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CONF 01 APRENDENDO E ENSINANDO A CIINCIA
NO TERCEIRO MILZNIO. Piotr Trzesniak (Departamento
de Ffsica e Qufmica, Escola Federal de Engertharia de
Itajubl)
Analisa-se a evoluçâo do conhecimento humano através
do tempo, desde a pré-linguagem até a atualidade,
procurando-se caracterizar diversas fases e os evento ou
descobertas que marcaram as transköes entre elas.
Postula-se que o advento do computador trouxe uma
perspectiva absolutamente distinta de todas as mudanças
anteriores, ao propiciar que, pela primeira vez, o
prccessamento da fn/pnuflff'ftl passasse a ccorrerjora do cérebro
bumano.
Ressalta-se a anglistia e o temor de quem jâ compreendeu
o alcance disso, os medos instintivos de quem se sabe
ameaçado, mas nâo exatamente pelo quê, os riscos de se

t di mas vigentes por nâo ver ou nâoman erem os para g
querer ver o que poderâ (deverâ'?) vk.
Prossegue-se dando e justificando as caracterfsticas de um
provâvel f'uturo que, considerando a inquestionâvel
superioridade da intukâo e da natureza humana, se pode
antever positivo, melhor do que o presente
Conclui-se abordando algumas habilidades importantes
para a sobrevivência profissional e cientffica no terceiro
milênio.

comportamentos clfnicos relevantes. Outra propo'sta é a
Terapia da Aceitaçào e Compromisso que se baseia no
contextualismo funcional, controle por regras e teoria do
quadro relacional. Procura desvendar cqm o cliente a
questào de como o mundo passa a ter sigmficado e utiliza
as pesquisas sobre equivalência como uma das
explicaçöes. Outra maneira de trabalhar é a proposta de
Terapia Comportamental-cognitiva para tratamento de
paciente com o distlirbio de personalidade limftrofe. Hâ
pesquisas, mas também é baseada na experiência clfnica.
H5 ainda a Terapia Cognitiva que tem se expandido e,
como hl intimeras técnicas descritas, bem como o formato .
das sessöes, com base tanto em pesquisa como experiência
clfnica, hâ constantemente acréscimos e expartsöes. Aqui
no Brasil, grupos em vârios locais, proçuram criar
metodologias de pesquisa sobre a sessâo clfnica e nesta a
relaçâo terapêutica, salientada por todas as abordagens
teöricas. No entanto, o grupo de anâlise do
comportamento prioriza a funcionalidade dos
comportamentos e a descrkâo de classes de
comportamento do terapeuta e cliente que provocam
mudanças estéveis. Embora esteja sendo constnlfda uma
metodologia de pesquisa sofisticada o custo dessa anâlise
tem mantido esses trabalhos em âmbito das
universidades. Destaca-se ainda pelo emprego da Anâlise
dè comportamento e conhecimento dos princfpios blsicos
como fundamento do trabalho clfnico.

CONF 02 TEM PIA COM PORTAMENTAL E
COGNITIVA: PRQBLEMAS E SOLUIXES NA AN/LISE
FUNCIONAL E TECNICAS. Rachel Rodrigues Kerbauy -
USP

A terapia comportamental e cognitiva completa mais de
cinqflenta anos com fases claras, que se podem observar
hoje. As alteraçöes decorrem da busca de maneiras de
promover mudanças em pessoas e especialmente de
explicar como e porque ocorrem. Discute-se o propor
tratamentos ou maneiras de intervençao mostrando que
estâo além, do seguir técnicas. Trata-se hoje, mais do que
nunca, de fundamentar com pesquisas, resultados obtidos
e explicaçöes para o trabalho de anâlise realizado durante
sessöes terapêuticas em consultörio ou locais da
comunidade. Uma metodologia de anâlise de sessöes
terapêuticas e resultados é ainda assunto em debate pelo
que pode significar em termos de anâlise de uma situaçâo
complexa. Com conceitos de aprendizagem sempre
revistos, em funçâo do aclimulo de dados nos oitenta anos
de pesqujsa bâsica, o trabalho clfnico é revisto e analisado.
Incorporam-se os achados sobre comportamento verbal,
escolha e equivalência, lei de igualaçâo, entre outros. As
definkes, caracterfsticas e anâlises do ambiente
organizado em um perfodo de tempo, e a influência em
uma resposta, propicia definir a dinâmica do
comportamento, permite também verificar as
trartsformaçöes da funçâo do estfmulo e demonstrar o
controle contextual de muitas funçöes dos estfmulos.' 2
um caminho novo e antigo: desvendar as mudanças de
comportamento. lntimeras maneiras de trabalhar em
terapia têm sido propostas nos ûltimos anos.
Salientaremos algurts problemas e soluçöes e
descreveremos fonnas de fazer pesquisa em clfnica. Entre
as maneiras de trabalhar em terapia comportamental
destacam-se propostas de Terapia Analftica Funcional que
se baseia em poucas pesquisas clfnicas mas utiliza a
anllise de comportamento para entender

CONF 03 A IDENTIDADE HUM ANA EM TEMPO DE
MUNDO GLOBAL. Cecflia Pescatore Alves
(Universidade de Taubaté)

A identidade humana, na idade média, jâ estava definida
na ''communitas'' medieval, o referencial de quem sou eu
nâo era uma questâo, porque os homerts eram pecadores
diante de Deus e os papéis sociais estavam definidos pela
poskâo de servo e senhor. Com o colapso dessa
Cosmovisâo surge a idéia do mundo enquanto autoria
humana e a base da teoria social e polftica da
modernidade contêm a preocupaçâo com a identidade sob
o nome de subjetividade. Para Boaventura, a produçâo da
subjetividade humana emerge das tensöes que se
estabeleceram à partir do vazio deixado pela falência das
communitas medievais: a subjetividade individual/
subjetividade coletiva.
Assim sendo, o mundo modemo e o projeto iluminista
implicam na ruptura com os costumes, crenças e
legitimaçöes do passado. Neste sentido, a razào humana
torna-se o referencial ou o tribunal, segundo Kant, de
julgamento, e o indivfduo é aquele que subordina o desejo
à vontade de obediência a lei racional; 1ei no sentido
natural, 1ei no sentido jurfdico.
Portanto, o mundo modemo se processa numa sucessâo
de mudanças. Assim, a modernizaçâo do mundo implica
na difusâo dos produtos da atividade racional,
administrativa, tecnolögica e cientifica.
Fundada sobre a idéia da razâo burguesa e sob as novas
configtzraçöes do mundo global vivemos atualmente em
uma sociedade que mantêm valores e prâticas autoritârias
que busca a repetiçâo e a uniformizaçâo pelos processos
sociais. Somos impedidos, pela coerçâo do sistema, de
experenciarmos um processo de comunicaçlo interativa -
apesar da globalizaçâo da comunicaçâo - que possa
questionar o dado, o feito, o homogeinizado. Nesse
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sentido, a vida cotidiana vivida pelo indivfduo em nossas
sociedades ''modernas'' dificulta que o confronto e os#'
paradoxos sejam evidenciados, mascarando a coerçâo com
uma suposta autonomia. O ator, ao representar, sente-se
autor da obra, construfda pela colonizaçâo.
A partir do referencial da identidade humanaz (a ordem
social produtiva) dada na modemidade como processo
natural e estabelecida pela organizaçio racional,
proponho discutir a coastitukào e imposkào dos papéis
sociais nas instituköes modemas. Esta reflexâo sustentarâ
a anélise do processo de identidade com possibilidades de
emancipaçao frente à colonizaçâo e a polftica de
identidade imposta pelas irtstâncias sociais. Para
fundamentar a discussâo proposta serâo consideradas as
concepçöes de identidade posttlladas por Ciampa e as
teorias de Habermas, Touraine, Santos Boavenmra e
M ilton Santos. Considerareiz tambémz as anélises
decorrentes das pesquisas que tenho desenvolvido desde
1992 sobre a categoria identidade e as polfticas de
identidade.
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individual também), em ideologia encobridora. Feito isso,
fica a questào: se assim sào as coisas, essas palavras nâo
expressam dimensöes polares ou opostas (como se as
pessoas se guiassem ou pela fé ou pela ideologia), mas
dimertsöes complementares. Cada um tem uma ou vJrias
''fLs'' mesmo que nào sejam religiosas, e ao mesmo tempo
uma ou vârias ''ideologias'' que podem ou n;o serem#'
totalmente tributsrias do social. é que esses termos nâo se
referem à mesma coisa. A partir daf examinam-se traços
histöricos dessa maneira de pensar, para terminar numa
ampla visâo articulada dos âmbitos integrados do
humano, em torno do conceito de processo. As sugestöes
para a psicologia ficam assim apontadas.

Palavras-chave: Fé,. Ideologia; Psicologia Da Religiàb

CONF 05 O IIATO SNIFIW VAI h ESCOLA. David Alan
Eckerman e Gerson Yukio Tomanaril (University of
North Carolina e Universidade de Sào Paulo)

CONF 04 Fl E IDEOLOGIA NA COMPREENSXO
PSICOLX ICA DA PESSOA. Mauro Martirks Amatuzzi
(Pontiffcia Universidade Catölica de Campinas, SP)
Como equacionar a questâo ''fé e ideologia'' num pafs#'
cuja tradiçâo cultural é repleta de representaçöes
religiosas, e que vive num contexto social e polfticamente
turbulento, parece ser uma questâo relevante. Entender o
que esses dois tennos podem significar numa
compreensâo das pessoas, tem relaçöes com o trabalho de
atençao psicolögica, tanto pessoal como social. Mas nâo
sâo termos do vocabulério psicolögico. Como pertsar,
entâo, as realidades expressas por eles, numa espécie de
antropologia psicolögica, aberta à formulaçâo de novas
pesquisas, e à reflexâo das préticas? A conferência visa
mostrar que isso é possfvel, jé tem sido tentado no âmbito
da psicologia da religiao, para o conceito de fé, e no
âmbito da psicologia social, para o conceito de ideologia.
Apresenta temas também relacionados com esses, mas
constata um vazio que permanece, e que poderia justificar
o fato de essas noçöes serem ainda exteriores ao
vocabulério da psicologia. Procura também compreender
os riscos envolvidos numa apressada importaçâo de
vocâbulos. A partir daf, e seguindo a atual linha de
pesquisa do apresentador, busca numa tradkâo mais
ampla de pensamento, que lança suas rafzes numa
histöria até mesmo anterior à cortstitukâo da psicologia
como ciência modem a. Busca resgatar um pensamento
que se desenvolveu fora dela, muitas vezes no contexto de
doutrinas religiosas, e em particular, doutrinas abertas à
problemâtica social. Pertsadores de renome na América
Làtina, como Juan Luis Segundo, podem nos orientar
nesse momento. Para ele, a fé e a ideologia podem ser
entendidas como dimensa s' fundamentais da existência
humana, independentemente de um contqxto religioso ou
até mesmo social. Na sua origem esses termos se referem
respectivamente ao dinamismo que impulsiona a açào do
ser humano (todo homem tem uma fé que é aquilo que
lhe dâ o sabor da existência), e à percepçâo objetiva da
realidade no entanto no contexto daquele dinamismo
(toda ideologia é corkstrtzçàtl de um conhecimento da
realidade). 2 preciso que a conferência examine depois
como esses conceitos sâo passfveis de se expandir, no
contexto da experiência humana dos limites tîltimos, em
fé propriamente religiosa, e no contexto do uso social (e
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Na presente conferência, iremos proceder com uma
revisào crftica acerca de programas de computador que
simulam o comportamento de ratos albinos, em caixas de
condicionamento operante, tendo com um de seus
objetivos servir de ferramenta para o ersino de princfpios
bàsicos do comportamento. Hâ algum tempo, programas
como esses têm se diftmdido indiscriminadamente em
cursos de Psicologia no Brasil. Muito freqûentemente,
com prejufzo à. sua aprendizagem, os alunos vêem
simulaçöes substitufrem os trabalhos prâticos no
laboratörio didético, com organismos vivos. Na presente
apresentaçâo, daremos êrtfase ao pioneiro desses
aplicativos, o ''Sniffy, The Virtual Rat/'. ''O Rato Virutal''#
como é conhecido, refere-se tanto ao programa de
computador desenvolvido por Greg Wilson, sob a
orientaçao de três psicölogos (Tom Alloway, Jeff Graham
e Lester Kramer) e cortsultores (Douglas Chute, entre
eles), quanto ao manual de laboratörio que o acompanha.
Este manual auxilia o aluno na realizaçâo de uma série de
exercfcios de laboratörio e tem como base um curso que se
destinaria a alunos de graduaçao trabalhando com um
rato de experimentaçâo. O programa exibe um rato albino
em uma caixa de Skinner e inclui 40 seqùências de
movimentos adaptadas a partir de 60O quadros extrafdos
do vfdeo de um rato movimentando-se no interior de uma
caixa de condicionamento operante. Nesta apresentaçâo,
faremos uma breve descriçâo deste aplicativo e iremos, na
seqitência, detalhar um conjunto de caracterfsticas do
''Rato Virtual'' que demonstram os seus alcances e suas
limitaçöes como ferramenta de erksino. Em especial,
daremos ênfase aos pontos em que este aplicativo torna-se
prejudicial ao processo de aprendizagem. Entre eles,
iremos discutir a fonna como o ''Rato Virtual'' aborda o
importante processo de modelagem do comportamento.
Nesse töpico, os autores observam, de forma correta, que
a modelagem funciona apenas porque o comportamento é
variâvel e, dessa forma, a sim ulaçâo inclui um processo de
randomizaçâo que parece resultar de variaçâo aleatöria.
Entretanto, deixam de considerar que hâ um modo
importante pelo qual a variaçâo do comportamento nâo
ocorre, de forma alguma, randomicamente, e que a idéia
mesma de variaçâo randômica acaba por violar. Por
acreditar que o comportamento nâo varie
randomicamente, mas que qualquer variaçâo seja
altamente sistemética, consideramos a caracterizaçâo da
variaçâo como randômica uma forma eficaz de
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sào teorias da cultura, embora possam elucidar os
mecanismos psicolögicos que modelam as formas
culturais. Entre os mais importantes problemas
focalizados pela psicologia evolucionJria encontra-se o
das relaçöes entre biologia, cultura e comportamento, com
a proposkào de uma perspectiva para integrar conceitual
e empiricamente esses campos de conhecimento. Essa
perspectiva sustenta que todos os seres humanos
compal-tilham mecanismos especfficos que organizam os
modos de açâo apropriados aos inputs fornecidos pelos
diversos ambientes locais. Utilizando os conceitos de
cultura evocada (padröes gerais de comportamento em
resposta a condiçöes ecolögicas particulares) e cultura
transmitida (padröes de comportamento adquiridos por
transmissâo cultural), a psicologia evolucionâria advoga
que os dois fatores desempenharâo papéis
complementares na geraçâo de culturas locais
diferenciadas. Assim, a operaçào conjunta de uma
''psicologia resportsiva'' mais a habilidade para aprender
socialmente explicarâo muito mais sobre cultura e
mudança cultural do que cada um desses termos tomados
isoladamente. Implicaçöes dessa abordagem sâo
ilustradas em töpicos especfficos em psicologia do
desenvolvimento.

Pesquisador Bolsista do CNPq

Palavras-chave: Rato Virtual; Simulaçses; Ensino De
Psicologia

CONF 06 PSICOLOGIA
DESEW OLVIM EX O
Lordelo

Psicologia evolucionâria é a psicologia informada pelos
conhecimentos da moderna biologia evolucionâria. Os
pesquisadores que se dedicam a esse campo esperam
compatibilizar diversos ramos da psicologia, unificando-
os em um tinico campo de conhecimento, incluindo o
fenômeno cultural humano. O campo inclui estudos sobre
comportamento animal, cogniçâo e paleo-antropologia,
genética neuro-comportamental e teoria evolucionâria. A
psicologia evolucionâria tenta superar as ma1 sucedidas
tentativas anteriores de aplicar a biologia diretamente à
vida social humana, proporcionando conhecimentos sobre
os modos pelos quais os mecanismos de processamento
de informaçào situados nas mentes humanas foram

EVOLUCION/RIA E
HUM ANO. Eulina da Rocha

CONF 07 A INFLUZNCIA DO ESPACO POTENCIAL
NA ARTE E NA PSICOTEM PIA. Elizabeth J. Spencer
(Emerson College, Boston, MA, EUA)
O Espaço Potencial é uma abertura que propicia o
desconhecido, o inesperado. Isto é vivenciado no contexto
da psicoterapia. O Espaço Potencial é necessârio para a
mudança e para o crescimento, bem como no processo de
criaçâo artfstica. Ao produzirem os seus trabalhos, artistas
descrevem a artsiedade que suportam e pela qual passam.
Eles descrevem a procura pelo desconhecido: essa
experiência é tanto inquietante quanto prazerosa.
Trabalhos artfsticos articulam experiências corporais e
afetivas que frequentemente sâo incortscientes. O artista,
ao criar a sua obra, e o espectador, ao apreciâ-la, sào
surpreendidos pelas reaçöes que ela lhes causam. A obra
os toca profundamente e geralmente os coloca em contato
com contelidos desconhecidos. A visâo da obra envolve,
elo menos, um momento de auto-reconhecimento.P
Conectamœnos com o nosso presente e com o nosso
passado por vias diversas. Essa experiência envolve o
Espaço Potencial: inicialmente, para o artista criar, ele
deve embarcar no desconhecido para que possa estruturar
vivências anteriormente desarticuladas. A arte, que é
autêntica e que reverbera no espectador, abarca o Espaço
Potencial que promove uma abertura e um espaço para
que o espectador estabeleça as suas pröprias relaçöes com
a obra, vivenciando-a e atribuindo-lhe significado. Esta
apresentaçâo irâ tratar destes processos e destas vivências
por meio de vinhetas que abordam processos clfnicos e
criativos. Durante a apresentaçâo, conceitos serâo
ilustrados e relatos de experiências serâo trabalhados.

Palavras-chave: Psicoterapia; Espaço Potencial; Arte

construfdos pelo processo de seleçào natural e conformam
presentemente os mais importantes processos
psicolögicos. O campo reclama por uma integraçâo
conceitual entre as diversas disciplinas que lidam com o
fenômeno humano, uma preocupaçâo corsistente nas
ciências naturais e rara nas ciências humanas. Essa
integraçâo conceitual, também cltamada vertical, implica
numa estrutura hierârquica, de modo que as leis de uma
ciência de nfvel mais alto devem ser compatfveis com as
leis vigentes nas ciências de nfvel mais baixo, embora nâo
sejam redutfveis a esta. Esse princfpio nâo tem sido
sempre respeitado em psicologia, onde é freqttente a
suposkâo de mecanismos psicolögicos que nunca
poderiam ter evolufdo. A suposkâo de uma natureza
humana universal nâo colide com a diversidade de
comportamentos expressos culturalmente, porque spa
existência se dâ através de mecanismos psicolögicos
comurks, relacionados às pressöes seletivas vigentes no
modo de vida caçador-coletor prevalecente no
Pleistoceno, época em que a espécie humana evoluiu até
atingir as caracterfsticas atuais. Assim, questöes como
identificaçâo de parceiros sexuais, comportamento
parental, comunicaçâo e cooperaçâo, estratégias de caça e
coleta, proteçâo contra predadores, sâo todas
potencialmente relacionadas a essas pressöes de seleçâo e
devem ter implicado na emergência de mecanismos
psicolögicos funcionalmente adaptados para solucionar os
problemas postos pela sobrevivência. Entretanto,
integraçâo conceitual nâo implica perda de identidade de
cada disciplina: compreender pressöes da seleçâo nâo
reduz a necessidade do conhecimento em psicologia,
embora possa iluminar algumas das forças causais que
produziram nossas estrtzturas e funcionamento
psicolögicos. Analogamente, as teorias da psicologia nâo

CONF 08 EQUIVALENCE PERFORMANCES AND
CLASS-SPECIFIC REINFORCEMENT. Carol Pilgrim
(University of North Carolina at Wilmington)
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empobrecê-la. Um dos motivos de nossa preocupaçào
com relaçâo à randomizaçào do compodamento é que as
flutuaçöes no comportamento de Sniffp por ocorrerem ao
sabor do acaso, nunca farâo uma simulaçâo fidedigna do
comportamento real, tampouco demonstrarâo
adequadamente os princfpios que o descrevem. Quem
quer que jl tenha modelado um rato privado a pressionar
uma barra muito dificilmente deve ter visto o rato
distanciar-se do comedouro logo apös ter acessado a
comida. Nâo é o que ocorre com Sniffy.
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Sidman's (1994, 2001) recent theoretical treatments of
stimulus equivalence have expanded original
conceptualizatiors considerably in that a11 elements of a
reinforcement ontingency (e.g., conditional stimulus,
discriminative stimulus, response, and reinforcer) are
held to be members of an equivalence class. His position
provides a framework for important new research
directions in equivalence, and the present program of
study is offered as one illustration. Traditional
psychological approaches have viewed concept or
category organization as the outcome of two conflicting
tendencies one is to modify categories to reflect new
experiences and the other is to resist change, due to the
effort required and the loss of continuity with previous
systems. This research program investigated the flexibility
of experimentally detennined equivalence classes in the
face of potential class challenges with normally
developing children across a range of ages (3-14) and with
adults, in order to determine the extent to which class
flexibility co-varies with age. All participants leamed two
3-choice conditional discriminations (AB and AC) and
demomstrated the emergence of titree, 3-member
equivalence classes (AIBICI, A2B2C2, and A3B3C3) as
judged by standard tests for equivalence (i.e., reflexivitp
symmetrpand combined tests). One of the baseline
contingencies was then modified (A1C2, A2C3, and
A3C1), and tests for equivalence classes were presented
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again. Original training and testing conditions were
reirtstated in the final experimental phases. Results
showed substantial and unsystematic disruption in
equivalence performances following the class challenge in
young children, while performances cortsistent with the
modified contingencies became more likely with age.
However, training protocols that involved class-specific
reinforcers (e.g., AIBI ->Reil1f 1; A282 -> Reinf 2; A3B3 ->
Reinf 37 AICI olleinf 1; A2C2 -> Reinf 2; A3C3 -> Reinf 3;
in the baseline modification, A1C2 -> Reinf 1; A2C3 ->
Reinf 2; and A3C1 -> Reinf 3) resulted in performances in
young children more like those shown by older children
and adults. This was tl'ue for baseline conditional
discrimination acquisition (which was significantly
facilitated by the class-specific reinforcers), and for
equivalence performances before and after the
contingency modification. Thus, specific experiences may
be identified that influence the coherence between
equivalence-test performances and the 4-term
contingencies in effect, even for young children in the face
of class challenges. Further, these results provide
additional support for the suggestion that the reinforcer
can function as a member of the equivalence class, a
perspective that carries important implications for
viewing other findings involving class-specific
reinforcers.
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CUR 01 (Psicologia Organizacional e do Trabalho)
INTRODUG O E PRWICA DE DIVEKSIDADE NAS
ORGANIZACOES. Cliudio 7. Torres e Amalia R. Pérez-
Nebra (Universidade de Brasklia)

No contexto organizacional, têm-se notado que a força de
trabalho global estâ em constante mudança demogràfica.
Este é um fenômeno universal, que tem sido discutido
exaustivamente por um grande nlimero de autores e
publicaçöes. Desta forma, as organizaçöes necessitam
neste momento de pessoal capacitado para gerenciar um
mercado de recursos humanos diverso. Graças a estas
mudanças demogrJficas no mercado de trabalho, também
existe uma demanda crescente dos pesquisadores da ârea
para incluir o contetido de diversidade cultural na
formaçâo de futuros psicölogos organizacionais. Assim, o
presente curso foi desenhado como uma tentativa de
preencher 'essa lacuna. O curso tem especificidade
cultural, e visa promover discussöes sobre questöes de
diversidade cultural na perspectiva Brasileira. Trata-se de
um curso altamente interativo e enriquecido de
instnlmentaçâo e exemplos de consultoria em
diversidade. Espera-se que os participantes interajam e
atuem em uma equipe diversa no decorrer dos quatro
dias. Assim, a audiência deverâ passar por um nfvel
cognitivo de conhecimento, experencial, e integrativo de
aplicaçâo do seu conhecimento no contexto
organizacional. Como objetivo geral, é esperado que ao
final do curso os participantes tenham tzm maior
repertörio de ferramentas para interagir numa equipe de
trabalho diversa, tenham compreensâo do impacto da
diversidade no comportamento individual nas
organizaçöes, e entendam a contribukào da diversidade
na efetividade organizacional.

