deG%$,F+%$ e M$)e a presença de ansiedade
situacinnal(respostasK ek).A partirdosdadosapresentados,pode-

(UniversidadeSâoFrancisco,Itatiba)

se observar que,nesta nmostra, caractedsticas de personalidade
também interferem na conduta delinquencialdos indivfduos que
cometem assaltoe,portanto,relevantesparannvasinvestigaçöes.Os
dados apresentados sâo relacionados à amostra investigada,assim.

Obietivo: Um das metas do sistema educacional, além de
possibilitaro domfnio deconhecimentosespecfscos,é prcmoveras
habilidadesgeraisderaciocfnio.Nosestudosfatoriais0 raciodnioé
um doscomponentesdainteligênciaerefere-seàhabilidadeem lidar
outros estudcs mostram-se necessM os para generalizaWes mais com problemas que requerem induçâo e deduçâo. Partindo da
amplas.
Palavras-chave:r/rJcllac:amliaçy delvrxrlcl/
dctf
:efwalfcfe jl
ddjcfgrfc defniçâo dededuçâo comoa capacidadedetrabalharc0m asregras
de um problemw combinando-u para produçâo de conclusöes
lögicas,este estudo cbjetivou desenvolverum instnlmento para
TEP21
PRONTEZO PARA A ALFABETIZK âO E ORENTACXO DX ITA- avaliaçâo do raciocfnio Mgico dedutivo.Método:Padiciparam 478
ESQUERDA: UM Es'rto BM CRIANCAS DE 1: SfRIE IX)ENSINO universitl osinpessantes n0scursosde Administraçso,Medicina,
OdontologiaePsicologia.Desenvolveu-seum instrumento composto
FUNDAMENTAL
po
r22 problemim no formatodeml
iltiplasescolhaquefoichamado
Maria#JPazPereira(UniversidadedeSantoAmaro)
provaRLD.Trezeproblemasenvolviam princfpiosbésicosdel4gica

Objetivos:O presentetrabalhotevecomoobjetivosodeveriicarcs categtrica ccmo: (a) oposiçâo enee propcsiçöes; contradkâo.
resultados de uma amostra de crianças de l*série no Teste

contrariedade, subaltemaçâo; (b) estabelecimento de inferência
imediatas: conversëo, observaçâo e contraposiçâo; (c)

Metropolitano de Prontidëo (TPM) e Bateria Piaget-Head e o de estabelecimento de inferências mediatas:silogismos com mais de
verificar se os resultados obtidos correlacionavam-se com o
ssu e silogismosenvolvendo conjunçöese disjunçöes.
desempenho escolaravaliado pelosprofessores,além de verificara du% premi

Seteenvolviam problemnAderaciocfnio analftico adaptadosdoteste
correlaçâoexistenteentreastécnica aplicadas.
Mltodo:A amostra foicompcstade 62 criançasdeduasescolas GRE (Graduate Record Examinations elaborado pelo Educational
pertencentes à rede cticial de ensino do Estado de Sro Paulo, TestingService).Resultados;O nlimero deacertosmédiofoide8,83
freqtientandoa 1.sériedoEnsinoFtmdamentaledefaixaetM aentre edesviopadrso4,04.O fndicedediticnldademédiodositensfoi0,40
6 anose2mesese7anose10meses.A amostrafoidivididaem 2 variandc de 0,10 a 0,78.A média dos fndices de discriminaçâc
grupos,sendoum compostode31criançasquecursaram apré-escola (correlaçâopontobisselialentreoescoreno item eoescoretotal)foi
0,40 variando de0,10 a0,57.O coehcientedeconsistência intem afoi
eoutro de31criançasquenâo acursaram.
240
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0,76.Utilizou-setambém aTeoriadeRespostaaoItem aplicando-sc0

modelo lo/stico de três parsmetros. Nenhum item apresentou
desajuste signiicativo ao modelo.A funçëc de informaçâo,que

coloca o erro padrëo da medida em funçâo do nfvelde habilidade,
indicouqueotesteoferecemaiorprecisâo parahabilidadesacimada

média.Conclusâo:Em conjunto os rcsultados indicaram que o
instrumento possuiuma boa qualidade psicométrica embora tenha
Sido um pouco diffcil para os alunos.Um aprimoramento ser;

necessMoadicionandoitensmaisfJceisparaqueoinstmmentoseja
maisadequadoà.amostrapretendida.Noentanto,dopontodevistada
Mgica, à.baixa proporçâo de acertos sugere que mesmo entre
universitM os o raciocfnio lögico ests aquém do esperado para esta
etapadeescolaridade.Serâonecesso os,também,outrosestudospara
clariticareste fato.

Projetohnanci
adopel
opr/grtl??l
aPEPCI-USF.

Jklprtu-càtwe;raciocl
niodeduti
vo,leprftlderespostaaoitem eavaliaçöo
cognitivadeuniversitérios
.
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TF#2J
ESTUDO PILOTO DE UM INSTRUMENTO DE AVALIK XO DO JUIZO
M ORALEN'
I
'REUNIVERSITV OS

MariadeFllfrnaS.PolesiLukianenkoeRicardoPrilni(Universidade
SàoFrancisco,ltatiba)

O conhecimentodosprincfpioséticosquefundamentam ojufzodo
universitM o em situw öesdcconflito socialéumaquest:o essencial
paraolientarpropostasinterventorasvisandoaformaçào ética.Com
b%e nisso este estudo piloto teve a tinalidade de invesugar a

qualidadedeum instrumentoobjetivogaraavaliaçsodojufzomoral
pesquisando suavalidadedeconstruto.Participaram desteestudo509

ingressantesuniversitâicsrespondendoaumapartedoDIT(Desning
lssuesTest)traduzidaeadaptadaparausonoBrasil,aqualconstituiuse de um dilema moral clrssico seguido por 12 arp mentos
representando trêsnfveissegundo a teoria de Kohlberg.Osalunos
responderam indicando,em uma escala de cinco pontos,o grau de
concordb cia com os argumentos. Por meio da andlise dos
componentesprincipaisdamatriz de correlaçioentre ositensbuscouse investigarcomo elesse agrupavam.Essa anâlise resultou em três
fatores ortogonais explicando 45,3% da variância dos itens. Os
resultadosconfinnam atendênciadositensseagruparem deformaa

representaro jufzo de acordo com ascaracterfsticasdosestsgios
gropostosnateoriadeKohlberg:oEstsdio3(boasrelaçöespessoaise
reciprocidade)doNfvel11definiuoFator1;um estsdiointermediM o
entreosEstlgios4 (manutençâodaleieordem social)e5(associado
à moralidadedeprincfpios),o Fator2;eo Estldio4 prevaleceu no
terceirofatorenconeado.A anlliseindicou um agnlpamento coerente
dositens segundo o construto proposto sugelindo a continuidade dos
estudosvisando avalidaçâo do instm mento.Considera-se relevanteo
acréscimo de itens para cada fator para aprimorar a precisâo da
medida e a criaçâo de itens para todos os esdgios.Reafirma-se,a

partirdesteestudopiloto,autilidadedosprocedimentosobjetivosna
avaliaçâodojufzomoral.

Projetopnanciadopeloprt
qrt?z?ltzPEPCI-JJF.
Palavras-chave:cvtzlftwfm dojut
'
zov rll
,desenvolvimentov rcletl?lJ/ïl:
fatorial
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PSICOLOGIA o: SACDE

enccntradas com a ocorrência de doençu psicossomiticas nessas
crianças,
M étodn: Foram selecionadas,aleatoriamente.19dfadesdemâesfilhos,que foram atendidas no ambulatörio de ptlericultura do
zr Laloni (Hospital e Matenlidade Celso Herro, PUCCAMP, HcspitaldasClfnicasdaFaculdadedeMedidna-UNESP.Asdfades
fcram observadasapartirdeum instrumènto adaptadp daEscalade
s'
âU1
AMBULATöRIODESAVDEM ENTALDACRIANCA:'V M PROGRAMADE
INTERVENCAOEM UM HOSPITALGERAL''
RosanaM.''
:rrdrttPatriciaM.Furquim,CesardeM/mel,Dinnn

Campinas)

lntrcduçâo:A compreenslo das patologias mentais na intv cia
ampliou-se e sua etiologia fci considerada multifatorialmente
determinada.Atualmentenr0seconcebeaestruturaçâodeum serviço

ObservaçpoRAF (RechercheActicn-Formation) deBobir y(1993).
Asinteraçöesobservadl foram classiscadasscpndo a,
scategorias

prt
pcstasporKreisler(1999)paraavaliaraqualidadedasintcraçöes:
grau de reciprocidade, permissividade (colocaçso de limites
desatidementalquenâoleveem consideraçâoosaspectosbiclö/cos, coercitivns/npo coercitivos)eprazernocontato.Acsnaldaconsulta
psicolögicose sociais dt patclogias mentais.Deve-se buscar uma
gamaderecursosterapêuticosintegradosentresicnâoreducionistas.
Com estepressuposto,oambulatörindepsiquiatriainfantil,ftmdiu-se
aumapartedoambulatöriodepsicologia,criandoo Ambulatöriode
SatideM entaldaCriançaem um HospitalGeral,desdeJaneiro/99.
Obietivo: Descrever 0 ftmcionamento do strviço, com ()

as mâes foram ent
zevistadas quanto a:idade da mâe,nlimero de

gestaçöes,estruturafamiliar,cuidadordacriança,planejamentoda

levantamentodapopulëâoatendidadeabrilajunh&99.

gravidez, preocupaçöes relacionadas ao parto/puerpério e
amamentaçro.Paracorrelacionarospeï sdeinteraçso ccm doenças
psicossomiécasfez-se,posteriormente,um levantamentcdohistörico
m&icodacriançaapaltirdûsdadcsdeprontuârin.
Resultados e ctmclusöes: Houve interaçâo mse-criança nos três

paraoutrasinstituköes.M intervençöespropostasnoAmbulatöriode

umnaltaincidênciadessasnosseisprimeirosmesesdevida(cölicas,

Resultados:Durante o intervalo de abrilajunh&99,atriagem

um ano,exceto nastrêsdfadescom mencrreciprcddade.Nessas
dfades,ascriançascontinuaram apresentandoanorexiaedisirbiode

Método:A pcp laçso que Imsca o Serviço abrange criançasde mcmentosdaconsulta(ananmese,exameffsicoenrientaçsc)mn:ela
ambosossexos,na faixa etM a de 0-12 anos,encaminhadaspelas f0imaisfreqtlente durante 0 exame ffsico,principalmente se esse
esgecialidadesmédicasdo Hos/ital,deoutrasinstituiçöesedemanda ecvclvia manipulaçöes dolorosas.As formas de interaçso foram
eespcntklea.O critério deinclussoparaoatendimentc compreende() semelhantesnaamostracomoum tndo:altareciprocidade,trocasnsopaciente estar em acompnnhamento médicc no Hosgital Gerale ccercitivase grazeirosas.Trêsdfadesdifefenciaram-se desse peël,
apresentando comcybidade c0m dcençasffsicascu mentais.Apösa esyeci
almentcem relaçpoàreciprocidade (carênciaouexcessode
triagem cpacienteéencnminhadoparaospropmmnsambulatoriaisou estlmulaçso).Com relaçso adoenças psicossomlcas ccnstatou-se
saide Mentalda Criança abrangem: Avaliaçpo Psicolögica 6ou
Psiquiltrica, Psicoterapia Individual/Grupal, Orientaçâo de Pais
Individtlal/GrupaleTratamentoMedicamentosc.
recebeu91pacientes;43,9% femininoe56,1% masculino;sendoque
predominou afaixaetkiade7-9 anoscom 38,5% dascrianças.De
accrdo com a C1D-10$ os diagnösticos predominantes foram:

constipaçôes,alergias,problemasrespiratörios,disturbiosde sonoe

alimentaçlo)masamaioria nâ0semanteveapösacriançacompletar
90n0.

0s dados sugerem qtle a observaçâo das interaçöes durante a
consultapodeatlxiliarnoentendimentodequadrospsicosscmsticose
orientaraintervençLo.

Transtomcs Invnivos do Desenvolvimentc (18,68%);Transtcmc Palavrapchave:inlercftl ntâekricaçq dtleplfcpsicossoW tica eobservaçâb
Misto de Ccntluta eEmûçöes(12,
08*);ProblemasRelacitmadnsa
G
Eventosde VidaNegativos na Ine cia (9,89%);dentre ontras.A
i
s
â
'
UJ
triagem recebeu 56,1% de encaminhamentcs das especialidades
ATENCAOPSICOOGICAi CRIANCAHOSPITAIJ7ADA
médicas (Pediatriw Neuropediatzia, Nutrkso, Dernmtolcgia, Uq
ia Zgpp'Suziqanh R/J= J Righetto Diasefarf?l
/ de Carvalho
Endocrinologia,etc.) e 43,9% de oueas instituiçöes e demnnda
espcntlea.Foram absorvidcspara os programas ambulatoriaisdo MagalM es(HospitaleMaternidadeCdsoPierro,Campinas)
Hospital 46,15% das crianças, sendo que 57,14% destas estâo
inserida nas propostas de intervençso dc Amblllatörio de Saide
M entaldaCriança.
Ccncluspo: Com a vivência deste programa de intervençb
integrada,criou-seentsoidentidadeno atendimento àcriançadentro
deum HospitalGeral,assim ccmoum estreitamento com asoutras
especialidad#smédica,podendoportantoinseriracriançaeafamflia
em um ccntextobicpsicosccial.ObservamosqueaatuaçpodaSaude
MentalnoHospitalGeralfavcreceaopacientemaiorcompreensâodo
adoecer, um melhor ecfrentamento dcs procedimentos
médico/hospitalar,asim ccmo aderênciaaotratamento.
Palavras-chave:'
ytzld:mental,crflalu emultidisci
plinari
dade

O atendimentopsicolögic;deumameninadequatroanosedesua
mâe,foirealizado apartirdeumasolicitaçâo daequipemédica,que
observouum comportamento apsticoepassivodacriançafrenteaos
procedimentos mdlicos e a hospitalizaçso.A paciente estava hï
dezessde dias intemada, c0m o diagnöstico de pneumonia e
pôsteriormentedederramepleural.Encontrava-sec0m drenosecom
sorc em um de seus braços. A princfpio passcu alguns dias
hospitalizadaem Indaiatuba,suacidadedeorigemvelogo apös,foi
eansferidaparaoHospitaleM atem idadeCelsoPierropararealizaçâo
de uma intervençpo ciïrgica.Passon quatro dias nc Cent
zp de

Terapia Intensiva (CI'
I)pedirtrico e no momento do atendimento

psicolögico,encontrava-se na enfermaria gediltrica.Objetivou-se
S'
A (72

A RELAG O MAE-CRIANCA E A MANIFESTAG O DE QUADROS
PSICOSSOMXTICOSNO PRIMEIRO AN0 DEVmA
%q uciana Oueiroz GimolBenzaquen Perosa e Francisca Teresa

VenezianoFaleiros(UniversidadeEstadualPaulista,Botucatu)
Introduçâo:Estudosrecentestem tentado demonstrarqueo vfnculo
e o dpo de interaçâo mn
-e-Nlho sëo variéveis responsâveis pelo
surgimento e manutençâo de doenças psicossomlticas na inA cia.

com este atendimento, identiticar e modlhcar as contingências
ambientais que favoreciam a manutençâo do comportamento
problema observado.Segtmdo o relato da mâe - acompanhante,a
paciente antes da hospitalizaçâo comportava-se de modo ativo e
alegre,e apös a mesma,mostrava-se triste. sem disposiçâo para
conversar ou fazer atividade alguma.O atendimento psicolögicc

compreendeu duassessöes realizadasjunto a mâee a paciente no
leito. O procedimento de avaliaçâo psicolögica contou com as

seguintestécnicas:observwâo direta(paciente no leito);observaçâo
Partindc-sedessepresuposto,opresente trabalhopretendeu:a)traçar indireta (reladonamento:pacientex familiar,pacientex equipede
um persldainteralëoentreum grupodemâescom seustilhos,cuja sadde,pacientexdemaispacientesdoquarto;dadosdoprontue o);e
idade variava de 6 a 18 meses,tendo como contexto a consulta entreviltas (mâe,paciente,equipe de saide).Constatou-se que a
gediltlica e b) relacionar a.
s diferentes formas de interalâo paciente nâo interagia,nâo brincava,dormia pouco a noitt e nëo
Resumosde ComunicaçöesCientlûcas

estava se alimentando adm uadamente. A criança era pouco
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estimuladaparainteraçöescnm outracriançasepllcainfcrmgçb lhe
era transmitida nos momentos d0s prccedimentos médicos,pelos
protissionais que lhe %sistiam c p0r sua mhe. A intervençsc

suportando melhoradorffsica sentidae melhorando 0 seu humnt;
?assou arelacionar-se c0m aequipede saidedeumaformamm's
tranquilaeadaptar-semelhorahospitalizaçâo.Apösaaltahcspitalar
psicolögicarealizou-seatravésdasestraté#asdenrientaçöesàmâe,à f0i encaminhada para () ambulatörio dt psicologia da mesma
equipedesaudeeàsdemniscriançasdc quartoquantoasatividades instituiçâohospitalar,paraccntinuidadedotratamentopsicolögico. .
deestimulaçâoaserem efetuadasjnntoapaciente.Quantoapaciente, Palavravchave:crftmia hospikdizada,#tvnlu crônica fn/fm/fle aspectos
foi-lhe esclarecido sobre o mouvo de sua hospitalizaçsc e lhe pfc/ll/cn.
r
apresentado propostas de atividades.Para tanto,utilizou-se como
intervençso psicolögicaatécnicainstrucional(treinc em habilidades M U5
MA E SIGNIFICK âO:M NARRATIVASDASCRIANCASM MXTICAS
sociais).Observou-sequedoisdiasaX saprimeiraintervençso,quea M
paciente np0 apresentava mais cs comportamentos problemas NACDLTURAHOSPITALAR1
A Maria Feazfr/ Goulart*. e Fcaf/ Mara Sperb
apresentados,interagindo melhcrc0m aequipedesaide.suam;ee CIJII
0orandedoSul)
demm'spacientesdoquarto,apesardeaindacontinuarccm osdrenos. (UniversidadeFederaldoRi
Recupercu-seerecebeua1t.
ahospitalar.
O presente estudo examinou como crianças c0m (liaplöstico de
Palavras-chave:crjml
u hospitalizndasstressearNcl/zmfc/lg/c/.
y
*
asma constroem signiscados a respeito de sua dcença e das
é'
âU4
informwöesquerecebem aesterespeito.O contextopesquisadofoio
HospITAl.
lzK âo E DOENCA CRôNICA - ATENDN ENTO PSICOIXGICO deum programade supole paracrialxasc0m diaa östico deasma,
desenvolvido no Hospitalde Clfnicasde Porto M egre.A pm irda
Ir m lt
LisaMilaréh RosnnnRighettoDe eKarinadeCJNJI/IOMagalW s revisâcdaliteratura,observou-seanecessidadede desenvolvermais
esttldos a respeito do efeito de prcgraml
u de suporte socialpara
(HospitaleMaternidadeCelsoPierro,Campinu)
criançascom asma.Sustenta-se ahipötesedequeo estudodobrincar
Este trabalho consiste em um atendimento psicolégicc,de uma é uma via fértilpara examinar as signitkaçôes infantis frente a
adolescentedequatorzeanos,hcspitalizadac0m odiagnösticom& ico sittlaçöescrfticasem suasvidas,como porexemplo,terumadoença
deSfndromeNefrötica.A pacienteteveamgnifestaçâcdadoençaaos crônica,maisespeciscamente,aasma.Diferentesabordagensteöricas
noveanosdeidade,sofrendodesdeentpo,vo ashospitalizaçöesque queenfatizam aftmçlosimbölicadobrincar,bem comoo seucarster
acabaram porccmprometer seu aprlweitamento e sua ctmtinuidade afetivo,embasam essahipötese.Parte-se,portanto.deum referencial
escolar.Atualmenteapacienterealizasemanalmenteoprocedimento clfnicc para abordar o pensamento das crianças,nâo através dt
m& icn difise,e na ccasiâo da internaçâo hospitalar tinha como perp ntas verbais, mas através de um olhar especffko para as
accmpanhantesuairmëgêmea.O atendimentopsicolögicohospitalar situaçôesde brinquedo simbölicoconstw fdasporelas.Talpontode
objetivou:propiciarabuscaderecursosparasuporteeaumentodo vistaé fundamentado naconcepçâo de que o brincarpodeserlido
repertörio ccmportamtntal, no enfrtntamtnto aos procdimtntcs comoumanarrati
va,comparâvelàproduçsoverbal.O objeuvodeste
médicosinvasivose'adaptaçâo docontexto hnspitalar;identiicarcs estudo é, portanto, exnmlnar a perspectiva das crianças com
estressores psicosscciais relacionados a situaçsc familiar a aos diap lstico de asma e as possfveis narrativas presentes em seu
antecedentes da hospitalizaçâo. O atendimentc psicolögico brinquedosimbölicn.UmaNezqueasnarrativasssccnnstmfdastendo
compreendeu um total de oito sessöes realizadas,a princfpio no comopanodefundoelementosdacultura,analisou-secomoacriança
quarto deisclamentc e postericrmenteem um quarto coletivo para negociaseussignificadospessoaisefamiliarescom ossignificados
pacientesdo sexo feminino de três a doze anosna enfermaria de advindosdaculturamédico/hospitalar,daqualpassaram afazerparte.
pediatria.DIU'M/ o processc de atendimento psicol4gico com a Realizou-se três estidcs de caso c0m criançms que pmicipam do
paciente,foram tnmbém realizada intervençöesfnmiliares.Navisita Programa de Educaçlo sobre Asma,desenvolvido pelo Hcspitalde
psicclögica.No primeiro passo daavaliaçâo psicolögicanaqualos Clfnicas de Pcrto Alegre. O pesquisador realizou observaçöes
pacientes sëc triados para intervençâo, foram identificados os participantesdasreuniöesdoprograma,bem comoentrevistascom os
seguintes comportamentos problemas: paciente resistia ao paisetilmagem desessöesdebrincardestascrianças.Fciutilizada
procedimento de diâlise, gritando, mostrando-se revoltnda antes uma abordagem culturalqueaponta 0 uso dasnm ativascomo um
mesmc daocorrênciado mesmoe chorando intensamentedurante0 meio de buscar sipiticaçöes. Foram utilizadas as narrativas do
seu transccrrer; paciente dizia nâo compreender o prccesso do brincar,jlqueest
epossibilitaumavisëomaisampladasubjetividade
procedimentomédico;pacientereferiasentir-sesönoqnarto,poissua infantil. O modelo estmturaldeTodorov foiusado na anâlise das
irmâ,aoinvésdelhefazercompanhia,passeavagelcscorredoresda narrativas,Osresultadosevidenciaram que asnarrativasdo brincar
enfermaria,relatando0seudesejodetambém estardoente,paraassim apresentam alteraçöes es% turais que podem ser explicadas pel%
recebermnisatençâo.Na ampliaçâo daavaliaçâo psicolögica foram particlllaridndespsfquicas destas crianças,interpretadas através da
identiticadas as seguintes conungências: falta de informaçâo da psicanfisecda teoriaspsicossomlcas.Foipossfvelidentificarque
equipedesatîdeparacom a paciente frente a difise,quanto a sua exi
stem restrköesnasproduçöes simbölicas destascrianças,que
técnicaeftmcionamento;necessidadedatrocadeacompanbantepara aproximam-se do conceito depensamento operatörio,utilizadc pela
que a paciente pudesse sentir-se mais segura e confortada nos tx ria psicossomltica francesa. Elementos da cultura estivera
momentosde intervençöesmédicasdolorosms;comprometimento da folementtprtsentesnasnm ativas,oquepennitiuaanslised:como
satidepsicclögicadairmâdapacienteedadinl
lmicafamiliarfrenteao a criança negocia seus sir ificados pessoais e familiares com o!
processo de doença crônica-A avaliaçso contou c0m técnicas de sip ificados advindosda cultura médico/hospitalar,da qualfazem
observaçâo direta (paciente no leito); observaçëo indireta parte. Discutiu-seasimplicaçöesdo tipo de abordagem educacilmal
(relacionamento:paciente x equipe de salide,paciente x familiar; queinformaascriançasarespeitodesuadoença.
projetoFf/laplcfflt
ftlpelaCâ#âTeCNN
dadosdoprcnttloo);O procedimentointervençâopsicolögicacontou l
com estratégias de atendimento psicolögico focal à paciente; Jklfwrfu-c&we.flJ- ,narrativtïs cultura

orientaçâoaosfsmiliareseequipedesaide;ediscussb docasojuntc
aos médicos respons4veis. Foram utilizadas como t&nicas de

s'
âU6
PACIENTES COM PSORIASE:CARACTERISTICAS DE PERSONAUDADE,

intenençâo psicolögica junto a paciente: relaxamento,ttcnicas NIVELDED TRESSEE ADANAG OPSICOSSX IAL
instrucionais, mudança de crenças. Observou-se que com o
transcorrer dû atendimento e as mudanças das coningências, a Reeina Claudia Jfïnftvcnc:eSonia Renina u ureiro (Universidade
paciente pa sou a aceitar melhor o procedimento de difise,
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deSâoPaulo,RibeirâoPreto)

ResumosdeCom unicaçöes Cientl
Tcas

de18almsdeidade,aosquaistem sido aplicado oquesuonM o,um
A psorfase,uma patologia dermatolögica sem etiolcgia desnida, formull o contendo dadcs söcin-demogrv cos e questöes abertas
vem sendoobjetodeYMcsestdosqueenfatizam suascaracterfsticas sobre o conhecimento da doença,conseqtiências da mesma e dc
psicossomùticas.Objetivnu-se,caracterizaraspectospsicolégicosde tratamento proposto para stla vida. Dadcs preliminares de 23
pacientes c0m psldase avaliando () funcionamento mental, a padentes,mostram um predomfniodehomens(65,2*)nafaixade40
suscetibilidade a situaçöesestressantes t a adaptaçëo psicossocial, a60 anos,easmulheres(34,8*)nafaixade 20 a 40 anos,ambcs
através do uso de entrevistc e invento os.Foram avaliados 60 com baixa escolaridade. Apresentavam sintomas ffsicos como:
pacientes,ccm diagnösico médico de psorf%e,idade entre 20-50 cansaço,fraqueza,câimbrasepruridoem maisde50% doscasoseos
anos,de nmbos os sexos, em segt
limento no Ambulatörio de afetosmais freqtlentes foram:esperança (100%9,vontade (100%),
Dermatologia do HC da FMRP-USP. Procedeu-se a avaliaçâo bem ccmo outrcs sentimentos como preocupaçâo,ttisteza,raiva e
individualdospacientesatravésdeumaentrevistasemi-estrumrada, ansiedade(t
odosem tonm de50*).Predominaram fndicessubjetivos

do InventM o de SintcmadeEstresse (ISS),InventM o Simpliticado positivosdesatisfaçâocom avida,ofndiceobjetivodequalidadede
dePersonalidade(ISP),Invent&iodeQualidadedeVida(PDI).Os vidaindicouprejufzonalreaccupacitmal.em 21,7% dospacientese
protocolosforam cotados,segundo asnonnasdecadainstrumento e
com relaçào as entrevistas,prncedeu-se a leitura e categorizaçso.
Pcsttriormente, prccedeu-se a quantiicaçâo e ao tratamento

nas atividades de vida diM a em 13,0*,porém a maioria deles

indicoutlm fndicesubjetivodequalidadedevidaacimade50,numa
escalade0 a 1* .Osdado!daectrevistasobreadocnça indicaram

estatfsticoatravésdostestesdeMnnn-Whitey,Kzuskal-W alliseQui- um bom conhecimentosobresuadoença,atribuindo-aprincipalmente
Quadradc. Os resultados indicaram que 76.7% d0s pacientes àdoençasanterioreseacausasgenéticasoufsmiliares,apenasmetade
apresentaram indicadoresdeestresse,83.3% indicadoresdedesvios
de personalidnde com predomfnio das caracterfsécas de
Neuroticidade. Extroverspo e Insanidade e uma diversidade de
disculdades de adaptaçlo psicossocial envolvendo

referiu nsctertido suavidaafetadapeladoença,eagrandemaioria

indicou ter sua vida ocupacional prejudicada. Relataram ainda

conhecerasformasdetratamento,edestas34% gostariam dereceber
transplanterenatEssesdadossugerem queh.necessidadedeseatuar
predominantemente as lrea: de advidades rotineiras (p<0.001). procurando mellmrar a qualidade de vida desses padentes.com
Observou-sequepacientesc0m idadeentre31-40anosapresentaram proce mentosque alterem menosa suarotina,bem como indicam
maiornfveldedefensividade@<0.
05),ahistöriarecentededoença que os pacientestem sido bem informados sobre o que tem e as
(1-10 anos) mostrou-se cscciada a maior comprcmetimento possibilidadesde tratnmento.Pretende-se estudara assnciwâo dos
emocicnal(p<0.05)eaindaoimpactodadoençamostou-semnior dadosàsvarilveissöcio-econômicasecompars-lassegundo()tipcde
em pacientesccm lesöesportodo 0 corpo (p<0.05)ecom pstdase tratamento dialftico.Considera-se que osdados devem sertambém
pustulosaeeritrcdérmica(p<0.
05).Nâ0seobservcudiferençasentre asscciadosàavaliaçâoclfnicadospacientes,medidapelo nlimero de
gênercs.Caracterfsticasde personalidade.compreendendcosdesvios interccnlnciasem cadacruso,bem como devem serinclufdasoutras
delnsanidadeeNeuroticidademostraram-seMsociadosàsintomasde medi
das como avaliaçso de depressâo,ansiedade,estraté/asde
estressenasfasesdealerta(p<0.01)eexaustâo(p<0.01)eaprejufzos enfrentamento da doença e apoio social percebido,como outros
em âreas especfscas da adaptaçâo psicossocial, comprecndendo indi
cadcresde'çajustamento''àdoença.

atividades rotineiras (p<0.05),relaçöes pessoais (p<0.
01) e lazer
(p<0.05).No geral,c grupc apresentou dilkuldades emccionais,
sentimentosde insatisfafâo frentea aparênciaffsicaedesadaptaçâo
psicossocial, envolvendo atividades rotineiras, lazer e
relacionamentnssupeëciais.Taisdadossâoindicativosdainfluência
decaracterfsdcasdepersonalidadenasuscetibilidadeaoestresseena

adaptalo psicossocial,sugerindc 0 acnmpanhamentc psicolö#co
comopartedotratamentcdepacientescom psorfase.

s'
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PSICOL6GICM EMPACIENTESHEMOFIUCOSESEISFAMILIASS

derson Luiz Costa Jr., Renafl Rodriîues Rezende, Marina

Ir/1??lfI?l
zlCourl(UniversidadedeBrasflia)eSllviaMlrflGonçalves
fblf/ïa/l/(HospitaldeApoiodeBrasflia)
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Palavras-chave.pmrku'
e,pzicossomâticaefnpdallrftu
s'
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Es'
nm o Pslcossx lAL DE PACIENTES C0M INSUFICIéNCIA RENAL
TERMlNAL
SarahdeOliveiraIxllato#*,IsadofaRamosTozcniReis',Jaqueline
CostaTeixeiraCaramori**eAnaTeresadeAbreuRamos-cerqueira

Introduçso : objedvos: No tratamento de patclogias onco-

hematolögkasc0m episödics periödicosde hospitalizaçb infantil,
manuais têm sido ntilizados como instmmentos informativos e
educativos, auxiliares aos procedimentos de intervençâo clfnica,
visando aquisiçlo de comportamentos de adesâo a tratamento e

desenvolWmento de estratl#asde enfrentamento a situaçöesde
carJter estressante. O manuseio dos manuais, incluindo leitura

(Departamento deNeurclogiaePsiquiatria-FaculdadedeMedicina interativaeexecuçâo deatividadesltidico-distrativasvparecefacilitar
acompreenspo d: conteddostécniccsdo tratamento porcliançase
deBotucattl-DNESP,Botucatu)
seus pais.Este trabalho trata da proposta de desenvolvimento e
Parasefundnmentarempfricae teoricamente a préticadeatençâo à
pacientescom doença crônica .o presente trabnlho insere-se num

utilizwRo de um manualeducativo para manejo de varilveis de

carlterpsicolögico,quepretendeintegraroprogrmnadeatendimento

projetomaiorquepretendedesenvolverum modeloparaobtençâode interdisciplinara cnançase adolescentesportadoresdehemoilia e
dados psicossodais de doentes atendidos no HC da Faculdade de
MedicinadeBomcatu-UNESP,visando,pormeiodoconhecimento
desses aspectos implementarmnior adesâo ao tratamento e melhora

em suaqualidadedevida.& teestudopropôs-sea:1)traduzir,adaptar
e aplicarum questionJrio de saide desenvolvido porPnrfrey e cols.

(1989)paraportadoresdeinsusciênciarenalterminalem tratamento

seus fqmiliares,deuma unidade da rede pliblica de sal
idedo Distrito
Federal.
M étodo: O mnnual foi elaborado com base em material
bibliogrv co de literatura especializada intem acional e aspectos
t&nicos do atendimento à hemoâlia nas feas de medicina,
enfermagem, nutriçâo, psicologia, pedagogia e serviço social,

dialftico.pretendendo identiscar e analisar varirveis relativas a

focalizandoinformaçöes,cujasimplicaçöescognitivase emocionais

sintomnvffsicos.afetcs,afndicesobjetivosesubjetivosdequalidade

indicavam a relevância de serem transmitida às crianças e suas

de vida;2)correlacionaresses dadosentre sie L variiveis söciodemogro cas e 3) compnmros dados de pacientes submetidos a
diferentes tratamentos dialfticos.Para isso,estâo sendo eestudados
todosospacientesdaunidadededimisedaFMB -UNESP,com mais

Resumosde ComunicaçôesCientl'
ficas

famflias.Prosssionaisdesaude,membrosdeequipesdehematolo/a,
foram eneevistados, levantando-se suas percepçöes quanto às
necessidades de infonnaçies a que pacientes e seus familiares
deveriam teracesso.
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Resultados:0 cnnteédo do mannalestsdividido em trêsllnidades: recursopreparatörio ao candidatoao TMO,sendoqueaintervençâo
1)descriçpo técnicadahemoslia,incluindoinfcrmaçöessobretipos, facilita à.aderincia ao tratamento pös-TM o,à medida que permite
mecanismos de transmissâo genética,tratamento,administraçâo e
aqto-administraçâo medicamentosa e indicaçâo de estratégias em

âmpliarograudeparticipaçâodcpacientenogrocessodetcmadade
decisöes. Além disso, as orientaçöes e esclarecimentos

casos de intercorrências e acidentes mais comuns; 2) trata dos propnrcionadoscontribuem parainstrumentalizarpsicolescamenteo
cnidadosparentaisgerais,incluindo rotinade Yida,programaçso de

paciente,fcrtalecendo a relaçâo de coniança na equipe e em si

atividadesdohem'cfflico,riscosRmbientaisemanejodeambientes pröprio.
escolarese;3) discute vari/veis de carlter psicolögicc,incluindo

Palavras-chave:lrtxrllzd: & medala Jz.
rel,grapo deJlc de espera e

relacicnamentoc0m outrosslhcsecom membrosfamiliares,mitose
crençassobreadcençaeestratégiasdeenfrentamento.

cvclf<ftb dee.
rlr&lëgildef?lle?.
ve?l;'
l/

desenvolvimentodesensibilidadeeresponsividadedcsprosssionaisa
aspe'
ct0s psicolögicos individuais e coletivos do processo sat
ide-

Luciana Torrano-Masetti##,érika Arantes de Oliveira, Alcion

Discussa
-o: X utilizaçâo do manual pretende propcrcionar JâU10
oportunidades pm :1)()incentivo à palticipaçlc ativa da criança SAUDEMENTAL EW ANSPMNTEDE MEDUI.A Y SEA:UM ESTUDO
doente e de seus fnmiliares no processo de atendimento;2) c IIETROSPECTIVO
doença;3)o aprimoramento de eventosnmbientais do tratnmento,
incluindoarrapjossituacionaisdarotinahospitalaredeesquemasde

SpcnholtzJr**(UniversidqdedeSâcPaulo,RibeirâoPretc)
Ineoducâo: O eansplante de medula össeea (TMO) é um

TRANSPLANTEDEMEDULA(%sEA:AVALIKâODEUMAESTRATéGIA

procedimentoquevem sendoutilizadopnrnotratamentodediversos
tipcsde neoplasias e doençashematolögicas maligna.No serviço
estudado asdoençasque recebem indicaçâo parao TMO alogênicc
sëo:Leucemia Ap das .Leucemia Mielöide Crônica,a Anemia
Apléstica Grave e aSfndrome Mielodispllsica.O procedimento do
transplante 6 constitufdo por diversas fases estrtssoras para o
paciente: intemaçâo, implantaçâo do catéter, esquema de
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quimioterapia IQD extremamente agressivo com efeitos colaterais

controlecompolnmentaldepacienteseequipedesaide.
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GRUPO PREPARATöRIO PARA PACIENTES NA FILA DE G PERA PMtA

LucianaMarchettiTorrano-Masetti,/'
8l érantesdeOliveira,
BelindaPintoSW#A JeManoeléntôniodosSantos(Universidadede
SâoPaulo,RibeirâoPreto)
Introducâo:Na rotinade atendimento do paciente com indicaçpo

paratransplantedemedulaösseaCIM O)doHospitaldasClfnicu da
FMRP-USP intDduziu-se, em car/ter experimental, um grupo

preparatörio,c0m encontrosquinzenaisfacultativos,com oobjeuvo
de oferecerum espaço de fala para tratar asquestöes emocionais
pertinentes à situaçâc de espera.bem como propiciar uma maior
interaçâocom aequipedesal
ide.O obietivodopresentetrabalhofoio
deverifcarosefeitosepossfveisbeneffciosterapêuticosadvindosde

um gmposobreaadaptaçâoinicialeoajustamentopsicossocialpös-

desagradlveis,perfndc de aplasia, infusâo da medula, alcpecia,
mucosite e alta.Essas fasesdo procedimento aliadas ao medo da
morte causam um grande sofrimentc emocional nesse paciente.
Dentrcdasespecil
icidadedessecontextoqualopapeldeatuaçâodo
profissionalda salide mental? O obietivo desse trabalho foio de
responder talquestâo,avaliando a importl cia da inclusâo desse
prntissionalem umaequipedetransplante.O Drocedimento utilizado
fcia anélise das anotaçöes d0s prosssionais nos prontuM os d0s
pacientes. Esses prontuM os scam arquivados no hospital e
attlalmente englobam um total de 120 pacientes, sendo 20 de
transplante autölogos e 1œ alogênicos. A princfpio tcdos os
pronmlrios foram ccnsultados e analisados. Devido a grande
quantidade de informaçâo obtida,optou-se entâo por uma analise
pormenorizada de uma amûstra de suiet
'tos composta pcr 38
pacientes,quecontinuam seu sepimento ambulatoriale que foram
submetidos ao TMO alogênico. Nesses 38 prontuo os fcram
realizadas leituras minuciosas buscando fetrospectivamente uma

TMO.Constituindo a amostra de suieitos têm-selo pacientes,de
ambosossexos,com idadesvariando entre 22 e46 anos,quese
submeteram ao eansplante alogêllico no HC-FM RP-USP hl no
méximo 12 mesese se encontravam em sep imento ambulatorial.
Procedimento:Ospacientesforam distribufdosrandomicamente em caracteri
zaçsnd0ssujeitos,0 desenrolardesuaintemaçâo edas
dois grupcs. sendo um composto por quatro pacientes qge intervençöes dos prosssionais de salide mental: tipo de
participaram do gmpc preparatörio tgrupo experimental:GE),e o acompanhamento,motivo dasolicitaç:o dtssesacompanhmnentnst
outro composto porseispacientescujo preparo nâo incluiu esse procedimentosrealizados.O resultadû da anélisedosdadosob6dos
procedimento (grupo controle:GC).Para a coleta de dados foi indicou que a cada fase do transplante corresponde uma resposta
realizadaumaeùtrevistasemi-dirigida,aplicadaindividualmente,em emocionalespecfticad0spacientes,possibilitandoo estabelecimento
situaçpofaceaface,essasforam gravadu em Judioe transcritu na deum ''
cronograma'
'd0sestJgiosdoTM O e dapossfvelintervençëo
fntegra.O tratamento dcsdndoscompreendeu uma anâlise temltica do prosssionalde salide mental em cada etapa. No tocante às
domaterial,realizadaindependentementepordcisexaminadores,com intervençöesprosssionaisverificou-se que90% dospacientestiveram
o objetivo de extrairos temase asunidadesde signiscado que um acompanhamento psicolögico ,sendo que em maisda metadedos
emergem dosdepoimentos.Resultados:Osresultadosevidenciam que casos (53*)tratou-se de um procedimento de rotina,indicando o
ospacientesdo GE mostraram-semaissensfveisà importânciados reconhecimento da intervençlo psicolögica desde do infcio da
Mpectosemccionaisno enfrentamento doprocesso de adaptaçâo ks intemaçëo. N0 perfodc em que estavam intemados 26 % dos
diftrtntes fases do TM O,ltvantandn sentimentos relacilmados à pacientesnecessitouumaavaliaçâopsiquistrica,sendoqueamaicria

''solidâo' f:tristeza''enecessidadede'kanqïiilidadefamiliar''j;o das hipöteses diagnosticas foi 'reaçâo de ajustamentol'
. Cemo

grupo controle tendeu a enfatizarfatoresextemosauxiliando nessa conclusâo obteve-se a constataçpo da necessidade de um trabalho
adaptaçëo,taiscomo:S'sorte''#de
informnçâo''e ''
apoio dafamfliae/ou i
ntegradocom apsiquiatriaedaevidenteimgortlciadoatendimento
do médico''.A avaliaçâo do GE denota o alfvio resultante da psicolögico a todosospacientesdesde o lnfcio do processo,bem
possibilidadedereceberinformaçöestécnicassobreoprocedimentoe como a necessidade de um conhecimento prévio do momento
poder compartilhar dit
k uldades com pessoas que atravessam a vivenciado pelo paciente com a Gnalidade de setraçarestratégicas
mesma situaç/o vital,destacando-se os fatores de universalidade, especfscasdeintervençâo.
apoio e condnência emocional.As representaçöes e fantasiasque o Palavras-chavelJJIJA mental,lrlzupllal:de,?le#Il1Josseaeintervençâo
GC elabora sobre o grupo sâo ambivalentes, veiculando desde psicolhica
exptctativasde acolhimento at( ansiedadesdecunho persrecutdrio.
Conclusâo; Verificou-se a importância de oferecer o grupo como
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M UII
Aoywsâo A TRATAMENTO EM PARTICIPANTES D0 PROGRAMA DE
ATENDNENTO A0 DuBénco Do HOSPITALUNIVERSITXRD BEITINA
FERRODESODZA
Eleonoraâm/lz Pereira Ferrefrc. Keila Regi?l/àlves%eMlrcfc

(mcologiadeveseocllgarcom aidentiâcaçlodefatoresdenatmeza
psicossocial,envolvidosccm prevençso,tratamentoereabilitaçsodos
pacientes oncolögicos e seus familiares. Este trabalho tem pcr

Pereira%(UniversidadeFederaldoPar4)

Hcspital de Apoio de Braflia (11AB). Pertencente à rede de

Obietivos:A literamratem apontado o Fupo dediabéticoscomo
um do$ que mm's resist: à adesâo ac tratamcnto.Varilveiscomo

objetivo a descriçpo do pro

de atendimento psicollgicc

desenvclvido pela Unidade de Onco-llematolngia Pedi/trica do

asistência pdblica à sal
ide,e'
sta unidade atende,em sistema de
hospital-diaacriançaseadclescentesN rtadoresdepatologiasoncohcmstol4gicasn&sespecialidadesdeatendimentomédico-cncolögico,

dontolögico e psicolö/co, assistência social e nutricional e
escclaridade,nfvelsöcio-econômico,qualidade do atendimento o
acompanhamentoescolar.
oferecido,supcrtesodalecrençasdoPaclentearespeitodadoençae
dc tratamentotêm sido uilizadascomn indicadoresdeadesâo.Este

estudofcirealizadocom 0nbjeivode:(01)identiticarfatnresque
ccntribufrnm para a evasâo depacientesinscritos no progrnmnde
atendimento acdiabético no HospitalUniversito o BettinaFerrc de

Souza(HUBFS)e(02)reintepï-losaoprograma.

MaterialeMétodos:Atravésdeum levantamentonospronttlM os

Métcdc:O programa de atendimento psicolögico incluium fluxo
obrigatdriodeatividadeseum tltlxooptativo,somenterealizadocom
alp ns pacientes e familiares, sep ndc critérios médicos e
psicclögicosdeelegibilidade.Toda asatividadesdeintervençso s5o
subsidiadas p0r investigaçöes cientfscas que ccnrrem dentrc da

Unidade.Entre &satividadesdo programn,esteeabalho destaca:1)

recreaçsc dirigida em sala de espera, utilizando técnicas de
consequenciaçâo de ccmportamentos e instigaçlo de respostas de
entre30:70anos,deambosossexos.Estessujeitcsfcram divididos cooperaçlc,incluem atividadu llidicase insr cionàsprogramadas

do serviçodegsicologia,foram identificados44pacientes,todoj
apresentnndcbmxonfvelsöcin-econômicoeescolaridade,com idades

em doisgrt
lpos:Gmpo& compostopelnspacientesqueevadirnm do
prcpama(n=20),cGrupo B,compostû pelospacientesqueestavam

paragacientesefamiliares;2)rondadeestimulaçâo,parajacientes
que permanecem na unidade por até 72 hcra ,com obletivo de

romoçb de repertöric social e coritivo; 3) mnnejo de
comlyreztendoapenasàconsitam&ica(n=24).Utilizou-secnrtn- p
procedimentosm&icosinvaivos,uulizandotécnicasderecreaçâoe

convlteparareuniâoccm capagrupoe0serviçodepsicolc#a,As
reuniöes foram cûnduzidas através das sepintes dapas: (01) controlede estfmulos,grepara acriança parasubmisssc asituaçöes
levantamentc,atravésderelatosd0spacienteseseusacompanhantes, potencialmenteaversivasdetratamento;4)pupo deenfrentamento,
iteisaodaenvclvimento
dosfatoresqueoslevaram aevassodoprcgrama;(02)descriçb feita incluindo0manejodevarisveiscopitivasl
?elospacientesarespeito do diabetes,objetivosdo tratamento e de estratégias para lidar com diferentes eventos do tratamentc da
recursosutilizadosatéomomentopara()seuconecle;(03)exposiçâc

doença.

M nnnhum.
Resultados:Compareceram àsreuniöescincopacientesdoGrupc A
entwepacientesdnCmlpoB.Osprincipaismotivosaptmtadosparaa
evassotantonoGrupoA quantonoGrupoB foram:moradiadistante
doHUBFS,faltaderecursossnanceiros,disculdadesc0m aredede

dcença e/ou tratamento,proporcicnando intervençöes prosssionais
queestimnlam odesenvolvimentodepapéissociaispröpricsïWdana

feitapelaequipedepsicolo#asobrediabetes,adesëoaotratamento, Resultados:Dejaneiro de 1998 ajnnho de 1999,0 programa
estruturaeobjetivcsdcprogmnu dcHUBFS;(04)registrodonfvel efetuou 3485 atendimentosnasdiferenttsatividadesque 0compöe,
glicêmicc.estimadc emedido,em cadapaciente,e(05)consultaao totalizandc 242 crianças diferentes.Dados obtidos pela recreaçb
pacirnte sobre seu retomo ac programa.Utilizou-se p'
avadnrde diri
gida permitem o planejamento de atividades adaptada às
sudio,retro-projettr,transparênciaseaparelhoAdvantage-Boehm ger caracterfsticasdefaixaetM aeàspcssfveislimitaçöesdecorrentesda

intvcia..Dados relativos ac manejc de procedimentosinvaivcs

permitem a identificaçâo de relaçöesfuncionais entre estfmulosdo
ambiente e 0 comportamento do paciente,permitindo intervençöes
apoiosocial,iualidadedoatecdimentoeimpactcdodiagnöstico.N0 profissionaisqnereduzem dataxa decomportâmentosccncorrentes
GrupoA somenteum pacienteapresentavaestadodenormoglicemia. dospacientesduranteaexecuçsodosprocedimentosméedicos.
NogmpoB ,trêspacientesestavam normoglicêmicos.Osrelatosd0s
Discvsspo:Avaliaçâo sistemstica do propnma tem permitido a
pacientesdosdoisgruposindicam que,em tratamentos anteriores identitkwâodarelaçbofuncionalentr:aintervençâopsicolögicaeo
recebidos, as orientaçöes sobre sintomas e cronicidade foram prccessû de desenvolvimento ccmportamental dos pacientes
insufcientes para promover adespo ao tratamento. Todos 05 atendidcs,apontando-seindicadoresdereduçâodeestresseduranteo
perfodo de tratamento do câncere aumento de repertllio sociale
participantesmarcaram consultasderetomo ao programa.
Conclusso: Os resultados alcançados conirmam a literatura cognitivcdepacientesefnmiliares.
existente sobre adesâo ao tratamento.Destaca-se a necessidade de lprogramadesenvolvidocom flpte doDecfplalpdeF-rIe/IJJ/tfa UaB,com
uma melhor qualidade no atendimento multiprotissional. Nn bolsadeeXZeXrJOparaoselfflgfgrftu degre xftl em Psicologia.
/IIIW/emPsicoloqia.
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D ersonL.CojtaJr..Xt,rfa Fernnnêln Borg*.esF.Silva?âvzzew*
M oura Walter, Susana M oraes Oliveira e s
îllyane Kanitz

SllviaJftzr/aG.Coudnho(HospitaldeApoiodeBraflia),jdtrsonL. (UniversidadedeBruflia)
Costa Jr..Susnnn M. Oliveira', Tt
lnfu N. Nogueira*, â
?ltWljra F.
neoducâo : obietivos:Estudos em psico-oncolo#a apontam o
Ribeiro*, Mlrcf
a Andrea A.Florêncio, A ?lala R.A zdnfl:,â?lc caI
rfter estressante que envolve a submissâo de crianças a
BeatrizR.Receputi*es'
lrgf/ E M vesdeSouza'(Universidadede procedimentos médiccs invasivos, bem como, a Yariabilidade
Br%flia)
metodolögicadeestratégiasquevisam reduzairaaversividadedestas
Introducpo : obietjvos: Considerando-se modelos de atençâo
integral à salide da criança e do adolescente com cl cer,a psicoResumosde ComunicaçôesC/entfscas

situaçöes.Sugere-se a necessidade de que a intervençâo psicolögica

sejaplanejadaapartirda identificaçâo de elementosfuncionaisque
controlam o comportamtnto da criança. Este eabalho teve por
249

objetivo a anfise funcitmaldo repertörio de com?ortamentos de quef0isubmetido.EstequestionM of0iaplicadoem diferenteslocais
criançassubmetidu àplmçlovenosaparaquimiotera/iada cidnde (mde pudessem ser enccntrados os sujeitcs ccm as
Métcdo:Ptiliznu-semetodolo/aobservadonal,a%vésdere/stfo caracterfsticas especiticadas para compor a amostra.As Mpöteses
de amostragem de tempo,sendo observadas30 sessöesde punçâo
vencsa,de 10 crianças,entre 3 e 9 anos de idade,selecionadas
aleatoriamente, em f%e de manntençâc de quimioterapia para

foram veriscadasatravésdetestesccrrelacionais,regressâcmultipla.
anllise daftlnçEo discriminante,anllisesde variânciaefrequèndas
dasrespostasàsquestöesparaaamostratotaleparasub-gruposp0r
tratamentodeleucemialinföideapda.O re#strofoiefemadop0r faixaee a,nfvelde escolaridade,nfvelsödo-econômico e adeslo
dois observadcres independentes e metade dng sessöes foram, a0sexames.Osresultadosmnstraram que ()câncer de préstata é
aleatoriamente, gravadas em Wdec. 0 registro inclnfa os percebidc demodogeralcomoumadoençadealtagravidadeeque,
comportamentosda criança e oseventosambientaisantecedentese apesardissc,55% nunca szeram qualquertipo de examearespeito.
conseqûentes a estes comportamentos. As categorias de OscoescientesdeccrrelaçLoencontradcsindicam quee'stest
iltimcs

comportamentore#stradasforam adaptadasem estudo exploratörin tendem aserosmaisjlwens(m0,22)ecsdenfvelsöcic-econômico
anterict a partir da OSDB (Observational Scale of Distress maisbaixo(m0,32).Cadafatorprdisponentefoireconhecidopor28
Behavicr),tlmaescala comportamentalnorte-americanautilizadaem
estudos que avaliam ()ccmportamento de crianças submetidas a
procedimentosmédicosinvasivos.
Resultados:Dadosobtidosindiczm maiorestaxasdeocorrênciade
comportamentcsccncorrentes,queimpedem,atrasam oudilkultam a
execuçso do procedimentc médico, em comparaçpo a
comportamentoscolaborativcs.C0m 0acumulcdesessöesdepunçëo
venosa, as crianças tendem a antecipar a apresentaçëo de
ccmpcrtamentos conccrrentes em ftmçb d0s eventos que cs

a93 % daamcstra,enquantccadasintomafoiidentitkadocomo tal
p0r41a70% desta.Maio!conhecimento sobre 0cl cerdepröstata
f0irelacicnado a nfveis de escclaridade mm's altcs.O nlimero de
exames diferentes realizadcs também ests relacionado à idade

(1* ,25)e a: nfvelsöcio-econômico (r=0,39),sendo osindivfduos
c0m maisde 60 anosde idade e com renda acima de 12 salM os

mfnimosaqueles que jl se submeteram a maiorquantidade de

exames.Umaanâlistderegressâomtîltiph indicouqueonfvtls6cioeconômicc,aidadee0 conhecimentodossintomasexplicaram 20%
antecedem.VariaWes comportamentais podem ser descritas em daYariâncianonlimerodeexamesrealizados.Ascrençasem saide
relaçâoàduraçâoe ksfaesdo procedimentoeidndesdascrianças. nâoserelacionaram àprevençâo.Osresultadoss5o consistentescom
Outrcs dados permitem demonstrar que a variabilidade estudos anteriores utilizando modelo semelhante com amostras
comportnmental da criança estl relacionada funcionalmente a brasileiras.
determinadasaçöesdoauxiliardeenfermagem.percebidascomomais Palavras-chave:creajw em JJJA,câncereprevençk
aversivas,em diferentesfasesdeexecuçâodoprocedimentoinvasivo,
sugerindoque0auxiliardeenfermagem podeatuarcomceliciadcrde J/W J
C- çAsEM SAtDEE A M TICADOADTO-EXAMEDEMAMM
compcrtamentcsespecffkosdacriança.
Discussb: Aponta-se a efeuvidade desta metodolo/a para a DienavSouzadeOliveira*,âldxaatfm Rita Gouveia*,D= glaMaria
idendscaçb de relaçöe,sfuncionaisentre o paciente e c ambiente Sibae,Franciele GomesdeSouza*eMarilia Ferreira Dela Coleta
hospitalarem que sso dispensadososcuidadosccm otratamento c (UniversidadeFee
deraldeUberlldia)

para a fundnmrntwpo de estraté/asde intervençlo prcissional.
quando reaçöes comportamentaisinterferem negativamente sobre a

execuçso deprocedimentosinvasivos.Discute-se nm conjunto de

estratégias a serem utilizadas pelo auxiliar de enfernugem para
exercer maior controle sobre o repertörio de comportamentos da
criança, incluindo o aumento da freqiiência de comportamentos
indicadoresdeadesâoaoprocedimento.
Palavrapchavt pmcedf- alo.
rmédicosf
nvarfptv,psico-oncologiapedidtrica

eanâlizefuncionaldectl/lptlrltlllznlpz
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ISRELKIONADASi PREVENIAODOCVCERDEPRöSTATA
WakmerBarbosa & C= e *,âna Carolina Costa Ribeiroh Mirtes
RcçudldosSantosh SilviaHelenaSantosSilveira*.F/laf.
çZerbini*e
MariliaFz/pzfruDelaColeta(UniversidadeFderaldeUberlândia)

O fndice de mortalidade porcâncerde mama vem crescendc no
Brasil,sendoimp rtanteparasuaprevençâcodiagnösticoprecoce,c
quepodeserfeito atravésdo examede mamasedamnmograha.O
exame de mamas deve ser feito pela mulher todcs os meses e
anualmente pelc m& ico,a tim de se detectarpossfveisnödulose
buscartratamento,aumentando,assim,as chances de cura.Dandc
continuidadeaum linhade pesquisasobrevariiveispsicossociaise
comportamentcsdesaûde,este estudo investigou aprlticadn auto-

examedemamasjuntoaumaamostracasualde130mulheres,entre

20e60 almsdeidade.Um questionl ofoielaborado visandc medir
varilveisdoM odelodeCrençasem Sal
ide,sendo este aplicado em
locaispl
iblicosa fim de se obterdiversidadenascaracterfstica da
amostra-Asquestöesabrangiam dadosbiop v cos,crençassobreo
auto-exameescbre()cl cerdemamnq,duasquestöessobreaprl ca
do autc-examee uma questâo aberta sobre asrazöespesspaispara
aderircunà0aestaprltica.Osdadosforam analisadosutilizandc-se

Devido ao grande numero de afecçöes benignas e mnlip as,a
pr4statavem despertacdo cadavezmaicraatençâo nc meiomédico. ostest
esdo Qui-ouadradc,correlaçâordePearscn eanfisesde
0 câncerdepröstataquandcapresentasintomatologiajlestsem p'
au regressâomliltipla,atravésdoprogramaSPSS/PC.Asresgostasdadas
avançadc de desenvolvimento,Assia enfatiza-se o diap östico àquestb abertaforam analisada qualitativamente,agrtlpando-u em
precocep0raumentaraspossibilidadesdecuradadoença,oquepode categcrias seml ticas e contandn-se as frequências.0s resultados
serfeitoatravésdeexamesdiversos,especialmenteindicadosapösos mostraram que73% daamostraatirmam praticaroauto-exame,mas
45anosdeidade.Dadaaimpcrtânciadodiagnösticoprecoceeaalta soment
e30% o fazem c0m regularidade.Quanto àscrençu,93%
taxade mortalidadepela doença,decidiu-se investigararelaçëo de acàam queocâncerdemamanâoéumadcençaincursvel,mas84%
vae veisdc M odelo de Crenças em Sal
ide com o comportamento acreditam quenâoéfacilmentecurével,67% afrmam queécurivel
preventivodo câncerdepröstataem umaamostrade 107 indivfduos com tratamento.enquanto 80% pensam que nâo 6 cur/vel com
do sexo mnqculino com idade igualou superiora40 anos.Para isso, cirurgia.O auto-exame é considerado fâcilpor 88% da amostra e
foidesenvolvido um questionM o constando de itens para verificar entre aquelas que o consideram diffcil,a maioria nunca faz o autoidade,nfveldeescolaridadeenfvelsöcio-econômicodossujeitos,seu exame.A frequência na prl ca foicorrelacionada signiscativamente
conhecimento sobreosfatoresrelacionadosao cl cerdepröstata e (p<0,05)com 0nfvelsöcio-econômico(m0,34),apercepçâodeautosobre cs sintomas, a gravidade percebida e a susceptibilidade eticscia (1.
=0,31),o nfvelde escolaridade (1* ,28) e a crença na
percebida à doença.A varilveldependente fcimedida através da pavidadedocâncerde mama(r=0,21).Separando-seem gruposde
declaraçb dejlterou nâo se submetido a algtlm exame para aderentesenEoaderentes,observou-seaindaoefeitodoestadocivile
detecçâo do cl ceidepröstata e do numero de examesdiferentes a daidade,demodo que ascasadas,maisjovens,com rendafamiliar
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mniorquedozf sall osmfnimcsenfvelsllperiordeescolaridade,que
crêem queoclcerdemamaécurlveleque0auto-exameéfIcil,spo
asmelhorespraticM tesdoauto-exame.A anâlisequalitativarevelou
qtl
e csbeneffcios percebidos na prâtica do auto-exame referem-se
principnlmenteàprevençâô.enquantoasbarreirasmaisfrequentessâo
o esquecimento,descuido,falta de preocupaçâo,de interesse,de
tempo, de necessidade (m de hlbito e medo. A percepçâo de
susceptibilidade ao câncer de mnma nâo teve efeito na prstica
preveniva. Estes resultados ccnsrmam estudos anteriores com
instrumento e amostra semelhantese sugerem que a esdcia da
prevençâo nl0 é perceàida pcrtlma parte dapcpulaçâc feminina,
especialmentemenosfavorecidaem nfveisdeinstruçâoederenda.

Psicolpgiaarespeitodapsicoterapia(k grtlpoparaadultosportadores
do HIV.Procedemosumarevisâo daliteraturautilizando a basede
dadosPsyclit,selecionandcparabuscaartigospublicadosnostiltimos
10 anos,compreendendo o perfodo de 1988 a 1998.Escolhemos
como descritoresaspalavraspsicoterapia de gnlpc e Aids.Foram
enccntradas81publicaçöes,incluindoartigcsecapftulosdelivrcsde
natureza diversas,dosquaisforam eliminadostrabalhosreferentesao

cuidadodecrianças,fnmiliareseaquelescom objetivosdeprevençpo
a n5o portadores do HIV.Consistiram nossa amoska,entâo, 26

artigosperticente,sac nosso cbjetivo.Este materialf0ianalisado

Palavras-chave:allltl-exl?
?1zde/,1
t?,,1
a<,crençasem Jax eepreveaçtïo

bnscando-se observar o tipo de estudo desenvolvido,()tip0 de
intervençâo, a natureza das questöes estudadas e os resultadcs
relatados. N0 qtle se refere ac tipo de estudo cbserva-se um

é'
âU16
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predomfnio de publicaçöes de relatos clfnicos (58%9,ao lado de
altigcs de revisâo de literatura (12*),ensaios teöricos (12%) e
estudos experimentais (8*),além de outros (10%) nlo inclufdûs

INTERPRETAG ODECRIANCASSOBREO CINCER

nessa classiticaçëo. hs intervençöes descritas nessa literatura

Obietivos:Sabe-se que,em criançu,a capacidade de perceber,
interpretar,classifkare intepar së0 elementnsnorteadcrespara a
IlercepçEodamcrtet decutrosfenômenos.Paciente,
sportadoresde
câncerrevelam sentimentosdeumasituaçâo realdesofrimento.No
entanto a esperança de cura e a luta para superar a doença se
sobressaem àidéiadefae dadeasociadaaoclcer.Estetrabalhose
propôsaveriâcaro efeitc daapresentaçâo deum vfdeo educativo
abordando o câncer sobre a interpretaçâo que crianças sadiastêm
destadoenfa.
M aterialeMétcdos:Paraarealizaçlodesteestudof:iaplicado,em
vinte e cincc crianças ccm idade entre ncve e onze anos,um
questicnâic ccntendo oito questöes gerais sobre o cl cer.Este
guesticn/rio fci aplicado em dois momentos,antes e depois da
apresentaçfodeum-a5tadeWdeccontendoum desenhoanimndoque
abcrdava questöesrelativas ao diap ösdco,intcrvençb hospitalar,
preccnceito socialepropöstico em relaçâoaocklcer.Naaplicaçho
doquestionl oanterioracvfdY,osaplicadoresnb fzeram nenhum
esclaredmentn sobreo tema.J5aplsàapresentaçsodovfdeohouve
tlm debate snbre o tema e em sep ida foiaplicado novamente n
questionl o.
Resultados:Nasrespostasdadasantesda apresentaçlo do Wdeo
veritklm-sepredominândaderespostas'f
nâo sei''paraamnicrparte
dasqueestöes,etnmbém umasériedecrençaserrôneassobreadcença.

gacientesc0m depressso)nasmodalidadespsicoducacional,deapoio
e psicoterapêutico.Quanto às questöe,
s pesqnisadas,os relatcs
clfnicos,focalizam parareflexâo:aespecificidadedessainterven#o

Rosana Bacronh X#rl
'
zz'v, Santos Perleer#,L'
dna Ferreira #e abrangem desdeestatégiasdecurto prazo (8 sessöessemanais)até
Jesush GrasielyCcpllcanleQueirozdosànjos*,MirianCrgliaade psicoterapias de longo prazo (sessöes semanais por 3 anos),
NovaeseeWvifm Crisdna#eBarros*(UniversidadeBrazC'ubasl
geralmentedesenvolvidascom gnlposhomogêneos(mulheres,latinos
usulriosdedrogas,jovens,pacientesmoradoresdecasasdeapoio,

ApdsaapresentaWo do Wdeo,pode-se observaruma mudançann

tendo em ccntaacomposiçb do grupo;astemlcasdesenvolvidas;
osbeneffciosparaospacientes;implicaçöesparaoterapeutaques5o
especftica aotrabalhoccm essapnpulwâo.Osestudosexperimectais
focalizam osresultadosdessamodalidadedeintervençâo,atravésda
avaliaçâo de comportm entose sintomnqpsicolögicos associadosà.

docnça,seja comparando diferentes mcdelos de intervençso em
grtlm ,sejaaYaliandoaetidciadeum mcdelo em particular.Esse
estudonospermiteverificaraescusezdeestudossistemâticosscbre
apsicoterapiadepupocom pessoasadulta portadnrasdoHIV,nâo
obstante a crescente expanspo dessa modalidade de intervençâo.O

conjunto detrabalhosanalisados,com apredominânciaderelatos
clfnicos, traz uma contribuiçso importante ao sensibilizar gara
questöespertinentes a esse tipo de atendimento.No entanto,essa
produçâo pcde serconsideradaaindainsufkiente para nortearuma
prsticamm'sfundamentadanesseccntexto.
FDPESP

Palavras-chave:repiçe deliteratura,psicoterapiadegrl/
p/eXI
'
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GRUPO DE Apolo A M soAs PORTADORM DO HlV:NEGX IANDO
DIFERENCAS
x

Emm on >.Ra&era**eMCAJC Japur (UniversidadedeSân Paulo,
vinteequatroporcentodcssujeitosacreditavam queocâncerseria RibeirâcPreto)
padrb de respostas,porexemplo:antesdaapresentaçb do Wdeo

uma doença contagiosa contza quatro porcento observado apös a
apresentë âo.
Conclusâo: A apresentaçâo do vfdeo educativo modificou a

Desdeoseusur/mentoaAidsvem impondodiversosdesasosa

todaa sociedade.No plano daassistência aossoropositivosparao
intelpretaçëo e crenç% relacionadas ao câncer nos sujeitos HIV,diversa tem sido as formas de intervençLo pskolögica.O
pesquisados,demonstrando apossibilidadedo usodetalrecurso em atendimento grupal ctmsiste em uma das formas que tem se
programaseducacionaisque tenham como objetivo adivulgaçâo de demonstrado viével e escaz na prl ca clfnica.Contudo, h; na
literamra sobre o tema,uma ausência de pesquisn que descrevam o
temasdesaude.
processo através do qual os grupos de apoio contribuem no
Palavra-chavelc*lcer,criançaeprogrnnm educativo
enfrentnmento da doença. Assim, o presentc trabalho busca
compreender como um grupo de apoio para pcssoas portadoras do
SAU17
PslcouRelADEGRUPOPm ADULTOSPORTADORESDOHIV:UMA HIV > de ccntribuir no enfrentmmento da doença, através da
descriçëo e anâlise sisttmstica do processo do grupo. Busca-se
RBvlsloDA LITERATURA

Emerson F.Rasera**eMariza Japur(Universidadede Sâc Paulo, rastreara construlo dossentidos produzidos na interaçâo grupal,
especificamenteno que serefere àconstruçâodasoroposiividadee.
RibeirâoPreto)
da possibilidade de apoio neste contexto,explicitando as ml
iltipl%

A psicoterapiadem po tem sidoumadasformnqimportantesde
cuidadcpsicolögicokspessoasportadorasdoHIV nosmaisdiversos
contextoseem diferentesest/giosdedesenvolvimento dadoença.O

objetivodesteestedofoiidentiscartrabalhosdepesquisaquevêm
sendo realizados e divulgados na literatura especializada em

Resumosde ComtlnfcagsesCientl
'
k as

relaçöesdialögicas que af se produzem.Com este objetivo foram
gravadas 10 Sessöes de um grupo de apoio,aberto,para pesscas
portadorasdeHIV,eaplicadoum questionM odeincidentecrfticono
inaldecada sessâo,visando conhecero recorteprivilegiadoporcada
pe cipante sobre o grupo.Foientlo selecionada uma se
-ssâo para a
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realizaçso de um estudo de caso,naqllal,apössua transcriçqo na
fntegra,foidesenvclvidaumaanâliseextensivadasrelaçöesgmpais,
dandoênfaeao estudodacomunicaçâoterapêuticaenquanto prl ca
discursivarealizndnnainteraçâo face-a-face.Nesta sessâo haviam 4
participantes,2 homense 2 mulheres.de 25 a 40 anos,sclteiros,
separadcs e viivos,e sintoM ticos.O referencialteörico utilizado
neste esttldo qualitativo encontra suas bases nas concepç&s
sociocons% cionistasdapsicoterapiaedaprodnçpodeconhecimento.

parceirasde(llm d0ssolteiros,HlV#)n50acrditarem que0mesmc
fosseportadcr.
Entre asmnlheres,constatou-se que todas atribuem 0 nâ0 uso à
resistênciad0scompanheircsem fazê-lo,oqueaslevaaaceitaressa
imposiçâop0rmedc deperdê-los,umadelasreferiu desconhecera

possibilidadedereinfecçâo(elaeraesterelizada,etantoe1accmo0
ccmpanheiro eram portadoresdo HIV),apenas uma das mulheres
referiuquee1anâ0gcstavadopreservativo,pelc incômodo causado.

A partir deste estudo pudemos observar que: a) houve uma Todos,homensemulheres,ccm excwâo deum casal,relataram ter
negociaçâo de descriçöesda sompositividadenasessâo quecscilou

conhecimentodascomylicaçöespelonâousc.
Essesdadosapontam anecessidadedese intensiscarum trabalhc
de tais descriçöes f0i marcada pela pnsiçlo ocupada p0r cada nâ0 apenas informativo,maS que vise mudanças de atitude c0m
participantenasesslo epelc valorsocialnelasembutido;c)paraos relaçsc a0spapeissexuais,avisâo do sexc,de formaespecialcom
participantes,hlumaimplicaçâoidentito anaadesloadeterminados pacientesdoentes0u pcrtadcres de HIV de ambos cs sexcs,bem
formas de se concebere conversar sobre a soropositividade;d)a comodeaprimorarapossiàilidadedaproteçpoindependentementedo
sessâo possibilitou o reconhecimento de novas formas de parceiro.
ltl
enfrentamentoeognnhodeinformwöes;e)nâohouveasuperaçâoda Palavras-chave:Jltlr/fltftlrel& HW preservativokamisinhaeprevew'
dicotomiavftima-culpado ao longodapernmnentenegociaçpo.Esta
compreensöesnosapontam para0 reconhecimento dacomplexidade SAU20
do grupo de apoio aberto para pessoas portadoras do HIV,da LEVANTAMENTO DAsNECKVIDADESBIOPSICOSOCIOESPIRITUAISD0S
heterogeneidade daconstruçâo da soropositividade e davinculaçâo Im M osDACADEIAPtBLKADOMUNICYIODEPM SOS-M.G.
destas intervençöes de cuidado ao portadordo HIV a processos lElizabeteMitsue Pereirah Josiane de PJ#x Arantesh 3 Clqton
sociais mais amplos, préprios da cultura brasileira, relativos à Wenceslau Boqesh 4 Evânia Nascimento** e 5 CJJWJ Maria
discriminaçëo existente em tom o de doenças como a Aids e seus f/ledm i*:
portadores. Tais compreens& s devem ser clmsideradas no
desenvolvimentodeestratégiaspara 0 atendimento psiccterlpico da
Osproblemasdecorrentesdosistemacarcero o no Brasiltem sidc
populaçlopcrtadoradoHIV
alvodeconstantesdebatespelossegmentcspolftico-sociaisnabusca
FAPESP
de melhcria das condiçöes de vida da populaçro carcerkia. O

entredoispölos:culpado evftima;b)ap ssibilidadedencgociaçâc

-
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Marlir GimenizGalvâo.Ana Teresad6RamosM reu-cerqueira e

presente estudo tem como objetivo levantar as necessidades

biopsicosocioespirituaisdosintenmsda cadeia pfblica de PassosM.
G. : posteriormente mobilizar as autoridades locais para

implantaçâo de programa e servkos que possnm melhorar as

condiçöesde vida dn interlm,Msim como,criarpossibilidadesde
Mcrklde lm r&l M. #a Silva Ferreira (Universidade Estadual rtssocializaçâc.A colttadt dadosfcinorteada porumaentrevista
Paulista,Bottlcatu)
semi-estruturada contendo dados scbre aspectos biolögiccs,
psicolögicos,sociaiseespirituais,c0m basenomodelo conceitualde
Dadaaimpnrtlnciadeserem desetvnlvidase ampliadasasaçöes WandadeAguiarHorta.O critério deseleçâc da amostraforam os
preventivascom relaçlo àHIV eaids,esendoouso dopreservativo i
ntemoscom penassuperioresadoisanosejIinternosmaisdeum
masculino nasrelëöessexuaisumadasformasparao sexo seguro ano.Osresultadospreliminaresdemonsenm quedentre 18 internos
entrea!pessoas,e.em especialentreospacientes6ouc0m sorologia selecitmados para este estudo, foi pcssfvel veriticar que nas
positivapara o HIV,e considerando aindaque tm estudo uttrior, necessidadesbiolögicas13(72%)s50 porfndoresdeinfecçâo dasvias
realizadc no Ambulatörio Especialda DisciplinadeMIdoHospital aéreas superiores; 8 (44*) jé t
iveram doenças sexualmentc
das Clfnicas da Faculdade de Medicina de Bottlcatu- LW ESP, transmissfveis.No aspecto psicolögico o sentimento de ansiedade
identificou-seque25% d0spacientesdoentesou scropositivosnë: prevaleceem 14(77,7*)dosintemos;14 (77,7*)rehtam morarcom
usavam preservativomaculino.Esteestudoteveporobjetivoobtere os pais tendo lembranças ncgativas da inRncia. relacionadas a
analisar relatos verbais de razöes atribufda para o nâo us0 do espancamentodam5eealcoolismodopai.Nanecessidadesocial,15

preservativc.Form entrevistados 14 pacientes(setehomense sete
mulheres),com idade de 23 a 30 alms.Destes,78% apresentavam
escolaridadeetpivalenteao primeirograuincompleto, 50% referiam

tempodeconvfviocom ocompanheirc(a)deum perfcdomaiorou
igualaseisanos,aviadecontatoheterossexualf0iaprincipalforma
de contégio referida por 67% dos pacientes e quanto ao estlgio
evolutivo, 58% apresentavam a doença Aids. Dos pacientes
es*dados, dois homens eram soronegativos e com tempc de
convivênciadedoiseseisanos,tendo suascompnnheirasI11V+ , e
nëo fazendo uso consistente do preservativo masculino em suas
relaçöes sexuais.Fol'
am utilizadas como roteiro para a entrevista
semi-estmttlrada,cinco questöesnorteadoras direcionada ao homem
emulherportadoresdoHlV elollhomem emulhersadios.
A anâlis: dQsftlatos,que foram categorizados, permitiu verificar
queapenasum doshcmensrelatouusoesporâdicodopreservativo,os
demaisrderiram nuncausf-lo.
As razöes expressadas para n5o fazê- Io referiam-se a: us0
incômodo,nâo ser pröprio para ''machos'', diminuiçio do prazer,
sendo um dos pacientes soronegativo nâo acreditar que pudesse ser
contnminado pela companheira soropositiva, além de razöes
lccalizadasnasparceiracomo:nlo aceitaçâoporpartedasmesmas,as
252

(88,8*) tem baixo grau de escole dade; quanto ao estado
civil,11(61,6%)sb solteiros.A idade prevalente variou de 20 a29
annsouseja,10(55,5*).Quanto aosriscosdesaude,encontrou-se
que 13 (73%) tem problemas c0m alcoolismo e 11 (61,1%)sâo
dependentesdedrogas,tendoprevalênciaamacnnha;reincidência10

(55,5%),Nanecessidadeespiritual,osintemosreclamam dafaltade
assistência,a mnioriaeracatölicc eacabam seconvertendc acutras
prlticasreligiosasdevido avisitadegastoresevangélicoscom maicr
periodicidade.Osdadosacimaapresentadoslevaaconsiderarqueo
presfdioem questlonecessitaterseu sistemarevisadoehIpl
ioridade

a curto yrazo de implantaçâo de serviços com equipe
multiprossslonal,Asautoridadeslocaisj;tiveram umapréviasobre
osdadosapresentadose açöesefetivas estâo sendo cogitadas para

clmsolidarosobjetivospropostcs.
AcadêmicadeFafeml
age??ldo6*Jkrf/do,àcadêmicadeek/emwge??ldo8*
Penbdo,âce lpl
ïcpdoeanodoCvrsodeDireito,MestreemEnfermagemDocente:Mestraadad??lEdacaçâo-Docente(FacaldadedeS?I
J:rI
?IJP?
?Tde
.

J'
aCJt)J-MG.)