CuR 3.1 (RE) CONSTRUCAO COLETIVA DAS RO'IRNAS DE
lxrEltAçlo SK IAL COMO INSTRUY NFO Pm  DEFINIG O DE
COMPO NCIAS NAS INSTITUIIXES DE SALYE. Wrônica
Sanduvette (Universidade de 5tb Paulo)

Este procedimento de anâlise e intervençâo
organizacional e institucional promove a reconfiguraçào
cognitiva das equipes de trabalho em geral, e em
particular nos programas de Saide Mentat onde tem sido
aplicada como instrumento para implementar projetos de
reabilitaçào psicossocial. J5 foi realizada em sete hospitais
psiquiâtricos e na rede de servkos de atençào à Salide
Mental em dois municfpios, e atualmente estâ em
andamento em dois outros, no Estado de Sào Paulo. A
metodologia cortsiste em levantar as representaçôes
coletivas sobre o servko, através da aplicaçào de um
protocolo de entrevista individual em todos os membros
das equipes de trabalho, bem como nos usuârios, quando
seja possfvel. Nestes protocolos, cada entrevistado registra
por escrito todas as atividades rotineiras dos usuârios, da
forma como consegue lembrar-se delas. Os relatos
produzidos sâo analisados e categorizados, computando-
se a sua incidência. Assim organizados, os dados
produzem uma relaçlo de atividades, ''fotografias
cognitivas coletivas'', que permitem ao grupo refletir-se e
refletir sobre a imagem que possuem a respeito do
trabalho que oferecem. Ao registrar e publicar a imagem
coletiva a partir do que cada um dos entrevistados
mencionou, compromete-se as equipes, e ao mesmo
tempo proporciona-se a elas um ''eixo concreto'' com o
qual podem redefinir priolidades de açâo. A sqguir a
''fotografia'' tem sido usada como escala empfrica, o que
permite conduzir um ''teste de realidadef', avaliando-se
cada usuârio do servko. Com o teste de realidade, tem
sido possfvel obter pelo menos três produtos: 1. o ajuste
entre o que os trabalhadores de satide perlsam e o que de
fato executam no programa; 2. o diagnöstico das
necessidades e possibilidades de projeto terapêutico
individual para cada usuârio, no contexto especffico do
programa, o que tem sido considerado como diagnöstico
de reabilitaçâo psicossocial; 3. indicadores de qualidade
dos servkos prestados, quando os resultados da aplicaçâo
da escala sâo tratados estatisticamente para o grupo de
usuârios. Os resultados tem mostrado que a metodologia
contribui, num curto espaço de tempo, para a
reformulaçâo da organizaçâo do trabalho, passando-se do
trabalho de tarefas para projetos, e do modo de gestâo, de
tecnoburocrético para participativo. Produz impactos na
salide coletiva, alterando a incidência de ''sequelas
irustitucionais'' (nos hospitais psiquiitricos), e contribui
para a Reabilitaçâo Psicossocial dos usuârios de Salide
M ental em geral, uma vez que enfatiza a avaliaçâo
comportamental de todos, dentro do contexto do
cotidiano dos servkos.
Palavras-chave: Saûde Mental; RccNlilcff'fo Psicossocial;
Organizaçno do Trabalho

30 ANOS DE REFORMA PSIQIXTIUCA NO ESTADO
DE SâO PAULO E A EXPANSAO DA REABILITAG I?
PSICOSSOCIAL COMO MODELO DE ATENCAO A
SAUDE MENTAL DA COMUNIDADE.

CUR 02 (Psicologia Clfnica e da Personalidade)
PSICODIAGNUSTICO INTERVENTIVO: ESPACO DE
PARTICIPAG O E MUDANCA. Gohara Yvette Yehia e
Mcng Ewerton Santiago (Universidade Paulista-sp)
O psicodiagnöstico é uma prâtica tradicional do
psicölogo, tendo inclusive contribufdo para o
reconhecimento deste profissional e da especificidade de
seu offcio. Em sua origem pode ser associado a um fazer
médico e, em sua evoluçâo, incorporou técnicas e saberes
oriundos de diferentes abordagens da psicologia clfnica,
ampliando seus procedimentos. Provém de uma tradiçâo
positivista em ciência mas, em vista das mudanças
paradigmâticas observadas nos ûltimos anos, tem sido
muito questionado e às vezes até rejeitado por psicölogos
mais experientes. Entretanto, tem também servido para a
introduçâo do estagiârio de psicologia ao fazer
psicolögico, cortstituindo-se em uma das âreas de atuaçâo
oferecidas para o infcio do estégio. Esm dos e
questionamentos de profissionais que se dedicam à.
prética e ensino do psicodiagnöstico levaram ao
desenvolvimento de novas formas de atendimento entre
as quais o psicodiagnöstico como processo de intervençâo.

Palavras-chave: Psicodiagnôstico, fnlcrzvrlffib, prética
psicolbgica

CUR 03 (Satide Mental)
CUR 3.2 A TIGNSFORMK AO DOS HOSPITAIS PSIQUIATRICOS
PRUPRIOS DO ESTADO DE SAO PAULO SOB A PRATICA DA
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REABILITAIXO PSICOSSOCIAL. Vl'rSJ Elisabetb Ddlosi CUR 3.3 A PROPOSTA SLSTCMICA FAVLIAR E COMUMT/RIA
(Secretaria de Estado I/J Saûtk dc Sâ'o Paulo) EMSAIIDE MENTAL. Adriana Carbone (teraçeuta sistêmica)

O Estado de Sâo Paulo possui, hoje, 60 (sessenta)
Hospitais Psiquistricos, dos quais O8toito) sâo hospitais
ptiblicos, sob gestào do Govemo do Estado. A partir de
1995, a traltsformaçâo radical dos mesmos, sob a prâtica
da Reabilitaçâo Psicossocial impôs mudanças da equipe,
do gerenciamento e implantou o Projeto Terapêutico
Institucional que atende às diretrizes da polftica de saûde
mental, entre as quais a desirtstitucionalizaçâo e a
desospitalizaçâo dos pacientes ''moradores'' pacientes de
longa permanência, intemados hs muitos anos. Em cada
um desses Hospitais foi feito um levantamento dos
acientes ''moradores'' reavaliando suas condköes deP ,
voltar à comunidade, preparando-os para voltar à vida
comunitâria através da mudança de postura da equipe e
do acolhimento da populaçâo dos municfpios
serksibilizados. Nos 16.000 leitos psiquiâtricos,
encontravam-se 9.000 pacientes ''moradores'' que
receberam uma chance de retomar à vida comunitâria,
indo morar em Lares Abrigados, Pertsôes Protegidas e
Servkos Residenciais Terapêuticos. As experiências dos
Hospitais Pflblicos têm demortstrado que os pacientes
''moradores'' ao recuperar suas cidadanias, surpreendem#
as equipes técnicas, pois algurts jé questionam a tutela do
Estado, solicitando direito ao trabalho e à moradia
pröpria, lembrando que durante décadas ficaram
privados desses direitos. A Reabilitaçâo Psicossocial
levou tais pessoas a provar, com suas atuais experiências,
que a exclusâo da qual foram vitimas durante tantos anos,
nâo lhes roubou o desejo e alegria de viverem em
comunidade. Constata-se que o hospital psiquiâtrico
tradicional que conduziu à exclusâo estâ em extinçao. As
habilidades por ele silenciadas sobrevivem e restituem
identidades. Entretanto, a reabilitaçào psicossocial deve
começar pelos ''profissionais'' de satîde mental. O risco
para os usuârios comprometidos com trartstornos mentais
raves e persistentes, para os chamados ''pacientes
diffceis'' é a condkào latente do surgimento do poder
técnico sobre os mesmos. Os usuârios sofrem de muitos
diagnösticos e as equipes tem dificuldade para estabelecer
uma auto-crftica. Na prltica propos-se a criaçâo de uma
''referência'' para o paciente, independentemente dos
outros profissionais que o atendem. Esta referência
responsabiliza-se pela atençao integral do mesmo,
tomando a si o seu cuidado, assistindo-o desde o
comparecimento à consulta até a sua possfvel irkserçâo ou
reinserçâo no mercado de trabalho, na escola, nos espaços
culturais do bairro ou municfpio em que mora. A
''referência'' é a reabilitaçâo psicossocial do técnico, cuja
formaçâo universitéria, no aspecto ético e no manejo
técnico, estarâ posta à prova para além dos enquadres
contratuais que a teoria ertsinou e para além de um
paradigma que a ciência cristalizou. Trabalhar na ârea
técnica de satide mental do setor ptiblico levou à criaçâo
de novas préticas que a SBP e a universidade nào podem
desconsiderar. Cuidemos da Ciência sem excluir a
criatividade das préticas. Que a teoria jamais anule a
subjetividade. Para além de uma psiquiatria biolögica,
para além da dose certa do medicamento, que a
reabilitaçâo psicossocial, nos diversos serviços de satide
mental, dignifique quem deles precisa e quem neles
trabalha.

Palavras-chave: Saûde M ental; Reabilitalqo Psicossocial;
Organizaçao do Trabalho

Os novos desafios da realidade brasileira: migraçâo,
desemprego, conflitos no campo e nas cidades, violência,
estresse, exigem novas abordagens, novos modelos que
permitam prevenir a doença mental e tratâ-la com o apoio
de seu contexto familiar e comunitârio. 1 preciso integrar
os valores e potencialidades da cultura local, como um
dos elementos fundamentais na promoçâo da satîde do
indivfduo, da famflia e da coletividade. O ''saber'' de cada
um precisa ser considerado, trabalhado, para que este
saber torne-se um instrumento fundamental na formaçào
de especialistas na ârea de satide mental sistêmica familiar
e comunitâria. O pensamento sistêmico proposto por von
Bertalanffy valeu-se de âreas distintas, e integrou, na
teoria geral dos sistemas as correspondências e os
isomorfismos dentre os sistemas de todo tipo, ocupando-
se a cibernética dos processos de comunicaçâo e controle
nestes sistemas. A aplicaçâo deste perksamento à prâtica
psicoteràpica, sob o olhar do antropölogo Gregory
Bateson transformou o conceito de informaçâo para as
préticas relacionais e circulares ao dizer que ''o observado
tem a marca de quem observa''. As contribuiçöes de uma
epistemologia sistêmico-cibernética implicam, primeiro,
na mudança paradigmâtica que enfatiza a importância do
contexto para a compreertsâo dos problemas do ser
humano. Também as noçöes de causalidade circular e de
observador participante, contribufram para redefinir o
papel do psicölogo-psicoterapeuta-intewentor, como o de
um facilitador, mediadoc cujo conhecimento é auto-
referencial, e como tal tem que ser proposto nas relaçöes
que estabelece com os seus ''clientes''. Essas contribuköes
alteraram significativamente as concepçöes de
neutralidade cientffica e técnica, e tem, portanto, que ser
corsideradas ao empreender-se trabalhos de carâter söcio-
comurtitârio, onde a diversidade cultural impregna as
identidades com as quais se vai interagir, identidades que
v:o muito akm da de ''pacientef', ''psic6tico'', e as quais
deve-se explorar através do resgate da contratualidade
como forma polftica e ética de relacionamento. Nos
contextos culturais onde faltam emprego, habitaçâo, laços
familiares, com condköes agravada pelos movimentos
migratörios que provocam nâo apenas a pobreza
econômica, mas a pobreza cultural dos laços sociais, da
capacidade de organizaçâo e sobretudo da pobreza da
imagem de si, é fundamental considerar a visâo sistêmica
como norte para as intervençöes profissionais. Enquanto o
modelo tradicional de prâticas terapêuticas diz que o
transtomo mental se manifesta pela força dos conflitos
internos ou intra-psfquicos, tendo sua origem no pröprio
indivfduo, o modelo sistêmico dâ ênfase a tal trartstorno
como expressâo de padröes inadequados de interaçöes
familiares. O tratamento possibilita que mais de uma
pessoa seja atendida simultaneamente por um
profissional ou equipe, permitindo a emergência do
vfnculo e da linguagem comum, possibilitando uma
recortstruçâo das narrativas, e também dos significados
atribufdos aos problemas.

Palavras-chave: Saûde M ental; Reabilitaçao Psicossocial;
Organizaçno do Trabalho
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CONSTRUINDO A CONJUGALIDADE. lùlia
S.N.F.Buclter (Universidade de Brast-lia e Universidade de
Fortaleza) e Cflio Ziviani (Universidade Gfmîfl Fillto)
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à medida em que fornece elementos para que se busque a
compreersâo de seu significado dentro de um contexto
mais amplo. Neste sentido vemos, no mundo antigo, uma
prâtica voltada para a formaçâo do futuro guerreiro. Na
transkâo da idade média para a modernidade surge a
concepçâo de infância como uma fase da vida que requer
atençâo e cuidado especiais, a serem oferecidos tanto
através de prâticas escolares especfficas, quanto no seio da
famflia, de que passarJ a ser o centro. No contexto
especffico da sociedade brasileira, trabalhos voltados para
o perfodo colonial e imperial mostram uma prética de
cuidado que pouco parecia incorporar da mentalidade
nascente na Europa, e que tinha matizes pröprios,
marcados pela existência da escravidào e por valores e
concepçöes ligados à religiào e ao universo agrâdo. Ao
longo do século XIX esta sittlaçào se altera, e uma nova
prJtica no seio da vida familiar, incluindo-se nela o
cuidado da criança, começa a se fojar, ctmsoante às novas
condköes ditadas pelo irtfcio da urbanizaçào e pelos
valores ligados à higiene. Novas condköes dadas pela
proclamaçâo da repéblica, abolkâo da escravidào, infcio
da industrializaçào e a introduçâo das inovaçöes
tecnolögicas na vida cotidiana fazem do infcio do século
XX um perfodo com novas marcas, que se traduziam em
concepçöes ''modernas'' da educaçâo da criança. Ao longo
do século XX, a emergência da sociedade de consumo, a
intensificaçao da urbanizaçâo, da industrializaçao e da
escolarizaçâo trazem mudanças ainda mais acentuadas
nas formas de vida familiar e de educaçâo dos filhos; uma
sittlaçâo que fomenta a perplexidade dos pais é criada
perante a ausência de um modelo recomendJvel para a
educaçio da criança, sendo que a valorizaçào da
individualidade passa a ser o ûnico parâmetro norteador.
Esse percurso, se traduz bem a sittlaçâo de cuidado da
criança em famflias de camadas médias ou equivalentes, é
bastante diferente quando se trata da criança de camadas
desprivilegiadas. O cuidado a essas crianças, na faml-lia,
assimila mais lentamente os valores socialmente
hegemônicos; e fora dela, sob a ötica das polfticas ptîblicas
sociais, recebe novos influxos com os sucessivos estatutos
voltados para menores.

Este curso visa contribuir para atender uma lacuna na
prética terapêutica com casais observada por vârios
pesquisadores e terapeutas da ârea. Brown e Bulbrick
(2001) ao revisarem as publicaçöes de oito periödicos
cientfficos americanos sobre a prltica clfnica nos anos de
1999 e 2000 contabilizaram 383 artigos, dos quais 45% sâo
estudos clfnicos abordando problemas conjugais. No
Brasil, a anàlise realizada por Bucher e Costa (2002)
retrata o crescimento de atendimentos de casais e famflias
nào sö por profissionais no campo da terapia conjugal,
mas observa também um aumento de trabalhos de apoio
psicolögico e religioso a casais no âmbito das igrejas
evangélicas e catölicas no pafs. O'Leary, Vivian e Malone
jé em 1992 cortstataram que os motivos de procura da
terapia por casais eram conseqitência de uma grande
experiência de desacordo entre eles. Essa realidade surge
na medida em que o casal oferece um espaço no qual
interagem o singular e o coletivo bem como o subjetivo e
o social. 1 neste contexto que propomos um instrumento
de pesquisa e simultaneamente uma estratégia de
intelvençào terapêutica relacionada com as expectativas e
percepçöes dos cônjuges em vârias dimensöes da vida
cotidiana e que vem a formar o que denominamos de
conjugalidade.No instrumento os cônjuges respondem
indepentemente a perguntas referentes a si e ao outro (por
exemplo, ''meu cônjuge conversa comigo sobre seus
sentimentos'' e ''converso com meu cônjuge sobre meus
sentimentosv). As seis correlaçöes possfveis observadas
com 127 casais neste exemplo sào baixas, indicando
presença da contradkào entre os cônjuges. Por meio da
decomposkâo dos coeficientes de correlaçâo toma-se
possfvel identificar a natureza da contribukâo de cada
casal para o resultado final: é positiva ou negativa para a
conjugalidade? Se negativa (contraditöria), sua origem
estâ no Marido ou estâ na Esposa? Nessa perspectiva, a
conjugalidade é a intersubjetividade constitufda pelo
reconhecimento mtituo. Apresentaremos assim os
principais referenciais teöricos da formaçâo do vfnculo
conjugal, o processo metodolögico para o
desenvolvimento do instrumento e sua operacionalizaçâo,
bem como discutiremos sua aplicaçâo no contexto
terapêutico. Portanto, esse curso tem uma dimertsâo
metodolögica e terapêutica.

CUR 06 (Histöria da Psicologia)
PSICOLX IA E NOVOS PROGRAMAS DE ESTUDO DA
CONSCIZNCIA. Mariane Lima de Souza e Gustavo Gauer
(Universidade Federal do Jtlb Grande do Sul)

CUR 05 (Psicologia da Famflia e da Comunidade)
INFXNCIA PRATICAS EDUCATIVAS E FAMfLIA:L
CONCEN OES ATM W S DA HISTURIA. Regina Helena
Lima Caldana (Universidade de sJo Paulo, Rfldrfi'o Preto)

A educaçâo da criança na famflia é uma prâtica que se
relaciona de forma estreita à cultura na qual se insere,
alterando-se, consequentemente, em cortsonância a
modificaçöes gerais de contexto. Ao mesmo tempo, é
importante na determinaçao do vir a ser do indivfduo e,
como tal, é objeto de atençao para a Psicologia. Na
atualidade canaliza uma enorme atençaoz tanto da
populaçâo leiga, quanto da academia, pelas dificuldades e
controvérsias com que se acompanha. A atençâo a e1a a
partir de uma perspectiva histörica permite relativizar
concepçöes atualmente presentes e apresentadas como
universais, ao redimertsionar a problemâtica que envolve,
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As chamadas ''revoluçöes cognitivas'' romoveram umaP
retomada da pesquisa dos processos conscientes. Fora da
Psicologia, os progressos em outras disciplinas
(neurociências, biologia molecular, filosofia da mente) e o
desenvolvimento de tecnologias (técnicas de
neuroimagem, inteligência artificial) aumentaram o
interesse no estudo da mente consciente. Nesse contextoz
a psicologia é chamada a tomar uma poskâo no campo do
est-udo dos processos conscientes e eventualmente rever
suas relaçöes disciplinares historicamente estabelecidas. O
objetivo deste curso consiste em apontar contribuköes
teöricas e modelos recentes de investigaçâo empfrica da
consciência. Assim, o curso organiza-se em torno de três
töpicos principaisê 1) o histörico das abordagens cléssicas
do problema da consciência; 2) as contribuköes e
discussöes correntes em torno desse problema; 3) a
sit-uaçào atual da psicologia frente às ûltimas descobertas
cientfficas e invençöes tecnolögicas. O histörico do
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toxicomanias, as dependências, a sfndrome do gânico, os
transtornos alimentares sào algumas dessas modalidades
psicopatolögicas contemporâneas que vêm demandando
dos pesquisadores, pela sua complexidade enquanto
fenômenos clfnicos, um olhar multidirecionado,
trarksdisciplinar. Apresentar esta discussâo, desenvolver
alguns de seus desdobramentos, constimi a proposta
deste curso, que serà centrada nos estudos sobre anorexia,
os quais sào particularmente elucidativos dessa tendência.
Buscar-se-l analisar os pressupostos e as diferentes
dimensöes requeridas para estudo da anorexia visando
aprofundar tanto o entendimento clfnico dessa patologia,
como discutir questöes de fundo epistemolögico. Nas
tiltimas décadas, a crescente incidência da anorexia
nervosa, as dificuldades encontradas na clfnica disria para
seu tratamento e a insuficiência de quadros teöricos que,
abrangentemente, dêem conta da complexidade e
multicausalidade desse fenômeno que envolve, dentre
outras, dimensöes culturais, psfquicas, relacionais,
somâticas, vem se corkstituindo motivo de preocupaçâo
para os profissionais que dedicam sua atençào ao assunto.
A anorexia, segundo diferentes propostas de
entendimento, tem sido considerada como: uma
enfermidade psicossomâtica; um trartstorno alimentar ao
lado da bulimia e da obesidade; uma patologia do peso ou
fobia do peso ligado a uma cobrança social; uma
modalidade de interaçâo que aparece no contexto
familiar; uma desregulaçâo narcfsica e objetal. Tais formas
de entendimento cortstituem propostas de
conceitualizaçâo que se relacionam a ênfases
diferenciadas de abordagers do quadro em questào e nos
mostram o quanto este pode ser complexo no que se
refere às suas causas, procedimentos de manutençâo e
consequências da patologia. A anorexia, assim descrita,
costuma abarcar vinculaçöes amplas ao fazer interagir
perturbaçöes psicolögicas com modalidades de vida
familiar; fatores psfquicos e familiares, somados ainda às
exigências sociais de conformidade; e tantos outros
rearranjos. Propomos a aprofundar a anélise das questöes
psfquicas, principalmente àquelas que a adolescência e,
em especial, a adolescência feminina (a incidência da
anorexia entre adolescentes do sexo feminino é superior
em 90% à incidência entre os adolescentes do sexo
masculino) reinauguram. no sentido de contribuirmos
para melhor compreensâo da patologia em questâo. O
curso serâ conduzido sob a forma de palestras e discussâo
interativa com os participantes e organizado em unidades
temlticas interdependentes: a) Individualizaçào e
subjetivaçâo na cultura contemporânea. b) aspectos gerais
da anorexia nervosa: definiçâo; critérios diagnöstico; tipos
de manifestaçao; fatores e condköes de risco associados à
anorexia. c) contexto histörico e anorexia; d) anorexia e
organizaçâo psfquica e; e) anorexia e feminilidade. O
quadro teörico de referência perpassarâ textos
psicanalfticos de Freud e de autores contemporâneos, tais
como: D. Winnicott, J. Lacan, J. Forrester, N. Elias, T.
Ogden, J. Birman, M. Foucault, J. Pontalis, T. C. Viana, H.
Bruch, dentre outros.

como propriedades que emergem dos processos cerebrais
tais como os estuda a neurociência; Chalmers e a hipötese
da consciência globalmente disponfvel para muitos
sistemas inconscientes (Global Workspace Theory); Varela
e sua proposta neurofenomenolögica da autœorganizaçao
da corksciência; Gallagher e o fenômeno da experiência
corporificada (embodied experience) como resposta à
questâo sobre a conexâo entre fenômenos ffsicos e
mentais; Arno Engelman, no Brasil, e as duas formas de
estudar a consciência: coc ciência-mediata-do-obsewador
e co> ciência-mediata-de-outros. A partir dos töpicos
apresentados, este curso fornecerJ elementos para um
debate crftico e ético sobre a poskào da psicologia no
contexto dos estudos da consciência, e sobre seu papel
como disciplina fundante das novas formas de estudar os
processos mentais.

Palavras-chave: Consdência; HfSIJHJ da Psicologia;
Epistemologia

CUR 07 (Psicologia Clfnica e da Personalidade)
SUBJETIVAG O CONTEMPOIGNEA, ANOREXIA E
FEM INILIDADE. Terezinha de Camargo Viana e Eliana
Rigotto Lazzarini (Universidade de Brasilia)
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problema da consciência inicia na Grécia antiga e
consolida-se quando da estréia da psicologia como
disciplina autônoma no final do século XIX, especialmente
com W. James. As teorias de cunho funcionalista
ocuparam-se eminentemente de processos conscientes e
receberam importante influência da Biologia. Estudava-se
a mente em uso, e os processos mentais passaram a ser
vistos como açöes adaptativas. Entretanto, a influência
das escolas psicanalftica e behaviorista na psicologia do
século XX redirecionou o foco das investigaçöes,
respectivamente para a motivaçâo irstintiva do psiquismo
e para a contingência ambiental do comportamento. Essas
tendências relegaram o fenômeno da consciência a um
segundo plano na psicologia. Por outro lado, no campo da
filosofia, a consciência permaneceu como temâtica
fundamental das investigaçöes fenomenolögicas. Mais
recentemente, o impacto de avanços tecnolögicos como a
neuroimagem funcional e sistemas sofisticados de
inteligência artificial, transformou ou reavivou o interesse
no estudo da cortsciência. Tal interesse verificou-se em
disciplinas t:o diversas quanto filosofia, neurofisiologia,
computaçào e psicologia, que desde entâo, convivem no
campo de esttldos da consciência. A partir da década de
1980, programas de pesquisa em neurociência cognitiva
têm esmdado os processos mentais, por um lado,
investigando as suas bases biolögicas e neurais, e por
outro, discutindo as suas premissas epistemolögicas e
ontolögicas. Para ilustrar esse töpico serâo apresentados
os trabalhos dos seguintes autores: Antonio Damâsio e a
ênfase nos correlatos encefâlicos dos processos
cortscientes; Buttelworth e a perspectiva ecolögica do
desenvolvimento psicolögico; Daniel Delmett e as
macromoléculas irracionais, roböticas e destitufdas de
mente como base fundamental de toda a açào e portanto
da consciência do mundo; Searle e os processos mentais

Estudos sobre modos e processos de subjetivaçâo e
singularizaçâo na contemporaneidade têm conflufdo no
sentido de indicar a emergência de novas formas de
patologias e sofrimentos psfquicos, formas essas nas quais
se imbricam, de forma bastante particularizada,
dimerko es culturais e psfquicas. As depressöes, as

CUR 08 (Anélise Experimental do Comportamento)
OPERAIXES ESTABELECEDORAS: DEFINIIAO,
REFINAMENTO E APLICAIAO. Rachel Nunes da Cunha
(Universidade de Brasklia) e Geison Isidro Marinho (Centro
Universitârio de Brasklia, Instituto 5JO Paulo de Terapia e
Anélise do Comportamento e Universidade de Brasl-lia)

l 0 '
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O presente curso tem por objetivo destacar o conceito de
operaçöes estabelecedoras na anâlise funcional do
comportamento, enfocando seu papel na intervençâo do
analista comportamental em contextos aplicados e
resgatar o tema de motivaçâo na abordagem analftico-
comportamental. O töpico de motivaçzo, embora seja um
tema relevante da psicologia, por muitos anos pouca
atençâo recebeu dos analistas do comportamento. Skinner
definiu motivaçâo como variâveis ambientais que
evolvem operaçöes de privaçào, saciaçâo e estimulaçâo
aversiva. Keller e Schoenfeld enfatizaram a necessidade
de outros eventos ambientais antecedentes além das
funçöes discriminativas do estfmulo, identificando-os
como varilveis motivacionais denominadas de operaçöes
estabelecedoras. No infcio dos anos 80, Jack Michael
recuperou o conceito de operaçöes estabelecedoras (OE)
como perspectiva conceitual e empfrica, fundamentado
nos princfpios da anélise do comportamento, priorizando
a variâvel motivacional como ambiental e investigando-a
como variâvel independente. Uma operaçâo
estabelecedora é definida em funçao de seus dois efeitos:
(a) efeito estabelecedor do reforço - momentaneamente,
altera a efetividade de um objeto, de um estfmulo ou de
um evento como reforçador; e (b) efeito evocativo -
momentaneamente, altera a freqûência de um tipo de
comportamento que tem sido reforçado por aquele objeto,
estfmulo ou evento reforçador. Michael sistematiza o
conceito de operaçöes estabelecedoras, classificando-o em
duas categorias conforme a origem do evento reforçador.
As operaçöes estabelecedoras incondicionadas (OEI) têm
origem filogenética e as condicionadas (OEC) têm origem
ontogenética. O critério utilizado para identificar essas
duas categorias de operaçöes estabelecedoras é o efeito
estabelecedor do reforço que altera a efetividade de um
objeto como reforçador inato (OEI) ou aprendido (OEC).
As operaçöes estabelecedoras condicionadas foram
classificadas em irês tipos: (1) operaçâo estabelecedoras
condicionada substituta (OEC-S); (2) operaçâo
estabelecedora condicionada reflexiva (OEC-R); e (3)
operaçao estabelecedora condicionada transitiva (OEC-T).
As operaçöes estabelecedoras condicionadas sâo
relevantes para as pesquisas empfricas e aplicaçâo em
vârios contextos. M ichael utilizou inicialmente o termo
estfmulo estabelecedor (SE) para identificar a variâvel
motivacional em contextos com resposta bloqueada,
abanando-o em detrimento do termo OE. Ta1 terminologia
permitiu a identificaçao das variâveis motivacionais
aprendidas e a ampliaçao dos contextos de aplicaçâo. O

ito de motivaçâo com' o OE implica em uma anéliseconce
funcional a partir de uma contingência de quatro termos
e, nesse sentido o conceito de estfmulo discriminativo é
fundamental para demortstrar as distintas f'unçâo
discrimitativa e motivacional do estfmulo antecedente.
Ambos os estfmulos (SD e OE) têm o efeito evocativo, mas
apenas uma OE tem o efeito estabelecedor do reforço.
Para enfatizar essas diferentes funçöes de estfmulo,
Michael afirma que um SD esté relacionado à
probabilidade diferencial de reforçamento e uma OE estâ
relacionada à efetividade do evento reforçador. Michael
também analisa a importância de uma OE para que um
SD seja efetivo, pois nesta condkâo de estfmulo um
reforçador eficaz segue um comportamento. O conceito de
operaçâo estabelecedora, segundo Mark Sudberg, é titil e
relevante para a anélise funcional do comportamento,
permitindo que a intelwençâo seja mais efetiva. Vârios sâo
os contextos de aplicaçâo da variâvel motivacional como

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
OE, entre eles: medicina comportamental, clfnica,
educaçâo, organizacional, esporte zetc.

Palavras-chave: Motivaçtib; Opcrcff'fo Estabelecedcra; Anfilisc
Do Comportantento

CUR 09 (Psicologia Escolar e da Educaçâo)
INVESTIGACAO E PROMON O DE
COMPORTAMENTOS DE ESTUDO. Ana Lucia Cortegoso e
Leila MJHJ do Amaral Campos Almeida

A despeito da grande importâlxia que é atribufda ao
repertörio de estudos em um tempo em que o
conhecimento é produzido em uma velocidade espantosa,
e que as exigências para a atuaçào profissional, em
qualquer Jrea, sâo grandes e diversificadas, aprender a
estudar é algo que tem sido deixado por conta das
contingências acidentais a que os indivfduos ficam
expostos, em geral estabelecidas preponderantemente
pelas cobranças que a escola e a iami-lia fazem, muito mais
do que por meio de oferta de condköes favorecedoras dos
comportamentos que s;o exigidos. Aprende-se a estudar
por tentativa-e-erro, em geral com alto grau de sofrimento
envolvido, e freqiientemente sob controle de
contingências aversivas. Hâ, no entanto, conhecimento
disponfvel sobre a conduta humana em geral, que
possibilita oferecer condköes para alterar em algum grau
esta situaçâo, da irtstalaçâo à manutençào de
comportamentos de estudo, bem como para interferir em
repertörios de estudo insatisfatörios para atender às
necessidades de interaçâo com o meio que se apresentam
tanto na vida acadêmica quanto na profissional. Este
conhecimento tem possibilitado, inclusive, produzir
tecnologia significativa como suporte para a promtxâo de
comportamentos de estudo em diferentes nfveis de
escolaridade. A comparaçào do conhecimento disponfvel
com a complexidade das situaçôes concretas em que o
repertörio de estudos é promovido ou exigido, permite
identificar a existência de lacunas tanto no âmbito da
produçào de conhecimento sobre variâveis relevantes no
processo de aquiskâo e desenvolvimento de repertörios
de esttldo, quanto na transformaçào de conhecimento
disponfvel em açôes humanas, de crianças, joverts, seus
pais e professores. A substit-uiçâo de um controle
predominantemente coercitivo sobre comportamentos de
esttzdo desde as primeiras experiências pré-esc'olares com
esta atividade, por controle positivo, capaz de gerar
indivfduos que estudem como forma de lidar com as
situaçöes de enfrentam como alunos ou como
profissionais, de modo produtivo e gratificante, requer
produzir, implementar e avaliar propostas de atuaçâo em
relaçâo a agentes educativos; promover
autoconhecimento e autocontrole ao lidar com atividades
concorrentes, desde cedo mas, principalmente, no âmbito
da vida universitâria, impöe integrar conhecimento
disponfvel em vârias âreas e relacionado a diferentes
atividades humanas, gerar propostas especfficas para a
situaçâo acadêmica que possam ser implementadas, e
garantir a institucionalizaçâo de medidas capazes de
promover e manter repertörios de estudo sofisticados, tal
como é esperado que apresentem profissionais de nfvel
superior em um pafs com as desigualdades e carências
que permanecem como marcas - ou mâculas - brasileiras.
Por esta razâo, parece importante motivar e capacitar o
maior nûmero de pessoas para que possam, nos diferentes
âmbitos de açâo que possam alcançar, lidar com o
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desenvolvimento, manutençâo e aprimoramento de
repertörios de estudo de quem precisa estudar, bem como
com a capacitaçâo de agentes educativos, em especial pais
e professores, para que estes atuem, efetivamente, de
modo a garantir processos de aprendizagem de estudo
capazes de levar a autonomia, eficâcia e satisfaçâo em
estudar.

Resllmos de Cpl/llfrlïclf#p Cientlf' lca
Segunda Cuerra Mundial, baseavam-se essencialmente
em um modelo de déficits funcionais (impairments). Hâ
cerca de 20 anos começaram a surgir modelos conceituais
que permitem compreender melhor os efeitos das lesöes
cerebrais no que diz respeito às suas repercussöes
pessoais, quanto (atividades) e sociais (participaçâo). Hâ
uma preocupaç:o crescente em desenvolver modelos
epidemiolögicos explicativos do processo de
incapacitaçào. Ou seja, nâo basta conhecer a freqûência
das sfndromes neuropsicolögicas na populaçâo , é preciso
compreender também como é que estes déficits
repercutem do ponto de vista pessoal e de participaçâo
social. Esta mudança de ênfase deslocou o interesse dos
déficits ffsicos e cognitivos para as repercussöes
comportamentais, familiares e sociais das lesöes cerebrais.
Os dados empfricos indicam que, ao menos no caso de
lesöes adquiridas do SNC, hâ uma mudança
correspondente nas preocupaçöes que afligem os
pacientes e familiares. Se na fase aguda a grande
preocupaç:o é com a sobrevida, enquanto na fase
subaguda predominam as afliçôes relacionadas aos
déficits ffsicos e cognitivos, a problemâtica da fase crônica
diz respeito a aspectos comportamentais que prejudicam
a vida familiar e a participaçâo social. A reabilitaçâo
neuropsicolögica redescobriu, por assim dizec os méritos
da psicoterapia. Técnicas psicoterâpicas, tanto cognitivo-
comportamentais quanto psicodinâmicas tem se revelado
bastante titeis e eficazes na melhoria da qualidade de vida
de pacientes cérebro-lesados e de suas farm-lias. O curso
proposto revisa os fundamentos conceituais e
metodolögicos para uma abordagem da reabilitaçio
neuropsicolögica enquanto psicoterapia.

CUR 10 (Psicobiologia e Neurociências)
IIEABILITACAO NEUROPSICOLYGICA:
FUNDAMENTOS CONCEITUAIS E METODOLX ICOS.
Vitcr Geraldi Haase (Universidade Federal de Minas Gerais) e
Sbirley Silva Lacerâa (P0nllFck Universidade de Minas
Gerais)

A neuropsicologia tem se caracterizado como uma ârea de
atuaçâo profissional que desperta interesse crescente,
inclusive no Brasil. O panorama contemporâneo desta
érea eminentemente interdisciplinar tem se caracterizado
por profundas mudanças tanto no que se refere às suas
aplicaçöes diagnöstico quanto ao desenvolvimento de
abordagens terapêuticas.
A neuropsicologia tem enfatizado tradicionalmente os
aspectos relacionados ao diagnöstico de localizaçào das
lesöes ou disfunçöes cerebrais. Os desenvolvimentos
tecnolögicos ocorridos nas duas tiltimas décadas
permitem o estudo in vivo da correlaçào anâtomo-clfnica
com os chamados métodos de neuroimagem. Ao mesmo
tempo, o conceito de doença tem mudado em medicina, o
que tem se refletido no campo de atuaçâo profissional da
neuropsicologia. Se antigamente o neuropsicolögo estava
mais ocupado com o diagnöstico das cortseqùências
comportamentais e subjetivas de lesöes macroscöpicas do
cérebro, atualmente é possfvel cortstatar um interesse
crescente pela correlaçao anstomo-clfnica de disfunçöes
psiquiâtricas, cujos correlatos neurobiolögicos situam-se
no nfvel molecular e/ou microscöpico. Se por um lado o
avanço das técnicas de neuroimagem diminuiu muito o
interesse pelo diagnöstico neuropsicolögico de localizaçâo
lesional, por outro lado, os avanços conceituais na
nosologia neuropsiquiâtrica aumentaram o interesse a
aplicabilidade prâtica do diagnöstico neuropsicolögico.
Até o infcio da década de 80 uma das questöes mais
abordadas em discussöes clfnicas na ârea de
neuropsiquiatria dizia respeito à natureza ''orgânica'' ou
psicodinâmica de muitas manifestaçöes clfnicas.
Atualmente estas concepçöes estâo sendo abandonadas
em funçâo de um modelo epigenético da psicopatogênese,
em que tanto fatores genético-biolögicos quanto fatores
experienciais interagem na gênese de comportamentos
e/ou experiências subjetivas desadaptativas.
A verdadeira revoluçâo ocorreu, entretanto, do ponto de
vista da reabilitaçâo neuropsicolögica. f: uma revoluçao
menos espetacular pois nâo se baseia na utilizaçâo de
tecnologias computacionais sofisticadas. Ao contrério,
apös o entusiasmo inicial ocorrido na década de 80 e
meados da década de 90 com a chamada reabilitaçâo
cognitiva e com a utilizaçâo de programas
computacionais de retreinamento cognitivo, vive-se
atualmente uma fase de decepçâo com estas abordagerts,
em virtude da sua falta de eficâcia. As desilusöes com os
programas de retreinamento cognitivo dizem respeito
basicamente à impossibilidade de generalizar os efeitos
observados na clfnica para a vida cotidiana dos
participantes. Estas primeiras tentativas, que remontam à

CUR 11 (Psicobiologia e Neurociências)
O DESENVOLWMENTO DA PESSOA COM SXDROME
DE DOWN - ABORDAGEM PSICOBIOLUGICA. Rosana
MJHJ THSIJ: (Universidade de Brasilia)

Este curso tem o propösito de analisar o desenvolvimento
da pessoa com sfndrome de Down dentro da perspectiva
da ârea de psicobiologia. Dentre as questöes que serào
abordadas estâo o papel do genes do cromossomo 21 na
deficiência mental, o quanto o cödigo genético e a
influência epigenética juntos determinam o resultado do
desenvolvimento, se existem outros fatores
detenninantes, e se os fatores genéticos sâo a causa
especffica de lesöes em regiöes neurais e alteraçöes em
suas funçöes. Serâo abordados ainda os aspectos clfnicos
especificamente dados de epidemiologia, crescimento,
acortselhamento genético, patologias associadas,
distdrbios metabölicos, desenvolvimento
neuropsicomotor, principais aquisköes e perfodos em que
ocorrem, estrutura ffsica, déficits sensoriais e atendimento
multidisciplinar. Serâo abordados também os aspectos
gerais do desenvolvimento, especificamente as âreas de
socializaçâo, motivaçâoz atençâoz percepçâo visual e
auditiva, processamento auditivo e visual, cogrtkâo,
linguagem. A importância da Estimulaçâo Precoce para o
desenvolvimento é discutida nas dimerksöes de perfodos
crfticos, prevençâo e intervençâo junto à criança e à
famflia.
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CUR 12 (Psicologia Clfnica e da Personalidade)
TERAPIA COGNITIVA APLICADA h DEPENDINCIA
QUIMICA. Ana MJHJ M.serra (Instituto fk Terapia
Cognitiva, 5#0 Paulo e Campinas)

Curso em nfvel
horlria de 6 horas, abel'to a profissionais
preas de Satide e de Satide Mentat envolvidos com o
estudo e/ou tratamento psicoterlpico e mtdico de
dependentes qufmicos e, ao mesmo tempo, interessados
em Terapia Cognitiva. Terapia Cognitiva (TC) vem
despertando grande interesse, por parte de profissionais
das Jreas de Satide e Saflde Mental, enquanto aplicada ao
tratamento da Dependência Qufmica, ârea em que
estudos controlados de eficâcia têm demonstrado sua
superiolidade em relaçào aos modelos tradicionais de
tratamento. Entretanto, a falta no Brasil de profissionais
especializados em centros autorizados de treinamento
tem prejudicado nâo somente o acesso de interessados ao
modelo teörico e prâtico de TC Aplicada à Dependência
Qufmica, mas também a fidedignidade das informaçöes
veiculadas entre profissionais dessa ârea em nosso pafs,
lacuna que o presente curso se propöe a preencher. O
curso objetiva informar profissionais sobre de que
realmente consiste o modelo cognitivo e aplicado de TC
ao tratamento de dependentes, enquanto um sistema de
psicoterapia cientificamente fundamentado. Os
pazticipantes serâo informados sobre o modelo cognitivo
de desenvolvimento da dependência qufmica, que conta
com um grande volume de estudos empfricos, tanto a
nfvel conceitual e de processos quando a nfvel de eficâcia,
e sobre o papel que essa forma de psicoterapia de tempo
curto e limitado pode cumprir no tratamento de
dependentes qufmicos. Serâo informados também da
adequaçâo da TC em associaçào aos servkos médicos, a
fim de garantir o tratamento amplo do paciente e a
prevençâo de recafdas, cuja alta incidência aflige os
profissionais adeptos dos modelos tradicionais de
tratamento. Participantes envolvidos com o tratamento
de dependentes qufmicos poderâo satisfazer seu interesse
em TC e poderâo, esperamos, vir a cortsiderar TC como
uma possfvel abordagem ao buscarem oportunamente
uma especializaçâo na érea de atendimento psicoterâpico
a dependentes qufmicos. O conteûdo programético
incluirâ: @ Substâncias psicoativas . Abuso vs.
Dependência . Determinantes cognitivos e
comportamentais do uso e recafdas @ Modelo de
M udança; Os cinco est/gios de Prochasu e
colaboradores * Apresentaçâo do modelo cognitivo de
psicopatologia e modelo aplicado de TC * Modelo
eognitivo de abuso de substâncias, de Liese e
colaboradores . Modelo cognitivo do desenvolvimento
da dependência qufmica * Psicologia do abuso de
substâncias psicoativas . Fatores complicadores no
tratamento psicoterépico de dependentes qufmicos *
Dez recomendaçöes para a aplicaçâo de TC no tratamento
da dependência qufmica @ Uso de TC em associaçâo a
outros profissionais de Saflde * Conclusâo e apresentaçâo
de caso clfnico * Breve discussâo da literamra
especializada. A apresentaçâo teörica seré
complementada por exemplos, discussöes, apresentaçâo
de casos clfriicos e pela distribukâo de uma apostila
contendo o resumo do material apresentado.

introdutörio a intermedilrio,com carga
e estudantes das

Resumos de Comunicaçâo Cientsca
CUR 13 (Psicologia da Satide)
DOENCAS OROFACIAIS - A CONTRIBUIIAO DO
PSICULOGO NA PREWNG O, DIAGNUSTICO E
RXATAMENTO. Angela MJHJ Monteiro da Silva
(Universidade Gama Filho) e Gislaine Ajonso de Souza
(Universidade do Estado fb Rio de Janeiro)

O presente trabalho visa: i) descrever e classificar as
doenças periodontais inflamatörias, as sfndromes de dor
orofacial crônica e o desgaste dos dentes; ii) examinar o
papel de fatores psicossociais na etiologia e progressâo
destas doenças orofaciais; e iii) exemplificar e discutir as
efetivas e possfveis contribuköes do psicölogo na
prevençào, diagnöstico e manejo destas condköes.
Quanto à doença periodontal inflamatöria, hâ forte
evidência de que o estresse é um fator de risco para a
gengivite ulcerativa necrosante. A evidência também
sugere uma relaçâo causal entre fatores psicossociais e a
periodontite. Diversos estudos indicam uma associaçâo
entre o estresse e a dor orofacial crônica, assim como
anormalidades biolögicas comums à depressâo clfnica e
sfndromes de dor. Em certos casos, a evidência de uma
associaçào entre o transtomo de estresse pös-traumdtico
(TEPT) e a dor orofacial idiopltica crôrtica indica a
possibilidade de um papel causal do TEIV no
aparecimento da dor. Os fatores psicolögicos também
parecem estar estar envolvidos na progressâo do desgaste
dos dentes em pacientes com bruxismo, tilcera gâstrica,
transtonms alimentares e alcoolismo. Dentre as
contribuköes do psicölogo, além da participaçâo na
equipe de pesquisa, pode-se destacar: i)o uso de modelos
psicolögicos no desenvolvimento de intervençöes
psicossociais para a mudança do comportamento de
satide oral na prevençào e tratamento coadjuvante da
doença periodontal; ii) prover tratamento para alteraçöes
psicolögicas que contribuem para a destrukâo
periodontal, auxiliando o periodontista no manejo clfnico
das condiçöes periodontais; iii) auxiliar os pacientes com
sfndromes de dor orofacial idiopética crônica a usarem
estratégias efetivas de controle do estresse e de
enfrentamento da dor; iv) tratar os pacientes para os
quais o TEPT contribui para piorar o quadro doloroso; e
v) utilizar procedimentos de relnamento e outros
recursos de coping com pacientes cujo bnlxismo e atrito
provocam o desgaste dos dentes.

Palavras-chave; Doença periodontal injlamatéria, Dor
orojacial crônica,Desgaste dos dentes

CUR 14 (Psicobiologia e Neurociências)
MODELOS ANIMAIS EM NEUROCIZNCIAS:
DEPRESSAO E ANSIEDADE. Amauri Gouveia Junior
(Univebsidade Estadual ''Jûlio de Mesquita Filho'' Bfwrlfl#

'

O curso visa introduzir os elementos essenciais para o
desenvolvimento e utilizaç:o de modelos animais,
abordando os elementos centrais do conceito de modelos
como amplitude e pontualidade, valor de face, de uso,
preditivo, homologia e analogia, bem como alguns
modelos de largo uso na atualidade ou de valor itistörico
tais qual o desamparo Aprendido, Nado forçado,
Labirintos em cruz e T elevado. O curso abordarâ ainda o
uso de outros animais em modelos animais, como peixes
e càes questöes éticas nos modelos animais e os limites
desta estratégia.Palavras-chave: Terapia Cqnitiva, Dependência Quimica,

Psicoterapia, Alcoolisn'to
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Palavras-chave: Motklos xnfnxfs; Psicoïatologia
E xperimental; Fcrnxcclogk Comportamental

CUR 15 (Psicologia do Desenvolvimento)
PREW NIAO: ASPEGOS DA AVALIAN O DE BEBIS
E ORIENTAIXES AOS PAIS. Olga MJH;I Piazentin Rolim
Rtdripzcs (Universidade Eilflffltfl! ''Jûlio de Mesquita Filbo'',
Bfw?1fl

O trabalho com

Resttmos de fbmlpa/clflp Cientlf' Ica
O uso de drogas capazes de alterar significativamente o
humor, a percepçâo e o comportamento humano pode ser
considerado quase tâo antigo quanto a pröpria histöria do
homem. Tais substâncias sâo obtidas e consumidas em
praticamente todo o mundo, com diferenças regionais
quanto ao tipo de droga e o contexto em que sâo
utilizadas. Essas diferenças fazem com que diferentes
sociedades aprovem a auto-administraçâo de certas
drogas enquanto recriminam o uso de outras. As drogas
psicotröpicas exercem seu principal efeito sobre o sistema
nervoso central (SNC), alterando de maneira substancial
sistemas especfficos de neurotrarsmissâo. Das diversas
drogas que tem sua açào no SNC, aquelas que atuam
como reforçadores, positivos ou negativos sâo utilizadas
de modo abusivo pelas pessoas. O uso de determinadas
substâncias pode funcionar como reforçador positivo
dando ao usuârio sertsaçöes de prazer e/ou bem estar, ou
mesmo status social em um determinado grupo. Também
é observado o uso de drogas como estratégias de fuga ou
esquiva de situaçöes aversivas, sendo que os usuârios que
relatam utilizar drogas com esta finalidade apresentam
uma maior freqttência de sintomatologia depressiva.
Estudos epidemiolögicos estimam a prevalência de cerca
de 14% da populaçâo com critérios para a dependência de
âlcool e de cerca de 6% para a dependência de outras
drogas. Entre os dependentes de outras drogas
(excluindo-se o âlcool), metade dos sujeitos apresentam
algum trarkstomo mental associado, sendo que a presença
de algum transtomo do humor nesta populaçao é quase
cinco vezes maior do que na populaçâo em geral.
Diversos estudos questionam se a associaçâo entre
farmacodependência e trartstomos do humor possa ter
uma relaçào causal (por exemplo uso de drogas causar
depressâo ou estados depressivos facilitarem o
desencadeamento de uma relaçâo de dependência com
alguma substância) ou se existem fatores de
vulnerabilidade comuns a tais patologias. Diversos
sujeitos diagnosticados como abusadores de drogas
começaram tal comportamento como resultado de
transtorno de humor, utilizando substâncias qufmicas
como uma forma de minimizar a sintomatologia
deprasiva, que geralmente é mal compreendida pelo
indivfduo ou até mesmo como uma forma de auto-
medicaçâo. Diversas abordagens terapêuticas sâo
utilizadas no manejo de dependências qufmicas, dentre
elas a psicoterapia comportamental e cognitiva-
comportamental, além de grupos de auto-ajuda e até
mesmo a recente introduçâo de medicamentos que se
mostram eficazes no bloqueio dos efeitos reforçadores de
algumas substâncias ou inibkâo de estruttlras
neuroanatômicas relacionadas às sensaçöes de prazer.
Independentemente da abordagem terapêutica utilizada
para o tratamento da dependência qufmica, é certo que
sua eficâcia poderâ ser fortemente influenciada pelo
diagnöstico dos transtornos associados, bem como pela
utilizaçâo de estratégias terapêuticas reconhecidas e bem
documentadas. Nâo sö pela caracterfstica multifatorial do
abuso de substâncias e transtomos associados, bem como
a recente valorizaçâo de abordagerts interdisciplinares, é
interessante que os psicoterapeutas avaliem e tenham
conhecimentos sobre os mecanismos e cortsequências das
diferentes classes de drogas, a fim de poder oferecer
tratamentos adequados.