Jklcvrar-ce pe.necessidades,ccrc:rze eerl
.f
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bni%*, lQPIJ?It// Coronetd Gomes #a Rocha e âaJ

TerezadeâârevRamosCerqueira(DepartamentodeNeurolo#ae
PsiquiatriadaFaculdadedeMedicinadeBotucatu-UNESP)
A esclerose mfltipla é uma doença netlrolögica crônica que

accmete,em especial,adultosjovens.A doençapodeocuionaruma

têm demonstado que a doença crônica estl se tcmando uma
co cterfstica crescente na pcpulaçpc de um modo geral.Estudos
remlizadcssobredoençascrônicastêm destacadostema relacionados
acaracterfsticasdadoença,dopaciente,daNuipemédicaedafamflia
dc pcrtadnr.M tesconsideradaumadoençarara,pesquisasrecentes
identiscam aDA ccmnum d0sprincipaisprobltmasdesalidept
iblica

ampla variedade de sintnmn: ffsicos que podem, inclusive, ser
incapacitantes.N0 entanto,taissintomaspodem avançar,remitirou
estabilizar,o quefaz com que adcençatenhaum curso incerto.As
implicaçöessociaisepsicolögicassobreavidadopacientesâo,sem

c0m forteimpactoecnnômicoesocial.é umadoençadegenerativa,

duvida,relevantes,masaatençloyaraapesquisa,noquedizrespeito

acordccom aidadedeiiciodossintomasem dcissubtipos:senilou

progressiva; compromete o cérebro, causando diminuiçâo da

memöria, diticuldade de raciocfnio i pensamentc e alteraçöes

comportamentais.é decausadesconheddaepodeserclassificadade

ataisaspectosdaesclerosemiltlpla 6escassa.Existlria,de acordo
ccm a literatura corrente,uma necessidade de capturar ()aspecto
multidimensicnal da esclerose mliltipla, de forma a integrar os
asgectosffsicoseemocionaisdadoença.Sendoassim,epensandonos
sintomas de depressâo e ansid ade como sintomas comuns em

tipo 1(apösos65 anos);epré-senil,ou tipo 2 (antesdos65 anos).

procedência).osprincipaissintomnq da doençaetempo do t
îltimn

deresistênciaffsica,problemasdeordem ctmjugal,etc.Pesquis%

Apresenta como prindpais sintomnq: na 1* fase: pequenos
esquecimentos,além de alteraçöesdas funçöes visuoespaciais,da
linp agem,aprendizado e concentraçâc;ocasionalmente 0 paciente
pode mostrar-se agitado ou apltico;2% fase)deteriorizaçëo mais
pacientes com doenças crônicas, foram cbjetivos da presente acentuada da memöria; afasia; apraxia;e agncsia) os pacientes
pesquisa: llinvestigar a existência de sintomas de depressso e apresentam alteraçsodepersonalidade,com distflrbiosdecondutae
ansiedadenospacientesc0m esclerosemliltiplaizlestabelecerrelaçöes terminam pornâcreconhecerosfamiliareseasimesmo;na3'faseou
entreossintomagdepressivos&ou ansiososdopacienteeonfvelde faseterminal:todasasfunçöesmentaisestâcp avementeafetadas;a
gravidade dossintomn:orglnicosdaesclerosemùltiplaapresentados ccmunicaçso se inviabiliza e passam a necessitar de cuidados e
no momento e 3lidentiicar outras variéveis psiccssociais que supervisâo intepal até mesmo pal'a os cuidadcs de vida dil a.
estariam influendando a existência de sintomas depressivos e Estudosdemonstmm queaDA afetademododevastadorafanuqiado
pacientedoente.A%dlividaseincerteza com ofuturo,ainversâode
ansiososnessespacientes.
A amostaestudadaatéo momento foicompostapor11pacientes papéiscndensslhospasam a se encarregardoscuidadosde seus
atendidospeloâmbulatlriodeesclerosemtildpladoHC daFaculdade pais,além (la enorme carga de trabalho e snbrecarga emocional
deMedicinadeBotucatu -UNESP.Foram averigu
'adas,entreesses acabam pnrgerarno meio fnmiliarintenso ccntlito e angllstia.A
pacientes, atravt,
s. de um fornmlkio, caracterfsucas söcio- sensaçâo de estar sö e isoladn submete os cuidadores a enorme
demogrlscas(estado civil,escolaridade,ocupwso,no.de filhose ?ressâcpsicoldgicaqueseaccmpanhadedepresslo,estresse,queda
sugerem queotratamentodaDA tcma-seum paiiativonosentidode
t
da escalu ''
HAD'
'(Bûtegaecols.1995)deansiedadeedepresssoe entargarantirmelhorqualidadedevidaaodoenteeaocuidador,este
c0m apoic psicolögicn,umavez que a DA condnua progredindc:
aMcntgomeg-xsber!(1979),paraavaliaçëodedepressâo.
Dadosprehminaresmdicam um predomfniodemulheres(80*)ede envolvedoisaspectos:oprimeiro envolvediferentesprosssionaisde
pessoas c0m boa escolaridade (90% com 20, grau completo), salidecomoterapeutaocupacional,psicölogo,psiquiatraeenfermeiro,
cpnsrmandc dadosda literatura.Indicam tnmbém que os sintomnq em funçâodaalteraçb dehumoredecomportamento;()segundose
orgAnicosmnisfrtquentessâo lentiscaçâo,perda dasensibilidadee rtfereaotrat
amento especfsco com drogasquepodem corri/ro
difculdadedelocomoçâo,nestaordem.Além dissn,deacordocom a deseqtlilfbrioqufmicodocérebro,Osresultadosdapresentepesquisa
cntaçb dasescalas,existem sintomasdedepresslceansiednde,c0m indicam que éi
mportantetambém oferecerhfamfliainfnrmaWes
gredcmfnio desintomc deansiedade,sep ndoaHAD,em 90% dcs técnicas.Estàssâot4o valiosasquantofomecersuporteemccionale.
casos. Sintcmas intensos de depresslo, avaliados pela escala embora alp ns cuidadores pcssam inicialmente ser resistentes,
nclusiveem aceitaroproblema,ainformaçâoésemprenecessla.é
Montgomery,quando presentes,foram associados,pelospacientes, i
aosprejufzossociaiseocupacionaiscausadospelaesclercsemtiltipla muitoimportnnteparaafanziaeequipedesaidedividirvivênciasde
(taiscomoaperdadeempregcediticuldadeparacuidardacasaedos um processo mörbido que 6 complexo e evolui de fcrma tâ0
surto.Tnmbém feram avaliadascaracterfstica psicolögica,atravds

filhos).
Infere-se que a ansiedade 6 bastante pfesente devido,
principalmente,à imprevisibilidade da doença.A depressâo esteve
asociada ks perdas ocasionada pela esclercse miltipla, e à
dificuldadedeaceitaçâodeumnncvaidentidadeaplsadoença,Tais
sintomasdeansiedadeedepresssoparecem nâotermuitarelaçâocom
otempodecorridodesdeoliltimpsurto,e,sim,c0m amenoroumainr
adaptaçâo do pacienteaosseussintomas.
Diante destes dados, seria importante dar continuidade a eesta
pesquisa,prccurandodirecionâ-la paraum maioraprofl
m damento da
histöria de vida do paciente,de modo a averigtiar o significado da
doença para ele, sua capacidade de resistência à frustrw âo, suas
estratégiasde''
coping''e osuportesocialrecebido.
Pal
avras-chave:ezclema
çemûlti
pla,#:#re:JJt)eansiedade.
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DOENCADEAIRRRIMER:UMA REVLG O DA LITERATURA

Nilda3/485Barat
a FtMccn/(UniversidadeFederaldoParl)

devastadnra.Implicaçöesmetodolögicasdeintervençâoem psicolo/a
podem serextrafdasapartirdosdados.Planejareexecutarestratégias
deintervençöesem psicolo#adiredonadasàessespacientesesuas

famfliastomam-seurgentes.
Pal
avras-chaye:tfoenju d6âlzli - r,revi
sy tfcliterataraefalerperli.
t
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RELATOS DE PMS SOBRE O ACOMPANHAMENTO X CRIANCA
HOSPITALIZADA
Maria Aparecida Crepaldi; Patn*cia Bittencourt Varella*

(UniversidadeFederaldeSantaCatarina)
JalrtWr z
l ;Baseando-seem estudosetolögicosquetratam do tema
da separaçâo mâe-criança e em estudos que,fundamentados nestas
pesquisas,preocupam-se em discutira pe cipaçâc de familiares na
assistjncia destinada à criança hospitalizada,este trabalho tem por

objetivo caracterizara experiência de paisem acompnnAaro tilho
durante a hospitalizaçlo.Método: Foram sujeitos da pesquisa 40

Estapesquisaéumarevisâodaliteraturacujoobjetivoédiscutiros acompanhantesdecriançasintem adM em umaenfermariapediltrica,
avanços eperspectivas sobrt a doença deAlzheimer (DA) ;bem deum hospitalpiblico,entrevistadosnomomentodaalta.A amostra
como apontar a importl cia de uma intervençâo multiproissional compunha-se basicamente dt mâes (97,5*).As entrevistas foram
juntoa0sfnmiliaresecuidadoresdopacientevftimadaDA.Pesquisas p avadas e eanscritas e inclufram itens reunidos em seis teméticas
Resumosde Comun/caçlasCientçflcas
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distintas: histlria e composiçso familiar, recepçlo nc hnspital,
experiênda de nrnmpnnhar 0 51110,aprendizagens,avaliaçso do
atendimentoesugestöesparaoserviço.Osdadosforam submetidosa
uma anfise d: conteddo, de cunho quantitativo e qualitativc,
elaborada a partir da sistematizaçso d0s mesmos em categorias
temlcas. Resultados. Nesta ocasiâc apresentaremcs resultados
parciaisdapesquisa,abordandoum agmpamentotemltico palticular,

HOSPITAI-IDADDS delenvolvido na Enfermaria de Pediatria dc

HospitaldM ClfnicasdaFMRP.Estetem p0rtinalidade:almediar0
desenvclvimentopsicolö/codascriançasintemadasnaEnfermaria

na sreas de lina agem, motricidade, pensnmento, afetividade e
sccializaçro,respeitandoasespecifkidadesdastarefasevolutivasdas

diferentesfaixaseteasd% crianças;blmediaraaprendizagem em
suas de diferentes modalidades e nfveis; clfomecer suporte

ou seja,aexperiênciadeacompanhar.Dentrc deste definimosas psicossocialàcriançahenteàsituaçb decrise?sicolögicaprovccada
sepintescategcrias temlticas:recepçlo e infornuçâc na chegada, pela condiçEo de internaçlo;dlinformar e orientar às mpes das
nginiso scbre a possibilidade de acompnnhar, mctivaçâo para

criançasscbrequestöesrelativasao desenvolvimentopsicolögicoda

acompnnhar(aspectospûsitivosenegativos),atividadesdecuidadnse criançae sua estimulaçâo;elmcdelaragentespotenciaismediadcres
rotinasexercidas,interaçöes,fcntesdeajudanchcspital.Constatamos do desenvclvimento dascriawasfestrita ao leito (mâesdaprdgria
que a recepçpo na enftrmaria np0 é planejada.Asfnmflias sâ0 criança,outrasmâes,enfermeirasoucriançasmaisvelhas);gproduzir
recebidas e informld&s de mgneiras diversas quando comparadas

entre si.Os fnmiliaresjulgam que é importante pernmnecerno
hospital,emboraconsiderem aexperiênciaccmc ansiogênica.Como
motivaçëoparapernunecerapontam anecessidadedeestarpertodo
51h0 para apoil-ln e nbsel'
var as rotinas, além de poderem
acompanharaevoluçlo do mesmo,ticando mm'stranqûilos.Como
dilkuldade teferem-se à conciliaçso entre traballm, atividades
dcméstica e fnmiliares, e pernmnência nc hospital. Uma vez
presentesocupam-sequaetcdo tempo em cuidarda criança e no
tempo livre procuram descansar.As interaçöes mais frequentes
envolvem oukospais,tendo afnnçâo de apoio mituo,emenosos
membrosdaequipe.O corpo deenfermagem éaprincipalfcntede

ajudano hospital,quando se trata deinfornuçöessobre adoença e

hospitalizaçëo. Conclusâo. Apesar das disculdades que os pais
mencionam como supostamente impeditivas à permanlncia no
hospital,acabam scando na enfermaria.Avaliam esta possibilidade
como fundamentalpara suascriançase para simesmos.Acreditam
queascriançasmelhoram mm'srapidamentequandoestsopresentes,
portantcaexperiênciadeacomgsnharéavaliadaccmogosi*va,ainda
que experienciem situaçöes de diffcil enfrentamento. Conclufmos
aindaqueaGpipe,emboratenhaumapropostadeatençâc àfamflia,
atendendûospaisem suasnecessidndesimediatasdentrodchospital,
nâ0 apresentaum prcgramn sistematizado paraa viabilizaçpo deste

c
onhecimento sistemstizado scbre a criança hosjtalizada.As
atividadess5o roineiramentedesenvolvidascom ascnançasnasala
derecreaçâodaEnfermaria.Yncipalmente,ounosleitosporuma
psicölogaespecializadaem Pslcopedago#a.Sâoutilizadosmateriais
dotipo:livrosdehistörias.livrosinformativos,jogos,filmesdevideo,
sucata,papel,Mpis de cordc,para atividades de constmçso,de
representaçâo, de estimulaçâo da linpagem, Paralelamente, sàc

manejadnsosaspectosafetivnsecomportamentaisdapröpriasituaçso
deinteraçâoentreascriançasedaexperiênciacom aenfermidadeea
intemaçâo,quandoemergem taisconteudcs.
FAEPD

Jkltwrcl-c/m e.criançaàw/lclïmdl psicologiapedidtricae
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PROCEDN ENTO DEANXLISE DAHBTéRIA DE DESENVOLVIMENTO E
DA MEDIACAOM ATERNA DECRIANCASPRé- ESCOLARESNASCD AS
PREMATURASE DEBMXOM O

IratkiaMc?'
ic& mkl'Martins*e,2f18/ BeatrizMurlfn.
vLinharese

Franciscoâklëio Mardnez(UniversidadedeSâoPaulo,Kbeirâc
Preto)

objetivo. Estes resultados trazem implicaçöes prsticas para a

Aspesquisasfeitasc0m criançasnascidasprematurasede baixo
pese tem apontado a necessidade de uma avaliaçâo em diferentes
momentos,paradetectarpossfveisproblemasde desenvolvimento e

tipomâe-pe cipante,quesejam sistematizadoseescazes.

deaprendizagem.Comofatorrelevanteparadesnkrcdaqualidade

organizaçâo deprogramasde a sistência,que envolvam ospais,do

Palavraz-chave.At/ypill/dmj)
.
y nafa/*lc/
'
tl
zmn.wardci
pante:psicologia
Jledf
fflrdcc.

do desenvolvimento ncrmal dessas crianças, as pesquisas tem
indicado a intelw âo adequada com o ambiente,principalmente a

mediaçpo daspra matema.O presente estudo tem como objetivo
::t
724
PROGRAMADEM OI0 PKCOPEDACXGICO E SIJPORTEPSICOSSX IALA
CRIANCM HOSPITAIJ7ADAS NA ENFERMARIA DE PEDIATRIA DO
HOSPITALDM CIM ICASDEM EIRAOPRETO

MariaA llrk MartinsUae rey eMariaRq inaFonsecaLfaAa:erg
Minardi(UniversidadedeSâoPaulo,RibeirâoPreto)
O desenvolvimento sadio,pleno e harmonioso da criança requer
necessariamente a garantia de ccndiçöes adequadas para 0
desenvolvimento psicolögico,possibilitando de mcdo pm icular as
oportunidades de brincar e de aprender. Alp mn: situaçöes, no

propcr um pror-zlimento de coleta e anélise da histdria de
desenvclvimento emediaçâomaternadecriançasnafasepré-escclar
quetenham nascidasprematurasedebaixopeso.Serso apresentados,
nesse trabalho,os dadcs preliminares de cinco crianças nascida
prematurasec0m peso abaixo de 15œ gesuasrespectivasmpes.Os

sujeitosdapesquisaforam selecionadcsatravésdeconsultaaolivro
deregistro denascimentosde 1992do Serviçn de Neonatologiado
HospitaldasClfnicasda FMRP-USP.Para a coleta de dadns foi
adaptado um rnteiro de entrevista de Carvalhn e Linhares,que fci

resptmdidopelamâe.Estetinhaporobjetivnobterinfommçöessobre

ahistöriadedesenvolvimentodacriança.Além disso.foiaplicadaa
entanto,tomam-secondköesrestritivasaodesenvolvimento.comonn Escala de Comptm amentn Infantil A2 de Rutter, que avalia a
caso da presença de enfermidades crônicas e hospitlzaçöes.A percepçso (la ml sobre o comportamento da criançae o Teste de
hospitalizaçâcfreqûenteexpöeacriançaaumasituaçâoansiogênicae Raven- EscalaGeralparaavaliaçâodainteligênciamatema.O nfvel
adversa,privandc-ado contatoc0m seuspares,familiares,objetos de inteligênciadacriançatambém fciavaliado atravésdc Raven pessoaisesuarotinadecriançaqueincluioportunidadesdebrincare EscalaEspecial.Paraavaliaramediaçâomaternafoiestruturadauma
aprender.As condköes do ambiente ffsico e sodaldo hospital situaçso de intelw âo mâe - criança, com material lidico e
discultam interaçöes que em outrcs contextos ocorreriam pedagögico, baseado na Entrevista Operativa Centrada na
naturalmente. Para neutralizar ou eliminar os efeitos adversos da Aprendizagem deJ.Visca,aqualfoifilmadaeanalisada deacordo
hospitalizaçào nodesenvolvimento dacriança,alp masmodalidades com os critérios de mediaçâo de Haywood e Tzuriel.Osresultados
deassistênciatêm sidopropostasatravésdarealizaçâo de atividades greliminares, utilizando o procedimento apontam as sepintes
constnzuvasccm acriançahospitmlizada,taiscomo;brinqud oteca, tendências.Com relaçb ahistöriadedesenvolvimento:gravideznâo
cluseshospitalaresou oscina psicopedagögica.O presentctrabalho pl
anejada,gravidezderisco,partononnal,desenvclvimentoinicialdo
be
bêsem indfciosde atruo epresença de doençu respiratöriasem
tem por objetivo apresentar o PROGM MA DE âFWO
PSICOPEDAG6GICO E SUPORTE PSICOSSOCIALâ CRMNCAS toda as crianças ao longo do desenvolvimento; as crianças
254
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freqûentam esccla rep lar, em série ccmpadvel com a idade
cronolögica;asregrassâ0 estabelecidu pelasmëes.mnqascrianças
n:o ascumprem;ncrelacionamento com amigosnâoaceitnm regras,
nâoaceitnm perder,nâoconseguem esperaravez;amaioriadasmres
percebem o desenvolvimento attlalacima do esperado naépccado
nccimentn.Com rtlaçâoaocomportamento:quatro criançastiveram
fndices acima de 16 indicando prohlema: ccmportamentais
principalmentedo ti> dependência matema,timidez,impadznciae
inquietude,malhumor,medo de situaçpo nova e desobe ência.O
procedimento estrumrado mostou se.
r sensfvel para avaliar os

cadaseismeses.A avaliaçâo do bebêedascondiçöesambientais é
realizadaatravésdeprotocolosde:entrevistacom amâe,observaçâo
do bebê, observaçâo da interaçâo mâe e bebê e escalas de
desenvclvimento.Além disso,asmâesrecebem orientaçâo sobre

apectospropostosnoobjetivodopresenteestudo.

Palavrapchave:premall
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PROGRAMA DEAN IO PSICOIXGICO A MXESDERN PREMATUROSE

(UniversidadedeBrasflia)

Murro BAIXO PF-so (<150* )EM UTI-NEONATAL E SEGA ENTO
LONOITUDmAL DO DESENVOLVN ENTO PSICOIXGICO DOS BEBY
Maria Beatriz Martins lal
r
nlmrez,â??
a Emllia Wlu Carvalho** e

Francisco f'
ulggl Mardnez (Universidade de Sâo Paulo,Ribeirsc
Preto)
EstamosdiantedeumarealidadenaJreadasaddeem qnebebêsde

mediaçâododesenvolvimentopsicclö/codacriança.
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A EXPERIINCIA SUBJETIVA NA ESQUIZOFRENIA: CONCHW ES DE

ObietivoseDescriçëodoProblema:Apesardaênfasebioldgicadas
pesquisas sobre esquizofrenia e outrostranstcmos'mentais severos,
observa-se uma atençso crescente às concepçöes e vivências de
pacientesefamiliaresacerca do prpblemaem diferentesdimensöes.
Considerando que hs variaçöes no curso e progndstico da
esquizofrenia em diferentes pafses e culturas,o conhecimento da
experiênciadcpcientepodecontribuirparaumnmniorcompreensâo

altorisco,prematuros:debaixopeso (<15œ g)estâosobrevivendoe dofenômenoeplanejamentodaasistênciaqueprivile/earçalidade
muito pouco se sabe,no nosso meio,acerca dessa clientela.O
atendimento ao recém-nascidcintemadoem U7'
1-Neonatal,embora

do indivfduo.O presente estudo.parte de um projdo sove a

multidisciplinaresincluindo entre outrosprléssionais,o psicölogo.
Recomenda-se sobremu eira a assistência à mâe desses bebês no
ccntexto da U71.Nesse senddc.abre-se um espaço,antericrmente
fechado,paraaatuaçâo dopsicölogo,sendonecessM a,portanto,sua
prepaw âopara0 enfrentamentodestatarefa,tantpnapr/ticaquanto
na produçso de conhecimento sistematizado nessa fea.
Paraldamente,estudosdeseguimentodessesbebêschamam aatençso
para 0 desenvolvimento e a quaiidade de vida,que muitas vtzes

transtomo,bem como seusefeitossobre ()pröpricindivfduo e sua
famflia.Nesta opoc nidade,apresenta-se dados reht
ivos a fatore.
s
etiolögicos,prognösticoefatoresassociadosàmelhora.

experiência subjetiva na esquizcfrenia, buscoq identificar as
rincipaisconcepçöesdepacientessobreanaturezadeseupro
'blema
aindaem muitoshospitaissejarestritoaosmédicoseenfermeiros, Pcausasprovéveis,prop östico,fatoresassnciadosàmellmraepiorado,
vem mcstrando um movimento crescente de formaçâo de equipes

encontram-s:comprometidos.O presentetrabalhctem porobjeivo
apresentarum propamadeMsistência,ensinoepesquisa,relizadcno
Hospital das Clfnicas da FMRP, voltado para () atendimentc

Maten'al e Mttodos: Quarenta indivfduos com diagnöstico de
esquizefreniaeem tratamentoambulatorialctlhospital-dianoDistrito
Federal,respcnderam à qllestöes aberta: sobre cs töpicos acima
mencicnados,em entrevista semi-estrututadas,pavadasetranscritas.

A partirdoccnjuntoderespostasacadaquestâo formaladaforam
estabelecidas categoria teml cas (nlo excludentes), sendo as
principaisdescritasaseguir.
Resultadcs:Provlveiscausas:Percebe-seum claro predcmfnio de

fatores ysicossociais na respostas (n=19, 47,5*9,.incluindo-se
psicolö/codessaclienteladealtorisco,extremamenteprematuraede pr
blemgsrelacionadosa emprego /trabalho,mcrte de fnmiliares,
baixopeso,ccmpostoporduaspartescom cbjetivosSspecflicos:O ditokul
dades na inflcia e do dia-a-dia, bem cnmo diticuldades
PROGM MA DE H WO PSICOL6GICO â MM S DE AN
PREO TUROS E MUJFO BDIXO PESO EM UF1-#:O#âFâf interpessoais, Fatores bioldgicos /ffsicos foram associados ao
atende a mâes de RN nascidos prematuroscom peso de <1.500g, transtomo p0rseispacientes,envclvendo i%pancadanacabeça'',falta
internadcsem UTL Neonataldevidoacaltoriscodevida,fcmecendo deoxigênionccérebm ,excessodeesforçoffsico,entreoutros.O uso
e âlcool e drcga, bem como causas scbrenaturais foram
um apoiopsicolögicn,quevisaossepintesobjetivos:a)estimular0 cdon
sideradosp0rponcospacientes.
contato,aobservaçâoeoWnculoafetivomxe-bebë;b)acompnnharàs
Prognösticcefatoresassociadosàmelhoradopaciente:

mpes durante as visita h UTI Neonatal; c) promover suporte
A maioria dos entrevistados (n=31, 77,5*) acredita que vai
psicossocial ks mâes frente à situaçpo de crise psicolö#ca
me
lhorarfm recuperar-sedoproàlema sob eatamento,ouj/estar
caracterizada pelas condiW es de nascimento do bebê e pela
me
lhordnque antes;21pacientes(52,5*)consideram queumaou
conseqûente intemaçâo; d) informar e oiientar sobre questöes
relativ% ao desenvolvimento psicolögico da criança. Sâo
desenvolvidostr& tiposdea:vidades:visitamonitcradadamâe ao
seu bebê na UTI,grupo de suporte psicossociale de orientaçâo às
mâes e atendimento psicolögico individual. O PROGM MA DE
SEGUIMEM O LONGITUDINAL DO DESENVOLVIMEM O

maismodalidade!detratamentoquerecebem (medicaçâo,f'm&icos'',
psicoterapia) contribua para a sua recuperaçâo. Medicaçâo 6 a

visando:aldetectarsinaisde problemasde desenvolvimento ou da
qualidadedainteraçâomâe-bebê;blremediarosproblema detectados
atravds de orientaçlo à mâe; clproceder a encnminhamentos
terapêudcos especializados quando for necessM o; dlfonalecer

ordem do vivido (perdas,traumas,contlitos,etc.)estl em franco

modalidade mais citada. A importância de rtlacionamentos
interpessoais é igualmente destacada, além do envolvimento em
ativl
'dades signitkativas e apoio religioso, embora em escalas

es.
PSICOLVGICO DOSJfe :PREMATUROSDEsâllo PESO tem m enor
Discussâo: Um breve comentM o é apresentado sobre temas
9orobjetivo acompanharo desenvolvimento psicolögico de bebês sur
gidcsnesse estudo.A ênfaseem fatorescausaissituacionais,da
nascidoscom <1.5X g,durante os quaeosprimeiros anosde vida,

potencialidades do bebê e recursos ambientais identificados. A
primeiraccnsultadoseguimentcéagendadaatéduassemanasapösa
alta da UTI para o estabelecimento do contrato com a mâe.O
progrnmndeseguimentotem oseguinteesquema:0-1ano,consultas
mensais;2-3anos,consultasacadatrêsmesese34 anos,cûnsultasa

Rosvmosde Comtlp/eaglesCientmcas

contraste com a visâo predominante me co-cientffica, de caréter
biolögico.Tendo em vista airreversibilidade associadah.noçâo de
dano cerebral, falha genética, ou desequilfbrio bioqufmico na
esquizofrenia,concepçöes psicossociais possivelmente permitem ao
indivfduo crerna superaçào do problema,aproximando-o de pessoas
$1

b ##
com uns9$,$:norm ms
.

A crença na melhora,atualou futura,presente na mnioria dos
entrevistados,é de certa forma surpreendente,embora nâo pareça
255

implicr em negaçlo do problema e suasccnseqcências,js que importhciadc trabalho ccmû mtic de subsistência tcnlncaçb na
posteriormente pacientes fazem referência a efeitos extremamente comuni
dade,fortalecendoovfnculorealidad/sujeito.
negativosdc transtomo em suasvidas.Possivelmente,talesperança
contribua para a permanência dos pacientes nos tratamentos
propcstos,fatcrquemerecemaioratençpcdeclfnicûs.
Pacientesreccnhecem claramentea importância da medicaçlo na
buscadeseu equilfbrio,allm do contatocom médicosepsicölogcs.
Noentanto,areferênciaao suportedefnmiliares,amigosevizinho
merece ip al destaque,devendo guiar propost% terapêuticas. A
importância dè trabalho remunerado ou a realizaçâo de atividades
sipificativaspara0'
indivfduo fciapontadaem diferentesmomentos
da eneevista, constitnindo outra dimenspo a ser cuifhda p0r
prosssionais.Pcde-se concluirque a melhoria do paciente nb ests
apenasnadependênciadedrogasescazeseconsulta especializadas,
masip almentedeesforçosfnmiliaresecomunitM os,quenecessitam
deapoioeinvestimentodosistemadesaude,

Palavras-chave:eâvllfmfr:af
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ORIENTACAO PROFISSIONALPARA PSICO COS -UMA POSSI3IIRADE
DEA'IUACâO
'

MarceloxftmzoRibeiro%*(UniversidadedeSâoPaulo)
Obt
ketivos:Elaboraçpo de um modelo de atuaçâo em orientaçâo

profissionalqueatendaàsespecisddadesdosujeitopsicötico@rojetc
deintervençâo quenâ0encontrareferênciasnaliteratura)resgatando
a sua pcssibilidade de escolha e tomnda de decisâo (geralmente
cerceadaaessessujeitos),e numa tenta*va maisousadatomaro

''
trabalho''comoum doselementosconcretosqueorganizem o saber

psicötico,ressaltando aimportlciado trabâlhoparaaconsolidalo
dainserç:o social.Oseixosprincipaissâo:delimitaçâo docampodas
psicoses;exploraçâo d0stemngpertinentesaocnmpo daOrientaçâo
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A QUESTXODAAUTONOMIADESUJEITOSPSIC6TI
COSE A REFORMA
PSIQDMTRICABRASILEIRA

Ana Teresa Pdatylci/ (Instituto Franco Basagliae o de Janeiro),
Nu*bl
'
a âpareci#a Jc/ per Santos. #Jlly Fidelis de âl?nef#a

(UniversidadeFederaldeJuizde Fora)e Pedro GabrielDekWo
(InstitutcFru coBasaglie iodelaneiro)

Objetivos:Esttestudotevemrobjetivohwestigar@alé0papel
ocupado pela produçb de autonomia de sujeitos psicöticos na
propostaterapêudcadeum CeneodeAtençâoPsicossocial(CAPS),
deum municfpiodazonadamatamineira.Estaquestâoépertinente
ao campo (la Atençâo Psicossocialnamedida em que a discussëo

sobreaautonomiadossujeitospsicöticm pöeem debate0tradicional
conceitode'% ta''eucura''Além disso,depoisdeaproximndamente

umadécadadeimplantaçâo dos''novos serviços''(CAPS,NAPS,
Lares Abrigados, Pensöes Protegidas, Hospital-Dia), este é o
momento de retlexso e avaliaçâo com vistas a apontar quais
transformaçöespodem serassinaladasem deccnfnciadessasprsticas.
Metodologia:Trata-sedeumapesquisaqualitativa,em quentilizamos
0esttldodecasopararetratar0 CAPS.tendo comc eixo principala
investigaçëo da autonomia dos usul os atendidos pelo serviço.
Assim, obserm moso cotidiano dainstituiçëo,incluindo espaçosde
rtuniöes t leitura dt documentos institucionais. Altm disso,
realizamosenlevistascom osprofissionaiseosfamiliaresdequatro
usuo os da instituiçâo com base num rnteiro de entrevista semiestmturadapara ambasascategoria.Resultadose Conclusöes:De
acordo com a anâlise dosdados,pudemos cbservarquen4o existe

critériosde avaliaçâo do servko no que diz respeito aaspectos
Profigsional(escolha,identidade e desenvolvimento prohssionais); relevantes como:critérics de altw resolutividade e ampliaçb do
prsticasde salide mental que seguem a idéia do fç
trabalho''e do at
endimento.Assim,aperspectivaédequeo pröprio sujeitosedê
Qrabzhar'' como estruturadores do saber psicötico, sempre al
ta,sem quehajacrittriospreviamenteestabelecidos.Observamcs
prescindindodeumainclussosocial(concretaesimbölica);erelaçöes queasconcepWesquedizem respeito àidéiadealtaedeautoncmia,
possfveis entre o mundo psicötice e o campo da Orientaçâo e que at
é hoje vêm desnindo 0 fazer cotidiano da instituiçâo,
Pxdssional,ondeest/inclusaàrealidadedotrabalho.
coaduna-seaum modelodeassist& ciaidentiticadocomo'tlfnicada
MaterialeMétcdos:Sujeitos.78 Pacientesquefrequentavam os psicose',quefazreferênciaàpsicanfise,apreendidaem suaversso
Ambulatörios de Saéde Mental do Jaçan: e do Mandaqui - Sâc

:s
lacaniana''.Pudemosobservartambém queparticipaçâo da faml
-lia
nainstituiçâonâo éefetiva.Aindaqueobservemosqueainstituiçëo
psicose ou transtonms mentais descritos como psicöticos na considereessaquestâo como fundamentalparaotratamento deseus
nosogrv a psiquiltrica (esqtlizofrenias, trnnqtomos delirantes, usuM os, a participw âo da famflia restringe-se às reuniöes que
transtomosde humor,transtornos psicöticos),conforme consta no discutem assuntosrelativosàmedicaçâo e acomo lidarcnm alguns
CID-IO (Cödigo Intemacionalde Doenças -Versâo 10)da OMS. comportamentnsinerentesàdoença.Pcrsetratardeum campoainda

Paalo/sp llècal da pesquisa),e tinham como psiccdiagnöstico a

lnstrumentoslprocedintento: Entrevista senli-dirigida (tendo como
eixocondutoro histlricoprosssionaldecadapaciente, osip ificado
que,ccnfeam aomundodotrabalhoeaspossibilidadesdtinstrçsono

mercado);elaboraçâo e implementaçâo de grupes de Orientaçâo
Protissional (projeto de intervençb baseado nos modelos de
Orientaçâo Prtéssional e atendimento grupal de psictkicos

existentes),realizadosnum momento intermedio oentreacontençso
da crise psicötica, via medicaç:o e terapia, e a tentativa de
ressocializaçso e reinserçâo social,via p upos de atividade e de

convivência;eentrevistaum ano depois(veriscaçâo da eficlciado
trabalho).

em constmWc,seconsiderarmosahistöriarecentedess% prsticasno

Brasil,muitosetem afazer.O idealdeconstmçrodeum ç
:outrclugar
socialparaaloucura''parecevsban.
arnahistöricaimpossibihdadeda
sociedadc convivercom a difercnça.Um doscnminhos que possa
fazerdzssaspr/ticasalgoderealmented:
novc''no quedizrespeitoao

lidarcom aloucara,éjustamenteacapacidadedessasnovaspromstas
refletirem sobresuaspröpriasprlticas.M aisdo que criarumanova
clmcepçân de uclfnica''o desaso agora é 0 de colocara pröpria
<klfllicaem anâlise''
Palavras-chave.re
/o
'r??l
apsiquidtrica,psicoseeautonomia

Resultados:àvaliaçt'
io qunntitativa:36 sujeitosfomm atendidos Ks'âU30
num totalde8 gruposcom 12 retonmsapösum ano (7 sujeitos CARACTERIZK AO E LEVANTAMENTO DE SmTOMATOLOGIA EM
estavam trabalhando),tendc 42 desistêndas.Avaliaçöo qualitadva: PACIENTESDEUMAMBULATöRIODET0C
nos grupos (mde transcorreu o eabalho de crientaçâo protissional Makilim Nunes & p/fJfJ#* (Universidade Federalde S50 Paulo,
foram obtidos resultados signiscativos, nn tocante ao UnivtrsidadeBrazCubaseUniversidadedeAraras),M tonio Carlos
desenvolvimento de noçöes de perspectivas e possibilidades no f,
opel#? (Universidade Federalde Sâo Paulo) e Carl
a Spadaccia
mundo do trabalho, resgatando vivênciu que auxiliariam Queiroz
concretamentenoreingressoaomercado(ocorrendoounâo).
Conclusâo:A oritntaç:o prosssionalm deauxiliarnartcuperaçâo
O kanstornoobsessivo-compulsivo CI'
OC')éum dostranstomosde
-

do paciente psicöuco como um ser produtivo, reconhecendo a
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ansiedade com mnior comprometimento social e ocupacional. H5

Resumos deComunicaçöes Cientl
*ficas

poucos estudos pblicadcs no Bfasil, bem como escassos mlllheres pesquisadas na relaçln com os bebês,eram de certa
ambulatöriosespedfkcs,()quedenota anecessidade de serealizar hostilidadeeindiferença.
Conclusöes: Acreditamos que os resultados acima apontam a
levantamentnssinttl atolögiccs,atim dese desenvolverestratégias
psicoldgic% epsiquiâtricasdeatuaçso,bem ccmoccnhecermelhûras importandadeum trabalhodeorientaçâoeatendmentopsicolögico

diferença culturaisnospacientesc0m TOC.O objetivcdesteestudn preventivojuntoàsgtstantts,considerandoaimportlpciadarelaçb
foirealizarum levantamento sobreossintomasclfnicosd0spacientes inicialmàe-bebê para 0 desenvolvimento da personalidade deuma
'

cliança.Da mesmaforma,sngere-seqne apröpriaeqnipede salde
(TOC),porfaixade pavidade.Os25 sujeitos,na sua maioria que trabm a neste setor do hospital,poderia também receber um
de um ambulatörio esper
cffkc de tanstomo obsessivo-compulsivo

mulheres(64*);brancos(8s%);ifhdemddiade44 anos;amaioria apoioeesclarecimentosdopresentequadro,paraum melhormanejo
casados&ou solteircs(52% eK%);nfveleducacionalm&lio(68% dasituaçsojuntoàsmulheresintenmdaseosseusbebês.
com at/0segu:doFaucompleto).A ccletadedadosf0irealizada
porentrevistac0m doispesquisadcres(sempreem dupla).utiliz=dn JXU32

ANA
um questionK odecamcterizaçâoeaEscaladeSintomasObsessivo- GRUPOINFORMATFOV GESTANTESDEM TO-KSCO:INFLUINCI
Compulsivos de Yale-Brown. Tcdns os pacientes possnfam DEPRESSAOP6S-PARTO
diagndstico de TOC, realizados através da Entrevista Clfnica àdriann Said Daher (Hospital e Matemidade Celsc Pierro,
EstruturadaparaoDSM-IV (SCID).Osresultadosdemonsearam que
21,
7% daamostrase encontrancnfvelde Severidade''sub-clfnictf';
26;1% no<'leve'';30l5% co <çmoderado'';13% no xçgrave''e8,7% n:
nfvelç'gravfssimlf'.O item mm'sfreqûentenonfvel4ç
moderado''foia
faltade controlt sobre ()spensamentosobsessivos;no nfvelGgrave''
foiograndesofrimentorelacionadoàintemlpçâodccomportamentc
comptllsivo;nonfvel<e
p avfssimo''foram osofrimentorelacionadoan
compofamcnto compnlsivos, a incapacidade em resistir às
compulsöes e 0 sofrimentc relacionadô à intermpçâp dn
comppfamento compnlsivo. Em todps os nfveis, exceto no
''gravfssimo''eno f:moderadn''Fafreqtiênda médiadepensamentns
cbsessivos foi superior a0s ccmportamentcs compulsivos. 0s
resultadosdesteestudcdemonstraram qne,com caumentodopaude
severidade dc tanstorno,os compcrtamentû ccmpulsivos vâo se
tornando ipais Wou mm's freqtientes do que os pensamentos
obsessivoseqncs três primeircsnfveis,a média de pensamentos

'

obsessivcsforam superioresacsI'
ittIaiS(ccmpulsöes).
Pal
avras-chave: frfpl,l/m/ obsessivo-compalsivo, â'
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Campinas),Makilim AII?IeJBaptistae*(UniversidadeFederalde S5o
Paulo,UniversidadeBrazCuàaseUniversidadedeArarasleJ/lrcf/
Haria ClN'ze Gioqi (Hospital c Matemidade Celso Pierrc,
Campinas)

A infcrmaçloéfundamentalnahospitalizaçëoccm 0cbjetivodc

paciente comlveendero seu diagnöstico e prognöstico,a fim de
favorecer o desenvclvimentn do repertlrio comportamentaldeste,
utilizando-se dasinformaçiesem proldaadaptaçio da situaçâo de

intemaçb &ouhospitalizaçb.O presenteestudonbjetivouveriscara
influência de um Grupo Informativo às gestantes de altc-risco

IGIGARInasintomatolpgiadeprosivapös-parto.Essasinformaçöes
foram oferecidas,atravésde um grtlpo interdisciplinar (psicôloga;
enfermeiraemédico),atodasasgestantesdealto-riscphcspitalizadas
em um Hospital-escola.Aspatologiasgestacionaismaisfreçuentes

entrecssujeitosfomm:diabetesgestacionais;doençahipertensiva
especfsca da gestaçâo;trabalho de parto prematuro e infecçöe.
s
diversu,Foram analisadu também alpma: caracterfsicas sociceconômicis. histörico gestacional, allm do histörico pessoal e

familiardedepfesspcdessasgest
antes.Foram sujeitosaestapesquisa,
M Il31
UM ESTUDODEUMA AMOS'
I'
RA DEPARTURIENTESCOM DEPRESSâO
PUERPERAL

LucinéaGomes*,Mc?.
z BernardeteRibeiroe(UniversidadedcSanto
Amarc)eWalquiriaFonsecaDuarte(UniversidadedeSantoAmaroe
UniversidadedeSl0Paulo)

Objetivos:A depressâo puerperal6 um quadro psicopatolögico
normnlapös0partoquemuitotem sidoestudadona1e,
adasafdee

06 gestMtes de alto-risco (dentre 42 que iniciamm a lesquisa),
avaliadasem quatro momentos:antes de pM iciparem do GIGAR,
agdsparticiparem pcrduasvezesdoGIGAR,N a36hcrasp4s-parto
e,qua% semanasapös0 parto.Foram utilizadoscnmoinstalmentos
nmaentrevistaclfnicapsiccldgicaeaEscaladeDepressâoPös-parto
de Edimburgo. Os resultados demonstraram que nb foram
encontradas diferenças estatisticamente signiscantes nas medidas
antelioreseposterioresaoGIGAR,incltlsiveaplsquatrosemanasdo
pös-parto,em relaçpo ao nfvel de sintomatolopa
' depressiva das

quemereceaatençâodeprosssionaiscomo osdaPsicolo#a,em gestantes de alto-risco.Quanto a prtvalência de sintomatologia
especial.O objetivodestapesquisafoio deestudarumaamoseade depressivaclinicamentesigniicativa,anmostraapresentou-semuito
mulheres qve apresentavam um estado de depressâo puerperal,
diaposticado pelaequipem&icade um HospitalEscolae deum
HospitalDia,ambosdaredepliblica,paraidentiticarascaractedsticas
comnnsenquantogrupo.

superior,compnmda com a prevalência enconlada na bibliogrv a

de partos anteriores,nfveis de escolaridade e söcio-econômico e
atividadeprofissicnal.
Foiutilizado um questionM o com 22 questöes do tipo fechada
elaborado com base n: literatura especializada,tendo por base o

sufcientes para se generalizar os resultados.O GIGAR auxiliou as
gestantes a terem mais informaçöes sobre a gestaçâo de alto-risco,
bem como enfrentarem, de mnneira mais esciente. o ambiente
Hospitalar,atravls do aumento de questionamentos direcionados à

trabalhodeRohde etal(1996).Osresultadosforam analisadosem

e5uipemédica.

pesquisada.em gestantesdebaixo-riscn (aproximndnmente 50% das
gestantes de alto-risco possufam sintomag signilkativos de

depresssè).O GIGAR n5o demonstrou mudanças significativas na
MétodoA amostrafoicompostapor20sujeitosdesexofeminino, frequênciadedepressâopös-parto entreaprimeiraeultimamedidas,
nafaixaetM aentre15e35anos.Nâoforam consideradosonlimero apesardo ntimerodesujeitosquesnalizaram asmedidasnâo serem

termosde freqiênciasabsolutase relativas,para posteriorcMculo do
qui-quadradoparaanélisedasdiferenças.
Resultados:Destacamos alguns dos resultados que apresentaram

Flnancimanto..CA'FJ
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diferenças signiscantes: 1) com maior freqtiência,os sujeitos da SAU33
amostranâohaviam planejadoagravidez;2)com maiorfreqtlência, OsALUNO:DEODONTOLOGIAMANIFESTAM QUADROSDEPRESSWOS?
cs bebês nâo foram imaginado ou sonhados,sendo que para as Mârcia#:Wa/deSouzaPinto(Ccnsultörioparticularem SâoPaulo)
mulhere,
spcquisadasnâo haviaquaisquerexpectativas,positivase/ou

negativa sobreosmesmos;3)cem maiorfreqtiência,ossujeitosda
amostrararamente acariciavam ou conversavam com osbebês,todos

em alojamentoconjunto)e4)com mm'sfreqtiência,asatitudesdessas
Resumosd:Comunicaçöes Cientçficas

PesquisamosnacidadedeSâo Paulo,trêsFaculdadesparticulares
doCursodeOdontologia,com oins% mentodaEscaladeAvaliaçëo
deDepressâodeBeck,N=80;divididosem 1*ano(l% 2@semestres),
257

c0m 20homense20mullleres(total=40alunosle;4*a110(1@e2@ ?reencàimento. 05resultadosobtidosrefcrçaram 0queseencontrou
semesttes),com 20 àomen!e20 mulheles(total= 40 alunos).0 em literatura especftka que ccnceitua afetividade ccmo um
relacicnamento ativo e recfproco entre dois indivfducs Os
cbjedvosédeavaliarse:
.

N0s l
iltimossemestresdo Curso,havendo quadrosde depressâo
signiscativos,se o quadro se agrava.A medida utilizada para
avaliaçëo é a pontuaçâo > 21 pcntos,numa escala de zerc a 36
pontos;
Se,em comparaçëoa03semestresiniciaisdoCurso;
Se aparecem alteraçöesdenrdem fisioldgicaem seusorganismos,
comparadosa0srelatosd0salunos(b primeiroalm;
Sesurgem diferençassigniscativasnaqualidadedasrespostasd0s
homensem oposiçëo àsmtllheres.Fcram aplicadososquestionkios
dedepre33l0deBeck,Solicitando-seque()5alunosrespondessem em
queanc(m,em quesemestreseencontravam e,quepoderiam colocar
suasiniciaisnasfolhasderesm sta.
ResultadosdaavaliaçâoquandtativadoInvento odeBeck:

prohssionais(80*) afirnmram que slla relwâo ccm c assistido é
baseada em aceitaçso e dedicaçëc.Mcstram ainda qut c paptlda
famflia na vida d0s pcrtadores dp Paralisia Cerebralé um fatcr
fundamentalpara 0 seu desenvolvimentc.Segundc ospesquisados

(84,2*),a famfliaé base para c b0m desenvolvimento do PC,
devendo,c0m isso,acreditarnotratamento realizado. Ccnclui-seqne
arelaçâoafetiva,tantoentreosprtéssionaiscomoeneeafaml
7ia,éa
basefundamental paraum b0m desenvolvimento dnsportadoresde
PafalisiaCerebral.
Palavrasc/lJpel.
'paralisiacere:ml,afetividaded./flmI
'lfa
JAU35

Aaron Beck (1997) deûne cinco estl#os diferenciados de A CONCEIW OD0TERMO'PSICOSSOMXTICA'':A VBAODE MéDICOS
F,
sEM PEDIATRIA
classiscaçâo dt depressâo, mediante a escolha feita dos itehs REsmEM '
apresentadnsem cada questâo.Osgro cos,atravésde histogrnmnq, Reninc Maria u me Irpe, Carvalhol (Pontiffcia Univtrsidade
diferenciam,quantitaivamente,0gmpodemulheresdoprimeiro ano, CatölicadeCampinas),Maria Eugênia ScatenaRadomile%*,Mauro
grtlpo de homensdeprimeiro ano,glupodemulheresehcmensde Salviad** (Universidade Sâ0 Francisco) e Claudia x
sct/lure*
primeiro anc;grupodemuliwrtsdequarto ano,grupcdthomgnsde (PontiffciaUniversidadeCatölicadeSë0Paulo)
quartcx10e,em grtlpc demulhere,
sehomensdequartc ann.Ficam
representados,também osgruposdemulheresdeprimeiro e quarto
ancse,ogrupodehomensdeprimeiroequartoalms.
Conclusöesdapesquisa:
Nâoparecehaverum agravamentoevolutivo ncquadrodepressivo
mas,um,reposicionamento, c0m uma redistribuiçâo dos fndices
apresentados pdcs alunûs do primtiro e quarto ano

(homens/mulheres).

A relaçso corpo-mente é unm questâo presente desde os
primördicsdo pensamento slosötko,entretanto,cientiscamente a
concepçâodapsicossomlcasomenteseconsolidouapartirdoinfcio
desteséculo.Posteriormente,aevoluçâo do conceito se deuem três

momentos:(1)abordagem psicanalftica;(2)behavioristaeo(3)atual,
multidisciplinar.Nc Brasil,desde 1958,articulam-se três enfoque,
s

blsicos:(1)doençaesuadimenspopsicclögica,(2)arelaçromédicn-

Nasrespostasrelacicnadasàangt
istiasurgiuumadiferençade25% paciente e(3)aterapêutica voltadaparaum indivfduo recnnhecido
a mais de preocupaçâo tanto em homens quanto em mulheres, ccmo Strbiopsicosocial.No primtirc enfcque,apsicossomlticase
consp racomo um preblema complexo no qualasditkuldadesdo
comparando-se()primeiroaoquartcano;
Quantoàsalteraçöesdeordem fisiolögica,tanto homensquanto campotedricosl0extrapolad% para()campodaprltica.Viaderegra,
mulheresapresentam um aumentcdealteraçâode18% em relaçsoao o profissional médicn 1 a ':pcrta de entrada''para os pacientes
gw podoprimeiroane)
pgicossomsticos,pois sendo ele quem 'kuida d0s problemas do
Quanto àpontuaçâo dezerc aquato pcntos,a diferença entre corpo''échamado adarcontadestesprocessossem que,porvezes,
hcmensemulheresadiferençadealunosdo primeiroano dossexos tenha adequada fornmçb e infcrmaçâo,Esta pesquisa propöe a
feminino emluculino:0% para mulherese 55% para homens.No segui
nte questâo: pofque um conhecimento jl produzido e
quartoano,tantohomensquantc mulheresparecem seMsemelharnas sistematizado no âmbitn t/ ricc e difundido no meio acadêmico,
repercutetâ0 pouco no âmbito daprltica? Realizou-se assim,uma
porcentagens.
Palavras-chave.JZIJ/NZZA generalimrln,eycclcdefpclfll'
e dedepre.
vt
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RELACIONAMENTO AFETIVO ENTM PROFISSIONM S E PACIENTF.
S
PORTAX RESDEPARAIJXIACEREBRAL

invesdgaçM qualitativa com oobjetivodeseconheceraconcepçâo
qt
le um P'
UI)O de qnatro residentes em pediatria de um hospital
privado da cidade de Campina-sp tem sobre 0 tema
''psicosscmiticad'
. A coleta de dados f0i realizada por meio de

entrtvistas stmi-dirisdas, gravadas em Etas magnéticas e,
posteriormente eanscritas.A anélise d0sdados foi orientada pelc

LucilaFellcioh RitadeCJJJI doâlnlml*,RoseliF/V:J& Silva*, métododeanfisedecontetido.O critériodevalidaçâoutilizadcfoi0
V'
cnesm FabinnnBassetoe(UnivtrsidadeSEnJudasTadtu)
detriangularizaçâono qualtrêsautoresrealizaram sistematicamente
Neste trabalho buscou-se inicizmente explicar o conceito de
''deticienteffsico''.Nacategoriade:ç
deficientesffsiccs''optcu-sepor

alocalizaçso deunidadesdesipifkado,sendo quesomenteas

unidadescoincidentesforam conslderadas,somando um totalde79
unidades que apareceram em 300 oconlncias,apontando para a
um trahalhosobreportadoresdePnralisiaCerebr<.O objetiv:geral média de 4 oconlncias porunidade.A partirdesta média fcram
fci investigar de que fornu a afetividade pode auxiliar no selecionadasas30unidadesdesigniscadomnisfrequentes dasquais
desenvolvimento e aprimoramento das funçöes motcras d0s emergiram 3grM descategoriasquecondensam osseguintestemas:
portadores de Paralisia Cerebral,bem cnmo investigar de que (1)Caracterizaçâodcfenômenopsicossnmlti
co;(2)Aspectosparaa

maneiraadinâmicadas relaçöesfamiliaresanxiliam ncajustamento identiscaçpo e compreensâo do fenômeno psicossomitico e (3)A
desseindivfduo.O objetivo especffkodesteestudofoi levantara visâo iossujeitos sobre o encnminhamento para a resoluçâo do
opiniâodeprofissionaisquetrabalham com osportadoresdeParalisia
Cerebral sobre o seu relacionnmento afetivo com o M sistente

problema.Comoresultadodaandlisedetaiscategoriasencontrou-se()

seguinte: Categoria 1 (47.6*): a caracterizaçâo do fenômeno

(prosssional)ecom afamflia.Ossujeitosforam 19 protissionais psicossomético como algo quenâo serefere aprocessosorga
-nicos,
(gsicölogas, fonoaudiölcgas, terapeutas ocupacionais, pedagogas, frequentementepercebido como 'nada''e o pacientecomo ''diticil'';
professcras,educadoras,psicoppdngogas) dosexofeminino,em uma Categoria 2 (36.4%):a necessidade de um trabalho conjunto do
faixaetlriaentre vintee sessenta anosqueprestavam assistênciaks
criançasportadûrasdeParalisiaCerebral.O mnterialutilizadofoium
questiono o cômpostc pcr quinze perguntas semi-abertas. A
aplicaçâodoquestionM ofoifeitasem tempodeterminadoparaoseu
258

médicoepsicölogooupsiquiatm;aimportânciadeum vfnculoentreo
médico e o pacient/famflia;assim como as experiênciaspessoaisdo

pröprio mddico; Categoria 3 (15.8*): a recomendaçâo de
invesdgaçâo clfnica exaustiva e a noçâo de que o doente é mais
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importante que a doença. Finalizando,apresenta-se uma reflexâo
scbreadiferençaentrea concepçlo teörica psicanalftica que vê0
fenômenopsicosscmlticocomoumalinp agem do corpo,0sintoma

####&:.p J/râJâwcf
t?
& tfzNeurologiaïIFaculdndedeMedicinade
Rldrtl Preto- USP
Jkltwmpce vévmi
grânea,cpzltu etpflflzlo deW&

ffsiccsubstituindoapalavrasimbölicaeaconcepçposnbjetivaque 52U37
embuaaprl caclfnicad0smédicos.Espera-seque acontribuiçâo
AVALIK AO DO IMPAGO SOBRE A QUALII
M DE DE VmA E
destetrabalho sejaade apontarcnminhosparaum enccntrn mm's REND
N ENTO N0s F%TDDOS DA M IGRV EA E C'EFAIZIA TIPO

efedvoentreteoriaepdtica.
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IMPACTO SOBREA QUMDADEDEVmA E CUSTOSDA MIGRM EA
ENTREFUNCIONV IOSD0HOSPITALDASCLIMCASDAFACULDADEDE
MEDICmADERIREIRAOPRETO-UNIVERSDADEDESX0PAULO.

TENSIONAL EPBöDICA EM UMA POPULAIAO DE ESTUDANTES
UNIVERSITV IOS

Janalna oliniMaciel:#Jl*,Michelle Bete (Univerisdade de
K beirpc Prdo),Marcelo Eduardo Bigal%* (Universidade de Sëo
Paulo, K beirâo Prcto), Carlos âl:erlo Bordinieee (Sodedade
BrasileiradeCefaléia)eJoséGeraldoSpeciali*e**(Universidadede
Sb Paulo,Kbeirb Preto).

Janalna Olini Maciel Sl
'
falquniversidade de Ribeirsc Preto), Objetivos:Cefaléiaésintomamuitoconmm,estimando-sequeaté
Marcelo Fa#l
wrl Bigal%% (Universidade d6 S'
J/ Paulo,Ribeiröo 90% dapopulaçpo o apresenta anualmente.Acarretadiminuiçëo da
Pretoj CJrISJélbertoBordini*%*(SociedadeBraileiradeCefaléia) qualidade de vida e perdas econômicas importantts,O presçnte

eJoséGeraldo# :c1lP##*(UniYersidadedeS:oPaulo,Ribeirlo estudcvisa avaliaraepidemiclcgiadamigrâneaeda cefaléiadotipo
Preto)

tensionalepisédicaICTl*
EIentreestudantesuniversitl os,bem como

Obietivos:Desde osprimdrdios da civilizaçso, o serhumanc
preocupa-se c0m o sintoma cefaléia. Em relaçâo à migrânea

estudar0impactcdasmesmassobreorendimentnn0sestudnsesobre
a qualidadedeYidadeestudanteslmiversitM os.
M ateriale M étodos: Foram entrevistados,aleatoriamente, 1022
estudantes,cursandodiversasetapasdosvlrioscursosoferecidospela
Unaerp.A entrevista consistia na aplicwâo de 2 question&ios.O

(enxaqueca),esdma-se quepelomenos3 a6% d0shomense 13 a
18% das mulheres a apresentem com rep laridade.Sabe-se que a
mesmaacarretaprcfundo impacto sobreaqualidadedevidadeseus

primeirc (questionM o padrâo),permitia diapcsticar mipânea ou

prtadcres. O presente est
udo tem pnr objetivo estudar a CTI'E segundo oscritdriosda Scciedade Intemacicnalde Cefaléia
epidemiologiadaIIIiP'
âIIO em um grupodetrabalhadores,bem como (SIC).O segundo(questionooespecficô)foielabcradoaeavésda
determinarc impacto damesmascbre aqualidadedevida de seus
gortadoreseseuscustosdiretoeindireto.
MaterialeMétodos;osfuncicnM osrespcnderam atlm qtlestionlrio
baseado nos critérios para diapösticc de migrânea da Scciedade

traduçso deftensdcsseguintesquestionlrios,ampla ente validadcs
naliteratura:1-VonKorffgradingscalefcrchronicpain;2- Short-

fcram submetidosaconsrmaçâodiapösticaatravésdeconsultacom
neurologista e responderam,a sep ir,um questionâiû especfico
sobrequalidadedevidaecustos.Foiaplicado aindanm fndicededor

1 -Frmtznciada dor;2 - Intensidade da dor eInterferêncianas
atividadesdiâias;3- Interferêncian0sestudos;4-Interferênciaem

Form 36(SF-36);3- Nine-item painquestionnairederive,
df
w m the

PatientAssesmentQuestionnaire (PAQ);4 - Quality oflife in
IntemacionaldeCtfaléia(sIC).Aquelesqueapresentavam migrânea migraineqnestionnaire(QOL).Consislede45perpntasqueavaliam;
atividadescotidianasdurMte ador;5 -Qtlalidadedevida entre as

crises de dor;6 -Impactp sobre o humcre compcrtamento;7 umadorem 4 categorias:1- baixaintensidadeeintederência;2 - Impactoelimitaçso sobreaatividadeffsica;8-Percepçpc desalide.
altaintensidadeebaixainterferência;3-moderadm entelimitante;4 Ossnb-ftens6,7e8foram respondidostambém p0restudantes que
- s
everamentelimitante,
nânapresentam cefaléia(controle).
Resultadcs:Fcfam entrevistados 1022 estudantes,sendo que 627
Resultadcs: um total de 1890 funcionM os responderam ao
questionM o.Desses,1226 apresentavam algum tipo de cefaléia, (61,
4%)eram do sexcfeminince395 (38,6% dosexnmasculino.A
sendoque515(30,4% dototal)apresentavamigrlea.A freqtlência idade Yariou de 18 a 31ancs,c0m média de 21 anos.Dos 592

einterferênciacausadoporumador crônica(VonKorfg ,quedeline

m&iafoidej'crisespormês.Em relaçâoaûfndicedeV0nKorff, (57,9% queassinalaram tertido cefaléianoiltimoano, 256 (25%
5,1% apresentavam-senacategoria1,61,1% nacategoria2,30,7% na
categoria3 e 3,1% na categoria4.Durante a dor,35,1% d0sque

preenchiam critérios da SlC para migrânea (200 eram do sexo
feminino;73,1%)e336 (32,9%9.prœnchiam crit/liosdiagnös:cos
paraC'
ITE (196eram dosexofeminino;58.3*).Osestudantescom

dirigem automöveisprefertm nâo fazê-lo, 59,9% js cancelaram
atividadesc0m afamflia,81,2%jédeixaram derealizaratividadesde migrâneaapresentaram,em média, 4,48diascom dorpormês.0s
lazer,25% tem quesedeitarpelad0re 57% gostariam desedeitar com CrIE apresentaram 2.3 diasdedorpormês.Quandc com dor,
os migranosos apresentaram qneda de 62,7% de seu rendimento,
cnntra24% doscom CIq'
E.Duranteascrises,32,8% dosestudantes
c
o
m
mi
g
r
â
ne
a
g
ns
t
a
r
i
a
m
de se deitar mas n2o podem por algum
pfejufzodeseurelacionamentcfnmiliar,21% desuaatividadesexual
e18% deseurelacionamentoc0m osamigos.87% dosfuncicnlrios mctivo,contra21,5% dcscnm C'ITE.50% tentam estudarapesarda
com migrâneareferem quedaderendimento no eabalho,de51% em dor,contra53,2% dosestudantesportadoresde C17'E.Paratodosos
mëdia.Cada funcionM o perde 70 hcrasporano.A instituiçâo perde demai
sftenspesquisadoshouveprejufzo significativamentemaiorna
cercade91.* 0horasdevidoamigrâneadeseusfuncionérios.Cada migrâneaquenaCITE edestacom o controle.
masnâo pd em.Entreosataques,46,8% âcam semprepensando na
dor,42,9% tem muitomedc deteroutracrise,24,1% acham quehl

funcionM o migranoso gasta, em média, R$ 5,1Nmês com
medicamentos,oconjlmtogastandocercadeR$82.500,*/>0.

Conclusa
-o:a percentagem de funcionM osmigranososno Hospital
dasClfnica deRibeirâo Pretoébastanteelevada.Umasignil
icativa
proporçâodosmesmosapresentarepercussöesimportantessobresua
qualidade de vidw mesmo entre os ataques. Os custos diretos
acarretadossâorelativamenteelevadcsmasosindiretos.geradospelo
absentefsmoereduçâodaprodutividadesâoaindamniores.Justiscase,portanto,açöes,terapêuticasedesuporte,sobretaisfuncionM os.
Mcadêmicae??lPsicologia#cUniversidadedeRl
lefrt
k Preto(UNAERP).
**lhll-gmA cp
W()em Na ml/gfcpel
aFx l
d/
zlnz'
edeMedicinadeRflMirlp
Preto-USP.***presidentetflSocieê
ln''.'rafileircdeCe.ffll
êftz.
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Conclusa
-o: Nosso estudo consrmn o profundo impacto no
rendimento esmdantile naqualidadede vidaqueacefaléiaexerceem
estudantesuniversitM os,impacto esse muito mais evidente no caso
dos migranosos, porém também importante nos estudantes com
C'
ITE.M ais que afetar o desempenho estudan:l,a cdaléia afeta o
humor. atividade ffsica, percepçâo de sal
ide e outros parâmetros.
Deve ser,portanto,adequadamente diagnosticadae tratada,evitandose umasériede transtomosaosseusportadoresepermitindo queas
potencialidadesindividuais dosmesmos possam ser aproveitadasde
maneiraintegral.
#âccdzl
nfclzemPsicologiatl UniversidadedeRibeirk Preto(UNAERP).
**Pôsqradunnaoe??lNeurologiapelaFacvldadedeMedicinaA Ribeirk
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Preto-USP.*#vrezkfeplletf
aSociedadeBraikiradeC:/cfdfa ####

foram significativnsnoquesesefereaofndicedemassacorpofaleàs

ProfessorAssocin'lodeNeurologiaJcFaculdadedeMedicinadeRfllefrt
ït
l

cognköesbulfmicas,porém no desempenho dosdemm'stestes a
diferença np0 fci signiscativa. Ctmclusöes: I3so pmvavdmente

Preto-USP..

Fcltwrflpc&ae;migrâneatce/àltrl
kltipof:nlftpacleqaalidadedevl
kfc.
5à1138
COMPARK âO ENTRBAUTO PO cElvâo DA IMAGFM CORPORALE 0

ocorreuprasjcvensem dieta,apesar,deapresentarem distorçöes
cop itivasalimentares,nân o faziam em intensidadesuscientepara
alterarosprccedimentcsqtleavaliam 0processa entodeinformaçpc.
Ou,pelc fato,da amostra em dietaestarcomposta lorum ntimerû

fxolc:DEMASSACORPORALEMD TUDANTESD0ENSmOMOIO
menordescjeitosqueaamostraquens0estlfazendodieta.A partir
Samanta Czzzzz/
zrf/#J SIlpa*,(UniversidadeBrazCubas)e'Jzflo dess% observaçres,planejamos um estudcfuturocompostnp0rum
RogérioAft/rlfl**tuniversidadeFederaldeS* Paulo)
grtlpodejtwensparticipantesdegrupcsdeautc-ajtlda(vi/lantesdn
Obietivos:Segundodadosdaliteratura,tanto aanorexiaquanto a
bulimia sâo transtomosalimentaresobservados principalmente em

pesc),vistp (peelasdevem estarmaisenvclvid% c0m aquestb da
imagem ccrpcraledasrepresentaçöescop itivasdaalimentaçso.

Palavras-cl
uwe.pmce'
rzumzlfodefn/brpwf&,dieterseaâo-dieters

adolescenteseadultosjovens,atin#ndo especialmente pessoasdo
sexofeminino.A distorçâosubjetivadaautoimsgem cnrporalparece s'
âU40
sernm dementofacilitadorparaacccrrênciadetaistranstornos,c0m
basenestesdados,f0idesenvolvidaumapesquisanaqualseverificou
aauto-percepçlcdaimagem corporalem adolescentesdeambosos
sexosecomparcu-setalpercepçâc com ()fndice de massaccrporal
dcsmesmos.
MaterialeMétodos:Foram avaliados34 indivfdlmsdeambosns
sexcscom idademédiade17anos.Paratalavaliaçpofoiutilizadoum
questionM o aute-apliclvelcontendo questöesreferente apercepçëo
deimagem corporal.O qnestionM ofoiaplicadoem saladeaulaem
umaescolapiblicadeensinomédio.

ES'
rRESSE:FBIOO GICO,PSICOLX ICOOUSX IAL?

Bianca #J Silya Ribeiroe,KellyFlrl Simsesh Renata Nascimento
de Ctlrptllb t 6 Nei Calvano (Universidade Federal do Ric de
Janeirn)
Obietivc:O estressen0sdespertouinteresseporserum temaattlal
que estâ presente no dia-a-dia daspessoas,devido a correria das
grandescidades.Natentativadeestabelecerumamelhorcompreensâo
sobreotermoestresse,estudamosafundo suasdimensöeserelaçöes
de mzneira dinâmica e abrangente;diferenciando-o em seus dois

Resultados:Foiobservadoqueamaiorpartedcssljeitos67% ttm a âmbitos: o euseesse (0 estresse positivo) e o distresse (estresse
negativo).Com isso,procuramosnâonosrestringirapenasaoaspecto
corporatDossujeitosqueavaliaram suaimagem corporaldemaneira ssiolögico, buscando juntamente c0m este, outrcs aspectos
percepçicdesuaimagem corporalcompatfvelcom ()fndicedemassa

discordnnte com o fndice de massa corporal,64% eram do sexo
feminino.
Ccnclusâo:Emboraadiscordldaenteauto-imagem e0fndicede
massa corporal nâo tenha sido tâ0 frequente quandc ocorre tal
discordl cia, ocorre preferencialmentr nas garotas. Estes dados
fortalecem a tese de que as garotas estâo mais propensu a
desenvolveralgtlm transtcmoalimentar.
Paltwravchave:lmayltlmo.
çalimentares,frlwg:??lcorporaleaf/lelceale
+
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PRX ESSAMENTO DE INFORMAIAO EM JOVENS EM DIETA PARA
PERDERPESG

ip almente importantes,como o psicolögico e 0 sccial.C0m base
nessaabordagem multifacetada,visamosestabelecer0 processcpelo
qualcestresseocorre,explicitandosuascaus% econseqûências.

Materialemétodôs:Apösadeliniçsodoestresse,dadescrkâcde
suasfases,daexplicaçâodosseusprocessos(biolögico,psicolögicoe
biopsicossocial)e sintomatomatologia;diferenciamosalguns termns
que vêm sendo confundidoscom o estresse no discurso do sensc
comum,comctlm simplescansaçoouansiedadeedepressâo.
Além disso,demonstramos a sua oconfncia em alguns cascs

especflicoscomo:oestresseinfantojuvenilenaterceiraidade,por
exemplitkl-lo em diferentes fases do desenvolvimento humalm.

stacamosquesituaçöestraumlcas,comoamortedocônjugepor
DeniseCostaRibeiroeeVitorGeraldiHasse(UniversidadeFederal De
exemplo,geram um tipo especialde estresse denominado estresse
deMinasGerais)
pös-traumltico.Buscamcsressaltarainda,Mpectosfundamentaisda
Obietivos:Evidênci% bibliogrK cas em neuropsicologia sugerem

que os disiirbios alimentares e dietas provocam alteraçöes nc

vidado indivfduo- questöesrelacionadasàsrelaçöesafetivas e ao

trabalhc-ondecascessasnâosejam bem administrada, podem se

tom aragentesestressoressigniscativos.
Dependendodoestilodevidaqueoindivfduo leva,eleestar4mais
propfcio a desenvolvero estresse,Diante disso,houve apreocupaçâo
m destacarmosmedidaspreventivasedereduçëo doestresse,atim
cognitivo e de processamento de infcrmaçâo entre jovens e
de
auxiliarnamanutençâodeum%vidasaudlvel.
universito as do sexo femininc, que estëo fazendo dieta para
Concluslo:Diantedet*o 0 estudo,conclufmosque()signiscado
emagrecerejovensquenâoestâoem dida.MaterialeMétodcs:Para do estresse p0r ser amplo e complexo,deve ter suas dimensöes
este estudo estl sendc utilizada uma bateria de testes
analisadascom cuidadoparanâo deixardeabordarassuascausase
neuropsicolö/cos que avaliam 0 processamento de informaçâo, conseqtiênciasprincipais.
composta pelos ser intes testes:uma adaptaçâo do TDL-UFMG
stoque anossa grencupëâo se ateveno car4tertridimensional
Cfeste de Discriminaçâo de Listas)c0m uma variante alimentar e (sVi
s
i
o
löyico,psicolögicoesocial)doestresse,aoconsiderar0homem
oueacom estfmulosnâo-alimentares, umavariantealimentareoutra
c
o
mo
constitufdcdainteraçâodinâmicadessesfatores,esperamosque
neutra do testesde Stroop para veriscara intederência daleitura
o
s
p
r
ö
ximosestudcspossam refletirmelhorsobreessefato.
sobre a nomeaçâo de cores,um testes de R uênica Verbal com
P
al
a
v
r
as-chave:estresse,élcldt
zdedeWtfa,salidefsicaex
rt7lo mental
estfmulosalimentarese outro com estfmulos neutros.Para avaliaros
aspectoscor itivossubjetivos,estamosutilizandooquestiono oICB Jâ U41
(Invento o Bulfmico Cognidvo),o questionM o MAC (Invento o UM PROGRAMADEM ANFJODED TRESSE
processamento de informaçâo, dado que geram pensamentos
distorcidos sobre a imagem corpcral e o peso: Nesta pesquisa,
pretendemcs verificar se hl uma diferença signiscativa a nfvel

Mattes para Cognköes Anoréxicas) e teste de Auto- Imagem. Cassandra ârre a de xîoiuu àratiio* (Universidade Catölica de
Resultados:Até o momento,foram avaliadas 32 jovens (idade Goils)eânàvllMariaMonteiroJa Silva (UniversidadeGamaFilho
m=19,
91)nogruposem dietae13jovens(idadem=19,
77)nogrupo cUniversidadeFederalRuraldoRiodeJaneiro)
em dietas. Neste trabalho estamos analisandn apenas os dados
referentesàscogniçöesbulfmicas,à auto-imagem e ao deesempenho
nosprocedimentosdeStrcop,dediscriminalâodelistasedefluência
verbal. Com relw âo às diferenças entre os grupos,os resultados
260

Obietivos:Estresse é uma reaçâo psicotisiolö/ca que ocorre
quando nös estamos diante de uma situw âo que represente perigo,
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ameaçaou que,dealpmaforma,exijamudanças.Inidimente0 jornada.Foram sujeitos48mulherescomidadevariandoentre20e46
josslhospertenciam àtlmaescolainfantildacidadedeSâ()
estresse tem a propriedade de ser adaptativo, pois prepal'a 0 anoscl
icipaçâo foivnluntâiaeosi#lo tanto dainstituiçso
crganismo para sedefenderdiante dasmaisdiversa ameaças,No Paulc.A part
odosnjeitogarantido.Utilizou-seum questionMo abordando
entanto,quando isto se repete demaqiadlmente,ou a resposta ao qnant
dentiticaçro do sujeito referentes a idade,atividade
estressorexcedeademandaneccsséria,0estressepodesectmverter dadosde i
em um fatorderiscoparaasadde.Tendoem vistaestepressuposto,

profissional,nl
imero detillmserespectivasidadeset)TestedeLipp

a avaliar()estresse d0sparticipantese fomecer-lhesestratégiasde
coping para eliminar(m lidar melhor c0m as fontes de estresse
identiscadasaEm deprevenirWçm reduzirsigniscativnmenteosseus

pesquisadom apresentando apesquisaeopedido paraquecme,
smo

f0ipensadopProgrnmadeManejodeEseesse(PME),quesepropôs deAvaliaçso do Stress.Foianexado aeste materialuma carfn da

fosserespondido.Osresultadcsapcntaram que65,5% d0ssujeitos

apresentaram sintomasdestress,sendo1nafasedealertae47nafase
possfveisefeitosnocivos.Esteestudc teve mrobjetivo avaliara dercistênciaestandoossintomas''psicolögicos'eos''ffsiolögicos''
equiparados.Atravésdotestede Fisher,ficoudemonstradoqueentre
etklciadoPME.
os que apresentmum stress, houve um resultado
MaterialeMétodos:O PME foidirigido aosprofessores,alunos, os sujeit
funcionâics técnicc-administrativos e demais membros da sip iscativamentemaicrentreaquelesquepertenciam acategoriado5
vidadeforado lat cu seja,kueles c0m dupla
comunidade da
.que atendessem acssep intes critérinsde que exerciam ati
inclusso:ter,ncmfnimo,18anoscompletos,seralfabetizado.Dos10 jomada.Dest
afcrma,pode-selevantarahipötesedequemâesccm
a jomada estb prcpensas a desenvolver stress em mnicr
participantes que iniciaram o PME,7 compareceram a 75% das dupl
sessöes : 4 estavam presentesna sessso de pds-teste.Pcrtanto os intensidade.Contedo érelevante mm'spesquisa nesta direçâo e a
resultados aqui relatados foram bascadûs em 4 participantes. promcçâodetrabalhospreventivcsparacuidardaqualidadede vida
Entrevistaram-se oscandidatcspara avaliaçso e os sujeitos com dessesindivfduos.

psicnsecu sériasalteraWesdecomportamento foram exclufdose Palavras-chave:Jlreqv,tensâoe??lt1kJ
encnmillhados para tralmrnentc individui. Avaliou-se o PME
utilizando-se:questione o paramedidas de varidveisdemogrlscas
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TREDORF-NNO O BITO FAMHJAR X FAMILIA COMO SUPORTE
(Monteiro da Silva,1998),o Inventl o de Ansiedade Traço-Estado ES
SGM
L:A VISâODEM ULHERF,
SURBANASDOD TADODAPARAIBA
(IDATE)deSpielbergervadaptadoporBiaggioecols.(1977),aEscala
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de Reajustamento Socialligeirament: modiscada paramedidade UnivtrsidadeFederaldaParafbaivl.er
S
uerdeMfrzznz?'zdeOliveira:810
EventûsdeVidaRecentes(Hûlmes& Rahe,1967),oInventl ode
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Stress (Lipp & Guevara,1994).O PME consistiu de sete sessöes
semanais,ccm duashorascada,ondebuscou-seintercalart& nicas Pessoa)
para intepaçëo do grupo,informaçöes teöricas e empfricM sobre
estresse,levantamento dasfontesintemase externasdeestresse de
cada participante,técnicas de relaxamento.treinc de assertividade
envclvendc rok p/
ayfng para a aprcndizagem de nlwas de novas
estratdgiasdecoping emomentosdetrocasdeexperiênciaspessoais

com ofeedbackdcsparticipantesedoscondutcres.Espercu-seassim

aumentar ()conhecimentc dos participantes sobre suas fcntes de
estressee sobre aformacom queestesindivfduosestavam lidandc
ccm osestressores;promovera habilidade de relaxnmecto eoutras
fonrmqefetivasdecoping.
Resultadcs:Observou-se uma diminuiçsn da média de 7 das 8

OsacontecimentcsdaYidasempreenvolvem stress.A mulher,alfm
doseessqueseoriginadasuassiologiaedasexpectativassociaisde
compcrtamento, enca'a, no âmbito familiac intlmeros eventos
potencialmenteestressantesquepodem desencadearséricsproblemas
desalide.Pnrisso,quanto mm'sse ccnhecera respeito dasftmtes
estressoras, mais facilmente se poders minimizar seus efeitos
negativcs,atravésdautilizaçâo deestratégiasdrfensiva adequadas,
O suportesodaléumaftmçsopositivaenaturaldasrelaçöessociais

c0mvkiaspessnas(cônjuge,càefe,cclegas,nmigos,parentese(mtras

pessoas sipiscativas) e, quanto melhor for. mais pcssibilidnde
varilveis (nfvelde estresse,depressào,ansiedade-traço,ansiedade- ofereceacindivfduodedesenvolverestraté#asdecombat:aostress,
izartsforçcscopitivcsecomportamentaisparalidar
estado,ntimerodeeventosestrosante.numero deeventosnegativos, ouSeja,deudl
c
o
m
s
i
t
t
l
a
ç
6
e
s
d
gastrtes.Objetivou-se,entâo,verificaraincidência
estressepercebido)deantesparadepoisdoPMEeem 5dessas(nfvel destreessem muels
heresnrbanas,eidentiscarosestressoresdo n
-mbito
de estresse, depressâo, ansiedade-estado e numero de eventos
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METODOLOGI
A)
estressantes)houve uma diferença percentualdasmedidasde antes
paradepoisdotratnmentoigualousuperiora20*,
Conclusso:P0rseeatarderesultadospreliminaresacredita-seque

Participaram doestudo 45 mulheresresidentesem éreasurbanasdo
Estad: da Parafba,com idadesentre 23 e 49 alms,e nfvelde
cscolaridadesuperior.Paraavaliarafasedostress,udlizcu-se oISS -

com acondnuidadedoProgramgdeManejodeEstresse,eoaumento lnventl odeSintomasdeStress(Lipp,1990).E paralevantardadcs

do ntîmerc de participantesdo estudo,provavelmente osresultados
indicarâcumareduçâoestatfsticamentesip iticativanasvariIveisde
estresse.
Palavra-chave:estresse,?,1c,le.#deest
resseecontroledeestresse
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RosaVJM' Pm
'to Escudero (UNICASTELO) eMarildaNovaesE.
Li
pp(PontiffciaUniversidadeCatilicadeCampinas)
Stresséumareaçâofisiolögicacom componentesffsicos,mentaise
qufmicns a determinadosestfmulos que amedrontem ou emocionem
profundamente.Assim,anecessidadede adaptaçâo queseexigedo
indivfducem momentosde mudnnça sendo esta, boaou m5,pode
promover um esforço do organismo tom andc-se um estressor. A
propoltadestapesquisafoifazerum levantamentodapresençaounâo
dossintomasdestressem mâesdecriançascom atéseisanosdeidade
eque exerciam ou nâo atividades forado laq portanto,com dupla

RnsumosdeComunicaçöesCientlficas

södlf-demogrK cos e identiscar os estressores e as estratégias
defensivas, recorren-se a nma entrevista estmturada.
(RESULTADOS)Registrou-seum percenmalde31,1% demulheres
estressadas,sendo osseussintomasexpressos,mais frequentemente,
nosaspectoscognitivos/emocionais.Osestressoresdoâmbitofamiliar
referem-se,principalmente,àsdiiculdades tinanceiras,ao desgaste
ffsico que envolve os cuidados com a famflia e a falta de tempo
disponfvelpara a mesma,a educaçâo dos slhos,a divergência de

pensamentos entre geraçôes e desentendimentos com o cônjuge.
Porém,é atravésdo suportesocialdafamflia - nmor,compreensâo,

estarjunto daspessoasque gosta,e compaïlhar horas alegres e
tristes - qut as mulheres encontram estratégias defensivu ao seu
stress.Registrou-se,inclusive,avaliaçöes positivasda famflia:ser
mâe, ver a alegria e a sat
ide dos slhos. ser respeitada.

(CONCLUSXO)Emborasejam avaliadosinlimerosestressores.no

contexto familiar,o suporte socialaumenta o senso decontrole e
permite aperfeiçoar as possibilidades de soluçâo de problemas e
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estratégiasparaenfrents-lol.Dessemcdc,ostressépouco freqûente
enkeasmulheresurbanas.
Paltwra-chavn:.
r/rels',zuporttsociale./c
'z?Wf
l
SAUS
RE1.
Açâ0ENTRESITUAIAODEPRE-FORMATURAE STRESS
Humberto Pinto Jk iorg. C= fll DiMlrlfao#, Carolina Jae:rln
Marttieloe,FllvfoBotura Navarqui*,Nufâll Bernardeslklca/:e

Doutora Marllia Ferreira Dela Coleta (Universidade Federalde
Uberlldia)
Introduçâo:0 Stress?ode serentendido comc sendo causado p0r
um excessn de descargasffsicase psicolögica desencadead% p0r
ulnadeterminadasituaçpodedesconfortc,oumesmodeexcitaçpoque
façacom queoorganismoaltereo seu metabclismo,sendo queeste

nâo havia se preparada previamente.Sepmdo SEl,
YE (1952) 0

Groisman* e Carlos Roberto de Oliveira #=:J** (Universidade
ReginnaldeBlumenau)
Obietivo:O estresseéaadaptaçbodoorganismofrenteassituaçöes
percebida como desatiadora ou perigosas, espcialmente se

incontrcllveiscu imprevisfveis.Um fatorpsicclö#co queparece
estardiretnmente relacionadp afndicesaltosdeest
zesseé()quese
refere ao tipo A de ccmpcrtamento.A caractedstica centraldo
compcrtamento Tipo A é a sensaçâo de urgência de tempo,
compditividadeacentuadaefazervM as atividadesaomesmctempo.
Estudostem mostradoumacorrelaçâcentfeocomportamentnTipoA
edoençascoronarianas.Neste sentido elak rou-se um folder e um
pénelinformativosobreestresse,comportamentoTipoA emaneiras
deprevençâoecombate.Também levantou-seaoconfnciadcpadrâo
decomportsmentonaspessoasquevisitaram oprcgrama.

MaterialeMétodos:A amostraconstituiu-sede73sujeitossendo

processo de stressdesencadeia-se em 3 fases:fase alerta,fase de
resistênciaefasedeexaustâo.Naprimeira0organismopreparapara
oestresscracelerandoseufuncionamento.nasep ndaoestressortem
umaintensidadedemasiadapararesistênciadapessoa,e0organismo
acabausandosuareservaadaptativaparaseequilibrareaterceirafase
acontece quando a resistência nâo 6 sufkiente para lidar com o
estressor, occrrendo a exaustâo. As pesquisas no Brail nâc
evidenciaram umarelaçâoentre0 nfveldestresse asituaçâodeum
alunc na iminência de sé fornur.Portanto através desta pesqnisa
busccu-stestabeltctrtstartlaçio.
Ins% mento:A comparaçâo f0irealizada através da aplicaçâo do
InventM o deSintomnsde Stress validado porLPP e GUEVARA

44 mulherese 29 homens com média de idade de 21,77 e 21,93
respectivamente,ambosnumafaixaetM ade18a40anos.Aspessoas
procuravam,voluntariamente,o progrnmn. Para coletar os dados
utilizou-se um Inventl o de padrEo Tipo A decomptmamentc,dc

(1994).

meuculosas.JJ o sexo mnvculino apresentou inquietude enquanto
espera,p ardam osseussentimentos,sr0 apressados,avaliam o seu
desemgenhc numericamente esentem-se respcnslveispelo pröprio

Objetivc:O stresspodeintedkrirno desempenhodosalunosem
testes,concurscs e provasque venham a serimportantespara 3ua
iniciaçLonomercadodetrabalho.

Métndo:Foram sujtitosdapesquisa60alunosdoprimeiroperfodo
daUFU (UniversidadeFderalde Uberlândia),69 alunosdo quinto

ProgramadeReabilitaçsoCardfacaeAptidio Ffsica

B/FMDI.

Resultados: Pode-se verificar em 80,82% d0s indivfduos, que
participaram do levantlmento,opadrlodeccmportamentcTipoA.
Sendoqueno sexo feminino 79,55% eno sexo mnqculino 82,76%
apresentavam () mesmopadrsodecomptm amento.O sexofeminino
demonstrou c0m mnicr freqtzncia as seguintes caracterfsticas:
respcnsabilidade pelo pröpric sucesso,sâo apressados,inquietude

enquantoespera,lutam paraalcançarseusobjetivosesâobastante

SUCCSSO.

Me cinaVeterino ae38% eram docursodePsicolo#a.Nb f0i

Conclusao:Atravésdcsrtsultadosdesta aç5o comunitH apcde-se
concluir que o trabalho de prevençâo e combate ao eseesse sëo
indispensfveistendoem vistaquegrandepartedanmostraapresenta
um padrâo de comportamento que m de causar risco a saùde.
Udlizandodiferentesestrattgiasparaosdiferentessexos.
Palavras-ckaye:estresse,rcdre dectle orla- nlo Ti
po4 6preperl;e

utilizadaumaamostradcdécimoperfodo devidc adificuldadedese
encontrarosalunosem salade aula,emuitosdestesse encontram
empregados,ctlc0m empregosgarantidcs.Fnirealizado umaanslise
descritiva dasmédiu,posterionnente uma anélise de varilcia,o
testeF de Snedecor,e porfim um teste para verilkarcnde estl a

SâU46
Es'
ru ssE,LX US DE CONV OLE E COPNG EM PORTADORES DE
DEFICIENCIA RSICA
Lkia & le?l
a Dias de Oliveira SfIJItM ** e Eveline Maria u al

diferença,oteste':LSD''(testwhithsignifcancelevel).

âx
çâ'
v r(UniversidadeGamaFilho)

peffododatTU e 48 alunosdo nono perfodo daUFU,totalizM do
umamnostrade 177 alunos.Naamostradetodososperfodos29 %
dosalunoseram do curso de Aponomia,33 % eram do curso de

Resultados:Osresultados mostram que ossintomu de stressda
fase alertaforam ligeiramente maispresentesno 9@perfodo ecom
sip iscânciade0,
02,()quepodeserconsideradosigniscativo.Apös
o teste u D,veriscou-se que a diferença estl localizada entre 9*
perfodoeosoueosperfodos,favorecendo ahipöteselevantada.Nâo
houvediferençasignitkativaentreosperfodosnaoutrasduasfases.
Conclusâo:O quepodemosconcluiréqueasituaçrodeiminência
deformaturaeinserçl nomercadodetrabalhoéum estressor,porém

nEotem umaintensidadedemssiadaqueatinjaaresistênciadeum
nl
imercsip ificativodepessoas.Portantoo queacontecetqueexiste
uma quebra 0 equilfbrio intenm da maicria que seencontra neste
perfodo,acelerandoofuncionamentodccrganismo,söquetem curta
duraçsc,a adrenalina é eliminada l0go e ocorre a restatlraçâo do

Obietivo:Este estudo focalizou a problemltica do estresse em
indivfduos portadores de desciência ffsica s0b a perspectiva da
Psicologia Sccial.Baseado no modelo psicolögico deestresse,teve
como proposta investigar aintluência de fatorespsicossociaisnos
processos de reabilitaçpo e socializaçâo de pacientes portadoresde
deticiêndaffsicaadquirida.TomMdn-secomcpremissaainstalaçâc
da desciência ffsica como evento Fande estressor, ccm
conseqttências intemas e extemas ao indivfduo, procurou-se
demonstrar que,mais que a pröpria deliciência s5o as barreiras

externasaoindivfduo(ambientaisesocioculmrais)queconstituem os

equilfbric.éumafasetensa,porém quenëooferccegrandesdanosa

maioresentravesàreabilitaçso eàre-socializaçâodopacienteaoseu
meio.Poroutrolado,olocusdeclmtroledoindivfduopodeafetarsua
habilidade para lidar com a sobrecarga gerada pelos eventos

saudedo indivfduo.

estressores,j/queapercepçâodecontrolesobreoseventosdavida

Pal
avras-cluwe::Jlre.
çJGpréformaturaeêaercW/d6frelle.
SAU45
LEVANTAMENTODEPADRAODECOMPORTAMENTOTID A REALIZADO
No PRX RAMAUNIVERSD ADEABERTA -FURB
Aretusa #ol Passos Baechtolde, Francieli Hennig*, Marcel

Haveroth*, Dcnfelc Karine â#a??l#, Josef Giovani Demeda
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parece estarfortemente associada a melhoresresultadcs,inclusive
sobre a saide. Finalmente, procurou-se relacionar os nfveis de
estresse às estratégias de que os portadores de defciência ffsica
dispöem e utilizam para combaterou enfrentar (cooinz) sua pröpria
vitimaçâoeaslimitaçöesporelacausadas.

Método:Pmiciparam doestudo 1* Sujeitosdeamboscssexos,

ccm faixa etv a de 15 a 84 anos, de diferentes nfveis
socioeconômicos,portadcresdedetk iênciasffsicasdiversas,oriundos

ResumosdeComunicaçöesC/enl///cas

deinstituiçöespublicase particnlaresdo Estado do Ko deJaneiro.
Foram utilizados quatro quesionlrios, respectivamente, para o
levantamento de dndos biogrl cos,para aferiçâo dos nfveis de
estresse,para averiticaçâo do locusde coneolenasalide eparao
levantamento das estratégias de coping mais freqientemente

chegarem até a Assnciaçâo Espoïva,()que corrobora c0m os

utilizadaspelossujeitos.

com maiorfreqtiência 94% d0ssujeitosindicaram que oconeram

Resultados:Entre os principais resultados obtidos,destaca-se a
baixa freqfzncia de estressados entre os portadoresde deficiência
ffsicaque participaram desteestudo,an contrl o do quesepoderia
esperar.No quese refere aolccusde ctmtrcle,nâohouve,como se
supunha,umntendênciaàintemalidadeentre osnsc-estressadcseà
extemalidadeentreosestressados.No quedizrespeitoaocoping,os
resultadosobtidosvieram,em parte,corroboraro que se esperava,

resultadosde Mattos (199*; 5)com maiorfreqfiência,62% dos
sujeitosresponderam queosigniicadoemjogarbasquetenoinfcioda
prâdcaesportivaestavarelacionadn àquebradebarreil'
asatitudinais

(atitudes),oqueccnoboracom osresultadosdeVash (1988).
,e 6)
mudançasem suasvida c0m aprJticadobasquete,0quecontirmaos

resultadosdeFemande,
s(1997).