Palavras-chave: Doenças psicotrop' icas, psicofarmacologia,
transtornos de Jlrfmt?r

crianças portadoras de atrasos no
desenvolvimento pode ser realizado preventivamente, a
partir da identificaçâo precoce de crianças que tenham
sido expostas a efeitos teratogênicos ou tenham sofrido a
influência de condköes genéticas que possam causâ-los.
Esta identificaçâo pode ocorrer antes ou logo apös o
nascimento ou, ainda, apös a identificaçâo de causas,
durante os primeiros anos de vida. A presença destes
fatores toma-as elegfveis para um acompanhamento
sistemâtico do seu desenvolvimento acrescido de
orientaçöes aos pais ou outros cuidadores significativos
(atendentes de creches, por exemplo). As escalas de
desenvolvimento infantil constituem-se em instnzmentos
importantes na detecçâo de atrasos em âreas especfficas. f:
a partir destas informaçöes que as orientaçöes sâo dadas,
baseadas no pressuposto de que um ambiente
adequadamente organizado pode colaborar para otimizar
o desenvolvimento destas crianças. Os objetivos deste
curso sâo: apresentar algurks fatores que podem causar
atrasos no desenvolvimento; discutir formas de
identificar crianças vftimas destes fatores e como incluf-las
num serviço de estimulaçio precoce; conhecer algumas
escalas de desenvolvimento, entre elas '?O
desenvolvimento da criança no primeiro ano de vida'' e o
''lnventârio Portage Operacionalizado'' além de critérios#
para a escolha desta ou daquela escala e, por tiltimo,
algurts aspectos relacionados a orientaçâo dos pais e
outros cuidadores significativos. A utilizaçâo de escalas
de desenvolvimento tem possibilitado a identificaçzo de
atrasos e a prevençâo dos mesmos a partir de orientaçöes
que priorizam, nâo sö a estimulaçâo das Jreas em
defasagem mas também a estimulaçâo de
comportamentos que deverio ocorrer proximamente.
Ementa: Este curso foi elaborado para graduandos em
Psicologia, buscando promover o conhecimento de
aspectos do desenvolvimento infantil, a aplicabilidade das
escalas de desenvolvimento e orientaçâo aos cuidadores.
Programa: Fatores pré, peri e pös natais que podem
alterar o desenvolvimento infantil; Escalas de
desenvolvimento infantil: caracteristicas, aplicaçào e
avaliaçâo; algurus töpicos sobre orientaçöes aos
cuidadores. Bibliografia - autores que hmdamentam os
töpicos propostos, entre eles: Guralnick (1991, 1997),
Williams e Aiello (2001), Pinto, Vilanova e Vieira (199D.

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Escalas de
Desenvolvimento; Orjcnlcfles aos Cuidadores

CUR 16 (Psicologia da Saûde)
DROGAS PSICOTRUPICAS E TRANSTORNOS DE
HUMOR: ASPECTOS NEUROFARMACOLX ICOS,
COM PORTAM ENTAIS E CX NITIVOS. Paulo Rogério
Morais e Makilim Nunes Baptista (Universidade Braz
Cubas)
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CUR 17 (Psicologia Clfnica e da Personalidade) CUR 18 (Psicologia da Salide)
NOVAS PEKSPECTIVAS PAIIA A PSICOLOGIA CUKSO EM PSICO-ONCOLOGIA NA MASTOLOGIA.
CLtNICA: UM ESTUDO A PARTIR DA OBRA DE JEAN- Rita de Ciissia Gandini (Universidade Federal de Uberlândia) e
PAUL SARTRE. Daniela Ribeiro Schneider (Universidade Jusséra Cristina 1QAI de Velde Vieira da Silva (Associaçâo de
Federal de Santa Catarina) Psicoterapia e Estudos Psicanall-ticos ffc Sno André)

Jean-paul Sartre (1905-1980) iniciou suas incurses
teöricas formulando proposiçöes no domfnio da
psicologia, na medida em que compreendeu, desde o
infcio de seus estudos, a importância desse conhecimento
na definiçâo da base antropolögica da racionalidade
ocidental modema e, portanto, a sua relevância na
compreensâo do ser do homem. O projeto Smdamental
do trabalho de Sartre foi, portanto, refonnular a
psicologia. Voltou-se, porém, à filosofia pela necessidade
ttcnica de melhor fundamentar suas proposköes para
aquela ciência. A perspectiva psicolögica, porém, é pouco
pesquisada ou discutida, jâ que, no cômputo geral de sua
obra a dimensâo mais conhecida é a filosöfica.
Problematizou a disciplina psicolögica até seli cerne,
reformulando-a em moldes totalmente diversos dos até
entào existentes, ao romper com as concepçöes
racionalista, subjetivista e determinista que vinham
dominando essa ciência. Sua ''psicanâlise existencial''#
método de investigaçào da realidade humana, que
objetiva revelar a escolha fundamental que o sujeito faz de
si mesmo, é uma forma de viabilizar sua psicologia
existencialista, bem como sua proposkâo para a
psicologia clfnica. Podemos destacar algu.ns elementos
fundamentais do pensamento sartriano para a psicologia
e, mais especificamente, para a psicologia clfnica, como o
processo dialético de mediaçöes sociais implicado na
construçâo da personalidade, no qual ''o essencial é o que
o homem fez daquilo que fizeram dele/', realizando-se
enquanto projeto de ser; o imaginério enquanto
capacidade do homem transcender a sittlaçâ.o dada em
direçâo a um futuro diferente; as emoçöes como forma do
sujeito lidar com o mundo quando em situaçöes
afetivamente significantes; dentre outros aspectos teöricos
e metodolögicos. A psicologia clfnica é uma érea que
desde sua gênese histörica, enquanto herdeira do modelo
médico, vem trartspassada por impasses teöricos,
epistemolögicos, metodolögicos e ideolögicos que lhe
impöem certas dificuldades na definkâo de seu estatuto
de cientificidade e no cumprimento de sua f'unçâo social.
As concepçöes sartrianas pöem em discussào muitos
desses dilemas, apontando soluçöes inovadoras. Decorre
daf a importância das contribuiçöes de Sartre para a ârea,
pois ao viabilizar uma nova perspectiva clfnica a partir da
sua psicologia, propöe-na como instrumento necessério
para a investigaçâo e a intervençâo na problemâtica
existencial e psicolögica do homem contemporâneo. O
existencialista, por compreender o papel fundamental do
intelectual em sua cultura e em seu tempo, cortstruiu um
corpo de novas proposköes filosöficas e psicolögicas que
pretendia que se tornassem instrumentos fundamentais
na luta por uma sociedade mais humana. Assim, a nova
psicologia proposta, efetivamente revolucionâria, na
medida em que questiona aspectos basilares de nossa
racionalidade ocidental - sustentâculo ideolögico do
sistema social vigente - nâo deve selwir somente para
suscitar discussöes intelectuais, mas também e
principalmente, para ser posta em prâtica, a fim de
possibilitar as mudanças sociais necessârias.

Palavras-chave: Psicologia Clt-nica; Jean-paul Sartre;
Psicologia Existencialista
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Nos liltimos 20 anos o indivfduo tem sido cortsiderado
cada vez mais como um todo indivisfvel, apesar da ainda
presente tendência a trata-lo de forma cindida pelas
diversas especialidades profissionais. Pode-se observar
uma acentuada tendência na Oncologia de se organizar
uma assistência global ao paciente, com a cortsideraçâo
dos conhecimentos da psiquê e soma como partes de um
sistema integrado, evidenciando assim a necessidade da
inclusâo dos aspectos psicossociais e comportamentais no
tratamento. Considera-se a Psico-oncologia como uma
ârea de interface entre a Psicologia e a Oncologia, na qual
se utiliza os conhecimentos da Psicologia da Satide na
assistência ao paciente e sua famflia e aos profissionais de
saûde envolvidos; na pesquisa e na organizaçâo de
servkos preventivos e curativos. Neste curso pretende-se
discutir uma das formas de se fazer intelwençöes na ârea
de Psico-oncologia, a partir da anâlise de um Programa
de Psico-oncologia na Mastologia. O programa abrange
projetos interligados de atendimento a pacientes e
familiares no ambulatörio, enfermaria, clfnica psicolögica
e domicflio, no caso das condköes ffsicas do paciente
impedirem-no de se locomover. Inicialmente sâo feitas
entrevistas com o paciente e familiares, logo apös a
primeira consulta médica. A seguir faz-se a avaliaçâo da
eficâcia adaptativa dos pacientes, apös o que tem infcio a
psicoterapia breve. Como opçâo de atendimento, durante
a espera da consulta médica, os pacientes sâo convidados
a participar do Grupo de Sala de Espera. Em situaçöes de
urgência e emergência no perfodo pré-operatörio é feito o
acompanhamento dcs pacientes e familiares visando o
alfvio da tertsâo gerada pela expectativa em relaçâo
diagnöstico da doença e a conduta médica proposta. 2
feito o preparo para os diferentes tipos de tratamento. Na
Enfermaria, trabalha-se focalizando a anglistia pré-
cirûrgica que envolve o medo da morte. Logo apös a
cinlrgia trabalha-se a questâo da reabilitaçào. Os
acientes que desejam, sâo atendidos em psicoterapia. f:P
feito o psicodiagnöstico utilizando-se habimalmente a
Escala Diagnöstica Adaptativa Operacionalizada. Quando
necessârio, faz-se a aplicaçâo do Teste de Relaçöes
Objetais, também utilizado como facilitador do processo
psicoterépico quando o paciente apresenta um
diagnöstico de adaptaçâo ineficaz grave ou severa.
Sempre que necessârio, é feita a discussâo dos casos
clfnicos com a equipe médica e paramédica. Além das
atividades de extertsâo, o programa prevê atividades de
pesquisa e ensino, desenvolvidas por uma docente
psicöloga, coordenadora do projeto, por psicölogas que
atuam como pesquisadoras - colaboradoras e por alunos -
estagiârios de Psicologia. Os resultados têm revelado que
os pacientes atendidos no Programa têm sido c<pazes de
ampliar e/ou manter a qualidade de vida, o que pode ser
observado pela ocorrência de mudanças positivas nos
setores Afetivo-Relacional, na Produtividade e Söcio-
Culttlral.

Palavras-chave: Psico-oncologia; Medidas em Psicologia;
Psicoterapia Breve
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CUR 19 (Anllise Experimental do Comportamento)
DESAMPARO APRENDIDO: UM MODELO ANIMAL
DE DEPRESS/O. Maria Helena Leite Hunziker
(Universidade de SJ(? Paulo)

- Resamos de Ctmp?ljclltb Cientsca
CUR 21 (Psicologia Escolar e da Educaçâo)
DESENVOLVENDO AS HABILIDADES DE

PENSAMEVO CRIATIVO EM ALUNOS C0M
CARACTERISTICAS DE SUPERDOTAG O. Angela
M.Rodrigues Virgolim (University oj Connecticut e
Universidade de Brast-lia)

Durante as ûltimas décadas, um interesse especial pelos
indivfduos superdotados e talentosos tem sido notado em
vlrios pafses. Estudiosos de campos diversos têm
chamado a atençâo da sociedade para as necessidades
especiais e habilidades diferenciadas desta populaçâo. Em
muitos pafses, as pessoas superdotadas sào corksideradas
um recurso nacional com grande podef de influenciar na
modemizaçâo da sociedade. Porém, no Brasil, a qualidade
de servkos oferecidos para estes alunos, tanto na teoria
quanto na prâtica, ainda estâ longe de atingir um nfvel
ideal. Ainda sâo poucos os cursos direcionados para a
educa/o do superdotado nas universidades brasileiras;
os materiais, programas e instrumentaçâo desenvolvidos
para este contexto cultural, incluindo as publicaçöes na
ârea, ainda sâo escassos, embora a necessidade de
aumentar os servkos direcionados a esta populaçâo tem
sido repetidamente assinalada. O Brasil enfrenta o desafio
de se preparar para trabalhar no campo da educaçâo do
superdotado, o que inclui o desenvolvimento de uma
concepçâo coerente de superdotaçao e uma melhor
compreensâo das necessidades sociais e emocionais destes
alunos. Além disso, sabe-se hoje que nâo basta favorecer
apenas a aquiskâo de conhecimento; é de fundamental
importância exercitar também a imaginaçâo e a
capacidade de resolver problemas de forma criativa e
inovadora. Inûmeros estudos têm enfatizado o relevante
papel de fatores do ambiente para a formaçâo de
indivfduos que alcançaram altos nfveis de desempenho e
realizaçâo profissionais, sendo ressaltado o estfmulo de
ais e professores ao desenvolvimento de suasP
habilidades de pertsamento criativo. Trata-se aqui de um
ponto crftico, pois, em geral, os professores nâo se
encontram ainda devidamente preparados para
substitufrem um ertsino pautado na memorizaçâo e
reproduçâo de conhecimento por outro, projetado no
futuro e nas necessidades criativas de uma sociedade em
cortstante mudança. Além disso, muitos deles apresentam
percepçöes estereotipadas sobre alunos superdotados e
talentosos, muitas vezes por nâo terem acesso às
concepçöes atuais de superdotaçâo, ou infonnaçöes
teöricas e préticas atualizadas para a identificaçâo e
atendimento deste grupo ou mesmo por desconhecerem
técnicas de estimulaçâo da imaginaçâo criadora para
tornâ-los agentes efetivos de mudanças neste mundo
globalizado. O presente curso visa sanar estas deficiências
no treinamento de professores, trazendo inlbrmaçöes
relevantes e atualizadas sobre a superdotaçâo, os aspectos
cognitivos, sociais e emocionais caractedsticos da criança
superdotada, o papel da estimulaçâo da criatividade na
superdotaçâo, e métodos modernos de identificaçâo,
como o Modelo de Enriquecimento Escolar de Joseph
Renzulli. Além disso, serâo desenvolvidos exercfcios
destinados a estimular crianças superdotadas em sala de
aula, trazendo subsfdios para o desenvolvimento da
criatividade do professor.

O desamparo aprendido é um dos modelos animais de
depressâo que tem maior validade cientffica de acordo
com os critérios de similaridade quanto à etiologia, bases
bioqufmicas, sintomatologia e tratamento. Esse modelo
decorre da an/lise funcional do comportamento,
apontando a incontrolabilidade do organismo sobre o
meio ambiente como a variâvel crftica para o seu
estabelecimento. Além disso, e1e se presta a estudos

e relacionados àbioqufmicos psicofarmacolögicos
depressào humana, evidenciando como contingências
ambientais podem alterar funçöes fisiolögicas dos
organismos e, no sentido inverso, como que alteraçöes
neuroqufmicas podem interferir no comportamento
observado. O presente curso visa analisar o modelo de
desamparo aprendido como uma forma de se fazer
anâlise funcional da depressâo humana, relacionando os
estudos de laboratörio com a clfnica psicolögica. Para isso,
serâo analisados: 1) a metodologia empregada nos
estudos sobre a incontrolabilidade de estfmulos e seus

dadosefeitos sobre aprendizagerks subseqitentes; 2) os
iniciais e os atuais acerca da investigaçâo do desamparo,
com animais e humanos; 3) as hipöteses formuladas para
explicar esse efeito; 4) a relaçâo estabelecida entre o
desamparo e a depressâo humana, dos pontos de vista
comportamental, bioqufmico e farmacolögico. Serao
discutidas também novas possibilidades de investigaçâo
sobre o tema. O curso enfatizarâ a abordagem
biocomportamental do fenômeno.

CUR 20 (Histöria da Psicologia)
ELEMENTOS DE PSICOLX IA ARISTOTZLICO-
TOMISTA (DOS SICULOS XVI AO XVII) E SUAS
INFLUINCIAS NA HISTURIA DA CULTUM  LUSO-
BRASILEIRA. Marina Massimi (Universidade de Sfib Paulo,
Ribeirâ'o Preto)

A Psicologia Filosöfica de matriz aristotélicœtomista
permeia a visâo do homem e da sociedade pröpria da
cultura e da mentalidade luso-brasileira no perfodo
colonial, colocando inclusive importantes alicerces para
posteriores avanços da psicologia moderna. O curso visa
proporcionar aos psicölogos brasileiros uma introduçâo
bésica no que diz respeito às origerts filosöficas desta
abordagem bem como os principais töpicos de
conhecimentos e prâticas psicolögicas inspiradas nesta
perspectiva e disponfveis na cultura e na sociedade luso-
brasileira, principalmente no perfodo colonial. Serâo
também ilustrados alguns exemplos da continuidade
desta proposta psicolögica ao longo dos séculos XIX e XX.
Entende-se que o conhecimento deste percurso itistörico é
muito importante para a compreertsâo da inserçâo da
Psicologia na cultura e na sociedade do pafs, bem como
para a compreertsâo de formas de elaboraçâo da
experiência psicolögica na cultura popular que
amalmente sâo objeto de estudo de diversas âreas da
psicologia, tais como a psicologia social e a psicologia
clfnica. P

alavras-chave: superdotados/ criatividade/educaçno
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CUR 22 (Psicologia Cognitiva)
O ESTUDO DA INTELIGZNCIA NA
CONTEMPORANEIDADE. Eliane Gerk-carneiro
(Universidade Gama Filho) e Rosimeri de Oliveira Dias
(Universidade ffc Estado do Rio de Janeiro)

Ao longo da histöria da humanidade nos deparamos com
intimeros conceitos de inteligência humana resultantes de
diferentes pontos de vista de diversos autores que ora se
assemelham, ora se diferenciam total ou parcialmente e
ora se complementam. Dessa forma, a inteligência
deveria ser, e é, do interesse de todos, principalmente,
porque todos estamos envolvidos por esta questio e suas
repercussöes no ângulo da famflia, da escola, da vida
profissional e pessoal que atinge a cada um de nös. Nossa
inteligência é conhecida pelos seus efeitos e nâo por ela,
propriamente dita, enquanto conceituaçao. Este curso
objetiva apresentar o estudo da inteligência na
contemporaneidade e debater sobre as possibilidades da
inteligência prâtica proposta por Sternberg. O eixo das
discussöes que serâo realizadas é o da Psicologia
Cognitiva. A abordagem cognitivista busca a
universalidade dos elementos que corstituem as
estruturas e os esquemas mentais ou os trabalhos de
pesquisadores na linha do processamento da informaçâo
explorando a atividade mental e procurando
compreender como o sujeito busca e processa as
informaçöes consideradas relevantes para a resoluçâo de
uma dada tarefa. A abordagem cognitiva da inteligência
ou do processamento da informaçâo amplia o ntimero de
informaçöes acerca do sujeito, pois nâo restringe, apenas,
ao simples resultado obtido em testes como acontecia no
modelo psicométrico. No decorrer do século XX, pôde-se
perceber a diversidade das teorias desenvolvidas sobre a
inteligência; as que pretenderam medir e testar a
capacidade mental; as que vêem a inteligência como
habilidades mliltiplas e independentes; as que conceimam
a inteligência como cortstruçâo de estnlturas mentais a
partir do funcionamento biolögico e, ainda as que
relacionam o desenvolvimento do sujeito às interaçöes
que ele mantém com a sua realidade social, cultural e
histörica, considerando-a uma cortstnlçâo social. Dessa
forma, o conceito de inteligência vem se ampliando cada
vez mais, deixando de ser percebido como algo que é
inato ao sujeito e jé vem pronto, para ser visto como
caracterfstica interna da mente e para ser compreendida
também, como caracterfstica extem a do meio. Com a
teoria triârquica de Stemberg o conceito de inteligência
deixa de visualizar aspectos unilateriais do ser humano e
passa a percebê-lo de uma forma mais global e integrada,
como é necessârio e desejâvel. Esta teoria volta-se para o
estudo dos indivfduos e suas relaçöes com seus mundos
intemo, extem o e suas experiências que funcionam na
relaçâo desses mundos do sujeito. O autor mostra como é
importante analisar o ponto de encontro destes três
âmbitos e o quanto estes campos de açao contribuem e
interatuam na definiçâo da inteligência. A partir de entâo,
serào trabalhados os componentes da teoria triérquica,
inteligência prética, inteligência bem sucedida (successfull
inteligence). Assim, a medida da inteligência, a
inteligência fltiida e cristalizada; o conhecimento
acadêmico e prâtico e o conhecimento tâcito serâo
abordados como conceitos, dentre outros, que devem ser
descritos e explicados pela psicologia a fim de
compreender as possibilidades os lim ites do
funcionamento inteligente humano.

- Resumos de Comunicaçâo Cientihca
Palavras-chave: lnteligência; Inteligência Fluida
Cristalizada; TCOHJ Triérquica; lnteligência Prética

CUR 23 (Psicologia Social)
WOLVNCIA SIMBULICA E CRUELDADE
INSTTTUCIONAL: REPRESENTAIXES E PM TICAS.
Sergio Kodatn (Universidade de sfib Paulo, Rfôefrf'fo Preto)

A violência é cortstitutiva e inerente à sociedade atual,
enquanto desejo mimético que implica competkâo,
emergihdo na trama complexa de interaçöes sociais e
interesses conflitantes em jogo. Enquanto possibilidade
iminente e explosiva no palco social, em momentos de
crise, dissemina-se como mal endêmico ou pandêmico,
atingindo as instituköes em seu duplo aspecto, material e
simbölico. A violência a qual se submete o doente mental
ainda internado nos grandes sanatörios estatais, o
''tratamento educativo'' recebido pelo adolescente infrator
na FEBEM - Fundaçào Estadual do Bem Estar do Menor,
os episödios de agressâo e ameaças nas irtstituiçt-jes
educacionais, os ''excessos'' do aparelho policial, enfim a
violência irtstitucional, precisaria ser contida, canalizada,
desviada para que seja possfvel o resgate da noçâo de bem
comum e representaçâo comunitària. Essa violência
desenfreada, resultanfe do fracasso dos mecanismos de
contençâo, indica uma decadência, degenerescência do
processo civilizatörioy apontando para a degradaçâo
moral do humano em sua dignidade e capacidade de
realizaçâo criativa. Onera-se o estado jâ combalido,
dificultando o funcionamento das instituiçöes enquanto
irstâncias mediadoras dos conflitos do grupo social. Se as
irtstituköes nào funcionam enquanto dispositivos-suporte
para o desenvolvimento das forças produtivas e materiais
que garantem a existência, o exfguo apoio infra-estruturat
acaba por gerar uma produçào muito aquém do possfvel e
necessârio, o que perpetua o ciclo da fome, miséria,
violência, marginalidade e improdutividade. As
organizaçöes, grupos e indivfduos enquanto formas
corpöreas da materialidade institucional; sâo afetados
pelos modos de produçâo de subjetividade e mecanismos
violentos que se impôem na sociedade. Se a resoluçâo
violenta e abrupta das situaçöes conflitivas é uma das
formas predominantes de interalâo, pode-se entender a
intertsa crueldade que perpassa determinados vfnculos de
hierarquia, configurando um quadro de perversidade no
exercfcio do poder, nas relaçes institufdas, acarretando
dor e sofrimento, patologizaçâo dos agentes instittlcionais
e evidentes prejufzos ao processo produtivo. A violência
enquanto fator de corrosâo do processo civilizatörio deve
ser investigada em todos os seus aspectos e facetas de
forma a permitir meios para a sua canalizaçâo, contençâo
através de ritos e dipositivos que permitam sua catarse e
sublimaçâo.

CUR 24 (Psicologia Clfnica e da Personalidade)
A POSTURA DO PSICOTERAPEW A, O PAPEL DOS
PAIS E O SINTOMA DA CRIANCA NA PM TICA DA
PSICOTEM PIA PSICODINXMICA. Maria Terezinha Cassi
Pereira Yukimitsu (Universidade 5J0 Judas Tadeu)
O interesse no campo da psicoterapia infantil vem da
minha prâtica clfnica irticiada em (1982) e da ' a
atividade docente em uma universidade particular, desde
1993, na disciplina psicoterapia psicodinâmica da criança
e do adolescente. A relevância deste trabalho na ârea
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infantil é fundamental uma vez que sua funçâo
preventiva pode ser constatada na condkào de bem estar
tanto da criança quanto dos pais, quando se realiza um
tratamento com objetivos de proporcionar compreensao
para se lidar com o sofrimento e a esperança em relaçâo
ao desconforto frente as dificuldades da criança. M uitos
sâo os estudiosos desse campo, onde pesquisas apontam
para dados cientfficos do fazer em psicoterapia infantil e
indicam como prioritério o tripé psicoterapeuta, criança
(vfnculo transferencial) e os pais na formaçâo de uma
aliança de trabalho. Pretendo como objetivo transmitir
uma das formas de se realizar um processo

envolvendo atendimento semanal à

: ,Resamos de Comunlcaçâo Cientlflca
Os principais pontos de convergência entre os conceitos
sào: 1) preocupaçào com o bem-estar do trabalhador,
aumento de produtividade e eficâcia organizacional; 2)
envolvimento dos trabalhadores nas decisöes e na
reformulaçào de cargos; 3) forma humanizada de pensar
sobre pessoas, trabalho e organizaçào. As conceituaçöes
mostram que a qualidade de vida no trabalho
compreende aspectos subjetivos (satisfaçào de
necessidades intrfrtsecas) e contetîdos objetivos e
concretos, como a organizaçio do trabalho (Moraes e
Kilinmik, 1994). Além desse duplo sentido (subjetivo e
objetivo) Hanashiro e Vieira (1984) acrescentam a
necessidade de uma visâo simacional de QVT, pröpria do
Brasil. Alguns métodos foram desenvolvidos para
identificar aspectos da situaçâo de trabalho que sâo
considerados fonte de qualidade de vida. Hackman e
Oldham (1975) apresentaram o ''Modelo das
caracterfsticas da tarefa'', que relaciona as dimensöes da
tarefa a ser executada com o surgimento de estados
psicolögicos crfticos que podem atuar positivamente sobre
as pessoas e o trabalho. Os estados psicölogos sào:
percepçâo da significância do trabalho; percepçâo da
responsabilidade pelos resultados e conhecimento dos
resultados do trabalho. O modelo proposto por W alton
(1973) contempla: comperksaçio adequada, condköes de
trabalho, uso e desenvolvimento de capacidades,
crescimento e segurança, integraçâo social,
constitucionalismo, o trabalho no espaço total da vida e
relevância social da vida no trabalho. Os conceitos de
Walton (1973) sâo bastante referenciados em pesquisas
sobre a QW  pela amplitude proporcionada. Nesse
sentido, serâo apresentados os resultados de pesquisas
sobre as melhores empresas para trabalhar no Brasil,
divulgados pela Revista Exame em 1999, 2000 e 2001. Os
dados mostram que as organizaçöes melhor avaliadas
pelos seus empregados em 1999 possibilitaram o orgulho
do trabalho e da empresa. No ano de 2000 foi salientada a
oportunidade de carreira e treinamento, enquanto em
2001 foram destacadas a camaradagem no trabalho e a
segurança na gestâo. Embora a literatura trate de
diferentes experiências em organizaçöes que possuem
polfticas voltadas à Qualidade de Vida no Trabalho, hâ
estudos (Tolfo e Piccinini, 2001) que demonstram a
fragilidade das prlticas adotadas até mesmo pelas
empresas consideradas como as melhores para se
trabalhar no Brasil. Diante dessa realidade, propöe-se
analisar açöes adotadas por empresas, através da reflexâo
de cases reais e da utilizaçâo de técnicas de dinâmica de
grtlpo. A adoçio dessa metodologia objetiva proporcionar
aos participantes a vinculaçào entre teoria e prâtica.

psicoterapeutico
criança e aos pais esporadicamente. Apontar as principais
caracteristicas necessérias ao psicoterapeuta de criança;
discutir a'relevância da participaçâo dos pais ao longo do
tratamento, em funçâo de suas implicaçöes na
manutençâo do sintoma da criança ou utilizando-a como
depositâria de suas projeçöes e; ensinar como desenvolver
um processo de psicoterapia corusiderando a conflitiva da
criança, seu estâgio desenvolvimental, suas condköes
biopsicosocial. O material consistirâ de aulas expositivas e
supervisâo de um caso clfnico de atendimento infantil. O
procedimento serâ de ensinar uma forma de se trabalhar
na ârea infantil de psicoterapia, utilizando-se dinamismo
que envolva teoria, técnica e prâtica, ilustrada com
exemplos de intervençöes experienciadas na clfnica pela
expositora. Os resultados da abordagem psicodinâmica a
qual se privilegia um individuo com sua construçâo
psfquica, em interaçâo com o meio, pode promover uma
forma de compreertsâo e conceituaçâo das condköes,
objetivas do comportamento humano e assim contribuir
com um alicerce para uma teoria geral do comportamento
humano e da funçâo mental cuja forma de expresszo se
d4, também, pelo sintoma que pode estar tanto na esfera
normal, como na patolögica. Para concluir, é necessârio
expressar que alguma contribukâo aqui, pode ser dada no
processo interminâvel da formago do psicoterapeuta ao
longo de sua vida profissional. E preciso flexibilidade na
prâtica, sertsibilidade na intervençâo, ética na atuaçâo e
conhecimento teörico-técrtico-cientffico e da pesquisa,
para saber discernir entre a interdisciplinariedade e a
multidisciplinariedade no fazer em psicoterapia infantil.

Palavras-chave: Psicoterapia e o sintoma da criflnfc; postura
do psicoterapeuta; psicoterapia e o papel dos pais

CUR 25 (Psicologia Organizacional e do Trabalho)
QUALIDADE DE WDA NO TM BALHO. Suzana da Rosa
Tn@ (Universidade Federal de Santa Catarina)
A origem dos estudos sobre Qualidade de Vida no
Trabalho IQVX remete aos anos cinquenta. Eric Trist e
colaboradores, do Tavistok lrtstitute desenvolveram
pesquisas e formularam uma abordagem söcio-técnica de
organizaçâo do trabalho. Na década de 60 o movimento
ampliou-se, com a busca por formas de organizar o
trabalho que minimizassem os efeitos negativos da
execuç:o das tarefas sobre o trabalhador. A temética
passou por diferentes estâgios, com perfodos de
arrefecimento e outros de ampliaçâo. No Brasil, os
estudos voltados à QW  surgem relacionados à
competitividade das empresas num contexto de abertura
para importaçâo e de Programas de Qualidade Total.
Existe uma ampla lista de fatores que sâo pontos positivos
e negativos do trabalho, tomando a temética complexa.
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CUR 26 (Psicologia da Satide)
ASPECTOS PSICOLX ICOS DA DOR: TEORIAS E
MANEJO TERAPZUTICO. Carmen MJHJ Bueno Neme

A compreerksâo do fenômeno doloroso é um dos desafios
cientfficos atuais, bem como da prética de diferentes
profissionais de satide. Vârios quadros dolorosos
mostram-se resistentes aos mais modemos procedimentos
de tratamento, enquanto outros tem seus mecanismos
causais pouco ou nada esclarecidos. A clarificaçâo do
fenômeno doloroso tem gerado esforços
multidisciplinares de pesquisa destinados a desvendar os
aspectos ffsicos e psfquicos existentes em sua gênese e
manutençâo, bem como tentativas terapêuticas que



XXXIl #el//?ïJt? Anual de Psicologia -
auxiliem o enfrentamento deste sofrimento. Ao longo da
histöria da humanidade, dor, doença e sofrimento tem
sido considerados de diferentes formas, de acordo com as
concepçöes de vida e dos paradigmas de satide vigentes.
Assim, a dor que # foi vista como ''castigo'', é hoje
considerada como um acréscimo de sofrimento - em
muitos casos desnecessârio - a ser controlado, de modo a
se preservar maior qualidade de vida, especialmente nos
casos de dor crônica ou provocada por doenças como o
câncer. Atualmente conceituada pela Association
Intemational for the Study of Pain (IASP) como ''
experiência sensorial e emocional desagradâvel,
decorrente ou descrita em termos de lesöes teciduais'' , a
dor nem sempre tem funçöes de preservaçio da
integridade do indivfduo, alertando para a existência de
lesöes orgânicas. Algumas sfndromes dolorosas, assim
como a dor crônica, a neuropâtica e a oncolögica, nào têm
este valor biolögico, constituindo-se fonte de estresse,
intenso sofrimento e incapacitaçâo do indivfduo. Dado o
aspecto incapacitante de alguns quadros dolorosos, a dor
é hoje cortsiderada e abordada como uma ''doença em si''#
exigindo a participaçâo de médicos, enfermeiros,
psicölogos, fisioterapeutas e demais profissionais
especializados, que contribuam para a pesquisa e o
avanço de técnicas terapêuticas adequadas para seu
controle. A partir da conceituaçào da IASP, entende-se
hoje a dor como um fenômeno de ampla natureza, nem
exclusivamente ffsico, nem puramente psfquico, no qual
concorrem fatores multidimensionais, incluindo-se os
söcio-culturais. Exige-se, portanto, dos profissionais de
saûde, formaçâo especffica, que contemple o
conhecimento das diferentes teorias fisiolögicas e
psicolögicas da dor, além de suas principais classificaçöes,
técnicas de avaliaçâo e possibilidades de tratamento.
Considerando-se a relevância dos aspectos afetivos e
motivacionais inerentes ao fenômeno da dor, a
contribuiçâo da ciência e prâtica psicolögicas neste campo
de conhecimentos, é extremamente valiosa. No campo da
Psicologia, verifica-se a contribukâo das grandes
correntes teöricas na compreertsâo da experiência
dolorosa, em sua gênese e cortseqûências, bem como na
clarificaçâo dos modos de enfrentamento da dor em
diferentes condköes patolögicas. Tais contribuiçöes
devem estender-se para o campo terapêutico, por meio do
estabelecimento de técnicas e estratégias psicolögicas que
representem auxflio efetivo, especialmente nos casos em
que os procedimentos medicamentosos, cirdrgicos e
outros, nâo tem conseguido o sucesso desejado no
controle da dor. As técnicas Ericksonianas,
Comportamentais e Cognitivas tem demortstrado
efetividade, auxiliando no manejo da dor, tanto em
pacientes hospitalizados como nos que sâo tratados
ambulatorialmente ou nas clfnicas de dor. Estudos
psicolögicos e multiprofissionais devem ser conduzidos,
no sentido de se aprimorar métodos de avaliaçâo,
compreensâo e controle das diferentes formas de
experiências dolorosas.

Resumos de Comunicaçso Cientlf' lca
Os grupos familiares tem sofrido muitos desafios
referente à manutençâo de sua coesâo. Tanto estfm ulos
externos como internos a famflia tem mobilizado seu
equilfbrio e muitas vezes impedido seus membros de
terem um desenvolvimento emocional adequado.
Atualmente a famflia busca estabelecer paplis e regras
flexfveis, na tentativa de promover maior nfvel de
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bros. Se a consideramoscomunicaçâo entre seus mem
como uma organizaçâo e uma estrutura com o objetivo de
proporcionar experiências vitais aos quais a compöem,
levando-os progressivamente a individuaçâo - que t a
aquiskâo dinâmica dos sentimentos de poder pertencer,
mas também, poder separar-se do respectivo contexto,
mantendo coerência nos vârios aspectos do seu existir - os
pais contemporâneos como lideres do grupo, tem
enfrentado grandes desafios no cumprimento de tal meta.
Desgastam-se, perdem a autoridade, dificultam as
relaçöes interpessoais, favorecem a disfuncionalidade
emocional dos componentes da rede familiar, impedindo
o desenvolvimento e a maturidade dos membros do
grupo. A realizaçâo do psicodiagnöstico, de membros de
grupos familiares em dificuldades interacionais, pode ser
facilitado com o auxflio de técnicas projetivas. A literatura
disponfvel assevera que o uso de instrumentos projetivos
grâficos tem se mostrado mais eficazes do que os verbais,
portanto para o graduando de Psicologia, dominar os
conhecimentos que envolvem o Teste do Desenho em
Cores da Famflia - TDCF é de grande valia. Este
irtstrumento trata-se de uma adaptaçio do Teste do
Desenho da Faml-lia - TDF, consiste em introduzir o
colorido ao desertho da famflia, bem como a formulaçâo
de perguntas sobre as cores utilizadas no mesmo,
incluindo aquelas, ao questionério que compöe o teste e
organiza o inquérito referente ao grafismo projetado. Esta
modificaçâo é justificada pelo fato da criança sentir-se
mais estimulada a desenhar e também por facilitar-lhe a
expressâo de suas projeçöes em relaçâo a si e a sua
fanu-lia, bem como, das interaçöes vivenciadas pelas
pessoas que integram o referido grupo. O TDCF
fundamenta-se na Teoria Sistêmica, tanto para anâlise dos
aspectos grâficos como das respostas ao questionârio, que
é aplicado apös a realizaçâo do desenho, com o objetivo
de maior compreerusâo a respeito das figuras realizadas. A
presente teoria, oferece suporte para o mapeamento da
famlrlia, favorecendo a anâlise da sua estrutura, do seu
funcionamento ou dinâmica, suas interaçöes e também a
disfuncionalidade com seus aspectos especfficos, como a
''triangulaçâo''. Estas sâo unidades bésicas das interaçöes
familiares, contemplam variaçöes, que em geral, sâo
passfveis de avaliaçâo, por determinados irstrumentos
como é o caso do presente teste - TDCF. Ementa: Este
curso foi elaborado para graduandos de Psicologia,
buscando promover o conhecimento de princfpios bâsicos
da Teoria Sistêmica, o aprendizado da aplicaçâo do TDCF
e a realizaçâo da anâlise dos dados coletados
hmdamentados na Teoria Sistêmica. Programa: breve
histörico e Teoria Sistêmica; estrutura e caracterfsticas do
teste - TDCF; aplicaçâo, inquérito - questionério à respeito
do desenho projetado, uso dos protocolos de apoio;
avaliaçâo dos aspectos disfuncionais do processo
interacional do grupo familiar; casos ilustrativos.
Bibliogrâfica autores que hm damentam os töpicos
propostos, entre eles: L. Corman, J.A. Cunha, E.F.
Hammer, S. Minuchin, F. Seywert.

Palavras-chave: Desenho dafanlflia; Dïs/zfnçtks psicol6gicas;
Psicodiagnhtico
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CUR 27 (Técnicas do Exame Psicolögico)
O DESENHO DA FAMfLIA EM CORES - TéCNICA DE
INVESTIGAG O DAS DISRJNCOES PSICOLX ICAS.
Tania Grcag Martins do Valle (Universidade Estadual ''Jûlio de
Mesquita Filho'' 8twml
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CUR 28 (Psicologia Ambiental) relaçâo com as coisas, sob a qual um mundo ganha
CARTOGM FIAS AMBIENTAIS: O VALOR sentido e uma subjetividade se conströi.
PAM DIGW TICO DA NOIAO DE PAISAGEM. Rosa P

alavras-chave: cartqrahas ambientais; espaço; paisagem.Cristina Monteiro (Universidade Federal Rural do Rit? de
Janeiro)

O exercfcio teörico/prâtico, no domfnio das ciências
ambientais, requer, no presente, a montagem de
dispositivos conceituais e operacionais que possam fazer
frente às questöes colocadas por uma nova (deslordem
epistêmica e societal que desafia o pensamento ancorado
nos paradigmas da modemidade. Uma das principais
caracterfsticas deste paradigma que entra em crise é o
tratamento dado à noçâo de ''espaço'' corlsiderado quase
sempre como categoria analftica apriorfstica e
independente, destacâvel da base material do poder,
posto que compreendido exclusivamente na perspectiva
do sujeito epistêmico puro ou da realidade fenomenal
absoluta., estando ambos os pölos separados das
condiçöes socioculturais que os cortstituem
sincronicamente: tertsâo entre um empirismo calcado nas
aparências objetivas e um idealismo ancorado no
pertsamento reflexivo imaterial. A superaçâo desta
axiomâtica epistemolögica reivindica uma compreensâo
crftica da composkâo sociocultural das matrizes espaciais,
com base em uma outra ontologia, capaz de romper a
bimundaneidade das variedades epistemolögicas em
curso, a favor de uma compreensâo unimundana dos
seres ffsicos/mentais/sociais; encontramos na
reapropriaçao da noçâo de ''paisagem'' os marcos
conceitual e operacional desejâveis; com esta 'noçâo
podemos percorrer um caminho metodolögico crftico e
fecundo, compatfvel com a cortstruçâo de cartografias
ambientais psicossociais, que se apresentam como
irtstrumentos de articulaçâo transdisciplinar,
ultrapassando a perspectiva restrita de elaboraçào de
mapas cognitivos. A paisagem viabiliza, antes de mais
nada, uma leitura técnica. A manipulaçâo da paisagem
sempre corresponde à utilizaçào de tecnologias; a leitura
das trartsformaçöes da paisagem permite uma
compreensào do modo de relaçâo do homem com o
entorno natural, através das alteraçöes do modo de
produçâo do espaço. Mas com o estudo da paisagem é
possfvel ir além do dado técnico ou positivo, avaliando a
configuraçâo territorial e o espaço geogrâfico através dos
significados que lhes sâo atribufdos por indivfduos ou
grupos de indivfduos: a paisagem inclui uma dimertsâo
de vivência e experiência do espaço. 2 um recorte no
tempo que evidencia um particular modo de apreensâo
do mundo.A paisagem revela um cotidiano
semiologizado, formando uma memöria dos atos de
criaçâo, a ''corporificaçâo'' da histöria. Alastrando suas
rafzes fenomenolögicas, a corkstruçâo do espaço-tempo
enquanto paisagem e leitura de paisagem fomece um
operador capaz de situar o homem frente ao mundo, ao
redor do mundo, dentro do mundo, no mundo, conforme
seja o sentido atribufdo por indivfduos, grupos, classes e
irkstituköes às interaçöes bio-antropo-psico-sociais. Uma
outra dimensâo ainda pode ser acrescentada à paisagem.
é a dimerusâo estética, que traz para o campo de reflexöes
a problemâtica das artes, onde a ênfase é colocada na
carga emocional e afetiva com que o espaço é apreendido:
ara além do ''lugar'' ara que haja ''paisagem'' éP ' P
necessârio que suja o intérprete capaz de dotar a
apreensâo cognitiva de carga emocional: A paisagem nâo
é, assim, uma coisa em si, mas revela uma particular
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CUR 29 (Psicologia Escolar e da Educaçâo)
DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE
PROFISYONAL DO EDUCADOR, ESCOLARIZAIAO E
PSICANALISE - DESAFIO PAIIA A ATUALIDADE.
Maria Lûcia de Oliveira (Universidade Estadual Paulista ''Jtilio
de Mesquita Filho'' Araraquara)

Trata-se de tomar a Psicanâlise em sua amplitude teörica
metodolögica para fundamentar a elaboraçào de Projetos
Educacionais e a ressignificaçâo da identidade
profissional do educador. Trata-se também de discutir a
reinserçâo da Psicanâlise na educaçâo escolar nâo como
um instrumento profilâtico ou curativo de problemas de
comportamento tal como tradicionalmente se
experimentou numa ''aplicaçâo'' dessa disciplina a
educaçâo, mas como um meio de ampliar o conhecimento
sobre a complexidade do funcionamento do ser humano e
de suas relaçöes na direçâo da promoçâo de salide do
aprendiz. Serâo focalizados das pesquisas da autora,
dados que permitem concluir que as aproximaçöes entre
Psicanâlise e Educaçâo, desde o começo do século, nâo
resultaram em contribuköes à educaçâo escolar o quanto
poderiam. A difusao da Psicanâlise enfatizou mais o
aspecto doutrinârio do que os aspectos metodolögicos que
caracterizam sua potencialidade heurfstica e
transformadora. Sua influência tem se caracterizado mais
por extravazamentos ideolögicos das teorias
trartsformadas em pré-conceitos, do que propriamente por
utilizaçâo de conceitos; ou em uma ampliaçâo da
Psicanélise a situaçâo que nâo seja restrita a de
cortsultörio. Conhecimentos produzidos e acumulados
pela pesquisa psicanalftica em suas vârias vertentes
teöricas, serâo tomadas como contribuiçâo indispertsâvel
à formaçâo e ao desenvolvimento do educador. A partir
dessa perspectiva teöricœmetodolögica que considera o
inconsciente na constitukâo do sujeitô, toma-se a
Psicanâlise como irstrumento de ampliaçâo do
conhecimento sobre a experiência educacional e, por
conseqitência, sobre a formaçâo do educador. M ais que
por intermédio da trarusmissâo de informaçâo teörica, o
psicanalista pode contribuir para transformar a tradiçâo
tecnicista da formaçâo do educador, na medida em que
atuar para que a compreertsâo de uma teoria possa afetar
o ''modus operandi'' do professor em seu cotidiano
profissional e para que a formaçâo do mesmo considere a
co-autoria e a intersubjetividade como cortstitutivos da
experiência educativa e, portanto, do processo de ertsinar
e aprender. A partir dessa perspectiva, o educador nâo é
um transmissor de informaçâo mas estâ implicado no
processo de corkstruçao de conhecimento. Os eixos
centrais do curso serâo a cortsideraçâo de aspectos do
método psicanalftico (do desejo e da trartsferência) como
recurso para o aprimoramento da formaçâo e
desenvolvimento da identidade do educador. Nesse
sentido, a ressignificaçâo da identidade do professor pode
fecundar 'novos' rumos para a polftica educacional e para
'novos' projetos na educaçâo.
Palavras-chave: identidade; psicanélise; cfftfcfpffk
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CUR 30 (Anslise Experimental do Comportamento)
ENSINO DE REPERTURIOS ACADZMICOS
COMPLEXOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS. Rosana Rossit e Giovana Zuliani (Universidade
Federal de 5fib Carlos)

- Resumos de Ct/l/ilfrll'clfl(? Cientlf' lca
Cada vez mais se tem questionado, debatido, discutido,
reformulado propostas de currfculos bâsicos de
graduaçào e até mesmo da pös-graduaçâo para a
formaçâo de um profissional multidisciplinar.
Geralmente, a mudança de paradigmas nâo é corsiderada
uma batalha muito fécil nos meios acadêmicos e às vezes
compreendida por poucos. O perfil do graduando em
psicologia tem levado os profissionais-educadores da
ârea, numa busca constante de atualizaçâo deste futuro
psicölogo e pesquisador em capacita-lo e, irtseri-lo num
mercado de trabalho extremamente competitivo.
Atualmente o psicölogo como um dos principais
resportssveis pela compreensâo do comportamento
humano, tem buscado estreitar as relaçöes conceituais e
teöricas com a ârea da biologia.Este embasamento
biolögico tem garantido uma visâo mais ampla das
possibilidades de entender o homem com um ser bio-
psico-social. Nesse sentido, estamos propondo mais uma
abordagem teörica a ser discutida e por que nâo inclufda,
no currfculo disciplinar do curso de psicologia, como mais
uma opçâo teörica na formaçâo de psicölogos generalistas
durante o seu curso de graduaçào.
Um dos objetivos deste trabalho é iniciar uma discussâo e
uma proposta viével para implantaçào do erksino de
etologia como disciplina optativa e/ou mesmo obrigatöria
no currfculo bâsico de psicologia do Brasil. A metodologia
empregada neste estudo vem sendo desenvolvida através
da experiência de 04 anos de ezsino de etologia, aplicaçâo
de questionârios com alunos matriculados no curso de
psicologia da UNIFACS bem como, a elaboraçâo mapas
conceituais demonstrando os ''links'' existentes entre a
etologia e as demais matérias curso de nossa
universidade.
Acreditamos, que nâo sö a abordagem da etologia virs a
contribuir para ampliaçao de conceitos teöricos na
formaçâo dos futuros psicölogos, mas auxiliar também
em uma nova abordagem investigativa comq por
exemplo, a etologia humana na perspectiva da evoluçâo
do comportamento humano. Nossa experiência no ersino
da etologia com os alunos de psicologia, tem nos
mostrado que programa de curso nâo deve abordar
apenas conceitos bésicos de etologia e comportamento
animal. M as que devemos fazer uma abordagem teörica
mais generalista, na qual além destes assuntos, oferecer a
eles uma visâo filogenética da evoluçâo e processos
adaptativos do comportamento enfocando do animal até a
espécie humana. O nosso programa de curso inicia com
uma unidade de conceitos bâsicos sobre etologia, depois
uma unidade sobre comportamento social e reprodutivo
em primatas, na terceira unidade sobre evoluçâo humana
e por fim uma visâo da psicobiologia com exercfcios
préticos de etologia humana. Apoio: Dep. Ciências
Humanas da UNIFACS.

A escola é o ambiente no qual a pessoa passa um perfodo
de sua vida, preparando-se para assumic no futuro, uma
atividade produtiva. A proposta de inclusâo pressupôe o
ingresso de pessoas com necessidades especiais no
ambiente escolar e na comunidade. Estas pessoas podem
apresentar dificuldades na aquiskâo de comportamentos
acadêmicos complexos, os quais sâo compreendidos neste
contexto como as habilidades de leitura, escrita e
matemâtica. A leitura e escrita sâo repertörios
comportamentais imprescindfveis na vida diâria, mas que
nem sempre sâo adquiridos e mantidos de forma
satisfatöria, principalmente por pessoas com necessidades
especiais. A leittlra receptiva é entendida como a relaçâo
entre palavra ditada e palavra impressa; a leitura
expressiva oral é a relaçâo entre uma palavra impressa e
sua nomeaçâo; o ditado é a relaçâo entre a palavra ditada
e a constnlçào de anagramas; leitura com compreensâo é a
relaçâo desenvolvida entre figura e cortstruçào de
anagramas. A matemâtica é uma forma particular de
organizar os objetos, estabelecendo relaçöes: contâ-los,
medi-los, somâ-los, subtrai-los, multiplicâ-los, dividi-los e
verificar os resultadcs das diferentes formas de
organizaçâo que se escolhe para as atividades. Os
componentes envolvidos na matemâtica foram
identificados: contagem, conceito de nûmeros, conjuntos,
nome dos nûmeros, numeral impresso, palavra impressa,
nomeaçâo, operaçöes aritméticas. Seria praticamente
inviâvel ertsinar diretamente todas as relaçöes entre os
componentes de leitura, escrita e matemâtica visto sua
complexidade e dimensâo infinita de combinaçöes
possfveis. Algurts autores apontam para a eficâcia do
paradigma de equivalência de estfmulos, visando a
formaçâo de classes de estfmulos equivalentes e a
emergência de relaçöes derivadas de treinos anteriores.
HJ, portanto, uma economia de tempo/percurso a partir
do momento que algumas relaçöes sâo ensinadas e outras
emergem sem treino direto. 0 objetivo deste curso é
introduzir os contelidos teörico-préticos relativos à
aplicabilidade do paradigma de equivalência de estfmulos
para o ensino de comportamentos acadêmicos complexos
para pessoas com necessidades especiais ressaltando
aspectos metodolögicos e suas implicaçöes na vida diâria
dessas pessoas. O procedimento de erksino é conduzido no
computador através do software educativo MESTRE@
que apresenta as tarefas, grava os resultados
automaticamente e emite relatörio com as escolhas e as
porcentagerus de acerto e erro. Os resultados apontam
para a eficâcia e eficiência dos procedimentos de ensino,
visto a aquiskzo de habilidades complexas num perfodo
de tempo reduzido, quando comparado com o tempo de
vida e de escolarizaçâo. Contudo, ainda hâ muito a que se
investigar com relaçao ao processo de ensino-
aprendizagem de comportamentos complexos para a
pessoa com necessidades especiais.