Ctmclus&s:Estesresultadospermitem asrmarque cs indivfduos
portadcres deesta desciência e que praticam o baquete, nesta
instituiçâo,além da reabilitaçâc tem uma melhnraceitaçâo de si
mesmooquepermiteumaaçâo maispositivano seu iniciocultural,
psfqnicoesocial.
umgve,
zqueo suportesocialfoiefetivamenteumadasestraté/as Palavras-cltave:A/céplcz,psicologiaesportivaereeflflflft'b
maisutilizadas entre eslessados e nso-estressados.As diferenças
marcantessemanifestaram nasestratégiasdeafutamento,utilizadas .T/U48
em maiorquantidadepelosportadoresdedeûciêncianâo-estressados, DANCA ADAPTADA:PROPOSTADEINTERVENCXO X PROMOCAO DE
e fuga-esquiva, mais utilizada pelos portadores de delkiência SAEDEEM PORTADORV DEDEFICIANCIAR SICV
âa4 Cn'
sdna Ristow F/lff**luniversidade de Mcgidas Cnlzese
estressadcs.
Discussso: Os resultados sb discutidos em termos de sua PlmtiffciaUniversidade Catölica de Campinas)e âdrfcau Miranda
impcrtklcia para a prética diM a d0s prlzssicnais de satide, âa#reoll
ptuniversidadedeM0# dasCruzesl
principalmente diante da necessidade urgente e necessl a de
A sociezlndeatravésdepr0
dereabilitaçâcvisaapromoçâo
modernizaçso dc modelo dereabilitaçâo,quevisa assep rarqueos
da
s
a
l
i
de
e
me
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a
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a
de
de
vidadepessoasportadorasde
pcrtadofesdedesciêndaffsicatenham maximizadassuashabilidades

ide
ffsicasementaisegarantidooacessoacsservkoseoporttmidades deficiência.EsteestudoobjetivcuinvestigararelaçâoentreaSat
**Bolsistadept
k-6re lflfltldaCZ/'
â'
J

Geralfrente h um Programa de Dança Adaptada.A amostra foi
ccmpostadedezpessoasportadoru dedeiciênciaffsica,deambos
ossexos,pertencentesaAssociaçro MogianadeDeicientesFfsicos

Palavrapchave:depciênciaysica,estresseelocasdecoatrole

dacidadedeMo# dasCruzes.Foram subdivididosem doisgmpos:

comunsdisponfveisparatndasaspessoas,demcdo aatingiraplena
integraçsosocialem suasccmunidades.

paralisiacerebraleparalisiainfantil.O treinamento do progrnmade
îâU47
O BASQPETEEM CADEIRADERODM :O ESFORTEE A REABRJTACAO
EMINDIVYUOSPORTADORE:DEDEFICYNCIAR SICA.

dançaadaptadavisoutrabalharosMpectosfisiolö#cos,emocionaise

Célia & #m4
' àlves* (Universidade de Santo Amaro), Walquiria
Fonseca Dxrle (Universidadede Santo Amaro e Universidade dc
S50 Pau10),Maria & Paz Pereira e MJHJ Bernardete Ribeiro%
(UniversidadedeSantoAmaro)

Percepçpo Corporal Criativa de Wnlff (1997); uma Ficha de
Avaliaçb Ffsicacom adaptaçâodoQuesenModeSaidePzeralde
Goldberg(1996),eumaentrevistasemi-esuuturadaparaaanâlisedo

freqtiência(63*),sentem-secomoindivfduosnornuis,mesmodiante
dadesciênciaffsicaqueapresentam;2)ossujeitosdanmostra.com
mais freqiiência (63%) acreditam que a sociedade tem visöes

Maria Jzonor Espinosa Enéas (Universidade Presbiteriana
Mackenzie), Elisa Medici #fzJ/ YoshMn (Pontiffcia Universidade
CatölicadeCampina),TerezalochicoHataeMito(UniversidadeSâo
Marcos)eRoselisa CrespiMardns(HospitaldeAeronâuticadeSâo

k

sociais.Para a coleta de dados utilizou-se três instnlmentos:uma
escala de Auto Percepçâo Corporal,adaptada da escala de Auto

programa.O delineamento f0ide pré-teste,treino e pös-teste.Os
resultados obtidos nlo tiveram diferenças estatisticamente
Objetivos:Ocrescimentointemacionaldosespcrtesparadescientes signiticativa entre os dois grupos,M as alguns aspectos foram
tem sidomuitogrande.M esmc apls20 anosdesuacriaçëc,maisde evidenciadosnaanllisequalitativa,como amelhorianaauto-estima,
20mi1atletasdescientesde60pafsestêm palticipadcdecompetiçöes ()reconhecimento corporale aintegraçâo social.Comosetratou de
e a criaçpo de esportes nlpcs para deficientes condntla sendo um estudo experimentalas dcficiênciasdevem ser classiscadas e
desenvolvidosacadadiaquepassa(Teixeira,1997).
separadasparaessetipo detrabalhc,esubdivididasp0rfaixaetM a.
O objetivodapresentepesquisaéodeestudar()pelfldeum gnlpo Em relaçâo ao sexo nâ0 houve diferença. Ressaltamos que a
de indivfduosportadores de desciência ssica,que fazem uso de defciênciaffsicanlocomprometeaotndoaaquisiçlodashabilidades
cadeirasderodasequepraticam obuquetenaAqsociaçâoEspoï va motoras,parao desenvolvimento dadança,emboravH osaspectos
daDivisâodeReabilitaçâodoHospitaldasClfnicas(AEDREHC).A foram evidenciados como importantes fatores para melhcria da
hipötese é û de veritkar se a prltica esportiva e a experiência qualidadedevidaepromoçrodesalidedessa pessoas.Portanto,se
conseqûentedo trabnlho em grupo,sâo fatores facilitadoresparauma faz necesse o a elaboraçëo de novas propostu neste campo de
melhorreabilitaçso dosindivfduoscadeirantes.
atuaçb .paraqueaspessoasportadorasdedefciênciasffsicaspossam
M étodo: A amostra é constitufda por 16 deâcientes ffsicns de integrarem-semelhornasociedadeecom novu expectativas.
ambos os sexos. Foi udlizadc nm questionM o com 33 questöes l
projetopnanciado4vlaPIBIC/UMC.
abertasefechada,adaptadodeFerreira(1998)eampliado com base Jklavre-cllave.'sau'de'c/rp/,depciência,psicologiasocialecriatividade
naliteramraespecializada.Osdadosfornm analisadosem freqtiências
JâU49
absoluœ erelativas,pm'
aposteriorcfculo do qui-quadrado.
Resultados: Destacamos alp ns dos resultados que obtiveram PREVENIAOEM SAbDEM ENTAL:PRODW XOCIENTIFICADE 1995 A
diferenças signitkantes: 1) o3 sujeitos da amostra, com mais 1992

distorcidas com relaçâo à sua deticiência,o que corrobora com os

resultados de Adam (1985); 3) dos sujeitos pesquisados, 69%

Paulo)

(1993);4)quanto às dificuldadesencontradas pelos sujeitos da

NolimiardoséculoXXIo foco sobreaprevençâoseapresentaao
psicölogo da1eadasalide como opçâo prioritM a desua atual/o.
Importa,pm'
a tanto,conhecera produçzo cientfâcana ârea,seu grau

chegarnm à AEDREHC através de médicos, psicölogos ou
fisioterapeutas, resultado este que corrobora com os de Almeida

amosea,com maiorfreqtlência(69R9,ele,
sacreditam queasbarreiras
arquitetônicas sâo as maiores ditkuldades que encontzam para
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de desenvolvimento eestratégiasquejé se mostraram etkientes,
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abertas. O instmmento f0i aplicado diretamente em academias,
escolas e universidades, Os resultados mostraram que 30%
ministravam aulashsmaisde 10 ancs,67,6% davam aula deumaa
levantamentcf0irealizadojuntoàbasededadosPsycLitudlizandoas seishoraspordia,cinccdiasImrsemana;53,5% utilizavam material
palavras-chave preyendon O J meztalhealtlb resultando em 589 para()n5o abtlsoYocal,dentreelescsmaisutilizadosforam 0apito,
7%
referências,dasquais49,
41% sb deardgns,31,
41% decapftulosde sepido de linp agem gestuale mlisica baixa,sendo qut 46,
livrose 19,19% de livros.Foram tabulndnnasser intescategcria: diminuem,àsvezees,aintensidadedo som paradarinstmçöespara
anodapublicaçro,nimerodeautoresem cadareferência,instituiçëo scusalunos.Foictmstatado pcuco conhedmentosobrectrabalhoda
a quepertencem,pafsdeorigem.periödico de suporte,faixa etl a Fonnaudiolcgia.apesardamaioria reconhecer que amesma pode
alvo,objetoetipodapesquisarealizada.Veritkou-se,c0m relaçscao auxiliI- lcs;33,8% d0sentrevistadospossuem problemaYocalque
ano dapublicaçëo,18,
51% em 1998,24,28% em 1997,3379% em ccorrem tantc naatividade prtéssicnalcomo foradela,na maioria
1996,23,09% em 1995e0,34% em 1994.Geralmenteaspublicaçöes dasvezeshlmm'sdecincoanos,Conclof- sequeosprofessoresde
pcssuem um (39,22*)oudoisautores(30,73*),sendo 2,55% del% educaçro ffsica podem serinclufdosllcgmpo de risco parafuturas
provenientesdaUniversidadedeO ndres,2,21% daUniversidadedo disftmiasdevido aosmaus hsbitos vocais,sendo uma atividade de
Estado deNew York,1,53% da Uciversidadeda Califörnia eipal extremo esforçovocal,maioriautilizaalpm materialparaevitl -1o,
visando adefiniçëo dediretrizespara aformaçâo doprosssicnalna
atualidade.O estudo apresenta anélise daproduçâo ciendsca sobre
Prevençlo em salide mental no perfe o de 1995 a 1998. O

porém isto sö ocolx às vezes,podendo gerar problemas que se
opredomflliodepublicaçöesn0sEstadosUnidns(62,14R9,seguidos tomam cadavezmm'sfreqtlentese,sem osdevidoscuidados,podem
do Reino Unido (8,49*) e Austrfia (4,07*). As publicaçöes seestenderp0ranos.Osprofessoresde Educaçlo Ffsicaspctsuem
istribuem-seporpandent
imero deperiödicos(cercade 130),dos consciênciadeque aFonoaudiolngia pode auxilié- los,pcrém a
quaissedestacam oAmericanJxrv1ofcommunit
y'zyeel/gycom maioria partilha da opiniâo de quepodem auxilil-Iosdepoisdo
5,84% daspublicaçöesnestesuporteeJoumalo/'/Wlaz,c Prevention problema instaurado e nâ0 na prevençâo, mostrando o
com 3,78*.Oseaballmssâ0 dirigidosaosadolescentes (23,
94*), desccnhecimentodoshIbitosdehigienevocaleformasdeplevenir
adùltos(23,43*)ecrianças(20,20%).enfocandoquestöesrelativash possfveis problemu na laringe;possuem consciência de que sua
prevençâo da doença mental(16,81*),do estresse (8,83*)e do prtéssâoexigeum grandeesforçovocal.Consideram queoproblema
suicfdio (8,65*), além da preocupaçâo c0m a sallde mental vocalcausainitaçâo,desânimoefuturosproblemas emocionais tais
propriamente (111 (31,92*), Oulos aspectos com freqtlência como frustraçöes, depressâo, pcdendo requerer asistência
aproximada de 6% cada sâo relativos à drogadkâo, MDS e psicclögica.
vitirnizaçâo.Os tipos de publicaçöes predominantes refercm-se a *Alunasda n fverlfd/tfedeMogitfarCrazes
percentagem daUniversidadeW ashington.Estesindicadoresaplmtam

estudcsempfricos(N ,28%),livrostipo mnnuais(4,92%),revissode
literaturadepesquisa(3,90%)ee çöesdeconferênciu em simpösins
(3,57%). Relativamente à literatu:'
a de pesquisa, observam-se
delineamentc! correlacionais ou de levantamento (41,18*),qllaieperimentais (36.13*), experimentais (11,76*) e estudos
descritivos(10,92*),além detrêsmetanllises.A diferençaobservada
entreosdelineamentnsfoiestatisticamentesigniscativa(:2=36,13;3
g.1.; c1
=0,01).A freqtzncia signiscativamente maior de estndos
ccgelacionaisindicacpouccdesenvclvimentncientfficodaéreaea
necessidade dedelineamentosdepesquisa mais sossticadcsparaa
adequadaavaliaçâo d0sprogrnmnmem curso.Poroutro lado,hsque
semencionaraausênciadepublicaçöesbraileirasnestaabrangente
basededados,()querelegaasexperiznci% nacionaispraticamenteac

desconhecimento.Isto sinaliza a tlrgência de qne esforçossejam
envidadosvisandopreencherestalacuna,
Palavras-chave:Jlrzverlre,saùde- nlalepr/dufe cientl
pca
+
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PREVENCAO DE PROBLEMM DA VOZ E PSICOLO ICOS:
CoNllK - FM 'osENTREDX ENTESDEEDUCACAO RSICA
FlâviaFwtuukf#,Camila0.& nf*,Carolinafe /Beig*,ClJl
4#1 P.
Figueiredo%,Deborah E Chiozza*,Gisele Fldo*e Paola Maria S.
Ribeiro%

O abuso e a maneira incorretado uso davoz tem sidc temade
pesquisade ve osprosssionaisda 1ea de Fonoaudiclcgia,sendo a
disfcnia freqûente nos profissionais que tltilizam a voz ccmn
ferramenta de trabalho,entre essesprcsssionais estâo aquelesque

Jklcprtu-c&pe.prevençao'probkmavocaledifonia
âWU51
DIMENO ESD0MODELODECRENCASEM SAO EE COMPORTAMENTO
DEHIGINEORAL
ângela Monteiro #J Silva,Rt/gëfo Galvâo,#Jn
-ica C.SJ??=rl###,

Gislaine â/orlâ'
o de Souza** e Ctzucndm â. S. ârfll.
j/'t
(UniversidadcGamaFilho)
Obietivos:A lligkneoralé desumaimportâncianaprevençâo de
doençasdacaVidadeoral.O acimulodeplaca'
dentaldesempenhaum
papelimpcrtantenaetiologiadacO eedoençaperiodontal,asquais
së0 as patologias de maiorprevalência na populaçso.O presente
estudo investigou seasdimensöesdoModelodeCrença em Sal
ide

(MCS) (susceptibilidade percebida em relaçâo a doenças dentais,
severidadepercebidadascondiçöesorais,beneffciodamanutençLode
um alto nfvelde Mgiene oral,e motivaçâo para atingir e manter

elevadopadrlodehigieneoral)poderiam predizero actimulodeplaca
dental.

MateriaiseMétodos:0!sujeitosforam 68 pacientesdaClfnica
Odontolögica da Universidade Gama Filho prestes a receber

eatamento.A placadentalfoimedidaem todososdentes(fndicede
placa, Silness & Löe, 196*. Em seguida, os participantes
respcnderam asmedidas.AsdimensöesdoMCSforam avaliadasp0r
escalasanalögicasvisuais.Varilveissöcio- demogrv casrelevantes
foram coletadasatravésdeum qllestion/rio.

Resultados: Foi produzida uma Regressâo Ml
iltipla (métcdo
Stepwise),tendoaplacacomovariiveldependenteeasdimensöesdo

mantém um conjuntodeabusnsdavoz,desgasteffsicoeambientede M CS, gênero e educaçâo, como varisveis independentes. Dois
extremo bamlho que sâ0 os prosssionais ligados aos esportes e

preditores alcançaram significância ao nfvel de 5% ; severidade

içöes orais e gênero. O coefidente de
atividadesssicas,Objetivos:analisarascaracterfsticasdestaatividade percebida das2cfoond
i
de
0,15.
de
t
e
r
mi
na
ç
â
o,
R
,
profssionalccmo a oconfncia ou nâo de problemnq vocais,os
hibitos durante as aulas,como também o conhecimento na ârea de

Conclusâo: Estes resultados indicam que pacientes os quais

Fonoaudiolo/a e eventuais problemu psicolögicos que tais percebem suascondiçöesdentaisde uma forma maisseveratendem a
problemnqvocaispoderiam ocasionarnestesprtéssionais.Método: apresentarnfveissignifkativamentemaisaltosdeplacadentalantes
foram sujeitns desta pesquisa 71 professcres,sendo 40 dc sexc do tratamento.Os dabos do presente estudo também consrmam

femininoe31mnqculino.divididosem 14 deJ
caref,26deMogidas
.a
Cruzese 31deSâo JOSéd0sCampos.Paraa coleta dosdadosfoi
uulizado um questionY o contendo 11 questöes fechadas e duas
264

observaçöes prtvias de que os fndices de placa dental sëo mais
elevadosem homensdo queem mulheres.Em suma,osresultados
sugerem que as crenças investigadu explicam apenas uma pequena

Resumosde ComunlcaçöesC/ent/fkas

variânciadoactimtllo deplacadentalem pacientesprestesareceher d03gnlpos.concepçb sobre 0 trabalho grupaleinformaçöessnke
fcrmaçpo especfsca.Os dados fnram analisados qualitativamente,
tratamento.
Palavras-cluwe:modelodecrença :plsaéde,flclm l/deplaca#e?Ilcle
pelc procedimento de anélise temltica de contel
ido.A pré-anl se
J/er
li'
fkrdentais

permitiuadefinksodedoiseixosdeanzise:osigniscadodoespaço

G
.
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glupaleaconstruçâodaidenudadeccmoctmrdenadnr.A partirdessa
pré-anâlise,fcram selecicnadasseisentrevistastfpica dassituaçöes

QUESTIONV ODESAODEGERALDEGOLDBERO-QSG:COMPARAIAO

vividasmresseconjuntndeprosssionaisparaumaanlliseextensiva.

DosFlcoRF.
:MtDIOSP0RSEXO

1/.
n,fcrmgdah; 19 anos, trabalhanumaunidadeblsicade sal
ide,

M dre'laiz MoraesRamos (Universidade de Taubaté e Centro
UniversitlrioSalesianodeSâePaulo)

0QSG éum d0spoucosins%mentosobjetivosdesenvolvidospara
detectar problemas de salide mental nâo extremados (distérbios
psiquistricosmenores)validadoparacBrasileqvetambém pode5er

reiiza 5eu trabalhc grupals0b pressëo dainstitukâo;apesarde
reconhecer0potencialdogupo,nâ0seassumecomn ccordenadora,
recollhecendo seuslimitese vivenciando c0m angl
istia esse lugac
Bete, formada hl 16 ancs, trabalha num hospital psiquiJtrico,
respcnde à demanda da instittliçIo pelc trabalho em pupo)sua
idealizaçso do grt
lpo edacoordenaçpo alevaareproduzf-loscomo

utilizado na populaçpo normal geral nso clfnica. Os dadns do

espaçosqueservem àestnlturaçâodoservkn.Jane,formadahs16
anos,trabalha num ambulatdrio de psiccln#aem hospitalgeral;
brasileira (Puquali,Gouveia,Andriola,Miranda e Ramos, 1996) descobre o valordo grupo em sua trajdöria prosssional,busca
instrumento ori/naltGoldberg, 1972) bem como da adaptaçb

apontaram queosescoresfemininosforam superioresa0smavculinos,

fcrmaçb e acaba p0r construir seus gmpos comc espaçcs de
ccntinência e aprendizagem compaïlhada, m tencializando os
sipitkânciade0,
01),mdicando queasmulher> apresentam maicr recurscsterapêuticosdo gqupo.M a,formadahâ 12 anos,desperta
severidade ncs disërbicsmentaisavaliados.Todavia,esttsautores para () tabalho grupal na graduaçlo; trabalha num centro de
alertam paraanecessidadedemaisinvestigaçöesparaaveriguaras atendimentoàcriançaeadclescentevitimizadcsecriaespaço parao
diferençasobservadasentreossexos.Assim sendo,esteesttldo teve atendimento grupal em sua instituiçlo; concebe o gupo
comocbjetivoccmpararosescoresmédiosdoQSG nosseusfatcres realisticamentc e ainda assim, mostra-se presa à concepçâo de
geraleespecfscos,Participaram destapesquisa606sujeitosquenpo cocrdenadorgnlpalcomo pdl0detentnrdasaide,Dora,formadahs
estavam submetidos atratamento mental,da re#lo do Vale do 10 alms,trabalha num nlicleo de apoio psicossocial;constrpisua
ParafbanoEstadûdeSâ0Paulo,c0m idadeentre15e65anos(média identidadecnmccoordenadoragrupalbuscandoformaçsoespecfficae

sendoqueestudiferenju forambastantezxpressivas(comnfveisde

de 29.3 anos),distribufdoseqdtativnmenteporsexo eestado civil, identificadac0m 0 projeto desua instituiçD,promovendo como
?redominandnpessoasc0m escclaridademédiaousuperior.0 QSG cocrdenadoraum espaçôdereconstruçâodavivinciacoletiva,apartir
foi aglicado de acordo com as instruçöes da adaptaçâo para a

deumaconctpçâcrealistadeseusgnlm s.Lia,formadahl 10 anos,

populaçsobraileira,queconstadecincofatoresespecfscos(estresse trabalhanumaenfermariadepediatriadeum hospialgeral;npo tem

psfquico,desconsançancdesempenho,desejodemorte,disërbicsdo formaçb espedhca,masdemonstraumaidentiscaçb positivac0m o
sonoedistt
lrbiospsiccssomsticos)e um fatorgeral,totalizando 60 trabalb grupal;vivenciaseulugardectmrdenadoracom anlstiapor
itensrespcnidosem escalasde4pontos.A anâlisedevarilcia,que
cnmpartm cs escores m& iosdasamostras feminina e masculina,
tendo sido ccntrolado 0 efeito da idade e do estado civil, n5o
apresentou resultadostâc contundentes,demcdoquef0iencontada

faltar-lhesubsfdicsteöricosetécnicos.Essesresultadosss0discutidcs
tmscandc compreender a mediaçâo da fcrnmçâo e da vinculaçâc
institucionalsobreasconcepçöesdo prôfissicnalsobreseu trabplho
pupal,esobreaconstlw âodesuaidenidadeccmocoordenador.

daif
f
erenças
igjscativaexpressivaafavordismulheresapenasno
tor distl
irblos psicossnmlticcs (F16. =10,123, p < 0,*2),

CNN
Jkl
twrar-cMve.
'interveaç. :r1ec1)ataaçaoprolnionale/br- ft'
kl
pr
o
ps
s
i
o
n
a
l
enquantoquen0sfatcresgeral(Fj96c4-4,508,p < 0,034)eestresse
psfqtlico (F1(. =3,885,p < 0,049) a difcrcnça f0i mais tênue. J'âU54
#

Pcrtanto,ahipltese,sugeridanosestudosantericres,dequehsuma
maiorlabilidadedasmulheresem termosdesalidementalncsfatores

APSICOLOGIANAPERSPECHQ DAPROMONODASACDEI
Gislaine Messias de IJ??lJ e lmail#e Josê Messias Mendes

do QSG,nâ0 tem sustentaçâo com base nosdados 0ra relatadcs. (UniversidadedeSâ0Paulo,RibeirâoPreto)
Estudcs futuros, incluindo uma maior divcrsidade de varisveis
investigadas,podersesclarecermelhorpossfveisdiferençasentreos
sexcsno quetnngeasalidemental.
Palavravcluwe.Jalkl:mental,g/ner/edfâv
fgr:jtv de.
vzzl
,
'A + ntal
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O Pslcélrco No ATENDIMKNTO GRUPALEM SERVICOSPOBUCOSDE
SAéDE:SBIsOLHARES
Patrlcia Glrcl
k de sbuza*, Carolina Molena. e Marisa Japur

(UniversidadedeS5oPaulo,RibeirâoPreto)
A inserçâo do psicölogo na sat
idepliblica consdtuiimportanteeixo
nasmudançasdeatuaçâo dopsicölogo nosanosrecentes,requerendo

alteraçöesnomodelodeatuaçâodesseqrosssionalcom acrescente
demanda pelo atendimento grupal.Conslderando o descompasso da
fonnw âoem relaçâo aessa transformaçâo darealidade prosssional,o

presenteestudotem pcrobjetivocomyreendercomosed;arelaçëo

desses prosssionais com essa modahdade de intervençëo.Foram
eneevistados40psicölgosvoluntM os:ambosossexos,24 a55 aTms,
doisa 24 anos de fornmdos,trabalhando na rede pliblica de sat
ide,
realizando atendimentosgrupaiscom diversasEnalidades.Utilizou-se
rcteiro semi-estnlturado contendo aspectosrelativosk caracterizaçâo

Resumosde Colpl
/nfcaçles Cientl
ficas

Objdivos:A Satidef0isendodefinida>laOrganizaçâoMtmdialde
Saide(0MS)comoum testadc deccmpletobem-estarffsico,mental
esocial,enpo simplesmenteaausênciadedoençanu enfermidade'.
Entretanto,estadesniçâo deSal
ideaindaé estl ca,um idealaser

atin#do. De outro lado, o conceito de Promoçâo de Satide,
inicialmente entendido no âmbito do indivfduo, excluindo a
responsabilidadeindividualnesse processo,passou a serredeinido.a
partir de Conferênci% Internacionais sobre Promoçâo de Sal
ide,
realizadas pela OM S. Um novo entendimento sobre Salide é
constnlfdo.um conceito positivo,considerando-a como uma prl ca
cotidianade vida.Assim,o papeldaPsicologia entendida como um
conhecimentoquevisapromoverasaudeindividual&ou coletivano
cotidiano vem à tona para sua discussâo e definiçâo, dentro desta
perspectivaapregoadapelaOM S.
M aterial e Métodos: Revisâo bibliop o ca sobre o conceito
Promoçâo da Sat
ide preconizado pela OM S e reflexâo a respeito do
papeldaPsicologianestecontexto.
Resultados:De acordo com a primeil'
a Conferência Intemacional
sobre Promoçâo da Saude,realizada em Ottawa,CanadJ,em 1926,

Promojâo daSalideéonomedadoaoprocessodecapacitaçâoda
comunldade para atuarnamelhoriada sua qualidadedevl
'dae saide,
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4.Ensino deEnfermlgem,na Faduaçëc;5.Assistlncia ao doentc
deveserVistacomntlm fectlrsoparaaYidaenl0comocbjetivode mental;6.Trabxlho em eqni?es mlliltiprosssbnais e 7. œ tras
viver.enfatizando ()! recursos sociais,pesscais e as capacidades temlticu que nlc se enquadtargm nu categorias antericres.
ffsicas.N0s onze anos seguinte,
s foram realizadas quatro nnvas Ctmsiderandc-se que a interdisciplinaridade se refere ao
Conferência sobrePromtçâo da Saide.Em Adelaide,cnde foram relaci
onamentoentreaslreasem projetcsdeestudo,pesquisaeaçsc,
discutidasPolfdcasRiblicasvoltadasparaaSal
ide,asat
idef0ivista ccncluiu-se que a fcrma como isso vem se operando no ccntextn

incluindotlmamabîparticipaçlon0controledestegrocesso.A saùde

ccmoum sölidoinvestimento social,colaborandoparaasuperaçlcda
ineqëdade.Em Sundsvall forâm cclocadcs em pauta Ambientes
Favcrlveis à Saéde, um desenvolvimento sustendvel, que é o
resultado daprencupaçso cada vezmaiorque fcise instalando no
tocante àpreservaçân dc meio-ambiente.Em Santa Fé de Bcgctl,
Colômàia,grccurcu-sedeinircsip ificadodaPromoçâodaSaddena
AméricaLatinaedebaterestratégiasecompromissosparaseaungir
bonsnfveisdesaùdeparaapopnlaçb '
latina.Epcrt
iltimcem Jab rfa;
Repl
iblicadaIndonésia,buscando-seorientaraPrcmoçb de Salide
pelc Século XXI adentrn,colocando-a ccmn uma chave para ()
invesqmentoem saide,com evidênciu dequeéefetiva.
Conclusâo:A partirdo conceito dePromwâo deSaidee de um

focalizadoé.sobretudo,atravésdodiâlogotMrico.Em setratantode

profissionaisqueatt
mmnaâeadaSaide,sejanaassistênciadiretaao
cliente,sejanaconstmçâodacompreensâodoprocessosaide-dnença,
reconhece-se como essencial a conperaçso entre as kras aqui
fccalizadas.

palavravchave: psicologia e Je&, psicol
ogia E, esfennagem e
interdisci
plinaridade
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CoMlmmr y-sTF-RMA TICM DEFRANCA (SP)E RE0IâO:ESTUDO
Pu l-rum u 1

lreneR/#?#?
ze.
rdeâ?l#rJ&#*(UniversidadeEstadualdeCampinase
Un
i
v
e
r
s
i
d
a
d
e
de Franca) e Tales K'l:!J Santeiro%e (Pontiffcia
novo entendimento sobre Saide,a Psicolo#apode serintegrada DniversidadeCa
tölicadeCampin%2).
dentrodestaperspecdvaglobal,sublinhandocadavezmaisseupapel
nasaçiesqnesâocapazesdepromoverasaudeeem ultimainstânciw
a cidadnnia,trabalhando na direçpo do indivfduo edaeducaçpo da

Atualmente aIiteratura tem enfatizado o caritermuldfatorialque
e
nv
ea questâo dadependênciade drogas.Dadaainefdciados
sccidade.éaPsicologiasendnvistanaSaideH blica,sendocapaz modoelv
l
o
s remediatiYos, tem sido imprescindfvel a discussso de
de Promover Saide de mnneira global, consoante com as
P
r
c
p
o
s
t
aseaatuaçpoYisandlapromoçlodesal
idenosmm'sdiverscs
recomendaçöesd0s(rgsosôsciaisdesaddenoâmbitomtmdial.

îpartetfeProptofmancindnpeloCNPq
1)altwrar-c&pe;sal
ide,cizlzlllaiceJleel& psicologia
+

âmbitosinsetucionais(escolar,fnmiliar.organizacionaletc).Através
dodelineamentodoperlildascomunidadesterapêuticasdeFrancae

regiâo,esteestudcobjetivacompreecderocontextogeralem queelas

eseususulricsestâcinselidos.Re>lizou-sevisitasa 11ccmunidades
terapêuticasdeFrancaeregib ,quetêm porclienteladependentesde
A PSICOLOIIlANAPRODUN OCIENTIFICADEENFERMAOEM
AnaMan'
a#l
'
?a:a/J Carvalho :Graziela I*/twlfnaPavandeârrlil substânciaspsicoativas,epesquisaem arquivosdasinstituiçöes;em
Camaqoe (Departamentc de Enfermagem Psiquistrica e Ciências funçâo de tlm prcce mento falho ou inexistentede sistematizàçâc
&ou registro dcs dadcs de cada comunidade, fnram realizada
Humanas/EscoladeEnfermagem deRibeirâoPrdo/usp)
entrevistassemi-dirigidasccm csrespcnslveisp rcadauma delu,
imero de vagas
O presentetrabalho buscou,dc ponto de vista da Enfermagem, Qnde investiglm-se: fundaçro; localizaçlo; nt
atravésde consultasa peri&icosdalrea,identitkartlementosde oferecida eocupadas;teinpoemétododetratamentoadotados;forma
interca bio destacom aPsicologia,cnnsiderando-sequeessatroca depagamento;mantenedores;qualificaçhn prosssionaleescolardos
entre duas 1e.a dc conhecimento d/-se num centexto de responséveis; e qualiticaçso profissicnal dos funcinnl os das
interdisciplinH dade.Parato to foram selecicnadosseteperiödicos: comunidades.Os resultados sâo apresentados considerando-se as
90*)ccmunidadesfundada nadécada
RevistaBaianadeEnfermagem,RevistaBrasileiradeEnfermagem, maioresfreqûências:10 (90,
RevistadaEscoladeEnfermagem daUSP deSpoPaulo,Revistada de 1990 e 4 (36,36*) em 1998; 9 (81,81*) possuem sedes
Esccla de Enfermggem da UERJ,RevistaGaucha de Enfermagem, administrativas,sendo5 dela (45.45*)no municfpiodeFranca;11
Revista Latino-Americana de Enfermngem e Revista Texto e (91,66*)comunidades têm sedesrurais,sendo 3 delas(25*)em
Ctmtextû. Oscritériosde seleçâo foram:1.Representatividade de PatrocfnioPaulista(comcumadascomunidadestem doissegmentos
diferentes feas geogdscas do pafs; 2. Pee dicidade e 3. mrais.naanfisedosraultadosdassedesruraisconsidera-seN=12);
Dispûnibilidade no acervo da Biblioteca Central do Campus da nc geral, tem-se 365 vagas distribufdas nas 11 comunidades
icaje229usu/riosàépocadolevantamentotan-fev1999),
Universidade de Sâ0 Paulo em Ribeirâo Prdn.Foram cnnsultados teraplut
26%
1548 artigos e,destes,selcionadcs 317 que se enquadrarsm no istcé,62,73% dasvagasofertcidasestâcpreenchidas,versus37,
critério de incluir,na sua abordagem,questöes psiccldgicas.Tais vagasociosas;em 11(9l,66*)comunidadeshsexcessodevagasem
artigosfcram analisadosnaperspectivadesebuscarfndicesdetrccas relaçâc ao nlimero de usuo os; 6 comunidades adctam 9 meses
entre as sreasquantc a:1.Autoria d0s trabalhos;2.Referênciasa (54,54*)para tratamento;7 (64,64*)comunidadesutilizam comc
obras de Psicologia;3.Metodologia e 4,Fundamentaçâo teörica. método de tratamento o regime de intemato;o estabelecimtntc de
Buscou-se,ainda,levantarem que âreas de atuaçpo foirequeridaa formas de pagamento é variado,havendo 3 delas (27,27*) que
participaçbodaPsicologia.A anâlisedosdadosapontouparaapouca cobram 2salM osmfnimos;osmantenedcressâopredominantemente
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palticipaçâo de prosssionais dePsicolo#ana autoria de artigos os pröprios recuperandos. que mantêm 4 dela (36,36*); na

relacionadosacontel
idosdeEnfermagem.Ccm relaçëoàsreferências qualiticaçâo dos resptmséveis pelas comunidades, destaca-se
bibliopv cas,amaiorpartedostrabalhoscitou obrasdePsicclogia. sapateiros (26,92*)eumaelevada frequência de qualificaçöes dos
Quantohmetodclogia,aestratégiamm'sutilizadafûiaentrevista,cujo responslveispelascomunidadessem conexâo com alreadesaude;

empregc n5o tem sido prerrogativadaPsicolo#aapenas,masdas em 1(9,09*)comunidade0responslveltem formaçsoespecfsca;no
CiênciasHumnnas,demodogeral.Quantoàfundamentaçâoteörica graudeescolaridaded:sresponslveispelascomuidades,obteve-se

n0smcdeloscl8sicos da Psicologia,veriscou-se uma tendênciaà alto fndice dos que D ssuem o 10 Fau completo (50*); hl
opçâo pelomodelopsicodinn
-mico,masveriscaram-seconfiguraçöe,
s equivalênciaentrequaliscaçöesprotissionaisquetêm conexâocom a
especfticasem cadaperiödico.C0m relaçâoàtemâticadcstrabalhcs, lreadasaide(56,66*)eoueasquen5oo tem (43,34*).Osdados
foram identificada as seguintes categoria,colocadas em ordem apontam para:urgência em se estabelecercritérios de Escalizaçëo
decrescente:1.Assistência globalao cliente e familiares;2.Reaçöes ?ar
aaberturaemnnutençâodenovascomunidades;necessidadede
emocionais de pacientes e familiares frente a situaçöes de m serçâo de mâo-de-obra de profissionais da érea da saude no
adoecimento;3.Reflexöessobre a atuaçâo prosssionaldoenfermeirc; tratamento da clientela dessas comunidades; existência de mais
Resumosde ComunicaçöesCientlficas
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instituiçöesdoqueademnndagorestaespéciedeserviçosem Franca
eregiâo.

lprojetopzattciadopelat/plfvzrzf
/fzi/f:deFrasca
2J(
7?.çjJlJCNPq.

Jkltpraî-cupe;dependentes(kdrogas,Frfacn(SP)ec/vptidcde.
r
terapêuticas

54U57
O CUDARSEM 0 CURAR

cincobenzedeira,ccm idadeentre72e78anos,residentesnaszonas
llrbatlasd0smunicfpiosGuaçufeVitöria,Espfrito Santo.O roteiro
semi-estruttlrado utilizado nas entrevistas procurou contemplar
aspectos relativos à dados pessoais,espedfkidades da prstica da
benzedura,snasrelaçöescom amedicinae areligisc,apercepçâo,

pcrpartedossujeitos,daescsciadeseusmétodoseoprocessode
desenvolvimentodcseuoffcio,bem comosuale#timaçâo.Osdados
obtidosforam submetidosaumaanl sequalitativae agrupadosem

ixosteméticos.(Resultados)Atravésdaanllisedecontetido dafala
Luciana7bvfp;p-#JJ://f#*,/'
Hl Arantes#:Oliveira,Belin'lnPinto e
d
Simses e2t41t):1M tônio dos SM I/J(Universidade de Së0 Paulc, cssujeitos,destacamcsaspectosrelevantesdaprlticaedooficioda
RibeirâoPreto)
Introducâo:A formaçsc de um prosssionalde satîde privilegia o
curarbno sentidoderestabelecerasal
idemasem algumassituaçëes
espedicas,como no serviço onccldgico,0 paciente nem sempre
cbtém acura,restandc adiffciltarefa de cuidarsem curar.Nessas
circunstânciu të0 tensaséextremamentediffcilaessesprosssicnais
estarem presentes em seus trabalhos sem que se sintam aflitos e
donlinadôspelador,tristezaeperdaqueosrodeiam,principalmente
semnntêm um ccntat:pröximoprolongado ccm essepacienteesua
famflia,como é o caso da enfermagem do presente estudo.Surgiu
nessecontextcanecessidadedecuidar& quem cul
o ,efoiinstitufdo

benzedura agrupados em categorias: A descobe> do Dom ; A

legitimaçâo dc ofkio (social, cientffka e religiosa); O
aprendizadc/transmissëo do saber; Os motivos da busca pela

benym.
deira(infoe nioafetivo,profissicnal,econômico esat
idel) Os
malesesuasdistinçöeslmalolhado,cobreic,espinhelacafda...);A
prIticadebenzer(técnicaseoraçöes)eA eficlciadabenzedura(afé
e os casos de cura). (C(mc1us50) C0m base nesses elementos,
ccnclufmosinicialmentequeabenzedeira,atravésdesuasprsticase
ccnstruçöessimbölicas,passaasepercebercomoum ins% mentoque
atua scbremalesqueinterferem navidade quem aprocura,sendo
essapercepçso compaïlhadap0routroselementosdo grupo aque

pertence.Essefatopermitcàbenzedeiraaconstruçso,juntoaesse,de
um sentido para os males que at
ligem sua clientela.é nessa

um grupo paraosprosssionaisde enfermagem hematolö#cado ctmstrtlçâo que se estabelece o campo de ehdda daprstica.Esse
Hospit: daS Clfnicas de Ribeirpo Preto, coordenado por nma
psicöloga do serviço.Tratava-se de um grupo aberto,com uma
participaçb mfnimadecinco e mfxima de sete protissitmais,c0m
uma frmtiênciasemnnaleduraçâo deumahora,E 0obietivodesse
trabalho foio de descreveresse processo grupaldecorrido em nm
perfododeum ano,sendoqueaquestpobisicaaquif0iadeaverip ar
osefeitcsdaintervecçâc psicol4gica sobre essesprotissionais.Os
suieitosdc trabalhoforam todososprofissionaisdaescaladeplantâo
quepardciparam do grupoecprocedimento f:iaanfisequalitativa
deavaliaçpodeprccesso,aplicando-seumaanâliseteml casobreos
segmentos dos relatos verbais.cbtidcs através das anotaçöes das
verbalizaçöes dos participantes durante os enccntros.O material

campoatt
lan5oapenasquandosedsaeliminaçsodosçsintomas',ele
émuitomaisamplo,poisocorrequandoelastrazem paradentrodele
pessoaseproblemaqproduzidcsdentrodeumadeterminadacultura,
rclativizando-a.Nessa açlo,ainda que nâc saibam,inscrevem a
etklciadc seuoffcionumadadaintervençlo noprocesso histörico e

socialdasuacomtmidade(Oliveira,1985).
CAPES

Palavras-chave:pensamentomhico-relinioso,medicinaptpullre
benzedeiras
s'
âU59
OFICINADESENSIBIIJRACXODEPROFISSIONMSDESAVDE

selecionadofoisubmetidoàavaliaçâcdedoisjuizesindependentes, Fonseca. Rosana*hlrusta Wvm' ##, Souzp, pH.çcfllc Evelyn*%,
queestabeleceram asunidadesdesignificado,sendoconsideradu as Volochko,ân> (Ntkleo deInvestigaçâo em Sal
ideda Mulhereda

avaliaçöes de consenso.N0s resultados pode-se perceber que os
integrantesdpgrupopassaram asequestitmarmaisarespeitodavida
e da morte,da doença e de suas escolhu de vida,incluindo a
prossssoea(Iimenssûafetivaenvolvidanoscuidadosoferecidosao
paciente.O grupo é visto como umapossibilidadedeelaboraçâo e
crescimentodiantedo citadostressquesâo submetidosnocotidiano,
permitindo até uma ressigniscw âo de seus papéis prosssionais,
proporcionando relaçöesmais emprticascom o sofrimento alheio,
colocando-se ao mesmotempc sutkientementepröximo paracuidar
do paciente e distante para preservar asua integridade emocional.
Comoconclusa
-odessetrabalhotkaaconstataçâodapossibilidadede,
aeavésdeum pupodereflexLo,capacitaro prosssionaldesat
ide a
lidarmelhorcom assituaçöescausadorasdeestresse,tanto para si
com paraosoutros,podendoadministrarmelhoraquestsodocuidar

Criança.Instituto de Sat
ide,SecretM a de Estadc da Saide.S5o

Paul0l

Objetivo e Descriçâo do prpblema:Pesquisa mostrnm que a

assistênciaaopré-natal,partoepuerpério,além denâ0integrada,tem
qualidadeprece a,nâo sö quanto àapectostécnicosederecursos
humanoscomo quanto à satisfaçâo dacliente,contribuindo para os
altosfndicesdemortalidademâtemaem rinatal.Tendoem Wstaisso,

o presente trabalho tem como objetivo sensibilizar,informar e

intepar profissionais de sat
ide de Unidade Bisica de Sal
ide e
hospitaisdaJreanahumnnizaçâo econstruçâo coletivadepropostas
demelhoriade asistência ao prf-natal,parto epuerpério,visando
rednzirintervençöesdesnecessM asesobretudoaumentar()grau de
escolhadotipodepartopelapartnriente:contribuirparamelhcriada
sem 0 curar.
assistência ao parto através da intepw âo dos prcfissionais e dos
Palavras-chaves::JI/'
:JJ:naqu/:desaùde,ll5eï/alneralegrllmde
örgâosde saéde.
rejlexao
M ateriais e M étodos:Realizaçëo de oticinaspara proissionais de
sal
idedaZonaluutedacidadedeSâoPanlo.Nesl
as,sâorealizadn:
â U58
uî
discussöescoletivassobreMpectosda vivência pessoaleprotissional
BENZEDFJRAS:SEU OFICIO,SUASPRV CAS
sobre parto, cons% indo assim a representaçâo e expectativas dos
Gianordoli.I.F.**,Trindade,z.A eSouza,L (UniversidadeFederal participantes;discussâo dasrecomendaçâo da Organizaçâo M undial
doEspfritoSanto)
de Sat
ide sobre o assunto; apresentaçâo de vfdeos e aplicaçâo de
ttcnicasdeexercfcioscorporaisparagestantes.
(lntroduçâo) M prlticas utilizadas por benzedeiras para o
Resultados e Conclusöes:Durante o decorrer da ohcina, foram
enfrentamentc de mnles de ordem ffsica, sodal ou emocional levantadasvâiasquestöessobreaformadeatendimentopreckioque
constituem um campo fecundo parao estudo de fatoressimbölicos temos ncsserviços piblicos,como por exemplc a peregrinaçâo das
reladvosaoprocessosatide-doençanosgmposem queestâoinseridas gestantesem buscadeumavagaobstétrica.Outropontodiscutidofoi
eàformacëodeumarededesignificadosquelegitimam socialmente comoaequipedecadaunidadepoderiasees% turarparamelhorara
suas prlticas. (Método) A fim de compreender o processo de qualidade deste atendimento.principalmente no que diz respeito a
formaçso de uma benzedeira e suas prlticas,foram entrevistadas
267
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0?resentetrabalhodescreve0?rojetodeextensEocoordenadopela

umaatençlomm'squaliscadaehumanizalanosentidodelespeitoda
cidndgniadaparhdentencpré-natal,partoepuerpério.
O encerramentodecadaoscinasedetlc0m apropostaderealizaçso

ProfessoradoDepartnmentodePsicologiadaUFMG,desdeagostnde

aprofundariam mm'sosconhecimentostécnicossobre preparaçâo da
gestanteparaum partosem intervençsesdesnecesso as.

Bolsa.iUNDAP.

O PSFbuscadesenvclveraçöesdepromoçâoeprcteçsoàsalidedc
indivfduo,dafnmfliaedacomunidade,incentivandoaçöescoletivase
individqais baseadnq,principalmente,na 1ea.de prevençâo.Seus

Palavras-chave:=lJ& ,equipeeJIl)'
I/

objetivostrazem implicitâmenteanoçâodehcmem comoum serde

1998,juntoàeqllipedoPropamadeSalidedaFamflia (PSFIem
ke trabe os de capacitaçâo d0s prosssionais, nos quais se Vespasiano(MG).

mt
iltiplasnecessidades,e n5o como portadcrde umadoençaa ser
extiœadamedianteproeM imentosm&icos.A inserçscdopsic4lcgo
naequipede trabalho do PSF visapromoverasalidedapopulaçb
J'
H/ Arantes& oliveiratLIKG JTorrano-Masetti,Maaoelâaltmï/ atendidamedianteaatençloparac0m osaspectospsicoldgicos,tantc
dos '
S=ltv e & l?
''z?zzPinto Simses (Universidade de Sëc Paulo, em termcs de prevençpo, quanto de tratamentn. As atividades
SDU60
AcoMpu llANx oACOMPANHAW E

RibeirroPreto)

desenvolvidasno projeto restringem-se ac trabalho c0m pacientes
diabéticosehipertensos.

Introducëo:Para a fnml
qia de umapessoaportadora de câncero

OBJETIVOS:atuarjunto à equipe do PSF,visando intepar
processodeperdatem infcionomomentododiagnöstico,atin/ndo esforços,estimular a reflexâo e a trnca de infcrmaçöes sobre a
todaaunidadefamiliareem muitascircunse ciasfazendo com que populaçâoatendida;atuarjuntoaospacientesdiabéticosehipertenscs,
suasnecessididesixcedem as do paciente,sendo que a ansid ade

difundindo informaçöes sobre saude mentale oferecendo algumim

familiaréum dosaspctosdemm'sdiscilmanejo.Em um paciente modalidadesde atendimento psicolögico;prom rcionarao estudante
com indicaçâoparaotransplantedemedulaössea(TM0),tratamento

dePsicologiaaaplicaçâo dosconhecimentcsobtidosno curso ntlma

especializado indicadc para diversas neoplaias e doenças

atuaçâotantoterapêuticaquantopreventivajuntoàcomunidade.

hematclögicas,essaansiezndesevêaumentadajlquedevem decidir
entrearealizaçso ou nâ0 desseproce mento,Umavezoptado por
fazê-loopacienteficarlintemadoem umaenferman'aenecessitar;de
um acompanhante em tempo integral,sendo essaumaexigênciado

METODOLOGIA:Gruposde controle:neles,um protissionalda
equipemonitcraosnfveisdeglicoseepressâc arterialdospacientes
diabéticos e hipertensos, respectivnmente. Even/almente, sâo
diftmdidasinformaçöessobreadoença.A padicipaçâodaPsicologia

servip,enessapessoa,em quem jlpesou0impactododiapösticoe

nesses grupos Zmeja (Iivulgar as atividades propostas e prestar

adecisâo dc trànsplante,se impöem a enorme responsabilidade de
auxiliar 0 paciente nc transplante.E na tentativa de amenizar o
vivenciardesseprccessopdo accmpnnhantefoiinstitufdo,noserviço
deRibeirsoPreto,um grupo aberto,ccmposto y rno me modnco
no mfnimc eêspesscas,'coordenado porumapsicölogaeobseaado
poruma estagiM a,Esse gnlpo tem a duraçâo de uma hora,uma
freqûênciasemanale#em sendorealizadodesdeo infcio dopresente
ano.Ccm 0 nbietivo dedescrever()processc Fupal: averip aros
efeitosdessenosacompanhantesfoiremlizadoesseesmdo,Ossuieitos
foram osintepantesdosgnlpos,e0 nrocedimento f0iaanâlisedas
transcriçöesdassessöesnoperfodcdeseismeses.Foiempregadauma
metodclogiaqualita*vadeavaliaçâo do processo,aplicando-seuma
anâlise temética nos svgmentosdos relatos verbais.O materialfoi

esclarecimentos referentes à influência dos aspectns psicolögicos
sobreadoença.
GrtlposdePsicoterapia:o referencialteöricoutilizado éaGestaltterapia.O fcco do trabalhc é a tctalidade da pessoa,incluindo a
dcença,outmsapectosdesuavidaequestöesquesurgem nogrupo.
As intervençöes incidem sobre a explorw âo das experiências e
sentimentos trazidos peins pm icipantes. Busca-se favorecer a
conscientizaçpodassituaçöesvivenciadaspelapessoae pelc grupo,

almejandcdesenvolverem-serecursosparalidarc0m asexperiências,
creconhecimentod0slimitese ()fortalecimentodoautc-apoic.

TeatroInformativo:fcielaboradaumapeçadeteatroobjedvando
informar,demaneiralidicaeacessfvelaospacientes,apropostado
trabalho da psicologia,a descriçâo da psicoterapia de grupo e a

submetidc a avaliaçro independentesdedûisjuizes.O rcsultado distinçEoentreosgrtlposdecontrolejlexistenteseaquelespropostos
apontaqueomomçntopiorpara()fnmiliaréodiagnösticn,sendoque

adcençasecolocacomoumadivisöriaem suasvidas.O interessante
aqlli é essa mudança oca ionada pelo doença traz,sepmdo os

sujeitos,modificaçöestambém positivas,umavezqueseaproximam

mais de seus fnmiliares,repensam e modiicam seus valores.A
decisâo de se fazer o transplante também é muito penosa,
principalmente se 0 doente é menorde idade cabendo aos pais a

respcnsabilidaée total,e essa decispc setcrna mm'spesada nos
momentos mais crfticos dn tratamento (mde é comum 0
arrependimento.No decorrer dos gnlpos pode-se cbservar que o
acompnnhante passa pelas mesmas angt
istias vivenciadas pelos
pacientes, sofrendo com eles cada uma das disculdades do
transplante.Como conclusâo 5ca a constataçlo de que o grtlpn é
fundamental,uma vez que permite aosacompnnhantesfalarem de
suas tensöes e disculdndes,de compartilharem suasemlxöesccm
pessca quevivenciam o mesmo edesesentirem cnmpreendidcse
amparadosporalguém daequipe.
Palavras-cl
mve:fuplfli
a,TMO.grle/psicolôgico

(psicoterapêuticcs).
Dinâmica de grtlpn:grupos ccm tema previamente desnidc e
esgotado acadaencontro.Busca-se ampliaro autoconhecimento, 0
contato com sentimentos e a responsabilidade consigo mesmo,
incluindo ôsaspectcsreferentesàdoença.Possuitambém conotaçâc
pedagögica,poissâodiftmdidasinfnrmaçöessobreotematratado.

RESULTADOS:os cbjetivos traçados inicialmente fcram,em

maioroumenorgrau,atingidos,tanto noquesereferea0spacientes,
quantoàmuipeeaosalunos.Sendo0 trabalho centradonapessoa,e
nl0nadoença,vkiasexperiênciassigniticativ% foram expressadas,
revelando a necessidade de abeltura de novas frentesde atuaçsc,
como: desenvolvimento de um programa de alfabetizaçâo,melhcr

capacitaçâo dasagentesdesaudeeaelaboraçâodeum projeto de
pesquisafenomenolögicasobreavivênciadahipertensâoarterial,

Palavravchave:psicoterapi
adegmlm,progra-ndeJul
ldedafamaiaeJugtfz
mental
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(UniversidadedeSâoPaulo,RibeirâoPreto)
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em Araraquara.tem, entre outras,a tinalidade de prtyorcionaf
Msistênciaem progzamzgdeproslaxiaetratamento voltadosparaa
promoçb dc desenvolvimento da criança e do adolescente. A
assistência é prestada p0r uma equipe multidisciplinar. Com o

vivendc,em suamaioria,nafamflianuclearbiolö/ca.Em relaçâoaû

foidesenvolvidoum sistemadebancodedados.O trabalhoenvolveu
prcsssionaisdaskeasdepsicologiaeinformltica,ef0irealizado em

ctmsultaproblemasdeaprendizagem,problemasdefalaeproblemas

mctivc queleva asfamfliu aprocurarem 03lerviçnsno CEAO,0S
resultados mostram a presençade dnisgrupcs.N0 primeiro grupo

(72% dos casos), em que a demanda é definida pelo relato de

objetivodesistematizaredisponibilizarasinfcrmaçöesconcementes problemag no funcionamento da criança,prdominzm os meninos
àclizntela,ao ftmcionamento eao tluxo do atendimentonoCEAO, (68*)eafaixaetlade3a10anos,sendcosprincipaismotivosde
decomportamentoexplfcito.N0segundogrtlpo (28% d0scascs),em

tle a demanda é p0r crientaçs: ou assessoria,predominam as
oitcetayas:1.Reconhedmentod:scomponentesdofuncionamento qme
ninas (78*)e a faixaetkia acimade 14 anos,c0m pedido de
da clfmca e stla: interaçôes; 2. Delimitaçâo do universo de
informaçöes a serem inclufdas nn sistema; 3. Desniçpo das orientaçëo vocacional.A distribuiçpo dos motivosde consulta por
caracterfsticasdo sistema;4.M odelagem dcsdadoseprocessos;5. fai
xaetâiaindicaqueasprecct
lyaçöesdasfnmfliasestâousociada
Estraturalpdobancodedados 6.Feituradastelasdeinterfacec0m às tarefasevclutivase àsaquislçöes esperadas em cada etapa dn
o usuM c;7.Indicaçâo dasmodalidadesdebusca,crt
lzamento de desenvolvimento.OSencaminhamentossâofeitosporescnlas(51*)e
infcrmaçöes e relatörics a serem previstos pelo sistema; 8. pr
ofssionais da ccmunidke (23*).Osindicadcres relativosaos
Impiementwâo do sistema. Cada etapa incluiu a discussso de atendimentcs mostram 48% de altas,21% de abandonos,12% de
procedimentos,resultadcseprodntosentreprofissionaisdassreasde encaminhamentosextemos,4% de atendimentcsn5oimplementalos
infcrml ca e psicologia.O sistema foi desenvclvido pelo Polo e 8% dedesistências.Em relaçëo aosserviçosprestadns,a equipe
ComputacionaldaFCUCO ,utilizando linguagem de4 'geraçso e técnica,inicialmenteconstimfdapelcserviçosocialepelapsicologia,
sistemade gerenciamento de banco de dadosrelacicnal.O produtc diferenciou-se progressivamente c0m a inclusâo dasespecialidades
tinalincluiprocessos para eneada de dados do cliente e de seu ftmcaudiologia, terapia ocupacional e psiccpedagogia. Essa

percurso na institukb, até a cessaçpo do'atendimento. O
funcionamento do sistema resultantefoitestado em um trabalhc de

caracterizaçâodaclientelaedosservkosdc CEAO,tendc trazido

diversascontribuiçöescomc:1.Identificafsodevarilveisdaclientela
ed0sserviçosc0m altcsfndicesdeausênciadeinformaçâo,indicando
pontos a serem trabalhados c0m a equipe;2.Caracterizaçsc da
demanda e sua evoluçso ao longo d0s anos,relevante para ()

ampliaçâonpomodiscouoperâldademandaaolongodosalms,mas
reduziu substancialmente a porcentagem de encaminhamentos
extenms,bem como a de atendimentos nâo implementados. Os

resultados refletem um servko gue se estzuturou a partir das
demandasdacomunidade,o quetalvezexplique osindicadoresde
atendimentobastantefavoréveissecomlaradosa0sdeoutrosserviços
avaliadûs no pafs. Sugere-se, comc estratégia de intervençb

planejamentodeaçsesfuturas;3.Examedeccmpcnentesdctkxode preventivaaserofereddanapröpliainstituiçâ:ejuntoàsagênciasde
atendimento, permitindo a obtençâo de alp ns indicadcres de
qualidade dcs servips prestados. Entre as vantagens da
infcrmatizaçpo podose citara rennipo dcsdadosem um sl banco,
evitandoafragmentaçlodasinfcrmaçöesem fcrmulo oseprotccolos
diversos, facilmente extravilveis e de diffcil manuseic;a maior
facilidade nu ctmtrole d0 registro da informaçâo;a agilidade na
obtençsodeestatfsticasdescritivasparasubsidiartomadadedecisöes.
Uma condiçso fundnmentalparaque essesbeneffciosvenlmm ase
concretizar é o envolvimento de todos os agentesincumbidos da
alimentaçëo dobanco dedados;nesse sentido,é importante que a
implementaçrodc sistemaseprocesseccm aparticipaçlneaadesâo
desses agenœs.O sistema,atualmente,ests recebendo os retoques
tinaisparaimplantaçpodefinitiva.
Palavras-chave:.
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encaminhamento da clientela, a implementaçsc de prcgrnmas
informativos para as famfli%, com contelidos relativos às
preocupaçöesevidenciad% n0smotivos de clmsulta em cadafaixa
etM a.
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CARACTEREACAO DA CIJKNTEI,A INFANTIL E D0S SERVNOS DE
ATENDN ENTO M ULTD BCPLINAR EM UMA INSTITUICAO VINCULADA

(DIR-I1), de faixa etlria até 20 anos (e seus familiares),c0m

,
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INTERVENCAOFAMILIAREM SAQDEMENTALINFANTOUUVEML
Gisele â/wrecffll Godoy Merlin.MarliBenedita J- IOJ Ribeiro.

Nqde Zl
zl-zzlfrka.
ç Cortez e Xglged/ Beatriz Pires Azrm/
(UniversidadeEstadualPaulista,Botucatu)
Intrcduçâo: O Serviço de Satide Mental Infanto-luvenil da
FaculdadedeMedicinadaUNESP/CD PUSdeBctt
lcatuatendeauma
demanda encnminhada porserviços de Satide da cidade e regiëo.
diagnösticos de conflitos emocionais variadcs, alteraçöes
psiquiItricas;distlirbio globalde desenVolvimento e distt
irbiosde
aprendizagem como sintoma de conflitcs emocionais.O programa

XUNIVERSDADE
àna Marfa Im atti Tositto (Universidade Estadual Pauhsta, tem ccmo objetivo intervirterapeuticamente nâo sö na criançaou
Araraquara)eF#?la Maria Mlrll
drln/ (Universidade de Sb Paulo, adolescente,mnmumbém nafamfliaporconsiderar0sintomacomo
produto das relaçöes söcio-fnmiliares,baseando-se em abordagem
Ribeira
-oPreto)
A importM cia de estudos de caracterizaçëo de clientela e serviços
vem sendo reiterada desde a década de 80,como forma de subsidiar

estraté#asdeintervençâoepropamaspsiccproslfticcscompatfveis

psicodinâmica centrada em técnicas de psicoterapia breve, sendo
desenvolvido por equipe multiprofssional,fornmda por:psicöloga,
terapeutaocupacional,psicopedagogaepediatra.

Metodologia: Triacem -O processo de triagem tem porobjetivo

Estudos,Assessoria e Orientaçâo Educativa 'Dante M oreira Leited
'-

avaliar a probleml:ca e o grau de ccmprometimento decorrente da
mesma,levando-se em conta para o estabelecimento dos grupos a
faixa eto a,diagnöstico e motivaçâo para tratamento. A triagem
ocorre pormeio deentrevistagrupalcom familiaresou responsâveis,
hora Iddica grupalpara crianças até 12 anos,advidade grupalcom

CEAO no perfodo de 1981até1994.O pmjeto foidesenvolvidoem
três etapas:(1)elaboraçëo de um instrumento informatizado para
coleta de dados;(2)levantamento da documentaçso disponfvelna
instituiçâo;(3)coletadedadospropriamenteditaeanâlisedosdados.

grupal para os de 15 a 20 anos.Tratnmento - Tem durë âo préestabelecidade 11sessöes.com atendimento gnlpalesimultb eode
criança/adolescente e familiares, focalizando a expressâo da

Foi exnminada a documentw âo de 807 inscritos.O levantamento
mostrou que osclientesse distribuem na faixa eto ade 0 a 18 anos,

familiares.a partir do foco no sintoma pretende-se que o conflito

com as necessidades especfscu da populaçâo que busca as
instituiçôes de atendimento em saide mental, Msim como

reestruturaçöesquetornem oatendimentomaisefetivo.Estapesquisa
tem comoobjetlvocaracterizaraclientelaeosservkosdo Centrode

Resumosde ComunicaLöesJ/enl/#cas

objetointermedie oparaafaixaeto aenee12e14anos,eentrevista

subjetividadeeaidentiscaçsodessacomoprodutodasrelaçöessöcio269

subjacentesejaelaboradocomotendênciaàrepetiçsodepadröe!de famllias.lsto sip iâca que devemos invcstigar a consistência de
relacionamento queocorrem nafamfliadeorigem & spais.A l
iltima
sessâo deverâ ser de avaliaçio das mnditkëëes Qcorridas na
dinâmicafamiliareamelhoraouresoluçâcdoquadro.

ResultadoseConclcsöes;A anfised0sgruposjàrealizadosindica

modosde?artilllarcuidadosc0m aSal
idee()pcssfvelimpactoque0
PSF tem sobre eles relacionando-os n5o apenas c0m as prltica
antericres, portanto de uma perspectiva desenvclvimental, mas
também com cutros modos de partilhar em nntras dimensöes da
organizaçpo familiar,pcrtanto,de uma perspectiva estmtural.No

que este tipo de atendimento feito p0r wuipe multiprtdssitmal
funciona ccmn prcmtwdor de ccmprœnsqc mais inttgsada t pri
meirocas:vertmos()progresso(0ufetrncesso)aolongodotempo.
articuladatambém para osproissicnais,tcmando o trabalho muito No sepndo veremos a consistência que as mudaxas indicam
mais amplo e abrangente.Tal compartilhar de conhecimentns a tlagrando em que medida e p0r quais meios elas se acoplam ks
respeito dc ndcleo familiar e a troca de experiências através das
?àrlticasculturalmtntecnmpartilhadasjéexistentesnasfamflias.
discussëo d0sgmgos.melhnra aprâtica de attuçâc que stestende,
uno& lniciaçâoCfenll
/cc-CNN
além do nfvelde tratamento,para açöes a nfvelde reabilitaçâc e /'clcprl.
r-cllzwr/cral
7l,saùdeedesenvolvimento
prevençsc na 41.
0 de sal
ide mentalda famflia.A integraçEc de
familiares no t
zatamento, ccntribui ?ara que haja maior sî/t/X

ctmcientizaçEo da influência das relaWts,tantc no ?rcceâso do CARACTEREKâO D03RECURSOSHUMANOSQW TRABALHAM EM
adoecerccmonode5etornatsaud vel.Estaintervençpopnssibilitao
atendimentoeficazdemsiornlimerc depessoasnaredepublicapela
reduçâc do tempo de tratamentû e obtençâc de melhoresresultados
terapêuticcs,prcpcrcionando melhorqualidadt dt vida no âmbito
familiareconsequectementenosodal.

CRK HESCOMIJNITXRIASNoMtlNlclloDEPASK S-MG

TâniaMJrf
a DelfraroCcr?no**(Mesee,docentedaFaculdadede
Enfermagem dePassos-MG)

Estetrabalhotem comoobjetivocaracterizarosrecnrsoshnmanos

queatuam em oito crechesccmunitM asdo municfpiodePasscsna
*
suadimensâc quantitativaequalitativa.A propostaéde:quantiscar
SDU65
osprcsssicnais;caracterizaressesprcsssionaisquantoaosdadosde
INDICADORF,SDARELK âO Em EACôESDO PROGRAMA DESAVDE identiscaçso pessoal,protissionale situaçso funcional;descrevero
DA FAMQM (PSFI E Os MoDos FAMIIJARES DE PARTLHAR preparo c as atividades pcr ele,s executadas. Foram realiiada
Ctl
m r osC0M A SAtDE
entrevistas, utilizandc formnlM os em que se consideraram as
M aCecfliadeSousaBastoseMiltonBarbosadeAlmeidaFilho'l
sep intes varilveis: natureza das creches, fcntes de recurscs,
capacidade de atendimento, faixa etlria atendida, nlimerc de
(UnivrrsidadeFederaldaBahia)
trabalhadoresp0rcreche,funçsc,idade,estado civil,escclaridade,
Estetrabalho éI)arte do projeto â.J= flïcenquantocontextod: tempo de serviço, salM o, treina ento, experiências anteriores,
desenvolvimento:implicaçöespara faveçlfglgt
'
b e inlerpdal'
t'
i/ em satisfaçâocom o trabalhoe atividadesdesenvolvidas,Asentrevistas
mJA.Nosso objetivo édescreveraarticulaçâoentreasaçöesno foram feitascom 73 trabalhadoras,17 estagio asecsdirigentesdas
âmbitodcProgramadeSalidedaFamflia(PSFIeosmodosfamiliares creches.Osresultadcsdessainvestigaçpcmoseam queascrechesspo
departilharaatençâo àsafde.Especiscamenteperp nta-se:prlticas decarItertilantröpicoepardcular,surgiram atravésdu solicitaçöes
deccrrentesdainteraçso c0m c PSF sâ0inœ rporadasou moditkam de associaçges de bairrcs, vontade de polfticcs e associaçöes
osmcdosdepardlhar a atençâc à sat
ide ?A amostra esmdada é religicsas.Recebem recursosdaentidademantenedora,deconvênios
compostaporfamfliascom criançasde0a6anosdevmapopulaçlo c0m aPrefeituraedaSecretariadeEstadodoTrabalhoeAçb Social.
de2* famfliasdomunicfpin deLauro deFreitas.Apöstratamentn Apresentam umasuperpopnlaçâoeexisteumalongafiladeespera,
estatfsico (SPSS),osdadosobtidcscom arealizaçpn deentrevistas mcstrando que a demanda nb é atendida.A relaçlo adultc/criança
es% turadase aplicaçâo do inventlrio HOME reinem informaçöes est/abaixodomfnimoproposto gelo MinisttriodaSaide,ocorrendo
sobre indicadcresepidemiolögicos,sanitM cse socin-demogrlscos, apredominlciadeatividadesdecuidadosffsicossobreasedncahvas
nfveisdecompartilhamento nafnmfliw eventcscrfticcsno cursode esccializadcras.O quadrodepessoaléfcrmadl
:essencialmentep0r
vida,comportamento diante da sal
ide e doença, e qualidade da mulheres,na faixa etM a de 13 a 63 anos,sendo que 56,2% s4o
estimulaçâo ambiental disponfvel para a criança. Nas anllises casada e30,1% s5osolteiras.Quantoaonfveldeescolaridade,41,1%
preliminares situamos a famflia em um condnuum de risco e possuem prim/n'o comgletn ou 1@. pau incompleto, 4,1% sâo
proteçëo,proptmdo uma categorizaçâo inicialdas condköes do analfabetase 12,3% possuem cursoprimlrioincompleto.Em relaçpo
ccntexto familiara partir da relaçb famûias-psF,inclufndo :(i) ao temgo de serviço,49,3% estân na creche hl mencsde 2 anos
mudanças de plö fl/.
rnoscuidadosfamiliarescom a saide apös a completose 24.8% estb trabalhandode3 anoscompletosa 6alms

Palavraclll1'
e.psi
cotergiabreve,JJIZ:mentaleterapéfamili
ar

inclusâonoPSF,(ii)ganhosoperativosquepermitiam clmcredzaras incompletos.Quanto ao nimero de horasde trabalho,76,7% das
mudançasacima,(iii)ganhosre/èrgœl/re.
rqueevidenciavam alpma mulheres trabalham de 41 horas/semanais a 50 hcras/semanais,

forma de eticiência do propama.A anâlise dos dados revela a
associaçso entre as mudawas concretas de hlbitos e os ganhos
percebidns pela inclusâo no programa. Esta correlaçro é mais
signiicativa nas famflias com maior qualidade de estimulaçpo
ambiental e ltfveis mais altos de compaltilhamentn das rotinas
cotidianas.Constatnmosque as mudaxasde hlbitosnoscuidados
com a salide sb mm's consistentes quandc associadas a ganhos
operativos e reforçadores e que o perlil dessas famflia é,

majoritariamente,o de organizaçöesfamiliaresem queosadultos
orientam o desenvolvimentc d&s crianças no sentidc de maior
autonomiaeiniciativafrenteaosdesafiosambientais.Nasconclusöes,
rtalçamos qut ld uma tendência a qut novos hlbitos de saide,

65,8%recebem um salM omfnimomensale20% dopessoaln5otêm
registro em cm eira.Entre asestagiM as,afaixaetdria éde 17a27
anos,94,1% sr0 sclteiras,82,3% possuem r.grau completo ou
superiorinccmpleto eestâo nacreche hlmencsde 1ano completo

(82,
4*) e de 1 = 0 completo a 2 anos incompletos (17.6*).
Trabalham 20 horas/semanaiserecebem um salâriô mfnimo mensal.
Com relaçâo a experiência anterior no trabalho com crianças,34
eabalhadoras nâo possuem experiência anterior e 15 trabalhavam
antescomobab;em casade famfliae asdemaisem escolas,hospitais

e outrascreches.Quanto à capacitaçâo do pessoal,nenhumacreche
desenvolvetreinamentoformal,91,8% nâotiveram acessoacursosde

cayacitaçso,treinamento ou reciclyem,ocorrendo apenu uma

especialmenteaquelesquetenlmm impactorelevantescbrezfamllia, onentaçso quanto à rotina da institmçlo.Das trabalhadora,32%
seorientem parapro cascadavez maisestruturadase acopladasao

exercem afunçâo deauxiliaresdecrecheenaseleçâodepessoalnâo

cotidiano,desde que,em taispr/ticascoletivas,estejam presentes é exigido nenhuma formwâo dos possfveis contratados. O
outrospadröesativosdecompm ilhamentopertencentesadimensöes pl
anejamento d% atividades segue a concepçso e prsticas
essenciaispara a crganizaçâo,funcionamento e desenvolvimento dn:

27n
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usistencialistas,baseadasnob0m senso,noespfritodecaridadeeno
S'
amor''quesentem pelascrianças.

ProjetohnasclnêlnpeloCNPq
Jk/
avrar-cltwe.crechebrecar.
rtvhamanoseproji
ssionais

Obietivos:écadavezmaisfreqtienten0snoticiM osareferênciaao
crescimento donimero decasosdeadolescentespévidasnoBrasil.
A taxa de fecundidade da mulherbrasileim tem cafdo nosliltimos
anos,mssatendênciainversaédetectadanafaixaentre 10e 19anos.

s'
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Dadososciaisdsn contadeque em 1970 afecundidade jl era
G TUDO EXPLORAO RIO EM M ERNAW AS DAS REPRESENTAW ES estatisticamentesignifkativaa0s12 almsdeidade.Nctctal,58% de
SOBRE EDUCAN O SEXUAL E COMPORTAMENTO SEXUAL NA todasasintemaçöesde adolescentesentre 10 e 19 anospagaspelo
Aoou scêNclA.
SistemallnicodeSal
ide(SUS),nc=0de1995,relacionavam-sea
DanielaPereiraVasconcelos%eBârbaraM.C.R= /J(UniYersidade lrocedimentosmédicosligadcsàgravidezcuintenupçsodagestwso.
deRibeirâoPreto)
Por outro lado, a mortalidade materna é elevada no Brasil:
'

Obietivos:M uitosautorestem levantadoaimportânciadaeducaçâo
sexualpara fornuçëo da idenddade e como forma de inserçâo na
adolescência.Isto deveriaserfdtonolarenaescola.
Tentou-seavaliarasrepresentaçöessobrecompcrtamentosexualem
adolescentesquetiveram nu 11s0educaçb sexualdurante aintv cia
em suaescola&oular,iniciando-seaccletadedadosporcomputador.
Averigtlou-se se houve edtlcaçâo sexual, onde e como esses
contetidosvem sendo aplicados,beneffcicsefornmsde vivênciada
sexualidadeem adolescentes.
M aterialeM étodo:
Fez-se um levantamento de todos os
temaseassuntcsrelacionadosàsexualidadecolocadnsnaintem et no

perfododejaneiroaju1hc/99.

Iniciou-se com a elaboraçâo de um questionM o piloto que foi

aplicadoatrêssujeitosdc sexomnxculino edoissujeitcsdosexo
feminino.A partirdesteelabortm-seum questionM oformuladocom

diariamente 10 gestnntesmorrem,vftimng de hemorragiadurante o
partoouhipertenspoarterial.Cercade 10 milhöesdemnlheresestso

expostasàpavidezindesejadapordesinfcrmaçâoou pelafaltade
acesso acontraceptivos.
Este estudo consistiu em um levantamento do nt
îmerc de
atentlimentos,entre partos, abortcs e curetagens,realizadcs c0m
adolescentes com idades entre 10 e 19 anos.inclusive,em dnas
maternidades conveniadas ao SUS,nc perfodo de 1991 a 1995,
inclusive,em um municfpio do interiordoestadodeSlo Paulo,que
atendepesscasdaddadeedaregipo.
MaterialeMétodo:Osdadosfcram obtidosapartird0sLivrosde

Registro de Internaïöes e dos Relatörios de Procedimentos
Hospitalaresdisponfvelsnasmaternidades.
Resultados:Foram computadas 3093 adolescentes grlvidas no
perfodo de 1991 a 1995,inclusive.com tendência sipiticativa de

crescimentoanlnngodosanos(U=16,29;gl=4; p<0,01),sendo

linguajarmaisapropriado,com questöesdeidentiscaçâodosujeito, 0,4 % dcscasosaté 13 anos,22,7 % entre 14 e 16 anos,e76,9 %
sendo 17 pergtmt% fechada e 20 perp ntas abertas.Este foi
veiculadopelainternet(www.netsite.com.br/pessoenuguisaunaep),
deixandolivreoacessoaYollmtl osquesedispusessem arespondê1o.A homepagec0m 0 questicnkio f0idia lgadaem salasdechate
noicq.O grupoondefoiaplicadoo questitmM otinalsectmsituide
45 intemautas voluntv os,30 do sexo masculino e 15 do sexo

femillino(idademédiade22anos).
Resultados:Categorizou-seostemasabordadosnainternet.Fez-se
um levantamento das caracterfsdcas de intemauta. Notou-se
diferençasderespostasdependentesdo sexo.Osparticipantesdesta

pesquisareferem queaeducaçâo sexualnaine ciaosajudoude

algumafcrmaparaum melhoringresso naadolescência.Tanto o1ar
çuanto a escolafcram referidoscomo lugaresonde acreditam que
obtiveram aeducaçso sexual,além deoutfosreferidcscomo arua,
'
I'V,nmigos,etc.Poucosparticipantessereferem ao 1arcomo tinicc
lugarondeareceberam.Avaliou-setambém 0contetido abordado,a
relevância e o uso que se faz dessa aprendizagem e contelido no
comportamento att
lal,bem como a formaçâo da personalidade.A
maioria referiu que a educaçLo sexualtratou de questöes como

entre17e19anos,inclusive.Essecrescimentoocorreipalmentenas
trêsfaixasetl as,istoé,np0 f0ipossfvelidentiscarumafaixaetl'
a

em um determinadoanoc0m crescimento(:2= 11,08; gl=8;p=
0,196).Desses 3093 casos attndidos,8% referem-s: a gestaçöes
interrompidas.
'
Paralelamente, entrevistas realizadas c0m cincn gestantes
adolescentesem atendimentoem PostosdeSaidedomunicfpio,em

1996,revelaram ()desqio de terevitado essa gravidez e cssérics
problemasque vinham enfrentando nâ0 apenu com os familiares,
masc0m amigosecom ospröpriosnnmoradcs.Obselw u-sequeo
atendimento àsgestantesé ceneadono médico.N5o llla sistência
psicoldgica ou social às gestantes,que acabam enfrentando uma

gravidezconturbada,ctmflituosa,indesejada,sem apoicprofissicnal

adequadoàtcdasassuasnecessidades.
Ccnclnsb :Estesresultadosapontam paraanecessidadedeadeqtlar
o modelo de assistência na lrea da sat
lde na regipo,buscando a
integraçâo dossaberesprovenientesdediferentescamposdeestudo,
de modo a oferecer atendimento interdisciplinar à clientela,
restaurando aconcepçâo de homem comc uma totalidade bio-psicoanticoncepçpoeprevençâo(usodecnmisinhaegravidez).
sccial.
Muitas pessoas visitaram o site,mas sö os sujeitos referidos ProjetoKpllac/ld:pelaFIT:-FundaçaoMunicipaldee'
zlifnt/Superior&
responderam deformacompletaosquestiono os.Asrespostasforam Bragança'culgla.
categorizadase discutidasatavésdeuma anllise do tipo indudvo- Palavras-chave:gravidezem adolesantes,c/endf/azaltla#e.çrJ?l/e,e
dedutiva,com a utilizaçb de médias,porcentagense interpretaçöes fnlerdfycl
plfacrffllo
qualitativas.
Conclusâo;Estesdadospodem basearnovaspropostasdeeducaçâo
sexuale a reavaliaçâo de sua importb cia no comportamento de
adolescentes,bem como avaliara prevençâo de comportnmentosde
risco na sexualidade.Discute-se também a importância da coleta de
dadospelaintem etenquanto metodologia maisviivele menorcustc.
Isto parece serainda mais relevante quando se trata de questöesque
lidem com asexualidade,o que serédiscutido enquantometodologia.
Palavras-chavc educaçaoJewanl
,adolescênciaei
nternet
s'
âU68

JA U69
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UTII.
IZ.
AG OENTRBJOVENS
Jardim.M aria Luisa Casillo*, Silva, Rosalina Carvalho e Paulin-

Simon,Cristiane**(UniverisdadedeSloPaulo,Ribeir'oPreto)
Obietivos:A realidadeatualnosmostraquenâoépossfvelrealizar
um processo educativo para a prevençâo de problemng de sal
ide

sexuale reproduuva,direcionada aosjovens,apenas transmiundo
informaçöescorretasoufazendoprejcriçöesdoscomportamentosque

UM ESTUDOSOBREGRAVDF.
ZEM ADOLESCENTESEM UMAV GIâO devem seradotadospelosmesmos.E necessM o conhecere trabalhar
DoINTERIORDOD TADODESâOPAULO
as contradiçöes que impedem ou discultam a subjetivaçâo das
llmaraFâtimadeMoraes**(UniversidadeSâoFranciscoeFundaçâo infornuçöes.Desta forma,o presente traballm tem,como objetivo
geral, buscar subsfdios junto aos jovens,para a proposiçâo de
MunicipaldeEnsinoSuperiordeBragaxaPaulista)
ResumosdeComunicaçses Cientl*
ficas
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programasde intervençlo,qneYisem apromoçlo de saldesexuale
reprodutiva,atravésdaanâlisedequestöescomo:quaissë0asfaixas

M U7I

demétodnscontraceptivos,autilizaçâoounâ0d0smesmosequem os
indiccu;aimportlciadadaao fatcdeestarounâ0nmnndoparaque

ElisaMarl
b GomesCOJI,#Maria Inh 60- .
rCosta.#Sénismarde

ROMWAO DE SAtDE: M OMPANHAMENTO PSICOLWGICO X
etlriasdeiniciaçposexual;nfveisdeinformaçëod0sjovensarespeito P
GDTANTESE PUI
1
RIGRA:

,

14Franciscodeàmorim (professcraccorrao ato sezqal;velificar,entreo:jovensqne ainda n5o se ânJrzzW'Pereira*eSnndra2/,.
iniciaram sexualmente,0grau deindmidadeoucarfciasjltrocadas orientadora)UnitersidadeFederaldeMatcCzrcsscdoSul
cQm parceiros.
Materiale Métodos;Estâo sendo analisados 478 questionkios,
auto-ndministrados, aplicados conccmitantemente e de modc
-

padronizado,em estudactesde13a20anosdeumaescoh pliblicade
Ribeirsc Preto.A! respostas d0s questiono os fnram tabuladas e
correlacionadas,sendo que asrespostasàsperglmtasabertnqforam
submetidM à anQise de contelido proposta p0r Bardin e as
freqtlênciasdasrespostas foram estabelecidas através dc banco de
dadcsEPI-INFO 6.
Resultados:A anl seinicialdedndosn0spermite observarquea
contracepçâo ainda é vista como uma tarefa feminina.Tantc n0s

m pos femininos,quanto n0s masctllinos,que jl se iniciamm

sexualmente,osmelhoresnfveisdeconhecimentoedeutilizaçâodos
métodos contraqeptivcs predominam nas respostas das mulheres,
quandocomparadosaosm posmasculinos,demesmafaixaete a.
Conclusëo: Depreende-se d0s resultados encontrados que

progrnmnsdeintervençâojtmtoaosjovensdevtm funcionarcomo

espw osdediscussposobresaudesexuale reprodutiva,estimulandosearetlexpodasnormasdasrelaçöesdegêneronasquestöesrelativa
àcontracepçâo esaude.
PAPESP

Palavras-chave:Jexl4/hWzz& ,contracepçy :adokscência

OBJETIVOS:Dagravidezaopueœério,amulherviveum gerfodc
deintimerasmudanças.em difetentesllfveis:bicfisinlögico,sociale
psicolögico.Permeando tais transformaçöes ocorre o processo de

interaçso mse-bebê, 0tl seja,é na Favidez que a vinculaçEc

emocionaltem suasrafzes.Pesquisasapontam quediversos(I
istt
irbios
psicolögicos-dn fracassoescclaratéapsicopauamaisgrave-estëo
relacionadas à experiências negativas de apego e vinculaçbo.
Entendendo que as diferentes atuaçöes do psicölogo,dirigidas à
gromoçro de satide, sâ0 importantes medidas prevendvas,
propusemo-nosarealizarum trabalho c0m gestantesepuérperasde
cluses poptllares. Acreditando assim, que o acompanhamento
?sicolögicoàmulhernoperfodop avfdico-puerperaléumadasvias
de prevençëc de salide mental temos,denee oueos, os sep inte

objetivcs:promoçsodesalide.centradabasicamentenaexploraçsoe

orientaçâodasatitudesafetivo-emccionaisdagestanteedapuérpera;
prevençëobaseadafundnmentalmenteno reconhecimento ediscussso
deatitudesde'trisco'',com ênfasenosaspectosrelacionaiseafedvoemocionais. O suporte teörico desse trabalho sëo os modelos

psicanalfticosdasrelaçôesobjetais,desenvolvidosporWinnicctte
Bowlby,que enfatizam a qualidade das interaçöes precoces e do
ambientecomobasilaresdodesenvolvimentoemocionalsaudsvel.
METODOIDGIA:O programa vem sendo desenvolvido desde

92U70
junhogs,em encontrossemanaisc0m duraçâodeaproximadamente
RRCAR'
'OUNAMORAK A PREFERINCIAENTRE05JOVENS
90minutoscada.A eqllipeécx rdenadaporestagie o da5:sériede
Babadooulos.M aLfvia',Silva,RosalinaCarvalhcePaulin-simon, Psicologia e composta poroutrosprotissicnaisde sal
ide que estpo
envolvidos no atendimento à gestantes e puérperas: cbstetra,
Cristiane':(UniversidadedeSâoPaulo,Ribeirb Preto)
ginecologista,pediatra,enfermeirc e nutriciollistw além de outrcs
,

Obietivos:Pode-seperceber,n0s(11% de hoje,valorese ideais estagi
oosdeysicologia.Asatividadesspccentradasnosdiferentes

muitodiferentesentresicoexistindonomesmoespaçoetempo,Msim
como navidadecadaindivfduc,quecarreganasuahistdriapesscal

processcsdoclclo pavfdico-puerperalesâo variadas:dina
-micasde
gmpo;apresentaçLo de filmes; partilha de experiências entre as
normnsevaloresqueestâo sendoeansformados.é nessecontexto gestantes;palestrasministradasporprosssionaisetc.
que surge,na década de 80,o cödigo Qç
ficar' eazendo uma nova
RESULTADOS:Participaçpo efetiva e constante de gestantts:
altemativaderelacionanxnto.A maneiracomoosjcvensdeinem e puérperasatendidasno Serviço MunicipaldeSalide Nossa Senhora
vivenciam (,namorare o ççticar''#aspreferênciasentreumaeoutra d0sRemédiosnacidadedeIX'
IIIII'
iO-MS;feed-backapresentadopelas
prlticaeastransformnçöesdessasccncepçöesdeacordocnm aidade, participantes,apontando lara melhora da qualidade de vida,c0m
sexoenfvelsöcio-econômicosë0questöespoucoexplorndnqnomeic elevaçâo da sep rança, diminuiçëo de ansiedades e mêdos;
cientffico,e porisso foram escolhidascomo objeto do presente consclidaçpodotrabalho deumaequipede saude;construçâodeum
estudo.Além disso,apartirdessacompreensropndersserealizarum pfogramadeatençpo àsatide até entso inexistente.Estesresultados
programaefetivodeprevençâodasDST/M DS.
têm demonseadoqueosobjetivosestâosendoalcançados.Gestantes
M aterialc M étodos:Foiutilizado um questicno o aplicadc lela mais seguras, assistidas ffsica e psicologicamente facilium a
equipedo Nepda (Nlkleo de estudospara a prevençso ao uso de prcmcçso um ambiente mais saudlvel e propfcio ao adequado

drogaseaAIDS),antesdoinfciodeum programadeprevençpoem
207jovensde15a20ancsdeduasescolaspublicaslocalizadasem
um bairrcdeclasemtdiaeum daperiferiadeK beirâoPreto.Paraas
questöesabertas,foirealizadaanâlisedecontet
ido,(mdeasrespostas
foram categnrizadas. Também fcram utilizadas questöes do tipo

Likertqueabordam afrequênciac0m queosjovensnamcraram ou

hcaram
'
Resultados:Resultadospreliminaresindicam que o namoro é mais
associado asentimentosecompm ilhamento,eo fç
ticar''ou çe
terrolo''
é mnis assoiiado à ausência de compromissos,de sentimentosou

desenvolvimeltodacriança.

CONCLUSAO:Constmirumaprsticadeatendimentoàgestantese
puérperas de forma diferenciada dos 'çcursos para gestantes''
tradicionais est4 sendo um desaso gratiicante. Diante dessa
experiência fomoscapazes de exercitaro compromisso que temos
com aciênciapsicclögicw pautandcnnssasaçöesem um referencial

teöricnconsistente.O projetoestendeu-seaoutrosgmposncmesmo
modêlo edesdobrou-separaumacutraatividadequedenominnmosde

'L
promoçsode.
5'
a1
J& .Orientaçaotlfamllia sobreodesenvolvimento

escolasresponderam preferiro N amorar''ao d'ficar'' principalmente
pelapossibilidadedetermaiscompromisso entreosparceiros.
Conclusâo:Esta primeira anzise mostra que,apesar dos novos
cödigos'derelacionamento,aafetividadeeocompromisso aindasâo

da crf= f'
/'. A demanda para esse trabalho inicialmente foi do
pröprioF upodegestantesepuérperas,quesolicitoucontinuidadede
orientw ao e espaço para discutir saûde dos tilhos e da faml
7ia.
Atualmente temosuma terceira atividade fazendo partedo programa,
o ''Promoçt'
ïodeu
k g#e;Grupo de Crianças'',queretine ascrianças
dosfamiliaresenvolvidosnosdemaisprogramas.

priorizada poressesjovens.

Projet
odeFaxlenJWt
?JDepart
amento& Psicologia/UFMS

vfnculos afetivos.Notou-se também que osjovensde ambas as

FAPESP

Palavras-chave:adolescente,rdacionamentoseJexlftz/fgtzd:
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Jkllprar-ce vr gravidezeiwer/lêft),vi
nculaça
-oeapego:promoçâode
saûde

Resumosde Comunicaçöes Cientlticas

Em relaçloacobjetivo1(intervençlc),estagiâiosdoquintoanpde
SAU72
Sm DE D PERA:AVAIJAIAO DA COORDENK âO DE GRUPOS DE
MIJLHERESD0CLIMATéRIO
Tatiana G/lllidâ Lennanv X JII:IdeAfâlm erglle*,Edna Peters

Kahhale2tPontiffciaUniversidadeCatölicadeSâ0Paulo)

Psicologia atenderam no ano passado (primeiro a10 de
implementaçpo),um totalde122clientes,sendo a.mnioriacomposta
por mulheres (71). seguido por crianças (32), homens (12) e
adolescentes(7).C0m relaçâo ànaturezadaWolênciasofridapelos
clientesobstrvamcsqueamaicriadascrianças(50*)presenciava(nc
passado ou no presente) o paiagredir fsicamente a mse,Sendo

O presentetrabalhotem ccmoobjetivoavaliara coordenaçâode portanto Nftimra silenciosa'' da apesssc familiar, expressâo
gruposdemulheresl1afasedo climatério,visandoumareflexsosobre
essemomentc,suastransfotmaçöeseimplicaçöesparasuasYidas.
A avaliaçln dacxrdenaçloenglobaneste casoumaavaliaçpc da
(Iina
-micadegruposaàertcs,bem como autilizaçso deumg tdcnica
quepermitamaiorretlexâodoqtle()usodedemandalivre.
Estetrabalhofoirealizadc no çfentrodeReferênciadaSaideda
Mulher e de Ntltriçëo,Alimentaçâo e Desenvolvimento Infantil''

(PérolaByington)em S)oPaulo.Osgruposerzm organizadosnasala
de espera dc ambulatörio de climatéric através do convite a
participarem de uma dina
-mica, deixando clafo que era de livre
escolha a participaçâo,mesmo porque, a demanda real delas no
hospitaleraaconsultamédicaenâ0uma atividaderetlexiva.
Foram realizadc 7 sess&s c0m duraçëo média de 1 hcra,em
gruposabertosc0m médiade9 partidpantesc0m idademédiade50
anose2,
2 slhos.A cocrdenaçâûerafeitaporduasprofissionsis,às
quaiscabia0 papelde promovera interaçpo e reflexëo do'pupc,
através da sfntese e devcluçso das falas das participantes e da
colocaçâodeperp ntasquesuscitassem maiorreflexâo.
F0iutilizadaatécnicadoççsaquinhodcsentimento''queconsisteem
cartöes ccm palavras relacionadas aos temas:fnmflia,relaçëo de
gênero,fllmsesexualidade.Cadaumada.
sparticipantesretiravaum

encontradanaliteraturaparadescrevertaiscriançc.Dos12homens

com quem trabalhamos,amaioria(8)apediaamulher,sejasoba
forma de agressEo ffsica (7 dos casos) ou psicolögica (1 caso).
Finalmente,quanto k$ mulheres que participaram da intervençâo,

notou-se que a grande maioria (92,9%)eram vftimas de violência,
sendo qne 88,4% soflia agressöesffsicas.Na maioriadoscasos,o
apessor era o marido,companheiro ou namcrado da vftima.O
atendimentofoiavaliadocomosendopositivopelosclientes,policiais
eestagiM os.Serlapresentadoum estudodecasoilustrativo,baseado
noscascsatendidosnopresenteano.

Quantoaocbjetivo2(pesquisa),pretendemcsresponderasepinte
perp nta:tem havido um aumentû nafreqûência dasdenlinciasde
YiclêncianaDDM aclongod0salms?Sesim,quaisseriam asrazöes?
Paraistof0ifeitaumaanâlisedafreqtznciadedelitosregistradosna
DDM deSb Carlosdesdesuacriaçâo,em 1989,atéopresente.Uma
anâlisepreliminarindicaum aumentcnonlimerodedelitosapartirde
1995,quando foi implementada a lei 91J9,que ocasionou uma
mudançasipiicativano prccedimentodequdificaçsodadentincia,
bem como naconseqtiênciaatribufdaaocomportsmento violento do
agressor.
Palavrapchave.violência,mnl/lerei?l/E'n?
e?l;'
e.

cnruo,cujapalavraeralidaem vozaltapelocoordenadoriniciandoa

.S
:&N
discussâodeum temapelogrupotodo,facilitandoareflexâo.
A escclhadcmétodctnvolveuumaanslisedosresnltadosobtidos A VIOZNCIA DENUNCIADA CONTRA A MULHER NA CDADE DE
p0rcutrcsccnrdenadoresqueatuaram nestemesmo Iccal,variandc Sâ0 Cu tos
Ana Fflvl TerciottiBasso (Universidade de Brasf
lia),Deisy #JJ
alpnsaspectnsd0procedimentoeinstrumentoutilizados.
dm e u cia Cavalcand de hlbuquerque Williams
Observcu-se que atécnica do C:saquinho d0ssentimentos''foide Graças de sbl
fato um facilitadorda coordenaçpo,poispermitiu que asmulheres (UniversidadeFederaldeS4oCarlcs)
falassem sobrequestöesemocionaise de relaçâo e n5o apenasscbre
Vivemosem uma sociedade em quea Wnlênciaassumiu csmais
as de ordem orgânica (climatério). No entanto, a organizaçb
d
i
ferentesaspectoseapresenta,muitasvezes,particularidades,cuja
institucicnaldohospitalfoium fatorquediscultcuaccordenaçsod0s
pupcse a escolha dos critérios de verificaçro da eficiência das investigaçâo pcdefom ecerbasesparaacompreensâceaprevençâo
dinn
-micas,uma vezque,paraquepudéssemosavaliar0 movimento dofenômenodaviolência.
O objetivo dessetrabalho f0i()delevantardadosarespeitoda
dadinâmicaem cadadia eranecessM o que todM a$palticipantes
scassem nc grupo do infcio ao 5m.Isto nâo acontecia,pois elas violência- denunciada- contraa mulherna ddade deSâo Carlcs.
Com permissâodaDelegaciadeDefesadaM ulherdeSâoCarlos,o
muitasvezessaiam duranteadinlmicaparaasconsultas.
-

evantamento baseomse nos dados re/strados em boletins de
Asproblemlticastazidaspelasparticipanteseosquestionamentos l
oconfncia (B.
O.s) e tennos circunstanciados (T.
C,s). Foram

daspröprias ctmrdenadcras em virtude dasdinlrmcas podem ser
apontadoscomofacilitadores&oudifkultadoresdacoordenaçâo.
lBolfistadogmp/#& '-ProgramaEspecialdeFrejal- nlt?-CAPEY PUCJ& lh tora#& '
Pal
avrapchave cpprdeacit
lb,clintatérioehospital:instituiçno

îâ U7J

u

PROGRAMADEINTERVENG O PSICOIZGICAA VM MM DEVIOLVNCIA
DOMMTICA
u cia Cavalcanti de Albuquerque Williams, Denise Moreira

Goncalves*,LucianaCardoso Corrêa*(UniversidadeFederaldeSâo
Carlos)ef'
lelu'
:MariaGasparMartins(DDM)

O projeto''IntervençâoPsicolögicaaVftimasdeViclência''estJem
andamento h; um ano e meio na Delegacia de Defesa da M ulher

(DDM)deSâoCarlos.Osobjetivosdoprojetosâo:1)atendervftim%
de violência doméstica seja em situaçâo de crise/emergência ou
oferecendopsicnterapiaacasospertinentes;2)produzirpesquisana
érea;3)contribuirparaaprevençhodaviolênciae:4)contribuirpara
aformaçâo do futuro psicölogo,capacitando-oarealizarintervençses
pertinentesna&eadeviolênciadoméstica.No presentetrabalho serpo

abordadosexemplosdeatividadesrelativasaosobjetivos1e2.
ResumosdeComunicaçôes J/
ent///cas

selezionados os casos em que a violência ffsica, sexual e/ou
psicolögica era perpetrada por hcmens contra mulheres. As
modalidadesdelituosasconsiderada referiam-seaduascategoriasde
crimes:crimescontraa pessoae crimescontra oscostumes.Foram
exnminados564documentos,sendo203B.Os,qnecorrespondiam ao

perfododejaneiroadezembrode1997,e356T.C.S,dejaneiroa
setembro de 1997,Osdadosobtidosdiziam respeito a:identiicaçâo

pessoaldavftima e do indiciado ou fçagressor''(cor,idade,estado
civil,nacionalidade,naturalidade,ocupaçâo,Iocalde residência),
motivo da agressro, meios e modos uulizados para executar a
agressâo,localizaçâo das lesöes no corpo e relaçâo /parentesco da
vftimacom oindiciado,
A anélise dos dados mostrou que,na maioria.as Wtimas sëo
brancas;brasileiru ;procedentesprincipalmente decidadesdo Estado
deSâoPaulo;têm entre26e35anos;asocupaçôesmaiscomunssâo
ndo lar''e serviços domésticos;os bairrosem que residem sâo,em
geral,caracterizadoscomo de classe muito baixa ou média/baixa)e
quase metade estl envolvida em relacionnmento amoroso, sendo
casadasou amasiadas.
Por sua vez, os indiciados sâo, em geral,brancos; braileiros;
procedentes do Estado de Sâo Paulo;residem em bairros de classe
273

muito baixa ou médiA aixa;trabalàam principalmente em serviços
nâo-industriais qualiscados e nho-qualiscados e em serviços de

paratlmaanllisedcsfatores@ einfluem naviolênciaealartirdaf,

comércio e ains; incluem-se baicamente nas faixa ete as
produtivas,entre25e45anosequasemetadetambém estsenvolvida
em relacionamentoamoroso.
Os mctivos das apessöes variam de acordo c0m a modalidade

Palavras-chave: violência fftl//l
/zlfcq violêsci
a c/nlm mulher e
relaciotmmentovflfllue grzl.
ror

possa-sedesenvolverprojetosfuturosdeprevençpodamesma.
SAU76

delituosa.Ccnstatou-se um rande nlimero de ameaças (realizadn, M PECTOS PSICOZ OICOS DA VIOZ NCG: UM WORKSHOP PARA
peloshomens)natentativadeevitaraseparaçb indesejadaelesöes PouclAl DADELEGACIADEDEFESADAMULHER

'
lll
'
l?xt âlex K ldar#o Gallo%*,
corporaispelosmaisdiversosmctivos,eneeeles,asdiscussöesd0s Lu'cia Ccpclc= lfdeâlluluertm: FI
â?
l
J
'
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i
e
l
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âl
Maldonado*eRachelde
cuais e a falta de habilidade para lidar com prcblemas de

relacionamento. Quanto às agressöes, est'ts sl0 direcicnadas Flrl Brino*(UniversidadeFederaldeSâoCarlos)
principalmenteàcabeçadamulher,emodosmaiscomunsdeefetuar
aagresssosè0osocoeopontapé.
O dadoquemaissedestacadizrespeito an dpc derelaçb quea
vftima tem c0m c agressor:58,3% corresponde a relacionamento
amorcso,20,3% sâô conhecidos da vftimw 15,
5% s:o parentes e
apenas5,8% sâc desconhecidos.Essesdadosnosmostram que os
ag essoresestâo pröximosdavftima,conlirmandoasestatfsticasque
asrmam queavftimaconheceseuspcssfveisagressorc ,
Osdadosobtidosctmsrmam,em geral.astendênciasmundiaisno
quedizrespeitcàviolêndacontraamulher.

Palavrapchave:W/lincin,pefldapf/i?x e/,:?
.
/11doagressor
%

Desde Março de 1998 iniciamosum projeto de atendimento à
vftimasde violêncianaDelegaciadaMulherde Sâo Carlos,através
de um estlgio supervisionado de alunos de psicologia da

UniversidadeFederaldeS5cCarlos.Esteprojetotem cnmoobjetivo,
entre outros,dar consultoria a prosssionais que atuam na ârea de
Wolência,em especfico às policiais da Delegacia de Defesa da
M ulher,seguindoum referencialteöricocomportnmental-cognitivista.
Na interaçâo c0m aspoliciaisda D.D.M .,constatamosum aqueixa
frequentedequeaAcademiadaPolicianâoashaviapreparadcpara

um adequado atendimento àsWtimnvde violência,impedindo-asde
realizar um atendimento ideal. Desta forma, organizamos um

M &75
UM M APEAMENTO DA VIOIZNCIA DENUNCIADA NA DELEGACIA DA
M UI- R
M cia Cavalcanti de Albucuernue W illinmg, Christiani M artins
Rodrip es',Drausio Capobianco*,Janaina Piovesana#,M irian B.
Cortez*, Nadime1.S.P.L'Apiccirella#,PatdciaCresNapoleone ,
PriscillaNogueira Cavini*,Renata Crisina Gomes: e Tathiana B,

workshopsobreosaspectcspsicolö#cosdaviolência.O workshopfci
planejadoc0m baseem entrevistaindividualecontidencialrealizada

Rosa*(UniversidadeFederaldeSâoCarlos)

damulher,denposofreragjessâoffsica,psicolö#caesexual;2)rever

com cada policial.C0m base nessasentrevist% foielaboradc um
questionM o sobrecrençasarespeitc daviolênciadoméstica,c0m 30

questöesdeatirnmïâoaserseguidaporVerdadeiroouFalso,quefoi
utilizado como atlvidade no workshop.O workshop teve como

objetivos:1)reconhecerodireitodoserhumsnoe,especiscamente

crençasqueperpetuam avlolênciacontraamulher,redesnindo-a,
se
A violênciapradcadacontraamulher,apesardesempreterexistidn 3)anal
isarascrençassubjacentesàsuaattlaçpo naDelegaciada
e de sermuito freqttente,vem sendo poucn pesquisada nc Bruil. Mulheraoatendervftimaseagressores.O workshop foicnnduzidcna
Revendo-sealiteratura,foram enccntradosapena trêsprojetosde Universidadeem 2 noites,em um totalde 8 horas de duraçso.As
pesquisaespecfscos,sendo queum delesfoiremlizadc nacidadede at
ividades envclvidas foram:Dia 1) apresentaçân,questicnkio,
Sâo Carlos,em 1997.Este levantou dadosque indicavam que em txercfcioem gnlpo,discusssoc0m baseem estudo decasû efecho;
geralasvftimasdaviolênciaeram mulheresem idadeprcdutivaeque Dia2)discusspoem gmpo,dramatizaçro,questiono oeavaliaçâodo
pcssufam ocupaçöes comuns como do lar ou prestavam serviw s cursc.Osresultados demonstraram que quatro das cinco policiais
dcmfsticos,os quais,em geral, nâ0 prcpcrcionavam autoncmia apresentaram aumentononlimerccorretoderespostasaoquestiono o
snanceira.A identidadedcagressorerasemelhanteàdavftimacom apös0worhhop (aporcentagem médiade acerto antesfoi68,6% e
distinçâo da sua ocupaçâo,que era caracterizada por serviços nâo apösfoi74,6%).Um outrodado refere-sea avaliaçâo do workshop
qualificados.Sobre a relaçëo da vftima com o agressor,os dados pelas policiais.As quatrn que apresentarlm aumento de acertos
bom''$ Rmuito
confirmavam as estatfsticas mundiais pois,58.3% dos cascs de avaliaram a atividade favoravelmente,achando-o ''
degrandevalor''eççagradlvel''*Um afuturautilizaçâo
agressb pesquisadoscorrespcndiam arelacionamentoamorosoentre importante'';dl
agresscr e vftima. Outrcs pesquisadores do departamento de do questionM o ccm um mainr ndmero de pm icipantes seria
psicclcgiadaUFSC,em pesquisarealizadanaDDM deRorianöpolis interessante para se avaliar sua aplicabilidade e validade como
- S
C,obtiveram resultadossemelhantesaosdescritosacima.
ins% mentodecoletadedadosnakeadeViolênciaDoméstica.

Objetivos:a presente pesquisa visou,primeiramente,fazer um Palavras-chave:violênciadomhticaspoliciaiseworkshop
mapeamento completc de todosostiposdedelitosre#stradosna
DDM deSâo Carlos(nâo sö violênciacontra amulher,mnxcontra
menores de idade também). Além disso,procurou-se analisar a

s'
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PROGRAMA DEAD lO A CDD ADORF-R:UMA AçâO TERAP;UTICA E

tcpopahamaisdetalhadadosdelitcs,dando relevância àameaça e
suascaracterfsticas.
M ttcdo: foi realizado um levantamento sisteml co de todos

â?l
a Teresa deâllrdldRamos-ceraueira.M arta Helena Diu â.de

PREVENTIVANAATENCAOX SAQDEDOSID0S0s
âzltfrcd:eNairlsabelfapeal
a deOliveira (FaculdadedeMedicina

TermosCircunstandados(T.C.)eBoletinsdeOconfncia(B,O,)na deBotucatueCentm deSatide-Escola-UNESPVBotucatu)
DDM de Sâ0 Carlos,no perfodc de janeirc a abril de 1999. O crescimento substancialdapopulaçâo idosabrasileiranosiltimos
Examinou-senessesdocumentosanaturezadasoconlnciaseo autor
dodelito.

Resultados:veriicou-sequeamnloriadasoconfncias(48.
37*)ss0
casosdelesâocomoraldolosa(LCD),seguidosde 22.
30% decasos
de amewa,sendo a ameaça de morte a mais 9eqûente(69.2%),
seguidada ameaça de agresspc (18.4%).Confirmnndo a literatura,

nos,aconsm tientenecessidadedo estabelecimentodeprogramasde
atençâc à saide dessa populaçso,incluindo também o retomo ao
modelodecuidadosdomicilieestêm intensifcadcodesenvolvimento
de estudos na lea.Esses estudos têm indicado a importância da

ctmstatou-seque61,25% dosagressores,noscasosdeLCD,mantém

c
riaçâc de programas de orientaçâo, informajâo e apoio aos
familiares e/ou responséveis pelos cuidados aos ldosos,procurando

oujémantiveram relacionamentoamorosocom avf*ma.

prevenirasobrecargaeoimpactonegativo,quepodemafetarasalide

A relevânciado estudo,além do levantamentn e caracterizaçëo das
ocorrências de agressso,est; no fato de que se pretende contribuir
274

equalidade devidadessescuidadores.Asslm sendo,como parteda
atençâo àsat
idedos idososdo Ceneo de Sal
ide-Escolada Faculdade
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de Medicina de Botucatu - UNESP,elaborou-se um progrnmn de

A melhoranaqualidadedevidapodeserpercebidanodiaadia,no

apoicaosseuscuidadores,oqualtem porobjetivosgerais:preservara depoimento dos idosos,bem como com o aumento crescente no
qualidadedeWdadost'uidadcreseproporcionarmelhoresccndiçöes
deatendimento fnmiliaraospacientes.O progmmaconstade 10a12
reuniöessemanais,com duashorasdeduraçâo,cœ rdenadasportrê.
s
psicölogas, utilizando-se de técnicas psicodrnmética de
sensibilizaçâo erole-pln ingfocalizandoopapeldo cuidadcresuas
deconfncias sociais e emocionais, informaçöes teöricas sâo
veiculadM pormeiodediscussöesem gm poerecursosaudio-visuais.
Sâo abordados os seguintes temas;signihcado e mtdvaçöes do
cuidadc prestado,sinais de alerta de desgaste ffsico e mentaldo

interesse pelu atividades.Pnde-se observaruma maior intcgraçpo
socialdos idosos na necessidade de mcstrar seus trabalhos ao5
compnnheirosecuidadores.

CONCLUSXO:Trabalhando com aterceiraidadeatravésdaarteé
possfvelobter resultados positivos que envolvam a percepçâo e
valorizaçso de sua capaddade criativa.sendo portanto necessM o
viabilizarum sentimentodecompromissodo idosoinstitucionalizado
em seu crescimento pessoal.
Palavrapclmve:idoso.aatoaomiaeasilo

cuidador,pcssibilidadesdesecuidaresolicitarajuda,formasdese
melhorar a comunicaçlo diante da deficiência visual,auditiva e
cognitiva,formasdesefavcreceraindependênciaeautonomiaedese
lidar com os prcblemasrelativosà higiene,mobilidade,agressso,
initw ëo,alucinaçöeseidéiasdelirantesdoidoso.Naprimeirareuniâo

decadagrupo(quetem de 10 a20participantes)sso aplicadosuma
escaladeavaliaçsodoimpactoemocionalsobreoscuidadores(Zarite

cols.,1980)eoSRQ (SeIt'Reo?'lQuestionaire-MM eWillians,
1986)paraidenéficaçâodedistlirbiospsiquistricos.sendoa5mesmas
reaplicadasno snaldo prop nma,pretendendo-severiticarpossfveis
mudanças. Dados preliminarcs indicnm principalmente mudanças
favorsveisdeexpresspodesentimentoseestabelecimentodelimites.
Palavrapcluwt.cli
e dtlrel,idososeimpact
o

îâU77
OHCINAW RAPAUIKAPAl
tkIDOSOSINSTITUCIONALIZADOS
#cfntiaRep'naAlessandriAlcântarae*GrazielaNogueiraM achado
q

(UniversidadeFederaldeUberlândia)
Nesteano (1999)é comemorado 0 ano internacionaldo idoso e
muitas das atençöes estpo sendo direcionadas à popnlaçso da
chamadaterceil'
aidade.Defatc,aspessoasestsovivendomniseisso
se dl devido aos crescentes avanços da medicina geristrica nos
iltimosanos.P:rém,éimportantequesedirecionem osinteressesno
sentido demelhorara qualidadedevidado idoso,valorizando seu
bem estar em uma amllitude que abrange aslectos sociais e
individuais,poisnâ0bastavivermaistempo,masviverbem osanosa
mais.
H5muito,perdura-seum esteredtipcquedetineavelhicecomouma

faseruim,cûnsideradaumaoposiçâoàexcitantejuventudeestandode

um ladoaastlicia,acoragem eafacilidadeedeoutro,alentidso,a
perda de disposiçâo para vencer as dificuldades e se desenvolver
comoserhumano.

OBJETIVOS: O objetivo do trabnlho d o de quebrar esse

esteredtipo no pr4prio idoso proporcionando a ele, alfm da
oportunidade de desfrutarde momentos de lazer,o desenvolvimento

dacriatividadeedacoordenaçëomctora,bem comcajudaramanter
aclarezadepensamentc .

MATERIM S E MéTODOS:O presente trabalho consiste na
experiênciadeoscinasterapêuticasdedesenho e?inturarealizadas

cnmidosasdeumainstitukroasilardacidadedeUberlândia-Minas
Gerais,com freqûência e duraçâo de uma hora semanaldurante o
primeiro semestrede 1999.A oscinaé realizadano pröprio uilo para
ondeélevado omaterial:papéis,Mpis,lspisdecor,livrosdedesenho,
tinta,pincéis.Devido à falta de um lugarapropriado ,as atividades
sâo realizadasno pröprioquarto dassenhora .
RESULTADOS: Nâo se pretende nesta oicina obter resultados
relacionados ao ensino sistemstico de técnicas e o desenvolvimento
de um embasamento artfstico e sim uma melhora a nfvelcognitivo,
motoreprincipalmenteemocionalnoidoso.
Osganhosemocionaissâo obtidosapartirdaocupaçâo do tempo do
idosc com atividades produtivas que melhoram a auto estima;
conscientizando-o de sua capacidade de produzir e desenvolver
habilidadese criatividade,deixando de lado aociosidade eo conceito
dequee1enâo 6maiscapaz.

Resumosde ComunicaçöesCientlTcas

275

PSICOLOGIA SOCIAL

SOCI
RESGATANDOA MEMöRIA:UMACONTRIBUIIAOA0SESTUDOSS03RE
A IDENTIDADEDAPSICOLOGIANOBM SIL

levantamentodedadossobreapefspectivadosenspcomum,eem tlm
esquemareferencialcompreensivodasciênciassociais.

Renataâlve.
çLimae(UniversidadeSpoMarcos)

preliminaresforam coletadosat
zavésdelistasdepalavrasediscussöes

MATERIAL E MéTODOS - Para desenvolver itens, dados
grupaiscom 61sujeitos,divididosem 12puposporsexo,faixaetoa.

O interessepela histöriadaPsicologia no Brasiltem crescido muito
nosliltimosanos;dentreamultiplicidadedefatoresresponssveispelo
incremento le pesquisas nessa Jrea encontra-se a preocupalso de
compreender de maneira mais profunda e articulada a identidade
dessaJreadeconhecimentcem nossarealidade.
Nessesentido,0presentetrabalho tem comn finalidadeapresentar

e nfvel de renda. Estes dados foram orgnnizadcs atravts d:
procedimentoqueincluiuanâlisedecontet
ido com categorizaçëopor

jufzes independentes e anâlise combinatöria de categorias. As
categcriasforam submetidasaanlliseteöricabaseadaem referencial
dasciênciassociais,resultando em um modelo hipotético com 10

fatorese200itens,quefcisubmetidoaanlsesemn
-ndcaeporjufzes
parte de nma pesquisacujo tema é o estudo da identidade da independentes,sendo mantidosns158itensqueatingiram o critélio
psicologiaem Së0Paulo,apartirdedepcimentcsdeprofissionaisque de 80% deccncordlciaentrejufzes.A escalafoival
idada com
Seformaram antesde1962,quando aprofisssof0iregulamentadae amcstrade1.
464sujeitosdetodasasre#öesgeogrKcasbrasileiras,
que se constittlem nospitmeirosdesse cnmpo protissional;a estes
dadossoma-seaanâlisedocumentaldessespersonagens.
Buscou-seresgatar,paraestetrabalho,o percurso profissionaldo
personagem ArrigoLeonardoAngelini,
Os dados obtidos neste estudo demonstram o picneirismo de
Angeliniao pesquisar,no Bruil,o cnmpo da aprendizagem serial
verbal,investigaçsoapresentadaem suatesededoutorado,aprpvada
na Universidade de S5o Paulo em 1953. universidade aonde
emzreendeutodasuacarreirauniversitM a,iniciadac0m seuingresso
naFaculdadedeFilosûtiadeCiênci% eLetrasem 1942,nocursode

de ambcs cs sexcs,c0m escolaridade a partir do segundo grau
incompleto,idades variando entre 14 e 74 ancs,renda fnmiliar
mensalentre120,* e27.0* ,
00reais,e216diferentesocupaçöes.Os
questionlrios fcram enviados a colaboradnres encarregados de
admillistrl-lose mandadosdevoltaparaapesquisadorap0rcorreio.
Osdados foram submetidos a Anllise do Componentes Principais
com rctaçâoVarimax,ecritério decargafatorialacimade0,40 para
incluiritens.
RESULTADOS
Os resultados apontarnm uma estrutura

Professor Livre Docente,Prcfessor Catedrstico,Vice- Diretor e
DirctordoInstitutodePsicologia.
Sua ativa participaçâo nas atividades de estudos e pesquisa é
evidenciada pordiversasviagensdeestudo e estsgiosem institniçöe,
s
doBrasil edcexterioreapresentaçb detrabalhosem congresscse
reuniôescientfficas,nacionaiseinternacionais.
PrimeiropresidentedoConselhoFederaldePsicologia,aanâlisede
documcntos demtmstra stm efetiva atuaçho nas atividades
associativas, como membro, zm cargos eletivos, de entidades
nacionaiseintem acionais.
Suaextensa produçâo bibliogrlcarevelasuapreocnpaçâ
.o com a
investigaçëo e prndllçso de conhecimento na 1ea da psicclogia

constitufda p0r 82 itens explicando 33,6% da varilcia, e 9

multifatorial, cuja ortogonalidade foi diretamente testada, e
Pedago#aeposteriormenteexercendocargosdeMsistenteDoutor, contirmadasegaradamenteparahomensemulheres.A snluçb scou

educacicnal,cujasrafzesestâonasidéiasdeoutrospioneiroscomo
soemiRudolfereLourençoFilho.
Portmnto,porsuaimgortâncianadisseminaçsoedirecitmamentoda
psicolcgiaeducacionalnoBrasil,c estudo deseu percursoenquanto
psicölogo contribui para 0 resgate da construçlo histörica da
formaçâo da identidade da psicologia no Brasil, reconstrw ëo
imprescindfvel para a reflexâo sobre uma atuaçâo futura mais
organicamenteligadaaosproblemasccncretosdarealidadebrasileira.
Palavrapcltave:ftf
e/lrl
Wz/z?e,histôria#apsicoloaiaepersoNqens

SOC2
ESCALA DE SIGNIFICADO D0 DW HEIRO: DESENVOLVIMENTO E
VALIDACâO

ccmgonente,
scom ossep intes alphade Cronbach: Prazer(0,84),
Poder(0,88),Contlitos (0,87),Desapego (0,73),Sofrimento (0,
67),
Progresso (0,80),Desigualdade (0,66),Cultura(0,76)e'
Estabilidade
(0,57).
CONCLUSâO - Os resultados indicaram que a estratégia
metodolögicausadafoisatisfatöria.Dos10 fatoreshipotéticos,seis

foramconirmadosyelascluçpo,trêssofreramajusteseapenasumfoi

eliminado (Utilitansmo). Comparada aos trabalhcs anteriores, a
Escala de Sipificado do Dinheiro (ESD) apreqenta avanços em

qualidadespsicométricaseamplitudedeespaçosemantico,incluind?
aspectosrehtivosaopafvelmacro-socialanteriormente inexplnrados.
Este trabalho abrenovaspossibilidadespara pesquisaspsicolögicas
em temas relacionados a dinheiro. plincipalmente nc contexto
nacional.
zprimeiraavtoracarsadoatoradona UniversidadedeSrarflï:com bolsada
(M'F5'
.

Palavrapchave.psicologiasocial#pcompotmmeztoecpnlec/,signt
ficado
dodinheiroevulïdfljl
t'
kldeescalas

SOC3
SIGNIFICADODODmHEIRO:EXPLORANDOPREDITORKR

âlfceMoreira*#(UniversidadeFederaldoParl)eXlvlr/ Tamay'o
(UniversidadedeBrasflia)

ETIVOS-A pesquisadasvariéveisrelacionadasao significado
àliceMoreira** (UniversidadeFederaldo Paré)ejlvaro Talncyo doOBJ
dinheiro tem prcduzido resultados ccntraditörios.Estudcs em
(UniversidadedeBrasflia)
OBJETIVOS - O signiscado do dinheiro tem sido apontado como

varilvelantecedenteparabem-estarsubjetivo,satisfaçâonotrabalhoe
desenvolvimento econômico de nwöes. Também foi sugerida sua
influênda sobre fenômencs ccmo: dinn
-mica familiar, socializaçâo
econômica, apego a posses materiais, consumo compulsivo,
poupança,dfvida,pagamento deimpostosedoaçöes.A carênciade
instmmentosde mensuraçâo confiiveistem sido mencionadacomo
uma dificuldade para a extensâo dos estudos relacionados aos
aspectos psicolögicos do dinheiro e fenômenos relacionados.
Algumas escalas foram desenvolvid% nos Estados Unidos e
Inglaterra,mn*além de apresentarem problemaspsicométricos,foram
baseadas em pressuposiçöes teöricas restritas,ou umas nas outras,

reproduzindo limitaçöes. Este trabalho teve como objetivo
desenvolver e validar uma escala no Brasil, baseada em extenso
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outros pafses têm sugerido que diferentes fatores de signiscado
podem estar relacionados a variéveis econômicasv como renda;
demogrsscas,como sexo,idade e escolaridade;de personalidade.
como obsessâo ou auto-estima; de trabalho, como satisfaçâo no
emprego;ou avaloreseculturasnacionais.A disculdadedeencontrar
um padrâo coerente nos resultados foi atribufda à falta de estudos
comparâveisem largaescalapopulacionaleproblemnApsicométricos

dasescalasutilizadas,O objetivodestetrabnlho foitestaraEscalade
Signiticado do Dinheiro, validada no Brasil,explorando vatiiveis
econômicas,demogrlscaseregionaiscomo preditora.

MATERIAL E MéD DOS - O trabalho constituiu-seem dois
estudos.O primeiro teveamostrade638sujeitos,entre14e64anos,
com renda familiar média de 2.532,45 reais (dp=1.895,67),sendo
62,2% mulheres,residindo hâmaisdecinco anosem diversascidades

brasileiras.O segundcestudoteveamostrade230sujeitos,entre14e
279

58anos,c0m rendafamiliarmX ade2.31,99reais(dp=1.934,51), (1,23%, f=37), outras JJIfJIï>U.
T (2,17%, f=65); 2,
sendo 64,8% mulheres,residindo hé mais de 5 anos na regipo
Sudeste.Em amhos,foram administrados questitmo os de dados

pesscaiseaEscaladeSipiscadodoDinheiro(ESD);osdadosforam
submetidos a testes de consabilidade e AnMise de Regressb
M liltipla.
RESULTADOS - N0s dois estudos,cs cnmponentes obtiveram
fndices de consabilidade equivalentes a0s originais.N0 primeiro
estudo,os resultados da regressâo foram signit
k ativos para os 9
componentes,com ossep intespreditores:rendafamiliar:negativo
para Poder,Propesso,Desigualdade e Estabilidade; nlimero de
dependentes:negativoparaPrazerepositivcpal'
aSofrimento;idade:
positivn para Prazer,PoderfPrcpesso e Cultura;sexc feminino:

positivo para Desapego; escolaridade: positivc para Cultura e
negativo paraPoder;em relaçëo a Bralflia,residirem capitaisf0i
negativo para Prazer,Poder,Scfrimentn,Cultura e Estabilidade,e
residirnointerior negativc paraPrazereEstabilidade;em relaçâoà
regiâo Sudeste:DF negativo paraCultura;DF e Sulnegativospara
Podere Estabilidade, DF eNordesteposidvospara Desapego:em
relaçâo aesmdantestmiversite os:trabalharem educaçso positivo
para Contlito, salde positivo para Propesso, e inform/tica e
burocracia negativos para Sofrimento.No sep ndo estudo,foram
encontrados resultados signiscativos para 8 componentes.exceto
Desip aldade,com ossep intespreditores:Rendanegaévc e idade
positivoparaProgresso e Estabilidade;sexo feminino positivcpara
Desapegc;em relaçro a interior: capitaisfoinegativo paraPrazer,
Poder e Sofrimento; em relaçpo a estudantes: trabalhadores foi
negativoparaEstabilidade;em relaçsoaSP:RJeMG posidvcspara
DesapegoenegativcsparaPrazer,Peer,CulturaeEstabilidade,R1
pcsitivnparaConflito,eMinasnegativcparaSofrimentoePmgresso.

'Lazeri ntretenimentto iversb ''c0m um totalde 19,* % (f=572)

dasrespostas,como cinema (3,24*,f=97),mûsica(2,94%,f=88),
dançar(1,14%,f=82),passear(1,
97*.f=59),yiajar(1,70%,f=51),
diversâo(1,57*.f-47),irf)praia(1,20% f=36),ler(1,17*,f=35),
outrasrespostasdelazer(2,57*,f=77);3.''
Trabalhei
',congregando
10,24% (f=307)dototalderespostas;4.'ValeresPskt-tl
dais'c0m
um tctalde 19,65% (f=589)dc respostas;''
OutrasResposta''ip ala
5,43% (f=l63);''Miscellea''(21,15%,f=634).Frentea0sresultados
obtidcs, conclufmos que a categoria fçAfiliaçëo' (relaçöes
intetpessoaisdeainidade)foiamaisprceminentenaauto-percepçso
da experiência emncional positiva dn SW B, além do que,
adidlmalmente, é comum muitas pessoas ao se remeterem a
atividades de lnyer/eneettnimento/diverspo f) fwam mediante a
pcssibilidadedeseagregarem aseus?ares.Taisresultadosenconeam
forte apoio nasteoriaspsicossociaisd0sprocenosde colnpcmf'
t
b

social(Rstinjer),ineqaidadeJ/clbltAdamsl,comunicaçsoJocl!
informal(Festmger),di
screpâncias??IJl#!> (Michalos),dissoVncia
cognitiva(Festinger),deneecutras.
Palavras-chtwe::ezzl-ezllrsubjetivo.tw//-rercepf'
lodeexlMrïzacf
l:afetiyas
JltMiffvtlzdaW& em Jemledimensno& Jrelaçöessociaisaaatri
buiçaode

experzncfa<afetiva positiyascomaWtfcemgeral
*M olsafk MestradodoCNN
+

S0C5
EXBTE RELK âO ENTRE
O COMPORTAMENTO DE
PONTUALIDADFZMPONTDAUDADEE OSVALORF,
SPESSOAIS?
Alvaro Tamayo,Rosa Ftwl/ de Melo R.AIv6s*,José Yanderlei
Santos Rolim%,Jorge JtUJ àlves*,Mârcio Guimarses de fJ??=A,
Joseidatkrl
kfoBastoseC/lfllla:BarbosaDucap*

CONCLUSXO - Os resultadosconsrmsram aconsabilidade da

VM ospesquisadorestêm tentado identiticarascausasda falta de
pontualidade caracterfsticadepessoasdealgumhssociedades,enee
mesmovariandooconjuntodasvarilveisusad%.A importlnciadas outrasabraileira.A culturada sociedadetem sido ahipötesemm's
varisveisregonais sugere a necessidade de novosestudos,com freqtientementeutilizada.Destaforma,aimpontualidadeévistacomo
melhor controle das variéveis econômicas, demcgro cas e
umaconsequência da cultura.Naspesquisasempfricas,a natureza
ccupacionais.
passivaefatalistadapersonalidadedobrasileiroedolatinoem geral,
âprimeiraautèrareabeaD lradedoatorado& CAPES.
têm sido uma das varilveis maisfreqûentemente estudadas pelos
'Jltwray-c&pe'psicologiasocialdtlcomportamentoect
le e cp,preditores
investigadorescomocausadaimpontualidade.Outmspesquisadcres
doJfg?ll
icct
f/dodfll
àeirpev/rjlveë rqionais
têm observado diferença naquantidadeenaqualidadedosrelögios
*
SOC4
pl
iblicos(escolas,bancos,ruasl utilizadosnosEstadosUnidosenc
AUTO-PERCEN âO D0 BEM-ESTAR SUBJETIVO E SUA RELK AO COM Brasil.Nestaspesquisasaimpcntualidadeaparececomo caracterfstica
CONTEODOSDEAb-œlAçâo
da sociedade como um tcdo.Uma observaçâo cuidadosa,porém,
Clâudia M aria Bastos Pereira*.e Carlosâpllrfco àlves Pereira revelaqueaimpontualidadenâo( universalna sociedade mnq que
existeumapercentagem signifkativadepesso% quesâ0pontuais.Em
(UniversidadeFederaldoRiodeJaneiro)
consequência,cabeperguntarse apontualidadee a impontualidade
A literaturasnbrebem-estarsubjetivo(5'F#)tem relevadc()papel nâo estpo Msociadas também c0m fatores pessoais,tais como as
dasexperiênciascognitivaseafetivasnasrelaçöesinteœ essoaisparaa metasqueorientam a vidadaspessoas.F0iobjetivo desta?esquisa
vivênciadobem-estarsubjetivo(e.g.,Campbell,CnnverseeRodgers, compararasprioridadesaxiclögicasdepessoaspontuaiseimpontuais.
1976;scherer,Walbotte Summerfield,1986;Argyle e Crossland, Este prnblema fûiestudado no contexto dateoria motivacicnaldcs
1987;ArgyleeMartin,1991).O presenteestudoobjetivoufocalizara valorespropostap0rSchwartz.Osvaloresestro organizadosem dez
autc-percepçâoatribufdaàsexperiênciassubjetivasafetivaspositivas tiposmotivacionaisqueexpressam metas daspessoas.O InventM o
ccm a vida em geral,p0r 12X pesscas,no K o de Janeirc,entre de valcres foi administrado a uma amostra de 2* estudantes

ESD,apcntandopadröescoerentesdepreditoresentreosdoisestudos,

adolescentes,adultoseidosos(amplitudedos13amaisde65anosde universitlriosjunto ccm um questionMo para avaliaro nfvelde
idade;médiaetlriaaproximadade32anos,sendo27% enta 13e19 pontuali
dadepercebidopelossujeitosem diversassituaçöesdavida
anos,34% entre20 e29,15% entre30 e39,8% entre40 e49,6%

entre 50 e 59,7% acima de 60 anos),a mm'cria do sexo femininc
(70%).Frenteaumadaspergtmtas,''
Nasuavidw em geral,doque
vXl 'GYK Mals'? (você poder; citar um ou vo os aspectos/
elementosl'',do'
bouestionâriosobretlauto-percepçnodobem-estar

cotidiana. Os resultados mostraram que o comportamento de
pontualidade nb é hemogêneo,mas que ele varia em funçLo da
situaçâo considerada.A percepçâo de pontualidade foidecrescente
através das segtlintes situaçöes: consulta médica, trabalho, aula,

encontrocom namoradota),caamentoefesta.Asdiferençasentreos

subjetivo',ototalde2997respostasforam ajrupadasecategorizad%,

escoresdepontualidade foram todassigniscativas.com exceçpo da

catelorias: 1.''
AsliaWo' perfazendo 24,42% (732 respostas),

signiticativodavarisvelpontualidadesobreostiposmotivacionaisde

qualitativnmente,sep ndoatécnicadeAnâllsedeConteido (Bardin, diferençaentreencontro com namoradota)ecasamento. AsAnovas
1994). As respostas mais proeminentes revelaram as sepintes 2X2 (percepçâo de ponmalidade gerale gênero)revelaram efeito

relmmdo respostas como amizade (10,18%,freqtiência igual 305 val
oreshedonismo(p< .œ8)eestimulaçâo(j<0.01),sendoos
respostas),namorar (3.27*,f=98),famllia (3,20%,f=96).amor escoressuperioresparao grupo de sujeitoslmpontuais.No tipo
(2,77*, f=83).conversar (1,60*,f=48), estar com ols)plhols) motivacionalbenevolênciaoescorefoisuperiorparaasmulheres(p<
280
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02). Ao nfvel do tipo mntivacional de valores realizaçâc, f0i SOC7
observndnumainteraçlo pontualidadexgênero (p< 0.01),sendo () RlscoE MbIA:A CRctu çâoEUs0DEREPERTéRIOSSOBRERBCO
.

efeito decrescenteparacshcmensecrescente paraasmulheree
s.Os
resultadosmostraram queafaltade pontualidadeestI Dsociadaccm
a predominância nas pessoas de metas de tipc hedonista e de
estimulaçso.Estesresultadossë0interpretadcsnoclmtextodateoria
dos valores. Conclui-se que as prioridades axiclögicas estb
associada com a percepçâc de pontualidade e que o conceito de
pontualidadenâo expressaaexatidëoincondicionalnccomprimento
dosccmpromissosmasqueexisteumaespéciede hierarquia entre

NAFOLIIADES.PAULO,1921A 1998.
Benedito Medrado*%, Ricardo Pimentelee, Roberta F,
#/k#.Ana
Flâvia Parentih la
ia Navqantes eMlr.
yJ= : P.Spink (Pcntiffcia

estes'

partedeum projetomaisamplo,em desenvûlvimentonoNt
icleode

Pal
avras-chave.valores,fermtlepontualidade
G

S0C6

UniversiladeCatölicadeS4oPaulc)

Objetiv: -O cbjetivo destapesquisa6 identificareanalisara

circulaçpoeus0derepertöriossûbrerisconamfdia.Estetrabalhofaz

Pesquisa em Psicologia Sociale Satide - PUW SP,que visa:1)
mapearossentidospcssfveisdoriscoquecirculam nascciedade,p0r
meicdellmaarqueologiadesseccnceito em dnisdiferentesdomfnics

de saber:Psicclcgiae Educaçso em Saide;2)identiscaro uso de
Mary Jane P.Spink,l'
erc Mincoy Menegon%h âatfrë Luls de repertöriûsapartirdarealizaçsodeolcinassobrerisco(Spink,1996;
Soaza%*,EmflioL.lnocenteJ= ltM##,Vict
or#(114,,44)**,AnaFlâvia 1997)com di
ferentespupos söcimdemogrvcos e 3)estudara
lkrenlft e Carolina Silva Telks da Roc/lu M evedo* (Pontiffcia circulaçâoderepertörinssobreriscopelamfdia.
A CONSTRUN OSOCIALD0CONCEITODERISCONAPSICOLOGIA

UniversidadeCatölicadeSâcPauln)

B%e tedriea - A abordagem t/rico-metodolögica adotada esté
centrada na produçâc de sentido no cctidiano, embasada na

conceito de risco na Psicolcgia, enfocandc os repertörios
interpretativospresentesnosdiscqrsosdessalrea.Este trabalho faz

epistemologia ccnstrucionista social (Gergen,1985:lbasez, 1993;
Rorty,1994;entreoutros)ealinhadaa:spsicölogcsquetrabalham de
formasvariadasccm prJticasdiscursivas(P0eer,1996;Parker,1989;

parte do projeto intitulado â Construçso social do flco,em

Billig,1996;Shotter.1993;Davies e Harré,1990;Spink etalii,

Objetivo-A propostadestapesquisaéentenderaconstlw âodo

desenvolvimento no Ndcleo de Pesqnisa em Psicologia Social e

Sadde,quevisaentender:1)o us0 dosrepertöriossobrerisco,numa
dimensâo histörica,nosdomfniosdaPsicclogia edaEducaçb em

1999).

M etodBlngia - Optou-se pela anllise de matériaspublicadasno

jornalFolhadeS.Paulo,quecompreende0diModemniortiragem

unciona comn agência de ntdcias,
saide; 2) os sentidos do risco para diferentes grupcs sicic- em âmbito nacionale também fs
u
bs
i
d
i
a
nd
o
a
p
r
cd
u
ç
b
de
ma
térias para outros vefculcs, A
demoglscos,uHlizando-seopcinassobrerisco(Spink1996,1W7)9
me
t
o
d
o
l
o
g
i
a
e
mp
r
c
g
a
d
a
e
n
v
o
l
v
e
dois procedimentos distintos; 1)
e3)acirculaçâoderelert6riossobrerisconamfdiajomalfstica.
Referencialtefrice-O desenvclvimentodapesquisapanta-sepela
abcrdagem telricn-metodolögica scbre prsticas discursivu e

levantamentn diacrônico a partirde 1921,ano de fundaçso desse

jornal,ccm basenaseleçsoaleatöriadeumaamostl'
arepresentativa
l
prcduç:odesentidosnocotidiano(Potter& Wetherell,1987;Davies (a =0,05))2)classiscaçsotemkicadetozasasmatériasem cujf
eHanf,1990;Spinkelalii.1999),tendocomobaseaepistemologia tftulo aparece a palavra risco,dispcnfveis no CD 'R0m Fclha doconstmcionismosocial(Gergen,1985:Ibuez,19939Rorty,1994). 1994/97.

Resultados - De acordo com anfise parcial,foilocalizado nc
l
e
vantamento diacrônico, um total de 20 matérias, distribufdas
dados PsycLitIAPA - àmerican Pqchologicalâ.
uocicli/n),no
pr
perfodc enee 1287 e 1998. Os procedimentns envolveram: 1) incipalmente na segunda metade da década de oitenta,sendo a
levantamentodaprcdcçloindexadanabasededados,dasreferências primeira lncalizada em 1957,N0 que se refere às matérias dc
çueutilizam apalavraHJl#,dcstftuloscom riskeeaintroduçsodcs CDFn1ha,foram localizadasente 1994 e 1997 16.324c0m ()tenno
descritores;2)apartirda amosearepresentativa(a = 0,05)de433 riscoem setltextoe474com risconodtulo.A classificaçpotem/tica
llo destaca uma maior
referêncial,com risk*nc tftulo.selecionada gora110 e de forma das matérias com a palavra risco no tftt
c
o
n
c
e
n
t
r
a
ç
p
o
e
m
1
9
9
7
(
8
2
*)
.
Hl
u
ma
p
r
e
d
o
minânciadematériasna
aleatlria, analisou-se, numa primeira etapa, tftulos e resumos,
M etodologia - Elegeu-sc trabalharcom a literatura da base de

utilizando-se categorias (nomeaçso, faixa etM a, gênero, 1eadaeccnomia(38%),saude(28*)epolftica(18%),dutacando-se
pcpulaçâo/inserçâo social,fatorde riscc,impacto e açöes).Neste também temu relacionados à esportes (5%),lazer (4%) e meic
trabalhc apresenta-se uma anélise parcial desta etapa.A segtmda ambiente(3*).

Conelusâo- Conclui-seressaltando,porum lado,umaquantidade
etapacompreender;aanâlisedeumaamostraintendonaldeartigos,
expressiva de matériasdaFolha de S.Paulo que utilizam o tercm
selecicnadosconformesuarelevb ciaparaapesquisaResultados-Dototalde1353885referênciu,39598(3%)lltilizsm riscoem seutftulo,particularmentencinfciodadécadade90 e,por
a,palavrarisco;destas,9868(25*)utilizam risconotftulo.Quanto outro,uma diversidad: de temaq a que o termo risco aparece
dade de matérias
aos descrkores,detectou-se a seguinte ordem de introduçso:risk associado, embora haja uma maior quanti
r
e
l
a
c
i
on
a
d
a
s
à
s
â
r
e
a
s
de
po
l
f
t
i
c
a
,
s
a
t
i
de
e
e
c
pn
omi
a.Osresnltados
taking (1967);atrïJIpopulations(1985).
,riskanalysis(1991);risk
n'
lan/geznenl (1997); risk perception (1997);sexual Hlk taking apontam para a necessidade de anâlise do material localizado,
(1997).A anéliseparcial,indicaqueatéadécadadecinqûentaous0 buscando-se apreendero tluxo deassociw âo deidéiaspresente na

doconceitoestavamaisligadoàJreaclfnica(personalidade,desvios); produçâodessestextosjornalfsécos.
oi
o:CNN
ao final dessa d/cada, acenlando-se na de setenta, o uso Ap
predominante aparecenaPsicolo/aCognitiva (percepçâi de risco, Jkllvrar-cv ve;risco,??lf(#aeproduçnotfesentido
tcmadadedecisâo,gerenciamentoderiscos).
S0C8
Condusâo - Conclui-se que a aplicaçso do conceito de risco,na E:TRATO IA:
PARA
A
RECONSTRUG O
DE
Psicolo#a,comwa a gnnhar visibilidade no inalda década de CENV OSDEDESASTRES
sessenta.Os resultados parciais apontam que esse conceito nâo é Pit
h orasJOJ/Bindée ClarisseCameiro (UniversidadeFederaldo
ft
mdante da disciplina; ao utilizl-lo, na busca de explicaçöes, Ri0GrandedoNorte)

apropria-se da defmkâo proveniente de outras disciplinas como
Economia,Sal
ide,MeicAmbienteeTecnologia.

Apoio:CNN

'Jl
twrar-chtwr ri
sco,pzicologiaeprtWl
zj'
t
'
i/desenti
do

BesumosdeComtln/caglesCientmcas

(OBJETIVOS)Desastre éum acontedmento ffsico extremi,que
ocasiona graves danoshumanos,ambientais,culturais e materiais.

Com isso, desencadtia enormes prejufzos na realidade socia!,
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exi/ndû d0s atores Jdcli.
î envolvidos 0 desenvolvimento de Wstad0sadclescentes.Entende-sequea compreensâo dapercepçb
mecanismos para lidar c0m este accntetimentû.Os esforços d0s

das pessoas sobre seu ambiente é imp rtante fatcr para ()

atoresenvelvidosreferem-se às fases de um desastre,(prevençëo, desenvclvimentn dequalquerprcjeto demelhoriadaqualidadede
combate ou resposta,reconstruçâo e retorno à vida cotidiana).0 Wda.(Objetivc)Dessamnneira,()objetivpdestetrabalhofoiverificar
perfodc pls-desasee tem um ce terdeavaliaçpo paramelhoriada
prevençâo.A psicologiaambientalproporcitmafundamentcsteöriccs
quepossibilitam investigarcenM osdedesastres,> isse ocupaccm
as inter-relaçöes dinn
-micu estabelecidas entre indivfduo e o seu
xt
milieu''. Prevençso de desasees implica em uma antecipaçâo
cognitivadasconseqtzncia pcssfveisdeeventosffsicosextremosem
accntecimentosdavidadikia.Dado ()pressupcstc,esteestudo teve

como os adolescentes percebem o trânsito do DF,visto que cs
mesmos, também Sâ0 ?articipantes ativos neste contexto.

(Met0d010#a)Participnmm 157 adolescentes(79 F,78 M),ccm
idademédiade14,8anos(DP = 2,4anos;mfnimo 11,mlximo23
anos).Desses80,6% nEoérigiam.Em entrevistaindividualaplicou-

seuma escala c0m 21itenssobrea qualidade do trânsito;questöes
espccfficassobredesempenhodedivers% categoliasdemotorista;e
p0robjetivoreconstmir0 genötipo dagênesed03desastreseseus expectativassobreascondiçöesp%sadasefuturasdotrl sitonc DF.
efeitns,istoé,identiscaroscomponenteseascaracterfsticasgeraisda Noventaeoitcentrevistasforam feitasem um Shoppinge59em uma
formaçâo e das conseqttências de desastres.OuA ssim,busclm-se escola plblica do 10 pau. (Resultados) A$ 21 questôes Sobre
identifcaras situaçöesde ccnflito que pd em acontecer em tais qualidadedotrklsitoforam apupadc em trêsdimensöes:Condiçses
acontecimentos.Istc tem p0rfinalidadecontribuirparaadescriçâoe Fsicas (calçadas,asfal
to,etc,);Regulamentos (leis e normasde
entendimentodadinn
-micadoacontedmento,mesmoporqueestetipo trl sito)e Comportamento (educaçâo dosmotorisuse ptdestrts).
originalfcrnu o cenM o,no qualse desenvolvem asatividadesd0s Numa escala de 0 a 1œ ,a dimensëo Rq ulamento foia melhor
atores envolvidos.Desta formn,pode servirccmo um instrumento aval
iada(m =69.8,dp= 16.0);sepidap0rCondiçöesFsicas(m =
para interpretaçâo de fenômenos, exigências, conflitos, que se 52.
4;dp = 15.7)e Comportamento (m = 46.7;dp = 15.7),uma
manifestam em diferentessituaçöesdedesae e.
diferença estatisdcamente signifkativa(F(z,ax)= 145.29,p = .(X)0,

(METODOLOGIA)Esteestudo fundamentcu-senosprincfpiosda power = 1.00). Considerando alguns itens individualmente, as
melhoresavaliaWesdizem respeitoàobrigatoriedadedousodocinto
c0m sujeitosnoâmbitodatemlcad0sdesasees(naadministraçâo desep rança(m = 89.5,dp= 20.0)eaoensinodetrânsitonaescola
publica,em ONGS,em organizaçöesintemacionais,na mfdia,na (m = 86.6,dp = 22.6).Numa escala de 0 a 10,osadolescentes
eccncmia).A anllisedeconteidodasentrevistasdesenvolveu-seem avaliaram asmotoristascomo melhores(m = 7,4,dp= 2.3),seguidas
um processo deobtençsodeccnhecimento em espiral.A anâisede pelosmotcristas(m =7,0,dp= 2.4),mctoristasidoscs(m =6.5,dp=
uma entrevista veriEcou a otruturaçâo descridvc-teörica das 2.
3)e ospröpriosjovens(m = 5.6,dp = 2.8),),umadiferença
entrevistas anteriores identitkando, simultanemmente, lacunas e estatisticamentesipitkativa(Faozl= 19.48,p = .
0* .power= 1.00).
contradiçöes nas infcrmaçöes,contribuindo para c planejamento Qtlanto aû trânsito,66,9% dosadolescentes consideraram que o
çç
pounded thxry'
'.Foram realizada entrevistas semi-estruturadas

ft
lturo.Parareconstnwâodogenöipodedesastreferam comparadosa
descriçl sumdn'adediferentestiposdedcsastres,até0pontoem que
se chegou a um esquema ftmdlmentalde um ''desastre''1que foi
descrito fencmenologicamente.Neste esquema,foram identilkadcs
novctiposdiferentesdeaçöes,queem um prore imento dematriz
9x9,geraram 81confrontw öes,cndefomm idendlkadososccnflitos
potenciais.

(RESULTADOS)N0esquemageraldedesatreforam identificados
quinze caracterfstica fundamentaisdeum desastre,suaformaçro e
suasccnseqtznciu.Neste esquema fcram identiscadûsainda ncve
tipos especfscos de açöesque podem acontecerem sittlaçöes de
catsstrofes.Osresultadosapontam paraaexistênciadecontlitosintra-

trlsito de Brasflia melhorou no ano pasado e 9,6% que piorou,
enquanto que 70.1% esperam que melhore nos pröximosalms e

15,3% quepinre.(Conclusâo)De maneiraglobal,aavaliaçào,tanto
dopassado,quantodaexpactativaparaofuturcdoeânsito,épcsitiva.
Considerando que a dimensëo Rq ulamento foia melhor avaliada,
inteœreta-seque osadolescentesmostraram-se informadossobreas
regru e leis;valorizando inclusive as mudnnças implantadas no
trânsito do DF.Sendo a dimensâo Comportamento a gioravaliada,
supöe-se que osadolescentes reconheceram que o comptmamento,
tantodepedestrescnmodemotorista,precisasermodificado.Assim,
ressalta-seaimportânciadoensinodetru sitonasescolas,visando a

formaçâo destes participantes,seja como pedestres, seja como
individuais (de intençpo e de açb , bem como conflitos de motoristasdotrânsito.
interpretaçâo)e inter-individuais(delocomcçlo,eneeatividadesde lproptopnanciado,:10CNPq
Jkl
twrar-cM ve.adolesantes,trânsitoeJvclftwlt?
diferentesipos,deinformqçào).
(CONCLUSAO)A partirdaidentiscaçâodecnntlitosnoquetange
à'prevençso e ao combate de desastres,é pcssfvel identificar e
prcgnosticarquaissb ostiposdecompcrtamentoem um cenM ode

catsstrofe.Paratal1necessâio reconstruirols)cenMots)deum

SOCIO
PORTADORFqDEDEFICIINCIAVBUALCOMOUSUV IOSDOW V SITO
EM BELIM
ClotildedoRosârio.
% al'
âna*leReinierJohannesânltmf?
z.
ç

desastre,considerandoasvariIveisambientalecomportamental.Esta
identifkëâo pode ccntribuir para a avaliaçâo da viabilidade de Rozem aten(UniversidadeFederaldoParâ)
efetivaç:oplanoseprogmmnsespecfficosdeprevençâodedesastres,
Yisandoreduzirosriscosdetaisacontecimentos.
Justiscativas e Objetivos: Compcrtamento de deslocar-se
caracterizam-se avidaem sociedade,umavezqueparadesenvolver
âpoi
o:PPPG-UFRN
Jklavmz-càcve.desastre,rrepenf& eteoriapsicolôgicatflaçâ'
o
asdiversu atividadesénecessM o Htransitar''.Sendo umaatividade
essencialmenteJ/czl,0 trânsitorequer0estabelecimentodenormaq
S0C9
deconduta.paraquetaiscomportnmentosocorram demaneirasep ra.
O 'm M srro Do Dlsa rro FEDEM L SOB O OLHAR CRITICO O Cödigo deTrânsito Brasileiro considera que S'os velculosde raze r
ADOLESCENTEl
porte Jdrlo sempre responsâveis pela selurança A Jmenores,os
hdilson Bonatto Filho*, D/afelll upes 2418?1/1/ de âmlijo#, motorizadospelosnlbmotorizadose,.jIl?ll/J,serâoresponsâveisN 1/
LudmilaFeF?IJ?II/:Jda Clfae :eSurlrlwlGt
inther(Universidadede incolwtli4nrk dospedestres''.Narealidade,entretanto,ospedestres

Brasflia)
A Psicologia Ambiental estuda a inter-relaçëo entre ambiente e
comportamento.Sobestaötica,estudou-seainteraçâo entrepedestres
e motoristas com ()pröprio ambiente do trânsito.Este trabalho
apresentaapercepçâo eavaliaçâo acercadestainteraçâodopontode
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s5oconsiderados,pelosperitoscomousuârioindefesosdosistemade
trIfep dadasuavulnerabilidade,edentreestes,aindamaisvulersveis
sâo as crianças,osidnsos,as grsvidas e as pessoasportadorasde

desciências.O proente estudo teve como objetivo conhecer as
condiçöes ambientais do municfpio de Belém oferecidas para o

ResumosdeComunicaçöes Cientl
-ficas

trsfego de pedestresportadoresdedesciênciaVisual,àem como as
implicaçöesdesteambientcnocomportsmentodetaisusuM os.
Matcriale Método:Utilizou-se como metodologia a técnica de

entrevistu,aplicadasavintesujeitoscom idadeapartirdequinze

A amostrainicialfoicompcstapor298estudantesuniversitl os,os
quais responderam 0 Inventl o de Valore,
s de Schwnrtz, um
questionl o de dadospessoaise itens,ser idcsdeuma escala de
quatro pontos, relativosao comportamento depassarporcima da

ancs,ptmadores de desciinda visualtotalou visso sub-normal. grama.Ossujeit
osqueafirmaram quenloacostumam pisarnagrama

Sendo que 50% destes sujeitos slo vinculadcs à ADEVIP Associaçâo de DescientesVisuaisdo Par; e 50% ao Instituto de

foram eliminados (5,
7*), ficando a amostra composta por 280
sujeitos.Fcram calculadascorrelaçöesbivario asentre osdeztipos

EducaçsoJoséAvaresdeAzevedo-escoladestinadaadescientes moévacionaisde valnrese o comportamento de pisarna grama.A
visuais.A faixaetM adossujeitosfoidetinidaapartirdaconstataçâo curva ilustrando a relaçâo das prioridades axiolögicas com o

préviadequeindivfduosc:m idadeinferioràcitadanb costumnm
trafegardesacompnnhados.oquepoderiacomprometeresresultados.
O roteirodasenkevistasf0icompostop0ronzeperpmtasabertas,e
àuscouconhecerasdisculdadesenfrentadaspelcsdescientesvisuais
notrklsitodeBelém.
Resultados:Dentre os resultados obtidos,mdem ser dotacados
algtmspercentuais que mostraram-se mais sip ifkativos,40% d0s
entrevistados considernm que as demais pessoas nIo sabem comc

comportamento depisarnagramaf0isinusoidal,masnâo simétrica.
Hedonismn e Estimulaçâo correlacitmaram-se positivamente com a
varisvel dependente e Universalismo, Tradiçpo e Confcrmidade
negativamente.As hipdteses foram veriscadas também através de
regressLo miltiplastepwise considerando,num primeiromomento,
os tiposmotivacionaisde valorescomo varisveisindependentese,
num segtmdo momento,os quatro fatcres de ordem superior.Os

resultadosconfirmaram queUniversalismo()=-0,
27)e Hedonismo

ajudarodefdentevisualaatravessarruas.65% destesdescrevem as (p = 0,26)ss0 os preditoresaxiclögicosmm'simportantesdo
cakadasdeBelém como hrregulares,esburacndnxecom muitos comportamento de andar sobre a p'
nmn.Dos fatores de ordem
obstâculosq'.32% indicaram a importância da padronizaçâo das
claçadasparamelhorarascondiçöesdetrâfegoparaosdefcientes,e
outros32% sugeriram ainstalaçsodesinalizaçrcelctrônicaparaeste
mesmo fim.
Conclusso:Os resultadcs mnstram que o pedestre portador de
deticiência visual no municfpio de Belém enfrenta mnitas
disculdadespara emitir comportamentos seguros no trânsito.Tais
(V culdadesD cagravadc prlcdesconhecimentodapcpulaçâosoàre
asnecessidades especfscasdestes indivfduos,bem como poruma
lcnga histöria de descaso pclftico em relaçâo ac ambiente no que
tangeaoconeoleefetivo nosprocessosdeconst
zuçâo,manutençpo e
utilizaç:o dos calçnmentcs do Municfpic. Alpns pafses norte
americanos e eu:opeus contlm,em seus calçamentos,ckmlos ror

superior,Autotranscendência()=-0,26)eAbeAraàmudança()=
0,22)foram osregressoressignifkativos. Osrcsultadoscontirmaram
()pcstuladotedricodarelaçâo sinusoidaldasprioridadesaxiolögicas
ccm ocomgcrtamento.Elessë0explicadosnocontextodateoriad0s
valores mostrando que, do ponto de vista axiolögico, o
ccmprtamento de passarsobre a grnma para encurtar cnminho é
determinado pnrmetasdetipo individualista epeladificuldadedos

sujeitosderenunciarainteressespessoaisem beneffciodcsinteresses
doscutros.

Playrapchave:valores,clfleelec/l/l
#nrl
cpleal/ecothico
SOC12

ATRIBUW O DE RESPONSM DIDADE A EVENTOS DA VmA ENTRE

ondecindivfduocegnpodepiar-secom aajudadesuabengala() PEssoAsRELIGIONAS
que,paraanossarealidadelocal,aindaparecedistante,umavezque
esta apresenta calçadasconstmfdasccm diferentesnfveis;em m5s
ccndiçëesde consenw âo e sendo ocupadas indevidameme,mnitas
vezesforçam 0pedestredescientevisual,estasituaçloagravaainda
mais sna vulnerabilidade ou,muitas vezes, chega a impedir cl
indivfduodedeslocar-se
*%BolsistaA /e -ày
re udlflp-CDPES

'clcvllraz-càflve;trânsitoem 'efd'
??kdehciênciaviosaaltotalevët
b
svbnom al

SOCII
RELK AO ENTRE PRIORD ADES AXIOIXGICAS E COMPORTAMENTO
ANTIECOL6GICO

âlvaro Tamayo,Glzfce A 0.ézevedo*,Débora Z 'Cavalcanteh

Ecione Crisdna M.Pedrosa*,Marky Dla1tu Barbosaee Marilia

H rreiraDelaColeta(UniversidadeFederaldeUberlldia)
Atribtliçào de causalidade 6 0 prccesso pelo qual as pessoas
explicam osacontecimentos,natentativade conhecera origem de
suasexperiências,compreenderoseumundpepredizerecontrolaras
oconfnciaspesscaisou de cutros.Nesteprccesso estso envolvidos
crenças,atitudesedemaiselementcscor itivosanterioresao evento
@ e interagem com as informaçöes sobre este resultando nas
atribuiçöes.Nesteestudodecidiu-severificaraintluênciadacrençae
da prJtica religiosa na atribuiçèo de resplmsabilidade a eventos

comuns.Um totalde 150sujritosrespondemm aum questionMo
ondetram apresentadasassituaçöesparajulgnmento.seguidasde
quatro opçöes de resposta,uma intem a ou pessoal,e as outras

JeanneM.M.deC4?= l& #,Regina T:P deâml
i.
jot (Universidade externas, correspcndendo a sociedade. destino e Deus. As sete
deBrasflia)
situaçöes criadas envolviam planejamento fnmiliar, roubo de
alimentos,acidente,doenças,prêmio efracassoescolar.Ossujeitcs
A importânciacrescentepelocompt
m amentoecolögico tem levado
os pesquisadores em psicologia a se interessar pelo esttldo de
antecedentesde comportamentos contrâios a normas e pHncfpios

ecolögicos.A presentepesquisatevecomoobjetivoesttldaroimpacto
das prioridadesaxiolögicasdaspessoas sobre o comportamento de
pisarnosgrnmndcspéblicosupara encurtarcnminho''.Este problema
foiestudadonocontextodateoriamotivacionaldosvalores,proposta
porSchwnrtzeveriscada atravésdeamplapesquisaintercultt
lral.A
Smallest space nnnlysis tem mostrado que os valores pessoais

organizam-se em dez tiposmotivacionais(TMV). Foram tambëm
observados quaeo fatores de ordem superior que constituem a
estrutura bidimensionald0svalores:abertura versus conservaçâo e
autptranscendência versusantopromoçâo.A relaçâo dosTM V com
qualquer comportamento diminui monotonicamente quando se
deslocaaoredordaestruturacirculardosTM V,nasduasdireçies,do
TM V mais positivamente correlacionado até o TM V menos
positivamentecorrelacionado,dandoorigem aumacurvasinusoidal.

ResumosdeComunicaçöes C/erlt/f/ca:

eram praticantesde suascrençasreligiosaseseguiam o catolicismo,
espiritismc ou protestantismo,diferindo também na frequência de

comparecimento ao templo,centro ou igreja,bem como em idade,
escolaridade,sexo eestado civil.Todosresponderam ao questiono o
voluntariamente em locaispröximos aosestabelecimentosreligiosos.

Paraanâlisedasresm stasforam utilizadosostestesQui-ouadradoe
anélises de variância One-W ay,através do progrmna SPSS/PC.As
respostas indicaram uma tendência da amostra em atdbuir
responsabilidade pessoal em todas as situaçöes menos uma,
apresentando diferenças ao se considerarasituaçâo analisada,crença
religiosa,nfvel de escoladdade e sexo.Com mniorfrequência a
responsabilidade pessoalfoi atribufda à pessoa atropelada por um

carro (76*)e àcrianlareprovada naescola (73%),seguindo-se o .
casalcarentecom muitosfilhosquen5ocontrolou anatalidade(63*)
eo homem que ganhou naloteria(58%).Paraasdu% sittlaçöesde
doença fatal também se atribuiu responsabilidade pessoal, porém

observou-semaiorfrequênciaaotratar-sedaAIDS (82*)doqueao
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feferir-sea'%madoençapave''(63%).Seum paidehmfliarouba ritosreli#0S0s,consideramosreleYanteaanlliseem ?roftmdidadede
alimentosdeum supermercado,56% daamcstratotalres?cnsabilizam
asociedadee39% cnlpam (hindivfdllo,porém,c0m maiorfrequlncia
que os demais,os catölicns apontam a desip aldade sccialccmn
causado evento.Estessë0 também csque mencsculpa a criança
pdareprovaçâo naescola.Osindivfduosque sep em c espiritismo
tendem afazermm'satribuif&sintemasqneosoutzosgrupos,com

duas das sp ras considerzas ccmo mais pröximnl da natureza

àcmens, atribuem responsabilidade pessoal para a falta de

PombaGiraapresentm comocategoriasmaisfreqtlentesHdescrkso
depcder/ftmçôtsatribufdas''(30,23% dasrespostas);caracterizaçlo

humana:Exlle Pomba Gra (Exn Mulher),visandc os aspectos
relativos a gênero que se estabelecem entre essas duas entidades.

(Metodologia)Foram analisadas221letr% depontosdeExuePomba
Gira.Asletrasforam submeddasàAnllisedeContelido eagmpadas

em categorias,Três subdivisöes foram consideradas:a) pontos de
liferenças signiscativas para a sittlaçâc de atropelamento (92%), Exu,b)pontosdePombaGiraec)pontosderelaçsc,cndesâ0citadas
gnnharnaloteria(72%)eterumadoellçafatal(80%)ouAIDS(96%), asduasentidades.mestlltadcs)OspontosdeExuamntam umamaior
Apesar de que a maioria dos evacgélicos tenha dadc respostas cccnfnciademençöesr
elacionadasàdescriçâodepnderefunWes
semelhantesaoscutrosgrtlpos,30% delesatribnem aDeusofatode atribufdasa essaentidade (31.6% das respostas),à identiscaçso e
alguém adquiriruma doença grave.Asmulheres,maisdo que os saudaçso(22,
4*)eàsrelaçöeshierlquicas(15,3*),Ospontosde

llanejamentcfamiliareccntaminaçâopelnvfrusdaMDS.
Pal
avrtwcbave:clril
wift
'
f/,religvoeevent
osdaW/

daentidade(imagem eindumentla)(30,23*)e identificaçso e
saudaçân (9,30*). (Conclusâo) Os pontos analisadcs indicam a

S0C13
O MEDO COMO FATOR DE INTEGRK âO DA VmA SOCIAL: A
ENcoc NlM çâoDAsM MASEM M ORROVERMELHO.

possibilidadederelacienarascaracterfsticasdasenidadesaospapéis
sccialmenteesperadosdehomensemulheres,com certasressalvas.A
iguradeExu érepresentadapelaliberdade,forçae,principalmente,
trabalho;ao mesmo tempo que6 considerado como homem da ma,
sua identificaçëo com o estereötipo dc mslandro nâo pode ser
imediata.Pomba Gira.se apresenta,freqûentemente,com atributos
relacionadosaosexo feminino,comobelezaesensualidade,tendo o
trabalhotambém ae1arelacitmado.O aprcfundamentc daanâlisenos
remete necessariamente àimplicaçbo de fatores raciaise de classe
socialenvolvidcserepresentadosncspcntcs.

Canmos% A'
ez
'
zz'?
w deâadre:eMahfoud,Mguel(Universidade
FederaldeMinasGerais)
A Encomendw âo dasAlmasé um culto àsalmasdo purgatörio

realizado duranteasmndnlgadasdaQuaresma,em queaspessoas
cnminham pelas111% dolugarejopararezarecantarparaasalmas,
acreditando que elastambém acompanham o cortejo.O presente
trabalho tem como objetivo aponœ que sentido tem o medo na CAPES
celebraçpoeolugarquee1eocupanaexperiênciatfpicadossujeitos, lklfwrar-c&we;ExueJbe lGira,géaer/eUmbanda

assim como vivido e representadn pcresses na comunidade mral
tradicionaldeM crroVermelho,M G.Fcram gravadasentrevistaslcgo S0C15
antesedepoisdacelebraçpo,com 10sujeitos-adolescenteseadultos OBIETOS SAGRADOS E ANTEPAROS SIMBöUCOS DOS CONFLITOS
- e
nriquecidasporobservaçâoetnogrv cadopröprioculto.O material INTERéTNICOSNAALMOFAI,ADOSW EMEMBK
coletado foi submetido à analise fenomenolögica. O medo é Nascimento##, Edileusa Santiago do e M ahfoud, M iguel
tematizado como fazendo parte da vivência cotidiana, sendo (UniversidadeFederaldeMinasGerais)
relacionado aoutrcstemascomo 0 respeitc,amorte,0escuro,o sono,
a musica e a fé.Os sujeitos também estabelecem conexöes e Os fndios Tremembé de M mofala-ce estâo em contatos
diferenciaçöesdessesentimento em diversosperfodosdo =0 e em interétnicos desde 0 infcio da colonizaçâo e ocupam 0 mesmo
diversassituaçe sdavidasocialdacomunidade.O medofavoreceum territörio indfgena que seus ancestrais.Buscando compreender o
clima tenso,e tnmbém um clima ambfguo com risos;aparece de processo deconstnl
çâo da memöriacoldivareferente àigreja de
maneirasigniscativanocostumedecontarca cscnmofatoressencial Al
mofalaesuarelaçâo com aidentidadeétnica,oobjetivo deste
na trnnsmissâo da tradiçâo.O medc se apresenta como fator de traball
m é apreenderos signiticados de alguns objetos que os
integfaçâo de diversns aspectos da vida socialde mandra que a Tremembé cuidam de maneira especial: Uma pequena cruz de
Enccmendaçso dasAlmnqtem suaeficâciasimbölicaparadiversos madeira,ti
jolosdaigrejae()cmzeirodopltiodaigreja,eccmoesses
Subm posdacomunidadeeiniuenciaosmaisdiferentesâmbitosda sip iscadcssscutilizadosnisrelaçöesintraeinterétnicu.Colheu-se
histöriasdevidaedepoimentosde6 fndiosTremembécom maisde
vidasociallocal.
50 ancsdeidade.Aofazeruma anllise deconteido dessematerial,
ProjetolnanciadoJml
aFAPEMIG ePRPq/UFMG
observou-se , no trabalho da memöria coletiva, a relaçâo dos
Jkltwrar-càtnlel/e
'ntl
/nezl/ltl
gfcsocial
,psicoloniaereli
gino,lrfake e
cultura
Tremembécom osagradoarticuladacom asuarelaçâodepertençaao
grupoétnico.Estetrabalhodamemöriased; deneodeum quadrcde
S0C14
procupaçöesatuaismarcadapela luta porreconhecimento étnico e
ExU E POMBA GIRA: CARACTERIZK XO DAS ENTIDADES E demarcaçâo de seu territörio indfgena.Dentro desse contexto de

DIFERENCIAN ODEGENEROEM PONTOSCANTADOS.
hdriano RobertoM onso& Nascimentoee(UniversidadeFederaldo
EspfritoSantc)

sipiticaçâodestacam-seoapegoe0cuidadodnssujeitoscom certos
objetos.Os ti
jolos da igreja antiga s5o aardados e com eles
conserva-se a lembrawa do cemitério indfgena e dos seusbravos
antepasadosmortos;acnlzdemadeiraatravessageraçöesecom e1a

(Introduçâo)A entidadedenominadaExuocupaum lugarfmparnas aadvertênciadequeéprecisc0cuidadodeassegurarqueesseobjeto

religiöes afro-brasileiras. Identiscado comumente como um ser
maeeiro e amoral, para os pndröes ocidentais, sua figura sofreu

continue circulando no interiordo glupo para que o pröprio grupe

escravos, até a sua ure-apropriaçâo'' pela Umbanda. Sua
caracterizaçso se aproxima, muito freqûentemente, daquela do
demônio descrito pelo cristianismo.Ac mesmo tempo,a veneraçâo
p0ressaentidadeeaimportânciaquee1aocupanaestruturaçâo dos
gröprios cultos indicam que sua presença est; longe de ser
considerada como algo a ser evitado. Podendo o estudo das

interétnicasao mesmo tempo que é sfmbolo de resistência e luta do

fomecer indicativos relevantes das relaçöes sociais legitimadas nos

EstapesquisatemapoiofmanceirodaCAPES.

pennaneça;ocruzeirodopltiodaipejacarregamarcasquefundemmodificaçöes importantesdesde a sua vinda da Vrica,com os secom asexperiênciu deameaçaseviolênciassofrida nasrelaçöes

povoTremembé.Conclui-sequeparaosTremembéessesobjetosdâo
corpo àsua relaçpo c0m o sagrado,sâo apoiospara o trabalho da
memöriasobre seus antepu sados;sâo fontesde segurança paraa
identidadeétnicaeanteparossimbölicosd0sccnflitos interétnicos.A

permanência desses objetos signisca assegtlrar a presença
caractedsticasdasentidades,principalmente asda Umbanda,nos corporiscadadosap ado econtinuidadedopröprio grupo.
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Palavras-chave:mze rfccoletiva,ftfezllf
zfldeét
nicae,âîctlldgf
aereliliao

T&nlfn:Inventory- C11).O C'I'Ié llm questionlriodeauto-relato

S0Cl6
IRMANDADE D0 Roslxlo D0s PRETOS DE M ORRO VERMELHO E
CoNsa tl
çâoDEIDENTDADE:ESTUDODECASODE VELHONEGRO

constitufdo por itens que descrevem cs estilos de pensamento
constaldvo e destmtivo utilizadcs pelas pessoas para resnlver cs
problemasdodia-a-diacom ocustomfnimodeestrasse.O CTIpossni
umaescalaglobal,PensamentoCons% tivoGlobal,easseguintesseis
escalas especftkas: Coping Emocional, Coping Comportamental,
Pensamento Categörico, Pensamento Supersticioso, Pensamento

MiguelMJO I
Z eSazfo Pereira dos5'
Jalw** (Universidade
FederaldeMin% Gerais)
A religiosidademineiracolonial,assemelhando-seàm rtup esa(ao

Esotéricc e Otimismn Ingênuo.Com o cbjetivo de avaliar ()
pensamentoanalfticc-racional,0pensamentcintuitivo-experiencial,e

cul:varprlticasexterioristascomoprocissöes,festas.rittlaisl,jln0s a preferênda, prednmfnio e influência desses dcis tipos de
setecentos,caracterizotl-se pelasirmandades reli/osasleigas.De processamento da informaçso sobre()ccmportamento do indivfduo,
natureza devocional, estas assumiram a responsabilidade de Epstein e cols.(1994),desenvclveram o Inventlrio dePensamentc
evangelizaçb dosfiéisepropagaçsoreligiosaatravésdnsmoradores RacionalVersusExperiencial(RationalPerllu ExperientalJnvenl/ry
da regiâo. Nessa sociedade negros e mulatos, nas atividades
conduzidas cotidianamente nas irmandades,procuravam legitimar
seusvalores,visâo demundo,organizar 'nichos'onde desenvolver
integradamentesuasmnnifestaçöesreligiosas.
Cientes,dopapelpsicossocialdasIrmandadesdeneposemulatos,
nasM inassetecentistas,nessetrabalho,atravésdoestudodecaso,da
técnicadahistöriadevida,deentrevistasemi-estzuturada,defotose
textos histcriogrl cos,propusemo-nos a investigar o sip iscado
atribufdo àlrmandade do Roslrio d0s Pretosdo distrito de Morrc

-

RVEI). O RVEI é cpnstitufdo pelas sep intes (patro escalas

divididas,cadauma,em duassubescalas:Escalade Processamento

Racional(Habilidade pelc Racitmale Preferência pelo Racional),
Escala de Processamento Experiencial (Habilidade Experiencial e
Preferênciapelo Experiencial),Escala de Depredaçâo (Depreciaçâo
do Processamento Racional e Depreciw âo do Processamento

Experiencial)eEscalaMentesobreoCcraçâo(Comprometimentoda
MentescbrecCoraçloeValnlizaçâodaMentescbre0Coraçpo).O
gresenteesmdo utilizou as versöesreduzidasdc CI'I(CrLS)edc
Vermelho(Caeté,MinasCzeraisl,naatualidade,porum velhcnegro RVEI(RVEI-S),traduzidaseadaptadaspara()pcrtugtzsp0rTrlccoli
sliadc à mesma,em seu processo de construçâo de idenidade; (1998).A aplicaçâo destes doisins% mentos c0m 914 estulantes
universitM os, revelaram resultados do Pensamento Construévo
Globalc0m correlaçöesbivariadaspositiva ealtascom asescala de
Coping Comportamental e Coping Emociûnal, a11 ccrelaçso
signihcativa negativa c0m () Pensamento Categörico, ccrrelafro
negativa e ns0 signil
icativa ccm Pensamento Esotérico e sem
doA1u4:festejodecelebraçsoàNcssaSenhoradoRcslriceSp0 correlaçâoc0m OtimismcIngênuo.OtimismoIngênucePensamento
Benedito; expressb da resistência cultural prûposta pelos Esotlrico se correlacionam positiva e signiicativamente.Temos
antepusados-escravosnegros;ocasipo de contribuiçpo dosneg os correlaçöesbivariadassigniscativasaltasentre Coping Emocionale
paraamantltençsodatratkso de Moro Vermelho.Ocnpando a Coping Compcrtamental. O C'I'I apresentou m& ias altas de
Irmandade lugarde eixc centrala partirdo qualtodasas outras Pensamento Categörico,PensamentoEsntéricoeOtimismo Ingênuo,
relaçöesestabelecidasganham sentidc;atribuindo à vida0 sentido o que sugere,segundo dadcs americancs publicadcs pûr Epstein
feligiosodeumapenitênciaeconscientedasuaidadeavançada,esse (1996)smaicrsuscetibilidadeaoslessedificuldadeem desenvolver
tiliadorefletesobre0dramaparticularatualmentevivido:aagoniade estratégias efetivas de coping.. Em suas escalas Pensamentc
nâo encontrareneeosseusdescendentesou nâo -ajuventude- Categdrico e Otimismc Ingênuo, 0 instmmento f0i efcaz na
alpém que se disponha a aprender e assim manteresse referido di
scriminaçâo entre csgrupos reli/osos.O RVEI-S mostra a5
patrimôniocultural,atéentpo,desuaresponsabilidade.
dimensöes Racionale Experiencial altamente relacicnadas ccm o
Entendemos que 0 drlmn Wvido por esse velho negro vem fator e baixa correlaçâo entre si, atuando independentemente,
expressarum conflitccaracterfstico davelhice:aconsciênciade se mantendo comportamento diferenciadcs e antagônicos. O grupc
possuirum preciosolegadoque,coneapostoàsyerdasdecapacidades feminino é desnido e coerente enquanto o masculino tem padrâo
eàeminênciadapröpria mcrte,gera anecessldadedetransmissâo irrep lar e ctmtradit4rio no estilo de pensamento,sem diferenças
destelegadcparaasgeraçöesfuturas.Expressa,nestaperspectiva,o signitica:vc entreasmédiasdestespupos.
receio pela perdadeelementosconstitutivosdo universo simbölico ProjetopnanciadopdoCNN /CAPES
quepûdem Qrdenara pröpria biopasa,assim como,que permitem lklfwrtu-c:ave'copitq,mcit- lfdcd:e:.r#lt).rd6pensamento
enccntrarvalorparasieparaosseusentesperanteacomunidade.
JX 7#
ApoiopnanceirodaCAPES.
ADAPTAIAO BRASILEIRADA F.
SCALA DEDESFJABILDADESX IALDE
Jklcvmpc&lve.identidade,mee rfflsocialesabjetivi
dade
M ARLW E-CROWNE
S0C17
RodolfodeCastroRibasJr.,âldzmntfrcàparecidadoNascimento
RACIONAC ADEE COPmG:CORRELK IV SENTRE O INVENTV IO DO Gomes,lsabelaDiasSoares(UniversidadeFederaldoRiodeJaneiro)
PENSAMENTO CONSTRUTIVO (CT1) E A FORMA M REVIADA DO e Maria Llcfa Seidlde Moura (Universidade Estadualdo Ko de
INVENTAIIO DO PENSAMENTO RACIONAL VERSUS EXPERIENCIAL Janeiro)
(RVEI-S).
0 presente estudo se insere em um programa de pesquisas
Ciomara M/rfa Pérez #Ifa:J##, Bartholomeu F/V'J Trk coli,
M auricio Robayo. T5??l
ayo## e Fdm/ntfa Amaral Pinheiro** transculturalmaisamplo sobreinteraçsomâe-bebeedesenvolvimento
atentandoparaamaneiracomoesseserelacionacom aIrmandadedo
Roskiolocal.
Os resaltadcs nbtidos, atravfs de anfise fenomenolögica do
materialde cnmpo,evidencia queo relacicnamento dessesliado a
essareferidaIrnundadeoccrre,principalmente,atravésdaCerimônia

infantile foiconduzido com o objetivo de adaptar,para amostras
brasileiras,a Escala de Desejabilidade Socialde Marlowe-crowne
A TeoriadoSelfCognitivo-Experiencial(CEST),desenvolvidapor (Marlowe-crowne Social Deriarability Scale, SDS). SDS é
Epstein (1990, 1994), postula a existlncia de dois tipos de constitufda de 33 itens,retirados do Jackson Personality Inventory,
(UniversidadedeBrasflia)

processamento dainfonnaçâo:um sistema intuitivo-experiencial,que
permite aprender através da experiência, e um sistema analfticoracionalasociadocom aaprendizagem abstrata.Com asnalidadede

que avaliam a tendência das pessoas a responderem de forma

socialmentedesejlvelou 'politicamentecorreta''aperguntasquelhe
sâo feita. Esta escala vem sendo utilizada em diversos pafses,

avaliarainteligênciaexperiencial.Epstein eMeier(1989),também bMicamentecom o objetivo de avaliara influênciadesse traço de
desenvolveram ()Invento odePensamentoCons% tivo(Constructive personalidade na resm stadeparticipantesde pesquisaspsicolögicas.
ResumosdeComunicaçöes G/enl/f/ca/
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Inicialmente f0irealizada pelosalltores atraduçbc do SDS ?ara 0

aspecto ctmtrihtliparaqtle eltes apresentem fespostasde combate

pcrt
upês,c0m basenafcrmacriginalem inglês(EUA),eem uma negativasàSfndromedoHW ,sem umaadesloefetivaaotratamentp
sep ndaformaem espnnhc,adaptadaparautilizaçâonaArgentina.As
fcrma.
qem português e em inglêsda SDS fornm aplicadasem 22

sujeitosbilfngiies,com um intervalodeum semanaeneeaplicaçöes.
Foi identificada uma correlaçâo positiva entre os escores totais

dequeprecisam quepcdesip iscarperdasem qudidadedevida.