CVR 31 (Psicologia Clfnica e da Personalidade)
CONSIDERK OES SOBRE O TRANSTORNO DE
PEIISONAqIDADE BORDERLINE E INTERWNG O
PSICOTERAPICA. Rita Aparecida Romaro (Universidade KsJo
Francisco)

CUR 31 (Psicobiologia e Neurociências)
ETOLOGIA: DO COMPORTAMENTO ANIMAL AOS
SERES HUMANOS. Cléudio Enlbirussu Barreto (UNIFACS)

Pensar em satide mental é uma empreitada diffcil e
abrangente, que necessariamente remete a reflexöej sobre
as exclpsôes sociais e psfquicas, visto a satide estar
associada à. qualidade de vida, forma de reagir às
adversidades e busca do prazer através das relaçöes intra
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e interpsfquicas, abrangendo os âmbitos Pessoal, cultural, social
e polftico. Um dos quadros nosolögicos pouco compreendidos é o
transtorno de personalidade borderline, apesar dos critérios
propostos pelo DSM IV (1995) e pelo CID-IO (1993), que o
considera um disttirbio de personalidade emocionalmente
instlvel, do tipo borderline. O transtorno é egossintônico,
apresentandœse comumente associado a outros transtomos de
personalidade, entre eles o anti-social, o histriônico, o obsessivo-
compulsivo, o narcisista; aos transtornos de humor, ao abuso de
substâncias, aos transtomos alimentares. Os pacientes borderline,
segundo o DSM-IV correspondem a 2% da populaçâo geral , 10%
dos pacientes ambulatoriais de saûde mental, 2O% dos pacientes
psiquiltricos internados, 30 a 60% da populaçâo clfnica com
transtorno de personalidade. Esse transtomo tem provocado
grande impacto social e familiar, devido às suas manifestaçôes
psicopatolögicas compreenderem muitas facetas e caracterfsticas
de comportamentos mal-adaptados e sintomiticos, com o um a
dificuldade marcada no controle dos impulsos, com ênfase em
comportamentos agressivos e autodestrtltivos; o ödio como
sentimento predominante; tendências paranöides; estados
depressivos e tentativas de suicfdio; estabelecimento de relaçöes
interpessoais caöticas, pouco diferenciadas, manipulativas e
agressivas; instabilidade afetiva; dificuldade no ambiente de
trabalho e /ou escolar; queixas orgânicas recorrentes e
dificuldade em manter o precârio equilfbrio emocional em
situaçöes pouco estrumradas. Por vezes esse paciente toma-se
um assfduo freqiientador do prontœatendimentc, ou um caso
policial. Quando encaminhado para a rede de satide ptîblica
tende a estabelecer uma relaçâo negativa com esses servkos e
profissionais, marcada pela hostilidade e pelo abandono do
tratamento, nâo raro provocando na equipe multiprofisional
sentimentos de hostilidade e impotência. Pal-te-se do pressuposto
que compreender os aspectos psicodinâmicos pode auxiliar no
manejo terapêutico possibilitando o estabelecimento de metas a
serem assumidas e atingidas. A partir do modelo proposto por
Otto Kemberg, alguns aspectos psicodinârnicos sào discutidos,
bem como a diffcil e relaçao transferencial e contratransferencial.
A autora discute a importância da intervençâo no momento de
crise, nos casos onde uma fissura para a intervençào pode ser
percebida, propondo enquanto uma das possibilidades de
atendimento a psicoterapia breve dinâmica, ilustrando com
fragmentos de processo psicoteràpicos. Compreender melhor
esse quadro, suas comorbidades e formas de tratamento poderia
contribuir para uma melhor conduçâo diagnöstica e terapêutica.

Resumos de Comunicaçâo Cientf' lca
entre ganhos e perdas, e é resultado da interaçâo entre pessoas
em mudança vivendo em uma sociedade também em mudança.
Cabe aos profissionais das diferentes breas ligadas à
Gerontologia e, em pal-ticular, aos psicölogos, investigar as
possibilidades e necessidades da populaçâo idosa e as
alternativas de intervençâo visando a atualizaçpo do potencial
para mudança e enfrentamento das possfveis dificuldades e
problemas decorrentes do envelhecimento. As investigaçöes
sobre os aspectos cognitivos relatam as mudanças que ocorrem
principalmente na memöria e na inteligência, com destaque para
os estudos sobre a sabedoria do idoso. Sâo analisadas técnicas
para a estimulaçâo da capacidade mnemônica e discute-se a
possibilidade de se desenvolver a sabedoria. As pesquisas sobre
estabilidade e as mudanças da personalidade têm apontado para
as estratégias de controle e enfrentamento utilizadas para lidar
com as perdas decorrentes do envelhecimento.os estudiosos que
analisam o modo de vida na atualidade indicam que o alcance
das metas para o futuro, a motivaçâo para o desenvolvimento
contfnuo e a realizaçào de projeios com competência sào
importantes fatores para a manutençâo do bem-estar psicolögico
e do sentido da vida na velhice.Técnicas de intervenç:o como
psicodrama, terapia cognitivo-comportampntal, dinâmicas de
grupo para o desenvolvimento pessoal, têm se mostrado eficazes
para melhorar e manter o bom nfvel de funcionamento söcio-
afetivaAssim, neste curso pretende-se, a partir de estudos
realizados, discutir as principais mudanças psicolögicas que
ocorrem na velhice e as formas de intervençio para a promoçâo
da qualidade de vida e o enfrentamento dos declfnios e perdas
associados ao processo de envelhecimento.

CUR 34 (Outras Veas da Psicologia)
SNMULUS EQUIVALENCE: FROM THEORY TO
PRACTICE-CJrOI Pilgrim (University of Nortlt Carolina fll
Wilnlfugtpn)

Stimulus equivalence has received extensive empirical and
theoretical attention over recent years, for several reasons. First,
the complex of relations that emerge during equivalence testing
bears a strong parallel to symbolic function as when, for example,
a written sign, a spoken word, and an environmental referent all
occasion similar responses. There is increasing agreement among
the behavior-analytic community that equivalence and related
phenomena are providing new insights and experimental
approaches to the study of verbal behavior and complex stimulus
classes like natural language concepts or categories. Second and
relatedlp the established training and testing teclmiques of
equivalence procedures entail an impressive generative capacity,
the quantitative limits of which have yet to be revealed.
Following from one and two, a third source of interest in
equivalence lies in its effectiveness, both potential and realized,
for skills-training programming with special populations.
'Ihis tutodal will begin with a review of basic findings from the
equivalence literature and their relevance to developing
behavior-analytic accounts of complex human functioning. We
will then consider current theoretical accounts of stimulus
equivalence, including Relational Frame Theory as postulated by
Hayes, Bames, and colleagues, naming theory as described by
Home and Lowe, and Sidman's position that equivalence is a
fundamental behavioral process, a direct result of reinforcement
contingencies. While research has yet to provide a critical test for
deciding between these positions, their respective implications
for therapeutic approaches to important human behavior
problems are broad ranging. ln the final portion of this t'utorial,
we will review applications of equivalence and related
methodologies that follow from the major theoretical accounts,
where inteNention strategies range from those designed to
generate higher-order operant classes, to those that focus on
more molecular analyses of stimulus-control relations. This
review will include clinical behavior analysis with adult
populations but will emphasize applications within educational
settings.

Palavras-chave: disttirbio de persoaalidade borderlitle; psicoterapia
breve; lllfmcjp terapêutico

CUR 33 (Psicologia do Deselwolvimento)
A PSICOLX IA IX) ENVELHECIMENTO - PEK UISA E
INTERVENCAO. Sueli Aparedda Freire (Universidade Federal de
U&rlfîndig) e Cfnflm Solnlnerlmldcr (Unipersiflflde Pflrcnflense)

Com o aumento da expectativa de vida ao nasdmento e o
envelhecimento populacional, fenômeno que atinge,
indiscriminadamente, diversos pafses do mundo todo, torna-se
cada vez mais importante a contribuiçâo da Psicolop'a para o
estudo do processo do envelhecimento e da velhice como fase do
desenvolvimento humano. Compreender os idosos e o contexto
do envelhecimento do ponto de vista da Psicologia, captar o
sentido da velhice no mundo atual, contribui para a promoçào do
bem-estar psicolögico e da boa qualidade de vida nessa etapa da
vida. Os estudos realizados na ârea da Gerontologia e da
Psicologia do Envelhecimento têm gerado um grande volume de
dados acerca do envelhecimento psicolögico, os fatores que nele
interferem, os tipos de intervençâo que têm sido utilizados de
forma eficaz pelos psicölogos. Entende-se a velhice como fase
dinâmica que envolve estabilidade, atividade e mudanças
contfnuas, refletindo a capacidade criativa do indivfduo frente
aos desafios ambientais e biopsicossociais. Por sua vez, o
envelhecimento satisfatörio, com boa qualidade de vida, implica
na administraçâo das transformaçöes que levam ao desequilfbrio
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MESA 01 CPNTRIBUIIXES DA PSICOLPGIA permitem uma perspectiva reveladora sobre
EVOLUCIONARIA, GENETICA comportamento humano.
COM PORTAM ENTAL E DA PSICOLOGIA
DIFERENCIAL AO ESTUDO DO COM PORTAM ENTO
HUMANO

Mesa 1.1 A PSICOLOGIA EVOLUCIONéRIA E A GENéTICA D0
COr ORTAMENTO: NOVAS PERSPECTIVAS PAIIA A
COMPItEkNSAO DA INDIWDUALIDADE. Marco Calegaro
(Unisul. SC)
A Genética Comportamental é uma disciplina
relativamente recente, que envolve uma ârea de
intersecçào entre a genética e as ciências
comportamentais. Combinando métodos clJssicos de
estudo do comportamento com uma variedade de
conceitos e abordagerts da genética (herdabilidade,
dominância, efeito materno, etc.), busca compreender os
mecanismos neurobiolögicos envolvidos no
comportamento. Apös vârias décadas onde caracterfsticas
psicolögicas e comportamentais foram vistas como o
resultado exclusivo (ou quase) de fatores ambientais, os
comportamentalistas das décadas de 60 e 70 começaram a
aceitar e compreender a importância das influências dos
genes no comportamento, sem, no entanto, aceitar o
''determinismo genético'' hoje superado pelas evidências#
da complexidade da interaçio natureza-ambiente.
Enquanto a Genética do Comportamento enfatiza as
diferenças ehtre os organismos, a perspectiva
evolucionista representada pela Psicologia Evolucionâria
rocura pelos ''universais'' humanos, aqueles fatores queP
nos assemelham enquanto espécie. Neste campo
interdisciplinar que reûne esforços de psicölogos e
antropölogos desde a década de 80, os estudos
transculturais tem demonstrado importantes evidências
que apontam para a natureza adaptativa de determinados
comportamentos, como é o caso do altrufsmo, homicfdio e
agressividade, comportamento sexual, uso de drogas
psicotröpicas, cuidado parental e linguagem, citando
apenas alguns exemplos. Apesar de moldados pela
cultura onde se manifestam, estes comportamentos estâo
sempre presentes, evidência que aponta para sua
universalidade. Ta1 permanência nâo poderia ser
explicada somente pela imitaçâo, uma vez que muitas
destas culturas estudadas nunca se encontraram; assim,
tal disponibilidade para se comportar pode ser
compreendida como uma caracterfstica pertencente ' ao
pool genético dL nossa espécie, uma resposta adaptativa
possfvel frente a problemas ambientais comuns aos seres
humanos. Contudo, por' ser influenciado pela genética,
nâo significa imutével. Esta confusâo entre genética e
irreversibilidade, legado do equivocado determinismo
genético, foi o que, sem dtivida, gerou a maior parte das
crfticas dos ambientalistas e é o que os estudos da
Psicologia Diferencial, genética do comportamento e da
perspectiva evolucionista tentam desmistificar. (7s genes
definem tendências e as experiências individuais as
modulam. Para a expressâo de todo o gene, sâo
necessârias certas condköes extemas (bioqufmicas,
fisiolögicas e ffsicas). Portanto, qualquer alteraçâo externa
pode representar uma determ inada influência sobre o
resultado final, no nosso caso, sobre o comportamento.
Além disso, os comportamentos, sâo influenciados nâo
por um, mas por muitos genes distintos, o que aumenta a
complexidade. As contribuiçöes da Gènética
Comportamental e da Psicologia Evolucionéria, portanto,

As atuais evidências empfricas sâo sölidas o suficiente
para afirmar que o debate ambiente x hereditariedade estl
amplamente superado. Um renovado interesse surge na
literatura cientffica sobre os estudos da Psicologia
Diferencial e da Psicologia Evolutiva. No que diz respeito
à Psicologia Diferencial, os resultados de estudos
longitudinais e trartsculturais apontam para a
consideraçâo da inteligência e da personalidade como
''traços'' do comportamento humano. Contudo, deve-se
corrigir as crenças associadas à palavra ''traço/'. Os traços
sâo cortstrutos hipotéticos antes que entidades
observâveis e sua utilidade somente é demonstrével
através de um processo de validaçâo de construto. Os
traços nâo sâo um fim, mas antes ''recipientes'' de
processos sociais, psicolögicos e biolögicos que fornecem
explicaçöes do cofnportamento humano. No que se refere
à inteligência, os estudos psicométricos indicam que o
fator g estâ relacionado à complexidade da atividade
cognitiva exigida pelos diversos problemas. G nâo exclui
as diversas aptidöes que compöem a inteligência. O
modelo de John Carroll mostra que a inteligência
enquanto construto cientffico seria composto de
aproximadamente 60 aptidöes. O fator g é a dimertsâo
compartilhada por essas aptidöes. G contribui para a
predkâo de numerosos comportamentos como
rendimento escolar, desempenho laboral, acidentes de
trânsito, etc. O fator g é estâvel e invariante, isto é, nâo é
influenciado pela idade, sexo, nfvel söcio econômico, nfvel
educacional. As invariâncias observadas em recentes
estudos parecem estar relacionadas ao tipo de
instrumento utilizado, sensfveis a experiências
educacionais, e nâo à pertinência do postu' lado. De
geraçâo em geraçâo, de maneira semelhante ao que ocorre
com variéveis biolögicas como peso e altura, se observa
um aumento do fator g na populaçâo humana. Por outro
lado, se reconhece que a inteligência cristalizada,
diferentemente do fator g, seria influenciada de maneira
direta pelo nfvel educacional. No que se refere à '
personalidade, os ejtudos com gêmeos monozigöticos
utilizando medidas de auto-relato (ex. NEo-personality)
sugerem uma herdabilidade moderada. Estudos 'de
genética molecular começam a estimar a correlaçâo entre
algurs genes (ex. DRD4) com algumas dimertsöes da
personalidade (ex. Novelty Seeking, de Cloninger ou
Sensation Seeking de Zuckerman). Estudos longitudinais
também vem apontando que determinados tipos de
temperamento identificados na infância se correlacionam
com alguns comportamentos disfuncionais na vida
adulta. Embora o fndice de predkâo nesses estudos
costuma ser mais baixo que o encontrado em estudos
sobre a inteligência, surpreende que dimerusöes de
personalidade apareçam em idade precoce e se
mantenham resistentes ao longo do ciclo vital. Nesse
sentido, considera-se necessârio iniciar a discussâo desses
resultados, dos avanços metodolögicos no esttldo das

+

M esa 1.2 Avo ços DA PSICOLOGIA DAS DIFERENCAS
INDIVIDUAB NA COMPREENSXO DO COMPORTAG NTO
HUMANO. Carmen Flores-Mendèza (Laboratörio de
Avaliaçâo das Diferenças Individuais/ Depto.
Psicologia/ufMG. Belo Horizonte)
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diferenças individuais e das implicaçöes para o estudo do
comportamento humano.

- Resumos de Comunicaçâb Cientlf' lca
body-art compreende desde intervençöes convencionais,
como a tatuagem - na qual a pele é a ''tela'' do pintor - até
aquelas em que se produzem transformaçöes mais
radicais sobre o corpo ou nas quais o corpo é suporte para
experiências, inclusive tecnolégicas, com intençâo
artfstica. Estas duas vertentes, têm como exemplares,
respectivamente, as obras da artista pllstica Orlan com
suas operaçöes plésticas performâticas e ptiblicas, e os
trabalhos do brasileiro Eduardo Kac, que tem seu pröprio
corpo do artista transformado numa irtstalaçào, cujas
produçöes jâ discuti em outras oportunidades. Agora,
discuto a body-art como sinal de resistência ou de
submissào: resistência à pressào da ideologia e espaço de
produçâo crftica que constituiria na arte uma açâo para os
outros ou pelos outros; ou submissâo a essa mesma
condiçâo do humano contemporâneo, refém de sua
hiperindividualidade e da sua pretertsao ao estrelato, num
exercfcio em que a arte é apenas vitrine do eu. Entendido
a partir da construçâo das identidades, o corpo se mostra
como meio através do qual se pode ser. Apropriado pelo
trabalho e por uma razào que desloca o desejo para a
dimensào proibida, o corpo se apresenta, ainda assim,
como nossa tinica - e ûltima propriedade - é ali que estâ
nossa ''essência/'. E ali, no nosso corpo, se faz nào apenas
() discurso da manutençâo, mas também o discurso da
contestaçâo. Produzo este confronto a partir da
apresentaçâo e da crftica à obra de outros dois artistas do
corpo: o australiano Stelarc e o americano Fakir Mustafar,
''guru'' da modificaçâo (mortificaçâo) do corpo. O corpo,
tomado nestes dois autores é ainda um corpo humano,
vivo, vital, ou as modificaçöes estéticas e técnicas que eles
propöem aproximam estes novos e modernos corpos
daqueles dos estudos anatômicos: perfeitos, mas...mortos?
As relaçöes propostas por estes dois autores dizem
respeito a um discurso que se faz sobre o corpo e que tem
como interlocutor o olhar do outro, ptiblico, crftico ou
acadêmico. Mas, a apresentaçào deste discurso, no
entanto, nâo produz por si, efeito de crftica e/ou
trartsformaçào sociat seja no que diz respeito às questöes
estritamente estéticas, seja na potência de renovar o
entendimento sobre o humano. Ela pode apenas servir à.
espetacularizaçào, tomado o corpo como lugar por
excelência do visfvel na nossa sociedade. A razâo, mesmo
a do pröprio autor, nâo dé conta de todas as
possibilidades implfcitas na sua obra. Entendo que é a
partir da (comploposkâo entre razâo e sertsibilidade que
se poderé oferecer um senti,do para esta equaçâo social, na
qual, senâo a obra, é o olhar sobre ela que deve encontrar
uma nova perspectiva.

Palavras-chave: Body art, Identidaâe, Como, Alteridade,
ideologia

Mesa 1.3 PSICOLOGIA DIFERENCIAL (OU PSICOLOGIA DAS
DIFERENCM INDIWDUAIS): PASSADO E PRESENTE. Adail
Victorino Castilho (LITEP/IP/USP. Sâo Paulo)
Como todos sabemos o estttdo das diferenças individuais
ocupa lugar proeminente nas pesquisas psicolögicas e,
qualquer que seja a ârea did/tica e/ou arbitrariamente
delimitada, no campo de estudos da ciência psicolögica, a
questào onipresente é a questao da diferenças individuais.
Assim, embora um tanto ofuscada ou esquecida por
algumas décadas (principalmente nos anos 60 e 70) e
devido a determinantes ideolögicos tticos e étnicos, a
questào das diferenças individuais ressurge, jJ hâ algum
tempo, com força redobrada. De fato desde os estudos de
Spearman (com seu constructo do fator ''g''), de Cattell (
que deu origem ao teste dos 16 fatores de perscmalidade
por nös corthecido como ''16 PF''), Eysenck (com sua
ouco conhecida escala de ''introversâo-extroversâo'') eP
mesmo W tlrstone, O americano que, OPOndO-Se a
Spearman criou o ''Teste de Habilidades Primârias'' (mais
tarde alvo de crfticas por seus critérios de amostragem),
até os dias de hoje, observa-se um actimulo de
informaçôes valiosas para a compreensào de fenômenos
psicolögicos. Mais ainda: a partir da década de 80
percebe-se um aumento na produçâo de investigaçôes
sobre os traços psicolögicos. Assim temos que a questâo
das diferenças individuais sempre esteve em voga e que,
além das dimensöes bipolares de que tratam os testes e os
inventârios de personalidade, nos deparamos ainda com
estudos na ârea da psicologia social que se preocupam
com os mecanismos do preconceito e com a conformidade
social (v.g.solomon Asch). Os estudos das diferenças
individuais se direcionam a uma diversidade de
constrtltos psicolögicos: percepçâo, memöria, estilos
cognitivos, linguagem, etc. Tais estudos inicialmente de
cunho experimental pouco a pouco vâo incorporando
estudos de cunho fatorial. Assim, por exemplo, hoje
assistimos a um campo muito vasto de pesquisas na
relaçâo entre processamento cognitivo bâsico (utilizandœ
se medidas de tempo de reaçào) e a inteligência
psicométrica e/ou dimensöes de personalidade. Essas
novas investigaçöes permitirâo um melhor esclarecimento
dos processos bâsicos subjacentes aos comportamentos
sociais, rendimento acadêmico e, inclusive, distûrbios do
desenvolvimento e da personalidade. Estamos pois diante
de um campo promissor e por excelência fértil para o
pesquisador em psicologia

MESA 02 SUJEIJO E ALTERIDADE NA PRODW AO
DA OBRA ARTISTICA

Mesa 2.2 O PRX ESSO CRIADOR: ALGUMAS APROXIMK OES.
Jurema Teixeira (UNIBAN, Sào Paulo, SP)
A arte nao é sö o produto acabado pelo artista: o livro, o
quadrth a escultura. Nâo é somente o resultado, mas
também o caminho para se chegar a ele. Penso que a obra
carrega uma cadeia infinita de aproximaçöes, rascunhos
de subjetivaçâo. Rascunhos de metamorfoses. 2
impodante frisar que esta perspectiva nasceu de meu
pröprio percurso enquanto psicanalista: a arte no campo
analftico. Trato aqui de um trabalho em que a mobilidade
e a criaçâo sâo os pontos fundamentais. Neste meu
trabalho analftico, a arte tem sido abordada sob o ponto
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Mesa 2.1 ARTE SOBRE O CORPO: ENSINIESMA< NTO OU
CRITICA SG IAL. Joâo Eduardo Coin de Canralho (Nlicleo
de Pesquisas lmaginârio e Dominaçâo - lCH - UNIP, Sâo

Paulo, SP)
Neste trabalho procuro discutir a produçâo artfstica a
partir de uma modalidade bastante especffica: a arte sobre
o corpo, ou bodpart. Prâtica que vem se expandindo
contemporaneamente, e alcançando grande interesse, a
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de vista do fazer, dentro de um contexto histörico

, social e
artfstico. Um momento, fruto de sensaçöes, açöes e
Pensamento, espaço de gestaçào do forksdente e do
inconsciente. O trabalho criador mostra-se como um
percurso de transformaçöes mûltiplas por meio do qual as
marcas afetivas tomam ''corpo'' Um percurso em que
corpo è palavra se encontram. f: interessante pensar que o
sujeito, cliente, diante de uma tela, argila ou qualquer
outro material, L impelido a agir. Uma açào complexa que
se caracteriza por meio de uma operaçâo prltica. Gestos

' 

que expressam uma intimidade, a procura entre rumo e
vagueza. Descoberta vagueando o desconhecido, a
procura de uma certa lucidez. Uma safda para um mal-
estar, ou um desejo por se completar, um desejo que fica
por ser totalmente satisfeito. Penso que hâ na arte um
espaço de produçâo de sentido que nos abre novas
possibilidades para a sua compreensâo. Algo que
hmciona como espécie de ''falta de atfstivaçâo em tua
existência'', como salienta Rolnik. Algo que habita o
indizfvel. Assim, este trabalho tem como objetivo
apresentar esta reflexao: o processo criador como um
movimento que pede passagem, que quer afirmaçào. Um
processo de modos de enunciaçâo que assinalam
diferentes movimentos do desejo e apresentam universos
que trartsbordam de sentidos em relaçâo ao que o sujeito
pode assumir. '

Palavras-chave: Arte; CHJ;JO; Corpo; Palavra; Signihcaçno

Resumos de Cpml/ajctzl#p Cientlf' lca
marcado pelas vozes produzidas nesse espaço de inter-
relaçlo. As particularidades desse encontro, em Clarice
Lispector, fazem com que questionemos a pröpria idéia de
uma relaçào de intersubjetividade; e assim, somos levados
a recorrer à noçâo de 'trans-subjetividade' de Figueiredo,
enfatizando, com isso, que as vozes criadas com base no
encontro do leitor c0m o texto, apesar de trazerem as
marcas singulares de cada um, nào se referem nem a um
nem a outro, mas a uma nova voz. Por fim, procuro
demonstrar como a escritura clariceana, do ponto de vista
de uma escuta do texto, é uma escritura de pertencimento

,
o que traduziria um modo singular de existência, pensada
sobretudo em termos éticos.

MESA 03 A INTERVENG O PSICOLUGNA JUNTO
A MULHERES COM DIAGNUSTICO DE CANCER EM
DIFERENTES FASES DO CICLO VITAL: REFLEXOES
SOBRE O ESTADO DA ARTE

Mksa 3.1 A MUI HFR JOVEM ENFRENTANDO O CM CER
GINECOLtx;ICO. Sandra P. Tarricone (Professora da UNIP-
Santos e Psicöloga Hospitalar atuante na Beneficência
Portuguesa de Santos)
A incidência de câncer do aparelho genital feminino vem
aumentando e o que se percebe na prâtica clfnica é um
declfnio na faixa etâria das mulheres afetadas por esse
tipo de enfermidade. Paralelamente aos aspectos ffsicos,
as repercussöes emocionais devem ser valorizadas,
exigindo que a equipe interdisciplinar dê maior atençâo
aos aspectos emocionais da mulher jovem, em idade
reprodutiva que, frequentemente em plena atividade
profissional, recebe o diagnöstico de câncer. Os
tratamentos antineoplâsicos, embora com maior fndice de
sucesso, em virmde dos avanws tecnolögicos, quase
sempre trazem conseqùências para a vida reprodutiva,
sexual e afetiva dessas jovens mulheres, a curto, médio e
longo prazo.os problemas na esfera psicoemocional
podem ser desastrosos para a qualidade de vida. A
intervençào psicolögica e interdisciplinar é, nesse
contexto, primordial, e requer a revisâo do paradigma
tradicional de enfrentamento da doença.