Palavras-chave:âJDJ,atribaiçaodeclg.
rclftfcdeecrença?l
omandojusto
S0C20

obtidosnasduasformas(m0,85)p=q0œ 1),indicando aadequaçsc REPRESENTAC;ES SO3RE: ENSINAR E M RENDER, EDUCACXO
datraduçso.A formaem poltupês da SDS f0ientâo aplicada em
186 adultosresidentesno Rio deJaneiro,de ambosossexos,e de
diferentes nfveis socioeconômiccs, sendo obtidos um alfa de
Cronbachde0,81eum Guttman Split-halfde0,79.Conclui-sequea
fcnnabr%ileiradoSDSpossuiumaadequadacorres?ondênciaccm a
forma original e qualidades psicométricas que autorizam sua
utilizaçEonapesquisapsicolögicabrasileira.
SOC19
A Am sDENossosDIM :A SINDROMEDAIMUNODEFICëNCIA VBTA
PELAPslcolaoGlASX IAL

Vilma CardosoReîato eEvelinevarl u alXJJ= r(Universidade
GamaFil.
hol

Objetivos:Esteeabalhofocalizou aproblemsticadaAIDS s0bo
enfoquedaPsicolo/asocial.Apoiando-senaTeoriadeAtribuiçâo
Diferencialde Causalidade,de Jonese Nisbett,quepostula que a
explicaçâcdeum eventovariadeaccrdo com aperspectivadequem

AMBIENTAL E NovM TECNOLOGIAS UM Es'
rlmo EXPLORATöRIO
DrevfdeâJJI
'JGonçalves*n Man'
atloCarmoL. B.Jfzcé**1ePzzn#zz
CristinaMoroMiafaf':

Obletl#o:Educaçâo Ambientalpode serentendida como um dos
caminhos,parao tratamentc daprobleml cadaexploraçpo do meio
ambiente em ftmçso do desenvolvimento econômico.No entanto,
estudarosfatcrespeïnentesaEducaçâcAmbientaldemandam uma
sériedefatcressociaisfundamentaispresentesem seu cntendimentc.
Os estudos sobre representaçöes sociais constittlem uma das
altemativas para investigaçâo de tais questöes.Também o uso de
novastecnologiasllodeserconsideradocomoumaalternativaem prol

depotencializarasatividade,
ssobreG ucaçâoAmbiental.O objetivo
destapesquisafnio deiniciarumaexploraçëo derepresentaçöesde

professcres,a cerca de suas ccncepçöes sibre ensinare aprender,
sobreaeducaçsoambientaleousodenovastecnologias.M ateriale

Mïtodos:foram sujeitcs desta pesquisa 30 professoresda rede

ptiblicaestadual,do EnsinoFundamentalde primeiraaquartasérie,
0jnlga,enaCrençadoMtmdoJusto,deIzrner,sepndcaqualas de trêsescolas,duasdezcnaurbana eduasde zonalrural,deduas
O
ins% mento
pesscasdesenvolvem umacrençadequetodcstêm oquemerecem, cidadesdointeriordoestadodeSâ0Paulo.
utilizadof0ium questicnM o,compostodecincopergunta fechadase
grnpôs-sea:
.
hwestigarseportadoresdeHIV (nacondiçâodeatofes)eme ccs quatroperp ntasabertas,especialmentecriadoparaeste trabalho.A
(nacondiçpodeobservadcres)apresentariam diferençasnostiposde coleta de dadosfoirealizadapelosautores,apöscontatospessoais
c0m a direçâo das escolas, os ins% mentos foram aplicados
explicaçöescausaisàM DS;
Avaliar asrelaçöes entre os tipos de atribuiçâc causalà M DS individualmente no horM o de trabalho pedagögico coletivo,Foi
adotadospelosatoresnaexplicaçso desuapr4priacontnminaçâceos garant
ido0anonimatoa0ssujeitos.Foram elaborada categoriasde

tiposdeenfrentamento (coping)porelesapresentadosem relaçào a respostasparacadaquestsoesubmetidasaavaliaçâodedoisjuizes.
doença;
Osresultadosdemnneirageral,indicam que45,55% d0ssujeitcs
Comparar as crenças de atores e cbservadores em relaçpo à

desniram ensinare aprendercomo um 'Processo de transmissâo de

Hipötese do Mundo Justo e avaliar suasrelaWesccm ostiposde conhecimentos''e 23,40% o desniram como um ''Processo de
atribtliçëopcrelesusadosparaexplicaraaquisiçâodcWmsHW .

recepçso de conhecimentos.J5 para a definiçâo sobre Educaçso

Material e Métodos: participarnm da pesquisa 191 sujeitos Ambiental 39,29% consideram esta como um 'Trabalho de
scrcpositivcs (atores) e 2* m&icos (observadores), tendo sido aprendizagem relacilmada ao meio ambiente''e 25,* % adefiniram

como ''
Respeitoànaturezaf
'.sobreastecnologiasdeensino,38,60%
indicaram llso de ''
Televispo/vfdeo''e 15.79% indicaram uso de
Resultados: Os resultados corroboraram a distinçëo entre 'Jomaism evistas''.Paraastecnologiasutilizadasem atividadessobre
sorop sitivosemddicosnaexplicwâodasoroconversâoparaoHIV'
, Educaçso Ambiental,32,61% indicaram 'Televisâc/vfdal''e 30,43
com osprimeiros recnrrendo a causasextemas(como parceiros e indicaram ''Atividades prltica de grupo''. Concluiu-sc, que os
destino)e os éltimos,reversamente,recorrendo a causas internas professores entendem p0r ensinar e aprender atividades de
(localizadasnosoropositivo como:prcmiscuidade,faltademedidas transmissâo/recepçâo de conhecimentos, sendo que educaçâo
preventivas,etc).Veriscou-sequeossujeitosqueadotaram causas ambientaléentendidac0m atividadesde aprendizagem relacionadas
extem as para explicara contnmlnaçEo,apresentaram respcstas de aomeio ambiente,em queatelevisâoeo vfdeoseriam asprincipais
combate negativas à doença, ao passo que os que se tecnologias utilizada .No entanto sâû necesso cs esmdos mais
responsabilizaram pelo pröprio contlgio mostraram-se mais aproftmdadosdemodoaseobterdadosdemaiorrelevânciaquantoa
adaptados hs condiçöes impost% pelc 1IIV',desenvolvendo 1)0% temlticaestudada.
/azvdaPuc-cant
pinas
respostas de combate.Veriscou-se,ainda,a hipltese de que as 1'olJf.rœ CNN,tlll
atribuiçöe,sintemaseexternasrelacionam-se,respectivamente,com a Jkltwrar-c&we.edvcaçtïoH ien/i,representaçöesezovastecnologiasnp
utilizadosum questicnkiodeatribuiçâodecausalidade eumaescala

paramedidadacrençanomundojusto.

ensino

maioroumenorcrençanomundojusto,bemcomoatendênciadeque
csobservadorespossuem maiorcrençanomundojustoqueosatores, SOC21
numaindicaçlodequecssoroposiuvosfizernm pormerecerapröpria
contaminaçpo.
Conclusöes:A aplicaçâo dospressupostnsdaTeoriadeAtribuiçso
de Causalidade,na abordagem d% Perspectivas Divergcntese da
Crença no M lmdo Justo,à.explicaçâo da contnminaçâo pelo IIIV,
revelou-sebastanteitilparao entendimento deaspectosimportantes
assodados à vivêccia direta ou indireta desse infoM nio.O uso
preferencial de atribuiçöes externas à pröpria contaminw ro,
observado entre os soropositivos,revela tendências claras de se
isentarem dassuas responsabilidades,aspecto que parece estar '%
serviço''da manutençâo da sua auto-estima.Em contrapartida,este
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AsCAUSASDA VIOLENCIANA VISâO DE PROFESSORESDEPRIMFJRO
GRAU

MarilenaRJJIIf??I(UniversidadeFederaldaBahia)
A literaturatem apontadoaexistênciadeumagrandediûculdadena
identiticaçâodascausasdaviolência,dadaaausênciadeumasituaçëo
de Iinearidade,de causae efeito.Em diversasocMiöes,a pröpria
violência constitui-se parte determinante de oueas violências,e 0
homem passa,com muiu frequência,deag essoraWtimaedevftima
a agressor.Assim,supöe-se uma maioradequaçâo da caracterizaçRo

ResumosdeComunicaçöesG enlf//cas

dcscontextosem que ocorrem asviolênciu do que na referência a

brinquetbtecaeavaliaras?referênciasdascriançasp0rbrincadeirase
cantosllidicoscomcfunçâodasrelaçöesenleas'crianças.
Estetrabalho teve,cûmn objetivos 1)identiscarosmecanismos Planeiamento e Descriçso do Trabalho:O presente trabalho fci
scciais e individuais que, na visëo de professoras do ensino efetuadoem umabrinquedoteecadeumaescoladaredemunicipalde
fundamental, estâo relacionados à violência e 2) Ccmparar os ensino,denominadaV undaçâo EscolaBosque:Centro de referência
resultados dos professores de escolas pfblica e palticular.Esses Ambi
ental Eidorfe Moreira''. Os sujeitos dessa pesquisa foram
objetivosreladonam-secom outrcsdeum trabalhomaisamplo,sobre crianças de 4 à 6 anos de idade pertencentes à duas turmas de
aconcepçâodeviolênciadeprofessores.
Educwëo Infantil. A metodologia utilizada foi 4:varredura
O grupo socialestudado constituiu-sedasprofessorasdeprimeiro instanA ea''(Altmann,1974) com cinco minutosde intervalo.As
grau fundamentalde duasescclasptiblicase duasparticulares.Em criançasforam identificadasatravésdecrachl numéricos.Utilizou-se
cadaescola,apöscontatc inicialcom a Direçâo,era agendada uma filmadora para registrar a presença das crianças nos cantcs da
reunipocom asprofessoras,naqualeram expostososobjedvosdc brinquedoteca.O registro accntecia respeitando a uma ordem de
trabalho ecsprocedimentosa serem realizados,tinalizando c0m a seqtiência porcanto,Nasduasturmlu,veriscou-se a presença das
solicitafso daalmênciaàsuaparticipaçso nctrabalho.Apöscontato crianças pcr sess:o.Apös a coleta de dados,os mesmos fnram
individualccm cada professora,no qualeram coletadosseusdados traudosatravésde um progrnmn de anllise de dados denominado
pessoais,foram feitasentrevistassemiestruttlradas,gravadasem fitas Et
holog.2.1.Em seguida,elaborou-semapeamentosdossujeitosna
brinquedoteca.
'
cassete.seguindcum roteircde22questöes.
Foram selecionados,paraserem analisadcsnopresentetrabalho,os
Resultados: Realizou-se mapeamentos de cada varredura,
dadosde dozeprofessoras(seisdeescolapl
iblicae seisde escola localizando os grupos de crianças em càda canto. Os resultados
suascausas.

particular),obtidosaeavésdasentrevistas,especiscgmenteem suas

demonstram:a)aformaçëodeparceriaparecdestarrelacionàdacom

respostas às questöes que abordam as causas e os fatores de
agravamento emanutençpo da violência.Além disso,sempreque a
professorafaziaalpmareferênciaataiscallsasoufatores,em outras
questöesdaentrevista,essesdadoseram utilizadosnaanllise.
A partirdos dados obtidos,foram estabelecidu categori%,que
permitiram aclassifkaçëc dascausase dosfatnresapontadospelas

o tipo de brincadeira realizada, pois parece existir parceiros
preferenciais para determinada brincadeiras, em determinados

cantns;b)osagrupamentosapresentadosnosmapeamentù!parecem
estar relacicnadosc0m a varilvelsexo;c) a freqtzncia'de grupos
mistcssâobem menoresqueafreqilênciadegruposdomesmo sexo;

d)ascriançasraramentesolicitam aintervençâodcbrinquediàtaese
localizam fora daIrea de açâo deste,e)observà-se que a varisvel

prcfessoras.Ascausa foram classiicadu em:a)causaspessoaly
(natureza(m fndoledapessoa,faltadeprincfpios,usodedrogas)eb)
canumexternx- ao indivfduo (sistema s4cio-econômico,estrutura
fanliliar).Os fatores que contzibuem para agravar ou manter a
violênciaforam classificadosem:a)fatorespessoais(faltadecarfter;
desequilfbrio emocional; uso de bebidas e drogas); b) fatores
extenmsaoindivfduo,divididosem duassubcategorias:bl)fatores
ry/er:nfdlaproblemaseconômicosesoriais(faltadecnlturanude
escûlas,analfabetismo;desemprego)M ocontroledanatalidade)eb2)

soci.
alinlluenciao comportamentn dascriànças,sujerindo que a
dispc'
siçroespacialdossujeitcsédependentedoscompnnheirosde
FBPOS.
Concluspo:Essa pesquisa contribut ccm asdemaispesquisasna
Jrea,atentando-separaaimportânciadoaspectosocialnoambiente

ltîdico cn5o apenas40 Mpecto ffsico.A0concebero homem comc
um serbiologicamente cultural,queè o caso do enfoque etoldgico,
torna-se imprescindfvelobservaresse iomem comc um produto e
instrumentc t
.
;c seu meio,entendendo-se como meio o bioltkgicc,o
ffsicoeosocial.

fatoresreferentesa aspectossociaisdc contexto mzi.
çprnximodo
frt#fvf#lo (modelosdeviolênciaem casa,no bailx,na7'V;fnmflia
desestruturada;nrml
u debrinquedo).

lpesquisavf
inaacindaJMlt7CNN eFUNBOSQUE

Palavrasc/l
av:.
r;brinquedotecavtlm:ie/llzsocialearranjoeeucff;f

Os resultados mostraram que tanto as causasquanto cs fatures
extenmsaoindivfduotiveram umasupremaciabastanteacentuadaem
relaçâo às causas e fatores pessoais; em vo as situaçöes, as
professoraspareciam ns0diferenciarosfatoresdascausas.Nâohouve
colocaçpo dadisculdade,apontadapela literatura,na indicaçëo das
causas da violência, pelas pm fessoras entrevistadas. Deve-se

SOC23
UM ESTUDODM REPRESENTK X SX MSDAFAG IAE DAESCOI,A
NOPROCFISOEDUCATIVODACRIANCA

Marcia Crfylfaa Arzenti**e Geraldo Romanelli(Universidade Sâo
Paulo,RibeirâoPreto)

assinalar,porém,queamaicriaindicou vM ascausas(tantoexternas
quanto pessoais),mostrandc reconheceruma multideterminaçpo da
violência.Nâo foram observadu diferenças relevantes entre os
resultadosdasprofessor% deescolaspublicaeparticular.
Palavravchave:violência

SOC22
BRIQUEDOTECA:W UPACAODOESPK OE FORMK XODEGRUPOSl
Kelly do Soconn M/c/le / Impeseh Fernando àugusto Ramos

Pontes(UniversidadeFederaldoPars)
Obietivo;A estruturaçâo do espaçodebrincaréum fatorimportante

paraaproximidadedascriançasem umabrinquedoteca (Camposde
Carvalho e M eneghini, 1998;M eneghini e Campos de Carvalho,

O presente estudo é parte da pesquisa de Mestrado,intimlada
Famllia e f'
lc/la na Fatfl/caf'
lo #J Criança: nnn'lise (I
J,
V
'

representaçöes:dasprâticaseducatiyasdepaiseprofessores.Este
trabalhoconsisteem umasistematizaçâodealgumasquestöesteöricas
e empfricas relacionadas â anllise das finalidades do processo
educativo dacriançaem idadeescolar,nosuniversosdafamfliaeda
escola,a partirde representaçöessociaispresentes no discurso dos
agentesdesse processo.Ao analisarasrepresentaçöesdosagentesdo
grupo fnmiliar e escolar na educaçâo das crianças, buscamos a
compreensso do processo de interiorizaçâo que os indivfduos
realizam a respeito do seu meio e sobre asinteraçöescom osoutros
indivfduos,isto tudo influenciado pelas determinaçôes histöricas e

1997;Rubiano,1990).Nessesentido,um ambientebêm planejado culmraisepela condiWesdoindivfduonomomentodesuasrelaföes

pode favorectr a aprendizagem e o desenvolvimento da criança

(Freemnnn,1995).Entretanto,aorganizaçëoespacialnâo éo inico
fator que aproxima as criançu e que potencializa essas crianças a

intera/rem entresi,oambientesodaldeveserinvestigado,além do
ambiente ffsico, pois um dos fatores que promove a aproximaçâo

entrecoetâneoséa rep laçâo mlitua(Carvalho,1992).Osobjedvos
dessapesquisasâoveriscaradinâmicadeutilizaçâo dosespaçosda

ResumosdeComunicaçöesQent/ffcas

com arealidade.
0 estudofoirealizadoem umaescolapt
iblicaestadualnacidadede
Araraquara/slh,que atende crianças provenientes de fnmflias das

classes populares urbanas. Os sujeitos da pesquisa foram duas
profcssorasdaterceira série do EnsinoFuùdamental,dez famflias,das
quais considerou-se apenas o membro do p'upo que responde pela
criança na escola e as respectiv% crianças. Do ponto de vista
metodolögico, utilizou-se a observaçâo participante no ambiente
287

escclar,a ccleta de registrcsescolaresea realizaçsc deentevistu
semi-es% turadnq.
.

relaçëo.03paisde clase popular c0m idade enke 45 c 65 anos

pelos pais,prcfessorese pelascrianças,ccmo sendc as principais
instituiçöes responssveis pela educaçâo das criançu.No caso da
famflia,sua finalidade seria mnisadeformaro 'T
homem bom''e a
'dmulherhonesta''para asociezlnde.JJaescclaé vistacomo aquela
queformln'ao indivfduo,?0rmeio daaquisiçâo de conhecimentos,

30 anosestâo niddamenteem transformaçâo,buscando exercersua
patemidadedeformamaispröxima,intepandn ()afeto.N0 grupcde
paisdeclassepopularentre45e65anos,atransfornmçâotambém se
fazpresente,masc0m alp madisculdadeparaexpressaro afeto.0
grupomaisresistenteàsmudançasf0iodepaisdeclassem& iaentre
45 e 65 anosde idade,talvez p0rterem sidn bem sucedidos na
ocupaçlodomodelotradicional.
A televisEo f0i a?resentada
como c vefculc de comunicaçëo de masa com maior poder de
penetraçpc n0s diferentes segmentos da populaçân,representando
paraalgunsumafontedeinformaçâo,paraoutrasum concorrentea
del
w tar.Conclufmnsque,naconst
ruçâo(lasrepresentaçöesdepai,é

exercem sua funçâo permanecendo ao lado dos ilhos(26%),para
Osresultadôsindicam que:l)afamfliaeaescolasscrepresentadas orientl-losouparaapenasestarao3eu12 0.Ospaisccm menosque

para ()exercfcio da cidadania;2)atualmente,a famflia sente-se
impotente na tarda de sccializar os slhos de forma adequada às
mudança scciaiseeconômicas.Em relaçb àinstituiçâcescolar,os
representantes do grupo familiarprocuravam obedeceras dedsöes
dessa instituiçâo, sem reivindicar seus dircitos nu questionar as

injustiç% sofridas.N0tocanteàescola,averipou-sequeestatambém

est4despreparada paralidarc0m osalunoseadeqtlarsua rotina de
atividadesàsexigências sociaisestabelecidaspelas novaspolfticas

importantepmodelosubjetivadonainœ cia,masodestaquehcac0m
ascondköespolftico-econômicasqueremdeY excluem nshomens

educacionais.3) osprofessores defniram o grtlpo familiar como

paraoespaçoprivadodafaml
7iaquandolhesfaltaempregoounâose

sendoumainstituiçro desestruturada,quenâoconsep ecumprirsuas
inalidadesfrenteàeducaçâodosfilhos.Nessarepresentaçsonegativa
dafamfl
ia,odesrespeito,aindisciplina,asdificuldadesescolaresea
prdpriacondiçpo econômica e socialdesfavorsvels:o identifkadas
comoconsequênciadessadesestnlturaçâodogrupofamiliar.
Pcde-sesupor,defomm aindamuito preliminar,queafamfliaea
escola configuram espaçns de resistência a0s novos valores e
mudançasdecorrentesdasrlpidastransformaçöessociaisqueafetam
7os modelos de famflias e os novos parâmetros e exigênciu da
'
instituiçâo escolar. A educaçâo nesses espwos é marcada pelo
'
despreparo dos educadcres,em adequar seus proce mentos,a0s

cbjetivosqueesperam concretizarnaeducaçâcdascrianças.
:ProjetoKncazv'
zzJnJMI
cFZPFJ'
'
Palavras-chaves:repreenftlftv.
rsociai
sffl
??l
flïaeelcto
SOC24
O COTDIANO DA PATERNDADE: UMA EXPERKNCIA N0 RI0 DE
JANEIRO#

EulinaDlfrcyerdeOliveiraOP:J(UniversidadeEstsciodeS5)

fustentam comoprovedores.

Frfl& le baseadona#fJ.
reFtJIC
J/ orientadapelaDra EvelineMJHCu al
â'
vpl
areapresentada(1t)Mestradoem 'Jfc/l/#ïcSoci
altf
c Universilnsle
GJ?
?MIFilhotRiodeJflllefm

Palavra-chave:reprezeafcfl/soci
al,Flfemf
dtld:efamllia
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SOC25
UMA ANXLBE DE PMNtIS PRODUZY S POR APOLESCENTES EM
CONTEXTODEINTERVENCXOPKCOSSX AL

Jorge Lyra%h Dolores Galindo* e Slrll Galvâo** (Universidade
FederaldePernambucc)
Obietivos:Na contempcraneidade,a adolescência se tcrnou um
ççproblema''umauquestro social''e muito se tem falado e escrito
sobreessafasedavida.Veritica-seaexistênciadeum certo consenso
deque0 adolescenteestsnumafasedavidaquerequeroraatençlc,
oramesmo vigillcia,caracterizadopelainconseqtzncia,pelabusca
do ttprazerpelo prazer''.M as,como osadolescentestem pensado a

adolescência?Comosevêem?0 presentetrabalhotem ccmoobjetivo
investigaroconjuntodesipificadosatribufdosàadolescênciapelos

pröpriosadolescentes,atravésda realizaçâo de anâlise dospainéis
produzidosporeles,em gmposdediscussëo.M aterialeM étodos:No
objetivofoidescrevereanalisar,apartirdasreferênciashistöricas,as a bito de trabalhos de intervençpo psicossocialc0m adolescentes
representaçöes sociais de patemidade por eles constzufda para realizadospe10PrcgrnmadeApoioaoPai-PAPAI,f0isolicitadoaos
articular o ccnhecimento infornmdo por sua tradiçâo c os novos adolescentesde12 a 18denmbosossexospertencentesa camad%
saberes que 0 contexto social 1he,s oferece. Para identifkar as baix% @ e produzissem painéis sobre o que pensavam ser a
adclescência''. Por painéis, entende-se produçöes realizadas
representaçöesdepaternidadenafnmfliacontemporlea,analisamos 'ê
i
n
dividualmente ou em grtlpo que contém, cnlagens,desenhns e
qualitativamenteosrelatos,obtidosc0m atécnicadegrupofocal,dcs
me
nsagens verbais.Ao todo, foram produzidos 12 cartazes que
quatro conjuntosde genitores,desnidospelaclassesocial-médiae
c
on
stitufmm aamcstradapresenteinvestigaçâo.Paratratlmento dos
popular-epelaidadecronolögica-até30 ancsede45 a65anos-,
ido (Bardin, 1979),de cunho
sobre suasexperiênciasno exercfcio dessafunçâo,num totalde30 dados,realizou-se anélise de contel
paï cipantes.Ascogfliçöes resultantes da anâlise de contetido dos qualitativo, das produçöes discursivas (ilustraçöes e mensagens
A presente pesquisa investigou ()exercfcio da patem idade em
quatro grupos de pais residentes na cidade do Ri0 deJaneiro.O

relatosfnram agmpadasem 3conjuntos:ValoresS&io-faml
'liares- verbais),procurandoapreenderaconcepçâo deadolescênciapresente
tradicionaise nâo-tradicionais-,Funçksde Pai. prover,cuidar,
participareeducar-,SigniseaçâodaPaternidade-auto-realizaçso,
responsabilidadeeproblema.Os resultadcs apontaram a construçâo
dertpresentaçöessinp laresdepatee dadeem cadaum dosgrupos,

nospainêis.identiscandoospontosde permanênciaserupturasem
relaçâc aodiscurso correntesobreeste perfododa vida.Resultados:

Teria Psicanalftica sobre a articulaçân entre relaçöes pais-filhos e
desenvclvimento infantil.No P'
UPO de paisde classe média com
idadeaté30 anos,arepresentaçâodapaternidadese associaaafeto,

filhos,violência,pobrezaedesemprego.Assim.pode-seobservar,pcr
um ladova existência de signiticadosque apontam a adolescência
comcumafasedavidacaracterizada,sobretudo,peladiversâo,parao
ç'aquieagora''#e#poroutro,apresençade elementosqueapontam nos
sentido inverso,por uma adolescência também caracterizada pelo
compromisso,pela preocupaçëo com um futuroincerto.Conclusâo:A
presença da gravidez e do emprego como caracterfsticas da
adolescência,apesarde incorporado àsconcepçöesde adolescência
produzidu ,n4o parecem indicaruma ruptura com relw âo a uma
concepçLohegemônicadeadolescinciaassociadaainconseqtlênciae
ausência de responsabilidade:ser adolescente é prioritariamente se

Veriscamosqueossujeitossalientam aadolescênciacomoumafase
cracterizada, prioritariamente, por atividades de lazer (esporte,
embolatcdastenham comoreferênciaoarranjopaiprovedoremse mtisica,bares,ttlrmal,gela escrituradediM osepelo namoro.Em
cuidadora da modema fanu'lianuclearconjugale aspropstasda menor escala,?odem ser Vistos significados comc p0r exemplo;

com 37% dosre#strosaludindo adarafetn,amore atençâo aos
tilhos.No grupo dt classe média com idade entre 45 e 65 anos,ter
t
ilhos contribui para a auto-realizaçâo do homem, que se

responsabiliza porpreparé-lospara a vida (41%9.Entre ospaisda
classe popularcom menosque 30 anos,o exercfcio dapatee dade

representa auto-realizaçëo (58*), mas também responsabilidade
(48*)eexercê-laimplicacuidar(28%),prover(17*),educar(15%)
ebrincar(8*9.O mm'simportante,porém,éoprazerdecorrentedessa
288
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tivertir,sairccm aturma.Trabalhareterilhosemergem muito mais ZenflàNaraCostaDelabridaeeHartmutGl?llàer(Universidadede
em fungod:demnndasexternas-necessidadededinheiro,gravidez Brasflia)
njc planejada - nk sendo atribafdos a estes qualquer valoraçso
Entre 1930 e 1932,Muclmw e Muchow (1935/1978)conduziram
positiva.
ProjetoFïncnc?
uzfopelaMccârf
àlrFoundation;CJ#e& CNN .
estudossobreoespaw devidadejovensdacidadedeHnmburgo,
PalavrasC/lcver adolescência,f/llerpe/lftlb,metldolonia

S0C26
REPRESENTACôESSœ lAlsDOTRABALHO RURALINFANTO-JUYENILE
DosAGROTöMCOSPORCRIANCASE ADOLBSCENTESTRABALHADORES

Alemanha.Tentaram verificaroconhecimentoeraiode açpode 109
criançaseneenoveequat
orzeanos,deambosossexos,oriundosde
diferentes escolu e nfveissöcio-ecnnômicos.Apresentaram mapas

aosjovens,solicitando qne traçassem oscnminhps e marcassem
lugares conheddcs na cidade.(Objetivo)Sendo tlm cllssico da

Rosane Ckrf#* (Centro de Esttldo: da Salde do Trabalhadnr e psicclogia ambiental,pcuco conhecidc fora da Alemanha e pela
Ecologia Humana,Escola Nacicnal de Salide H blica.FundaçEo

relevbciametodolögica,resolveu-seremlizarumartplicado estudo

Oswaldo Cmz)e Evdine X'
/rfu Lealâllnvlr(Universidade Gama no meic br>ileiro,especificamente,na cidade de Tap atinga,DF.
(MaterialeMétodos)Participaram doestudo,20criançasde11a14
Filho)
anos,novemeninaseonzemeninos,estudantesda5*a8.sériedn 10

Obietivos:Esteestudoteveporobjeti&'
oidentiscareccmpararas gratl de llma escola pdblica do DF. Iniciimente, as clianças
representaçöessociaisdc trabalhornraledosagrot4xicosproduzidas

respondiam atlm questicnkiosobrelugaresfreqûentadosnacidade,

por trabalhadores agrfcolasinfanto-juvenis que estudam (sistema meic de locomoçâo,lugaresperigosose seguros,conhecimento de
tradicionale sistemadealrernância)e qnenâo freqnentam aescola. mapasedadosdemogr/fcos.Depoisforam apresentadosmapasda
Paralelamente,propôs-seacaracterizarapcpulwëoestudadaquantoa
sua condiçpo socicdemogrv ca, atividades laborais e aspcctos
relacicnados à sal
ide,c0m fcco nos principais efeitos do usn de
agrctdxicos.Partiu-sedasuposiçâcdeqtleostrabalhadoresagrfcolas
produzem e mantêm representaçöes scciais de sea trabalho e dos
agrûtdxicossob a influfncia dc processo de educaçso a que estâo

cidadeondemoram - Tap atinga- e,caso necessM o,dacidadede
Brasflia.Em sepida,solicitou-sequenumerassem ncmapaoslocais
citadosno questionl o.Finimente pedia-se qne,cpm canetas de

cores diferentes, fnssem traçando no mapa os locais (1) bem
conhecidosr(2)jlfrequentadns,maspoucoconhecidos,e(3)lncais
perigèsose scgurosna cidade.Sö era utilizadoo mapa de Brasflia

submetidoso!là suaausência,edascondköesem que 0pröpric caso cjovem citassenoquestionMoquetambfm frequentavaessa
trabalhoéexercido,
cidade.tResultados) Os lugares mais frequentadbs foram ipeja,
Mftodl Foram entzevistadas 130 crianjas e adolescentes sep idaporcasadeanùgo(a).casadeparente,clubeeshopping,Esle
(trabplhadufesagdcnlas).deambnsossexosscom idadeenire10e18 ultimn fcio localconsideradtiptlcs respondentes como o mais
.

allos,qu: t
rabalhsm em /
%eas rurais do Municf/o de Ncva sep ro. Uma outra cidade prlxima,Ceilândia, f0icitadaccmc o
Friburgo/lu,orgarzizadasem trêsgrtlpus,conforme esttdassem em
escglastradidcnais,em escolasdealtemância(
aunroestudass6m.A
coleta dos dados f0i desenvolvida atravé,
s dc cntrevista: com
aplicafâo de qtlestionlriosna.
sfasesdeexplorafso do cr
tmpf
z para
dzlimitaçzcd!txmostra,enodesenvclvimentodaIxsq
'uisalecarapo.
Resnlrados:A Jm11
.ise dosdadosut
ilizou osmétodos(pax.
itativo

(percelgagcns)cqua
'litativo- anllisedecontet
idc-daquairesultou
um sistema de categorizafà
'o e de interpretaçâo dasrespostas dos

entrevistadosapartsrded
'e
kmensôesblsicasaelassnbjacentes,

A anllisecomparativadaqrepresentaçöessociaisdotrabalhorurale

loca
'lnlaisi'
.i gc.
st7.O mdod'loccmûfpomaisutilizadofoiocarro,
scguide pelaopçso a pé ede ômiug,A maioramplitudedelocais
perconidos pelas criançar na cidade (md: moram foi quando se
locommiam a pJ.O raio de açlo mais amplo f0ictmstatado em

crjançasde 13anos(ambosnssexos).Quantoaogênero,oraiode
açâo dasmeninaspara0sltlgaresb:m conhecidosfoimaicrdo que
raiodeaçâtldosmeninos.Estes,entretanto,possuem nmaamplitnde

maiorparalugaresmenosfrequentados.(Ccnclusâo)A exploraçsoda
cidade pelosjovens partce ser influenciada pela idade,sexo e
percepçâo descgnrawa d0slocais.Pelaspröpriascaracterfstica da

do5agrotöxicnsrevelou diferençasentreostzfsgruposQuanto às cidade-oslocaissâ0muito distantesunsd0$outros- ocano foio
reprtsentaçöesdotzabalhorural,verificûu-seque,nogrupc 1(sistema mei: maisutilizado paralocomoçlo,restringindo 0raiodeaçrodos
tfadicional).hémaisrepresentaçöesquesomenteavaliam pcsitivaou mesmosaoslocaisqneadultos(redesôcial)posAnm lev/-las.Atéas
negativamente()trabalhonlral;oprupo2(sistemadealtemância)foi 13anns,osjovensparecem expandirsturaiodeakâc,enquMtoqut
oquemaisevocou0trabalhcem ternosins% mentaisevalorativos;e csmaisvel
hosjsestabeleceram seuespaçonacidade,limitando-sea
o grupo 3 (nâo freqflentam a escola) foi o que menos produziu locais conhecidos, Em comparaçso aos jovens estudados pelo
representaçöes.Quanto aos apotöxicos,os altmos do sistema de Muchow eMuchow.oraio deaçâodosrespondentesdeste estudoé
alternânciaforam ûsquemaisrepresentaram osapotöxicosdemodo
avaliativo e instrumental.destacando, principalmente,o seu uso
condicional(m dispensâvelparaashvouras;J
'losalunosdo sistema
tradicional e os que n2o freqtientam a escola representaram os
agrotöxicos apen% conceitualmente,limitando-se a defini-lo com
remddio ou como veneno.Com base nesses resultados,foipossfvel
constatarqueaconstruçâo dasrepresentaçöessodaisdotrabalhorural

ed0sagrotöxicosdosjovenseabalhadoreséinsuenciadapelotipode
escolarizaçâoque recebem oupornâofreqûentarem aescola.
Discusspc:Os resultados sâo analisadoscomo subsfdiosdebase

paraomsteriorplanejament:edesenvolvimentodeum programade

avaliaçâoneuropsicolögicadessestrabalhadores,podendoresultardaf
umaintervençâonaslreasruraisestudadas,com vistashmelhoriadas

notavelmentemaior,o quepodeseratribuido tanto ascn cterfsticas
topogrm cosdascidadesçuantoumamniorliberdadedeexploraçâc.
Palavras-chave:raiodeaçâo.l/l
epu.
recrf
cnfu.
î

SOC28

MMORIDADE E O GSF,
R ADULTO'? NA REPRESENTAG O DE
Aoolm-qcEN'
rF,sEM SITDAG ODERUA
LucieneâlvdlMizu-ez#Ji#**e Celso Pereira deJJ (Universidade
FastadualdoRiodeJaneirc)
Obietivos:Dentrodapreocupaçâoem tornodachegadaaos18anos
temos doisconceitosque devem serlevados em conta e que podem
ser representados de fornu diferente pelos adolescentes que vivem

condiçöes de trabalho e de sal
ide das crianças e dos jovens nasruas;amaioridadeeoHseradulto''.é importanteenttnderqueao
esipularuma maioridadejurfdica nâo se tem com isso apegado a
trabalhadores.
Palavra-chave:lre ale rurall.f=l//uvellïl,agrotôxicoserepresentaçöes vivência subje:va de ser adulto no mundo. Toma-se, portanto,
sociais

50C27
O ESPACODEVmADoJOVEM URBANO:UMARéPLICABRASILEIRA

Resvmosd/Comunicaçöes Cinntl
*
ficas

relevante o estudo comparativo entre esses doisfenômenospara os
adolescentes em situaçâo de rua à 1uz da teoria das representaçöes
sociais,que sâo formasde conhecimento produzidase eansformnda

no cotidiano que orientam o sujeito em sua comunicaçâo e
289

comyreensEo da realidade.O objetivo do zfesent: trabalho fci, discursodascriançasa Vivênciadartlacomo nm espaço necessM o
pnrtanto,conhecerasrepresentaçöessociaisdamaioridadeedû':
ser
adulto''dQsadolescenttsquevivem nas1.
u% eccmparl-las.
Materialemétodos:Foram contactadcs30adolescentesqueviviam
nasruasna faixa etl a de 15 à,18 ancs.O instrumento foiuma
entrevistasemi-estmturadacsociadaaumatarefadeevocaçânlivre,
elaboradaapm irdeum teste-pilotorealizadopreviamente.
Resultados: A anâlise foi feita de duas formas distintas: as
eneevistasfcram analisada em termosquantitativosequalitativos,a

paraaKàrevivênciadesiedafamflia.N0entanto,aruatambém se
constituiem vm espaço ludico,apesardo ccnvfvio c0m 0 delito e
contravençâo. No grupc de adclescentes aparece uma nftida
reivindicaçâo dacidadaniaedemelhcrescondiçöesde vida,ausente
nogrupodascrianças.Estareivindicaçso apresenta-sesobaformade
umadenùnciadc preconceito vividc porestesadolescentes.faceao
forteestigmasocialaquesb submetidos.Estesresultadosapnntam
para a importl cia dos programas de intervençâo levarem em
partirdenmâ categnrizarpc inicialdas respcstasdossujeitos,A consideraçâo oselementospresentesnc processo de construçso das
evocaçb livrefoianalisadacombinandoafreqtiênciadaevocaçâode idenidades psicossociais,considerandc as diferenças nas fases de
cndn palavra c0m sua ordem de evocaçëo. Ambas as anfises desenvolvimentodestascriançaseadolescentesem situaçsoderua.A
revelaram que ossujeito sepercebem enquanto Rmenores''numa ccnsideraçândosdiferenteselementosqueestâo presentesnasfases
freqûênciamuito maiordc queenquanto criança (m adolescentese dainX cia e adolescência permite que se elaborem estratégiasde
queachegadaa0s18anosc5levarlàcondiçb demaioresc0m muitc intervençâo maisadequadase elkazespara cadauma destasfaixas
mais freqtlência que ao stat'
us de adulto.As palavras criança e etkias.
adolescentevieram associadasaumacargavalorativamaiorque as Projetopnano'
ndopeloCNPq:F'
AWDF
palavrasmenore mainr,apesardeles se sentirem inclufdos nessas Jkltwraç-c/lave;universopsicossocial,crfcnfleadolescenteem JfIIIJI'JOde
tiltimas.
Conclusöes:As representaçöes sociais da maioridade e do Ner
adulto''manudas pelos adolescentes que Wvem nnq 111% fomm
diretamenteiv uenciadasporsuasvivênciasdio asqueimpöem uma

cargamaioraoaspectojurfdicodachegadados18anos.Isson0sleva
acrerqueosadolescentesquevivem casruasnâo se percebem em

viasdeingressarnafaseadulta,j;queestasirilkaainserçëono
çEmundo dcsadultos'',0 que incluiteruma casa,tilhose trabalho,
apesardesaberem nscpoderfugirdamaioridade,quesip ifica,para
eles,perderaproteçsodoECA.

ProjetojinanciadopelaCâ#â'
.
$
Palavras-cluwe:representaçöessociais,serc#ull/eMJDFïWZI
A

SOC29
O PRoccso DE CONSTRW XO DAS IDENTDADESEM CRIANCAS E

AooucEN'
rF.sEM SITUAG ODERUA
M gelaM.0.âlp?leuc,Lk iaSele= C.Z Jklf?l
o (Universidadede
Braflia) e Julinnn Garcia Pachecoe (bolsista de Iniciaçâo
Cientfsca/cNpq-UniversidadedeBrasflia).

rx ec/altaft'
f/deidentidœks

S0C30
UMA INSTITUIIAO EDUCACIONAL PARA CRIANCASE ADOLESCENTES
CoM VIVêM IA NA RUA:UM F%TUDO DESCRITIVO,A PARTK DA
PyaRcEN âoDOsSEICSPARTICPANTES
##De1maFem andesM unizTeotônio eAntôniodosSantosAndrade

(UniversidadedeSâcPaulo,KbeirâoPreto)

A presentepesquisa,temcomcproposta,estudar0objetoHmenino

com lpfVdael na rzzzz''dentrodeumaInstituiçpo educacional,aqual
atende65 criançaseadolescentesde ambosossexosc0m idadesde
07 à14ancs,asquaispernunecem meio perfodo naInstituiçsc em
horM odistintoaodaescola,participando devM asoficinc voltadas
ao seudesenvolvimento.O enfoquedestetrabalhoédeuma?esquisa
qualitativa com uma abordagem etlmgro ca e sua investigaçâo foi
concebidaedesenvolvidacom basenosdadosobtidosdaobservaçâo
pardci
pante, entrevistas semi-estruturnrlns c0m todos os agentes

institucionais(09)ecom ascriançaseadolescentesquedevidoaoseu
elevado nl
imero.selecionou-se uma amostra de 18,utilizando uma

INTRODUCAO -Em umasociedade mnrcadaporumaestrutura

técnicaprojetiva,atravésdediversasfotosinerentesàsatividades

econômica e socialdesigual,a apropriaçpo do espaço da ma por
criacçaseadolescentessetomaum meio desobrevivênciae0lugar

desenvolvidasna Instituiçlo.Osdados foram coletados, gravados,
transcritos na fntegra e analisados. Os resultados obtidos estb

paraaccnstrtlçpodesuasidentidadts.O objedvodestetrabalhoé divididosem trêssegmentos:a)apreciaçâo geraldaInstituiçâo;b)a
conheceraccnstmçâo da idenidadespsicm sociais dascriançase
adolescentesinseridasno universo de rua,podendo assim subsidiar
intervençöes Bcio-educa*vas c0m esta pcpulaçâo, conibuindo
pe culsrrx nte com a formaçâo de educadores sociais e de rua.
M ETODOLOGIA - Foram realizados77plantöesderua,nasâreas
demgiorconcentraçâcdecriançaseadolescentes,dnPlannPilotode
Brasflia.Nos plantöes de rua buscava-se tstabelecervfnculns com
esta pcpulaçâo,tendc sido contatada 198 criança e adolescentes.
Destas, 31 foram submetidas a uma entrevista aprofundadav

constituindo-senossujeitosdesteesmdo.Osdadosforam analisados
pelosoftwareALCESTE,programadeanâlisetextualqueidentitka
as informaçöes essenciais contidas no discursc dos sujeitos,
fomecendo classes de palavras que apresentam uma ccerência

temltica.0ssujeitnsforam divididosem doissubm pos,em funçân
davarilvelidade:0primeirogrupode22crianças(entre7e12annsl
e0segundocom 9adolescentes(entre13e17anos).RESULTADOS
-

A anâlisedo com usdo grupo de criançasapresentou 3 classesde

Instituiçâonaperspectivad0sagentesinstimcionais,envolvendo três
categorias: àgentes Institucionais, Clientela e Condiçso de
Funcionamento #a lnstituiçâo, havendo uma predominância em
alguns temas como:Treinamento,Comunicaçro,Participaçpo nas

atividades, Localizaçâo inadequada da lnstituiçâo dc.; e c) a

Instituiçâonaperspctivadascriançaseadolescentes,cujoresultadc

traduz()olharqtleelaspossuem sobresuaexpeliênciaeolugardelas
naInstituiçrn,revelandoadinâmica,descrevendo o ftmcionamentoe
comosedâ0asrelaçöesentreos técnicosecrianças,propiciandoum
detalhamento acercadasrepresentaçöese modelos sociais poreles
constmfdos.A anllisedosdadosindicaqueaInstituiçso obtém bons
resultados quanto à sal
ide,lazer e ao oferecer ks crianças e aos
adolescentes uma altem ativa atrativa à rua. dando-lhes uma
oportunidadedeaprendizadoeauto-crescimento.Contudo,apresenta
disculdadesqnanto à formaçso prosssional,cnmunicaçso entre os
ftmcionlrioseespaçoffsicoadequadoparadesenvolverasatividades
educacionais.
BolsaC/#S.
s

palavras:1)sexualidade,saédee drogas;2)relaçöesentrtoespwo
socialdaruaedafamflia;3)constzuçâo socialnoespaçodarua.No
subgrupode adûlescentes,foram idçntificada 5classes:1)drog% e SOC31
sal
ide;2)sexul dadeerelaçöesfamiliares;3)Wolênciafamiliar;4) ATORES Sœ lAlsX ATORESINSTITUCIONMS:ESTUDO COMPARATIVO
concepçsonormivaacercadasdrog% esexualidlde;5)perspectiva DASREPRESENTK CES SX IAIS DA DROOADIN O EM SITUACAO DE
futurasereivindicaçâo dacidadania.CONCLUSAO - Osresultados
revelaram uma diferença nc sentido e sir ifkaçöes atribufdos ac
espaço da rua entre as crianças e adolescentes.Foi evidenciado no
290

RUA
Angelak.0.âlmeitfa,Lkia& ld?l/ C.Z Pulino,A drvSandroM.

Ribeiro*%eLucinnnC.F.Bareicha%*(UniversidadedeBrasflia)
ResumosdeComunicaçöes Cientlficas

INTRODUCXO -A partirda década de70,no Brasil,assume verificarosfatorespropiciadores dadependência qufmicaentre os
visibilidadeofenômeno dacriançadema,hojedenominadacriança jovens.
em situaçâoderua.Estudos,pesqtlisaseprogramasde intervençâo

M ateriale Métodos:A pesquisaapresentada foirealizAda com 14

foram desenvolvidosjuntoaestapopulaçâo.Atualmente,associa-sea sujeitosdeclassem&ia,de17a25alms,sendo7delesintenmsem
este fenômenc a drogadiçâo, tomando-se alvo de açöes

govemamentaisnacionaiseinternacionais.O objetivodestetraballm é

umainstituiçâodetratamentoparadependentesqufmicoseosoutros
7,externos.Para a obtençb dos resultados da pesquisa, foram

realizarumacomparaçsoenâeasrepresentaçöessnciaisdasclianças aplicadosquest
ionloscomperpntasabertasefechada aossujeitcs,
em situaçâodertlae dosatûresinstitucionéssnbre 0uso dadroga, asm decompararosresultadosentresi.
Resultados: Os resultados indicaram que os principais fatores
METODOLOGIA -Com ogrupodecriançaseadolescentes,notctal
de
de31sujeitos,deambosossexos,cQm idadesentre7 e 17anos, sencadeadores da drogadicçEo foram a curiosidade em um
usuM asou nâ0dedrogas,trabalhadorasou nâo,quecirculavam nas percent
ualde21,43% nossujeitosintemose50% nosexterlms;a
111% deBrasflia,foram realizadasentrevistasaprofundadas.A anélise infl
uênciadeqmigosem 14,29% nossujeitosintemcse30% nos
dasentrevistas foirealizada com auxllio do software Alceste,que extemos;e a desest
ruturaçâo familiar em 17,87% nos sujeitos
consisteem um propamadtanllisequantitativa de dadostextuais. i
nternos,sendoqueestefatornâofoicitadcpclossujeitosextemos.
Conclusso:Consrmou-se a tese de que a motivaçâo intema do
Com o grupodeatoresinstitucionais,acoletade materialverbalfoi
realizadajunto a 102 sujeitos,prioritariamentedo sexo feminino, indivfduo,somadaafatoresextenmsrelacionadosàfamqiaeaomeio
provenientesde instituiçöesassistenciaise educacional,c0m idade soci
al,desencadeiam adrllgadicçbo,jsqueaexistênciadeum fator
médiade33,7.Foiudlizadaatécnicadeassociaçâolivre,tendo,como isoladopoden:osersuscienteparaocasionaradependênciaqufmica.
termoindutorç'Adûlescenteem situaçëoderuaqueusadrogaé.,.''.Os Noentanto,quandoum fatorvem vinculado aoutros,aprobabilidade
dadosobidos fcram submetidosao Alceste.RESULTADOS -Os deserdesenvolvidaadrogadicçân,éconsideravelmentemaior.Desse
resultados enccntrados junto às crianças em situaçëo de rua modo,concluiu-se que o consumo de drogaspodt existir,mesmo
demcnstmm uma intimidade e conhecimento destes sujeitcs em quandonambientefamiliar6equilibrado,m asparatal,fnecessM oa
relaçëoàsdrogas,sendoqueodiscursodascriançasassumeum teor existênciadeoutrosfatoresdetenninantes.
técnicoacercadeseu mnnejo,em umnperspectivaessencialmente Palavrapchave:drogtzr,adolescênciaefatorespropiciadorestfadrogadicçno
*
funcional.Em relwâoaosatoresinstitucionais,osresultadosdenotam
queapesardeum conhecimentoespecficoeestm turadoacercadessas S0C33
crialxas,quando se trata das drogas é evidenciado uma falta de ADOLESCENCIA E VIOLENCIA:UM EsTUDo SOBRE 0S SIGNIFICADOS
familiaridade.Os prosssionais nëo se referem ao adolescente em DusARIMA PARADOISGRUFOSDEJOVENS
situaçëo dertlaqueusadrogas,an outro,porém assumem 0 pröpric Maria Selev Mellmtlo Stroili(PontifkiaUniversidadeCatölicade
discursodcadclescente,umainccrporaçâo do mesmoem çdestadode CampinaseUniversidadeEstadualdeCampina)

transe',durante0 us0 dadroga.CONCLUSIO -D0sresultados
apresentados acima, pode-se concluir que, na compreensb do
fenômeno cliança cm sittlaçâo de rua que usa drcgas,existem
representaçöesdistintasentre estas e osprofssionais.As crianças
entrevisldasse vêem e se caracterizam como atcressociais,sendo
que a ocupaçâo da espaço da rua implica na construçâo de uma
realidadepsicossccial,ondeasdrogasseconstituem em um elemento,
entrevM osoutros,presentenesteespaço.Estascrianças,porsuavez,
s5o percebidas pelos atores institucionais de fnrma dicotomizada,
denotandn,porum lado,nmarepresentaçâo organizadaeestzuturada
dacriançacomcWtimadeum quadro söcic-fnmiliarexcludente.P0r
outrolndn,quandosetratadeincluiradroganavidadestascrianças,
dencta-se,porparte destes prnfhsionais,um desconhecimento das
drogase da sua signiscaçâo no espaço da rua,dando lugara um
processo identihcatörio, onde os atores institucionais,
impossibilitadosdepercebê-lascomoo outro.seconfundem com as
elas.Toma-se importnnt:reietirestadistinçëo,buscando osnexos
paraaaproximaçâodestesprnfissionaiscom arealidadesocialdouso
dedrogasno contexto de rua.

ProjetopnanciadopeloCNN :FDP/DF

'cltwr--càave;drogadiçâo,Je H ceale.
reprtl
e aafl#Jassistência
.p,

S0C32

DROGM :FATORES QUE PROPICIAM A DEPEND/NCIA QUX ICA NOS
Alxu scsNrEs

DanielaDeJa=w Nobre*,MfmaGemaaueMaciele(Universidadeda
Amazônia)
Obietivos:O fenômenodadrogadicçâo tem afetadoaestrumradas
sociedades como um todo. O aumento alnrnunte do consumo de
drogasentreosadolescentes,tem sidoocasionado pordiversosfatores
inclufdosnadimensâo fnmlliar,socialeindividual.A famûiapode ser
desencadeadorado uso,quandoseencontradesestruturada,enquanto
que o meio é considerado um fator impodnnte,quando oferece
influêllciasnegativa pal.
a o adolescente.Além disso,a motivwâo
interna do indivfduo pode ser determinante no consumo de tais

substlcias. Nesse sentido, objetivo plincipal deste estudo foi
ResumosdeComun/ca#lesCientmcas

A insep rança nas escolas, os contlitos entre grupos de
adolescentes,e 0 comportamento socialdosalunostem preccupado
pais,educadnres e a sociedade em geral,que,constemada busca
comprtenderseu sigailicado .Atnsdevandalismo ede viclencianas
escolas somam-se a um estado ou condiçâo da sociedade
contemporânea,como eventos que mlrcam sua cultura e suas
relaçöts.Atos dessa natureza, quando ocûrrem em espaços
socialmente organizados,como as instituiçöes educacionais,
contribuem para o crescimento do sentimento de inseguranp : de
''
pânicc moral' generalizado sobre 0 estado de desestzuturaçâo
daquda sociedade.O adolescente que freqgenta a escola publica

depara-se c0m essas questöes cotidianamentey ém de sentir-se
respcnsabilizado por tal desestruturaçâo,Neste estudo/intervençâo
buscoq-seconhecerasmanifestaçöesdeviolênciaedevandalismona
escolaptiblicaeccmpreenderasdimensöe,
sesignificadosqueesses
eventos assumem para adolescentes de du% escolas pl
iblicas de

Campinas, uma estaduale outra municipal.Foram sujeitos 60

adolescentes,30 decadaescolw,respectivamenteap upadosem 15,
quesereuniram semanalmente,porum pedodode6meses,com um
professor escolhido por eles,umn psicöloga e uma estagio a de
psicolcgia. Nos 12 encontros realizados utilizou-se a técnica de
gruposoperativos para a intervençâo:e a anfise do discurso para a
sistematizaçâo dos debates que eram sintetizados pelos grupos em
cadaencontro,
pormeio de uma frase construfda como representativa
dos mesmos.procedeu-se à anmise qualitativa dessas frases.os
resultados sugerem ,que para essa populaçâo, cinco aspectos da
realidade sâo considerados detenninantes para a ocorrência de
situaçôesviolentasnasescolas,sâo eles;a faltadeconsciênciaética e

decidadania,bem comodosdireitosedeveresqueessesjovenstêm
com relaçâoaoseugrtlpo sodalde'referênciaHtfamflia.escola,grupo
deparesl- oabandonodosprédiosescolareseodesconhecimentoda
equipe educacionalpara lidarcom o adolescente e suas questöes -a
banalizaçâo dasrelaçöeshumanasem especialna mfdiaeincorporada
pelosgruposdereferencia,promovendoo desrespeito àintimidadee
confiança - o forte sentimento de 'nâo pertençanaos grupos de
referencia,gerado pela exclusâo das pessou diferentes ou que nâo
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adotam atotalidadedos valorese posturasdessegmpo -afaltade
perspem ivadefuturo levandoàdesvalorizaçlo dopapeldaescolae

demaneirainadeqnada,conduzindoàumAdescrençageneralizadan0s

masculinaefeminina,nem nasduasescolasdeinserçsodessesgrupos

analisadas nodcia relativas a0s atos dc violência oconidos entre

Palavrapcltave:violênciaeJo les
rciacï4/rêpresentaçâosocialtàlviolência
,l
aadokscência/desenvolvimeztopsiconocialdoadolescente
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jovensde 13a25anot,com o objetivodesubsidiartrabalhosde
prevelxlc a0stemasjunto àcomunidade;identifkarasdiferentes
abordagenstemiticasdasnntfciasveiculadas(crenças,ccncepçöese
valcres) e,veriscarafreqtiênciadematériasquetratam asquestöes

Messandra Term Magagnin** : ànqela M. 0. âl- itfa

aoIongodenlwemeses,
Materiale Métodos'
.Foram analisadas matériaspublicadaspelos

prccessosdereabilitëb educacionald0sjovensem conflitocom a
dosestulbs.Nâoforam signiicativasasdiferençasentreapopulaçso lei.Para averip ar o contetido expresso na mfdia escrita, foram
+

ADOLESCENTESREPRESENTANDOA VIOQ NCIA
(UniversidadedeBrasflia)

jomais<'FolhadeS5oPaulo''e$$
O EstadodeSâ()Pauln''coletadasnc
perfododeabriladezembrode1997.Estesjornaisforam escclhidos
INTRODUIAO-A violênda é um fenômeno que causa forte pelo alto fndice de tiragem e venda no estado de Sâo Paulo (çtO

impactonavidacotidiana.sobretudo,paraaspop laçöesd0sgrandes
centrosurbanos.Porassumirmanifestaçöesdiversaseperp&ssartodo
o tecido social,os membros da sociedade tomam-se alnerlveis à
violência na medida em que é impossfvelprever quem e em qual

EstadodeSl0Paulc'
'- 1.
409.(%0leitorese,:TolhadeSâ0Paulo''-

daseciedadeatual,adolescentestêm setomado objeto dc cenMo

2)37% dosatosdeviolênciapraticadospelosjovenspodem ser

1.300.0* leitores). Como procedimento forsm realizadu:

observaçöes diM as dos periödicos para coleta das matérias
publicadas scbre o temn;orgnnizaçso,preparaçâo e descriçâo do
circunstlciaossujeitosestarâoenvolvidosem situaçöesviclentas. materialbruto;reduçâodosdados,atravésdaelaboraçpodecategorias
Estafnrnu daviolênciasemanifestartoma-aum fenômenotfpicodu temlticasfrequenciale,anâlisegeraldosdados.
representaçöes sociais (RS) levando os diferentes segmentos eAu
Resultados: Os resultados enconeados foram previamente
pupossociaisatorizarem sobree1anatentativadesefnmiliarizarem agrupadosem duascategoriasgerais:1)63% dcsatosdeviclência
côm ofenômenoecom elepoderem lidarno cotidiano.N0 ccntexto prati
cadospelosjovenspodem serderesponsabilidadeindividuale,
internacionalenacional,ocupandograndeespaçonamfdia,quecada
vez mais noticia atos de violência praticadosp0r ou contra eles.
METODOLOGIA- Este trabalho propôs-se a conhecer as
representaçöes sociais da violência em eês diferentes gnlpos de
adolescentesdo DF:adolescentesde cl%se média.adolescentesde
classespopulareseadolescentesem situaçâodema.Foram realizados

decorrentesdeprcblemaqsociais.Posterinrmente,fnrnm elaborada
subcategcrias,apresentadas em ordem decrescente de incidência:
desprezo à vida alheia,vingança e crimescometidosc0m barbl e

(referentes à catejoria geral 1) e,modelo educacional falho,

intluência da mfdla sobre osjovens e falta de perspectiva de
mudanças devida (referentesà categoriageral2).A partirdestes
doisestudos,sendoquenoprimeirooitentasujeitosdecadagrupo,de dados,identitkou-se a culpabilidade doSjovenspela prstica da
ambcs os sexos,com idade variando de 13 a 17 anos foram
submetidos a um instm mento que se utilizava da tdcnica de
associaçëo livre,tendn como palavra indutcra a violência.Eram

solicitadosqueossujeitosproduzissem nove palavras.O segundo
estudofoirealizadocom 48adolescentes,sendn24declassemédiae
24declassespopulares,deambosossexos.com idadevariandode13

violência.Em contrapm ida foi atribufda pouca responsabilidade à.
sociedadenoquedizrespeito aformaçsoemanutenç:o dapréticada

cidadnniajlmtoa0sjovens.

Concluspo;A Wolência deumamaneirageral,e principalmentea

praticadapelosjovens,tem sidocbjetodeestudoepreocupaçâona
sociedade moderna.A mfdia,diariamente aborda questöes sobre

a17anos.A partirdadescrkâodeum cenoodeviolênciapraticado, viclência,cumprindoseupapeldemeiodecomunicaçâo.Porém,fazoraporum adclescentedeclasseme a,oraporum adûlescentede
baixa renda,foisolicitado uma narra6va sobre a violência.Osdados

senecesso oreqetirsobreaformacomoestetematem sidoabordado
pela mfdia,visto que a mesma tnmbém influência na formaçâo de

obtidosforam também analisadospelosoftwareALCESTEeanllise opiniöes.A culpabilidadedosjovenseapoucaresponsabilidadeda
deevocaçpo.RESULTADOS - Osresultadosindicam apresençade
elementosdarepresentaçëo da viclênciacomunsacstrêsgrupnsde

sociedadesloosprincipaisestereötigostransmitidosem relaçâoaos
atos de violência praticados por Jovens. Faz-se necessM o tlm

adolescentes,caracterizando-acomoum atodeagressâo ffsica(briga, exercfciodiâioderetlexrofrenteasnotfciastansmitidaspelamfdia.
drogas,estuproemcrte)contraosujeitn,quepodeleva-loàmorte. com 0objetivndeconstmiropiniöescrficasàrespeitodarealidade
N0 cntanto,estes dementos comuns sâc re-significados, ao se
agregarem a outroselementos especfscosà representaçâo de cada
gzupo. A Wolência como forma de agressâo ffsica, entre os
adolescentesdeclassebaixa,éassociada ao elemecto miséria;entre
osadolescentesem situaçâo de rua évinculadaao apanhare bater;
entre osadolescentesde classemédiaé ampliada pela emcçâo que

acompanhao ato -o Jdio,bem jomo pela armaque o praticae o

sanguequederrnmn.CONCLUSAO - esteestudo permitiu concluir
quehlem tom odaRS daviolênciaaconstmçâc deum signihcado
comum,o qualé,no entanto,re-signifcado,em funçâo docontexto

cnde estso estes sujeitos estâo inseridos e cons%indo seus
significados.

Projetosnanci
adopelaCNN

Jklaprar-ce ve.
'violênciq adolescência:representaçöessociais

SOC35
VIUZ NCIANAJUVD TUDESEGUNDOJORNAISDIXRIOS
H rnanda Renata JkzflafPereiraee eRosalina Cbnul/l/ & Silva

(Universidadedes5oPaulo,RibeirâoPreto)

socialbrasileira e de viabilizar soluçöes para a problemstica da

violênciacometidapelosjovens.
Palavravchaveljovess,W/l
a cfcejonmis
SOC36
PERCENAO SOBRE OS FATORES DE INFLU/NCIA NA ESCOLHA
PRob-lssloNAla
Janalna #a Silva*,lzïlc GonçalvesPromete*,M ârcia Elizabeteda

SilvaMartins*,Marilia FerreI
'
m Dela Coleta (UniversidadeFederal
deUberlândia)
A escolhadaprosssb éum deso oimportantepara0adolescente,
envolvendoseu auto-conceito,aspectossöcio-culturais,econômicose
familiares.Algunsestudossedispuseram averificaro p peldospais

na escolha protissionaldos slhos,seja influenciando atravésda
transmissEo de atitudes e valores,do apoio,da orientaçâo ou da
pressposocial.No mesmosentido,esteestudosepropôsaverificara
influência dos pais e de outros fatores na escolha profssionaldos
tilhos,sepmdo a percepçso destes.Foielaborado um questionM o
fechado onde foram dispostos diversos fatores potenciais de

Obietivos: Osfndicesdeviolênciacontraosjovens,eporeles influênciaparaaescolhaprléssional,aosquaisossujeitosdeveriam

cometida,têm aumentado intensamente na sociedade b= ileira.Esse
tema,muito abordadopelosmeiosdecomunicaçpo,tem sido tratado
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responderem umaescaladecinco pontosdo tipoLikert.Entreestes
seprocurousabersehouveumainfluênciadiretadaprosssâodospais

Resumosde Comunicaçôes Cientl
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naescolhadaprcsssâodpsslhos.O questionM otambém solicitavac
sexo,afaixadâriae o nfvelde escolaridade dosrespondentes,de
modo que se pudesse verificar difertnças de percepçâo entre os

gnlpos.A amostrafoicompostapor2* sujeitos,sendc48% dosexo
feminino e 52% do sexo masculino,com idade acimade 18 anns,

forml
u dejustka mais tipicamente valorizadasem cada um dos
FBPOS.
Resultados:A comparaçâo dosnicleoscentraisdasrepresentaçöes
demonstrouqueo tipo deinserçâo socialt omomentodevida d0s
participantesgeraram contelidcsrepresentacionaisdiferenciadosem

definindo-seacondiçâoqueelesjstivessem escolhido suacarreira quantidadeequalidade.especialmentequanto àsformasdejustiça
predominantesem cadagrupo.Assim équearepresentaçsotocialde
justkad0sadolescentesem famfliarevelou umavisLopositivada
justiça, definida de forma idealizada e fortemente calcada na

prosssional. As pessoas foram abordadas em diversos locais,
buscando-se variabilidade nas caracterfsticas pessoais,Os dados
fcram tratadosatravésdo SPSS /PC ,utilizando-se a correlaçlo de
Pearson,anfisesdevaril ciaF etestetdeStudent.Paraaamostra

total,os resultados indicaram que os sujeitos percebem maior
influênciaem primeirn lugardabuscaderealizaçpo pessoal(M=4,2
em 5),seguindo-sedcmercadodetrabalhoesal/ric(M=2,
9),depois
status e facilidades de acesso à profissâo (M=2,7), falta de
oportunidadesmelhores(M=2,
4),indicaçâo detestevocacional(1,7)
eporl
iltimo,a profissâo do paie da mJe(M=1,6).Houve,porém,
diferençassignificativasde gênero:asmulheresdeclararam tersido

perspectiva éticn-moral. J5 os adolescentes institcionalizados

apresentaram uma visâo menosidealizada dejustka,produto do
vividoedenmaprJticasocialqueindnzmaitomaisaaçöesdoqnea

reflexöes.Eneeosidcsosem convfviocom afaml
Aia,ajustiçafci
representadaoucomojustiçasocialoucomovaloresmorais,aopasso
queentreosidcsosinstimcionalizadosaidéiadejustifaassociou-se
maisàrelaçâc pessoaa pessca,com forte carga afetiva.Quanto LS
semelhança verifcadasentre os gmpos,destaca-se que,em tcdos

maisinfluenciadaspelaprosssb damâedoqueoshcmens(t=1,93 e eles,ajustiçaf0irepresentadasocialmentecomoinjusùça;quenos
p=0,05), enquanto estes declararam ter sido influenciados pela trêsgrtlpnsqueestâooujlestiveram em convfviocom afamflia.a
prctissâo do paimaisd0sqne asmulheres(t=3,27 ep=0,
œ 1).Os justiçafoivistas0b aperspectivaético-moral,sendc sintomlticaa
maisidoscsedenfvelmnisbaixodeescolaridadetendem aconcordar
que escolheram a prcsssâc porque nb tiveram melhores
opodunidqdesepcrqueo acesso àprctissso era maisfscil.O subgrugocom idadeentre18e25anosSediferenciadosmaisidosospor
concordar mais que escolheram a prcsssëo influenciados pela

ausência dessa representaçso no grtlpo de adolescentes

institucionalizadûs.Pcroutrolado,arepresentaçâo sccialdejustiça
comojustiçainstitucionalizadaseevidenciouentreosidosos,masnb
foireferidaentreosjovens.
Discusspo:Osreesultadossâodiscutidcsem termosdasfunçöesque

possibilidade de realizaçâo pessoal (F=11,2 e p=0,œ 0l). Os asrepresentaçöes sociais dejustka cumprem para os diferentes
resultados sugerem que algum% diferenças observadu refletem ()

grupos, refletindo a situaçâo desses grupcs, seus problemas,

mcmentodevidaprosssionalem queseencontram ossujeitos,de interesses,projetoseprfticassociaise,principalmente,trazendoa5
escolharecenteounâo.Tnmbém observam-sediferençasdocontexto

sdcio-econômico,fazendocom queapercepçâosejad:umaescolha

limitada por estas condiçöes.Apesarde serpequena a inquência
diretadaprtdssâodospais,dinteressanteobservarasinfluênciasdas
msesnaescolhadastilhased0spaisnaescolhadostilhos.

marcasdainclusâo ouexclusâo social.
#*Bolsistatk pésqraduaçk * CAPES

Faltwraî-clave;justiça,rerreâznlcflt?socialenlcletlaztral
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Paula Tosettoh lal/cfcnlCaniniSII#/llë*,MicheladeJ/um Cotian%
eMirelaJJIzla carvalho*(UniversidadeFeederaldeUberlândia)

O Ntcl
œoCENTRALDASREPRESENTAI
X ESSOCIAISDEJUSTNA:UM
ESTUDOCOMPARATIVOENTREJOVENSEIDOSOS
H ariadoClr??lodeK cl/eïri :Cisne*eeEvelineH aria& llhssmar

(UniversidadeGamaFilho)

Obietivos;Estapesqtlisatevep0robjetivoinvestigarecomparara
estruturageraleoscontelidosdasrepresentaçöessociaisdejustiça
produzidas porjovens e idosos vivendo ccm a fnmflia cu em
instituiçöes assistenciais. Partiu-se do pressupcsto de que as
experiências sociais tfpicas de cada faixa etl a, associadas a
diferentes condiçöes de convfvic socialengendram representaçöes

Marilia Ferreira Dela Coleta.âlexan#r: Pfa?la Montagnero%tânc

Estudosatuaismostram quevem diminuindo ospreconceitoscom
relaçâoà.velhiceeque0sidosostêm demonstradoatitudespositivas
com relaçâo asuavidapresenteefutura,especialmenteaquelesque
se nmntdm atualizados,produtivos e envolvidossocialmente.Uma
anllisedestesestudoseocrescimentorelativodapopulaçloidcsaem
todo omundorevelam aimportânciadeseobtermniorconhecimento
erespostask$necessidadesdeindivfduosnestafase.Nesteestudo 0

objetivo foiverificara relaçb entre a atimde de idososscbr:a

velhice e qualidade de vida.Procurcu-se tlmbém determinar s:
sociaisdiferenciadassobre0oljetojustiça.Como0nticleo ceneal fatoresbiogrv cosestariam relacionadoscom asvariéveisprincipais.
das representaçöes sociais constimi a sub-estrutura mais estével, Qualidade de vida foidefinida como adesâc a atividades ffsicas,
permanente e resistente à mudança, seus elementos constitutivos sociaisedelazere,paraamedidadaatitudecom relaçâoàvelhicef0i
fcram utilizados para comparar as semelhanças e diferençu nas uti
lizadooInventMoSheppard,j;traduzidoevalidadoparaomeio

brasileiro.O questionoofoiaplicadoa 104sujeitos,deambosos
concepçöesdejustiçadessesquatrogrupos.
exos,entre60 e85 anosde idade,contactadosem diversoslocaisda
Método:Participarnm dapesquisa200sujeitos-100adolescentese s
100 idosos- de ambos os sexos,organizadosquanto à faixa etbria e cidade,sendo,em seguida,osdadcsprocessadosatravésdo propama
ao tipo de convfvio social die o. Com base em uma versâo

simplificadada técnicadeevocaçâo livre,solicitava-se aossujeitos
que,apartirdotermoindutor'justiça'',dissessem cinco palavrasou

frasesqueapalavralheslembrava.Osconteidose signiticadosdas
evocaçöesforam agrupadosem categoriassemânticas,avaliando-se,
posteriormente, a saliência com que emergiram em cada um dcs

gmpos.O levantamentodaestruturadarepresentadodecadagrupo
foifeito atravésde umncombinaçâo dasfreqtzncias edasordens de
evocwâo,identitk ando-se,entâc,osnt
kleoscentraise ossistemng
periféricos dessasrepresentaçöes.Em um segundo plano de anllise,

SPSS/PC.A confiabiiidade do instrumento de medida da atitude foi
estimadapelofndicealfadeCronbach,iguala0,69.Observou-seque
94% da amostra relatou ter atividades de lazer,sendo mais citado
assistir televisâo, para ambos os sexos. A atividade social mm's
frequenteéavisitaafamiliaresouamigos,enquantoaaEvidadeffsica

preferida é a caminhada.A média obida no inventM o * =60,5)
demonstrapositividadedasatitudes.havendovariaçâoeneeositens,
demodo queossentimentosde satisfaçâo e realizaçâo na velhicesâo
altamente avaliados, enquanto os pensamentos sobre a pröpria

debilidade ffsicaesobre amortedocônjuge sâo osmaisnegativos.

élises de variânciamostrm m queosmnisativossocialmente têm
foram identitkadas as dimensöes subjacentes às categorias e An
uma
atitude significativamente mais positiva no escore geral e em
conteédos representacionais dos ntkleos centrais,analisando-se as

itens rdativos à. possibilidade de encontrar satisfaçso,
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compnnbeirismo e cportunidades na velhice. Entre as varilveis
biogrK cas,somentearendafzmiliarcorrelacionou-sec0m aatitude,
de mcdo que uma adtude maispositiva ccm relaçâo à velhice fci
enctmtfadano grtlpo c0m rendasuperior,acimade 1000 reais,nl0
havendodiferençasip iticàtivaentreosgrupcsc0m rendadeum até
cito salM osmfnimos.Osnfveisde escolaridade ede rendafcram
preditoresdaadesLo àsatividadesffsicaesocial,ençuanto aatitude
relacioncu-se positivamente somente c0m a atividade social. A
apcsentadoria,0 trabalhoremunerado,areligiâo eoestadociviln/0
mostraram relaçpcc0m aatitudenem com aadesâoaestasatividades.
Os resultadcs sugerem a necessidade de melhorar as qualidades
psicométricasdo invento o de atitudes c0m relaçâô h velhice,de
desenvolverestudosqualitativosparacompreendermelhoraagenda
deatividadesdoindivfduoidosc esuasatisfaçso com estaagendae
de melhorar os nfveis d: escolaridade e de renda da populaçb ,
variéveisqueinfluendam aqualidadedevidadcidosc,bem como,de
acordoc0m outrosestudos,determinam oscuidadoscom asat
îdeea
(palidadedeYidadosindivfduosdetodasasidades.

histörico,trazescravcsquefugiram paracbterliberdadeehojepresos
as detrrminaçôes governamentais e a propostas cienfficas que
buscnm preservl-lcs,querem ()direitodedecidirem suasvidaseseus
destinos.
A construçsodaestradanacomunidade,representaparaosKalunga
% facilitaçlcdopesodcsofrimento''eum futuromelhcr.Ossentidos

agarecem demodn paradoxal(flcil-diffcil;medo-desejc;scssegoccntlito;escravidëo-liberdade),porém sâoatenuadosaûpensarem n0s
jcvenseaoatirmarem otraçodaliberdade.
Projetopnandn'loporbot
sa& CDPM

'nlfprfll-clltwe;vivênci
asspel
& J'eKalwqa
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VELHICE BEM SDCEDDA: CAMINHOS E SOLUW ES N0 VAI.
E D0

ITN AI-11l
Cristine Campos de C*lm#. Rosnnn dos J= l/J Schmitt%%

(UnivcrsidadeRegionaldeBlumenau)

O povoKiungado ncrtede Goi? éremnnescentesdequilombo.
Desdeo séculoXVIII,vlriasgeraçöesvem sesucedendo,namicrcregiâo Chapada dos Veadeiros.A Jrea fèitransformada em sftio
histörico em 1991, para manter os Kalunga nas suas terras,
preservando o seu ambiente culturale ancestralcomo questso de
sobrevivência.PcrreivindicaçâodosKalungainiciou-seaconstruçâo
deumaestradaqligando ascomunidadesdo antigo quilombo,Faina.
Bom Jardim,Tinp izaleRiachâoacidadedeMonteAlegredeGoiis,

Obietivcs: Amalmente observa-se que a sociedade brasileira
ccmeça a ccnstruiruma ncva imagem dc idcso e do envelhecer,
atravésdointeresseem pesquisu gernntol4gicas,bem cnmo,através
dacriaçâoeimplantaçsodeprcgramasparaterceiraidade.Percebe-se
favorlvela atitudeporparte de iniciativasinstitucionais,aindaque
isolad%,pelasolidariedadedcsesfcrços,afavordapromoçâosodal
do processo de envelhecimento.No entanto,na mcderna sociedade
ocidental, envelhecer ainda equivale a uma condiçëo de
marginalidade, de reclusâo e de afastamento.partindc desta
ccnstataçâo,que a presente pesquisa buscnu identificarpara
-metros
quepudessem nortearaelaboraçân de um programa ç'ideal''parao
idosc blumenauense,atravésdo levantamento e caracterizaçpo das
iniciativasexistentesnaregiân.
M ateriais e M étodos:Por ser uma pcpulaçâo bastante extensa,
elegeu-secomoamostra,osprogramasparaterceiraidadedasIESde

porém hcje enccntra-se embargada pelo PHAN (Instituto do
PatrimônicHistöricoeAdfsticoNacional).

Blumenau,Itajaf,Jaraguldo Sul.Rorianöpolisegruposdebairro
cadaeadosjuntoaoSEMAS -SecretariaMunicipaldeAssistência

Palavravcltave.velhice,atitudeszqzali4n'led:vida
*

50C39
UMAE:TRADA,UM CAMINHO:VW VNCIASDEW LHOSKALUNGA

Maria#eJesuseSilva**eMiguelMahfoud(Universidade Federal
deMinasGerais)

Esta pesquisa propöe-se aapreenderossentidoselaboradospor
velhosKalunga,nacircunstânciadesuperaçâodaccndiçâo histörica
deisolamentnno antigo quilcmbo,através d0ssip iticadcspcreles
atribufdosaestada,aindaativapormeiospröprios.
- s
Para tanto,analisa-se 4 entrevistas semi
truturadas de velhcs
. e
Kalunga mnradores do Riachbo e Tinguizal, escolhidas por
apresentarem os dados necesso os para anl se da questâo.O
sentido 6 ccmpreendido pela apreensâo instantâneas dc realem
conexâo com o passado e ccm ()futuro,pelo traballm da memöria.
atravésdeumaanfisefenomenolögicaAofalardaestrada,nomomentoatual.ligam-naaum tempovivido
e aum tempo que viverâo,dando-nos a conhecer o sentido numa
unidadevivaentreopresente,passadoefutt
lro.Surgedaimersâona
suahistöriapessoale coletiva,conflitosde sentidoselaboradosna
experiência.G'
Antigamente a vida era mais flcile mais diffcil'',
Diffcil,porque deslocavam-se a cavalos,burms ou andandc,mas
viviam tranqûilcseerafscilporqueestavam acostumadosc0m esse,
s

Social.Como instrumento deccletadedadosutilizou-seentrevistas
dirigidas, questionérios fechados e pesquisa documental. Foram
entrevistados61idososnototal,todcsacim ade60anos.
Resultados:N0 que se refere a caracterizëëo söcio-econômicocultural pode-se constatar que a mninria d0s programas sâo

freqûentados por mulheres (23,2*),os participantes amsentadcs
constitem 81,2% da amnstra. Verisccu-se que ns mesmos sâo

casados(50,4*)eVilivos(46,3*),encontrando-senafaixaetM adoS

70 anos agrande parte dosfreqtientadores.Observou-se ainda que
78,7% moram ccm familiarese80% apresentam grau deescolaridade
anfvelde 1*grau incompleto.Caberessaltarquealém doprograma,

umapequenaparcela(16%),ocupa-secom atividadesvoluntM asfora
do grtlpo e metade da amostra (50*),gnnha no ma imo atédois

histöriu de outroslugares,aonde a construçâo de estradastrouxe
diticuldadesparaavidad0smoradores.Pcrém', acr
editam que hojea

salM osmfnimos.Noquedizrespeito apartepsicolögica, osdadcs
coletadosatravésdaanâlisedosdiscursosdosidosos,indicram que,
em sua maicria eles sentem-se respeitados socialmente e
manifestaram um otimismo em relaçâo à expectativa de vida.
M ostraram-se satisfeitoscom 0 queosgnlposcferecem.N0entanto,
observou-setambém qtleessasatividadesocon'
em demaneiraisolada
e ticam abandonadas ao pröprio cotidiano. Verificou-se que a
manutençsodestesF uposticagarantidaporfatoresdeordem söcioemocionalcomo:lazer.nmizadeereconhecimentosocial.
Ccnclusâo:Osresultadosdapresentepesquisafomeceram subsfdios
susciectesparaseconstatarque.apesarda existêncianumerosade
grupos altenmtivosesses,em sua maioria,se mantém em tcmo da

trabalho,nm futtlromm'ses
descansadtf'.O receioexiste,mas()mtmdo

atividadesem prcgramaseducativos.

modosdevida.Hojesem ocarrotudoticaditkil.Nroquerem voltar
acarregar coisas na cabw a,passar diaspara chegara cidade nu
carregarseusdoentesem redes,
Asrmam que aconstmçâodaestada nlopodeparar,emboraas
suaslembrançastragam o medo detom arem-seescravosnovamente

(ed
as pessoas de fora''viriam identiscâ-los e lev/-los) e tragam

fertadelazer.Porém.vislumbra-seum desejo,porpartedainiciativa
pcssibilidadedaescravidâojânâoexisteenâoéjustoimpedirqueos o
mun
icipal, de melhor aproveitamento e transfonnaçâo dessas
jovenstenham 0mundoquedesejam,um amanhâaliviadodopesodo
'Projetopnancma
' opel
oHNC-CNPq
édosjovens,% 1eiénova.''
l
kl
t
wr
rc
/
l
t
we
l
t
e
r
c
e
i
r
a-idade,rer/lplic/llgic/egrl
et
Malternativos
Pensandonosjtwens,remetem-seadimensâodofuturo porcausa
destessentem-seestimuladosa lutarem pelaconstruçâo daestrada,
num forte sentido de liberdade. A memöria ligada ao passado
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CONFLITODEPAPELDEGMEROE ANSIEDADE

Marcos-.
4zl/zr de Jtwat Aline de Abreu Cardosoh ângelo
Gonçalves Fem/ade.
ç Netto*, (Universidade Federal do Rio de
Janeiro)eLucas#JSilvaBarboza%e(UniversidadeGamaFilho)

adquirida através de prIticas de socializaçpo muito repressivas,
manifestavam, em maior grau, adtudes negativas dirigidas aos
membros de grupos sociais mnis fracos e inferiores,Os autores
desenvolveram aescalaFparaaoperacionalizaçâodoautoritarismce
testaram seus pressup stcs em uma série de investigaçöes,tendo
obtidoresultadosnem sempreconsistentes,razâopela qualsofreram

crfticasdenatutezaconceitualemetodolö#ca.Maisrecentemente,
Obietivos:A existência de uma socializaçâo diferenciada para
homensemulherestem levado o movimtntofeministaaenfatizaro
carlternegativodasccializaçâomasculinaparaasmulheres.Somente
recentementetem havido nmnpreôcupaçâccpm asconseqtiênciasda
socializaçso masculinatambém paraospröprioshomens.Em geral,
oshomenssâesocializadoscom baseem crençasquesupervalorizam
omasculino,desvalorizam o femininoeproduzem medcsdeemoçöes
e da feminilidadc.Nesse sentido,diversos estudos têm procurado
ressaltar os efeitos negadvos do tradicional papel de gênero
masculino, proporcionando base teörica e empfrica para o
desenvolvimento do constructo de conllitc de papel de gênero,
dehnido comûum estadopsicolögicodesagradsvelqnesecaracteriza
pelasconsmuênciasnegativasimpostasporpapéisdegênerorfgidose
restritivos.Os estudos realizados com amostras norte-americanas
indicaram a existência deumacorrelaçso positivaentrecontlito de

Altemeyer (1988)desenvolveu um%nova escalapara a medida dc

autoritarismo,tendoobtidocorrelaçöessip ificativasentretalescalae
vlrios instrumentos destinados a avaliar as aitudes negativas
dirigidas a diversosgrupcs sociais,Pode-se nctar,contudo,que o
glupo socialdasmulheresnâo f0icontemplado pelamaioria desses
estudos.Taisconsideraçôessuscitaram o presenteeabalho,que teve

porobjetivoinvestigarasrelaçöesentreasatimdessobreamulhereo
autcritarismo,em amostrasbrasileiras.

Materialemétodo:A amostrafoicompostapor325sujeitos,sendo
152dosexoma&culinoe173dosexomagculino,com idadesvariando
entre14e55anos,queresponderam adoisinstrumentos.O primeiro
ccnsistiu em uma escala destinada a avaliar as atitudes sobre a

mulher,compostadequatrofatores:(1)direitosedeveresdamulher,
no quedizrespeito asuavidaprcfissional,pclfticaedoméstica;(2)
adoçpo de prsticas reprndutivas e sexuais polêmicas,tais como o

papeldegêneroevarilveisindicadorasdeajusumentopsicol4gico, aborto e o homossexualismo; (3) atributos de personalidade que
como ansiezlnde,depresssc,eestresse,entre outras. O instrumento caracterizam amulhernosdiasattlais;(4)atitudesde cavalheirismo

din'gidasàmulherpelohomem.O segundoinstmmentoconsistiu em
PapeideGênero (GRCS).que em suaversâo braileira écomposta uma adaptwëo da escala de Altemeyer, que avalia o grau de
port
,
r*3fatores;1-restriçb deemoçâo eafeiçâo; 2-contlitcentre autoritarismoatravésdedoisfatoresassociadosacrençasautoritériis
exigênciasdetabalhoedefamfliae 3-ctmflitosobresucesso,poder e acrençasnâoautoritM as.
Resultadcs:A anâlise dos resultados evidenciou a presença de
ecompetiçâo.Considerandoqueaansiedadetem sidou:lizadacomo
c
or
relaçöespositivasesip itkativasentreascrençasautoritM aseas
um dcsprincipaisindicadoresdeajllstamentopsicolögico,oobjetivo
dopresenteestudo f0iilwestigaracorrelaçb entre0graudectmtlito atitudes negativassobre a mulher reveladas n03 quatro fatores da
escaladeatitudes.P0routrclado,foram obtidascorrelaçöesnegativas
depapeldegêneroenfveisdeansiedadeem homens.
Materiale método:a amostra foicomposta por 146 estudantes esigniscativasentreascrençasns0 autorito àse0 grau deatitudes
universito os do sexo mnRculino,na faixaetM ade 17 a 44 al
ms negativasdemcnstrada em trêsd0sfatoresdaescaladeatitudes.
(idade média de 29,* alms),pertencentes a diversos cursosde Conclusöes:Demcdocoerentecom estudosanteriorvsqueapontam
diferentes Universidades da Cidade do Ri0 de Janeiro, que aexistênciaderelaçöcsentreautoritarismoeatitudespreconceituosas
respcnderam àEscaladeConqito dePapeldeGênero (GRCS)eà dirigidasadiferentesgrupossociais,osresultadosobtidosnopresente
escala de ansiedade-traço do Invento o deM siedadeTraço-Estado , trabalhoevidenciaram apresençaderelaçöespositivasentreogratlde
autoritarismoecpaudeatitudesnegativasdirigidasàmulher.PodeIIDA'
lYI.
Resultados: o coesciente de correlaçro linear de Pearson, foi seconcluir,pcrtanto,queasprcfundasalteraçöesobservadasnopapel
utilizadoparaacomparaçëodo5escoresobtidospelaamostranosdois damulhernâofûram capazesdeimpediraatuaçsodemecanismosde
instm mentcs,indicando uma correlw ëo positiva significativa entre socializaçb tradicionais e repressivos que, provavelmente,
ansiedade-traço eostrêsfatoresdaGRCS,sendo no fator1trxy = contribuem nlo apenas para a formaçëo de atittldes negativas
0,5767,P< 0,(X%),nofator2trxy= 0,
4104,P <0,œ 0) e nofator3 dirigidasàsmulheres,mas também parao dcsenvolvimento dc um
tipodepersonalidadeautoritlia.
.
(rxy=0,5032,P=0.œ 0).
Conclusöes:O dadosobtidospermitem concluirque ()contlito de Palavras-chave.Jfflzzz'.çsobrea??lIJ& r;autoritarismoepreconaito
desenvclvimento com baseem talteoria f0iaEscaladeContlitode

papel de gênero se constitui num bom preditor do ajustamento

psicolögico em homens,ao menos no que se refere a nfveis de
ansiedade.Dadaarecenteadaptaçâo daEscaladeConiitodePapel
de Gênero para nmostras brasileiras,oconida em 1997,tcm a-se
necessM o um mnior numero de estudos visando um melhor
entendimento da relaçlo entre tal constructo e cutras variâveis

indicadorasde ajustnmento psicolögico,de modo aoferecermaior
suporteteörico eempfrico.

Palavras-chave:latuclllfniz/nW',conjlitode'ner/eJzlyfedld:
S0C42
ATITUDM SOBREA M UTMERE AUTORITARISMO
Maria Cristina Fend m ,Marcos âguïarde Souza,M onica Cc& f

Rm oseMauroMartinsCost
a Srfgefr/ (UniversidadedoEstadodo
RiodeJaneiro)

Obietivos: As atitudes dirigidas a objetos sociais constitem
tendênciasrtladvamentedumdouras,caracterizadasporcomponentes
cognitivos,afetivos ecomportamentais.Na explicaçâo das adtudes

precûnceihmsas,Adonm eseuscolaboradores(1950)postularam qut

S0C43
VIOLêNCIA CONTM MUI.
MR
A HISO RIA FAMILIAR COMO
DETERMINANTE
W ndianaSilvaNoçueirae,Hm bertoPintoJlnf/r:eTâniaM arques

Mdntftmp (UniversidadeFd eraldeUberlândia)
Introduçâo -A violênciacontraa mulherporpartede seu parceiro
t um fenômeno que vem sendo expressivamente denunciado no
Brail.
A Psicanfiseoferececontribuiçöesparaoestudodessefenômeno.

Freud (1914)nosmostrtm queanaturezaeaqualidadedasrelwôes

dacriançacom aspessoasdoseu pröprio sexo edo sexooposto,jl
foisrmada nosprimeirosseisanosde sua vida,todas asescolhas
posteriores de Rmizade e amor seguem essa base das lembrmxas
deixada poressesprimeirosprotötipos.

Norwood (1995) analisa as razöes pelas quais tantas mulheres
pnrerem encontrar inevitavelmente parceiros doentios e nâo
afetuosos.Alertou para o aspecto de que na vida elas passara por
situaçöespsfquicaseouffsicassemelhantesem suafnmfliadeorigem

cs indivfduos que possufam nm tipo de personalidade autoritM a,

Rnsumosde ComvnicaLöes C/enlfscas
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e procuram reconstituir em seus relacionamentos polteriore! n
contextoemocionalvividoem suafamfliadecrigem.

sujeito no c/l,
'4.0 carkerinstrumentaldo chat.5.Asnnrmas

flntuantesno chat.A oconfnciadestascategoriasf0ianalisadapara
Deformasemelhantel-amnnno(1990)ahrmaquenccasamentoa ncssub-grupossep ndoafaixaeto a,sexoesituaçâoafetiva.
pessoareviveseuspapéisdecriança,prncurandosemprearepetkso. RESULTADOS - A categoria 'psedisposiçâc positiva'fci mAts

E1arevivec0m oparceirosentimento!quesejam semelhantesaosdas observadan0ssujeitossem relacionamentoafetivonomomentoenc
imagensbaseadasn0smodelosparentais.

grupo dasmulhefes.A categoria 'carsterMdico do chat'apareceu

Obletivm F0iobjetivo destapesquisacorrelacionarahistöriade apenasncssujeitosdesexo feminino,que v&m neste ambientea
vidadamulherc0m aYiolênciaccntramlllherpeloparceiro,buscando

possibilidade de remlizar brincadeiras,fantasiàs,etc. A categoria

veriscarmaiorfndicededesajnstefnmiliarnogrtl?odeorigem das 'multiplicidad/unicidadenoc/ l'apontouqueoscasadosesolteiros
mulheresWolentndase deseusparceirosdo que mulheresque n50
sofreram violênciap0rpnrtedeseasparceiros.
Métv o-Fnram realizadas62entrevistas,sendo31nadelegaciada
MulherdacidadedeUberlândiA G,com mulheresviolentadasp0r
partedeseuparceiro,e31com mulheresdapopulaçâodeUberlldia
que gossufam parceiro.Foiaplicado inicialmente um questionl o
aberto, c0m 0 qual f0i feito uma categorizaçlo, gerando um
questionlriofechado.Atravésdestef0ipossfvelavaliarashistöriasde
vida dng mulheres relacionando c0m a situaçâo atual de seus
relacionamentos.Foi utilizado o programa SPSS no tratamentc
zstatfstico dosdados.F0irealizadûo teste de amostra emparelhadas
paratestaraccrrelaçsoentreasm& iaseonfveldesigniscbcia.
Resultad- : Através da anâlise da correlaçëo entre as m& ias.
pudemosconstatarqueentrtaviclênciaconeaamulherp0rpartede
seuparceiroeahistöriadeagressâonasuafaml
qiadeûrigem pcssui
umacorrelaçâo de 0,490 com significl ciade0,05,violênciaccntra
mulher com o relacionsmento bom na famflia da mulher uma
correlaçso de -0,325 com significlcia 0,000. Entre a origem
agressiva nafnmfliado parceiroe aviolênciacontraamulherpelo
parceiro teve umA correlaçâo de 0,
700 e sip ihclcia de 0,0œ,
enquanto que um b0m relacionamento na fnmflia de crigem dc
parceirocom apresençadeviolêndacontramulherpeloparceiroteve
correlaçsode-0.
758esip iscância0,* 0.
Conclus:o-Consrmnmosncssahipöteseacercadarelaçâcentrea
violênciadamulherporpartedeseu parceiroesuahistöriadevida.
Osdadosmostram queexistecorrelaçâcentreaviolênciae agressâo
tantonafamfliadeorigem deseu parceiro comonadamulhereque
estasecomportacomopcssfvelcausadasituaçâovigente.
Palavras-chave:pf
/zncicconjvgal,llf.
îlorf
a/àelkrefI
P:JJJP

ccm parceiro sxo,assim ccmo os hcmens,tendem a ser mais

miltiplos,ouseja,costumlm aparecernaredecom umaidentidade
diferente daquela uilizada fora da rede, A categoria êcarlter

instwmentaldo chat'demostrou que sujeitcsdetcdasasidades,
situaçb afetivae 5ex0 tltilizsm o chatc0m vistasaseaproximarde
alp ém.A categoria 'normasflutuantesno c/ f'estevepresentecm
81,8% dsgrespostasdasmulheres,contra 28,6% dasrespcstasd05
homens.Podemosinferirdestedado que oschatsseconstituem num
palco para as mulheresatuarem maislivremente,ccm nma mencr
interferênciadarigidezsocialquelheségeralmenteimposta.P:reste
motivo,as relaçöes afetivo-sexuais virmais np0 s5o ccnsideradas
traiçâo,nsnsendo,segt
mdoasusul as,passfveisdedespertarcil
ime
no parceiro Sreal'.

CONCLUSôES -A partirda anâlise dosresultados.pudemos
concluirque assalasde bate-papc virtualse apresentam como um
ambiente interacionalpllstico,que permite sua utilizaçâo segundo

diferentesproxsitos.Osmtiltiplos xeus'queafloram diariamentenas
salas de bate-papo virtualpodem,desta fonna,sercompreendidcs
comnum sintoma da busca deum ambiente sep ro,nnde se possa
viveruma multiplicidade socialmente reprimida,sobretudo para as

mulheres.Como num jogo simbölico,exercitam-sediversasformas
deexisdr,lncaisecnntextualizadas,enquantoresguarda-secdreal'.
*Bolsistacapes

'Jl
tarar-cMve'interaçc soci
al
,rzlcçlezafetivo-sexuaisfnlemelevirtual
SOC45

AMOR E SEXO NA REVISTA FEMN NA NOb'
A CWMOFOTJFAN (19971998)
Dolores Cristina Gomes G/lie o#luniversidade Federal de
Pemambucc)

SOCM
A ERADAIDENTDADEMULTIPI.AE D0SAMORFqVmTlMB

Obietivos: A presenteinvestigaçâotem como objetivoestudara
Raimundo Pereira. (Universidade Gama Filho) 6 Mar/a Vittoria relaçëo entre sexo e amorna revista femininaNova Cosmopolitan
JkrtfclCiviletti(Universidade Gama Filho e Universidade Federal (1997-1998),apartirdas representaçöesscciais construfdas acerca
destescbjetossociais.N0ideo oroma
-ntico,historicamenteatribufdc
Fluminense)

àsmulheres,0sexoocupastatusinfericrao sendmentcnmorosoque
OBJETIVOS-Estetrabalhotcvecnmoobjetivodarclmtinuidadeà ocupa,com destaque,aspsginas da imprensa feminina desde sua
pesquisa 'A interaçâo socialhumana ncsnovosmediadoresvirtuais''. fundaçâo.Entretanto.na Nova Cosmopolitan,o sexo parece ocupar
Ambnsvisam analisaras ncvasrelaçöes afetivo-sexuais mediadas grandepartedoespwo antesdestinado aoamorromânticoindicando
pelocomputador,nassalasdebate-papovirtual(c& lJ).Partindo de um pcssfvelprocessc de resignificaçâo darelaçëo entre esses dois
umn fundamentaçâc teörica söcio-interacionista assumimns que as objet
os sodais no que tange à vivência sexo-afetiva feminina.

funçöespsicolö/cashumanassuperioress5o sempremediadasp0r Materiale Métodos:Realiztm-se sorteic aleatörio de dez ediWes
sistemngsimbölicoseporinstmmentos.Hipctetizamos,portanto,qtle
osurgimentodeum novcmediador quepermiteformasdeinteraçso
antes impossfveis formarâ um outro ambiente simbllico, com

publicadasentre 1997 e 1998,dasquaisforam analisadastodasas
matériasque faziam alusb atemlca sexu: e amorosa e escnlha

funcionamentocognitivodaquelesqueoutilizarem.

publicadasnoreferidoperfodo.Paraeatamentodosdadosfez-seuso

intencionaldeduasedköescomemcrativasdeaniverslodarevista.
caractedsticas pröprias que alterarâo a subjetividade e 0 N0 que tangeàscapu eeditoriais,foram analisadosas24 ediçôes
M/'
D DO -Participaram destasepndaetapa18sujeitos,oriundos da anllise de contelido temltica (Bardin,1979), de enfoque
daprimeiraamostrade 140 sujeitos,queaoserem recontactadosvia qualitativo,identiicando inicialmente as representaçöes sociais do

e.mail se interessarnm em responder a um segt
mdo quese nM o
enviadopelaIntemetcom 11perguntas abertnA visandoaprofundar
quest6esrelativasaalgum asperguntasdo primeiro questionH o allm
de incluir temas como traiçâo e citime. Estes temas foram
introduzidostendo em Yista 0 aparecimento frequente einesperadc
dosmesmosnoprimeiroinstm mento.
Paraaanfisedestesegundoinstmment'
oforam criadasasseguintes

sexo e do amorconstrufdas e,em seguida,a relaçpo entre estas.
Resultados:Observou-se que 6 destinada significativa atençâo ao
aprimoramento do desempenho sexual, em alguns momentos
comparado a uma modalidade desportiva.O sexo é representado

virtuais;2.O caréterMdico do chat;3.M ultiplicidade/unicidadedo

plena, atribufda unicamente à vivência amorosa, que apesar de

como umaexperiênciaque tem como objetivo o prazer,ddinido
snbretudopelaobtençpodonrgasmo,podendoseraprimoradoatravés

deum conjuntodehabilidadesffsicasepsicolögicas.O ':sexopelo
categorias:1.Predisposklopositiva/negativapararelacicnamentos sexo''éadmitidocomopcssibilidade,entretanto.nâotrazafelicidade
296
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ideqlizada ccmo promessa de felicidade, tqmbém é vista como metaaxiolögicadaautopromoçâo éa satisfaçho d0sseusinteresses
passfvelde aprimcramento.Conclusöes:O sexo apesarde ccupar, pessoais,mesmo passandc pcr cima dcsinteresses dcsoutros.A
efetivamente,um lugarde destaque na Nova CtMm p/lilla,nl é mul:plicidadedeparceirospareceserumaformadeprocurarstamse

atribufdaaele,amesmaimportâncialegadaaoamcrccmoprojdnde presd/o sociale de ter contrcle e domfnio sobre outros.A
felicidadeindividual.O sexoérepresenldoccmo.parteindissocisvel
da Wvência amorosa. O amcr passa necessariamente pela
ccnsideraçpodaquestâosexual,o queimplicanumaaproximaçâodc
amcr à uma ldgica mais imediatista: nâo hl cspaço para os
adiamentos e obstùculos caracterfsticos dos amantes das antigas
narrativas românticas. A vida sexual e amorosa dependem
exclusivamente do desempenho ihdividual:serfeliz no sexo e nc
amor#fécilepossfvel,bastasep irasorientaçöesdosespecialistas
citadcs na revista. Pnrém, paradoxalmente, t a insausfaçâo
constantemente renovada da leitcra em alcançara plena satisfaçâo
sexualeamorosaquelegitimaaexistênciadarevista.

ProjetolnanciadopelaPrl-Refl/rfcConumitâria/(//#F
Palavras-clzwe:sexo,amorerzllres
renlcfe social

conservaçâo expressa a

motivaçso axiolögica restritiva da

multiplicidadedeparceiros(betanegativc)jlqueelatem comometa

ocontrolednsimptllsoseapreservaçâodasprltica eadicionais.
Paltwras-cluwe:valores.Jfffl
fde.
recomportnnvntoJexpal
+
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AsREPRESENTK ôESSX IMSDAAIDSNAREVISTAVDA

Denis#Jf#**,ângela Maria de Oliveira Al//lef#a (Universidadede
Brasflia)eLucieneâlp:.
çMigaezX/t#*#tuniversidadedcEsudodû
RiodeJaneiro)
Desdeoseusurgimento.nocomefodadécadade80,aAidstorlmoseum d0smaioresfenômenosnanossasociedade,ocupandoum lugar

noimaginlriodaspessoas,quejshaYiasidoantesncupadopcroueas

AlvaroFn- m,MdissaC& vdlKernh CIJI?I Hancm o#JRosah

doençasestigmatizadoras,como alepra,a sfslise0 clcer.Dentro
deste contexto, a mfdia, como vulgarizadora do ccnhecimento
cientfficc,teve()importante papelde contribuirpara aproduçâo e
veiculaçâo de representaçöes sociais sobre a Aids.Ao anunciar o

âncKarenineF.deâf:ne&eJ#,DeniseCtwllrgoCordeiro.ePatnkia

aparecimentodeum fenômenonovonocampodapatolo#aeoperara

50C46
PRIORIDADF,
S AXIOLOGICAS E MULTPLICDADE DE PARCEKOS
SEXUAB

Diversos pesqnisadores têm observado grande variabilidade na
multiglicidade de parceiros sexua
'is, particulnrmente em pessoas

passagem dasinformaçöesdc domfnio me co ecientfscoparaonde
a sociedade estava implicada, a imprensa fez com que a Aids
circulasse entre diversos grupos sociais que ptmco a pouco se
consideraram afetados e se mcbiliznmm. De certa fcrma fci a

jovens,etêm tentadoencontrarexplicaçöesparaestavariabilidade.A

imprensaquefezexistiraAidspara0conjuntcdasccitdade.Este

possfveirelaçëoentreasprioridadesaxiolögicaseamultiplicidadede
garceirosaindanâ0foiinvestigada.A teoriamotivacionaldosvalores,
fofmulada pcr Schwartz e repetidamente veriscada através de
gesquisainttrcultural.pareceoferecerum referencialpromisscrpara
umamelhorcompreensâc deste fenômeno.Deztiposmotivacicnais

trabalhoprocurou analisarquaisosdiscursosque foram produzidos
pelaimprensaescritabruileirasobreaAids,desde0seu surgimento

dosS= l/â'Dias*(UniversidadedeBrasflia)

devaloresITMVItem sidcidentificados,cadaum delesexpressando
metu especfsca dapessca.A relaçso dosTM V com asatitudese

com o comportamentodiminuimonotonicamentcquandose#ra ao
redorda estmturacirculard0svzores,no sentido hore o ou antihcrkio,do TMV mais pnsitivamente correlacionado até 0 TMV
menns positivamente correlacionado, dando origem a uma curva
sinusöide.Para fornmlaras Mpöteses na presente pcsquisa fcram
consideradas as conseqttência do mgior ou menor nt
îmero de
parceirosparaa obtençâc pessoaldasmetas mctivacionaisde cada
um dosdezTM V.Ashipötesesforam testadascom umaamostrade
200 estudantes universito os que responderam o Invento o de
ValoresdeSchwartze um questionM o para avaliaro nt
imero de
parceirossexuaistidosduranteosliltimosdozemeses.Ascorrelaçöes
bivariadM entreosTMV e a multiplicidadedeparceirosfornuram
umacurvasinusöide masnb0simétrica,confirmandoashipötese.Os
TM V poder, hedonismo e estimulaçâc correlacicnaram-se
positivamente com a multiplicidade de parceircs e benevolência e
conservaçpc negativamente.A correlaçâo com csoutosTM V foi
nula ou perto de nula, Parancvaverificaçâo dashipöteses,duas
anâlisesderegressâo miltipla stepwise foram calculadastendo como
varilvel critério a multiplicidade de parceiros. As variiveis
antecedentesforam,naprimeiraanâlise,osTM V e,na segunda,cs
fatoresde ordem superior que constituem a estrutura bidimensional
dos valores. De acordo com a primeira equaç:o, os tipos

motivacionaisdevalores (R =0,38)predizem,em conjunto,15% da

(começndadécadade80),atéaatualidade(inalde1998).Paraissc,
foram utilizadastodasasmatériaspublicadaspelarevista VEJA no
decorrerdaepidemiano Brasilaté0 snalde1998,com um totalde
l53artigos.Osartigosforam divididosem qnatro perfodosrelativos
aos principais avanços cientfficos relacionados ao tratamento dos
doentes e submetidos a uma anl se de contel
ido realizada pelo
programa de computador LOGISCIEL ALCESTE.Os principais
resultadosapontaram para0fatodequeadifusâonarevistaVEJA do
fenômenoAidsocorreuatravésdeduasviasdistintas:umaccmposta
porelementosrelacionadosavtllgarizaçâodo saberciendfico eoutra
relacionadaaeansm siçâodaAidsdounivers:privadcparacpiblico
com a exposiçpo dos casos d0s doentes. Temos também a

objetitkaçëo da Aids. através do surgimento de uma classe

personalista.que cumpririao papelde ''darrcsto''ao fenômeno da
A ds,qnedeestranhopassanâoSJafamiliar,comoadqniresentidn
no espaço dashistörias pessoaisde onde gnnha vida.Esta clase
personalistasomequandooperfodoanalisadoéposterioraentradadc
chamado Qoquetel''notratamentn dosdoentes.apontandoparauma
mudançano discursoexistentesobreaAidsquededoençasinônimo
demorte,avançaparaumadoençacrônicaetratlvel.

ProjetopnanciadorelcCAPES

Jkltwrar-ce pz;representaçôessociais,â/'
DJerevista PSM
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REPRESENTAG OSX IALDAAIDSE SUAPREVENCXO EM CARTUNSLA
RETJRICADo HUMOR

Jorge Lyra**,DoloreesGalindo* e Clsudio Pedrosa* (Universidade
FederaldePemambuco)

varisvelcritério.Especiscamente sëo preditoresda multiplicidadede

etivos;Diantedoreconhecimenlodequeéprecisomaisdoque
parceirosostiposmotivacionaisestimulaçâo(p= 0,18),poder()= inObi
formnçöesadequadasparaumaefetivaprevençâo à Aids,tem-se
0,23),econformidade()=-0,25).O coescientebetanegativodeste buscado novas estratégias que discutam com outras formas dc
tiltimo indica que quanto maiorfor a motivaçâo axiolö/ca do linguagem, o cnnjunto de valores, sentimentos e significados
indivfduo pelo controled0sseusimpulsosedo seu comportamento
menorsersamultiplicidadedeparceiros.A segundaequaçâo reYelou

comopreditoresaautopromoçâo ()=0,31)eaconservaçâo()=0,2*,Estasduasmotivaçöesaxiclögicasopostas,aautopromoçâo ea
conservaçâo,predizem parcialmenteamultiplicidadedeparceiros.A

Resumosde Comunicaçöes Cientîficas

D sociados aestadoençaque ainda se configura comc um tabu.A
Bienal Intemacional de Humor -1997, constitui uma destas
eseatégias.Com atemstica ''
Sem Aidscom A= r'',nelafcirealizado
um concursû de cartuns quecontou com 30* inscritosde 52 pafses.
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sendo Selecionados 120 cartuzs.O pfesente trabalho tem como

sentirem aceitos pela famflia e pela sociedade em geral,tentaram

objetivcinYestigt arepresentaçb socialdaAid!edeSuaprevençlo negar a preferência homossexnal, estabelecendû inclusive
clmstrufdasnestescartunscaracterizadosp rumaretdricadohumor relacilmamentcs hetefossexuais. nos quais predomincu a
que pressupöe um exerdcio de caricaturar as representaçöes impessoalidadepröpriadacategoriaEU-ISSO.N0entantc,apesarde
circulantessobreum determinadoobjetosccial,sejaquestionando-as, sentirem-se alvos de preconceitos,aceitaram-se enquanto homens
sejatatiscando-as.MaterialeMétodos:A amostracompôs-sede40 hnmossexuais. Recnsam-se a personitk ar os esteriötipos que a
cartunsselecicnadosaleatoriamentedeum totalde 180selecicnados sociedade critm para mais facilmente estigmatizar a pcpulaçso
do ctmcurso realizado pela Bienal, Para tratmmento d0s dados, hcmossexuale a viver numa sociedade paralela,os p etos,pnis
realizou-se anâlise de contelido temlca (Bardin,1979) das preferem apossibilidadedeencontroccm 0outro.O fatcdeaceitare
mensagens escritas e ilustraçöes que compnnham os cartuns, assumir sua orientaçso hcmossexualnEo garante a estes hcmens,
procurandoobservarospersonagensdescritos,ascenasconstmfdase porém,relacicnamectosbaseadosna atitudeEU-TU,poissuasvidas
a representaçâo social da M DS e sua prevençso. Resultados: ccntinuam permeadasderelaçöessem envclvimentorealccm ooutro.
Observou-sequeem 3lttrintaeum)d0scartuns,acamisinhaesteve lprojeto'Rlulncfcd/p6loCnp#PlBlc
presente,estandoausenteapenasem 9(nlwe)deles,a?arecendoem 'cltwrtu-ceve;homossezaalidadeèlltlvlealefenomenologia
iluseaçëesde àrincadeirasde criançasà illlstsaçöesde casamentos.
OCJP
No queserderea0spersonagenspresentesnasilustraçöes,em treze S'
UM
ESTDDO SOBRE 0 D TABELECNENTO DE REIACIONAMENTOS
cartunséfeitaalusâoahomensemulheresadultos,estandopresentes,

em 6 (seis)deles,personagens hist4ricas e,em 4 (quatro) sguras AMoxososENTREHOMOSSEXUAISM ASCUUNOS
ardo Fermrpluniversidade de Santo Amaro),YaelG.Ballas
Msociad% àmorte(caveira,esqueleto).Assitua/esemsuamnioria Edu
fazem alusro ao momento de utilizaçso ou de decisâo sobre a (Universidade de Santo Amaro e Universidade Br55 Cubas) e
udlizalâc do preservativo numa cena que precede ou constituio Walquiria Fonseca Duurle (Universidade de Santo Amaro e
pröprio ato sexual(heterossexualou homossexual),estando quase UniversidadedeSâoPaulo)
ausentes a contnminaçâo pnr transfusâo ou pelo us0 de drogas

injetéveis.Conclusöes:Em ccnsonância com estudos anteriores Objetivos:Partindo-sededuaspremissu bbicas,asaberqu:os
tcamargo,1998),pode-se asrmarqueo preservativo é o elemento indivfduosdesejam eprocuram estabelecerrelacionamentosafetivos
mnisdestacadonaprevençâo acHIV,estandoseuusocondicionadoa
umaescolharacionaldoindivfduo,sendomenosprezadosaspectosde

ordem subjetiva,comoo envolvimento amorcso.Verisca-seainda
queoscartunsoscilam entreumarepresentaçâodaM DSassociadaà
morte/culpaou aumagtlerra,denotandoumavisâo alarmistaeuma
representaçâodaAD Sincomoradaaocotidiaco,nasbrincadeirc de
criança,pcrexemplo.A anélise destematerial,permite observara
presençasimultleadeantigasenovasformasdeconceberaAIDSe
sua grevençso ccnvivendo numa relaçlo,ora de opcsiçâo,cra de
cûnciliaçso,masnuncadecontlito explfcitn,0queépermitido pda
retöricadohumorquepropicia acrfticae,simultaneamente,nega o
confronto diretc ccm 0 pliblico, através do uso de estratégias

duradourose que,exatamente nesta mesma condiçro,estariam os
homossexuaismasculinosenncasnespecfscodestegrupo,existiriam
certoscbsdculnsqueimpediriam aefetivaçâo darelaçâo,apresente

pesquisatevecomoobjetivoodeveriticarcomosâ0constitufdosos

discursivascomooabsurdo,oexagerceacaricatura(Medrado,1997)

relacionamentcshomossexuaismasculinoseconhecerquaisseriam os
motivos que diticultariam 0 estabelecimentc do relacionamento
amcrosoduradouro.
Método:Foielak radoum questionK ccom 14perguntu fechadas
elaborado com base na literatura especializada e aplicado em uma
amostrade 52 homossexuaismasculinoscom idadesenee 18 e 30
anos.Osdadosfol'am analisadosatravtsde freqûênciasabsclutae
relativaepara0câlculodasdiferenças,f0iutilizadooqui-quadrado.
Resultados:Destacam-seosseguintesresultadosqueapresentaram

que,decertnmcdo,diferenciam assituaçöesdescritasncscartunsda
realidadecotidiana.

diferenças signiflcantes: 1) em relaçëo ao estabelecimento de um

relacionm ento amcroso duradouro,63% d0s sujeitcsda amostra

Projetopnanciadopela(M#F.geMucxrl/wrBovndatioz

gostariam demantê-lo eum totalde61% nâo o mantém pcrquenpo

zkl
avrcr-c&wa'MDS,Jlrevençe erellre.
rdafaf)
tb social

enclmtraram a pessoa certa;2) 0 comportamento mm's frequente
(46*)doshomossexuaisdaamostra é o de tentarestabeleceruma
relaçso duradoura quando akafdo p0r alguém: e 3) ccm mgis
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HOMOSSEXUALDADE:A VIW NCG DEHOMENSENTRE40E50ANOSI
Cristiane Reberte de #JrJI
/e# e Maria âlv:l de Toledo #rl
#ll

(UniversidadedeSâoPaulo,RibeirâoPreto)
A homossexualidade apresenta-se como um fenômeno existente
desde as origens da histöria humana, tendo sidc diversamente
inteœretada,admitidaeexplicada.A partirdestaperspectivasociale

freqtiência(60*),ossujeitosdaamostradescrevem queoprincipal
obstlcllloparaestabelecerum relacionamento duradouroéafaltade
compromissodeambasaspartes.
Ccnclusöes:Apesarda intençpo de estabelecero relacionamento
duradoum ,0mesmo ns0 aconteceporque ospröprioshomossexuais
nb secomprometem c0m ooutro.Destaforma,parecemesmcqueos

relacionamentosepisödicos ss0 osmaisfreqûentes,até que seja
histörica,o presente estudo tem p0rcbjetivo compreendercomo possfvelenclmtrar alguém em quem se possa consar realmente,
homensexperienciam ahnmcssexualidadeatualmente,ouseja,oque segundnapercepçâcd0smesmos.
homenshomossexuaispensam a respeito de sipröpriose como se
relacionam ccm afamfliae asociedade em geral.Paratanto foram
eneevistadcssetehomenspertencentesàfaixaetv ade40a50ancs
que se assumem como homossexuais.F0irealizada uma entrevista

com cadasujeito,mediadapelaquestâo:'Taleparamim como você
vivencia sua sexualidader .Os depoimentos foram submetidos à
anv se qualitativa fenomenolögicae foiseguido o referencialteörico
do fenomenölogo Martin Buber, segundo o qual as pessoas
estabelecem duasmaneira bssicasparaseexpressarem ao longo da
existência:EU-TU,mododerelacionamentoqtlerevela()significado
mm's proftmdo da existência, baseadn na reciprocidade e

Palavrtwchave:àtl??m.
ve.
m alflv ,precona ito:psicologiasocial

SX 5I
SIGNIFICADO D0SPROCESSOSSAO E/DOENCA NUM CONTEXTO DE
PRK ARIDADE

Martha Traverso-Yépez (Universidade Federal do Rio Grande do
Norte)

Objetivo:Estetrabalhoobjetivacontribuirparaodebatesobreas

dimensöespsicossociaisd0sprocessosdesalide-doençarelacionados
com 0trabalhopreclrio,fom ecendodadnsempfricosdeumapesquisa
subjetividade;eEU-ISSO,formasuperlicialeimpessoalderelaçso. desenvolvidanumapeequenacomunidadepesqueiranoRioGrandedt
e,Brail.Localizadanum lugarprivile/adodoLitoralNorte,o
Os discursos destes homens revelaram que eles perceberam sua Nort
orientaçb sexualdesdeosprimeirosanosdeVida,pcrém,pornâo se principal problema dessa comunidade é a falta de ocupaçöes
298
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prodntivas.Nesse contextn de economiadesubsistência,observa-se
queapercepçâo socialdaprecariedadeesuainfluêncian05nfveisde
bem-estar e nos signifkados dûs processos satlde-doença estro
mediadospelopröpriocontextodelimitaçöesexistenciais.
M ete ologia:Foram entreYistados91trabalhadoresdacomunidade
mediante quesdcnM os semi-estruturados. As respostas foram
categorizadase registradasna forma de banco de dadosdo SPSS

(Statistical Package of SodalScience).Para a reflexâo sobre as
estatfsticas geradas além do confronto com o referencialt& rico,
contou-secom osdadosqualitativnsdasfasesanterioresdapesquisa

jsanalisadoseapresentadosem otltrotrabalho.
Rpxnltadœ:Destaca-searelevklciaqueo significadodasafdetem
na vida da populaçâo. E1a é considerada pela mnioria d0s
entrevistadoscomo'tondiçsomuitoimpodnnte'
',destacandotambém
a categoria Hboadisposiçro paratrabalharedcsenvolverastarefu
necessM asparaasubsistência''.Percebe-sequeasaidetem um valor
pragml co marcante porseramelhorgarantiaparadesenvolveras
atividadesnecesse % paraasubsistênciadevido àfaltade qualquer
tipodeapoioquandoadoençaaparece.
Condusöes:A pesquisa aponta que trabalho,satide,bem-estar,
entreoutros,sâotermosambfguos,dependentesdosistemadecrenças
e valores sociais do pröprio contexto,assim como da construçâo
simbölica de cada realidade atravésda linpagem.Percebe-se que
embora existam limitaçöes estmturais defillidas pelo sistema

econômiccdeproduçâoetrabalho,cpröpriocontextcdesnerelaWes
ecollgicasdeadaptaçâo,mediadaspeloclimasocialeosesquemase
categcriu de pensamento que permitem um reladvo eqtlillrio na
situaçpc.
Palavravchave:Jfgayccdodosrmce.
rlw satide-doença,lrotlllloprecnrioe

Porém nl0 houve diferença sip ificativa em relaçso às diferentes
categoriasprofissicnaisnem em relaçroagênero.

(CONCLUSXO) Os prosssionais de satîde, nesta pesquisa,
apresentaram um maiornumero deesteredtim snegativosem relaçâo
acsusuéricsde drogasilfcitas do que em relaçlo aos usuM osde
drog% lfcitas,o quepodeindicarumatendênciadessesestere4tipos
estarem intluenciando de forma negativa a conduta desses
protissionaisem relaçâoaadolescentesqueacreditam pertencerem ao
grupodeusuM osdedrngasilfcitas.
Palavras-chave:estereôti
pos,crenj'
avectftlle,
çcdacf/
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REPRFAENTK CESDEM ORADORESE 'IXABALHADORF.SDOBAmRODA
BELA VBTA,SX0 PAULO,ACERCA DA SAVDE,DA DOENCA E DA
VmA:RELATODEUMAEXPEDIIAO.
àline WJ?= Paz*e,CarlosBotazzo,CirleiCélia & ?n:.
i1#,Fabiana
Schneider Pires, Fâtima Yukie Orloi: Je Carvalho*e, Gabriela
Balaguer,JosianeDiasRibeiroFene8cà#*,PriscilaEvelynSouza%%,

Rosana Fonseca*e, x
îf/
zlJr/ Troitino Rod% uez**, Solange
Fernandes** e Wvi/n lrustaee (Cmlpo Interdisciplinar de
Investigaçâoem Salide/InstitutcdeSZIW SES- SëoPau1o/SP)

Estapesquisateveporobjetivo,comoestudoexploratörio,perceber
asrepresentaçöesscbreasaude,adoença,easituaçso atualdo pafs,
entre moradorese trabalhadores do bairro da Bela Vista,em Sâo
Paulo.Comorecurso metndolögico foram uilizadosa observaçâo e
entrevistascom base em roteiro semi-estruturado.Fornm realizadas

47entrevistas,c0m pessoasdeambosossexos,ecujaaidadevariou
de 20 anos(limiteinferior)a77 anos(limite superior),enfveisde

dfpleruty simbnlica

instruçâo variados, ocupados em serviçns gerais de baixa
remuneraçso. Asentrevistasforam conduzidasem observância aos

S0C52
ESTEREUTIPOS DE PROFISKONAIS DE SAODE EM RBLK âO A
Aocu scFxrEsUSUiRIOSDEDROGM LICITM E DEADOLEKENTES
Usuœ osDEDROGASIHCITAS

preceitnséticosnapesquisa(Res.CNS 196/96).
A tabulaçâo dosdados aptmtou para a ccnstnlçb dds seguintes

blocosconceituais:1)tersaideé viverbem,terdispcsiçsopara o
trabalho,sentir-se bem,e teracesso abensmateriaise servkos
Lulsânllni/ Monteiro CJY /J (Universidade Federal do Ri0 de blsicos;2)estaradcecidoousentir-seadoecidoénâoterdisposiçso,é
JaneirceSociezudeEducacionalFluminense),IrisCordeiro'Jcàikl algo''ruim''queseinstalanocorpo,énD dispordebensouservkos
#*, ManoeldeJ:Jl
4J#*,LucileneDltarld**,Pdaz MoreiraFortesde blsicos;3)percepçâonegativadasituaçëopolfticaatual.
Moura*(ScciedadeG ucacionalFluminense)
Osdadospermitiram concluirque:1)aspercepçöessobreasal
idee
adpença sâ0 tomad% comobem-estargenéricn,epadicularmentea

(INTRODUIAO)O aumentc do usoe do abuso desubstbcias disposiçpo para uma vida ativa,na mesma direçD apcntada p0r
qufmicaslfcitaseilfcitasseconfigura como um dosprûblemasque oueosestudos(Canguilhem:1982;M inayo:1982,1997);2)asittlaçâo
mais preocupam a sociedade brasileira.Tanto o uso/abuso de polfuca dc pafs é imediatamente impactada na vida prstica dos
substl ciaslfcitasccmooEcooleotabacoeodesubsënciasilfcitas entrevistados.indicando xçmobilidade''na condiçpo de ocupwâocomoamaconhaeacocafnaentreadolescentestem provocadodanos emprego.desânimo,faltadeperspectivaedescontiançageneralizada
na formaçâo da personalidade de adolescentes,consequentemente com apclftica,evidenciandoagudapercepçâodoquadroatual.
reduzindoapossibilidadede assumirem e desempenharem com total **BolsistasFUNDAP -Pôs-Gradvaçaou toJe?llt?em JtideCoktiva
competênciaospaplisque a sociedadeespera que cumpram.Para lklfprtzç-c&lpe;saùde,dtvrlfaecondiçöesdevida
buscarsoluçöesnestaesfera acredita-seque énecessM o estudaras
4
crenças compartilhadas (estereötipos) dos prosssionais que S0C5
S E SX IOS DE
diretnmente atuem no prccesso de socializwâo de adolescentes, ANXLBE DAS CRENCAS DOS W CNKOS,DIRIGENTF,
acreditandoqueaadesâoadeterminadascrençaspossam iniuenciara COOPERATIVASAGRARIM SOBRE M OROANEK ;ESCOOPERATIVAS
conduta e portanto facilitar ou inibirfumras interaçöe,
s sociais com NAPARVBA
RBatista de Albuqueraue. Carlos da Silva G rfnt)* e
adolescentes que acredita-se pertencer a este ou àquele grupo.O Frandsco Jt)J:
S
ab
i
n
o
#ë:l
?
?
3
:
f#aSoares*(UniversidadeFederaldaParm'ba)
objetiYodestapesquisafoio deveriscaraexistênciadeestereötipos
porparte de prtéssionaisde salide em relaçâo a usuo osde drogas
ObieEvo:O sistema cooperativista tem sido,ao longo do tempo
lfcitaseilfdtasecompararestesgmpos.
(MATERIAL E MéTODOS)Aplicou-se àoisquestionMoscom adotado cada vez maisem diversospafses,para servirde suporte às
cinqûentaetrêsitensfechadoseum aberto.Um sobreadolescentes adversidades da economia.Sua oHgem remocta às necessidades dos
usuM os de drogas lfcitas e outro sobre usuM os de drogas ilfcit% . agricultores,artesâos e opero os se organizarem como forma de
Participaram dapesquisacem profissionaisdesaidedomunicfpiode defesa frente às situaçöes de mercado.M uitas sâo as atividades
Duque de Caxias, metade do sexo feminino e metade do sexo econômicas nas quais o sistema cooperativo exerce um papel de
masculino,sendo vinte psicölogos,vinte médicos,vinte assistentes destaque.Ostiposde cooperativasmaiscomuns,slo:ascooperativa
agro as,habitacionais,deconsumo,de selviços,banc*iase muitas
sociais,vinte enfermeirosevintetécnicosdeenfermagem.
(RESULTADO) A anfise do5 resultadcs foi feita através do outrasmais.Nestetrabalho nosinteressa analisar,particulnrmente,as
Indicador de Estereotipia de Campos e constatou-se as e ilfcitas. cooperativc agro asdepequeno portee deproduçâo direta,quetêm
sido muito incentivadas na sua criaçâo por organismos
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govemamentés e nb0 govemamentais. Estudos recentes, têm
demonstradc que ascooperativasque sâc criadas a partirde uma

intluênciaextema,tendem afracassai.Em vistadissn,estapesquisa
faz uma anllise dascrençase expectativasdcstécnicnsde örgâos
governamentais,e de sdcios de cooperativas,buscando identitkar
quais as varilveis que mm's influenciam no funcilmamento das
ctmperativa.Maten'ale Método:A amostra constituiu-se de 11
técnicos de três agências govemamentais fomentadoras do
cooperativismo,e80 söciosde 4 cooperativasago as,simadasem
quatrcdistintasregiöesgeo-polfucasdoEstadodaPare a,incluindosedirigentes.Foiudlizado um roteird de eneevistasemi-es% turado
?araacoletad0sdados.Posteriormenteessesdadosforam avaliadcs
atrav'
és da técnica de anâlise de contelido.Resultados:34,3% das
respostas fôrnecidnq pelcs técnicos quando indagadcs sobre as
vantagens do sistema cooperativista,apontnm que ele aumenta o
pcderdecomercializaçsodossöciose15,7% dasrespnstasreferem-se
aumamelhorianaqualidadedevida.Porcutro lado,com relaçb as
desvantagens, 41% das respostas indicam que os sdcios das
cooperativassâ0 pouco comprometidosc0m aorganizaçâc da qual
fazem parte.JJ entre ossöcios,na sua grande mnioria,73% das
respostaselaborgdnm,percebem as ccoperauvas como organizaçses
atravls das quais pcdem ser assistidos snanceiramente.E,uma
grande porcenugem das respostas, 64,9*, evidenciam uma
insatisfaçëo quanto a nrganizaçâo adminiseativa das cooperativas.
Ccnclusâo:Consutou-se que apesar das diticuldades encontrada
nestasorganizaçöes,e do fracasso de muitu delas,os técnicos se
mantém como defensores das crença,
s institncionais. de qae o

percebem desvantagens na stla adoçso e,emhora n10 percebam
utilidade nas recomendaçöes da EMATER-PB,ao mesmo tempo
demonstram uma autudeposiuvaem relaçlo àsinovaçöestécnicas,
reconhecendosuasvantagens.Em relaçâcao crédito 11101,amnioria

(75*)dosagricultcrestem uma atitude negaqva,afirmando que a
agricultnranb lhesdlclmdiçöesdepagar()empréstimo.Conclusso:
Osresultadcsmostmm queosagricultoresnâo adotnm asinovaçöes
tecnolögicasporque,além de nâ0 pcssuirem rxursos snanceirose
cnndiçöesdetrabalho,nEo percebem o crédito mralcomo um meio
paraadquiriressascondiçöes.Em vez de umaatitudenegativaem
relaçëo as inovaçöes tecnolögicas, enconeou-se uma atitude
ambivalente entre cs agricultores nE0 adotantes uma vez que
percebem aspectospositivose negativosnastécnicasrecomendada
iela EMATER-PB.A nb adoçso detecnologia parece entpc estar
relacionada com 0 persl söcio-demcgrssco dos pequenos
agricultores,cem apercepçlo negadvaem relaçëc aocr& itorurale
com a percepçâo de inadequaçâo das inovaçôes tecnolögicas às

condiWesdetrabalhodopequenoagricultor.
CAPES
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IDENTIFICANDOFATORESHUMANOSQUEFACILITAM A OBTENIAODE
im oEMPROJETOSSX IAIS
DanielMcrf?lb Drummond%*,M #Id:lMahfoudbRobertaOliveira:
Silva*(UniversidadeFederaldeMinasGerais)eJl
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processo cooperativistaéimportantepara alcançarosobjetivosde
aumentaro nfvelde destnvolvimento regional.Jé entre os söcics, UniversitM odeBelpHorizonte)
existe uma percepçâo de cooperativa, ccmo uma instituiçâo
assistencialista,o queacm eta pouco comprometimentc ccm ()seu
êxitoouc0m ofuturopagamentodosàeneffciosconcedidos.

Projetopnanc.
iadopeloCNPq
Jklcvrcl-c&pb.
'cèbperati
vismo,crenic.
redeseayolvimeatoaml

Umanecessidadecomum aprojetossociaiséidentificarde que

forma fatores humanns, comc as relaçöes entre as pessoas
benesciadas,aspessoc com asquaisestas interagem e a equipe

interventcra,ajudam ouditkultam 0alcancedosobjdivosprcpostos.

%

Partimosdo pedidodeumaOrganizaçâoNso-Govemamental(ONG)

S0C5S
''
PERCEN âO,DE PEQUENOS AGRICULTORES,SOBRE A
â0 DE
INOVACôE:TECNOLéGCASE O CRéDITORURAL
RaquelMercedes Pinto Mascareâo e Francisco JSJ: Batista de

interessada em ccmpreender a dinâmica entre estes fatores para

âlhut
p ert
pe(UniversidadeFederaldaPare al

pesquisacnm o objetivo de identiticar,em um projeto de cursc

Obietivcs:Um doscampos de atuaç/o da psicologia socialé a
avaliaçrodepolftic% pt
iblicas.Nestesentido,estuda-searepercussâo
dapolfticadeextensâon1ra1nodesenvolvimentodaqualidadedevida
do pequeno agricultcr, através da identificaçâo de varilveis
psicossociais,como apercepçâ:dosagricultoressobretemu ligados
à extensâo rural.Entre estestemastem-se a adoçâo de inovaçöes
tecnolögicu eocr& itprtlral,consideradosessenciaisparamelhorara
qualidadedevidado agricultor.M alisandooproblemadeadoçlode
inovaçöestecnolögicasaliteraturaapontaafaltadecr& itoruralea
percepçâo negativa dos pequenos agricultores em relaçb às

aprimorarseusprojetossociaisem comunidadesurbana debaixa
rendaatravésdeaçöesquevisam um aumento do patrimônio sociale
diminuiçb da pobreza destas.Realizamos,durante um anc,uma
supletivo de primeiro grau e capacitaçpo profissional dirigido a
adolescentesdebaixarendacom atrnRoescolar,algunsdestesfatores

huminosqueestavam facilitandoaobtençëodeêxitonesseprojeto
assim comoavaliarum possfvelaumento do patrimônio socialcomo
resultadodaintervençâo.Baseamo-nosna teoria de lç
lndicadoresde
Pobreza'' de Caroline M oser, c0m a qual a instituiçëc estava
trabalhandcenateoriadasRRedesSociais''paracompreenderem que

aspectoesteprojeto,sendoum nlwnpontonaredesocialdoaltmc,

seriautilizado como recurso p0rele,m ssibilitando uma diminuiçro
de sua vulnerabilidade à pobreza através da obtençâo de ganhos,
como porexemplo a obtençso do primeiro grau.Foram colhidos
da
dossobreasredessociaisdosaltmos,incluindo suarelaçlocom o
inovaçöes,como responslveis pela baixa adoçâo.O cbjetivo da
pesquisaf0iccnhecer()grau deadoçpo deinovaçöesentrepequenos projet
oecom asoutraspessoasnocursosupletivo,seudesempenho
agricultores,seu pedilsöcio-demcgrv co,e suapercepçâo sobre as escolarduranteeantesdocursosupletivo esuasituaçâoescolarede

inovëöestecnolö/casesobreocréditomral.Método:Realizou-se
um estudo no Brejo Paraibano utilizando-se como instmmento

entrevistassemi-dirigidasaplicad% aumaamostranâo-casualde36
pequenosagricultores,proprieto osdeaté 15hectares,D sistidospela
EM ATER-PB.As respostas foraï submetidas a uma anfise de
ccntetîdo utilizando-se 0 critério semântico de categorizaçâo,
calculando-se suafreqtiênciaeporcentagem,Resultados:Constatouse que 75% dosagricultoresnân adotam astécnicasreccmendadu

Pe1aEkATER-PB;89% södispöedeaté7hectaresparaaproduçEo
de alimentos;92% obtém uma renda de até 2 s.m.,vivendo da
aposentadoria rural;72% tem enee 50 e 80 anosde idade e 75%
npncaudlizou o crédito mral.Sobre as inovaçöes tecnolögicas,a

maioria dos agricultores possuem atitudes ambivalentes: (66%)
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traballm imediatamenteapösoprojeto,atravésdeentrevistascom a

equipe da ONG,de reuniöes com os alunos onde aplicamos 0
sociogrnmndeM orenoeoInstrumentodeAnélisedeRedesSociaisdesenvolvidopelanossaequipe-edeumareuniâocom um grupode
referência da comunidade e pais de alunos.Estes dados foram
organizadcsem um bancodedadosinformatizado.A anâlisededados
f0icentradano processodoalunoduranteo curso supletivo,?arase
podercompreenderfatoresnarelaçâo entrecadaaluno e()supletivo
queserelacionavam c0m aobtençâoounâ0dogratleaoutrosganhos

identitkadoscomo relacionadosao projeto,taiscomo:(a)çgnnbos
consep idos durante o supletivo': reforço na rede de nmigos,
melhorias nos relacionamentos com outras pessoas, melhoria na
formadelidarcom osestudos,reforço narede familiar,atenuaçâo no
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Ainda que a prisân venha reiterando seu crônico fracasso no
e
nf
rentamentodacriminalidade,vlriospresfdiostêm sidoconstnddos
obtençâo de empmgo e ctmtinuidade n()s estudos. Identiicnmns
n
o
interiorpaulistaem cumprimento a um programagovem amental
relaçào enee alguns destesgnnbos e recursnsdisponibilizados na
p
a
r
a
descentralizare amenizara superlotaçpo carcero a.Masnem
relaçlo aluno-projetc-rede social, evidencirdo assim recursos
responséveispelaobtençsodeêxitoporpartedosalunosepollantodo sempre ainiciativa tem sido bem recebidapelaspûpulaçöeslocais.
projeto.EssesrecursnsestLo localizados principalmente na rede Em Assis-oestedoestado deSâoPaulo-aCasadeDetençso ,desde
familiar,rededeamizades,narelwâocom adultosresm nsbveispe10 suainstalwâo em 1991,tem sido alvode crfucasemovimentosde
cursosupletivoenoobjetivotrazidopeloalunn.Conclufmosqueos oposiçb.Osmotivossâo vo os,masnosinteressaesp:ciimente a
recursos dismnibilizados em um projeto se tomam efetivcs, crençamlmifestadeque acriminalidade localtellha aumentado por

u50dedrogas;e(b)'ganhcsconsep idosapös0supletivo'relativosa

aumentandn 0 patrimônio socialdcssujeitos,quandcintegradosà forçadapopulaçâodeparenteseamignsquesedeslocaparaare#po
maneiraespecfticadestesacessarem osnösdesuarede.
Palavras-chave: redes sociais. fwtllflftl de projeto skio-educati
vo e
jazrpeaj'
ti'/

S0C57
O M SENTAMENTO DE REFORMA AGRV IA COMO ESPK O DE
ATIJAG ODAPSICOLOGIASOCIAt: 0 CASODOPROJETOLUMIARNA
PARAIBA

paraYisitarosmaisde700prisioneiros,Paraverifcarseessasuspeita
encontra respido em fatos cu faz parte dos preconceitcs qne
estigmatizam ns prisioneiros e seus fnmlliares- hipötese centralestamosdesenvclvendoum extensoplanodetsttldosquecompreendc

quatroetapc;1-pesquisajuntoàmfdiaescritaepersonalidadeslocais
paradescrkâodasopiniöessobreapresençadopresfdiceem especial

Gettaro leno (Universidade FeberaldaPare al,Jâderu ite.Kelli

da suspeita de relaçâo entre os visitantes e o aumento da
criminalidade local; II- levantamento do desenvolvimento da
criminalidade localentre 1989 e 1996 com a tipiscaçâo de seus

Faustino, Nelsânia Badsta, Mlrl
k JZM Remédios âfzaeio

agentesdiretos;111-desclkâoetipificaçâodapopulaçâodevisitantes

(CcoperauvadeApoio àsOrganizaçöesdeGestpo Produçâo -Jo50
Pessoa,Pare al

nû m:smo perfodo;W -cruzamentohnald0sdadosparaverificaçëo
dahipötesecentral.Napesquisadamfdia,6.400 exemplaresd0strês

princi/aisjomaisdaregiâofcram examinadosentreosanosde1989e
OProjetoLUMIMIconstitui-seum prngramadeassistênciatécnica 1996.Selecionou-se 168matériasporsuarelaçso diretac0m ()tema
em Jreas de assentamento da refirma agro a criado a partirde

reivindicaçsodcsmovimentostrabalhadoresmraisjuntoaoglwemo
federal.Dentreseusobjetivos,destaca-sea implementaçâodeum

processo de aprendizagem coletiva das comunidades assentadas,
particulnrmentenoqueserefereà.gestâoparticipativa, nabuscado
desenvolvimentc sustentado eda melhûriadaqualidadede vida.O

estudado.Destas,77apresentam anoçso@ erelacilmaosprisioneiros
com o aumento da criminalidade local.Sessenta entrevistas fcram

realizadu com professores,jomalistaspoliciaisereligiosos,dasquais
29 apresentam concordância com a noçâo em questâo. O
levantamentc do desenvolvimentc da criminalidade regional no

pedodofoiobtidoatravésdedadospesquisadosjlmtoaoDEPLAN
serviçcdogrojetcds-seapartirdeEquipes-lccaismultidisciplinares (Departamento de Planejamento e Controle da Pnlfcia Civil).O
(apôncmos,técnicosagrfcûlasetécnicosdaIreasocial).N0caso da némerodasocorrênciascriminaisregistradasem AssiseRe#âoentre

Paral
'ba,quatropsicölogoscompöem alreasocialdestasequipes.P0r
se tratarde tlm trabalhc em ccmunidades,c grupo de psicölogos
optou pelo eixo teérico-metodol4gico da Psicologia Social
ComunitM a que,ao prt
por um olhar :t
ético-valorativc''scbre a
realidade, hmdamenta sua pr& is a partir das categorias dc
psiquismo humanc tais qnais:identidade e memlria,consciência,

organizaçâoeatividade.(MATERIALEM/TODOS)Sâosujeitosda
açsoquatrocentas fnmfliasdetreze projetosdeassentnmentc dc
INCRA-Pb, localizados nas regiöes do Litoral, Cariri e Sertâo

os anosde 1984 e 1996 spc,respectivamente:6767,7131,7611,
8235,9435,9634,9(W4,9873,10222,10970,12324,12761,13376.
Osfndicesmostram umavariaçâoaolcngodoperfodonâ0 sngestiva
derelaçscdiretaentreainstalaçlodopresfdio em M siseoaumento
da criminalidade naregiâo.A pesquisaestbem alldamento,mascs
dadosaté aquianalisadossâ0 sugestivosda presençade acentuado
preconceito quanto aos prisioneiros e seus visitantes. Estamos
divulgM do edebatendo apesquisa,aindaem andamento.paratroca
dedadnscom estudoscongêneres.

paraibano. Os procedimentos utilizados junto ks fnmflias Projetopnanciado.CNN PIBIC.
correspondem a:visitas domiciliares,entrevistas,levantamento da
llistöriadeWda,ehbcraçpodediar östicodasâreasdeMsentamento,

Jklfwrtu-ce vr crimitmlidade,presidiâriosepreconceito

oficinastemlcascom grtlposdejovens,dinlmicasdegrupo com
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CARACTBRIZACAODAPOPIJLK âOCARCERXRIAE LEVANTAMENTODE
NECESSDADESEMINSTITUIIAOPENAL

mulheres e participaçëo em assembléias dos trabalhadores.

(RESULTADOS)Osresultadoscbtidosestâoligados,basicnmente,a

Maria deJ:JUJDutradosReis,â?l/u dadeFlrl
b Brino% Jarbas
Coimbra D rgel*, Matheus Si#alg/l, Pedro Bordini Faleirosh
assentamento,apartirde açöesccnjuntas (mutiröes,participaçâo Renato Bortoloti? Carlos Alberto âlpe.r Jr.#, Carlos Fzlwr//
efe*va nas assembléias da associaçlo rurall e organizadas Lopese e Simone Gibran Nogueira* (Universidade Federalde Sào
(articulaçb de grupos de jovens e de mulheres,comissöes de Carlos)
trabalho).(CONCLUSXO)A aquisiçâodenovasformasdepercepçEo
detrabalho ede grupo,porparte dostrabalhadoresrurais,culminaem
A Leide ExecuyesPenais do Brasilprevê que o apenado tem
d
i
reitoacincogarantiasconsideradasbisicasduranteoqedodode
açöes coletivaseplanejadas,levandoamodiscaçöesqualitativasem
uma maiorinserçlo dostrabnlhadoresmraisassentadosno processo
de discusslo/açâo em torno do3 limites e das possibilidades do

suasformasdeparticipaçâoeorganizaçpo davidaem comunidade.

Projetohnanci
adopeloINCM -PB
J'
f
zlflvrli
y-càt
7ve.
'aneztamento,projetoLUMIARepsicologia'
mc/
al
comunitdrîa
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UM D TUDO DASREPRESEA AO ESM ERCA DASREl>çöF,
s ENTRE
INTERNOS PENITENCA IOS E 0 PERIGO CRIMmM,: CONCEITOS E
PRECONCEITOS
JanalnaIZlIJO Garcia*,LllcfcacFelixdeOueiroz* eLuizCarlos#a

Rocha(UniversidadeEstadualPaulista,Assis)
Resumosde Comunicaçöes Cl
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cumprimento da pena: material, educacional, à satide, Jurfdica e
religiosa.Entendendoqueatenderestasgnmntia deveriafazerparte

dosobjetivosorganizacionaisdeinstituiçöespenais,foirealizadoum

levantamentodesecstasgarnntia existem ecomosâoimplementadas
em uma cadeia ptiblica situada no interiorde Sâo Paulo.Para tanto

foram entrevistados86detentos,sendoum questionM oplanejadode
forma a levantar elementos referentes às cinco garanuas citadas.
FuncionM os e prosssionais ligados a instituiçâo fornm também
entrevistados,fom ecendodadossobreasdisculdadesdesclit% pelos
detentos. Os presos foram entrevistados individualmente por dois
esquisadores,em umasalasituadanapröpriacadeia;cadaentrevista
tmha a dulw âo aproximada de quarenta a stssenta minutos. Os

301

ftmcionkios foram entrevistados em llorlrio agendado,(kntro (b
ptöpriotrabalho.A instituiçb abrigapresosdosexo magctllino,83%
apresentando idade inferiorou ip ala 36 alms,sendo que,destes,
52% apresentam idade inferiorou ip ala 23 anos.Da populaçâo
carcerH a. 8!% éprovenientedoestado deSâoPaulo;nsprincipais
motivosde encarcernmento estâo contidosna categoria de crimes

contraapropriedade-furto(art.155,K*)eroubotart.157,31*).
DapoplaWoentrevistada,73% erareincidente.Foienccntradoque
57% d0sentreVistadosestavam empregadosao serem presos,sendo
quedos55quedeclararam suarendamensalanterioràreclusëo,76%
aprtsentavam umarendamencrouip ala5salâriosmfnimcs.Têm

sidc garantidastrês refeiWes diMas ao ddento;contudo,(mtras
necessidadesblsicaspessoais(higieneintfma,vestul o,materialde
limpeza da cela,etc.
) sâ0 supridas majoritariamente pelcs seus
familirese,eventualmente,pororganizwöesfilantröpicas.Nenhuma
assistênciaeducacionalfornulestéprevista,embora70% d0spresos
apfesentem como escolaridade miximao primeiro grau incompleto;
mais de 90% d0s respondentesdeclararam interesse de retomara

fnrmaçâoescolar.Quantoasaide,57% declararam apresentaralgum
tipo deproblemade saude (alergias,gripesfreqtlentes,ïberculose,
AIDS, dehciênda cardfaca, enee outas) e 67% atirmam ser
drogadictos.Nenhum detento recebeu quakuer vacina cu fci
submetidoaexamemédicoaoingessarnainstituklo.Um médicoe
um odontclo#staatendem ospresospordu% hcras,em umavisita
semnnalàinstituiçâo;casosgravessâoencnminhadcsparahospitais
pl
iblicosdaregiâo.Naavaliaçâodospresos,eneetanto,somente12%
clasifkaram estes serviços como sadsfatörios. Em geral, o

acompanhamentojurfdicof0iavaliadccomoinsatisfatörio(57%))cs
defensorespl
iblicosafrmnrnm quenecessitam deum horâiceespalo
garantido dentro do presfdio para terreuniöesadcpadascom seus
clientes.Poriltimo,observou-se que serviçosreligioscs regulares
semanaissâo realizadosporum grupo protestante;nenhum serviço
regularreligioso catölico rompmooc decutrasreligiöesminoritM as
acontecenorecinto.Osresultadcsparecem apontarquenenhumadas
cincogarantiasblsicasestlsendo satisfatoriamentecumprida) serso

discutidu asdisculdadesorganizacicnaisgerais(recursossnanceircs
ehumanos)paraccumprimentodestasdiretrizes.
Palavravchave:prgtlrlfalçl/illlàcq levantamentodenece,âuWnzle:e
instituiçk pza/f
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CURI
FundamentosdaAbordagem Biccompcrtamental

CUR,
IntroduçpoàTerapiaCop itiva

Olavo& FariaGalvâo(UniversidadeFederaldoParJ)

AnaMariaM.Serra(InstitutodeTerapiaCognitiva''Dra.M aMaria
Serra'l

A crescentedisponibilidadedeana sesdeprocessnsneuraisblsicos
envolvidoscom asrelaçöescomportamento-ambiente estabeleceu a
necessidade de veriticaçâo da consistência entre as relaçöes
veriscadas ao nfvel das interaçöes do organismo inteiro com o
ambiente e aquelas verificada ao nfvel dos processos
biocomportamentais envolvidos. Pesquisas biocomportamentais
permitem verificaçâo independente de processos comportamentais
estabelecidos pela anâlise experimental do comportamentc, e
passaram a ser conhecimentc necessâric aos analistas dc
comportamento, tanto pesquisadores como aplicados, germitindo
nova visào dû processo de reforçamento e da histöria de
reforfamento, com conseqilências para a interpretaçâo do
ccmportamento complexo. Noutras palavras, a abordagem
selecionistaparaa explicaçëo do comportamento complexo adotada
pelaanâlisedocomportamento recebe,com o esmdo dosprocessns
biocompcrtamentais,confirmaçâo independente para descobertashâ
muito tempo estabelecidas ao nfvel da anâlise experimental das
relaçöes comportamento-ambiente, coiocando novas ferramentas
interpretativasàdispcsiçâodosanalistasdo comportamentotaisque
t$
a anâlise experimentaldireta dos processos neurais bssicospcde

substituirosprccessosinferidosdapsicclogiacopitiva''tDtmalme&
Palmer, 1994, p. vii). O curso pretende iniciar analistas do
comportamento -pesquisadores, professores, mndificadores do
compcrtamento em contextos aplicadcs e estudantes c0m
conhecimento dcs princfpios blsicos de anslise experimental dc
comportamento - à proposta, ccnhecida como ç'
Abordagem
Biocomportamentap', apraentada no livrc Aprendizagem e
ComportamentoComplexo,deJohnDonahoeeDavidPalmer.
CURZ

DIAGNYTICO E TERAFIA DASNOVASCONFIGURAX ESCONJUGAB E
FAMILIARES

JiliaS.N.F.Bucher(UniversidadeFederaldo Cears)eGlâuciaDfafz
(UniversidadedeBrasflia)

TerapiaCognitiva é um sistema de psicoterapia,cientiticamente

fundamentado,cujo princfpio bssico é de que as CogniWes,ou

pensamentos de um indivfduo,sobre si, o mundo e o futuro,
determinam suas Emoçöes, segundo a hipötese de primazia das

cogniçöes proposta por Aaron Beck (1969,1976). O Terapeuta

Coplitivo atua sobreascognilöes,atim de produzirmudançasna
formadepensarenosistemadecrençasdeindivfduos,prcmovendo,
desta forma, mudanças nas emoçöes e comportamentos que as
acompnnham.Cracterfsticasqueasdistingu
'em deoutrasabcrdagens
psicoterspica sëoo tempo curtoelimitado eaeiclciacomprovada
aeavés de estudos controlados em vM as sreas de transtonws

psicolögicos.O objetivo do Curso é oferecer a profissionais e
estudantes da k'
ea de Sal
ide Mental uma introduçâo à Terapia
Copitivacomo um sistemade psicoterapiaque intepa um modelo

cognitivodepsicopatologiaeum conjtmtodet&nicaseestratégi%
terapêuticasdiretamente fundamentado nesse modelo.A relevl cia
docurso deve-se ao grandeinteressequeTC vim despertando,tanto
departedeprofissicnaiscomodopt
iblicoem geral,eàfalta,nopafs,
deprotissionaisfcrmaleextensivamentetreinadosem TC em centros

acreditadosdetreinamentosfatoquetem prejudicadooacesscàTCe
aqualidadedeinformaçâessobreTC veiculada entreprofissionaise
estudantesde Saide Mentalno Brasil.O curso representaportantc
umaoportunidadedeacessointrodutdlioàTC aosinteressados.

Palavras-chave:Terapia Cpp ifiva / Psicoterapia.C/gnfilel / Crenças e
Deprzlwl/

CUR4
OPERK ôES COGNITIVO-DISCURSNM NA PRODUIAO DO W XTO
Escl
ll'
roEM SéRIESINICIAB DEESCOLAREK XO.

Rosângela Francischini(Universidade Federal do Rio Grande do
Norte)
O processodeaquisiçâodalinguagem escritaenvolve,dentreoutros

aspectns,acompreenspo do ftmcionamentodosistemaalfabético (no
O curs;prcposto serldividido em trêsmödulos:questöesteöricas; caso da lfnp apoA p esa),o domfnio dasregras ortogrficasque

modelosdeavaliaçpo do casnmento edafamflia;eapresentaçëo (10
trabalhcterapêuticnc0m casaisefamflias.Dentreasquestöesteöricas

rep lam ncssosistemae,por5m,acompreensâodeque% linp agem

osprocessosdetransiçpoquepermitem osurgimentodenovasformas

nesse curso.

constitufda porcasaishomossexuaismagculinosefemininos,eainda
asfnmqiasmonoparentais.Estemöduloestâestnlturadocom basena
literamra atual e nas pesquisas realizadas pelas professoras. No
segundo mödulo apresentaremos modelos de avaliaçâo de caaise
famfliasquelevam em consideraçâo acomplexidadedosnovosestilos
derelacionamento.Sersoenfocadasquestöesdediagnösticodentrode
uma pcrspectiva do ciclc de vida familiaq de forma a consideraras
especificidades e necessidades pröprias das novas conûguraçôes

parecem necessM os serabordados:1.)osreferenciaisteöricosque
orientam nossa perspectiva,e,a partirde entâo.2.
)a anllise da

que se escreve'' apresenta alpmnq particularidades em suy

stnlturaçëo,diferenciadu daquelasenvolvidasnaproduçb oral. E
sersoapresentadoscselementosconstitutivosdaestruturaconjugale e
s
obre esse l
iltimo aspedo que estaremos centrando nossa atenlâo
familiartradicional.Discutiremosadistribuiçâo d0spapéissociaise
nsiderando-sequeestaremoseatnndo com operaçöescogniuvode consguraçöes conjugais e familiares, como os casais que diCo
:
c
ur
sivasnaproduçâo do texto escrito,aosmeno:doisaspectosnos
trabalham foraem tempo intep al,asfanudliasrecasadu,asfamflias

familiares. O modelo deavaliajâodecasaisdeduplo-trabalhode
O'Neile colaboradorese atécmcadosletramentosmûltiplosserâo
apresentados como recurso para o trabalho diagnöstico. No terceiro
mödulo abordaremos questöes especfûcas do tratamento das novas
famflias,como a questâo da comunicaçëo, do poder,da divisâo de
trabnlho,da rede socialfamiliar,dentre outras.Incluiremosvivências
que permitam aos partidpantes se familiarizarem com os

procedimentos apresentados. Ao finaldo curso o/a alunota)terl
obtido subsfdiosteöricose prlticossefamiliarizado com o trabalho
clfnicocom cisaisefamfliasdediversasconfir raçöes.
Palavras-chave:caamento..f
e lfq papéisde#/aer/eheteroszexualidade,
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arquiteturaintem adostextos,identiscando osrecursosexpressivos
quematerializam asoperaçöesacimareferidas.
Em relaçâo ao primeiro aspecto, dois referenciais blsicos nos
orienlnm:()Interacionismo Söcio-Discursivo,proposto pelo S'grupo
de Genebra'',representado sobretudoporBem ard Schneuwly eJemnPaul Bronckm , e a Lingufstica Textual que tem,no Brasil,sua
expressâo principalmente nos trabalhos de Ingedore Koch e Luiz
Antônio M arcuschi.

No que se refere à matelializaçâo das operaçöes cognitivo-

discurslvasatravésda utilizaçâo derecursosexpressivosno processo

de produçâo do texto escrito,objetivamos apresentare discutiros
principaismecanismosde coesâo textualeaspossfveisditkuldades
que sâo postas kscrialxasno processo de estruttlraçâo da linguagem
escrita,relacionadasao emprego dessesmecanismos.
CUR5
PSICOLOGADOENVELHECIMENTO

AnitaLiberalessoNerï(UniversidadeEsatadualdeCampinas)
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dominamgartedoctmteidce(0 altematiYasaûcutrfctlloreplar,tais
comc aceleraçso ettltoliaem lea!fortesdo aluno. 0 Modelo de
EnriquecimentoEscclar,aserapresentadonestecursc,caracteriza-se
pela tlexibilidade de implementaçâo do mesmc. Ac invés de um
paccte pronto para ser usadc,0 propama cferece um plano de
organizaçpo aseradaptado conformeasnecessidadesdo professore
dc aluno e caracterfsticasdo ambiente escolar. Além do mais,0
pr
dosidosos.A partirdaperspectivalne-spandesenvolvidaporPaulB. ograma nb sugere que 0 currkulo, prlticas de ensino ou
Baltes!sâcfocl zadasasprincipaismudançasevolutivasinerentesao proc-diment
osadotadcspelaescolasejam descnrtndos.Estemcdelo
processo de envelhecimento nns domfnios da inteligência, da consutuium alternativaparatransformarqualquerescolaem um lugar
prendizagem e da memöria;dapersonalidade;da mntivaçâo edas gropfcioàestimulaçâodetalentos.
. a
O curso oferece conceitn: blsicos sobre desenvolvimento,
cnvelhecimento,idade,ciclc vitalecursn devida.Mostravariaçöes
desses conceitcs nas teorias clbsicas e contemporâneas sobre
desenvclvimento eenvelkecimento.Chlmaaatençâo paraosriscos
cferecidospelosestereötipose pelasfalsascrença sobre velhice e
envelhecimento,paraaproduçâodoconhecimentoepara0bem estar

relaçôessociais.znfasetdadaa0smecanismosdeauto-replaçsodo
selfna adaptwâc dos mais velhos às circunstlcias pessoais e CUR7

FUNDAMEHTOS DE ORIENTAIAO PROFBSIONAL PARA PFISOAS C0M
socioctllturaisdavelhice.
Ccntelidc: Psicologia do envelhecimentc: histöricc, mcdelcs NEcEBmr yasM PECIAIS
teöricûsclisiccsecontemporleos;princfpio!dateorialife-span;c énaPaulaàlmeida& Pereira(UniversidadeFederaldoParanll
modelo de seleçâo, oumizaçâo e compensaçëo; Conceitos de
Trabalho é definido como sendo a ççaplicaçâo da atividade
desenvolvimento,envelhecimentû e idade; Preconceitos scciais e
cientficoseproduçâodûccnhecimento sobr:velhiceem psicologia; humnna a qualquerexercfcic de cardter ffsico ou intelectuap'.O
Inteligência.aprendizagem e memöria:Alteraçöes intelectuais nc sipiscadoeafunçâodo trabalho,noentanto,mudam deaccrdoc0m
envelhecimento normal; Mecanismos de auto regulaçâo da prâmetrcshistöricoseculturais.A funçâodoeabalhonassociedades
personalidade e envelhecimento ncrmal:crenças de controle e de ocidentais e,garticulgrmente,nas Vidas dos indivfduos tem sido
auto-efcâcia, estratégi% de enfrentamento e metas de vida; A cbjet
o de vlrios estudos. A Psicologia apresenta diferentes
djnn
-micadependênciae autonomia;Funcionamentonodomfnicdas contribuiçöesparaa mellmrcompreensâodopapeldotrabnlhoparaa
pessoa. Como exemplos podemos citar Super que estudou a
relaçöessociais.
IBaltes,P.B.(1997).On t
heincdpl
plel:architeture 0./human ontogeny: construç:o da identidade prosssional ao longo do processo de
Selection.Optimization zlu compenation asy'
twtf
ltfoa.
rofdevelopmental desenvolvimento,Bohoslavskyqueabordouaformaçâo daidentidade
lktlr.y.â- rfc/zlPsychologist.52,366380
ocupacional,Hershenson que propôs uma teoria de adaptaçso ac
CUR6
PslcotoGlA E EDUCACIO DO SUPERDOTADO:DEFlNICXO,SISTEMAS
DEIDENTIFNACAOEMODELOSDEEs'
rM laAçâo

trabalho,e Dejoursque investigcu psicopatologiasrelacionadasa
atividadesprosssionais. éconsensoquequandoumateoriareduzas

questöesda satisfaçâo e das cnmpetências para o trabalho a seus
aspectostécnicos apenas,ela também tende areduziro homem as
DenisedeSouzaFleith(UniversidadedeBrasflia)
suas habilidades e limitaçöes.Assim, os psicölogns na érea do
trabalhc precisam teruma posturaética e reflexiva para que suas
Estecursotem comoobjetivosdiscudradetiniçâcdesuperdotaçâû, intervençöesfacilitem efetivamentea intepw ëodu pessoasaforça
apresentarcaracterfsticu dacriançasupqrdotada,(Iiscutirsistemgsde prcdutivadeumasociedade.
identitkaçâo do allmo superdotado, mtroduzir um mcdelo de
0 prccesso de orientaçpo protissionalvem adquirindo um papel

estimulatâo de talentcs no contexto escolar (Modelô de imprtantenaPsicolo/acomoumadasestratégiaspreventivasmais
Enriquecimento Escolar),bem como discuurestratégiasespecfscas eficazeserequisitada naatualidade.Estaform adeintervençâopode
paraaimplementaçiodomesmo.Asnovastendênciasdosmodelos serutilizada tanto c0m adolescentesqueingressam no mercado de
deestimulaçâo do superdotado enfatizam:(a)anecessidade de um trabalho quanto c0m adultos qu: necessitam mudar de srea de
sistema de identihcaçâo baseado em fontes mfltiplas; (b) 0 atuaçso.Com ôsrecentesavançosdalegislaçsogarantindoosdireitos
envnlvimento da escola,fnmflia e comunidade nos prûgramas e

civisdaspessoas c0m necessidades especiaispassamos a observar

serviçosdeatendimentoao altmosuperdctado;(c)()daenvolvimentc nmasériede melhoriasnaqualidade de vida destapopulaçâo. N0

de atividades de enriquecimento nèo apenas para os alunos
pm icipantes de prcgramnq para superdotados,como também aos

entantc,estasconquistas serâo limitadas se exclufrem os aspectos
ocupacionais ligadcs a integraçâo destu pessoas no mercado de
estudantesdasclasesregulares;(d)aimportânciadeseminimizara trabalho.Assim,o psicölogo-oriectador profissional precisa estar
ncçàodeelitismoeatitudenegativacom relaçëo aosestudantesque capacitadoparaatenderasdemandasespecfscasdestapopulaçâo.
pm icipam de taisprogrnmns;(e) a intepw âo do progrnmn para
No mundoo processo de transiçâo daescola parao trabalhoederesuqerdotadoscomasaladeaularegular,desenvolvendoumarelaçâo orientaçsoprtéssionaldepessoascom necessidadesespeciais,devido
mals ccoperativa entre os membrcs do corpo dccente e (9 a adeticiênciascongênitasouadquiridas,vem merecendoamplcdebate
necessidadedeum progrnmnsistemJtico depesquisaque atendaaos e inlimeros estudos. Estes estudns demonstram que além de
interessesdoseducadoresesejarepresentativodadiversidadeétnica, proporcicnarsupcrteecnnômicc,0trabalhoremuneradoparaapessca
econômica e culturalda socidade. O Modelo de Enriquecimento com necessidades especiais implica na construçlo de sua
Escolar,desenvolvido p0r Ioseph Renzulli,pesquisadordo Centro independência,concomitantemente,c0m a melhoria de sua autoNacionaldePesiuisasnbreoSuperdotadceTalentoso,n0sEstados estima;aspectosftmdamentzsquep iam suaintegraçâosocialcomc
Unidos,é um exemple promissor destas ctwas tendências. Este cidadâoparticipante.
moddoéresultadodeumaparceriaentrepesquisaeprltica,quetem
Este curso introduzirlalgumasdasestratégias utilizadasna érea:
gerado mudançasnasprl caseducacionaisenosserviçûsoferecidos
a
v
aliaçâo dos aspectosocupacionais:a abordagem ecolö/ca como
aos alunos com alto potenciat Com relaçâo às estratégias forma de compreenderosdl
'ferentes aspectosfuncionaise como se
educacionaisparaimplementaçâo deste modelo,salientam-se:(a)as apresentam em diyersoscontextos;elaboraçâo do plano de carreira:a
atividadesdeexploraçâo de conteido relacionado aosinteressesdo relaçâoeducaçâo etrabalhocomo componenteparaplanejarofuturo
aluno;(b) atividades envolvendo o treinamento de processos do e desenvolverpotencialidades;superaçëo das consequências de uma
pensamento,criatividadee liderança;(c)o desenvolvimento de um histöria de decisöeslimitadas:o processo decisörio respeitando as
autoconceito positivo e valores sociais e interpessoais; (d) a limitaçöes do orientando mas responsabilizando-o pelas decisöes;
investigaçâo de problemas reais com metodologias apropriadas do informaçâo adequada sobre prosssöes:a anllise da cargos sob o
campc deestudo;(e)compactaçrodocurrfculoparaalunosquej; prisma das suas funçöes essenciais;identifcaçâo de opoA nidades,
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limitaçëes,e preferências do mercado de trabalho;veriicando as
acomodaçöesnecesslriasparaacclocaçpo:reestrtlturaçëc de tarefas,
alteraçöejdoambiente,equipamentosadaptados,etc.
Appsa explanaçâo destasestratégias o curso concluirlcom uma
breveretlexâosobreaslimitaçöeseofuturodesta4readeatuaçâo
Palavrapchaye:crfealcre pmpssional,necessidadeseeecïtù.
refAall:ltk
ocapacional

CUR9
ATIVDADES PROFISSIONMS D0 PSICéO GO E REDEFINNöES
ESTRATéGICASNASORGANIZK A

JoséCarlos7nnelli(UniversidadeFd eraldeSantaCatarina)

O curso tem como objetivo estabelecer pontûs de retlexâo e

incentivarodifogo sobreconceitose%pectosrelevantesdaprl ca

?rcsssionald0spsicölogoscasorganizaçöes,face àsmudanças
CUR8
NOCLEO M ERM TJUCIONAL DE E:TUDOS EM HBTdRIA DA
PSICOLOGIA

lmpostas pelos processos de globalizwâo, pela reestruturaçso
produdvae pel% mudançasintensa e sucessivasque têm ocorridc,
com impactns na açso individual e grupal. A expectativa de

â?l/MariaJacô-vilela (UniYersidadeFieraldo RiodeJaneirc)e flexibilidade e a cnntfnua revisâo do jogo das estrattgias -em
Mitsuko2.Makl
hoXZIJ?ZZYJ(PontiffciaUniversidadeCatölicadeSâo ambientees de a1t.a ccmpetitividade, turbulência e incertezas intensifkam aspressöesp0rqnalificwlo profissionalecompetência
Paulo)
1-Justitkativa:O conhecimentodailistöriadesuapröprialreatraz
para o estudante, mnq tambfm para 0 estudicso em geral, a
oportunidadedemelhcrcompreendê-la.E,comoumaespéciede subproduto,emboranâomenosimportante,aconsciênciadeum lugardo
qualpensarofuturodessaIrea:paraoestudante,um mododepensar
apröpriaprofissionalizaçâo;paraoesmdioso,umaformadeentender
ospropamasdepesquisaquesepropöem paraaârea.

Porduasvezes0 M EHPSItrnuxeparaaSBP (97e 98)curso em
Histlria(laPsicologia.Em ambos,osprofessoresapresentaram suas
pesquisas,realizadaseem andamento.Nesteano,opropamadestaca
a Histöria da Psicnlcgia no Brasil,ao tempn em que mostra um
esforçû de sistematizaçp: ao dividir o cursos em dois grandes
perfodos,completando com informaçb sobre as opcrtunidades de
pesquisarnaIrea,nopafs.
II-Prcgrama:1.Primeirosmomentos- O séculoXlX:Nûséculo
XIX,umapré-psicologiapodeserencontradanodiscurso religicsoe
suasanélisesdaalma.Com achegadado posiivismo,novo modelo
deciência,surgeum novo discursocientffico - a<:fisiologizaçâoda
alma'',mantendo,porfm, a perspectiva mcralizantc do discurso
religitno.Ccm a proclnmnçLc da Repiblica,uma sociedadde de
dçlivreseigt
lais''
,surgeanecessidadedeencontrarexplicaçöesparaas

diferençu.Analisadasindividualmente,remetem hBiolpgia(teoriu
faciais)eàPsicologia.Surgem entsooslaboratöriosexperimentaiso
uspdetestes.Como setratade uma ciênciaGç
nova'
' desdenha-se a

possfvtlcontzibuiçâo de brasileirûs(ManoelBomsm e astesesdas
FaculdadesdeMedicinadaBahiaedo Rio de Janeiro),optando-se
pelail
importaçpo''deprofissionaisestrangeiros.
2.Autonomizaçëo e consclidaçâo - O século XX:Anfise dns
fatores que M tecederam e contribuiram para o processo do
reccnhecimentodaPsicologiacomo âea de conhecimento ecampo
deaplicaçâo,abordandoespecificamentearealidadebrasileira,mosea
que,apesardaantigaeforteinfluênciadaMedicina,aEducwâoteve
papel fundamental na autonomizwâo da Pskologia no Brasil,
especialmente por demnndas impostas pelo advento das idéias
escolanovistasque,aocentraraatençâo no educandoencsprcessos
de ensino-aprendizage, lmscava na Psicologia sua stlstentaçb
ciemc ca. Por outro lado, esquadrinhando-se a bibliogrK a

disponfvelsobreHistöriadaPsicolo/anoBrasil,pode-severqueas
relaçöesentrepsicolo#a/idéi% psicolö#caseX ucwâodâo-sedesde
ostemposdeBrasilcolônia,atingindoseu apogeu nadécadade30quandochegaaserviaparaoutrasformasdeaplicw âo:àorganizaçëo
para o trabalho.àorientaçâo prosssionaleà clfnica,pelosserviçosde
orientaçâo infantilem Sâo Paulo e no Rio deJaneiro.Destaformaa
érea vai-se consolidando no pafs. até chegar à regulamentaçâo da
profissâoem 62.

3.Pesquisas em Histöria da Psicologia no Brasil hojt (com
colaboraçâo de repre-sentantes dcs vârios grupos de pesquisa que
compôem o NIEPSI-PUC-SP.ITMG,USP/RP,IJFRJ,UFRGS e

FRB/Ba).PanoramadapesquisasobreaPsicologianopafs,apartirda
apresentwâo do que estâo fazendo algunsdosgruposque se dedicam
a formarpee
ssoalparaa Irea.
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socialdosagentespmdutivos,aparentementeinstigadosa participar
em todososnfveis.A sinergiaesperadadeve revelar-seno que tem
sido chamado de organizaçöesque aprendem ou organizaçöes de
aprendizagem. Nesta reconfip raçâo, as organizaçöes despontam
comocsatcresprincipaisdestascciedadeedesta(poca.A estratégia
de conduçso do Cursc deverlpercorrerquatro etapas:apresentaçëo
dosconceitosiniciaispelodocente:discussöesem grupos,orientadas
portöpicos;exposiçöesdospuposediâlogos)proposiçöestinais.
Pakwravchave: psicologi
a tvgtpldzacïtmtll
, atividadts propnionais
redeflzlifêe.
restrat
tkicas
CURIO

CURSODEINTRODUN OANEPROPSICOLOGIA
RosindaMminsOliveira(UniversidadeEstIciodeS5)

O presente curso apresenta a Neurospicolo#a e sua aplicaçso

Clfnicaaestudanteseprosssionaisqueaindanânccnhecem estaJrea

daPsicclc/a.O Cursoclmsistede4 mödulosblsicosondeserëc
abordados:(1)arelaçâo entrecérebroeprocessospsiccldgicos,(2)a
AvaliaçâoNenrppsicolögicaesensobjetivos,(3)ccnceitosblsicos
em Neurospicologia Cognitiva, (4) a aplicaçâo de modelos da

NeurcljicolngiaePsicclogiaCcgnitivanaClfnicaNeuropsicoldgica,
(5)&$lmplicaçöesdautilizaçso dessesmodelospara aavaliaçpn e
reabilitaçb depacientesneurollgicosc0m déscitsccp itivcs.
'cl
twrar-c&we; Nearopsicologia, Nearopsicologia Cognitiva
Nearopsicologiacll
nica

e

CURII
BUSCANDO SUBSYIOS PARA PROPOR ACDES DO PSICdLDGO EM
SETORESDEPEDIA'
IWADECENTROSDESAODE
Snndra Rerf
?m Gimeniz-paschoal(
'Universidade EstadualPaulista,

Marflia)
Nnstiltimosanosasaçöesdo psicölogo em nossc meio têm sido
expandidas e diversifcadas,mM ainda sâo insuscientes e muitas
vezesinadequadas,especialmenteparaamaioriadanossapopulaçâo,
constitufda pelos mais carentes.Para estes,a atuaçâo psicolögica
poderiaocorrerem CentrosdeSaldeN blicos,um d0sptmcoslocais
onde muitasfamfliasdasclassesmenosprivilegiadaspodem buscar
algtlm tipodeorientaçâo.NestasInstituiçöestem destaqneo Setorde
Pediatria, pois para este local se deslocam regulnrmente mâes e

crianças,scbretudo nosprimeirosanosde vida (paratomnrvacinas,
buscarremédios&oualimentosereceberorientaçöes),oqueconstitui
excelente oportunidade para o desenvolvimento de açöes e
acompanhamento dos seus resultados,especialmente as de cmuter

preventivo,consonantes com os objetivos destas Instituiçöes (que
inclui o fornecimento de atençâo primM a â saide, prevenindo

doençasepromovendo asal
ide).Além deatuarcom mâesecrianças,
o psicölogo pode ter como alvo de atuaçâo os protissionais,
funcionM os, documentos, dentre outros. A despeito destas
constataçöes,sâo escassos os trabalhos neste local e ainda mais
incipientes materiais que possam sugerir formc de inserçëo e de
investigaçâo que o p icllogo poderia utilizarparadelinearpropostas
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deatuaçâo.Neste sentido,0 objetivo desteCurso é fornecera0s
interessados na 1ea em focc um breve pacorama da mesma e
sugestöesquepossam instmmentI-lo no senddo deobtersubsfdios
para delinear propostas de atuaçlo. Se udlizarl basicamente do
detalhamentodeumadécadade experiênciasepesquisasdadocente
em Setores de Pediatria de Centros de Sat
ide, destacando a
diversidalk defornmsutilizadasnolevantamentodesubsfdiospara0

planejamentodeumamultiplicidadedeaçöes,ostipcsdesubsfdios
obtidoseasprnpostasdeatuaçâc dopsicölogodelesderivadas,pois
para a implementaçsc de qualquer pmgrama dç atuaçâc,se faz
necesso oinicialmenteconhecerccm detnlhesarealidadenaqualse
pretendeatuar.sendceste0passoinicialeimprescindfvelparaaçöes
bem sucedidnq.Asaçöesderivadastentam priorizaraadwsodeuma
perspectivadeSalidePdblica,valolizaraatençb em nfvelprimâioe

procuraradequaraatuaçlopsicolögicaa0sobjetivosdaInstituiçloe
ks necessidades da populaçlc, além de criar nm canal para a
integraçâodeprtéssionaisdeoutrasIreas,

Palavra-chave.fllalçe psicolh ica prepealfpl,psicologia JMtfkf/rfcc e
pedfclrfccomportamental.
%

CURIZ
DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL E INTEUX NCIA EMX IONAL:O
ENFOQUEDASHABIX ADESSOCIMS

àlmirDelPretteeZilc àparecidaPereiraDelPrette(Universidade
FederaldeSâoCarlcs)
Ostemu desenvolvimento interpessoal,inteligênciasmliltiplase

inteligência emocicnalvêm gnnhando ampla aceitaçlc junto ao
pt
lblico em diversos pafses. Nb obstante certas especiscidades,

prlpriajdnvleasemadzesteöricasaquesereportgm,existem

pontosde convergincias e complementandades ente ns mesmcs.
lnteligência Emocicnale Inteligências Mdldplas pcr exemplo,se
interpenetram em vlrics aspectcs, notadamente nas categcrias
inteligênciasintraeinterpesscal.Alp m% publicaçôespopularestëm
fomentado um grande interesse por essas temiticas e, também,
contzibufdoparaaumentaraconfusâoentreessescampcsaindapouco

ccnhecidosmesmoentreosestudantesdepsicolo#a.