M esa 2.3 Esctn'A E SUBJETIVACAO: A ESCRITURA DE
PERTENCM NTO DE CLARICE LIPEG OR. Dany Al-Behy
Kanaan (PUC-SP/UNIBAN, S:o Paulo, SP)
Tomando como referência a obra de Clarice Lispector,
pretendo discutir a pertinência da noçâo de 'escuta do
texto' como instrumento de compreertsâo e anâlise do
texto. O objetivo tiltimo é demonstrar o quanto esta noçâo
é hmcional para entender-se quer o processo de
cortstruçâo de sua obra, quer o seu processo de
subjetivaçâo. Nesta medida, recorro a certos episödios
biogrâficos e literârios da escritora, procurando apontar
como essas dimertsöes caminham juntas, produzindo um
modo singular de experiência de si e do mundo. Com esta
idéia, procurei traduzir a exigência de uma leitura que
nâo se mantivesse como um olhar distanciado do texto,
exigindo, pelo contrârio, um contato direto, corporal com
ele, ou seja, em que o leitor se sentisse envolvido com a
narrativa, seduzido por ela, a ponto de sentir-se
impregnado, 'pertencendo' a ela. Somente apös este
contato inicial haveria a necessidade de um certo
distanciamento; um certo distanciamento, volto a insistir,
que nâo perdesse de vista o texto, nem ofuscasse a visâo.
Desse modo, a escuta nâo diria respeito a uma atitude, e
sim a uma 'disposkâo', em que afetado pela narrativa do
outro, pelo 'texto do outro', eu pudesse me colocar
receptivo ao que este me comunica. Nâo apenas na forma
e no contetîdo, mas em sua pröpria cortstituiçâo, de modo
a permitir-nos reeditar n:o sö as suas marcas particulares
como as daquele que se coloca à escuta. Por outro lado, a
noçâo de escuta do texto sö faz sentido se pertsada em
relaçâo a um 'outro' (seus interlocutores, leitores, ela
mesma, a linguagem, Deus...), em relaçâo, enfim, a uma
alteridade. Nesse sentido, temos uma obra - e uma vida -
cortstrufda infinitamente a cada encontro entre texto e
leitor, em que ambos sâo co-autores das histörias que se
criam e, portanto, de um processo de subjetivaçâo
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M esa 3.2 ASPECTOS PSICOLöGICOS DA MULIXR COM
CANCER DE MAMA. Camila B. de Souza (Psicöloga,
Doutora em Pneumologia pela UNIFESP, Professora
Adjunta da UMESP e Psicöloga Hokpitalar atuando na
UNIFESP (EPM), Do Paulo)
Ser portador de uma enfermidade oncolögica significa
enfrentar mudanças no quotidiano, alteraçöes na imagem
corporal, mudar valores, crenças e atitudes. Significa
enfrentar a dor ffsica que, muitas vezes é seguida por
sofrimento psicolögico e profundas cicatrizes, visfveis ou
n:o.A vida sexual, o exercfcio do papel social e familiar, e
o ideal matem o de grande parte das mulheres afetadas
por esta enfermidade acaba se transformando. A
mastectomia (ainda) evoca reaçöes negativas e marcantes,
muitas vezes muito piores do que o pröprio tratamento. A
reabilitaçzo psicossocial desta paciente às vezes
transforma-se em érdua tarefa que demanda a
intervençâo do psicölogo e da equipe de satide atuando
de maneira integrada. Observa-se que caracterfsticas
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pessoais dessa paciente atuam como facilitadoras em sua MESA 04 CONSTRUTIVISMO: REFLEXOES SOBRE 0
recuperaçâo e na elaboraçào da perda. Evidencia-se ainda SENTIDO DE 'CONSTRUIAO'
a necessidade de articulaçào de assistência e pesquisa
para uma intervençào produtiva. Mesa 4.1 SENIIOSE E DI/LOGO: PAIG ONDE APOMW O

CONSTRUTIVISMO SEMIIM CO-CULTURAL? Lfvia Mathias
Simâo (Instituto de Psicologia da Universidade de Sâo
Paulo, Sâo Paulo, SP

Mesa 3.3 O DIAGNUSTICO DE CANCER DURANTE 0 CICLO
GRAWDICO-PUERPEIGL. Julieta Quayle (Doutora em
Psicologia Clfnica pela PUCSP; Orientadora do Programa
de Fisiopatologia Experimental da FMUSP; Professora
Adjunta da UMESP; Diretora do servko de Pesquisas
Clfnicas e Epidemiolögicas da Divisâo de Psicologia do
HCFMUSP; Vice presidente da SOBOGIP e do CEPSIC)
O ciclo gravfdico-puerperal é usualmente percebido como
um perfodo associado à vida, à saûde. A constataçâo de
problemas nessa fase do ciclo vital irtstaura uma crise
acidental que exponencia a vulnerabilidade matema e
fetal, desencadeando profunda ambivalência no casal
parental e na equipe interdisciplinar. Decisöes quanto à
manutençâo da gestaçào muitas vezes se fazem
necessârias, desencadeando conflitos, medos e culpas que
precisam ser trabalhados para que o tratamento da
paciente tenha condkôes de ser bem sucedido. Tomando
como paradigma a Moléstia Trofoblâstica Gestacional
(MTG), também denominada Mola, em virtude de suas
peculiaridades, procura-se refletir sobre a importância do
diagnöstico de câncer durante a gravidez e o puerpério. A
MTG tem sua origem em alteraçöes que atingem o
roduto conceptual. A ''mola'' tem sua origem emP
alteraçöes que atingem o trofoblasto, porém o mecanismo
exato de sua fisiopatogenia ainda é desconhecido. O nome
''mola'' surgiu em f'unçio de seu aspecto ser semelhante ao
de uma mola propriamente dita. O tratamento inicial da
moléstia trofoblâstica gestacional requer a presença
semanal das pacientes em ambulatörio para coleta de
exames e consulta médica, podendo durar de 1 a 2 anos. l
uma doença heterogênea, que se apresenta sob diferentes
formas, podendo, por vezes, evoluir como tumor ou
câncer a requerer intervençöes mais incisivas como a
radioterapia e a quimioterapia, n;o sendo rara a indicaçâo
de histerectomia. Lidar com a realidade da doença,
enfrentando escolhas diffceis, requer a mobilizaçâo de
recursos que por vezes nào se encontram disponfveis em
funçâo da vivência da gravidez, perfodo de reconhecida
crise normativa. .observou-se que ocorre complexa
dinâmica quando a mulher num primeiro momento é
informada de uma gravidez e, mais tarde, se depara com
uma doença, potencialmente grave. A vida, a rotina e os
planos sâo alterados, tendo que se adaptar a uma nova
realidade. O acompanhamento psicolögico destes casos é
importante para a elaboraçâo do luto associado à perda
do feto e, muitas vezes, da saûde, facilitando o
enfrentamento da sit-uaçâo, que inclui a necessidade de
adesâo aos esquemas terapêuticos propostos e o auto-
cuidado. Paralelamente, o trabalho junto à equipe
interdisciplinar faz-se necessârio, visando criar um
espaço que possibilite a continência das angûstias da
paciente. A integraçâo dos aspectos assistências,
cientfficos e didâticos é essencial, visando inclusive a
humanizaçâo. do atendimento oferecido.

Um dos temas centrais que permeia, implfcita ou
explicitamente, o desenvolvimento da Psicologia como
ciência e campo de saber é o da gênese ontolögica e
cultural da subjetividade, subjetividade esta que se faz
presente e em corkstante mudança, num tempo
irreversfvel (Bergson, Valsiner), para si mesmo e para o
outro. ( nesta perspectiva de reflexâo sobre a gênese da
subjetividade que se coloca o presente trabalho, na
medida em que propöe a procedência de se abordar um
dos sentidos de ''construçâo'' justamente como sendo o de
cortstruçâo da subjetividade humana. Assim, tomando-se
como ponto de partida duas das noçöes fundamentais do
construtivismo semiötico - cultural, quais sejam, a de
significado e a de diâlogo, pretende-se discutir como a
concepçào de cortstruçâo que nelas se assenta implica
necessariamente a consideraçâo do mim mesmo e da
alteridade como essenciais no processo de
desenvolvimento da subjetividade humana, ao mesmo
tempo que emergentes desse mesmo processo. A noçào de
significado seré abordada desde a perspectiva da lögica co
- genética (Herbst), onde o significado de qualquer
evento, seja para o eu, seja para o outro, se dâ a padir de
uma organizaçâo triâdica dos acontecimentos
experimentados pelo sujeito ator, que comporào para ele
um campo de significaçâo onde eu, evento percebido, nâo
eu / n;o evento percebido se organizam em uma relaçào
de interdependência mtitua constitutiva, semelhante, mas
nâo idêntica, à gestlltica. Esta construçào de significado se
dl para o sujeito ator em relaçöes dialögicas (nâo
necessariamente de diâlogo verbal) com o evento
percebido e com o outro, esteja este outro concretamente
presente ou ausente, seja ele imaginârio ou até o si mesmo
em outro momento. Mas as relaçöes dialögicas, elas
mesmas, formarâo, para os sujeitos que se relacionam,
campos de significaçio de acordo com aquela mesma
organizaçâo triâdica (eu, outro, nâo eu / nâo outro)
havendo, portando, uma meta - cortstruçâo de significado
por parte dos interatores, agora referente à pröpria
experiência da relaçâo interpessoal. Essa meta -
cortstruçâo nao é, todavia, necessariamehte consciente ou
contemporânea à primeira cortstnxâo aqui mencioanda,
isto é, à cortstruçâo de significado a respeito de eventos
que os atores percebem como extem os a eles, em um dado
momento. Finalmente, cabe salientar que estas
proposköes sobre a cortstruçâo da subjetividade remetem
à noçâo bakhtiniana de existência como diâlogo, donde
emerge, conforme jâ apontado por Holquist, a noçâo de
cortsciência como alteridade, propondo-se aqui, em
carâter conclusivo provisörio, a relevância da qualidade
da relaçâo mim mesmo - alteridade, constnzfda pelo
sujeito ator, para a construçâo de sua pröpria cortsciência,
que sempre se trartsforma, num tempo irreversfvel.

Palavras-chave: Constnttivismo Semiôtico-cultural; Diâlogo;
Alteridade

M esa 4.2 PSICOTERAPIA CONSTRUTIVLSTA: EM BUSCA DA
CONSTRUCAO DO SIGNIFICADO. ilvaro Pacheco Duran
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Resumos de Cprlllfrlïcll'tb Cientiflca
O modelo epistemolögico de Jean Piaget valoriza
imensamente a idéia de cortstruçào, o que lhe rendeu a
denominaçâo de perspectiva constnltivista. O
construtivismo piagetiano é bastante difundido em nosso
meio, tanto no que diz respeito aos cursos de formaçio
(graduaçâo) quanto na escola de maneira geral. Sua teoria
do desenvolvimento da inteligência serve de base para
pesquisas comprometidas com a idéia de coastruçào
simultânea da inteligência e do mundo. O objetivo dessa
apresentaçâo é retomar a concepçâo de Piaget sobre
'construçâo', para explicitar o estatuto dessa concepçâo no
seu modelo epistemolögico, e diferenciâ-lo de outros
modelos construtivistas. Assim, se 'construçâo' é
concepçâo blsica na perspectiva piagetiana, pretendemos
discutir: a) o que se coastroe ao longo da vida do
indivfduo; b) por que a inteligência se constroe; c) para
que ocorre a cortstruçao; e d) como se corkstroem a
inteligência e o conhecimento sobre o mundo. Para isto,
retomaremos a idéia de gênese, presente na perspectiva
de Piaget e norteadora de suas investigaçöes. Perguntava-
se Piaget: 1) como se dâ o conhecimento; 2) como o
conhecimento se transforma ao longo da vida do
indivfduo. A preocupaçâo com as origens e
transformaçöes por que passam o conhecimento e o
indivfduo ao longo do tempo, levaram o jovem Piaget à
Psicologia do Desenvolvimento, buscando nessa ârea de
conhecimento os métodos de investigaçâo pertinentes ao
esclarecimento de seu problema epistemolögico.
Retomemos entâo as perguntas sobre a concepçâo de
construçâo. O que se constroe? Para Piaget, o sujeito, de
um lado, e o objeto, de outro, e ambos, simultaneamente.
Da parte do sujeito, o autor centralizou-se na inteligência
como forma de organizaçào da atividade e da parte do
objeto, referiu-se a crenças, noçöes e conceitos que
configuram o real, o mundo e o outro. Por que a
inteligência se corstroe? Porque ela nâo é dada a priori e
orque as relaçöes com o mundo demandam formas deP
organizaçâo da atividade do sujeito que devem emergir
do contato com o real. Para Piaget, este surgimento nâo é
repentino, nâo é fruto nem unicamente de maturaçâo nem
resultado exclusivo das interaçöes, e se dé por corkstruçâo.
Para que a inteligência se corkstroe? Para se adaptar.
Inteligência é adaptaçâo ao mundo. E ainda, para alcançar
um equilfbrio melhor. A busca do equilfbrio melhor é o
motor do desenvolvimento mental. Como se constroe a
inteligência? Gradativamente, por etapas que se seguem,
sendo que as formas (estruturas) mais avançadas de
orgartizaçào integram as anteriores, que passam a ser sub-
estruturas das primeiras, no novo nfvel de
desenvolvimento. E finalmente, é importante incluir nessa
discussâo a idéia de Piaget de que é a açào que faz a
mediaçâo entre sujeito e objeto e que permite esta dupla
construçâo, o que distingue o corstrutivismo piagetiano
de outros construtivismos que enfatizam outros tipos de
mediaçâo (cultura, linguagem).
Palavras-chave: Constntçno; Epistemolq ia Genética

A fim de atender ao desafio contido no tema da mesa
redonda, este trabalho pretende abor-dar a questâo da
construçâo no referencial construtivista, de um ponto de
vista clfnico, qual seja o da psicoterapia construtivista.
Para isso, deveremos, em primeiro lugar, caracterizà-la
como uma metateoria pös-modema que organiza a teoria-
prltica psicoterapêutica a partir de premissas
epistemolögicas que contradizem o realismo objetivista
predominante na ci-ência da modemidade, invertendo a
relaçâo realidade-conhecimento e dando precedência ao
conhecimento: a realidade é o que conhecemos (ao invés
de: conhecemos o que a reali-dade é). Coerentemente, essa
precedência do conhecimento sobre a realidade nâo
aparece como reafirmaçâo de um racionalismo iluminista
mas como uma perspectiva integradora dos nfveis tâcito-
afetivo e explfcito-racional de conhecimento. Assim, o
primeiro sentido importante de corkstrtlçao aparece na
afirmaçâo da criatividade do nfvel metateörico. Em
sepmdo lugar, deveremos fazer distinçöes entre os
diferentes contextos em que constnwào tem importância
central e nos quais assume sentidos mais ou menos
particulares: a distin-çio entre a vertente
desenvolvimentista (em que este trabalho se irtsere) e as
nâo desenvol-vimentistas no campo das terapias
construtivistas; a distinçào, no interior da vertente de-
senvolvimentista, do interesse pelo desenvolvimento ao
longo da vida e do interesse pelo desenvolvimento no seio
do processo terapêutico. No primeiro caso, seria ainda
possfvel distinguir entre o desenvolvimento em geral,
como pano de fundo, e o desenvolvimento da
''desordem''. No segundo caso nâo haveria distinçöes a
fazer, ressaltando-se, apenas, o inte-resse pelo
desenvolvimento da ''ordem''. A poskâo que serâ
defendida neste trabalho é a de que em todas essas
distinçöes, hâ, no entanto, um sentido unificador de
cortstrtzçâo que é o de constnlçâo do significado: uma
concepçâo semiötica cognitivo-afetiva de cortstnlçâo
entendida na f'unçao de organizaçâo do fluxo da
experiência. Em terceiro lugar, deveremos ampliar o
sentido de cortstnlçâo, relacionando as posköes
construtivistas em psicoterapia com a perspectiva
biolögica de Maturana - sobre as quais teve um impacto
fundante - e que toma o conhecimento como uma funçâo
da vida, encarando-o no sentido autopoiético. A partir
daf, se faré um pequeno mergulho na obra de Guidano,
examinando os processos de construçâo do self que
propöe, irtspirado em G. Mead e W . James: a cortstruçâo
como rela-çâo dialögica entre -1'' e ''Me'' Em qual'to
lugar, é importante considerar também, num enfoque
retro-reflexivo, a questâo da cortstnlçâo social do
conhecimento que, de um lado, distingue a ''ordem'' da
''desordem'' gerando o campo de significados por onde#
deve transi-tar a psicoterapia e, de outro, opera nesse
campo.

Palavras-chave: Psicoterapia Construtivista; Ctmslmftib De
Signihcado; Desenvolvimento Do Self

Mesa 4.3 A CONCEINAO DE CONSTRUG O NA
EPLSTEMOLG ;LA GENGTICA DE PIAGET. Maria W ereza Costa
Coelho de Souza (Irtstituto de Psicologia da Universidade
de Sâo Paulo, Sâo Paulo, SP)

M ESA 05 PSICOLOGIA ESCOLAR E NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS

Mesa 5.1 CIUANI;AS C0M PROBLEMAS DE ORIGEM
ORGâNICA: PROGNYSTICOS PFSSIMLSTAS COMO PROFECWS
AUTO-REALIZADORAS. Cecilia Guamieri Batista (Centro de
Estudos e Pesquisas em Reabilitaçâo Prof. Dr. Gabriel
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O desenvolvimento de um projeto integrado de pesquisa
e intervençâo desde 1995, envolvendo crianças com
deficiência visual, sob nossa coordenaçâo, possibilitou
reflexöes sobre modos de favorecer seu desenvolvimento.
A proposta do presente trabalho é apresentar e discutir
alguns resultados. Caracterizam o projeto; a) o trabalho
em grupos heterogêneos (baixa visâo ou cegueira, com ou
sem problemas de origem orgânica); b) a proposta de
atividades envolvendo modos de representaçâo, noçöes
de quantidade e diferentes conhecimentos socialmente
relevantes; c) a proposkâo de objetivos amplos, avaliados
em perfodos relativamente extertsos, favorecendo a
flexibilidade no planejamento e permitindo a captaçâo de
interesses e necessidades ao longo da dinâmica das
sessöes. Algumas crianças foram objeto de estudo de caso,
pela diversidade de aspectos da problem/tica abordada,
apresentando-se os de Gastâo, Talita, Karina e Lticio
André (nomes fictfcios). Gastào e Talita sâo cegos
congênitos, o primeiro com seqflelas da prematuridade.
Lûcio André e Karina têm baixa visâo, ambos com
episödios convulsivos controlados, tendo Karina outras
alteraçöes cerebrais. Durante o perfodo de participaçâo
nos grupos, foram observadas mudanças em todas as
crianças. Gastâo, que inicialmente se movimentava muito
pela sala, passou a participar das propostas, mostrando
interesse e capacidade de aprender, em relaçâo a
diferentes tarefas. Talita, que apresentava um modo
estereotipado e destrutivo de manipular objetoss mostrou
melhora nesse sentido e passou a mostrar aquisköes em
brincadeiras de faz-de-conta, compreertsâo de histörias,
noçâo de data e reconhecimento de letras, entre outras.
Karina inicialmente xingava e batia nos colegas e recusava
a maior parte das tarefas propostas. Gradualmente, foi
sendo percebida parte da origem de suas dificuldades: a
pressào cortstante da famzqia quanto à aprendizagem da
leitura e escrita, e a aversâo que desenvolveu por essa
atividade. Nesse caso, têm-se buscado formas altemativas
de identificar e promover capacidades, reveladas, como
em brincadeiras faz-de-conta, nos relatos de fatos
cotidianos e desenhos. Lticio André sempre mostrou boa
capacidade de aprender, associados a manifestaçöes de
ansiedade e dificuldades nas brincadeiras com colegas.
Sua mâe relatava preocupaçöes com sua satide,
referendadas por profissionais que o atendiam desde
pequeno. Ao longo do tempo, tem aumentado sua
desenvoltura nas relaçöes com os colegas. A preocupaçâo
da mâe com sua salide é desproporcional às evidências de
suas possibilidades. Os resultados sugerem que os
problemas obsezvados nâo podem ser relacionados de
forma direta às alteraçöes orgânicas. Quanto à deficiência
visual, hâ evidência considerâvel de que ela, per se, nâo
afeta o desenvolvimento cognitivo. A relaçâo entre outros
problemas orgânicos e atrasos no desenvolvimento é
muito menos clara do que se supöe. Cortstata-se, em
muitos casos, que esses problemas, freqflentemente,
levam ao estabelecimento de interaçöes dificultadoras do
desenvolvimento da criança (superproteçâo, falta de
confiança, reduçâo de oportunidades de aprendizagem
formal e informal). A proposta de novos modos de
interaçâo leva a novas aquisköes e novos patamares de
desenvolvimento. Assim, pode-se identificar uma origem
psicolögica, evidenciada por interaçöes que reduzem as
possibilidades de desenvolvimento, para dificuldades
bservadas em crianças com problemas orgânicos. é oo
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A Psicologia Escolar desenvolveu-se como fonte natural
de conhecimento para que os educadores pudessem fazer
frente à crescente massa de crianças que entram na escola
ptîblica e às dificuldades, também crescentes, que alguns
alunos experimentam ao lidar com aspectos da
aprendizagem. Teve inicialmente uma relaçâo nào
assimétrica com a Pedagogia, tendo sido vista como ârea
superior de conhecimento, mais do que uma co-
construtora na tentativa de resolver problemas que
surgem na escola. Suas origerts estâo definitivamente
entrelaçadas à Educaçâo Especial, # que surgiu a pal-tir da
necessidade de se criar classes especiais para alunos que
nâo conseguiam aprender ou apresentavam problemas de
comportamento nas classes regulares. O papel do
psicölogo escolar tem sido objeto de muita polêmica,
devido às indefinköes da funçâo espedfica que ele
desempenha em uma escola. O psicölogo escolar tem
atuado em escolas ptiblicas do Distrito Federal desde
1980. A atuaçio desse profissional, como era de se
esperarz teve sua origem no setor de Educaçào Especial,
atendendo basicamente aos alunos do ertsino fundamental
que preenchiam caracterfsticas que o caracterizariam
como da Educaçio Especiat notadamente os portadores
de deficiência e superdotados. O objetivo do trabalho é de
analisar a importância da atuaçâo do psicölogo na
promoçâo da constitukâo da subjetividade, bem como na
formaçâo da identidade do aluno surdo e na orientaçâo a
seus pais. Para tal. esse esttldo de caso exarnina a
entrevista a uma psicöloga que trabalha em escola
ptiblica, de ertsino fundamental, inclusiva. Como a escola
possui muitos alunos surdos, inclufdos em diferentes
turmas, um grande nlimero de agentes educacionais
(diretor, professores e funcionârios) comunicam-se em
Lfngua de Sinais, com diferentes graus de proficiência. O
registro das informaçöes aqui apresentadas foi feito em
gravaçâo de âudio e fotografias. Esse trabalho analisa a
transcrkâo dos dados obtidos, fazendo-se uma anâlise da
atuaçâo do psicölogo escolar através de um enfoque
sociocultural cortstrutivista. Os resultados apontam para
uma perspectiva que possa promover a aproximaçâo dos
pais de alunos surdos com a escola, aproximaçâo dos
alunos surdos com seus colegas ouvintes e orientaçöes aos
professores e equipe de atores dessa escola inclusiva, de
forma que, através de interaçöes dinâmicas e positivas,
consiga se alcançar a promoçâo do aluno surdo, do ponto
de vista acadêmico, social e emocional, eliminando as
barreiras decorrentes de uma diferença/deficiência.

Resumos de Comunicaç #t? Cientlf' lca
prognöstico, mais do que os pröprios problemas, que leva
a alteraçöes no desenvolvimento.