P0routro lado,()campo de investigaçëo e de aplicajEo do

conhecimento psicolögico denominado Treinamento deHabllidades

Sociais (THS),menos conhecido pelo leigo,engloba vMosdos
aspectosdessestemasecom elessereladona,principalmentenoque
dizrespeitoàavaliaçâoepromoçëododesenvolvimentcinterpessnal

(habilidadessociais).
Estecampo desenvolveu-se em clmtexto acadêmico maisdo que

nosmeiosjomalfsticoseeducacionaisemssui,hoje,umatradiçâcde

pesquisaem vlriosyafses,NoBrasilemborasuadivulgaçsoseja,
ainda,incipiente,vénaspesquisastêm sido desenvolvidastanto de
avaliaçbcdacompetênciasocial,comodepromoçâo derepertöriode
habilidades sociais. Além disso, obszrva-se, cada vez mais

frequentemtnte,publicaçöesnasrevistasdepsicolo/aepsiquiatria
sobre c Treinamento das Habilidades Sociais, evidenciando uma
crescente aplicaçâo desse cnmpo a diferentes â'
eqg da Psicologia
comcaClinica,aSafde,aEducaçlc,oTrabalhoeàCcmunidade.
Estecursovisaoferecerum parmrnmngeraldodesenvolvimentodas
Teoric dasInteligências M dltiplas,discudr suas interfacescom a
Teoriada InteligênciaEmocionale o Treinamento dasHabilidades
Sociais,discorrendosobreestedemodo maisdetalhado,propiciando

aoesxdanteconceitosenoçöeshojebasfzntedivulgadosereferências
biàliogrMcas amalizadas.Aldm dcs aspectos histöricose atuais
dessas tem4ticas,serâo abordados töpicos como os componentes
verbaisenâoverbaisdashabilidadessociais,astécnicasdeavaliaçâo
epromoçëodo desenvolvimentoInttrpessoale aplicwöesdocampo
doTreinamentodasHabilidadesSociais.
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#ERlnDlcos

PERIUDICOS
PP1
PEal
ömcosDASOCIEDADEBRASILEKADEPSICOLOGIA
SociedadeBrasileirade'Wcteglb

Expcsiçöescrfticu quepossam daracleitorconhecimentosucintodc
yeordaobra ea possibilidadedeapreciaçso reflexivadû texto em

questâo.Nota Bin-Bibliozroca:Re/straa produçso cientffica,c
trabalhoclfnicoeasatividadesdentrodomovimento psicodramxtico

deprofssionaisj;falecidos.CartaAoLeitor:Reunecartasenviad%
Temisem PsicologiaeCademosde Psicolo/a spc publicaçöes pclos leitores cnm opiniöes sobrt artigos veiculados ou nëo pela
replares da Sociedade Brasileira de Psicologia iniciada
respectivamente em 1993 e 1995.Destinam-se pripritariamente à
divulgaçâo de artigos Qriginais decorrentes de apresentaçöes
realizad% durante asReuniöesAnuais.A seleçâo dostextcséfeita
poruma Comissâo Fzlitorialeporconsultores extemos.Osartigcs
atendem asnormasbaseadasncManualdaPublicaçëodaAmerican

Revista,sobre livros de interesse do publico,ou ainda,crfticas e
sugestöespara a Revista,scbre temasde interesse do movimento
psiccdramItico.Sala De Aula:Prelaçâo didstica sûbre o tema de
interessedeestudatlteseestudiosos,pautadapelaeditor. Colaboracöes: A Revista Braileira de Psicodrama recebe
cclaboraçöesparasuasdiversa seçöes,sendo umndesuasgrandes

PsycholocicalAssociation(APA)de1994 (4*exliçsol.Osperiödicos v=tagens oferecerespaço a todns que desejem divulgar o seu
têm uma tiragem de 1X 0 exemplares que s5o distribufdos
gratuitamente aos slcios da SBP, ks sociedades cientficas, ks
agênciasde formento e asbibliotecasde universidades.Temas em

Psicologia (ISSN 1413-389X) é publicada em três nlimeros e
Cadernosde Psicologia (ISSN 1414-3921)em um linico nlimero,
anualmente. Söcios nâo-quites e nëo-söcios podtm adquirir os
gerildicosescrevendo para:SociedadeBrasileira depsicologiatRua
RorênciodeAbreu,681 sala1105,cep:14015-060,Ribeirso PretoSP, Fones; 16-6259366 e 6354530, Fax; 16-6368206. E-mm'
l;
sbp@netsite.com.br

trabalm.
Aquisicâo:A RevistaBrasileiradePsicodramapode seradquirida
diretamente na FEBRAP, como assinante ou numeros avulsos,
oferecendo umabibliograsamuito ricaparaconsultaeaprendizado,
sendo vefculo para compartilharcom a comunidade psicodramstica
suaidéias,duvidasecertezas.
Reconhecimento:Em 1995aFAPESP patrocinou part
edoscustos
do Vol.3nc.
II,e aRevistaBrasileiraDePsicodrama,recebeudesta
fundaçpo 0 reconhecimento piblico qualificando-a como sendû de

altoteörico,
técnicoeeditorial.Estamesma qualidadeé mantidaaté

hoje.
PP2
REVBTABRASILEKADEPSICODRAMA
FederaçsoBrasileiradePsicodrama

VolumesPublicados:1990 -Voltlme 1N0IE II;1994-Volume2
NOIE II;1995-Volume3NOIEH;1996-Vnlume4N@IE II;1997
- Vo
lume5N@IE II;1998-Volume6N0IE II;1999-Volume7N*
I

A Revista Brasileira de Psicodrama sur/u a partir de uma
transformaçlo da Revista da FEBRAP.Esta Iiltima teve a sua
primeirapublicwâoem 1977emnnteveestenomeatt1984.
A partirdestadataaspublicaçöesdaRevistaforam interrompidase
adivulgaçâodoseabalhoscientficoserafeitaatravésdosANNAES

dosCongressosBrasileiros(de1936 a1991).Em 1990 aRevistaf0i
festivada c0m o ncmedeRevistaBrasileirade Psicodrnmn,que as

PP3
TORREDEBABEL:REFLEXI
M EPM QUISAEM PSICOLDGIA

verônicaaenw rHavduleDionedeRezende'(UniversidadeEstadual
deLondina)

O periödicoTorredeBabel$1u+uapartirdaidtiadepublicarns

mantém atéhoje.A primeirapublicaçsoVolume ln@1ocorreuno

resumos de trabalhos desenvolvidos pelos alunos do curso de

primeirosemestrede1990efoiumaediçâoespecialdecomemoraçâo
a0s1* anosdeILMORENO.O primeiroeditorfoiMoysésAguiar
eo sep ndoeatualW ilson CastellodeM mtidadesdeoVolume 2
n@1no primeiro semestre de 1994.Ncs anos de 1991 a 1993 nEo
houveram pnblicaçöes.
Nestesancsde publicaçâo aRevista Brasileirade Psicotbmnfoi

nessevolume,ardgostepricoseexperimentaisproduzidosporalunos

crescendo e se aprimorando, hoje é a publicaçâo cientfsca
psicodraml camaisimportante.
A Revista Brasileira de Psicodrama é editada pela Diretoria de
Divulgaçso e Comunicaçâo,diretamente ligada a Presidência da

FEBRAP (Federaçâo BrasileiradePsicodramal,publicaçâo semestral

e tem p0robjetivo a divulgaçâo de trabalhossobrePsicodrama

Sociodina
-mica, Scciometzia, Sociodrnma, Psicnterapia
Psicodrm 4ticalndividualedeGmpo, Psiccterapiade Casale de
Fnmflia,PsicodrnmsAplicado ematériascorrelatas.
A RevistaBrasileiradePsicodramatem asseguintesseçöes:Artizos
lnéditos:Sâo artigos nâo publicados,originais,com contribuiçâo
expressivapardiscussâc,retlexëo e cempreensâo do tema proposto,
além de abrirpossibilidades de crftica metcdolögica e contestw âo
cientffica.Artieosde Revisâo:S4o artigos abcrdando revisöes de
temasqne atendam ao interessedaRevistaou a manifestw âo de seus
#

PsicologiadaUniversidadeEstadualdeLondrina.Noentanto,jéna
preparaçâo de setl primeiro volume, em 1994, constatou-se a
necessidadedese ampliaresseobjetivo.Foram entâo publicados,
e docentes do Departamento de Psicolo#a Gerale Anâlise do
Compnrtamento, e por analista do comportamento de outras
institniçöes.Porocasiâo dapreparaçpodo Volume 2,publicado em
1995,buscou-se atenderàssugestöesde docentes da Universidade
BstadualdeLondrina,nosentidodequearevistanâosercstringisseà
anélise do comportamento.A revistapassou entâo asecaracterizar
como um vefculo dedivulgaçlo nacionalde produçëo cientftka da
âreadePsicolcgiaeseutftulofoialterado,acrescentando-seoadendo
''
ReflexöesePesquisaem Psicologia'',paraespecificara1e,adeseu
conteidc.Além disso,o periödicn passou a contarcom um corpo

editorialcomposto porconsultoresdediversasinstituköes.A partir
de entâo, a revista f:i cadastrada no Centro Brasileiro do

ISSN/IBICT, ajustando-se aos padröes requeridos de editoraçâo
cientfica e consolidando a linha editodaladotada.Nessa época do

Volume4,publicadoem 1997,arevista pasouaserumapublicaçâo
semestral,levando à necessidade de se envolverum ntimero ainda
maior de consultores cientfficos.Até o momento, foram publicados
leitores.Artizo Comentado:é um artigo nos moldes dos artigos quatro volumes da revista.Ao todosforam publicados26 artigos,
endo42,3% delesna1eadeanâlisedo comportamento;19,23% na
inéditos,pautados yelo editor,com aquiescência do autor,para sâe
ade psicologia cognitiva;11.5% na Irea de psicoterapia; 7,69%
receberum comenténo crftico ou suplementar a ser feito pelc Editor
n
a
1ea de psicobiologia; 7,69% na érea de psicclogia do
oualguém pore1eindicado,com direito deresposta ao comentM o,no
mesmo nimero da publicaçâo,no miximo,incluindo bibliogratia. desenvolvimento; 7,69% na ârea de educaçâo: 3,8% na érea de
NotasPrévias & Comunicacöes:Sâo artigos brevesque notiscam tdcnicas de exame psicolö/co. No Volume 1 foram também
temasem andamento.dtinteresse doPsicodrama edisciplinasains, publicados 15 resumos de pesqttisa,sendo 73,33% deltsna drea de
com o propösito de serem desenvolvidos posterionnente. anmise experimental do comportamento, 6,66% na ârea de
Deno
-imentos.
e-M esa-Redûnda:Veiculaçëo de temas de interesse psicobiologiae 6,66% na Jreade psicoterapia.Pode-seperceberque a
histöricû-cientfico do momento atual.ResenhadeLivroseArtizos: revista Torre de Babel: Retlexôes e Pesquisa em Psicologia, se
Resumosde ComunicaçöesCientt
fi
cas
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consolidouccmollm vefculodedivulgaçlo daproduçlccientfticada

lelo Cozselho Editorial. Cada artigo, antes de 3er aceito ?ara

ârea d: Psicologia. Seu piblicc alvo tem aumentado
signilicativamente e o periödico estb sendo enviado atravts do
sistema de lxrmuta, a todas as biblictecas de faculdades e
universidadesqueccctnm c0m ()cursodePsicologia.
lctvrdenadorasdaCJ?O JJ/Editorial.

publicaçâo,recebe,no mfnimo,doispareceresdiferentes.Caso n5o

'#d

EsTux sDEPSICOLDGIA(ISSN 1413Q9X)
OswaldoS.Yamamoto(F-dûtorresponslvel)

hajacoincidênciadepareceres(um,p0rexemplc,aceite,eo outro
rejeite),0 texto é submetido a uma terceira opinipc.Aberta a
miltiplosreferenciais,buscaum equilfbrio na p blicaçâo deartigos
deccrrentes das diversas matrizes que constimem 0 gensgmento
psicollgico,garanundcapluralidadedasabordagensedosmétodos
.
ccmpatfveisccm amultiplicidadedocnmpo dapsicologia.O iltimo

numero,?orexemplo (v.8,dezembro de 1998),apresentatemas
ligados à anMise experimental e comportamental, neurociências,

(DepartamentodePsicolo#a,UniversidadeFederaldoRi0Grandedo ciênciacop itiva,psicologiasocial,psicanfiseefilososadaciência.
Norte,Natal,Ri0GrandedoNortel

Para se adqnirir0 pr4ximo nl
imero (fazer uma assinatura),favor
enviarumasolicitaçb com chequeem anexc deR$ 20,1 (vinte
(PropcstaEditcrial):EstudosdePsicologiaéumarevistasemestral, reais),ncminalàFUNDEP eendereçado àUniversidadeFederalde

editadapeloDepartamentodePsicologiaA ogramndePös-oraduaçpo
em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Contacom umaComissâo Fzitorialcompostap0rcincomembrose
um Conselho Cientffico composto p0rdezenove pesquisadores de
cincotmidadesdafederaçâoeum Yinculado ainstituiçëcestrangeira.
Estudos de Psicologia publica trabalhos inéditos, resultados de
pesquisaem Psicologiae Ireasasns,ardgosteöricosederevisso,
comunicaçöes,relatcsde eventoscientftico-prosssionaise resenhu
delivros.
'Oueasseçöessèo dedicadas aeventuaisreimpressöesde

M ina!Gerais-UFMG,FaculdadedeFilosofiaeCiênciasHumanu FAFICH, Departamento de Psicologia, Av. Presidente Antônic
Carlos,6627,Pampulha,Caixa Postal 253,Cidade Universitl a,
C,E,P,:31270-901.Belo Horizonte,MinasGerais.Infornmçöespara
encaminhamento de artigos para publicaçâo s:0 encontradas pelos

telefone(0XX31)499-5022,telefax (0XX31)499-5* 2,home-page
Jwwm fafich.ufmc.br/osiee-mailJcadeosi@fafich:
ufmc.br

lMembrosdocsplzel
àoEditorial;C& Iç
JlJ.
rda CAPâTe'Bolsistado CNPq
.f

Jkltwrar-cltwe;revista t'
JAmtv depsicolonia,peaâupl
M l/psicolhico e
r
tzabalhos de diffcil acesso 6*u traduW es; comunicaçöes breves, pluralidadedee ortfcgen.
entrevistase notu.Oseabalhos sâ0 submetidosh avaliaçâo prlcs

pares(pelo menosdoisconsultores),atravésda sisteml cadablind PP6
rdvfew.As normaseditoriais sâ0 baeadasna qnnrtn edkâo do REVISTAM DDANCAS-PSICOTERAPIAE FBTUDOSPSICOSSOCIMS
.Marllia Martins
Publicadon MœlllJloftheâplerfcc?lPsychologicalââw/cfllfon,de Editor:J/J; Tolentino Rosa e Editora éssociada.
Vizzotto (Curso de P4s-czraduaçso em Psicolc/a da Saide da
1994.
(Dadossobrearevista):Eshlns& Psicologiaencontra-seem seu UniversidadeMetodistadeSp0Paulc-UMESP)
quarto ano de funcionamento, mnntendo rigorosamtnte a sua

M udançaséumapublicaçâo semestraldo CursodePös-czraduaçsc
em Psicnlogiada Sat
ide da Universidade M etcdistade Sâo Paulo.
Destina-se à publicaçëo de trabalhosde interesse da psicclogia da
(principal)porartigo,publicaram em EstitdosdePsicologiaautores, satide e suas intedaces, adotandc um carster eminentemente
50 autores,vinculados a instituiçöes brasileira de 9 nnidadesda d
multidiscijinar.Apresentatabalhosde pesquisa maisrecentes
federaçlo(RN,16;SP,7:PB eRS,5:RJ,3)PA eCE,2;DFePI,1)e esenvolvldostanto noambientedestainstituiçâo,como também em
6 diferentesnaçöes,exclufdo o Brasil(França e Chile,29Canadl, outroscentrosde pesquisa.Pretende levarao leitorconhecimentos
atualizados sobre tcmas relevantes da Psicolegia enquanto campo
Venezuela,CostaKcaeMéxico,1).
(Indexaçâo): Estudos de Psicologia é indexada na Lilacs teöricn-prlticodoconhecimento.
Prima pela mnnutençpc de um corpo cientffico externo para
(Bireme/ceneo Latino-Americano e do Caribe de Infcrmaçâo em
a
p
reciaçb d0strabalhosepelaadoçâoderigormetodolögico,tendo,
Ciência da Sat
ide) e na lndexpsi (Conselhc Federal de
p
cr
essemotiyc,sidcagraciadanaediçhodenl
imero7,com conceito
PsicologiipuccAMpl.Osprccessosde inclusLonabasededados
A
a
va
l
i
a
ç
â
o
CAPES
p
a
r
a
pe
r
i
ö
di
c
os
c
i
e
nt
f
f
i
c
osinternadcnais.
PqclnfoenoserviçoSciEloencontramemtramitaçpo.
A primeiraediçâodatado segundo semestrede 1993,com artigos
PP5
versando sobre a Psicoterapia e Interajâo.A5ediçöes seguintes
REVISTACADERNOSDEPSICOLOGIA.PUBUCAN ODODEPARTAMENTO trazem os sep intes temas:Esmdcs Pslcossociais e Psicoterapia;
DEPSICOLOGIA DA FACULDADEDER LOSOFIAE CKNCIASHUMANAS EscaladnDiap öticodaAdaptaçso Operacionalizado;Psicoterapiae
Saide;VérticesdeObservaçâo;sal
ideeDesenvolvimento.
DAUNIVERSDXDEFEDERAI.DEMINM GERAIS
Em
a
g
os
t
o
de
1
9
99
c
omp
l
e
t
a
sete anos, sem interrupçso nas
LulsFllvfo Silva Couto (Editor#a Revistaf àlysson Massote
Ccnwlàl)VitorGeml#fHnnnel#MfguelMahfoudl# ân/ Cedlia publicaçöes,podendo p0risso,oferecerpropostade Msinatura aos
CarvalholJxs=dm Maria da Mata âzerédl,Leandro 'km=&: leitoreseinstituiçöesvariadas.

periodicidade.Nestasseteediçöes.EstudosdePsicolc#apublicou50
artigos, 7 entrevistas, 8 resenhas, 10 comunicaçöes breves e 2
republicwöes. Considerando-se apenas os artigcs e um autor

'

MallovDfniz(**,$,MariadeFJlf= & Cmz(**,2),CelsoFrancisco
Toe fn (**,S), Clll
i l àndréa Me orgc Borges (**,2) e Betânia
Diniz Gonçalves(##,3)(Departamento de Psicologia, Faculdade de

PP7

PSICOI.
DGIAREFLEXAOECRkICA(ISSN0102-7972)

FilosofaeCiênciasHumana,UniversidadeFederaldeMinasGerais, Editorresponsâvel:s'
flvl Helena Koller(IEs/sociedadeCientfticaà
qual é vinculada: Curso de Pös-Graduaçâo em Psicologia do
BeloHorizonte,MinasGerais)

DesenvolvimentoY niversidadeFederaldoRioGrandedoSul)
Cadernos de Psicologia (ISSN:0102 -3071),publicwJo anual
iniciadaem 1987,destina-seàdivulgaçâodeartigcsdeautores,tanto

Dados gerais: A Revista Psicologia. Re/lexl0 e Crftica é uma

doBrasil,quantodnexterior,Possuium ConselhoFxfil/rzlcomjmsto

publicaçâo semestral de trabalhos originais: relatos de pesquisas,
estudns teöricos,revise s crfticas da literamra,comunicaçöes breves
sobre y squisas,relatos de experiência profssional,notas técnica,
resenhas,notfcias,na 1e,a de Psicologia.Todas as submissöes de
manuscritosdevem seguir as Norma.
qde Publicaçâo do Publication

por professores do Departamento de Psicologia da Universldade
Fedefal de Minas Gerais tendo, como funçro bbica, editar a

p bliiaçlo.Um outro conselho,denominado Consultivo,écomposto
pordocentisdediversasinstituiçöesacadêmicasconceituadas,tanto
doBrasil,quantodoextericr,etem comofunçâo subsidiar,atavésde
pareceresfundamentados,a aceitaçâo dosartigosa ele encaminhados
334

Msnxloftheâ- rfcuaPqchologicalAssociadon(1994,4.diçâo),nc
quedizrespeito ao esdlo de apreesentwâo do manuscrito e aosaspectos
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éticosineltntesarealizaçlodeum kabalhociendsco.Osm=usclitos
recebido: sD,inicialmente,apreciados m lo Fzlitor,se estiverem de
acoMo com asNornmqsersc ennaminhadcsparaConsultoresc#-b c,
escclhidosI)e10Fditor,entrepee lisadoresder= l e & ccmy tência
nafea.Osmnnuscritorpzem serrecomendadcsparapublicaçb ou

prcgresso evidanamodemidade,o contextc socialeadesciênciae
umaentrevistacom Dr.V uardo Kalina.No sentido deincentivara
produçpo de conhecimento em Psicologia e contribuir para a

divulgaWocadavezmniordestesconhedmentos,areWstaPsicclogia;

TeoriaePrlticaaceitacontribuköes,naformadeartigosinéditosou

entreWstas, de pesquisadores, professores, alunos e proissicnais
interessadosem publicarsuasproduçöesem um vefculodequalidade
Fzitorial.A decbposnaléfeh peloFzlitcr.
Estatfstica:A Psicolo#aReflexâo:Crfticaéeditadadesd:1986. tseriedade.
+
De1996,foram publicados,oitont
imerossobediçpodantwaeditora
eum ntimero poreditorconvidado.Foram 17œ ps#l> ,com 99 PPIO
NTERACôES:ESTUDOSEPESQUISASEM PSICOLOGIA
artigospnblicados,45rejeitadose122em processp.Autoresdetodos I
Re
vistaK
V- JPUIdoProgramade'JJ-GrW I/JIW/ em 'Jfc/ltql da
cs cantos do Brasil e de algtms outros pafses, assim como
J/Paulo
ccnselheiros e consultores. Mais de cem bibliotecu àrasileiras UniversidadeMoMarcos,M oPaulo,S'

rejeitados.A versâc rzformulndnserlencgminhadaparaoCnnselho

recebem arevista.sejanosistemadepermutaou assinatura,trinta
biblioteecas de pafses de Lfnp a Portuguesa e dez de Lfngua
Esgnnbola.
Indexaçâo: A revista estl indexada nos seguintes indexadcres

O painel visa apresentar as caractedsticas bssicas da revista
lnteraçnes como: seu histörico, sua evcluçâo, a estatfstica dos
assuntnsporâreas.arelwëodo corpoeditoriale d0sconselheiros,

intemacionais: Pqclzfo (Fccbl/gl
kul àbstractsk UM CJ
(BIREMEI;ChildDevtlopmentâàllrccl.
r>WBibliography (IECD);e
nonacional:Index-psiPeriödicos(CFP).Enctmtlwseeletrôninnmente
disponfvelnaIntemetpelo SciEluo (Scientnc Electronic ll:mr.
y
Online).

apresentando ainda o fac-sfmile dos sumoos dos nimerosjb

PP8
REVBTARE-CMACâO

CentrodeReferênciadeSJIIIIJ& Infânciaeàdolescência
PP9
REVISTAPSICOLOGIA:W ORIAE PU TICA-APRESENTACAO

Armando Roc/la Jûnior e Paulo Francisco & Castro (Editcres Faculdade dePsicolcgia -Universidade Presbiteriana Mackenzie -

S5oPaulo-SP)

Tem-secomoobjetivoaapresentaçâodarevistaPsicologia:Teoria

e Prstica, periödic: semestral da Faculdade de Psicologia da
Universidade Presbiteriana Mackenzie que comefou a circnlar em
1999 e enccntra-se cadastradn sob o ISSN 1516-3687.A referida
publicaçâc tem uma.tiragem de 20* exemplarese édistribufda a
todasa;Instituiçsesquemantém o curso dePsicologia daAmélica
Latina,atodasSociedadesCientfticasligadasàPsicolcgia,ao$alunos
eprofessoresdûMackenzieeaoutrospesquisadoreseprosssinnais

editados.
A Coordenaçso do entso Curso de Mestradc em Psicclcgia da

UniversidadeSlcMarcosprojetou arevistaInteraçëezaclcngode
1995,lançandooseuprimeironimerono 10semestrede1996.cnm a
hnalidadeprecfpuadedivulgarosresultadosdaspesquisas,empfricas
cuteöricas,queviessem aserdesenvnlvidasnointeriordoPmpama.
A propostadecriaçâodeum vefculodessanaturezavinhaatendernb
apenasrequisitcsinsétucionaisrelacitmadosàproduçpodeum curso
dep4s-graduaçâomnqtambém asexigênciaspropriamenteculturais,

pois pesquisas cujos resultados nr0 sâo divulgados perdem sua
utilidadetinalidade,tM to no planoepistemoldgico comoncplan:
social.

Interaçnes nasceu num momento sipificativo da trajetöria da
Psicologia na Universidade S50 Marcos. Comc revista ciendfka
especializada da Jrea, destinava-se a ser vefculc de regiseo e
divulgaçâo dos resultados da prodtlçâo cientffica com a qual se
comprnmetiaentâoaUniversidadc,aocriarseucurs:deMestradoem

Psicolo#abem comoumaCoordenadoriadePesquisa.O surgimento

desteperiödicoyasscu asermarcadistintivadainaupraçpo da
tradiçâodepesqmsadaSâ0Marcos,aoladodesuajlconsedada
kadiçso de ensmo e pesquisa no campo da Psicolngia e que se
atualizac0m acriaçâodcC'ursodeDnutorado.
M sim,ao criarInteraçses,acomunidadeacadêmicadoCursode

quenossolicitarem.Em janeirodocorrentealm criou-seaFaculdade Pös-Graduaçâo em Psicolo#a tinha em mente alcançar vlos
dePsicologia,Qriunda do desmembrnmento da entâo Faculdade de nbjet
ivos;divulgarparaasociedadeem geraleparaacomunidade
Filosofia, Iztras, Educaçâo e Psicologia, onde o curso estava
Wnculado desde a sua implantaçâo,hl nove anos.A ediçâo deste
periödico pretendeu marcarainstalaçâo daFaculdade dePsicologia
comc Unidade Universitl a Autônomw mas principalmente
contribuir para a divnlgaçpo de informaçöes relacionada ao

cientfsca,os resultados da produçâo acadêmica dc Prcgrama de
Mestrado em Psicclogia daUniversidade Sp0 Marccs;promovera
adoçso de normas de qualidade na conduçpo do conhecimento

cientftkoem Psicolo#aenasuacomunicaçâo;fomecercritériospara

a avaliaçâo daqualidadecientfficada Psicologiaedaprodudvidade
dos docentes e discentes pesquisadores. individualmente, e da

conhecimentopsicolö#co.A polfticaeditorialdarevistasepautana
publicaçâodeprcduçöesciendficasna1eadePsicolo/aouâreas institukâo como um todo; contribuir para a consolidaçâo da
atins,com uma abrangência que possainserir trabalhos de carlter

teörico (relacionadosà revisâo de literatura,reflexöes conceituais,
descriçôes teörica, entre outros); trabalhos de carâter pritico
(descrevendo estratlgias de formaçâo, discussöes metodollgicas,
apresentaçâo de atividadesdeextensâo,entre outros);trabalhos de
pesquisa,sendotantodecarlterempfrico como de carltersubjetivo
(com tratamentoquantitativo,qualitativooumisto)eentrevistascom

?ersonalidadesde expressâonanossaérea,contribuindo com suas

l
déiasparaaformaqomaisatualeabrangenteemPsicologia.Como
atéadatade orgnnlzaçâo desteresumo,tem-seapenaso volume 1,
ntimero 1 em circulaçâo, optou-se pela exposiçâo dos artigos
impressos no referido nt
imero:Retlexöes em Psicologia e Ciência:
umaanâlisedapesquisaaplicadaà.psicologiaclfnica,Reiexöessobre
ainterpretaçëo em psicoterapia,Consideraçöessobreo emprego da
psicoterapia breve psicodinâmica, A psicanélise na nossa
modernidade,Um estudo teörico sobre a formaçâo do psicölogo

abordagem do conhecimento, mediante estudos centrados nc
desenvolvimento do potencialhumano,frente às novas demandas
psicossociais;contribuirparaa consolidaçâo damemöriadaprstica
cientfscanoe bito daPsicologia)servirde vefculo de intercambio
com cutrasRevistas,Insutuiçöes,Programas de Pös-Graduaçâo e
pesquisadores,abrindoespaçoparatrabalhosdosmesmos;colocarao
alcance de professores e alunos das vo asmodalidade,se nfveisde
cursosdaUniversidade,subsfdiosparaotrabalhodidJtico.
PPII
Evolatm oN AND COGNITION

M naldo Garcia** (Departamento de Psicologia Experimental,
InstitutodePsicologia,UniversidadedeSâoPaulo)
A revista 'Evûlution and Cognition''(ISSN:0938-2623)é uma

publicaçëo do GKonrad Lorenz Instist fur Evolutions- und

organizacional no Brasil,As contradköes entre concepçöes de Kognitionsforschung''(Altenberg& onau,Austria).CorooEditorial:o
ResumosdeComunicaçses Cientîficas
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presidentedo corpo editnrialé RupertK edl,professofemérito da
Universidade de Viena e ftmdadof do Departamento de Biclcgia
Teörica dessa universidade.O corpo editorial incluicerca de 30

gublicaçâo com () secular em 1997 foram editados apenas dois
nt
imeros.0 segundo anc/Volumeccmeçotlem 1998.D 0 editados
trêsnt
imerosp0rano.Osestatutcsdo periödico fcram editadosno

cientistas renomados da Europa (iustria,Memanha, Inglaterra, primeiro nimero explicitando como seu objetivc ''divulgar o
Suécia,Suka,Bélgica,ItfiaeEspanha)eAméricadcNorte(EUA e conhecimento cientffico nas Jreas de Psicolcgia Escolar e
CanadI).Obietivosdarevista:oobjetivoprecfpuoédesenvolveras Educacionalededomfnioconexo''.Suassessöessâo:artigos(te4ricos
abcrdagens evclucionistas da cogniçso.A revista publica artigcs
relacionadcs a evoluçlo e cop içâo produzidos nas keas de

e de pesquisa), comunicaçâo de pesquisu, resenhas. histöria,
sugestöes prlticas e registros informativc. Seu coqm editorial é

Epistemologia Evolncionista,Etclo#a,Psicclogia,Epistemclogia, constitufdopordcutoresvinculadosainstimiçöesnacionais(60*)e
Izingtlfsticae (ntras.A publicaçso pro?öe-sea atuarcomo um fnro estrangeiras(4û%).Nasesslodehistöria,M um subtöpicodestinado
interdiscillinr aberto a todos os aspectos da pesquisa sobre a aentrevistarpessoasnotlveisquejlcont
ribufram paraaâea.JJ
copiçso no homem e ncs ânimais, incentivandc a
interdisdplinaridade,0 desenvolvimentcdeumalinp agem cientfsca
comum ea compreensâo mlituaentre disciplinu queinvestigam os
processcsde aprendizagem filogenética,ontogenética eculttlral.A
revistapublicatrabnlhpsempfricoseteeöricosnoscamposdaciência
evclucionista e ciência cognitiva, com ênfase em perspectivas
interdisciplinaresscbrearelaçâo mtitt
m entreprocessosevolutivose
prccessos cognitivos, e textos sobre o sir iticado da pesquisa
cognitiva para as teorias da evoluçâo biolögica e sociocultural.
Periodicidade;a revista é uma publicaçso semeseale 0 primeiro
volumef0ilançadoem 1995.A revistaéumapublicaçâc rep lare,

fcl'
am entrevistados:Solange M.W echsler,Maria Helena Ncvaes,
Arrip lr nardo M gelini,TerezinhaLinsdeAlbuquerqueeSamuel
Pfrcmm Netto.A primeira diretora foiGeraldina Porto Wittere a
diretcraatualéAdciaAparecidaM gelidcsSantos.O periödicotem

atingindoseusobjetivos,encontralb apoioentreosautoresdaIrea
QuerdoBrasil,querdoexterioreaceitaçâoentreosprotissionaisde
PsicologiaEscolaredcmfniosconexos.
#Presidezt
e* ABM PEE
##Doceate#tlPUC- Ctlpl
/?f/lc,eH F
#*Doutornndntl
aPUc -caw inas

zkl
avmsc&we.periaico.dfvlllglft
l cientl
jcaerr/fkfabcieatl
pca

em 1999,jsseencontraem seuquintovolume.Idioma:csartigoss5o PP15
publicados necessariamente em inglês com resumos em alemâo.
Contelido:Ostftulnsdealgunsartigcspublicadoseseusrespectivos

PERIöDICOCINTIFICO;PSICöLOGOINFORMK IO

tores: isbaz Marques e Tania Elena Bonsm (Universidade
autoresilustrnm oconteidodapublicaçâo:1)Osaspectosetclögicos Edi
MetodistadeS5oPaulo-UMESP)
daagessâo:scbreosfundnmentosbiolögicosdaPsiccterapia e
Psiqmada (Medicus); 2) As rafzes evolutiva das emoçöes PsicölogofaFornuçâoéumnrevistatécnico-cientfticaqueabrange
t
'
W immer);3)Sobre a crigem da criatividade e sua evnluçso no
1eadePsicolo/a etnmbém dasEiênciasasns,com sede na
cérebro (Christos);4) Distinguindc entre acaso e regularidade - a
UniversidadeM ete stadeSâoPaulo,nacidadedeSâoBem ardodo
EpistemologiaEvclucionista eNeurossiologia (Imlouschek,Lang e Campo,EsudodeS5oPaulo.
Deecke);5)Umaabordagem constmtivisu do problemadainduçâo
A RevistaPsicölogofaFornmçrovincula-seaoCtlrsodePsicologia,
(Diettrich);6)Fundnmentosneurobiolögicosdaterapia da arte:um daFaculdadedeCiênciasdaSatidedaUniversidadeMetcdistadeSâo
estudo de caso em esquizofrenia (Baukus);7)Sobrea Biologiada Paulo-UMESP.
categcrizaçroperceptual(Huber);8)A Psicolo/adoCcnhecimentc 0s objetivos da Revist Psicölogo iaFbrnmçpo compreendem:
nûcontextodaTeoriadaEvôluçâo(Stotz);9)Asgectosevclutivos Favorecer a divulgaçb, por meic de publicaçâc, de trabalhos
dasinteraçöesafetivo-copitivas(WimmereCiompi);10)O quecs ciendscosnaIreadaPsicologiaeCiênciasa e1a asns;Favorecera
pedagogcs pcdem esperar da Epistemologia Evolucicnista ccm

iniciaçâo da escrita cientffica de alunos de Psicologia,atravds da

referênciaaaprendizagem eeducaçâo(Miller-Kipp);11)Dimorssmo publicaçb conjunta professor-aluno;Facilitar 0 intercknbio de
sexual em comportamentos espaciais (Choi e Silverman); 12) ccnhecimentosentrePls-GraduaçloeCzraduaçâoem Psicolo/a
Vefculosdo conhcimento:m efatosegrupossociais(Caporael);13) PublicartrabalhosrelacionadosàPsicologiaeCiênciasae1aafns,
Ccnhecimento e estruturas biolö/cas adaptadas (Plotkin); 14) Fue se enquadrem nossegui
tescritérios:RelatosdePesquisa Cérebro e linp agem:para além do hemisfério cerebralesquerdo lnvestigw öesciendficasquean
presentam um corpoteörico,descriçâo
(lmlouschek);15)Influênciasdaativaçâohormonalem habilidadese dospasosmetodolögicos,anl sedosresultadosediscussâodestes,e
atitudes (Gaulin, Silverman, Phillips e Reiber). Editora: a casa principaisconclusöes;RelatosdeExperiênciaProfissional;Trabalhcs
publicadora 6 a W UV - Universitëts-verlag (Vienna University Teöricos - levantamento e anâlise de constructos telricos js
Press).Anoio institucicnal:apublicaçso tem o apoio do Escritörio existentes,e que tragam questionamento e levantamento de nova
t2ulttvaldaCidadedeVienaedcMinistéricdaCiênciadaiustria.
##12
PslcollflA:CIINCIAEPROFISSAO
ConselhoFederaldePsicologia
PP13
Psrrut
Facul'lndedeplic/l/gfcdoCenlm UniversitârioFMU

PP14
PslcolDGlAF,
sc0I.
AQEEDUCACIONAL

Geraldina Porto Witter* (PresidentedaABRAPEE),Maria Sele?m
M.deOliveira**(Söcia)eMariazfoSocorroJ.
zf/:Buriti**(Söcia)
Pslcolxm lAD COLAREEDUCACIONALéPeriödicocientfscoeditado
sobre a responsabilidade da Associaçâo Brasileira de Psicologia

Escolar(ABRAPEE).Seuprimeiront
imerofoilançadoem novembro
de 1996,durante o IIICongresso Br%ileiro de Psicolcgia Escolare
Educacional, no Rio de Janeiro, Para fazer coincidir o ano de
3 16

hi
P
ljteses a serem divulgadas:Revisöes Cdticas da literatura
slcolögicaedeCiênciasasns;DescriçâodeInstrumentoseTécnicas
originais,quecontribuam parao desenvolvimentodaPsicolo/ae
Ciência atins;Resenhas;Notfcias,Agenda Anual de Psicologia;
Entrevistasque contribuam para a ampliaçëo do conhecimento em
Psicclogia eCiênciasasns;A periodicidade da revista é anual;A
RevistaPsicölogo iaForrrmçâoé compostap0rum Editor,um Editor
Associadoeum CnrpodeAssessoresCientffkos.
Asetapasdoprocedimento adotadoparaaceitaçsoepublicaçâodos

trabalhossâo:Ostrabalhosserposelecionadossegrndocritériode
relevl ciaeadequaçâo àsdiretrizeseditoriais.Osedltoresdarevista
constituem asinstb cias responsJveis poressa etapa;Ostrabalhos
serâo enviados para parecer de qualidade a ser elaborado por
assessores cientffkos. O com o de assessores cientftkos e os
pareceristasad& c,p0releindicados,compöem osltrcdequalidade
responsâvelporessaetapa.
Osparecerescomportam trêspossibilidades:aceitaçâo integraldo
trabalho;aceitaçso com alteraçöes;erecusa.
Resumosde ComunicaçöesCientlscas

Sociedade Brasileira de Psicanfise de Sëo Paulo - Sociedade
PsicanalfticadoRiodeJaneiro - SociedadeBrasileiradePsicanâlise
éum periödiconovo,ccm primeirapublicaçsoem 1997,quefci do Ri0 de Janeiro - Sociedade Psicanalftica de Porto Alegre criadocom oproplsitodeincentivarosaluno:degradnaçâoàleitura Sociedade PsicanalfEca de Recife - Sociedade Psicanalftica de
eàescritacientffca,bem comcpropiciaraosprofessoresdocursoum Pelotas - -sociedade Brasileira de Psicanllise de Porto Alegre espaçoamaisparapublicwâodeseustrabalhos,edostrabalhoscom GrupodeEstudosPsicanalfticosdeRibeirâoPrdo-GrupodeEsmdos
seus alunns.Possuicarâter de iniciaçâo cientffica,uma vez que a dePsicanâlisedeBrasflia-Gm po deEstudosPsicanalfticosdeM ato
Psicologiacontacom um periödico eadicionalnaH a,qualseja, Grosso do Su1- Grupo deEstudosPsicanalfdcosRio-3 - Nticleos
RevistaMudançu,ligadaaoCursCdePös-Graduaçâoem Psicolo/a Psicanalfdcos:deCuritiba,Belo Horizcnte,Espfrito Santo,Marflia,
Natal,Goiânia.FortalezaeMaceiö
daSalide.
TemasE Autores:Ostrabalhosa serem publicadosreferem-se a
PP16
temu de psicanfise (teoria,técnica e clfnica psicanalftica).bem
ARQUIVOSBRASILEmO:DEP8ICOLOGIA
comointerfaceseaplicaçöesdapsicanfise.A RevistaBrasileirade
Psicanl seaceitatrabalhosdosmembrosecandidatosdaAssociaçâo
Francof,oPrestiu
g /nfngrit/
Brasileira de PsicanEise e tnmbém de autcres convidados ou
indicadnspelnsncssosEditores.Asnormasgeraisdepublicaçâode
PP17
PSICO-USF
trabalhosnaRBPencnntram-senapsginahnaldecadanlimero.
Luiz& raanff/deO m CamposeKonradLindmeir(Universidade
Estesforam ostemasdosdoisliltimosvolumes:Volume32.1998:-

Em quakuerdoscasos,oautorreceberécöpiadoparecerdocorpo

deassessorescientfticos.

Pulsâo Pensamento Um novo olhar (n0 1);- Afetos e Expressso
Cultural(nO2);-Pleno asdoXLICongressoIntemacionaldaPAA PSICO-USF é um periödico de Psicolo#a mantido pela Temasatuais:espwoefnrma (n@3);-XVIICongressn Brasileirode
UniversidadeSb Francisco/sp criadoem 1996,com cobjetivode Psicanslise(n@4). Volume 31.1997:-Crises,Psicanl se(ne1);propiciar à toda comunidade cientffica uma alternativa para Subjet
ividadeObjetividade(n*2);-PsicanlseeCriatividade(n@3)
publicaçào de artigosdepesquisa e teöricos,além de resenhas ou
RealidadePsfquicaeImaginaçâoCriativa(n@4)
S:oFrancisco-Itatiba)

comunicaçsobreve.A PSICO-USF épublicadaanualmenteem dois
vnlumes,adotando a m lftica editorialde avaliaçâo pcr pares,de

forma anônima e sislosa.Assim,tcdo trabalho submetido pra
publicaçâ: é avaliado por,no mfnimo,doismembrosdn ctmselhc
ccnsuldvo,compostopordocentespesquisadoresccm tftulcdedoutor
otlequivalente da mm'spresigiosu instituiçöes nacionais.Conta
ainda com membros do conselho consultivo de universidades
estrangeiras.Atualmente,aPSICO-USF estlindexadaem duasbases

Prccedimentos De Avaliacâo:Os trabalhos encaminhados para a
secrdariadaRBP scrb enviadospara4consultoresdaRevistaqueo
examinarâopreservando-seoanonimatodeautoreseavaliadores,sob
coordenaçâo do corpo editorial.0 resumo d0s proceedimentos de
avaliaçb encontram-setsmbém naplginasnaldecadanl
imero.
JoaoBaptistaMF.Fr>(u(edit
or)

'IIflSergipe,#75-8*flpld/rA 07-01243-*1JJ/Paulo-SP -Teltfa (011)
258-6473-e-mail:3rbp@orimhet.com.br-erl
@ cge.
'lwww.rbD.orkbbr

ecrelffrfcAdmittistrativa
de dados intemacionais a:PSICODOC (Espnnhol) e Sociological J
MurfcCristinaCamargoPenteado
Abstract tlngl&l, devendo dnrante o ano de 1999 receber a

qualificaç:o necessMa à indexaçëo no Psycholo#cal PP19
Abstrace sychLit.A PSICO-USF n5o possui restrköes prévia Cv in osDEPslcox tM
quantc à insutuiçso d0(s) autortes), tipologia do msnuscrito lnstituto& PsicologiadaPont#ciaUniversidadeCatôlicadeMinas
submetido,nâo sendo ainda vinculada à alguma lreaespecffkaou
txriadentm daPsicolo#a.Em seustêsanosdepublicaçâo,sua PP20

divulgaçbo fcide 68% de artigosinéditos de pesquisa e 32% de
estndostMricos,além de34 resenhasdelivros.Suapolfticaeditorial
busca centrar-se n0S parâmetros de qualidade da American
PsychologicalAssociationedaANPEP.
PP18
REVBTA BRASILEmADEPSICAW LISE

Publicaçâotrimestral
,desde1,
0 7,ISSN n'0486-641X

HISTURIA -A RevistaBrasileiradePsicanâlise-RBP teveseu
primeironimeropublicadoem 1928,p'açasaopioneirismodeDurval

Marcondes.queescreveuaFreuddandocontadestaedkso,tendo

recebido umaesumulantermdn-respostado fundadordaPsicanfise.
Circunsth cias do momento,porém,impediram a continuidade da
publicaçâo da Revista. Em 1951 cons*tuiu-se ofcialmente a
ScciedadeBraileiradePsicanMisedeSâo Paulo eem 1967 aRevista
foirelançadaporDurvalM arcondes,VirgfniaBicudo,LuizAlmeida
PradoGalvâo.LaertesFerrâo eArmando Ferrari.Desde entâo vêm
sendo publicada trimestralmente,hé 32 anos. Desde seu infcio a
RevistaBrasileiradePsicano serecebecontribuiçöesdepsicanalistas
detodoo Brasil,apresentando trabalhoscientflicosde alto padrâo de
autoresnacionaisealgumascolaboraçöesdeanalistasestrangeiros.

Revista Bruileira De Psicanélise.örzâo OficialDa Associacâo
Brasileira De Psicanfise. Desde 1971, a Revista Brasileira de
Psicanélise tornnu-se o örgâo oficialda Associaçâo Brasileira de

Psicanfise(ABP),entidadequecongregaasseguintesSociedadesde
Psicanslise,Gm posdeEstudo eNt
k leosPsicanalfticos:

Resumosde Comunicaçöes Cientçficas

REVBTAPSICOLOGIA:W ORIAE PEK UISA

Norbertoâllrdl4eSilva#:1/(UniversidadedeBrasflia)
'FJJ
REvlsu Pslcozoou Jk f.
srt/pp
MariaLuciaBoarini+,'tw&7Joséda Costa*,Karenu
wlvfcsallesSilva

rllckner' e fzwr/ Yoriko ono* (Departamento de Psicolo/a,
UniversidadeEstadualdeMaringl;MaringJ,Paranll
O presente periödico é uma publicaçâo do Departamento de
Psicologia,da UniversidadeEstadualde Marings,inscrito no ISSN
sob nO1413-7372eindexadonasseguintesbasesdedados:Index-psi

(ConselhoFederaldePsicologia)e CLASE (CitasIaatinoamericana
en Ciencia Sociales y Humanidadees).Teve infcio em 1996,com
periodicidade semestral,sendo que até o presente momento foram

editados6 (seis)nimerosregularese2 (dois)especiais.Osnlimeros
especiaisreferem-seaosestudosapresentadosedebatidosduranteos
eventos:'SemanadePsicologia- UEM '',ocorridosnosanosde 1997

e 1999.Este periddico tem como objetivosprincipais:incentivara

produçâo e a divulgaçâo de conhecimentos ligados às ciências
humanas. particulnrmente os trabalhos elaborados por professores.
alunos e prosssionais da psicologia e feas aâns;e,favorecer o
intercâmbiopedagögico ecientftico entreprotissionaiseacadêmicos
da Universidade Estadualde M aringâ e de outrasinstituiçöes.Sëo
publicados artigos, relatos de pesquisa, comunicaçöes, resenhas,
entrevistase resumosde tesese dissertaçöes,de âmbito nacionale
intemacional.Os trabalhos sâo submetidos à anslise do conselho
editorial e a consultores tztf hoc. Os nt
imeros publicados sâo
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distribufdos, atravts de intercâmbio, doaçles, assinaturas e
comercializaçsc, para cerca de 60 universidades ptiblicas t

1*23
G WJT: RE-CRIKM D0 CENTRO DE REFERINCIA DE ESTUDOS DA
palticularesqnemlntém 0cursodepsicclo/a,paraosConselhos INFV CIAE ADOLESCIHCIA
M Continie Mônica Carvalho Vc#cl/l&J
FederaleRegicnaisdePsicolcgia,bem comc paracutrisenudades Maria de Lourdes J'F'Z'
decarstercientfsco.
Kassar (Universidade Federalde M ato Grosso do Sul,Cnrnmbl m ocente/spïftlrc
MatoGrossodoSu1)
'Docente/lfee r/tfcComissk Orglzlfznz/zvu
WDiscente/nolsi
st
a

Jklcvray-c/ltwe;periôdico,pelfccitk cientncaerevistaJccdépucc
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Boll:w DEPSICOIXGIA

A RevistaRe-criaçk f0ielabotadap0rum grupcdepesquisadores
dcscursosdePsicologia e Pedagogia do Centro Universitkio de
Corumbl,daUniversidadeFederaldeMato Grosso dc Sul,c0m 0

objetivodedivulgaras?esquisasrealizadu peloCentrndeReferência

de Estudos da Inrancia e Adclescência - CREIA,implantadc em
1993.Este Centro tem porhnalidade estudar,pesquisar e prestar
Serviçossobretemasrelacionadosàinfl ciaeadolescênciadaregiso
O BOLETIM DE PSICOLIY IA épublicado pelaSociedade de doEstadodeMatoCzrossodoSul.
Psicolûgia de Sâo Paulo - SPSP,que foiflmdada em 1945 pelos
A Revista encontra-se no seu 4* nlimero e vêm publicando
pioneirosdaPsicologianoBrasil.A SPSP seconsituinamm'santiga sistee ticamente os estudos do CREIA como também de outros
sociedadedePsicologianoBrasil.
pesquisadores,nacicnais e estrangeiros,que trabalham c0m essa
Um d0sobjetivosdeumascciedadedentfscaéodediftmdira temftica. Portnnto a revista Re-criaçâo têm possibilitado um
infcrnmçâo cientfsca e paraisso sâo uulizadnsmuitosmeios,tais
como:conferências,cursos,simpösios,retmiöesepublicwöes.Dessa intercâmbio entre os pesquisadores,emiuquecendo a produçb dc
derisco'
'.
forma o Boleim de Psicologia é a publicaçâo oficialda SPSP.O temalnfl ciaeAdolescência''
Os
e
s
t
u
dos
qu
e
v
e
m
s
e
n
do
de
s
e
nv
ol
vidos pelo CREIA apontam
primeiro Boleum foipublicado em setembro dc 1949 eno presente
paraumasituaçëo p'
avesobrea.vidadascriu çaseadclescentesude
anoestâcompletedo50anosdepublicaçâoinintenupta.
N0 10ano e 1 vclume foram publicados4 nl
imeros, porém em risco''danossaregiâo,A regiâodeCorumbl,fronteiracom aBclfvia,
scfrediretamented0sefeitosdoprccessodoMERCOSUL.
funçpo da! dihculdades encontradas pelas diversas diretoria,
Alpmaspesquisarealizadasapcntam paraproblemascnmo:ûusc
principalmente de ordem financeira,muitasvezesocorreram fus6es
i
nd
iscriminadc de drogaspor parte de crianças em idade precoce,
devM osntimeroseatédevolumesem um unicoexemplar.A partir
p
r
o
stituiçâoinfantil,formaçâodeganpesjuvenis,trabalhoinfantil,jl
dovolume 10,suapublicaçâopassouaserdedoisnimercsporano.
p
r
e
s
entesnanossaregiâo.Taissituaçöesmerecem seracompanhadu
Assim ao chegarao cinquentenM o,encontra-senc nimero 110 e
eanalisada.
sdeperto,com vistisadiscutirpropcstasdesuperaçâodos
volume49.
p
r
o
bl
e
ma
atuais.Nessesentido aRevistaRe-criaçâo,tornou-seum
épssfvelobterinfcrmaçöesscbretcdosostrabalhospyblicadosno
v
e
f
c
u
l
o
i
mp
ortanteparaadivt
llgaçpo desszsestudosjunto aosseus
Boletim até1975.atravésdondmerocûmemnrativodo30 aniverso o
P
a
r
e
s
.
daSociedade,nt
imero69dovolume26,queapresentaum fndicede
é com esseobjetivoquepretendemosexpôraRevistadoCREIA,
todososnl
imeroseumaanlliseglobaldostrabalhosatéessadata.O
no
Congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia, buscando
Boletim comemorativo do cinqtlentenM o da SPSP,nlimerc 46 e
ampliar nossas parcerias,com outrcs pesquisadores, que tenham
nimefo 1(A também ofereceum fndiœ detodaamatériapublicada interesseem publicareintercambiarsuasexperiênciasdepesquisa.
até1994,bem comoumaailéliseglobaldïspublicaçöes.
lnciuecdolezclncà pesquisaepllhlictlft
b
O Boletim publica artigos originais, eabalhos teöriccs e de Palavraz-chave:in/t
pesquisa,resenh% bibliogrl ca.textosderesumosdeccnferênciase PP24
palestras,correspondência de carltercientfsco,notfcias de ordem REVBTABARBARöI
geralquesejam deinteressedosassociados.
Ascnlaboraçöesencnminhadasparapublicaçâodeverpccbedeceràs Jerto Cardoso #J Silva (Departmmento de Psicologia), Josiane
''NormasparaApresentaçâc deTrabalhos''e serâo examinadaspda â:mn/lom da Silva e Rosana Jardim Czzzzldlom (Departamento de
CiênciasHumanas,UniversidadedeSantaCmzdoSul,SantaCruzdc

lraiCAJIO BoccatoAlves(SociedadedePsicclogiadeS40Paulo)

ComissâoEditorial,quefundamentadanoparecercircunstanciadc (às
cegas)de dois assessores(ou três,quandohouverempate nosdois
primeiros)epelo impacto da publicaçâc decidir; pelaconveniência
ounëode suapublicaçâo.
O Boletim de Psicologiaé indexado na Base de DadosLILACS

(LiteraturaLatinoAme canaedoCaribe em Ciência daSaide).
O Boletim dePsicologiaédistribufdogratuitamente aossdcinsda
SociedadedePsicologiadeSEoPaulc,bem comoaceitapermutac0m

A Revista Barbar6i vem sendo editada desde 1994 pelos
depm amentos de Ciência Humsnas e Psicologia da UNB C.A
publicaçso darevistapermite adivulgaçâo dasreflexöesa respeito
dasatividadesde pesquisa e dccência,asim comn um eslaw de

intercâmbio acadêmico jtmto a outras instituiçöes de ensinc e

pesquisadopafs,visrdoum intercâmbiomaissölidoparaagrimorar
receberoBcletim dePsicologiadevem preencherumaschadesöcio a qualidade dostrabalhosdesenvolvidospelas respectivu Jrexsde
conhecimentoedentrodapröpriaunivtrsidadt,promovtndoaripida
efetivoeenviarà.SociedadedePsicolo/adeSâ0 Paulo (SPSP), aprcpriaçâo do queéproduzidono espaço acadêmico esuadifusâo
juntamentecom opagamentodaanuidade.A fichapodeserobtida para ()pliblico em geral.Além disso,procufaestimularaproduçso
através de solicitaçho pe
'lo correio ou na home page da SPSP;
acadêmicad0salunosdep aduaçâoepös-graduaçâo,incentivu do-os
hty://www.psycheleticaor#spsp
nceberem artigos de qualidade para serem encnminhados à.
Witter(1975)ressaltaaimportânciado Boletim dePsicologiano eadicto
oria da revista Barbaröi. O trabalho dos editores consiste em
senddc dedivulgarepreservarmuitainformaçâocientfâcae grande
omovero contato com especialistasdaslreas de conhecimento dos
partedahistöriadaPsicologiano Brasil.Acrescenta ainda que:GO pr
r
e
s
pectivosDepm amentose outrospara recepçëo eintercâmbio da
Boletim tem publicadoartigosfocalizandoosmaisdiversosassuntos,
produçâoIocal,bem comodedivulgararevistanoscanaiscientfticos
5em seprenderaestaouàquelaposiçpoteörica,procurandocontribuir
ne daSBPC.Naparte
n5osöparaadivulgaçâcdainfornmçâocientffica,mastambém paraa como congressns,seminàiosejomalon-li
editorial, dar-le-âo a leitura, a revisâo, a supervisb , o
elevaçlodonfyelprofissionaldoPsicölogo''(p.10).
acompanhamento do processo de escolha'e a preparaçâo dostextos.
Além disto, continuamente, realizamos reuniöes entre editora e
instituiçöes,devoluçâo detextosecomentM osdarevisâo,divulgw âo
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outrosperiödicos.As Bibliotecasou Instituköes interessadasem

'

Sul,RioGrandedoSu1)

darevista via congressos e eVentos promovidosp0resta e cutras
instituiçöes.No ano de 1998,a revista completcu cinco anos de
existência. Ao longo desses anos, mantivemos atualizada a
periodicidadedarevista,fatorextremnmente impnrtanteparao seu
reconhecimento e continuidade no meio acadêmico.Salientmmcs
comc resultado desse trabm o a nossa indexaçb ao Sociolngical
Abstracts,desdedeo primeirc semestrede 1998,cnm o registo nos
sep intesbancosdedados:SocialPlanning*olicyand Development

A Revista'Jycll;éumaproduçâocientftkad0 CentrodeEstudos:
Pesquisa em Psicnnn'lisedaUniversidade S5o Marcos,que naceu
com ointuitndecontribuirpa'
aadisseminaçâodaPsicanfiseepara
a emergência,em seu campo,de espaçosde cadosao debatee ao

confrontonadiferença,ouseja,à.suapluralidade.

C0m periûdicidade almal,teve o primeiro ntlmero lançado em
novembro/g7,scb inscriçlo ISSN 1415-1138,stndo composta por

artigcs(estudns,pesquisas,revisb ,ensaio),conferências,resenhas,
Abstracts(SOPODA)eLinguisticsandLanguageBehaviorAbstracts resumosdedissertaçöeseteses,crênicaseinformaçöes,enviadospor
(LLBA),denotaaqualidadedarevistaedoempenhodeseusditores autoresligadosaopensamentopsicanalftico.
Parapublicaçâo,0 materialé submetido àapredaçpo do Conselho
Projetopnandado:EQ UNISC
Jkltwrar-ce ve.
'psicologia,cf/acf
a.
vhvmanaseperfx ico
CientpcosintegradoPorpsicanalist% dediversasinstituiçöesdopafs.
+
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FZTILOSDACLXICA-REVISTASOBREA INFANCIAC0MPROBINMAS

Os trabalhos devem ser inéditos, expressar problematizaçâo
relevante,trazeralgumacontribuiçâoao desenvolvimento do esmdo

doobjeto,apresentarsuportescientfscoetécnico,pertinentesàsua
Leandrodeujonquière(FaculdadedeEducwâodaUniversidadede nat
ureza,exgressarposicionamentopessoaldoautoreteradequada
SâoPaulo),MariaCHllf?m MacknrloKupfer(InstitutodePsicologia estrnturaMglco-redacional.
da Universidade de Sb Paulo)e Elisabete âplrdcl
'
#a Monteiro Ao Conselho EditorialflfIRevista Flyc/lé cabe a discussb de
propcstasparaapublicaçâc do periödico,queesté!ob adireçlo de
(FaculdadedeEducaçâodaUniversidadedeS50Paulc)
JaciremaCléiaFerreira.
A Revista Esilos da Clfnica é um produto das indagaçöesque
O endereço pafa encaminhgmento d0s trabalhcs é:Rua Clövis
foram stlrgindo ao longode anosde trabalho clfnico realizado pela Bueno de Azevedo,176,CEP 04266-* 0,lpiranga,S5o Paul&SP.
Pré-EscclaTerapêudcaLugardeVidaque,olientadapelapsicanllise, Fone:(011) 6914-4488 rnmnl 2045; fax: (011) 6163-5963; Site:
atendecriançaseadolescentescom prcblema.
semocionaisgraves.A Jhttpi
//wwm smarcos.br:e-mail:psique@servensmarcos.br.

necessidadedeescreversobreaclfnicaveio,em conjunto,atendera
exigênciadauniversidadepelapesquisa.Em 1996,aProf.Dl'
a.Maria
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Cristina Kupferfunda,em conjuntoc0m o Prof.Dr.Izandro de REVBTAIMAGW/RIO
Lajonquière,aRevistaEstilcsdaClfnica.N0 desdobrnmentodeste Mariau isaSandovals'b lidl(UniversidadedeSpoPaulo)
percurso,é criado,em 1998,o Laboratörio deEstudosePesquisas
Psicanalfticas e Edacacionais Sobre a lne cia, instbcia de
coordenaçâo dasdiversastardasdesenvolvidas.A Estilosapresenta
textossobrediferentestemltica vinculadas,pcrexemplo,àclfnicae
à educaçâo na psicose e autismc infantil, ao campo da
psicopedagogia,aotratamentnpsicanalfticodecrianças,àabordagem
clfnica de questöes linp fstic%, à discussso de experiênciu
institucicnais,bem ccmo àsimplicaçöestedrico-clfnic% pröpriasdo
desdobramento da ccnexöesda psicanfise com cutroscamposdo
saber,em especial,ccm a educaçâo.Em dezgmbrc de 1996 fci
iniciada a publicaçrn semestraldaEstilosda Clfnica.A Estilos é
produzida na universidade, porém, aceita colaboradores @ e se
encontram fora do meio acadêmico. Os autores da Estilos
desenvolvem atividadesacadêmicasem universidadesdo Brasiledo
exterior,assim comoatuam nc meio clfnico &cu educacional.Cada
nt
imerotrazum temanorteadorquecaracterizaosdossiês:oprimeiro
nl
imero trouxe como tema ç'Psicoses e Instituiçôes';o segundo
ç'Psicanélise e Educaçâo'';()terceiro V sicanélise e M edicina'';o
quarto'.A PsicanâliseeaEscoladeBonneuil.UmaEducaçpoParaOs

Exclufdos';oquinto(ediçsocomemorativad0sdezanosdoLugarde
Vida)çflfnicadosDistdrbiosGlobaisdo desenvolvimento'';o sexto
uAsVicissitudesdalnfância'';csétimo'4laeiturasdoAutismo'',Além
dodossiêtemstico edeartigcsdiversos,aEstilosdaClfnicacontém
outras seçöes como: uma sw âo intitulada Transmissâo, resenha
bibliogro ca, relatos de experiências institucionais. discussâo de
casos clfnicos, ftmdamentos de psicu âlise e. finalmente, o

PP28
Fzs'
rtroosDEPslcolœ lA

Pdm u cia âziz'nf Raposo do A= ml (Presidente do Ctmselho
Editorial)
O perildico X studosdePsicologia'' é nma publicaçâo que tem

como ûbjedvo divulgara pesquisa cienït
icano Brasil,aceitando
trabalhosoriginaisreferentesà psicologiacomo ciênciae prosssâo
priorizandorelatosdepesquisa.estudostdricoserevisöescrftica da
literatnra,relatosde experiência prosssional,comnnicaçöesbreves,
resenhaseinformaçöessobretemas,eventoseatividadesreferentesà

psicolo/aecartasaoEditpr.
é pnblicadapeloInstitutcdePsicolo/adaPuc-cnmpinas,hé16

anos, e é composta por nm Conselho Editorial,um Conselho
Deliberativo e um Conselho Fiscal,composto pcrprofessores do
lnstitutodePsicologia,eleitosporseuspares,com um mandato de
doisanos,com possfvelreconduçâo.O ConselhoEditorialéccmposto
porum Presidente,um SecretM oeqm Tesoureiroeum representante
doCtmselhoDeliberativo.A anélised0smnnuscritosérealizadapor,
no mfnimo,dois editores.O Corpo de Editores é composto por
professoresconvidadosdediferentesUniversidadesBrasileira,com

reconhecido sabernaâreadapsicologiaedapesquisapsicolö#ca,
lançando mâo de consultoresAd-lloc quando necessM o.A revista
tem circulaçâo nacional e intemacional principalmente atavés de
permuta com bibliotecas e universidades nacionais e estrangeiras e
solicitaçöes de pessoas ssicas fora do pafs. principalmente,via

expediente(com atividadesacadêlnic% promovidaspelo Laboratörio
e o Lugar de Vida). A Estilos aceita o envio espontâneo de Internet.
colaboraçâo. Os textos encnminhados para publicaçâo na revista
devem obedecerasnornusparao envio de artigose resenhas,e sâo
avaliadospeloseditorese pela equipe de consultores.A Estilosestâ
registradasob onumero ISSN:1415-7128.
â Revistavem recebendoapoiodeulgu??azinstituiçses dentre'?
zlJFAPESP e
ComissâodeCredenciamentoeâpte Financeiroda USP.

Do ano de seu infcio em 1973 até 1993 a diapamaçâo de capa,
tnmanho e orgnnizaçâo do texto foi a mesma. tendo tido uma
mudança de 1994 até 1995 e outraem 1996 que permanece atéo
presente numero queé o Volume 16,no.2,1999.Vale ressaltarque
este periödico, tem mantido sua perioicidade intata neste anos de
circulaçâo.Em 1993 foipublicado o fndicegeralcorrespondentea 10

Jklt
wrcl-c/l
cve; psicandlise,injânci
aepesquisainterdisci
plinar

anosdecirculaçâo(1983-1993).
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Em 1996. a Diretoria ftz um esforço de modemizaçëo do
periödico, em sua orgnnizaçso administrativa e operacional

JWYCS: -REVISTADEPSICANV ISE
Centro#zEstudosePesquisa6m Psicnnn*lise(UNIMARCO Editora)

objetivando torns-lamais 1#1,eticitntee atual,incluindo,nestas
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mudançasumanovo lay-outdecapa.Novasnormasdeapresentaçâo
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De 1999 em diante,a levista passa a contarc0m umaCnmissàc
F'
-ditcrialcompostapor 2docentesdc DepartamentodePsicologiae
Educaçâc,representantesdediferentesIreasdosaber,e um Ccnselho
Editorialde pesquisadoresvinculadosaUniversidadesdetrêsregiöes
do Br%ile duasdo exterior,do Canadl e dePortt
lgal,que
ccntemplam as Ciincias Humanas e Scciais, a Filosofia e a
resumod0sartigosdepesquisa.O objetivodarevish édismnibilizar, Educaçâo.
A Cademcs de Psicologia e Educaçâo Paidéia define-se agûra
em ftp,um artigo nafntega,porvolume.afim defacilitaraleitura
imediataporaquelesquetenham dificuldadedeobtençâo darevista como prioritariamentetemltica,ccm sessöesqueincluem relatosde
em papele também despertar0 interesse deum numero maiorde pesquisa,textnsde revislo da literatura,textosteöricos,relatosde
experiênciaeresenhas.A periodicidadeémantidaccmo semestral;a
leitores.O endereçonaIntemetéh* ://www/epub.nrg.br/epsico.
Consideramosqueo mm'crproblemade nossc periödico ainda se (listribuiçpo passaa incluir0 sistemade asinaturaspara dccentes/
encontra na circulaçâo, pela dihculdade de distribuiçpo. Outro prcfissinnais,permanecendo o envio gratuito às biblictecas das
problemaéaindao apoio hnanceiroparasuaconfecçâo,sendoque InstituiçöesPl
iblicas.

d0s manuscritos forma introdnzidas,afim de adapd-las às ntwas
exigências de d itoraçso eletrônica, assim comn para agilizar a
eamitaç:od0smanuscritosentreosFzlltoresatéa$uaaceitaçb snal
parapublicaçâo.NesteépocaaRevistaf0icolocadanahternet,onde
os usukics podem vera compcsiçâo do Corpo lMitcrial,obteras
Normaspara publicaçro e ler a ccmposiçâo dos volumes,c0m c

hojea$1Estudos dePsicologia''est;sendoeditadagelap'lcada
PD-campinas.Acreditamos que,ccm a organizaçlo inanceira da
revista,quenospermiteincentivara sinaturasemanteracirculaçpo
dentreacomunidadecientffka,enâosöentreInstituiçöes,haverlum
pande avanço principalmente no que se refere ao impacto desta
publicaçâcna11.
e,
aaquesedestina.
PR 9
REvlsu Cr y-ltNosDEEx cAçâoPAEYIA

SetordeFWIICJCJO m epartamento de Psicolcgiae Educaçâo,USPRibeirsoPreto)

A RevistaCaderlmsdeEducaçsoPaidéianasceem 1991.juntoao

setordeEducaçâodoDepnrtnmento dePsicologiaeEducw âo,como
umapublicaçâo semestral, ccm ISSN 0103-863X,umaComissëo
dePublicaçpo,fornmda porprofessores e um Conselho Editorial,
composto mr 5g11- expressiva de diferentes feas do saber,
vinculadosa UniversidadesdoEstadodeSâ0Paulo, tcdcsc0m sua
atençb vcltada para osproblemaseducacionais.A Linha Editorial
dosCademos e!'
a sefvircomo vefculodedivtllgaçâodetrabai
hosde

pesquisa eprojetosdeintervençlo- detudc 0 quesefazese
experimenta em Educaçso no Brasil-incluindo a cclabcraçâc de
diferentesinstituiçöes,fazendoparceriascom aRededeEnsincde1Q
e20Graus.Desdeseu infcio aRevistafoienviadaaBibliotecasde
Universidades,aprofessores,pesquisadoreseentidadesdeclassedo

magistério,fazendo uma distribukro gratuita de cerca de 2*

exemplares. A revista foi num crescendo, mantendo sua
periodicidade, aumentando o numero de artigcs publicados,
estendendoarededecclaboradores.
Em 1995ela snfreumaprimeirarefornmlaçân,passandoachamar-

seCademosdePsicolo/aeEducaçsoPaidéia,buscandoampliar os
contet
idospublicadose a clientela a ser atingida,passandc a uma
tiragem de 10X exemplares,reestmttlrandoasuamlladiretaparase
adaptar às necessidades presentes na Comunidade Cientfsca.No
perfodnque sesegt
m aFundwâod:Amparo hPesquisadoEstado
de Sâo Pauln avaliou arevistaraprovom ae snanciou doisde seus
nl
imeros.O sistemadedistribuiçâopodeassim pernmnecero mesmo,
incluindo-se atender a solicitaçöes de coleçöes ccmpletas para

bibliotecasde Universidades Privadase outras hstituiWes,com

interessevoltado àsquestöeseducacionais.Umacolaboraçâocom o

CentredePsycho-Education duQuébecf0iestabelecidaeobtida a
autorizaçroparaareprûduçâodeartigcs deinteresseparao pûblico

brasileirodaRevueCanadiennedePsycho-/ ucation.
Em 1998.depoisde uma primeiraavaliaçâo dasRevistasNacionais
feitapela
CAPES,em queaCadem os dePsicologiaeEducaçpo Paidéiafci
cla sitkada como local, mas recebeu um conceito A, novas
mudançasforam sendcprevistas,nosentidodedaraestapublicaçëc
um carlternacional.A avaliaçâo seguinte altera estequadro e tom a
maisevidenteanecessidadededaraosCadem osum FORMA'D que

pennitaseja0 conteidonelapublicadodevidamenteapreciadodeneo
daCcmunidadeCientftica.
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recente-associadaaessecampo -representano todo daPsicologia,
comopelanecessidadededarcxpressb aessaproduçâo,grandepal
'te
da qual desconhecida de pesquisadores de outras sub-ârehs da

StlclymAosBRASILEIRADspslcotoolA(SBP)
Mârcia R.'t/nflgl/nD Rubiano (1'tesoureira) e Pem R.Lignelli Psicologiaeali
jadadodebateteöricodaforrrmlodepsicllogos.
Essadfvidaparacom aJreade Psicologiado DesenvolvimentoOtero(söcioplenc)

queseevidenciaporumal/cl
grladeçutueduas#lcz?#zzldecuçlncft
z

A SBPsur/uem 1991comosucessoradaSociedadedePsicologia denovaspublicaçöes,nacionaiseinternacionais,noBrasil-começa
deRibeirâo Preto,cujacriaçëo,em 1970,foipossfvelgraças a asersaldadaapartirdo tim dadécadade80,com arealizaçso,em
circunstl cias sociais existentes no inkio da década de 70,
especialmente a incxistência de örgàosde classes e a ausência de
frrum paradebatecientfscodaJreafatnresaliadosaum grande e14
estudantil.A importância e necessidade de uma Sociedade para
congregarprofissionaisquecomeçavam a serformadospeloscursos

Recife,dedoiseventoscientftkosasociadosàB SBD -Intemational
Society forStudies ofBehavior Development:0 encontro latino-

americano (1989)e o encontro geral,bianual(1993).Depoisdisso,
em desdobramentos e com o esforço de algunsGTsda ANPEPP,
foram realizados, respectivamente, o 1 Simp6sio de Pesquisa

dePsicologiaf0iumabandeiradaterceiraturmadePsicolo#ada Brasileira :1AlDesenvolvimentos'lcf/-fbgnflfv/(UERJ-RJ,1996)e

o 11Congresso dePsicologia do Desenvolvimento (Gramado -RS,
recebeyapoiodoscolegaseincentivodeprofessores,especialmente 1998).Esscsesforçcsresultaram aindaem publicaçöes,quetêm sido
Dra.Angela Simöes Rozestraten (Irea pfosssional) e Dr.Joë: degqanderel
evlcianoprûcessodereorientaçâodaênfueatualà
Clsudio Todorov (Jrea de pesquisa).Durante seus 29 ancs de refendaJrea.
FaculdadedeFiloscia,Ciênciaselzet.
r% deRibeirpoPreto.Esteide,
al

existência,foram seuspresidentes:AndréJacquemin,CarlcsAlberto
Bezerra Tomnz,Carclina M artuscelli Bori,Deisy das Graças de
Souza,lsafasPessotti,JosùAparecidodaSilva,JosfLinodeOliveira

Com este trabalho pretendemos discutir: I - as contribuiçöes

teörico-metodolö/caseseusdesdobramentos,pr4priosdaPsicologia
doDesenvolvimento;H -asinterfaceseosimpactosqueaproduçâo

Bueno,LuizMarcellinodeOliveira,MariaV gelaGuimrâesFeitosa, prlpliadessasub-lreageranodebategeralem Psicologia.
Maria Clotilde Rossetti Ferreira, Reinier Johnnnes Antonius
11-Objetivos:-Areuniëodeelementcsparatraçarum panoramada

inserçâodaPsicologiadoDesenvolvimentonapesquisabra ileiraem
Psicologia; - A identificaçso dos principais eixos temùticos de
anuais(R.A.
),c0m cercaden111participantesnostiltimcsanos,ecom interessedûspesquisadoresem PsicologiadoDesenvclvimento,afim
publicaçöes pertinentes ac evento; - ediçâo de publicaWes, demelhordelinearosavanp srecentesno campo;-A caractelizaçrc
especialmenteosperiödicos''
Temasem Psicologia''e 'Cademosem das perspecti
vas mttcdclö#cas dcminantes na pesquisa
Psicûlogia'
',- organizaçso de três pré- congressos, sendo dois contemporb eaem PsicologiadoDesenvclvimento.
IlI-FontesDeDados:Fonte 1-A obraPesquisasBrasileirasem
internacionais,- ctmrdenaçâo de atividades da Jrea de Psicologia

Rozestraten e K cardo Gorayeb.Neste perfodo,denee asinl
imeris
atividadesdesenvolvidas,desucam-se:-realizwâo de 29 reuniöes

junto àSBPC e participaçâo ativanoprocesso de elaboraçâo dms Psicologiado Desenvolvimento (Orgs,;MOIAA MLS,CORREA J.
DiretrizesCurriculares.Hoje,csex-presidentesedoissöciosplenos & Spinillo,A.1998),em especialoscapftulos 1,2 e 3 além de
eleitosfonnam o Conselho daSBP,a qual tem porobjetivo:- Antoniazzi,Rosa eHutz (1998);Fonte 2 -A listade professorescolaborar para o desenvolvimento cientffco e técnico do pafs,promoverapesquisa,oensinoeaaplicwâodaPsicologia,visando o
bem estar humanc,- prcmcver e facilitar a cooperaçâo enec
pesquisadores,protissionaiseestudantcsdePsicolcgiaeâreasafinsidefender questöes de polftica cientffica e programas de
desenvolvimentocientfsco etécnicoqueatendam osreaisinteresses
do pafs;-defenderosdireitosdosque ensinam epesquisam,edcs
qlletrabalham na aplicaçso dcsconhecimentcspsicolögicosezelar
pela ética nasatividades cientfficas.Considerando que atualmente

pesquisadores söcios da Sociedade Braileira De Psicologia Do
Desenvolvimento e as respvctivas linhas de pesquisa,por eles

apresentadas;Fonte3 -O Jevantamento nacionaldosdoutoresem

Psicologia,realizado pelo periödico Revista Psicologia:Tdsrfc e

Pesquisa,@ .13,N0Especialde1997),
Fonte4 -Anaisda l
iltima ANPEPP (maio de 1998),da XXW 11
Reuniâo AnualdaSodedadeBraileiradePsicologia(1993)edc
ConpessoInteramericanodtPsicologia(1997).
IV - Nl
icleos Especfficos Identiscados: - Desenvolvimento e

existem muitas sociedades de leas especfscas da Psicolo/a, Linguagem; - Desenvolvimento e Educaçso Infantil; inémeroscursosdefûrmaçâo,conselhosprofissionaisanfvelnacional Desenvolvimento e Cogniçâo;- Desenvolvimento e Pessoas com
dades Especfficas; - Desenvolvimento Morale ética; eregional,além dossindicatoseconsiderando,pnroutolado,ofato Necessi
daSBPestarsendochamadapararepresentaraIreaanfvelnacionale
internacional,a diretoria gest/o 98-99 est; empenhada em fundar as

Sociedades Cientfscas Associadas de Psicolo#a visando unir e
integrar as forças existentes no sentido de melhor cumprir seus

AdolescênciaeJovensem Situw âo de Risco;-Desenvolvimento e

Envelhecimento(Senescência).
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SX IEDADEINTERNACIONALDEETOLOGIAHUMANA(1SHE)
objetivos.
Diretoriaatual'
.LuizMarcellinodeOliveira(presidentel;Geraldina henaldo Garciae@ (Departamento de Psicologia Experimental,
PoftoWitter (vice-presidente);AntôniodosSantos(secretlriogeral); InstitutodePsicologia,UniversidadedeS5oPaulo)
ElisaMédiciPizâo Yoshida (primeira secreto a);MariaTereza A.
Em 1973, Karl von Frisch, Niko Tinbergen e Konrad Lorenz
Silva(segundasecretM a);MérciaR.BonagambaRubiano(primeira
r
e
ceberam o Prêmio Nobel de M edicina ou Fisiologia por sua
tesoureira)eCecfliaGuarnieriBatista(segundatesoureira)
PP2
SX IEDADE BRASILEmA DE PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO:
BUSCANDOESCAPAR DOgREDUCIONISMOS
Presidente:Vera M .R.De Vasconcellos,Vice-presidente:Silvia H.
Kollere Organizadora Principaldo trabalho:M aaudia fatwe.
vde
Oliveira

I-lntroduçâo. A anélise do lugar que a Psicologia do
Desenvolvimento tem ocupado historicamente, na reflexâo em
Psicologia, bem como seus desdobramentos mais recentes, se faz
necessM a,tantopelo papelsigniicativo que aproduçâoacadêmica
Resumosde Cornunkaçles Cientl
*ficas

contribuiçâo para a fundaçâo da Etologia,detinida como o estudo
biolögico do comportamento. Nessa mesma década, a Etologia
Humnnaapresentou um grandedesenvolvimento.Entreosetölogosde

lfnguaalemâ,Eibl-Eibesfeldtdestacou-seporsuacontribukâoparaa
sistematizaçâo da Etologia Humanaj desnida como o .
estudo
biolögico do comportamento humano.Histörico da Sociedade;entre
os avanços da Etologia Humnna na década de 70,encontra-se a

organizaçLodaSociedadeInternacionaldeEtologiaHllmana(ISHE),
em 1972.O primeiro presidenteda ISHE foi1.Eibl-Eibesfeldt,do
<'M ax-planck Institutftlr Verhaltensphysiologie'',em Seewiesen,na
Alemanha, tendo sido sucedido por W illiam Charlesworth, da
Universidade de M innesotta, EUA. Tendo partido de uma visso
323

etclö#cacl8sicadaespéciehumana,comodesenvolvidaPorEibl- c0m movimento!paraamelhoriadafornmçâodopsicdlogoescolare
Eibesfeldt,a sociedade amalmente ret
ine pesquisadorestrabalhandc de outrns prtéssitmais pfeoctlpados c0m a edllcaçso,bem como
em novaslinhasdepesquisadoccmportamento eda mentehumana estimulado aproduçâo cienïsca e autilizaçëo do sabergerado no
ccm baseevolucionista,como aPsicologiaEvolucionista.Obietivos: ccntextoeducacinnal,escûlareextra-escclar.

rlf
tlnllfm;'
l/6prpduflocienfscc
asûciMndef0iorganizadaparapromoverasperspectivasetolö#cas Palavras-chave:JtldelnA ciestnca,Jlrll/.
no esmdo cientfsco da espécie humana em tcdo o mundo. A

sociedade encoraja a pesquisa empfrica em tcdcscscamposdo
comportamento humnno empregando toda a gama de métndos
desenvolvidosem Biologiaenasciênciascomlmrtamentaishumanas
dentrodc arcabouçoccnceitualfomecidopelaTeoriadaEvoluçâo.A
sociedade ainda incentiva a troca de conhecimento e cpiniöes
referentesàEtologiaHumanac0m todasascutrasciênciasempflica
do ccm?ortamento humano, Publicacöes: a ISHE publica

+
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SX IEDADEBRASH.
FIRADEPSICOLOGIAHQSPITMM -SBPH
Patricia P.Ruschel,MJFfJJ Decatde Moura, Maria do CJ/'
PI/

Mendes,GlôriaPerezzBellkissRtp/nlno(SBPH -BH-MG)

A SociedadeBrasileiradePsicologiahospitalarf0ifundadaem 4 de
Julho de 1997,pcrum gru?o de prosssionais que desenvolvem a
trimestralmente o :tllumnn Ethology Bulletin''(ISSN 0739-2036), psicologiaem vlrioshospitaisdo Brail.Suasedeestslocalizadaem
com 32 plginas,contendc e gosbreves,notkias de interesse d0s BelcHorizonte.
asstciados, um levantamento da bibliogratia recente da lrea e Tem como ebjet
ivoscongregarpsicölogosque seinteressem pela
resenhu bibliope cas.Em 1999,apublicaçrocompleta14 ancsde psicolo/ahospi
talar,estimularestudosepesquisasqueauxiliem em
'mento,promovera divulgaçâo do trabalho rtatizado
atividade.Conqressos: A ISIE organiza congressos bianuais. O seu desenvolvl
tiltimo ccngresso foi realizado na Simon Fraser University pelopsicdlcp ,mantendoum intercâmbiocientfscc.

Em seusdoisanosdeexistênciadesenvolveuum projetoinicialque
EtolögiadaMente,Etolo/aHumanaAplicada,GêneroeSociedade, incluia realizaçâo de ccngresscs,a organizaçâo de prêmio para
MecanismosBiolögicnsProximaiseEtolo/aeSat
ide.Um simpösic trabalhoscientflkoserevistaqueobjetivapublicar0 trabalhcdo
(Vancouver,Canadl),em 1998.O encontro tratou detemascomo a

especialaindacelebrouos25 anosdnPrêminNobelparaaEtologia. psicölogonaJreahcspitalar.
O pröximceventoserlrealizadoem Salnmnnca,Espanha,em 20* .A O primeirocongressoocorreuem Agostcde98naci
dadedeGuarujl
cidadedeSJoPanlo,Brasil,foiprom stapara sediar0congreesscde - SP. Este evento contou com conferências. mesas redcndu,
2* 2,concorrendcc0m Detroit,n0sEUA.Encontmsanterioresforam ccléquios, painéis e temgq livres, reunindo 750 participantes.O
realizadcs em Viena (1996)e Toronto (199*.Diretcn'
a:O atual sep ndo ccnrre em Agnsto de 99 em Belo Horizonte,seguindo a
presidenteé CharlesCrawford (Depnrtnmento dePsicologia,Simon mesmalinhadetrabalho,
Fraser University,Bumaby,Canadll. A vice-presidente ( Linda Ncs congressos s5o ctmcezidos Prêmios para os trabalhos,

Mealey(DepàrtamentodePsicolo/a,CollegeofSt.Benedict,MN, previamente inscritos e avaliados pela comissâo julgadcra,
St.Joseph,EUA).O vice-presidenteparainfonnnçloeeditordoIIEB selecionada pelo Fundo de Aperfeiçoamento e Pesquisa, Sâo
inior.
é Peter Le reniere (Departamento de Psicnlcgia,Universidade do estipuladasduascategorias:seniorejt
Maine,Orono,ME,EUA). O secretlrio éKarlGrammer(Ludwig- A revista estl em seu terceiro nimero,tem freqtzncia semestral,(
Bcltzmann-lnstituteforUrbanEthology,Viena,éustria).Söcios:a distribufdaparaossöciosebiblictecasde universidadesehcspitais
sociedadepossuiaproximadamente400söcicsem maisde35gafses
domundo,inclusiveoBrail.EntreosB ciosencontram-sebitlogos,
psicölcgns,etölcgos,antropölogose cientistas sociais.Intem et:A

doBruil.
A0 snaldo primeiro mandato a diretoria passarâ seu cargo para

ISHEmantém um sitenaIntemet:hty://evoluEon.
humb.uivie.ac.at.

End.4v.Pasteun89-Jcll1303;cep.30150.290BeloHorizonteMG -Fone-

PP4
Assx nçâoBu slllm/-DEPsIcoL0G1AEscon REEDUCACIONAL

pröxima,jleleitanoanoanterior,duranteoconpesso.

F= 031-224.6454-htt
pl//lwww.sbph.org.br;e-= fl.
'infoqsbph.
oq.br
+
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AVAI.1ACâO DA XXVIIIREUNIM ANUAL DE PKCOLOGIA

Geraldina J't7,.
1/ Witter% (Presidente)eMarcelo & âlmeidaBuriti
Maria#0SocorroL SurilfeGeraldi
naPorto Witter
(SöcioMsociadc)
A M sociaçlo Brasileira de psicologia Escolar e Educacitmal

(ABRAPEE)éentidadecientfscadecarsternacional,criadaem 1990

Asreuniöescientfficastêm papelrelevantenoestfmuloàproduçâo,
na disseminaçâo do conhecimento ciendsco,no intercâmbio entre

tendo,entre cutras,os objetivos de :incentivara melhoria da instituköesetc.A avaliwso de vâiosaspectosdasmesmasede
ia para aprimoramento e planejamentos diversos.O
qualiscaçâo e serviços dos psicölogos escolares e educacionais, grande val
e trabalho,realizado a partirde iniciativa da
assep randcaltopadröeséticoseprofissiönais;estimulararealizaçso obletivo do present
deestudoscientfficosnasIreasdapsicologiaescolareeducacionale
divulgar atividades prrticas e de pesquisas dos psicölcgos

educacionais.Iniciou com 18söciosehojecontaccm 644 sdcios
distribufdcsem quasetodo territlriobrasileiro,garantindoparaseus
asscciados um espaçû privilegiado de discussâo, divulgaçâo e
produçscdetrabalhoscientffkos.Paratanto,contacom um Boletim

pn/brplalfv/ editadobimestralmente,com oitoanosdepublicaçb e
um peri4dico cientffico (Psicologia Escolareâ'
ffllcccDaafl,editado

Diretoria#a Socierlnh BrasileiradePsicologia,fciavaliaraspectos
diversosdaXXVIIIReuniâo Anualde Psicologiaquee1apromove
anualmente. O mïtodo consistiu em inserir nas pastis dos
congressistasum instm mento quepetlia apontuaçpode vo ositens,
em uma escala de 5 pontos, solicitam sugestöes e cdticas.Os

congressistas - sujeitos deveriam entregar cs instmmentos
respondidcsnasecretariaouem lugarespré-estabelecidos.Apenas24

sujeitosdesenvolveram ()instrumento.Também foisolicitadoque

desde 1996 quadrimesealmente. Promove a cada deis anos o
ConpesscBrasileirodePsicôlogiaEscolareeducacionaldevendoem

especialistasnasvM aséreasem que se inseriram ospainéisfizessem
aavaliaçâod0smesmosseguindoum roteiro.Rph-nltados:osaspectos

apresèntadossob aformadeAnais.Também tem promovido cursos
de curta'duraçpo,conferências senlinM os e mesas redondas nos
interkalosentre osCONPE,contando com autorese pesquisadores
nacionaiseestrangeiros.A ABRAPEEtem seempenhadoparabuscar
um espaço para atuaçâo e formaçâo do profissional,se envolvendo
324

a tendência geral foide avaliaçöes superiores à.média ( 2,5).A

20X,em ltajaf,naUNIVALI,ccorreroV CONPE,cujotemasers: melhoravaliadosforam:datadeoconfncia(X =4,3);teml ca(X=4
Osaspectoscom avaliaçâomaisnegativa
PsicologiaEscolareFWlxwcf/aal;tendênciasparaoJgculoXXl.Dos );ecargahorlria (X=3,75).
referidos eventos foram publicados na integrar os trabalhos foram:valordainscriçso (X =2,37)eorganizaçâo (X = 2,93)mnq,
sugestâo maisfreqtientefoipelabusca deum lugarmaisamplo emais

pröximolacesso)com 64% dossujeitosfazendo estaindicaçâo,em
segtmdolugarfkou asugestâodemenorcustoparaoscursos(32*)
asdemaissugestöesfcrnm marcados peladispersâo.Poucasfornm as

Resumos deComunicaçöes Cientlïicas

crfticas e muito espaças,tendo a mais freqûente aglutinado três

PP8

avaliaçöespositivaspelosespecialistas,em todasask'
eas,tendo as

ànaMJ?'
1 Serra,Phdeu lioMouraJm reng/.Phd

indicaçöes ( 12*).Os painéis das valias âreas tenderam a ter Assœ lAçâoBM SIEIRADEPSICOTERAPIACOGNITWA-ABPC

médiasaoredorde4,ep umaescaladecincopontos,nnsvkicsitens
avaliados.CONCLUSOES-epossfvelconcluirqueossujeitosque
responderam o instrumento,bem ccmoosespecialistu tenderam a
valcrizarpositivamenteoevento.Os subsfdiosobtidoss:oûteispara
a progrnmnçâo de outros eventos e a avaliaçso da produçso em
Psicologia.
PP7
SX IEDADEDEPSICOLOGIADESâOPAULO-SPSP

Elisa M e(lici Pizân Yoshidal e Irto de Souzaz (lpontiffcia

UniversidadeCatölicadeCampinaseYniversidadedeSë0Paulc)
Fundadaem 1945, registradacomc Sociedade Civilem 1947 e

declarada de utilidady piblica em 1956, a SOCIEDADE DE
PSICOLOGIA DE SAO PAULO - SPSP constiuia maisantiga
sociedade de Psicologia br%ileira. Criada c0m a finalidade de
''concorrer para o desenvolvimento da Psicologia cnmo ciência e
comoprtésslo'',aSPSP,nestes53 anosdeexistênciatem realmente
cumprido ccm 0 seu papel.Para tanto, tem contado com a
colaborafâc de iminentes psic4lcgcsque lhe conferiram papel de
destaqueem inlimeras iniciativa que visaram a consolidaçâo da

A ABPC - Asscciaçln BrasileiradePsicoterapiaCop itivaéuma

organizaçpoprofissional,cientfticaemultidisciplinar,cajoobjeuvoé

facilitarautilizaçëo epromover0 desenvolvimento daPsicoteragia
Ccgnitiva como uma atividade profissional e nma disciplina
cientfica,além deservircomo um centrodeinfcrmaçöesatodosos
queSe interessem poressa abordagem psicoterlpica. A criaçâo da
ABPC foioscializadaem Abrilde 1998.ao mesmotempoem quea

TerapiaCognitiva(TC)começaadespertargrandeinteresseem nosso
pafs,tanto m rparte de prosssionaisdas lrehs de Sat
ide e Sat
ide
Mental quanto do Pliblico em geri. Sna fundaçpo foi portanto
bastante nportuna no sentido de viabilizar a divulgaçb de TC e
prcmover a congregafb de profhsionais envolvitbs com nma
abordagem psiccterlpica@ eradualmentesedestcaeconquistaum
espaçc privilegiadonocenlriodaspsicotempiasnoBrail,aezemplo

do quejlcnnquistouem outrospafses. A ABPC,adespeitoda
fundaçâorecente.jlcontacom maisdetlmacentenadeassociados.
Tem saa sede no Instituto de Terapia Cognitiva SxDra.M a Maria

Serrf',em Campinas,SP,()primeiro de seugênero no pafs,cuja

propcstaincluia divulgaçso de TC,0 cferecimento de cursosde
intrcduçâo edeformaçb em TC,piestrassobre éreasde aplicaçâo
Psicolo/aem nnsso pafs.Desdeosseusprimördios,desempenhou de TC,atendimento clfnico,além de funcionar como centzo de
papelrelevantenc cenM onacionalintegrando,entremuitasoutras encontro e de diste uiçâo de Iiteraturaespecializada. Duranteesta
lutas,os movimentoseprojetosvoltadospara (jreccnhecimento ReuniâcAnnaldaSBP,além deccnheceraABPC,participantesterèc
oficial daprofissâo,ainstalaçsodn ClmselhnFederaldePsicclogia, a cpcrtunidadede(èterinfcrmaçöessohre um eventcintemacional
doConselhcRegionaldePsicologia,além dacliafâoeinstalafâo do importante que a ABPC promlwersno ano 2(K ,a IConferência
SindicatodePsicnlogiadeS4oPaulc.No plano cientfsco,seu papel Brasileim de Psiccterapia Ccp itiva,arealizar-se enee 26 e 30 de
ns0tem sidomenosimportante.Desdesuafundaçâo,tem contribufdo Setembro,em Itaici,Campinas,SP,com aparticipaçâoconfinmdade
paraadia lgaçâo daproduçâo cientffka em Psicclogia atravésda palestrantes intemacicnais como Dr.n cmasDcwd,Presidente da
prcmoçâo decursos,mini-cursos,palestrase encontros, deforma IACP CçlnternationalAssociaticn forCognitivePsychotherapy'),Dr,
independente ou em colaboraçb com outras entidades, sempre PaulSalkovshs,PresidecteEleitodaIACP, Dr.M hurFreemane
visando a melhoriadaformaçso equalifcaçso deestudutese de Dr.Frnnk Datillio. Durante o evento.interessados poderso ainda
prohssionais.Aindano quectmcemeao seu papelna veiculaçâc da asliar-se à ABPC,e receber,além de umafolhadeinformaçôese
imerorecentedoBoletim daABPC que
produçsc cienKfica,hsque se destacara editoraçpo,muitas vezes fcrmull odeatiliaçâo,o nl
mantida com grande esforçc, do Boletim de Psicologia. Este contdm, entre outras informaçöes, o calendo o de eventos
perie co, que teve seu primeiro nùmtro publicado em 1949, intemacionaisnaâreadeTC.
encontra-se a*almente no 48* volume com um total de 109
fascfculos.Manttm desde()infcio,atitudeneutraquanto àsdiferentes PP9
orientaçöes teöricas,constitufndo-se nnm espaço verdadeiramente SX IEDADE BRASILEIRA DE RORKM CH E OUTROS MéTODOS
rw osl-SBRO
democrlticoondepesqusiadoresnacionaise estrangeirostêm tido a PRolE'
iliadaàIntemadonalRorschach
oportunidadededivulgarem seustrabalhcs.Contacom corpoeditorial Fundaçâo:22dejunhcde 1993 (t
eclético e qualiicado,que garante a isençâo e o alto nfveldesta Scciety)
publicaçâo.Estascaracterfsticastêm assep rado aoBoledm Iugarde
Objetivos:promoveroestudo,apesquisaeaaplicaçsodosmdtodos
destaquenaliteraturaciendlkanacional,como referênciaimportante
e obrigatöria para tcdo aquele interessado em acompanhar o de avaliaçâo da personalidade; promover a intepw b d0s
desenvolvimento da Psicologia. Quanto à conduçâo atual da profissionaisqueutiliymm osmétodosdeavaliaçlodepersonalidade
'afacilitaracoopcraçëo,independentementedossistema telricos
Sociedade,estlacargn dadiretcriaeleitaparaobiênio 1998/1999e pa!
compostapelosseguintesmembros:Presidente:IrtodeSouza,Vice- utilizados; zelar pela formaçâo teörica e prftica dos alunos e
Presidente:Elisa M .P.Yoshida, Secretârio Geral: Adail V. de profissionais que ntilizam esses métodos nos diversos sistemr
Castilho,Secreto aExecutiva:M aM ariaB.Aguirre,SecretM ade existentes;publicarumarevistacientflka;organizaracadadoisanos
Publicwöes:IrafCrisina B.M ves,1*Tesoureira:M aria Conceiçâo nma Reaniâo Cientfâca;informar sens membros dosprogressos e
C.Uvaldo,2*Tesoureira:EdaM .Custödio,1*Suplente:M yrinm A. desenvolvimentos que ocorrem na drea: organizar semino os,
da S. Vilarinho, 2 * Suplente: M aria Lt
icia T.
M . Amiralian, 3* workshops. cursos para assegurar a atualizaçâo dos membros;
Suplente:W alqufriaF.Duarte e4:Suplente:CarlaW itter.O quadro coordenar e sistematizar um banco de dados brasileiro para
de associados é integrado por cerca de 500 söcios entre titulares. estabelecer,para a técnica de Rorschach em particular,tabelu de
efetivos e aspirantes.Para que a Sociedade possa continuar a qualidade fornml, localizaçâo e banalidades a sim como dados
oferecer aos psicölogos e à ciência seus préstl
'mos,depende da nornutivosvllidosparao Brasil.
Atividades Cientfticas: 1.Cursos de especializaçâo no M étodo de
iniciativa e da colaY raçâo de muitos prosssionais, para o que
conclnmamos Você,quesindanëe éMsociado,aseintegraranöse Rorschach. ministrados por professores associados nas seguintes
venha ampliar o rol daqueles que mnntêm esta importnnte chnmn cidades:
SâoPaulo-ReginaSôniaG.F.doNascimento-Te1:(11)864-1652
acesa.
RibeirâoPreto-AndrdJacquemin -Tel;(16)602-3521
Palavras-chave:J'
/cfez?rzzfecientt
pcappsicologiapsociedadedepsicologi
atfe
M oFtlal
o
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RiodeJaneiro-ElianaSbardeliniPerrone-Tel:(21)322-4252
PortoAlegre-CfceroEmidioVaz-Tel;(51)985-2230
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BeloHorizonte-ilvaroJnséIzlé-Te1:(31)378-1603
Cllritiàa-EdufnoSbardelini-Tel:(41)243-4910

Apma Massote Cflrvllb ,Sandra Maria hancisco de /?norfvl,

MariaInh âJJI/??PjIJOhmandes,Walmir'R/no da Silva,Maria

Recife-LiliacTalmcnDiniz-Te1:(81)231-3719
Fuclard.
rMotta6WalterdaW c/laAral
ijo(AssociaçâoBrasileirade
Sâ0Luis-TenöricFariasdeSouza-Tel:(98)235.3670
EnsinodePsicologia)
O curscédivididoem 4(quatro)mödulcs,de45horascadaum,
A AssociaçâoBrasileiradeEnsinodePsicologiaéumaentidadede
com duraWnde2(dois)anoseincluiapresentaçrodométodo.sua
aplicaçâo,interpretaçëoeapresentwâodecasos.
2.Reuniöes Cientffic%:lEncontro & Sociedade Brasileira de

âmbitonacional,decarstereducacicnal,'quevisa()desenvolvimentoe
0 aprimoramento do ensinodaPsicologia.Fmendeensinoccmo um
Rorschacheoutrosmétodosprojetivos-23e24de(mtubrode1995; prccessoeducacionaledeprcdtlçpodoconhecimentcvistoapartirde
11EncontroJa Socielntk BrasileiradeRorschacbeoutros??IJIO#PJ suanaturezasocietkiaedeseucarkereminentementepl
iblico.

projetivos- 19e20deoutubrode1996)ICongressodaSociedade Constituem objetivosespecfticosdaABEP:I- cooperarcom o
BrasileiradeRorscbacheoutrosmétodosprojetivoseICongrlsde desenvolvimentodoensincdaPsicologia,coordenandoinformaçöese
la Societé Internationale de Pqchopathologie Phlnoméno- coligindo dados sobre 0 mercado de trabalho,scbre experiênciu
s'
lnfclllmle- 13a16dejulhode1997)IIIEncontro& Sociedade educacionais de ftlrmaçëc em Psicologia, sobre a?licaçöes dc
Brasikira& Rorschacheoutros??lélp&lprojetiyos- @,
)a12de conhecimento da Psicologia que possam auxiliar na soluçso de
dezembro de 1998) 11 Congresso & Sociedade Brasileira de problemasnacionm'seoutrasinformaçöesnecessl aseimpofantes
RorschacheXIr/Jmétodosprojetivos-aserrl
ulizadode03a06de para a qualiticaçso d0s cursos de formaçâo em Psicologia; 11 maiode20*
promoveroajoionaobtençlodefundosefinanciamentcspara0

3.Publicaçöes:Boletins lnformativos (publicaçâo trimestralda ensinc da Pslcclogia;III -promnvermedidas que cbjetivem a

SBRC);nnais& lEncontro#uSociedadeBrasileira#eRorschache

capacitajâo e a educaçâo continuada do pessoal docente em

outrosmétodosprojetivos(1996);Anais& 11Encontrofl Socieanrle Psicolcpa; V - prnmover () intercâmbio com entidades
BrasileiradeRorsc*cheoutrosmétodosprojedyos(1997);ànaistfo govemamentais e npo governamentais e com os prosssionais e
lCongresso #a Sociedœk Brasileira & Rorschacheoutrosmétodos estudant
esdepsicnlo#aedekeasafins,dopafsedotxterinr;V1projetivose l Congrés de la Societé lnternationale de gromover o interca bio entre as agência formadoras do ensinc
Psychopathologie Phénoméno-structurale (1998); Anais do II1 supericrde Psicologiado qaf
sedo exterior;VII- promovera
Encontro #a Socierln'lo Brasileira de Rorschach e outrosmêtodos

pm/lfvo.
r(1999-emfase& acabamento)

Jâv. Banhirantes,J.
O :-14040-.
% 1-Ribeirk Preto-MoPaulo-Brasil/

Tel.(016)*2-Jd11-Fax.(016)602-3632
PPIO
Assx lAçâo BRASILERA DE PSICOTERAPIA E MEDICAA
COMPORTAMENTAL-ABPMC
Rachel'tWrfgudlKerbauy

colaboraçâo c0m outrasentldadesinteressadasnosprojramasde
ensincdepsicologia,podendo sliar-seaentidadesinternaclonaisque

tenham cbjetivosccnexosou similares;VIH - celebrarconvênios,
acordos,ccntratosnu ajustesccm entidadespiblicasou privadas,
nacicnais(mnâo,paraarealizaçâodeseusobjetivos.
Nessa perspediva, no contexto atual, por força das.novas
determinaçöes da LDB a ABEP ocupa um lugar estratégico na
articulaçsoentreasinstituiçöesfcrmadcra eosConselhosRegionais
dePsicolcgia.Estaarticulaçso setornafundamental namedidaem

que existeapossibilidadedeumagrogressivadesvincutaçpoentrea

Objetivos:A ABPMCéumaorganizaçâninterdisciplinarquetem pof obtençâo do tftulo superinrem Psicologia e a habilitaçâo gara o
cbjetivospromover0 desenvolvimento da psicoterapiae medicina exercfcioprotissional.Naccnduçëodoprccesso relativn àsdiretrizes
compcrtamental nos seus hmdamentos cientfscos, sua prstica e
princfpicséticos,desenvolvera psicoterapia comportamentalcomo
prosssâoeaplicaçëodosprincfpioscomportamentaisevalorizaro ser
humnnneosseusdireitosespecialmentequantoasal
ide.
Söcios: A ABPM C é uma associaçso aberta a profissionais e
estudantesdepsicolcgia.medicinaeoutr&sIreas.
Os söcios da ABPMC recebem as comullicaçöes e publicaçöes,
participam decursosepalestasn0senctmtrosdaABPMC e aqueles
patrccinadospelaasscciaçso,podem votareserem votados.Também
podem obterinfcrmnçöesatravésdo sitedaABPMC naintemet.Os
söciostambém contribuem com umaanuidadedecididapeladiretoria
econselhcccnsultivo.
Encontros:OsencontrosdaABPM C acontecem em diversoslocais,a
critériodadiretoria.AcabamosderealizaroVIIIEncontroAnualem
S5o Paulc.Osenccntrcsanterioresrealizaram-senoRiodeJaneirc,
Campinas,Lindöia,Santos.Nâoexisteumacidadefixaeadiretoriae
a sede da sociedade mudam a cada dois anos de acordo com o
domicfliodoPresidentedaSociedade.
Nos encontros da ABPM C temns geralmente de 450 a 6*
participantesqueexpöem seustrabalhoseassistem deseuscolegas.
Ostemassp0diversiscadosbem como osprocedimentosutilizadcs.
O referencialIcomportamental-cognitivo.
Ex-presidentes: Bemard Pimentel Rangé; Hélio José Guilhardi;
RobertoAlvesBanaco.Presidenteattlal:RachelRodriguesKerbauy.
Presidenteeleitoparaopröximobiênio:HélioJoséGuilhardi.
Fone(11)8184448

cunictllares a ABEP tem procurado exercero papelde mediador
encaminhandoo resultadodasdiversasdiscussöesnacionaissobre o
tema, subsidiando a Comissâo de Especialistas do Mec. Neste
processo destaca que a organizaçâo de contetidos curricularesem
tcrno de eixos estm turantes, garantindo ao mesmo tempn uma
formaçsosölida,atravésdpnl
icleocomum,e tlexibilidadeem ftmçso
do dinnmismo inerenteàPsicolcgiaéfundamentalpara c exercfcio
prosssionalnccenlriocontemporâneodomundodotrabalho.

Palavrapchave:Jtl
rvlflçltl'm rdcioprtl
/z.
e aalell
tlllfliltvl/
+

zl'
tl?neJ?c#e.www.abpnuzorg.
br
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FROGRAMASoF#J:-G> o&:N &

PROGRAMADEPöSGRADUAN O
PP1
PROGRAMA DE ESTUDOS P6S-GRADUADOS EM PSICOK GIA
EXPERIMENTAL:M XLISEDOCOMPORTAMENTO

Asatividadesde pesquisa sâo desenvolvidasdentrc de trêstemas
principais,pcr:.
*,
s m posorganizadns em Bases de Pesquisa,às

quais os pesquisadores estâo vinculados, quais sejam:
Compcrtamento e Fisiologia da Reproduçëo; Cronobiologia) e

Roberto âlvel Banaco (cocrdenador) e Tereza MJHJ Sério (vice- Ecologia e Comportamento Animal.O Propama conta com 10
coordenador) Pcno cia Universidade Catölica de S5o Paulo - professores crientadores doutores,todos com Wnculo permanente,
DepartamentodeM étodoseTécnicas-SâoPaulo-SP

além detrêsoutrosem fasesnaldecapacitaçâo.
Os cursos de Especializaçëo e M estrado têm entrada anual,

O programa propöe integrara pesquisa de processosblsicose a
formaçso deum pesquisadordealt: nfvel,com o col ecimento da
prdticaem anllisedocomportamento.

enquanto que o Doutorado admite alunos em re/me de fltlxo
contfnuo.Comorequisitoparasersubmetido aojulgamento desua

Sâo objetivos do programa criar condiçöes para um estudo
aprofundadodobehaviorismoradicaledaanllisedocomportamento,
desenvolvendoapesquisasobreprocessosbIsicoseprocedimentosde
intervençëo,contribuindo parao desenvolvimento te4rico-conceitual
dobehaviorismoradicaledaanâlisedo comportamento,eformando
pesquisadoresedocentes.
O programa tem trêslinhas de pesquisa:Histöriae fundamentos
epistemolögicos, metcdolögicos e conceituais da anllise do
comportamento;Processcsbâsicosna anâlise do comportamento,e
Desenvolvimento de metodologiase tecnologiasdeintervençâo.Em
cadaumadaslinhasdepesquisaalunose professoresse crganizam
em tom odenlicleosdepesquisa.
O corpo docente é composto ?or professores da PUCSP ccm
formaçâc em anélisedo comportamento eproduçâo cientficanesta
ârea:MariadoCnrmoGuedes,SérgioVasconcelosdeLuna,Roberto
AlvesBanacc,MariaAmaliaM dery,TerezaM ariadeAzevedoPires
Sério,Nilza M icheletto,FaniEta M alerbi,Fâtima Piresde Assis.
Pretende-se constante a presença de professcres visitantcs de
reconhecidacompetêncianaârea.
O progrnmndemestradc deverlsercompletadc no prazo mfnimc
de um ano e meic e no prazo m/ximo de dois anos e meio.Para
comgletarocurso o alunodeversobtertrinta edciscréditos:nove
créditos em três disciplinu obrigatörias,nove créditos em três
disciplinasoptativa ,seis cre tos em duas atividades de pesquisa
supervisionadaeoitocre tosrelativosàdissertwâo.
A seleçâc dos alunos se baseia na anâlise do desempenho
acadêmico do aluno, no seu conhecimento de anâlise dp
compcrtamentoenoseudomfniodalfnguainglesa.
O propmmn,que iniciou suasatividadesem março de 1999,teve
pafasua primeira turmncinco bolsasCAPES,duasbolsasCNPq e
umabolsaPICDTeumabolsaFAPESP.
PP2
O PROGRAMADEPIB-GRADUAIAOEM PSICOBIOLOGIADA UFRN
hlevnndre Menezes, Maria & Fâtima ârrlfx e lft7r1 Emllia

dissertaçâo ou tese,o alunodevecumprirum mfnimn de 25 créditos

em disciplinasnoMestrado,ou12créditosncDoutorado.Oconjunto

de disciplinas estl organizado de modo a propcrcionar uma
abordagem multidisciplinar, enfocando aspectos psicolögicos,
tisiolögicoseecolögicosdoComportamentoAnimal.
OsdocentesparticipantesdoProgramamantêm estreitarelaçsocom
agraduaçâo,ministrandoasdisciplinasdeFisiologia,Comportamento
Animal,Ccmunicaçân Animal,Psictésiologia e Cronobiologia e
participandoativamentedcprogramaPIBIC/CNPq.
Dentrndapropostamultidisciplinar,além dosagiiidonordeste,que
éestudadorm cativeiro,numacolôniacom cercade230 animais,e
nocampo,numa1eadereservapertencenteaoIBAMA,ogrupovem

ampliandc0nlimerodeespéciesestudadas,hojeincluindotambém o
plinho rotador (Stenella longirostris) e o boto cinza (Sotalia

puviadlisj)estudadosem condiçöesnaturaisnailhadeFemandode
Noronha e no litoraldo RN;a ema (Rhea americana),em uma
estaçsoecol4gicadoRN;além depeixesdafaunabrasileira.
Pelacaracterfsticadasua proposta,o Programatem despertado o
interessedealuncsprovindosdediferentesregiöesdopafs,atestando
a sua condiçëo de grupo de referênciana 1ea de Comportamento
Animal.
+

PP3
PROGRAMA DE PY -GRADUACAO EM PSICOO GIA D0
DESENVOLVN ENTO
InstitutodePsicologia,UniversidadeFederaldoRioGrandedoSu1PortoAlegre.

0 PropamadePds-tlraduaçpoem Psicologiadc Desenvolvimento

tem ccmoobjetivos:formardocentesepesquisadoresqualiscadcs:
melhorar a qualidade do ensino de graduaçâo e pös-graduaçâo;
produzirnovosconhecimentoscompatfveiscom arealidadenacional;
desenvolver a Psicolngia como ciência; e, contribuir para a
capacitaçâodeprofissionaisqueatuam naérea.Em 1988,iniciaramse as atividades do M estrado visand: atender a alta demnnda da
Regiâo Sul por uma melhor qualiicaçâc de seus professofes,

Yamamoto (DepnrtmmentodeFisiologia,universidadeFederaldoK o
GrandedoNorte,Natal,RN)

pesquisadores e prosssionais da Jrea de Psicolo/a.Em 1995,
iniciaram-seasatividadesdoDoutoradoc0m oobjetivoespecffcode
proporcionaras condköespara que o doutorando desenvolva os

O Programa de Pös-czraduaçâo em Psicobiologia da tTRN foi
iniciado em 1985 comc M estrado tm Psicofarmacologiae tem sua
origem em um convênio firmado com o Departamento de
PsicobiologiadaEscolaPaulistadeM edicinaetinanciado pclaFinep.
Esseconvênio tinhacomo metaprincipalatitulaçâo de docentescom

conhecimcntos e habilidades necessM as para se tornar um
pesquisadorautônomo,com plenodomfniodeumatemJticanaârea

o objetivo de criar um grupo de pesquisas em Psicobiologia na
I.
TXN.Inicialmente atuando na éreade Psicofarmacologia,ao longo
do tempo,progressiva mudançade enfoque fez com queaspesquisas
do grupo se direcionassem ao estudo do comportamento animal,

da Psicolo/a do Desenvolvimento.Expandindo nossa atuaçâo.

implantamosao longo dos t
iltimosanoso M estrado Interinstitucional
naUniversidade de Caxiasdo Sul,na UniversidadedePasso Fundo e
na Universidade de Santa Cmz. O Programa possuiatualmente um
corpo docente de 12 doutores com formaçâo em vM ospafsese no
Brasil.Os docentes estâo organizados em tomo de três linhas de
pesquisa: Interaçëo social, desenvolvimento e psicopatologia;
Desenvolvimento sociale aplicaçöes;e,Processosccgnitivosblsicos

dando ênfasenautilizaçâodosagu
'idcnordeste (Callithrixjacchusj
como sujeito experimental.Desde o infcio,o Programa ministra o eaplicalöes.O Curso doM estradotem hoje32alunos,enquantoo
curso de M estrado e,a partir de 1998,passcu tambtm a oferecer
cursosdeEspecializaçâo edeDoutorado.

O Programatem comoobjetivocapacitarprofissionaisdasâreasde
psicolcgia, biologia e asns, para o exercfcio da docência e da
pesquisa, com ênfase em Comportamento Animal e suas bases
biolögicas,dentrodeumaperspectivamultidisciplinar.

Resumosde ComunicaçöesCientl
Tcas

Doutoradû tem 24.Desde suacriaçâo,o Programa sepauta poruma
ênfase na produçâo cientffica,que envolve nëo somente seu corpo
docenteediscente,como também graduandosem Psicologia.Isto tem
se refletido na quantidade de trabalhosapresentados em congressos,
bem como no expressivo numero de publicaçôe,
s nacionais e
internacionais.Além da atividadesacadêmicas,esteProgramatem se
destacado pelapresençade seusdocentesem atividadesde extensâo,
329

crganizaçâcdeeventcs,editoraçpodoperildicoPsicologia:Reiexâc
eCrftica,participaçâoem comitêsdeagênciasdefomentoàpesquisa,
em örgb sdeclassteconsultorias.A elevadaprocurapeloMestrado
e Doutorado indica um clarc reconhecimento da cpmunidade pela
qualidadedoscursosoferecidoseaponta paraa sua importbciana
formaçso d0snovosprofissionais,voltadostantcàacademiacomo a
outrasadvidadesprosssionais.

Asdisciplinu obrigatöriasprivilegiam apectosmaisabrangentes
relativos aos distlirbios do desenvolvimento: l'Estudo das
Desciências: enfoque multiprosssionap'; Os Distdrbios do
Desenvclvimento nas Neurociências e Pclfticas Sociais de
Atendimentok$Pessoasc0m Defkiência.
Asdisciplinu eletivasabcrdâm temascomo:ainclusro,aprltica
das neurcciência, neuroanatomia ftmcional e neuroplasticidade,
disdrbios de leitura e escrita, dinâmica famfliar. H5 ainda um

PP4
M ESTRADOEM PSICOLOGIA
PröReitcriadePesquisaPös-czradualso eExtensâo - Dniversidade

conjunto de atividades complementares, envolvendo grupos

infcrmaçöes objetiva que crientem prstlcas preventivas e /ou

apöiasnanceiramentearealizaçâodeprojetosdepesquisa,atravésdo

interventoras, (c) desenvolvimento de recursos técnicos e

M ackpesquisw havendonomomentodoislaboratöriosmcntados:ode
investigaçâode atençâoem criançasautistas eodeinvestigaçëode
procedimentosespeciaisparaoensinodeleitura.

sistemkicosde pesquisa e discusspo de casosclfniccs,bem ccmo
ciclns de debates,palestras e seminl os multiprofssionais sobre
temasrelacionadcsaopmgrama,em quehsaparticipaçâodealuncse
S5cFranclsco(USF)
prcfessorel.tqntodapös-graduaçâo como dagraduwâo,O prccesso
O Curso de Pös-Graduaçso em Psicologia da Universidade S5o deseleçâoéfeitomedianteaanllisededesempenhodoscandidatos
Francisco,iniciadono presenteano,destina-seàformaçscdepessoal em umaprovaescritaeentrevista,bem como anâlisede cuniculum
qualificadoparaomagistériosuperior,paraasatividadesdepesquisa, vitae ediscussâo posteriorde todo o corpo docente para aselwsc
paraassessorianocgmposocialaörglospublicos(m privados.
finald0scandidatns.A produçâocientfficadocorpodiscenteresultou,'
Tem como campoespecftkodepesquisao estudoeainvestigaçëo em três anos,na apresentaçâo de 18 dissertaçöes de mestrado,
scbre proce mentos de avaliaçâo psicolögica e educacionalncs divulgadasepublicadas,condbuindopara0avançodoconhecimento
vkioscontextosemaneira pelasquaisessespossgm serempregados. ncs sep intes töpicos, dentre (mtrcs: preparaçso prcsssinnal e
O objetivo geraldo curso é a formsçâc de pesqtlisadoresem absorçso no mercado de trabalho do desciente mental e visual,
Psicolcgia,em nfvelde Mestrado,para atuar,em servijos e relaçöesafctivasentrepessoascom SfndromedeDown, anâlisedas
instituiçöespiblicaseouparticulares,afim dedesenvolveratiwdades condiWesde encnminhamentodealunosdaredepliblicaparaclasses
de investigw âo e produçsc de conhecimentos, integraçso de especiais,a polêmica do conceito de inteligência; a revisëc de
conhecimentos, aplicaçlo de conhecimento para resoluçb de discursns institucionais, atendimento a pacientes especiais em
problemasrelevantesparanossarealidadeecultura,ensino,extenslo clfnicas-escola,psicoterapiascom descientes,ansiedade.bruxismoe
eassessoria.
aprendizagem. A produçâo ciendsca do corpo docente é vista,
Quantoaocampoesyecffcodeformaçâoosobjetivossëo:(a) também,comoum dospontosfortesdoprograma, tendo produzido,
desenvnlvimento e apnmoramento de instrumentcs e técnicas de noslilumoscincoanos,17livros,48capftulos,18artip sem revistas
avaliaçro,(b)investigaçâodasaplicaçöesdosins% mentosetécnicas intem acicnaisindexadas,17 em nacionais,além de uma constante
deavaliaçâoem diferentescontextos-paraqueessespossam prover participaçâo em eventosnacionaise intemaciocais.A Universidade
metodolögicos que auxiliem na obtençâo,organizwâo,anllise e
interpretaçâo dedados.
Osdezprofessorescoordenam trabnlhosdepesquisaem duasâremq

Palavravchtwe:distérbios,deleavdlvfplenl/etfe/cf//lcfa

de pesquisa: avaliaçâo em psicolosa clfnica e avaliaçâo em

+

psicologia educacional.A descriçëo de estrutura,colpo docente, PP6
Seleçso,linhasdepesquisaeproduçâo cientfscaserâodetalhada na PRX RAMADEP6S-GRADUK XOEM PSICOX IA
UniversidadeSloMarccs,SâoPaulo,S4oPaulo.
apresentaçlo.
PP5

PROGRAMA DE PthS-GRADUACâO EM DISTORBIOS D0
DBSENVOLVN BNTODAUNIVERSDADEPRESBITERIANAM ACKENZE
ElcieSalzano Masini,JIMJ Geraldo s'
ilvefm Bueno,J/JJSalomso
Schwartzman,MarcosJt),ëtf/SilveiraMazwtta,318/Eloisan ,)1:
D'M tino,kuriaMarthaHabnereNelsonânnuncimo

O painelapresentaaestruturadoPrograma de Pös-czraduaçso da
UniversidadeSâo M arccs,seu coqm docente,sistemade seleçso e

bolsas de estudos,o conjunto daslinhas de pesquisa,produçb
cientftkaecstemasdesenvolvidosnasdissertaçöesdemestradojs

conclufdasedefendidas.
O Programa de Pös-Graduaçâo,stricto sensu.tem p0rsnalidade
formar pesquisadores além de ccntribuir para a capacitaçâo de
0 programaapresentauma propostamultidisciplinar,envclvendc docentes e qualificaçpo prosssional. Enfatiza o estudo do
prioritariamente askeasde Psicologia,Educaçâo e Salide,apoiada DesenvclvimentoHumanosob umaperspectivasocialehistöricaeé
em duaslinhasde pesquisa:1.Esmdosteöricose préticossobre o dirigidoàpsicölogos,pedagogosecientistassociais.Desenvclvesuas
sujeitoc0m distl
irbiosdodesenvclvimento:implicaçöesindividuaise atividades em três linhas de pesquisa: Identidade: formaçso e
sociaise2.PolficaseFornmgdeatendimento:camposdeatuaçâo, transformaçpc,Faml
7iae Psicanslise e Desenvolvimento Humano:
progmmas, procedimentos,recurscs e intervençöees especializadas processosdeEnsino-Aprendizagem.Essaorganizaçbolevaem conta
abrangendo os cnmpcs da Educaçân.Salide,Segtlridade Scciale aespecializaçâedeseusprofessoresbem comoasdemandasda4.
re,
a
Trabalhc.Tem como nbjetivo geralcfereceruma vispodetalhada, dapsicclogian0sdiasattlais.A qualidadedeseucorpodocente,asua
profunda
e
diversiicada
dos
distlirbios
do integraçso àcomunidade acadêmica nacionale intem acional,suas
desenvolvimento/defciência,revendo conceitosteöricose formasde revistascientfficaseadiversidadedeiniciativasdeensinoeprcduçb

atuaçâocom basenoconhecimentocientfscojlproduzido ecom
vista à constzuçâo de novos conhecimentos, na busca de
procedimentosesoluçöesoriundosdepesquisu .
Em suatstruturaacadêmico-cunicularénecessM aaobtençio de
48crtditcsparaaccnclusâodomestrado,assim distribufdos:24 em
disciplinas,sendo 12referentesadisciplinasobrigatörias,12eletivas

deconhedmentosLoalgunsmarcosdestaproycstaformativa.

M estrado em Psicologia:Vem se consohdando como centro de
pesquisa orientado pela atençâo individual e contfnua ao aluno,
visando acapacitw âo docenteeaformaçâo dopesquisador.
Doutorado em Psicologia: Constitui-se em uma proposta de
especializaçâoqu:resp ndek$exigênciasatuaisdapsicologiadando

e f)restante (N)correspondentes a orientaçâo e elaboraçâo da ênfase h formaçso do pesquisador. Consolida uma prstica j.
dissertaçpo de mestrado e a atividades prcgramadas vinculadas à
MetodologiaCientffica.
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desenvolvidancmestrado porém em nfvelmaiselevadonaproduçâo
do conhecimento.
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PP7
PROGRAMADEP6S-GRADUAIAOEM PSICOLOGIA-UFRN,Natal/M .

Ccm 1eadeconcentraçâo em PsicologiaClfnica,apropostageral
doM estradoedoDoutoradodaPUC-K O caracteriza-sepeloestudo
dasteorias e prlticaspröpriasdesse eqmpo,pela investigaçso,em

José Pinheiro (Coordenador) e Magda Dimenstein (Vice- contexto Bcio-cultural,dosobjetivosa elasrelacicnados,e pelo
exame crftico dessas mesmasteorias e prsticas com vistas à.sua
Coordenadora)
rencvaçsocontinuada.

0 Programa de Pös-czraduaçbc em Psicologia (Ppgpsil da

A Psicolo#aClfnicatem seconstitufdoccmcum campodesaber

Universidade Fd eraldo Rio Grande dc Norte tem porhnalidade
geral0esttldod0sprocessospsicossodaisquepermeiam 0campoda
salide,()mundodotrabalhoeosproblemashumano-ambientais.Visa
oferecer fcrnmçâo pös-paduada a prosssionais de diversas lreas.
capacitando-osparaareflexso edesenvolvimento deestratégiasque
promovam obem-estarindividualesocial.O Programadefiniucomo
referência distinéva de sua proposta a temltica geralPsicologia,

noquatdemndogeral,estpoem contlitoduasperspectivasanalfticas.

P0rum lado,concebe-se0sujeitocomodeitodeumaestnlturacom

caracterfsticas universais;poroutro,enfatizam-se asdeterminaçöes
söcio-culturais implicadas em sua constnlçâo. No campo desse
debate,nosso Programa tem buscado sua identidade priorizando o
estudo dos aspedos slcio-culturais envolvidos nas experiências

subjetivas,visandoumacontextualizaçâo dasteoliaseprlcasdo
Sociedade:QualidadedePI
WJ,na@alseinsereaquestâore/onal canlpo da Psicologia Clfnica. Assim, esse ;po de abordagem

encontra-se retletido na desnilpo das quatro linhas de pesqnisa
disenvolvidasem nossoProm ma.
Ipplantado em 1966,0 Mestrado daPUC-RiO foicredenciadoem
1972,e recredenciado em 1979, 1985 e 1990. O Doutorado,
implantadcem 1985.foicredenciadoem 1990.C0m grandetradiçpo
nadreaclfnica,aPds-Graduaçso em PsicologianaPUC-K O possui
umademandamuitosigniscativadecu didatostantoparaocursode
Mestradocomopara0deDlmtorado.
Linha1:TeoriaePrlticaPsicanalftica
Prop AnaMariaRudge-Doutoradc,PUC-RiO,1994,Psicmnalistada
SociedadedePsicaœ iseIracyDoyle
ProfaClaudiaAmorim Garcia-PhD,n eWrightInstitute,Berkeley,
EUA,1988,PsicanalistadcCfrculoPsicanalfticodoRiodeJaneiro
linhas de investigaçsn mantidaspelosdocentes,seja atravésdas Profa Junia de Vilhena - Doutora,Psicolcgia, PUC-SP, 1984,
bolsasdeIniciaçâo Ciendfka (PIBIC eBalcâo),seja aeavésdas PsicanalistadoCfrculoPsicanalfticcdoK QdeJaneiro
disciplinasobrigatöriasdaFaduaçpo:PesquisaIeII.
ProfOctavioSouza-Dontor,Comnnicaçâo,ECO/UFRJ,1993
As disciplinas do Ppgpsi se subdividem pelos blocos de
Linha2:Linguagem eConstrtlçâodaSubjetividade
Funzlnmentaçâo Telric/ Geral(em Psicologia),deFundnmentaçâo Professora Ana Maria Nicolaci da Costa - Ph.D.University of
Especsca (na ârea de investigaçâo), e lnstrumentais (ou O ndon,1983
metodollgicas). Os alunos da Especializaçâo elaboram uma PrnfaM amariaKbeiroCoutinlm -PhD,n eUniversityofChicago,
M onografia,completandoum totalde360horasdeaividadesem um EUA,1979
ano.Os alunos dc Mestrado cursam 24 créditosem disciplina e, Profa.CarclinaLampreia-Dlmtora,Psicolcgia,PUC-RiO,1992
adicionalmente,cumprem a$atividades:Seminârios#:Dissertaçâo. ProfaMoniqueAugras-Doctoratd'Université,Paris,França,1960,
Fmv:deQlwlt/icfvt'
ioeDefesa& Diâa:rlaf'l/,noprazototalde2 LivreDocência,PUC-W O,1975
ProfaSolangeJobim eSonza-Doutora,R ucaçâo,PUC-RiO,1992
anos.
O CursodeEspecializaçâoem Psicologiajlformouduasturmas Linha3-Instituiçöes,PrsticasSociaiseCulturais
(em 97e98),ambu ccm apoiotinanceirodaCapes.A terceirattlrrtm AngdaBarafPodkameni-PhD.UniversityofAdelphi,EUA,1965,
do Cursc deEspecializaçpo teve infcio agora em agosto de 1999, PsicanalistadaSociedadedePsicanâiseIracyDoyle
juntamente c0m a primeira tunna do Curso de Mestrado, ctl
jc ProfaEstherM.M .Arantes-Ph.D.BostonUniversity,EUA,1981
dascondiçöesdevidadohomem nordestino,em suarelaçëo c0m os
processospsicossociais.
Oscursos de Especializaçso e de Mestradn fazem parte de uma
propostaintegradadefnrmaçâopös-graduadaem Psicologia,quevisa
a produçso de conhecimento em leas amplas, atuais, social e
cientificamente relevantes: da Psicologia das Profissöes e do
Trabalhc,dasRelaçöesPessoa-Ambiente e da Psicnlogia Sccialda
Saide,todasvinculadasalinhasdeinvestigaçâo em andamento nos
gruposdepesquisa.O Departamento dcPsicologiadaUFRN conta
atualmente com dez professores com tftulo de doutore outros em
processo de titulaçâo.no Brasil e no exterior.A intepw âo das
atividadesdoPpgpsic0m o curso degraduaçëoem Psicologiasedl
principalmente aeavés da vinculaçâo d0s alunos de graduaçpo às

processodecredenciamentojuntoàCapesencontra-seem andamentc. Profa Maria EucharesMotta-Doutora,Psicolo/a da Educaçso,
Coerentemente com a proposta geraldo Programa,maisda metade
dos alunos matriculados no M estrado sâo provenientes da
Especializaçâo.
AsperspectivasdecontinuidadeecrescimentodoPropamadePösGraduaçâo em PsicologiadaUFRN parecem promissoras,em vista

dasrealizaçöesjlconcretizadasem suacurtahistöria,darelevância
cientfscaesocialdesuaskeasde ensinoe pesquisa,etambém da
constataçâo dequeo PPgPSi-UFRN éum dosquatro strictosensu em
funcionamentc no nordeste do pafs,regiâo com maisde 20 cursosde
graduaçâoem Psicologia.
Palavras-chave:Jgl-grtlt
flcjle ,qualidadedeWA eprocessospsicossociais

PUC-RiO,1983

ProfaMariaHelenaNovaesMira-DoutoraPsicolo/a,PUC-KO,
1968
Linha4-Fnml
'liaeCasal:EstudosPsicossociaisePsicoterapia
Prof. Bernardo Jablonski - Doutor,Psicologia Social,Fundaçâo
GetilioVargas,1988
ProfaTerezinhaFéresCarneiro-DoutoraPsicologiaClfnica,PUC-SP
1981
Ser; apresentada uma especitk açâo das diferentes Iinhas de
pesquisa,assim comoaproduçâo deconhecimento,principalmentea
triundadetesesdemestradoedoutorado.

PP8
Cm so DE M ESTRAX EM PSI
COO GIA: W ORIA E PESQUISA DO
COMPORTAMENTO

PPIO
PROGRAMA DE M ESTRADO M ULTDISCPLINAR EM CKNCIAS

EmmanuelZcgl:?'
yTourinho(UniversidadtFederaldoParâ)

Profa.Dra.MCSJJlreneSiqueiraCastanhoeProfa.Dra.fzwrs
HarisaCalejon(UniversidadeSâoMarcos-sâoPaulo,SP)

PP9
PROGRAMADEP6S-GRADUACAOE PESQUISAEM PSICOLOGIACLINICA

Solange Jobim e Souza e Carolina famprefa (Departamento de
Psicologia-PontiffciaUniversidadeCatölicadoRiodeJaneiro)
Resumosde Comunicaçöes Cientmcas

HUMANAS:COMUNICAG O,COGNNâOECULTURA

O finaldeséculo e milênio caracteriza-seportransformaçöesnos
paradigmasque regem associedades,asrelaçöesinterpessoaise a
produçâodo conhecimento,obrigando ohomem modenm aresponder
a uma diversidade de desafios. A Universidade Sâo M arcos,
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localizadano Ipiranga.em Sâ0 Paulc,acompsnhando os impactos
destastransformaçöes,ee
stlorganizando eimplantandoum Mestrado
M ultidisciplinarnaIreadeCiênciasHumanas.O programatem como

objetivo fundnmental articular, na perspectiva inter e
multidisciplinarvas sep intes âreas de conhecimento; Cultura,
Comunicaçsoe Cogniçân.
A propostavem sendodiscutida,desdeagostode1997,em reuniöes
deprofessoresepesquisadoresdauniversidade de diferentesleas,
interessadosnaarticulaçsodetemstica enaintegraçâo dasmesmas
em tomodeeixosteöricoscomunsdesustentaçso,A prcpcsta,vM as
vezesrevista e modiscada,foiem abrilde 1999 para parecerda
CAPES.

Breve''tem,ip almente,oferecido oportt
midadeparaque a1111103do
mestrado em clfnica edo doutcrado cbtenham materialpara asuas
dissertaçöes e teses, concretiznndo desta forma um intercâmbio
salutarentre-instittliçöes.A$primeirasdissertaçöesforam defcndidas

em 1975(N=1)ehojejssomam N-414.Qtlantoàsteses,aprimeira
fnidefendiaem 1997 etotalizam atéo momento N=12.No biênio
97980Propamarecebeunota4,0daCAPES,sendoconsideradoum
b0m programa,Em termosquantitativosfoia seguinte a produçâc
cientfsca de docentese (liscentesneste biênio:N=226 artigos em

jomal;N=60artigosem periédico;N=9livros;N=36capftulosde
livrc;N= 2 trabalhoscompletos em anais;N=157 resumos'
,N= 7
prefscios/editoriais;N=5 resenhas;N= 1 eaduçâo e N= 15 outras

Estaccmlmicaçâo tem comocbjetivos:1)apresentaraestmtura publicaçöes.Quantoàproduçb técnicaeartfsticaf0iintegradapor:

inicialdoprogramaeasmodificaçöesqueoccrreram até aestrutura
atual.aslinhasdepesquisa,ocorpodocenteesuaproduçâp,osistema
de avaliaçâo e de seleçâo e c perslda clientela que procura o

N= 282 ccmunicaçöes; N=103 palestras/ccnferências; N= 14
semino os/simpdsios;N= 66entrevistasrldicfl'
v;N= 4organizaçöes
de eventû;N= 11 felatörios de pesquisa;N=3 relatöriostécnicos:

programa:2)proporcionar.o diélogo c aleituracrftica da proposta
com adeconlncianaturaldemelhorianasuaqualidade:3)remnsaro

N=23 assessorias/ serviços técnicos e N-4
- 6 outras atividades.Pela
qualidade de seu colw docente, produtividadecientftica,técnicae

paradigma de ciência adofndo pelas dências humana consideradc
pelo pro
assim ccmo aresponsabilidadedapös-graduaçâo na
fcrmaçâo,capacitaçâo e desenvolvimento dentficodeprofissionais
de,
stecampo.
A atuaçâonncampodasciênciashumâna exigeumavislomuld e

artfstica(docenteediscente)oProgrnmnseapresentacomoreferência
nacinnalnasértasdeconcentraçEoqueatende.
Palavravchave.ptk gradvaçy 'PUCCAHP.pJlgradaaçy em psicologia
PP12

interdisciplinareacapacidadedemanejartransformaçiesr/pidase PROORAMA DEEsnrosPY -GRADDADOSEM PSICOLOGIA CUNICA
cbjetoscomplexosemultideterminados.Poroutm ladoaorganizaçâo DAPONTIFICIAUNWERSDADECAO LICADESâOPAULO
deumapropostapedagögica,em qualquergrau,requeraconsideraçâo Profa.Dra.Rosa Mcrf
lStefaninideMacedoeProfœ Dra.Ma6lia
das prerrogativas da Iaei de Diretrizes e Bases de 1996, âac/al-opc (PontfficiaUniversidadeCatölicadeSâoPaulo)
especiscamente no que se refere ao desenvolvimento,intepw so e
Ospaintisapresentam oPrngramadePös-Graduaçëoem Psicologia
(livulgaçâodosconhecimentossistemauzados.
Clfnica da Pondscia Universidade Catölica de Sâo Paulo,nfvel
M estradoeDoutorado.
PPII
PéS-GRADUACAO EM PSICOO GIA NA PONTIFICIA UNW ERSD ADE
O ProgramadeEstudnsPös-Gaduadosem Psicolo#aClfnicavisa
nm estudo aprofundado da realidade psfquica em seus processos
CATöLICADECAMPWAS
Geraldina Porto Witter e Elisa MediciPizâo Yoshida (Pontiffcia cnnstitutivos,em suascondiçöessöcio-culturaisde emergência,em
suascrisese transformwöes. Visa também à avaliaçâo crftica das
UniversidadeCatölicadeCampinas),Campinas.SP.
teorias,d0s métodcs e das técnicas psicnlögicas a partir de sua
O ProgramadeP1sGraduaçâoem PsicologiadaPuc-campinasé inserçâoem contextoshistöricosdeterminados.
O Prop ama é organizado em 6 nticleos: Nlicleo de Famflia e
composto porMestradoem #Jfcte gz Cllnica(âreadeconcentraçëo
Comu
nidade;Nt
iclx de PrsticasClfnicas; Nliclen de Psicanélise;
inidadaem 1972),Mestrndnem 'Jicöl/gflEscolar(leainiciadaem
Né
c
l
e
o
d
e
Ps
i
c
ossoe tica e Psicologia Hcspitalar; Nicleo de
1990)eœ utoradoem Psicologiacomo#ro#lle eCiência(iniciadc

em 1995). N0 Mestrado em Clfnica o altmo opta pelo enfoque

EstudosePtsquisasda Subjetividadee Nicleo de Processosde

Sinp larizaçso.
O painelapresentaumadescriçâo de cada nicleo e arelaçâo de
doutorescom alto nfvelcientfsco,habilitadospara a docênciae a seus professores. Apresenta,outrossim,a produçâo cientflka dos
pesquisanissuasrespectiva Jreasdeconcentraçâo.Suasatividades tiltimosanoseasavaliaçöesobtidasncCAPES,
M condiçöes de ingresso no Progrnmn, processo le seleçâo,
docentesedepesquisaencontram-seorganizadasnassep inteslinhas
nu
meroeatribuiçlodecre tostambém serëoexpostos.
de pesquisa: Linlta 1. Formnçëo: ensino e pesquisa; Linha 2.
Pa
lavras-chave psicologiacffica,ntestradoedout
orado
Desenvolvimento,CompcrtamentoeFuncionamentoMental;Linha3.
Fundamentos e M edida da Avaliaçâo Psicolögica; Linha 4.
PrevençsoelntervençsoPsicolögica;Linha5.PsicologiadoEnsinoe PP13
daAprendizagem.Em relaçëo ao seuccrpodocente,écompostopor PdS-GRADUK AO EM PSICOLOGIA ESCOLAR E DESENVOLVNENTO
pesquisadorescom ampla experiência de Pös-czraduaçâo,ccm boa HUMANOD0INSTITUTODEPSICOLOGM DAUSP
produtividade,cujas atividades nëo se limitam às diretamente Lk iaBarbante**,XJH/LuisaSnnêlovalSchmidtes'Wvit;Dominzos
relacionadas ao Programa,mas ao ctmtrM o,vêm colaborando Barrera*%(InstimtodePsicologiadaUniversidadedeS4oPaulo)
ativamente com outraslmidadesdaPUCCAM P,outrasIES,além de
inl
imerasassociaçöescientfticas,tantonacionaisquantoestrangeiru. Trata-sedepainelsobreaIreadeconcentraçsoççpsicologiaEscclare
Desenvolvimento Humano'
'do Programa de Pös-Graduaçso do
H4que se destacar ainda,seu trabalho junto aos laboratörios do
mantidos pelo Programa: çtaboratdric de Avaliaçëo e Medidas Instituto dePsicologiadaUniversidadedeSâo Paulo.Apresenta-seos
psicodinnmico,comportamental cu humanista,em funçâo de sua

orientaçâoteörica.O Progrnmntem comoobjetivo:formarmestese

Psicolö#cas''(LAMP),ç'
LaboratöriodeEstudosPsicofisiolögicosdo seguintes itens: 1) breve histörico e caracterfsticas da érea; 2)
Stress''(LEPS)e o Rcxrupo de Orientaçpo Humnnfstica''(GROH). descriçëo dos laboratörios e nlicleos de pesquisa vinculados ao
Além doslaboratöriosdiretamenteligadosao Programa, alunosda progrnma;3) corpo docente e disciplinas;4) linhu de pesquisa
Jreadepsicclogiacomgortamentaltêm desenvolvidoatividadesjunto desenvclvidas;5)produçâo cientftica nos tiltimos cinco anose 6)
ao

çtaboratöric de Anélise do Compcrtamento, Satide e

informaçöesgeraissobreseleçloeprocedimentosadministrativos.

Jt7, psicologia ezcol
ar e desenvolvimento
Reabilitaçâo''(LACSAR),que ret
ine pesquisadoresdo :çsdorde Palavravchave: ,JJ-gr* gg'
Psicolo#a do Institt
ltn deCimrgiaPl8tica da SOBRAPAR''eé

lideradc poruma dasdocentesdo Programa.Na ârea da psicologia
psicodinn
emica, o :tNlkleo de Estudos e Peesquisa em Psicoterapia
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D IRETM ZES C &##Jc&1:> : E

CIW CULOSDE G> o/zN /
EM P SICOLOGIA

DIRETRIZES CURRICUI.ARES E CURRICULOS DE GRADUAIAO EM
PSICOLOGIA
PP1

PP3
O ATIJAL CURRfCULO DEPSICOLOGIA DA UCPEL E AS DIRETRIZES
CtamculM F.s
Ricardoâz:&:#t?& Silva (DiretordaEscolade Psicolop'a),Maria

As DIRETRIZES CURRICULARES E A ARTICULAIAO W ORGPRéTICA: SOCIALEANDO UMA EXPERYNCIA DE ENSINO DO Firmina Oliveira (Coordenadora do Curso dc Psicologia),Lilinnn
Duval(Coordenadora do Curso de Licenciatura em Psicolo#a),
CURSODEPSICOLOGIADAPUC DECAMPm AS
nk iaGomes#aSilvaMoraes(Comissâo deAvaliaçâodaEsccla)e
Miriam Schterli S/.
#'(Pont#cia Universirln'le Catôlica de I
NJ
z& Corrêa (Escola de Psicologia, Universidade Catölica de
Campinas)
Pelotas,Pelotas,RioGrandedoSu1)
*

PP2

O painel apresenta o attlal curnrculo de Psicologia,que busca
p
r
vilegiarocontatodoaluno com arealidadesocialedeatuaçâo do
Maria Teresa DalPotetto (CurjodePsicolo#a- Ulliversidade psi
i
cölpgo desde0 primeiro semestre.e discute suassemelhançase
MetodistadePiracicaba-Piracicaba/sâcPaulo).
diferença c0m a atualproposta de Diretrizes.M conclusöesdo
ccesso dediscussâorealizado entre professoresealunosscbre as
Objetivo:Estetrabalhotem pnrobjetivossubsidiaractmstnlçâoe pr
Di
etrizeseseumétododectmstruçb estâo resumidasbem comoos
implementx:o do projdc pedagö/co do Curso dePsicologiada resrul
tadospardaisdoprocessodeavaliaçâoqueestIsendorealizado
UM MEP,planejarestraté/asdeinserçbod0sprofessoresealunos na Es
cola.O processo de avaliaçâo busca envolver professores,
nesse processo e discuEra formaçso oferecida e prdendida,pelo
a
l
uno
s
,administraçâo e comnnidade na anâlise do que vem sendo
curso, levandc-se em conta as especificidades institucionais, a
estudadneaplicadon0scursosdeLicenciaturaePsicölogobem como
realidadesöcio-polfticacasdetenninaçöesexternas(perspecdvasda ()modelcdeadministraçpcdaEscolaedaUniversidade.
categoria protissional e diretrizes cuniculares). Para tanto, Palavras-chave.carn-calo,diretrizesecpclfcre
referencia-se nametodologiadaInovaçëoCurricularque,paraalém
da implementaçâo de novos programas e tecnologias,constitui-sc
PP4

PROJETOPEDAGO ICO:UM PRX ESSODECONSTRUN OCOLETWA

num ?rocessoem queasdecisöeseplanejamento dasaçöessâo, REFORMULAIAOCPRRICUI-AR:CURSqDEPSICOLOOIA-UFMG
essencialmente,definidos c0m a participaçso do corpo socialdo
Curso.

M ateriale M étodos:Asprincipais discussöes ocorreram em três
nfveis.Ntvel.
l,osdocentesreunirnm-seem seisgruposdedisciplinas

4Ds),organizadosem funçso daO nidade de contet
idoentre elas,
visandosocializarosconteidos,identiticaraquelesqueserepetiam,
queeram impodmntes,masnl0abordados;ns@ eestavam integrados,
qtlaisdeverinm sê-lo esugerirmudanças. Ntb'el2,cadaGD elegeu
um representante que compôso grupn derepresentqntesdcsGDs.

àdélia Haria Santos Teixeira : hngela Maria Yieira Pinheiro

(Coordenadora Did/tica do Curso de Psicologia)(Universidade
FederaldeMinasGerais)
A reformnlaçpo do cnrrfculo do Curso dePsicologia (UFMG)
representa a articulaçâû de soluçöes encontradas para as
seguintes demandas: dificuldades identificadas na grade

curricularvigente(faltadeidentidadeedispersâodcscontel
idos
disciplinares), exigências decorrentes de instâncias legais

SfpelJ,essesseis professores,juntamente com a representwâo distintas,condiçöesffsicas,econômicasesociaisda instituifso,
discente,constituiuogruppdecursoIGQ,quetinhacomocbjetivos: diversidadedeinteressesenecessidadesdaspessoasenvolvidas
discutirasdisciplinas,identiticarnecessidadesdemudançasacurto;
médio e longo prazcs; alinhar as modiscaçöes efetuadas numa (professoresealunos).
disdplina, com as demais; identificar diretrizes gerais para a
formaçâo oferecida e constm ir estratégia de socializaçpo do seu
trabalho.Concomitanteaosnfveis 1e2,osalunosresponderam um
questionM o visandotanto acoleta dedados,como o envolvimento
destesno processo,garantindc a representaçâo discenteno GC.A
difusâo das discussöes oconidas no GC era feita em reuniöes
ampliadas, salas de aula, Semanas de Estudo e documentos
prcduzidosapartird0sdebatesrealizados. Todasasreuniöeseram
gravadas e o material transcrito, analisado e sistematizado,
garu tindo a produçâo dos referidos documentos que norteavam os
debates subsequentes.Durante esse perfodo, foram implementados

projetos de pesquisa e extensâo que subsidiavam direta ou
indiretnmente asdiscussöes.

Resultados:Esse processo pennitiu a sistematizaçâo do prcjeto

pedagögico do curso,onde estpo desnidosquatro eixosnorteadores
para a formwâo:Aruculaçëo Ensino-pesquisa-Extensëo,Formaçâo

Procedimentcs-Em primeiro lugar,definiu-se umalögicade
composiçâo curricular.Esta incluiu:acatamento de exigências'
dnsdocumentosç'Flexibilizaçâo Curricular''da Prö-Reitcria de

Graduaçâo da UFMG (PROGRAD, 1997), e lçMinuta de
Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduaçâo em

Psicologia''(MEC: Comissào de Especialistas em Ensino de
Psicologia, 1999); consideraçâo de sugestôes anteriores de
ctmposiçpo curricular de Comissöesconstitufdas,desde 1995,
para reformularo Curso de PsicologiadaUFM G;propösitosde
ctmcentraçâo de disciplinas comprometidas c0m o ensino de
Psicologia,depropûrçâomeio-a-meiodedisciplinasobrigatörias

eoptativas;decumprimento,nc miximo,de6 (seis)disciplinas
pûr semestre para completar o curso em 5 (cinco)anos.Essa
lögica produziu uma composiçâo curricular de 60 (sessenta)
disciplinasde diversasnaturezas (Nicleo Especffico;Formaçâo
Complementar Pré-Estabelecida; Formaçâo Complementar

erta;Optativas de Vnfase; Optativas Livres e Estégios).
Cientfsca,Fornuçâoético-polfticaeFormaçâoGeneralista.Propôs- Ab
seuma pade cum 'cularregidapeloseixos citadose que se organiza, Diagramasda composiçâo curricularproposta,acompanhados de
horizontalmente,atzavésde trêsntkleos e, verticalmente,atravésde
trêstemu.
Conclusâo: O trabalho favoreceu a inserçâo do corpo social do

curso naconseuçâodeseu projetopedagögico,garantindo atomnda
de decisöescoletivas,facilitando a capacitaçëo dos envolvidosnesse

um documento explicativo. foram disponibilizados para os

corpos docente e discente,porum perfodo de 30 (trinta)dias,
para avaliaçâo,sugestâo de alteraçöese indicaçâo de disciplinas
e ementas correspondentes de interesse das sub-lreas de
conhecimento do curso. Todos fizeram suas indicaçöes por
escrito.De possedesse material,procedeu-se a uma terceira fase

processo eacompreensâo dequeconstruire implementaroprojeto que objetivou distribuirasdisciplinasindicadasnuma sugestâo
pedagögico éum trabslho pennanente quc enfatiza a formaçâo como de grade cunicularm atriz.As sugestöes recebidas e alteraçöes
objetodediscussâo,estudoeintervençâo.
ocorridas, no perfodo,na M inuta de Diretrizes Curriculares
Palavras-chavn:fnovuj'
e curricular.projet
opedaghico'Jt//'
/nfIII
JS
(MEC,1999)impuseram alguns ajustesnaprimeiraformulaçâo
propssional
Resumosde Comunicaçöes Cientllicas

de composiçâo curricular.A sugestâo de grade cunicularmatriz
foi, entâo, disponibilizada para os grupos de docentes e
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discentes,acompanhadadeinstruçöespara avaliarem aproposta
e fazerim indicaçöes parcimoniosas de pré-requisitcs de
disciplinase estlgios profissicnalizantes supervisionados.Foi-

obtençso do Fau de ?sicölogo. As disciplinasdc cllrso possuem
contel
idos teöricos bem como vivências prltica supervisionadas.

lhes ccncedido um perfodo de 20 (vinte) dias para se

obrigatôrias envolvidas c0m elta temltica no senudo de
instmmentalizarosacadêmicospara0 desenvolvimento do Trabalho

manifestarem. Nc momento, estas contribuiçöes docentes e
discentesestëosendoaguardadas.Depossedessematerial,numa
quinta fase de trabalho, pretende-se fazer uma prnposta
definitiva de grade curricular, acompanhada de algumas

Quacto ac aspecto de pesqnisa,0 curso conta ccm disciplin%
degraduaçpoInterdisciplinartMcnograsadecnnclusâodocursode
paduaçpo)eorganizaperiodicamentem posdeiniciaçlcàpesquisa
cientfhca,decarétereletivo,s0b orientaçëo d0sprofesscrestitulldos

regulamentaçöes para sua implementaçlo,cnm 0 objetivo de daFaculdade.Além dotroncodedisciplinasobrigatöria,aFaculdade
garantirsua operacionalizaçëc,a transiçb do currfculc vigente
para o novo e a viabilizaçâo do requisito de perctlrsos
diferenciadcsnacomposiçâocurriculardosalunos.
Resultadcs- A partir desses procedimentos. num perfodo

cnntac0m um grandeelencodecursosdeextenspnuniversitM a,para

que csgraduandos do Mackenzie e de outras InstituiWespossam

aprofundarcsctmceitosrelacionadosatem% especflkosdentrû do
conhecimento psicoldgico.Assim, espcra-se contribuir de forma
relativamente curto (seismeses),ests sendo possfvelclmstluif efetivaparaumaformaçEo generalistaedequdidadenapreparaçëc
uma progosta de refcrmulaçpo curricular para o curso de d03futmoslrolbsionaisdaJreadePsicologia
*
Psicologia da UFMG, c0m as seguintes caracterfsticas; 26
disciplinas obrigatörias de nt
îclec especffico (NE); seis PP6
tA0CURSODEPSICOLOGIA
disciplinas cbrigatörias de formaçâo complementar pré- UMAPROPOSTACURRICULARPAl

estabelecida (FCPe - Ireas de conhecimento conexas);quatro Mércio #e Q.Barreto,M/rfa das G.GMonteiro,ânllnfo C.G.d0s
disciplinas optativas de formaçâo complementar aberta (Fca); Santos,HelenidesM caiado,Maunlio F.d6S.FiI* e Suely ZION J
duasdisciplinasnptativaslivres!quinzedisciplinasoptativasde (UniversidadeCatölicadeGoiss)
*

ênfase; seis modalidades nptatlvas de estigic supervisionado
profissionalizante.O estégio bâsico supervisionadoserlfeito de
m aneira integrada ccm as disciplinas NE, com carga hor/ria
especffica.AsdispcsiçöesdaM inuta de DiretrizesCuniculares

PP7
Dms'
rprzqsCURRICULARPqEO CtmsoDEPSICOLOGIA
RichardHarn'
son0.Ctwlo*xRos&qelaD.M oraeseJ-I
WiaR.'krrfu

(MEC)garantem aintegraçâo entredisciplinas.

(DepnrtnmentodePsicologiadaUniversidadedoAmnzonas,Manaus,
Amazonas)

Palavravchtwe: ./
IIPnJI'
JII em psicologia, re/èrpllllflftk carrical
ar e
Jone.j/
z-al/curricular

Intrv uçâo.O cursodepsicologiadaUniversidadedoAmazonasé
PP5
CONHK ENDOO ClmsoDEPSICOIDGIADOM ACKENKE.

ânpa?ltfo Rocha Ju'nior (Faculdade de Psicologia - Universidade
PresbiterianaMackenzie- S4oPaulo-SP)
Histöricc:o curso de Psicclogia da Universidade Presbiteriana
M ackenziefoiinstalado em 1990,agregadc à.FaculdadedeLetrase
Educaçâoe reconhecido pelo M.E.C.em 1993,N0 finaldo ano de
1998 iniciou-se o prccesso de desmembramento dn cursn que em

recente.Surgecomorealizaçâodeum desejolongamenteacalentadc
pelasociedadenmaznnense.Criadoem 1996,encontra-seem f%ede
implementaçâo. Com a nova LDB, e a partir das Diretrizes
Curriculares, o debate foi redimgnsionado e, com ele, novas
perspectivaspara o curso. Natônicadesseprocesso,encontra-se a
preccupaçpo centralcom aqualidadedo ensino,ecom umaprftica
protissicnalxesintcnizadaa0sreclameséticosesociais'',eàrealidade
amazônica.

Entendemosqueocursodepsicologiatem porobjetivopreencher
janeiro de 1999 passou a constituir uma unidade universitM a uma lacuna de aperfeiçoamento de prosssionais bem qualificados
autônoma,aFaculdadedePsicolo#a.A organizaçâoadminiseativo- para () exercfcio da profisspo dc psicölogo, como também a
pcdagögica da Faculdade de Psicologa se baseia na estmtura elaboraçLodepesquisasfavorecendoo conhecimentodoserhumano
departamental,cnntando com o DeplA mentodePsicclogiaClfnica,

amazûnico e de suasreaisnecessidades,respeitando os garâmetros

DepartamentodePsicolc#aEscôlareInsutucional,Departlmentode éticosda valcrizaçâo hvmana,objetivandc a integraçro em um
Psicologia Gerale Comportamentale Departamento de Psicologia contextoprosssionalqueexigequalidadeeesclcia.
SocialeOrganizacitmal.ObjetivosGerais:aFaculdadedePsicolo#a Estratégias.Nossoprimeirodesv oconsisteem pensarocurrfculo
buscadesenvolverem seusgraduandosumacapacitaçb profissional,
visandoumaparticipaçsodiferenciadanomercadodetrabalhoatravés
deum exercfcicprosssionalético,conscienteecdtico,fonnando-os
parabem desenvolyero serhumano ea Psicologiacomo ciência e

como prltica,como processo dinn
-mico,intercâmbio de informnçöese
experiências. Nesse sentido, tomamcs por base as seguintes

prchssso.ObjetivosEspecfhcos:0cursoobjetivainstrumentalizar0

atividades discentes ncs projetos desenvolvidos no nl
icleo de

psicölogoa:desnir,delitnitarecompreenderseupapelnasdiferentes
sreasdeatuaçloprofissional;implantarestudosdiagnösticos,querem
relaçâo aosindivfduos ou em relaçâo a instituiçôes,adequando os
procedimentos técnicos às diferentes demanda apresentadnq;

estraté#as:

* integaçrc ensinc,pesquisa e extensro,a partirda inserçsc da3
Pesqkisz;
#intensificaçâodasrelaçöesentreasdiferentesentidadesformadoras

daregiso,eoCRP,objetivandoformwâo,atualizaçëoereciclagem

prosssicnal, bem como a adequaçâo curricular ks demandas

equacionareaplicar,juntoaosindivfduosoua0ssetorespertinentes emergentes;

dainstituiçso,medidasde intervençâo tecnicamente amparadasnos
estudos diagnösticos realizados, de acordo com as teorias
concernentesa cada caso;assegurar a aplicaçâo de procedimentos

sodaldosindivfducsenvolvldos;planejaredesenvolverpesquisas

# integraçâo do saber-fazereadicicnalao conhecimento cientfsco,
pelo desenvolvimento de estudos psicolögicos e interdisciplinares
sobre a realidade amazônica,principalmente no que diz respeito às
populaçöesautöctonesetradicionais;
* criaçâo do Nl
icleo dePsicologia,e suaslinhasdepesquisa,sendo a

eobjeuvalldoaproduçâodoconhecimentoem Psicologia.Estmtura

princfpio,1)Psicologia Hospitalare Clfnica,2)Psicologia Sociale
Ambiental, 3) Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, 4)

técnicosem Psicologia,amgaradosnuma interpretaçâo bio-psicocientflicasna&eadePsicologia,respeitandoospreceitosdabio-ética

Curricular:0 currfculp dn curso de Psicologia f0iestmturado no

sentidodealcançarosobjetivospropcstoseofereceum elencode60
disciplinasobrigatöriasparaaconclusâodoBacharelado,oferecendo
ainda um mödulo de Licenciatura com outr> 10 disciplinas e o
cumprimento de estégiosem pelo menos5 éreas de atuaçâo para a
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PsicologiaOrganizacitmal;
# desenvolvimento de seminM os, cursos, palestras, a tim de
promoverespaçosdedebateereflexâo)
*alterwâo deemenœ ecargahoro aem algumnmdisciplinas;
Resum osdeCom unicaçöesQ enl/scas

#estbgiosparciais,comcpartededisciplinas,tendocomoobjetivoa interdisciplinaridade e transtecrizaçso.Neste Curso de Psicologia,
iniciaçëo à pesquisa,a partirdos conteudos discuHdos nas aulas
teöricas;
*odesenvolvimentodaresponsabilidadesocialeéticadopsicölcgo,
apartirdaresponsabilidadecom apröpriaformaçso.

Palavravchave:#frdlHzzlcurriculares,formalaoprtl
/ë.
ri/ncleJvtllicfe

entende-sequenestemomentohistöricodeiaga-seoreconhecimento
das laclmasdecorrentesda evoluçâo natllraldostempose abre-se
espaçoparaavançoscondicionadcsàsexigênciasdeumanovaépoca.
Diante disto, firmfm-se o compromisso de aïcular cs vM os
segmentos elwolvidos em funçâo de uma otimizaçlo do todc,
criando-separatantoumaComissâodeSistematizaçpodasDiretrizes

PP8
CuRsoDEPSICOLOGIADAUNIVERSDADEDECAXIASD0SULENFRENTANDOOsDum osDAMUDANCA

Curriculares,cujasatribuiçöesforam assim delineadas;estudo dos

àliceMflt'l'
il6s'
flo:Pereiral(UniversidadedeCaxiasdoSul
/RS)

de alteraçöes(remanejamento,fuspc,ampliaçâo ou exclusâo)de

Estetzabalhovisaatornarpiblicasalp masinquietaçöesemesmo
alp masconclusöesresultantesdasdiscussöesquevêm sendo feitas

ccm vistas à reelaboraçso do Projeto Pedagö/co do Curso de
Psicologia da Universidade de Caxias do Sul, face às ncvas
orientaçöes insétucionais e àsDiretrizesCurriculares/MEc.Nesse
processn,merecedestaqueapardcipaçso dossep intesatores,entre
outros: alunns, gestores, professores, psicölogos que exercem
atividadesprosssionaisna Ie,
a deabrangênciadaUCS,bem como
instituiçöes que, de alguma forma, mantêm intercâmbio com a

Psicolo/a.

programase tendênciasnacionaisdos cursosdepsicologia;anélise
crfticad0sprogrnmnsecnnteidcsdocurrfculovigente;eproposiçöes

disdplinas e ccntet
idos,bem como sistematizar mecanismcs de
acompanhamento ftmcionaldc processo de mudança,de modo a
estabelecer e manter uma consonlcia com o perfil profissional
traçadoparaoCurso.O reaultadodotrabalhodestaComisssocontou
com a apreciaçâo do Departamento e do Cnrpo Discente,ticando
previstcnoplanovigcnte,além dasmudançasestruturais,ftmcionaise
deconteudoencnmlnhadaspelaComisslo,tqmbém aimplactaçpode
laboratörios de ardculaçLo telrico-prltica,bem como serviçcs de
assessoria econsnltoria visando esta articnlwâo.Estaproposta estJ
enfocando,porum lado,aformaçpc do prosssionaldccente e,de
outrolado,oprûfissionalpsicölngocom ênfasenaatuaçâoem escolas
enossetcresdasatideeempresarial.

O espaçopermitido ksagênciasformadorasapartirdapropostade
DiretrizesCurriculares,queseencontram em fasedeanfise,tem sido Pûlavras-chave:diretrizes enzfat/superioreplfc/l/àe
marcado poramploseacirradnsdebatesetom ado m ssfvelesboçar
algunspontosqueprtwavelmenteconstarso dasdefniçöesacercado PPH
perfildo futuroprofissionalem Psicclogiaaserforrrmdo pelaUCS. A GRADIMIAOEM PSICOLOGIANAPUC-CAMPmAS
Neste sentido, cabe destacar, jJ, o compromisso de formar DiNucci,.1.* H.P.eYentura,CJP?I:??IS.C.(lnstitutodePsicologia
prldssionaisque,além deuma formaçào blica sölida,venham a eFonoaudiclogia -Puc-campinas)
pautar a sua prltica por sölidos princfpios cientfscos e éticos.
Alpmasoutrasdesniçöesjssâovislumbradas,especialmentenoque O cnrsodePsicologianaPuc-campinasfoicriadoem 1964 tendo,
c longo de stus 35 anos,se moditkado para contemplar uma
dizresgeitoaocomprnmissodaUniversidadeemformarprosssionais afor
maçâo que considere osavançosdaPsicologia como ciência e
sensfvms às necessidades mais emergentes na sociedade, e que
c
cmo
prctisslo.Desde 1985 o Insdtuto de Psicclogia,estimulado
também apresentem competências e habilidades blsicas que lhes
pelos debates do Projeto Pdagögico da Puc-campinas e pelas
permitam desenvolveraçöesVoltadasaessecompromisso.
Contudo,muitasquestöesaindasecolocam eparaasquaisnâc se discussöesarticuladaspelc CFP eCr s,inicioumovimento voltado
têm claras, no momento, perspectivas a respeito de como paraaavaliaçëoertstruturaçlodeseucurso,concretizado apartirde
operacionalizarnso söasDiretrizesCuniculares,ma:também,aelas 1989pelareestruturaçsoda5esériee,pcsteriormente,em 1994,da1:
associados, os princfpios institucionais da UCS. Esses sâo os a4*séries.Parasubsidiararest
ruturaçâocurricularvM osprojetos
foram desenvolvidos por docentes do curso, para se avaliar 0
?Co
rinocri
paisdesaiosazs
eremenfrentados,acurtoprazc
currfculo,a licenciamra,a formaçso acadlmica s0b a ötica d0s
dezadoradoCtll
/c/ doCarso& Psicologia
egresso considerandc-se as necessidades apontadas pelcs
7C&/e
'doDercrla- rll/de'Jfc/lqfc
prosssionais.Paralelamenteaestesestudos,oInstitutoparticipoudos
debates e encontros de curscs de Psicologia de todo o Br% il,
PP9

PERspEc'
nvAsFACEXsNpvM DIRETRIZESCURRICULARESNOCURSO prcmovidos pelos CRPS com o objetivo de retletir a formaç'o
DEPslcoLoGlA Do UNIPE
lany CavalcantiS.D rrtM,Aparecida de Câssia A Aciole,Alberto
Santosârruda.Wal
mirRufmo tfl Silva eDarc.
ySoaresdeAfuce??
a
.

(DepartamentodePsicolcgiadoCeneoUniversitlriodeJoàoPessoa
-

UNIP/,1050Pessoa-Parafba)

protissionalà IQz da evoluçpo da Psicologia.Integalizando estes
elementos,debatesocorreram intem amenteem SeminM osrealizados
em agosto/go,agosto/gl e agost&92,com ampla participwio dcs
professoresealunosdocurso.Osresultadosdestesdebateseestudcs
foram sistematizadcsporumacomissLo derepresentantes docentes

num anteprojetodtgradecurricularque,apösdiscussâoeanllisepela

O presenterelatovisaexplicitarasaçöesempreendidaspelsCurso

dePsicologiadoCentroUniversito o deJoâoPessoa-UM PE frente
às exigências legais referentes à.reformulaçào dos currfculos d0s

CursosdePsicolo/a.A inquietaçpoeabuscaporumareformulaçâo
do currfculo permeiam hs bastante tempo a prâtica docente e a
atividade discente deste Centro UniversitM o.Com esta snalidade
foram promovid% discussöes, fönms e eventos envolvendo a
comunidade acadêmica como um todo nasquestöes pertinentes à.
formaçâo do psicölogo e,em espedalsna elaboraçâo de documentos
norteadores, que serviram e conhnuam constimindo uma das
referêndasparaaimplantaçpo dasDiretrizesCurricularesnestaIES.
Alp ns indicadores blsicos dderminaram os fundamentos das
propûsiçöes resultantes destes trabalhos:questionamentos sobre as
interfacescom camposafinsdoconlwcimento,operfilesperadcpara
o graduando,as competências e habilidades que viabilizariam este
perfil,ccntelidos mfnimos a sertm exigidos e a necessidadt de

Resumosde ComunicaçôesCientçficas

Congregaçâo do Instituto de Psicologia,resultou na proposta de

currfculo implantado a partirde 1994 envolvendo nm conjunto de
açöes decorrentes do planejamento didético-pedagögico ao longo

destes anos.Nesta proposta optou-se pordirecionara composiçâo
cunicular para a formnçâo do psicölogo, tomando a licenciatura
opcional e ccnfigurando-se o curso organicamente,da 1* a 5*série,
como curso de Formw âo de Psicölogos.Deste processo resultou um

curso q:e tem porobjetivo 4:formaro profissionalcom fornuçso
bisicaepluralista,capazdeatuarem vo asérease contextos,a partir
de um repertörio bssico de conhecimentos teöricos e recursos

instrumentais,derivadosdeorientaçöesteöricascontemporMe% cuja
relevbciasedefineapartirdarealidadesociocultural.''Festeobjetivo
concretiza-se atravésdeumaestrutura cunicularcomposta por cinco

FMdesapMpamentosdeconhecimentos,denominadosVeas.Cada
érea subdivide-se em unidades epistemolögicamente menores,
denominadas cattgoria , das quais derivam as disciplinas que
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compöem a grade curricular.O ctlrrfculc compöe-se dassep intts

leas e respectivas categorias:(19 V ea Rmdamental cnm as
categoriasbiom&ica,exata,filosöticw sociolögica eteolögica.(2')

Vea Tee tica, cnm as categorias blsica, desenvolvimento,
diferencial e sociat (39 Vea Sistêmica, c0m as categoria
compcrtgmental,humlmistw psicanalfticaevâiossistemas.(49Vea
Ins%mental,com as categoric avaliaçâo e pesquisa.(59 Vea
Prosssionalizante c0m as categorias geral,clfnica,educacicnale
trabalhû organizacional.Atualmente ()curso tem se voltadc paraa
discussso das diretrizes cuniculares que norteiam a formaçâo do
gsicölogo,tendorealizadodiscussöesintemasenvolvendoprofessores
e alunos, com participaçâo nas discussöes prcmovidas pelcs

ConselhosFederale Re/onalde Psicologia epela Cnmissso de
Especialistas-MEc,atravésdenossosrepresentantesedaelaboraçpc

deum documento com sugestöesao anteprcjeto quemlrcanossa
compreensàcquantoaformnçâodopsicölogo.
Palavracàcpez/brwve,gradaaçao:pzicologia
+

PPII
DIRETRIZF.SCURRICULARES:PROJETOD0NOVOCURZCULOD0CDRSO
DEPSICOX IADAUNIVFJBIDADEDEMOGIDASCRUZES

MirleneMJHJMathiasSiqueira(UniversidadedeMo# dasCruzes)

PP12
A IMPLANTACAO DO CURRICULO ATUALDO CIJRSO DEPSICOLOGIA
DAUNIVMJ.
Usia Regina FerreiraMichels,flzcfanaMartinsSaraiva eFzfulrdo

JoséLegal(UniversidadedoValedoItajag

0 currfculo dc curso de Psicologia da UNIVALI fnialterado no
segtmdosemestrede1997tendocomcbase0resultadodeum Förum

dePsicologia sobrecurrfculo(queenvolveudocentesediscentes),a
carta de Serra Negra (1992), carta da.SociM nde Braileira de
Psicologia de Kbeirso Preto (1996) e diferentes currfculos de

insituiçöes de ensino superior. Foi nomeada uma comissëo dr
professoresdo Cursn de Psicologia,que apresentou uma prcp sta,
destinou a0s professores,que apontaram sugestöes à comissâo.O
Cnrn-culo pleno do curso foicrganizado em seisblocns temlticcs
abrangendoo5fundamentoshistöricoseslosöticos,instrumentaçâo,
condicitmantts biolögiccs e söcio-culturais do cnmportamentc,

fenômencse processos biolö/cos,intervençâo e licenciatura.A

eseutura curricular contempla os conteidcs e oferece outras
disciplinas que fortalecem a formaçëo ccnsistente,abrangendo os
diferentesmodelosteöricosrelativosàsdiversasIreasdeatt
laçpo do
Psicölogo.O curso visaformnrprofssionaiscomprometidoscom a
qualidadedevida,com atransfcrmaçâosccialecom aética.A carga
hcréria ests distribufdaem 4680 hnras;sendo 2970 horasdeaulas
teöricas, 810 horas de aulas prsticas e 9% horas de estsgios
supervisionados.No intuitc de reforçaro compromisso dosalunos
c0m asua formaçso,o cursoprevê umaparticipaçâo dc aluno em

200horasdeatividadescomplementares(em cnngressos,simpösios,
eventos cientfficos).As disciplinas optativas e atividades prsticas
também sroviabilizadas.O currfculo atualvem deencontrocom as
diretria scunicularesapontadaspeloM EC/SESU quanto aformw âo
doprofissionalpesquisador,habilitadn ecomprometidocom abusca
doconhecimentoecontfnuaatualizaçëo;formw âogeneralista,bâsica,
pluralista e sölida. Oferece estfgio cunicular nas trls éreas
tradicionais,possibilitando âreasnova dentro da especialidade do
professorsu?ervisordeestâgio.
+
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