Palavras-chave: Dehciência Visual; Profeda Auto-
Realizadora; Desenvolvimento

Mesa 5.2 A'flMtyo DO Pslctlttro EM EKOLA INCLUSIVA
PARA SURDOSJUM Es7UIr DE CASO. Celeste Azulay
Kelman (Departamento de Estudos Especfficos da
Educaçâo, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, RJ)

A autora desenvolveu esse trabalho através de bolsa de
doutorado obtida junto ao CNPq.
Palavras-chave: Psicologia Escslar; Inclusao; Surdez.



arzïzàrs Reuniâo Anual de Psicologia
Mesa 5.3 DEFICIZNCIA MENTAL: DIAGNUSTICO,
CLAsslylcAçA.o E SLSTEMAS DE APOIO SEGUNDO O MODELO
2002 DA A= lllcM  AssoclA-floN ON MENTAL
RETARDATION-AAm . Erenice Natslia Soares de Carvalho
(Laboratörio de Psicologia Escolar e Educacionat
Universidade Catölica de Brasflia, Brasflia-DF) e Diva
Maria Moraes Albuquerque Maciel (Instituto de
Psicologia da Universidade de Brasflia, Brasflia-DFl
O papel do psicölogo é central nas discussöes acerca da
deficiência mental, Jrea onde tem histörica participaçao.
A attlaçâo do psicölogo, individualmente ou como
membro de equipe, tem se realizado principalmente na
identificaçâo, atendimento, encaminhamento, orientaçâo
cunicular, familiar e na capacitaçâo de educadores,
especializados ou nâo. A deficiência mental tem sido alvo
de recentes estudos a melhorpara compreertsâo do
fenômeno, sua definkâo, classificaçào e uso de
telm inologias apropriadas. Os manuais elaborados pela
Associaçào Americana de Retardo Mental-AAMR,
organizaçâo centenlria de credibilidade intemacional,
tem sido referência para profissionais que pesquisam e
atuam na érea. Os anteriores avanços incorporados pelo
Sistema 92 da AAMR foram acrescidos de contribukes
que permitem ao atual Sistema 2002 a inclusio de novos
elementos em decorrência de avanços do conhecimento e
questöes relevantes em processo de investigaçâo
discussâo. O paradigma atual propöe princfpios para a
definkâo de deficiência mental e estruturas para o
diagnöstico, classificaçâo e planificaçao de sistemas de
apoio. O modelo teörico tem concepçâo funcionalista,
sistêmica e bioecolögica, incluindo dimertsöes intelectual,
relacional, adaptativa, orgânica e contextual. A deficiência
mental t vista como condkào deficitéria, envolvendo
habilidades intelectuais; comportamento adaptativo
(conceitual, prâtico e social); participaçâo comunitâria;
interaçöes e papéis sociais exercidos pela pessoa;
condköes de satide (etiolögicas, ffsicas e orgânicas);
aspectos contextuais, ambientais, culturais
oportunidades disponibilizadas ao sujeito ao longo de sua
vida. Enfatiza a importância dos sistemas de apoio,
levando em conta sua natureza e intensidade. Destaca sua
influência na funcionalidade do sujeito, considerando que
apoiado, o sujeito potencializa suas capacidades e supera
obstâculos possivelmente nâo vencidos sem a mediaçâo
de outrem ou de recursos disponfveis. Esses aspectos sâo
de extrema importância na pesquisa e na intervençâo,
devendo ser alvo de atençâo por parte do psicölogo
escolar/educacional. As questöes relacionadas a
irtstrumentos de registro, avaliaçâo e diagnöstico revelam
a necessidade do estabelecimento de parâmetros
conceituais e avaliativos e de consertso na aplicaçâo de
estratégias quantitativas e qualitativas vélidas para
pelm itir a identificaçâo efetiva da deficiência mental e a
eficiência do atendimento dessa populaçâo especffica. A
atribukâo do rötulo de deficiência mental, apesar do
efeito estigmatizante, tem a fulxâo de atender às
necessidades de diagnöstico, identificaçâo e planificaçâo
de sistemas de apoio, oportunizando a criaçâo de servkos
de atendimento, a realizaçâo de pesquisas e a atençâo a
questöes legais. O modelo clfnico ainda prevalece na
deficiência mental, requerendo reflexöes e atuaçâo do
psicölogo para que essa contribukâo seja devidamente
compreendida e apropriada pelo setor educacional.

CNPq e FAPESP

Palavras-chave:
Diversidade Escolar

A literatura psicolögica tem mostrado uma alta correlaçâo
entre relaçöes sociais negativas durante infância e
delinqùência e psicopatologia no adulto, o que tem se
corkstitufdo numa preocupaçâo social crescente. No Brasil,
em vista tanto dessa preocupaçâo quanto do alto fndice
crianças inscritas em clfnicas-escola de Psicologia fnlto de
seus comportamentos agressivos e falhas acadêmicas,
muitos pesquisadores tem se voltado para o estudo dessas
questöes. O comportamento anti-social e o fracasso
escolar sâo duas das reclamaçöes mais comuns nos
centros de atendimento psicolögicotcomo encontrado por
vârios investigadores nestes pafs). Por muito tempo a
equipe de pesquisa das autoras vem desenvolvendo
vârios estudos com um objetivo comum: encontrar fonnas
altemativas para ajudar as faml-lias desprivilegiadas do

e ponto de vista social. O trabalho a ser apresentado na
mesa redonda é um dessa série onde a equipe tentou
achar modo melhor para lidar com as famûias de crianças
com déficits sociais e acadêmicos. Para impedir o atrito as
famflias foram auxiliadas mackamente para um perfodo
cul'to de tempo. Os resultados deste estudo uma
intervençâo conjugada (envolvendo 13 crianças, as
famflias delas e também suas professoras) é apresentado e
discutido. Por 22 sessöes, foram atendidos pais e crianças
numa sucursal da clfnica escola do IPUSP. Eles foram
vistos em dois grtlpos (de adulto e de crianças). No
mesmo dia, porém nâo na mesma hora, durante 50

e minutos, todas as semanas, aconteciam as sessöes de
terapia de jogo infantil. As sessöes de orientaçâo de pais
em grupo eram levadas a cabo na escola como também o
trabalho envolvendo as professoras. Todas as sessöes com
pais e com as crianças, na escola, foram gravadas em
vfdeo. Estas fitas foram avaliadas durante o estudo
inteiro. Além destas medidas de comportamento diretas,
respostas de pais para CBCLS, de observaçâo do
comportamento (DOFs) por observadores e TRFS das
professoras, como também medidas sociométricas dos
pares (antes e depois da intervenç:o) foram feitas durante
o estudo para avaliar a intervençâo. As medidas do grupo
que recebeu atendimento foram comparadas com as do
que nâo recebeu (em espera) e com o grupo de validaçâo
social (crianças indicadas pelas professoras como aquelas
que pertenciam, ao grtlpo que poderiam dispertsar
atendimento psicolögico). As percepçöes de pais, dos
observadores, dos professores e dos pares acerca do
primeiro grupo de crianças mostraram-se mais positivas
apös a intervençâo do que as do outro grupo - o de
espera- mostrando que o trabalho foi efetivo à curto
prazo. Medidas de follow-up deverâo fornecer o grau de
manutençâo do trabalho realizado.

Palavras-chave: Psicoterapia De Grlfpn Cognitivo
Comportamental Com Famllias. Comportamento Anti-socialD

c/cféncfq Mental; Necessidades Espedais;

Resumos de Comunicaçâo Cientsca
MESA 46 INCLUSâO DA FAMfLIA NO PROCESSO
TERAPEUTICO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES:
UMA PROPOSTA SOB TR/S ABORDAGENS
TEORICAS

Mesa 6.1 GRUPO CX NITIVO-COMPORTAMENTAL COM
FAMILIAS DE CRIANCAS C0M DéFICITS EM HABILIDADES
SOCIALS E ACADCMEAS. Edwiges Ferreira de Mattos
Silvares e Marcia Helena da Silva Melo (Universidade de
Sâo Paulo, SP)
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Mesa 6.2 GRUPO MULTIFAMILIAR PARA PAIS DE
ADOLESCENTIS PORTADORAS DE ANOREXIA E BULIMIA
NERVOSA: INFEGRANDO AS ABORDAGENS PSICANALM CA E
SLSTEMICA. Manoel Antônio dos Santos (Universidade de
Sâo Paulo, campus de llibeirâo Preto - SP)

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
desestnzturantes sobre si mesmos. Concluindo,
considerando-se as caracterfsticas de funcionamento
familiar prevalentes, como a aglutinaçao e indiferenciaçâo
marcantes entre seus membros, a composkào de duas
perspectivas teöricas mostrou-se benéfica à evoluçâo
terapêutica familiar, pelnnitindo uma compreersâo
adequada do processo psicoterapêutico do qual
participam terapeuta e faml-lia.

Palavras-chave: Psicoterapia de grlzp multijamiliar;
Anorexia Nervosa; Psicoterapia Sistêmica

Anorexia e bulimia nelwosas sâo trartstornos da conduta
alimentar cuja prevalência tem crescido nas tiltimas
décadas, atingindo principalmente adolescentes e jovens
mulheres. Estes trartstornos mobilizam aspectos
emocionais, ffsicos e sociais, acarretando um sofrimento
intenso nâo apenas para o portador, como também para
seus familiares. A complexidade e gravidade do quadro
clfnico exigem intervençâo multidisciplinar e integral. A
literatura enfatiza a necessidade de inclusâo da assistência
à famflia no planejamento terapêutico, incluindo-se a
psicoterapia familiar. Nesse sentido, preconiza-se a
necessidade de disponibilizar um servko de atençâo e
apoio aos familiares, dado o intenso desgaste emocional
que mobiliza a organizaçâo familiar, considerando o curso
crônico da doença e os altos fndices de insucesso
terapêutico alcançado. O presente trabalho tem como
propösito descrever o funcionamento de um Grupo
M ultifamiliar de Apoio Psicolögico destinado aos pais e
familiares de portadores de anorexia e bulimia, bem como
evidenciar os esforços de integraçâo teörico-prâtica de
duas vertentes de psicoterapia familiar aplicadas na
conduçâo da intervençâo. O gnzpo é aberto e oferecido no
contexto de um atendimento multidiscipinar, como parte
integrante do tratamento fornecido aos pacientes do
Ambulatörio da Conduta Alimentar e do Peso do
Hospital das Clfnicas da FMRP-USP. O trabalho tem
freqûência de uma sessâo semanal, com duraçâo de 1:30 h.
O enfoque teörico-metodolögico utilizado para a
compreensâo e conduçâo da intervençâo do gnlpo de
apoio baseia-se na integraçào de enfoques, uma nova
tendência em psicoterapia familiar que combina os
aportes de cunho psicodinâmico e sistêmico. Foram
audiogravadas e integralmente transcritas 65 sessöes.
Partindo-se da premissa de que cada vertente teörica
revela melhor que outra alguns aspectos especfficos da
realidade familiar, os resultados mostram que a
combinaçâo de enfoques diversos revela necessariamente
mtiltiplas visöes de uma mesma realidade, levando a
famflia da anoréxica a assumir uma visâo ampla,
necessâria para trartsformar seus padröes de
comportamento disfuncional. Esse trabalho requer que os
profissionais da equipe reconheçam a implicaçâo dos
aspectos familiares e valorizem a abordagem familiar na
conduçâo do tratamento desses trartstornos alimentares,
sendo fundamental o trabalho de supervisâo semanal
para ampliar sua sertsibilidade a essas questôes e assim
capacitâ-los a acolher as fanm ias que estâo sob seus
cuidados. A anâlise de contetido das sessöes revelou
como questöes emocionais que configuraram os
emergentes grupais: sentimentos de culpa por parte dos
pais, problemas na dinâmica de comunicaçâo familiar, a
desestnzturaçâo e o aprisionamento que a doença provoca
na famflia, os sentimentos de solidâo e impotência frente
ao caréter enigmâtico e desconcertante do problema. Ao
longo do processo psicoterapêutico os participantes foram
capazes de reconhecer as peculiaridades do
funcionamento familiar em sua relaçâo com a
sintomatologia da filha e desenvolver seus recursos
pessoais, aprendendo a manejar os sintomas de estresse
crônico produzidos pelo contato prolongado com a
problemética, diminuindo suas influências
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Mesa 6.3 GRUPO DE PAIS DE CRIAW M COM DLSTURBIO
EVOLUTIVO DE CONDIJFA: UMA PROPOSTA DE PREWNG O
No ATENDIMENTO PSICOLX ICO INFANTIL. Vera da Rocha
Resende (CNPQ/ANPEPP) Depto. De Psicologia da
Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista
-  UNESP. - SP 2002

Na psicoterapia com crianças os sintomas sâo pensados
sob duas perspectivas: como disttirbios reativos a
dificuldades parentais, a conflitos entre irmâos, ou ao
clima inter-relacional ambiente; e como resultantes dos
conflitos dinâmicos intrfnsecos da criança, em face das
exigências do meio social e das provaçöes do complexo de
édipo normal. Em ambas, o fator ambiental opera de
modo significativo. Independente da origem do conflito,
seja na qualidade da relaçâo adulto-criança, seja na
especificidade da etapa do desenvolvimento, e1e tende a
desaparecer, caso nâo tenha sido demasiadamente
valorizado. O encaminhamento da criança para a
psicoterapia tem revelado que a dificuldade familiar, no
manejo da conduta infantit tende a desencadear
alteraçöes emocionais que se colocam como obstâculo à
seqttência normal do desenvolvimento. A literatura tem
indicado que a relaçâo estabelecida, inicialmente, auxilia
ou impede a tendência inata ao crescimento, por vias
muito complexas. A ausência crônica de possibilidades de
intercâmbio verdadeiro, no decorrer da vida de um ser
humano, é tâo corrosiva quanto alguns traumatismos
especificados. Ao ocupar se, simultaneamente tanto dos
fenômenos intrapsfquicos, como das questöes
relacionadas à parentalidade, o terapeuta é chamado a
intervir de forma eficaz. Trartsformaçöes sociais, e
mudanças de valores nâo sâo assimiladas com a mesma
velocidade, com a qual se impôem ao grupo familiar.
Irtstaura-se um sentimento de impotência em relaçâo às
atitudes dos filhos, que bloqueia a continuidade do
processo educativo. O grupo de pais de crianças, em
atendimento psicolögico, se coloca, experimentalmente'
como recurso para dotar a famflia de uma nova visâo de
seu papel no desenvolvim ento infantil. Minha
contribukâo a esta mesa refere-se ao trabalho com três
grupos de pais, convidados a participar,
espontaneamente, das discussöes em 8 sessöes. Cada
grupo foi inicialmente formado com 5 casais, cujos filhos
se encontravam na mesma faixa etâria, com os seguintes
objetivos: auxilia-los a alcançar uma visâo mais objetiva
do papel que exercem na formaçâo da criança; levâ-los a
compreender o desenvolvimento psicolögico, a fim de
estimulâ-la a desencadear seu pröprio processo de
crescimento, como forma de reduzir parte dos conflitos af
gerados. Avaliou-se a capacidade dos pais perceberem:
que expectativas muito superiores, ou muito inferiores, à
capacidade da criança, interferem em seu desempenho;
ue os filhos sâo tratados como ''bode expiatörio'' dasC1
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crises familiares; possuem dificuldade para estabelecer
limites e que na condkào de seres humanos, estâo
igualmente sujeitos a erros e acertos. A experiência mostra
que esta modalidade de intervençâo aumenta a eficécia do
trabalho realizado com a criança, especificamente.

Palavras-chave: psicoterapia - disttirbios emocionais -jaml-lia

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
daqueles vivem (empregados formais ou informais) ou os
buscam viver do seu trabalho (desempregados). Na
medida em que este quadro adverso vêm se
intensificando nas ûltimas décadas, gostaria de questionar
o sentido que o trabalho vem assumindo no limiar deste
milênio. Estarfamos caminhando, ta1 como aponta
Dejours, para a ''banalizaçao do mal/'?
Palavras-chave: Trabalho; Sentido; Clobalizaçno

CONTEMPORXNEO EMESA 07 TRABALHO
SUBJETIVIDADE Mesa 7.2 NOVAS TEIZNOLOGIAS E SUBJETIVIDADE. Maria

José Tonelli (Escola de Administraçào de Empresas - SP -
Fundaçâo Getûlio Vargas - EAESP-FGV - Do Paulo - SP)Mesa 7.1 QUAL O SENIK  IAI TIIABALHO

CtlN'fEMlrRâNEo? Maria Chalfin Coutinho (Depto de
Psicologia, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianöpolis - SC)
O mundo do trabalho vem passando por grandes
transformaçöes nas flltimas décadas. A chamada
globalizaçao (mundializaçâo do capitalismo) gerou uma
série de mudanças na ordem econômica mundial, com
prohmdas repercussöes nas relaçöes de trabalho nos
diferentes contextos. A partir dos anos 70, os pafses
capitalistas começaram a apresentar sinais do que vem
sendo considerado como uma ''crise estrtltural''. Esta crise
trouxe cortsigo uma série de mudanças que visavam a
retomada dos nfveis anteriores de expansâo do capital.
Uma das formas de alcançar este objetivo foi através de
um intenso processo de reestrtlturaçâo da produçâo e do
trabalho, com cortseqûências significativas para o
conjunto dos trabalhadores. Ao contrârio das perspectivas
otimistas, que apontavam o desenvolvimento tecnolögico
e as ''novas'' estratégias de gestâo do trabalho e da
produçâo como formas de libertaçâo dos trabalhadores,
tradicionalmente submetidos a relaçöes coercitivas de
trabalho, o que se observa é a ampliaçâo das formas de
opressâo sobre o conjunto daqueles que vivem ou buscam
viver através do trabalho. Nesta apresentaçâo pretendo
discutir sobre o sentido do trabalho contemporâneo tendo
como referência tanto a experiência de trabalhadores que
lutam para manter e conquistar um emprego, como
daqueles exclufdos, os sujeitos anônimos que compöem as
alarmantes estatfsticas de desemprego. No que se refere
aos trabalhadores que ainda permanecem empregados em
empresas pliblicas e privadas, condkio que tende cada
vez mais a ser considerada como um privilégio, observa-
se crescentes pressöes para que se adaptem a um novo
perfil. Esta adaptaçâo requereria qualidades como
autonomia, polivalência, criatividade, participaçâo e,
acima de tudo, o engajamento, a parceria com os objetivos
organizacionais. Cabendo questionar a motivaçào e as
repercussöes subjetivas deste engajamento, tendo em vista
o atual contexto do trabalho. O crescimento dos fndices de
desemprego no Brasil, particularmente a partir dos anos
90, traz repercussöes tanto para aqueles que mantêm-se
irtseridos no mercado (formal ou informal) de trabalho,
como para aqueles exclufdos deste mercado, via
desemprego. Existe uma tendência de culpabilizaçâo
individual do desempregado, que, diante de precârias
polfticas ptiblicas de apoio, deve enfrentar sozinho os
efeitos objetivos e subjetivos de sua condkâo. Cabe ainda
lembrar a atual complexidade das relaçôes de emprego,
caracterizando as méltiplas formas que o trabalho pode
assumir hoje: parcial, precârio, temporârio, flexfvel,
terceirizado etc. Compôe-se, assim, um quadro de
intertsificaçâo e precarizaçâo que atinge o conjunto

Qual o impacto das novas tecnologias sobre o sujeito
contemporâneo? O objetivo deste trabalho é justamente
questionar o pressuposto da pergunta, isto é, a existência
de uma divisâo entre os humanos e as técnicas, entre a
subjetividade e os mecanismos, cisâo esta que parece ter
marcado o espfrito da modernidade até meados do século
XX. Com base nas proposköes de autores como Jameson,
Virilio, Bauman, Baudrillard, Scott Lash e Bruno Latour,
as noçöes de humano e nâo humano, vivo e artificial,
esfera pliblica e privada, interior e exterior, sujeito e
sociedade sâo questionadas com a intençâo de mostrar
que o domfnio da tecnociência no mundo esvaneceu as
distinçöes clâssicas que marcaram o desenvolvimento do
sujeito na modemidade. Ainda que nâo se pretenda neste
trabalho entrar na polêmica modemidade versus pös-
modernidade, as caracterfsticas deste perfodo sâo
invocadas para debater o sujeito contemporâneo,
marcado: i) por uma nova tonalidade emocional na
relaçio com os objetos e ii) pela centralidade das
tecnologias na organizaçâo da relaçào sujeito/sociedade.
Estamos diante de uma trartsformaçâo do sujeito ou de
um universo unidimensional (como jé antecipou
Marcuse)? Nâo hâ mais safda (os objetos sâo maus
objetos) como propöe Virilio? Ou, como assinala
Haudricourt: ''a tecnologia é uma ciência humana''? Este
trabalho sugere que nâo é mais possfvel pertsar o sujeito
contemporâneo sem seus objetos.

Palavras-chave: Novas Tecnologias; Subjetividade;
Contemporaneidade

M esa 7.3 Es'fl.=  SOBRE IMPAG OS PSICOSSOCIAIS E
IDENTITXRIOS QUE A DIFICULDADE DE INSERG O
PROHSSIONAL IMPRIME EM JOVENS RECéM-GIGDUADOS NO
ENSINO SUPERIOR. Irfs Barbosa Goulart (Depto de
Psicologia - Universidade Federal de Minas Gerais -
UFMG - Belo Horizonte - MG)
As mudanças econômicas que tiveram lugar na década de
90 trouxeram significativas transfonnaçöes no panorama
brasileiro e têm repercutido no contexto polftico,
econôm ico e social, determinando alteraçöes no campo do
trabalho humano, onde o desemprego estrtztural é uma
das mais nocivas cortseqflências desse processo. Os joverts
representam um dos segmentos da sociedade mais
atingidos pelo mercado competitivo e excludente.
Tomando o trabalho como categoria central e fundante
para o desenvolvimento humano, e tendo em vista o
elevado fndice de desemprego e a dificuldade de inserçâo
profissional de jovens recém formados em curso superior,
analisamos a percepçâo que esses joverks estâo tendo de
sua situaçâo. Para avaliar os efeitos do desemprego e da
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dificuldade de inserçâo no mercado de trabalho sobre o
psiquismo e especialmente sobre a identidade desses
jovens, realizamos uma pesquisa que teve como amcstra
jovens que conclufram o curso superior nos tiltimos dois
anos e que se encontram desempregados. Utilizou-se o
grupo focal para a coleta de dados e a anâlise de conteûdo
para interpretaçâo dos dados coletados. Verificou-se que
uma parcela cada vez maior de jovezts concluintes de
curso superior tomam-se angustiados, vivenciando
împactos psicossociais devastadores, que repercutem
negativamente sobre sua auto-estima, sobre a percepçâo
que têm de si mesmos e sobre suas expectativas quanto ao
futuro.

- Resumos de Comanicaçâo Cieztlf' lca
ciéncias humanas e naturais., estamos frente a um
impasse, gerado pela existência de um ser diferente, que
precisa ser atendido e entendido na sua integridade. Se a
prâtica (clfnica ou educacicmal) se obriga a uma atitude
pluralista, germe dinamizador da interdisciplinaridade,
essa mesma prâtica requer uma sistematizaçâo e anâlise
levando a uma reconstruçâo teörica em inentem ente
interdisciplinar.

Palavras-chave: Jovens; Desentprego; lnscrflib Prohssional

Mesa #.3 DLSENVOLWMENTO DAS RELAX ES SOCIALS E
INTERDISCIPLINARIDADE. Geraldo A. Fiamenghi Jr
(Programa de Distlirbios do Desenvolvimento, U.
Presbiteriana Mackenzie e Faculdade de Psicologia/pös-
Graduaçào em Psicologia, Ptf< ampinas)

MESA 08 INTERDISCIPLINARIDADE E CIQNCIA DO
DESENVOLVIM ENTO

M esa 8.1 DEFICIENCIAS SENSORIALS E
INTERDISCIPLINAKDADE. Elcie A. Fortes Salzano Masini
(Programa de Distlirbios do Desenvolvimento, U.
Presbiteriana Mackenzie e Instituto de Psicologia USP-SP)
O estudo sobre as deficiências tem historicamente
cozkstitufdo a origem de avanços na compreensâo do
funcionamento mental e do desenvolvimento de pessoas
normais. Estudos sobre a comunicaçâo de pessoas surdas
ampliaram conhecimentos sobre a estrutura da lfngua
falada e lfngua gestuat dinamizando conceitos e
assinalando complexidades e implicaçöes no pensamento
e linguagem. Os estudos sobre lfngua de Sinais -
realizados por antropölogos como Tylor (1874) e
lingiiistas como Stokoe (1960) e Bellugi e Newkirk (1981) -
reconheceram-na como uma lfngua genufna, comparada à
lfngua falada, com estrutura pröpria, sintaxe e semântica.
Foram descobertas que, contribuindo para a educaçào de
surdos, ampliaram a compreertsâo dos processos
lingitfsticos dos estudiosos dessa érea especffica, bem
como dos que contribuem para explica-la, como os
pesquisadores e estudiosos das neurociências. Isso
evidencia nâo sö a interdisciplinaridade envolvida nas
âreas de esttldos sobre as deficiências, como um caminho
para compreertsâo e ampliaçâo do conhecimento sobre o
desenvolvimento humano.

Quando consideramos a discussâo acadêmica, a pesquisa
e a produçâo do conhecimento, devemos perceber que é
muito fécil cairmos no tecnicismo, um dos problemas
apresentados pela interdisciplinaridade. E, enquanto um
técnico pode ser treinado em poucos anos, um cientista é
cultivado. Nao estamos propondo uma posiçâo
irredutfvel contrâria à interdisciplinaridade. Longe disso,
mesmo porque acreditamos que ela é necessâria, ao
menos para dar ao cientista uma dimensâo de seu papel
social e das conseqttências de sua produçâo, que a ciência
fragmentada nào fornece; é fécil ao cientista isolar-se e
ignorar as implicaçöes de seu trabalho: a
interdisciplinaridade, neste sentido, é implacâvel. Nâo
desculpa a ignorância e permite à sociedade, que mantêm
os pesquisadores, cobrar deles os resultados desastrosos
ou positivos de suas pesquisas.? Gostarfamos, entâo, de
analisar, dentro da ârea do desenvolvimento infantil e
seus distûrbios, uma nova érea de pesquisa, que tem
surgido nos tiltimos anos, como decorrência da visâo
interdisciplinar, a ciência do desenvolvimento. No final
dos anos 1990, foi criado o Carolina Cortsortium on
Human Development, um centro avançado de estudos
sobre a ciência do desenvolvimento, como cortseqitência
do encontro de cientistas de diferentes disciplinas, que
estavam discutindo o desenvolvimento humano. A
perspectiva da ciência do desenvolvimento ainda esté em
evoluçâo e é objeto de discussöes, porque as dificuldades
a serem superadas sâo muito extensas. Os limites da
formaçâo universitâria, as dificuldades de se cortseguir
financiamento de pesquisa para âreas novas nâo-exatas,
nâo-biolögicas, o conflito de crenças arraigadas entre os
pröprios pesquisadores de cada uma das éreas
envolvidas, sâo exemplos do que ainda deve ser
ultrapassado.

M esa 8.2 ASPECTOS SOCIAIS E INTERDLSCIPLINARIDADE.
Maria Elofsa Famâ D'Antino (Programa de Disttîrbios do
Desenvolvimento, U. Presbiteriana Mackenzie)
As questöes relativas aos distûrbios do
desenvolvimento/deficiências nJo se corustituem,
meramente, em suas condiçöes endögenas, tampouco na
conseqiiência de incapacidades delas resultantes, mas,
também, em sittlaçöes impostas pela sociedade, ou seja,
pelas desvantagens advindas tanto dos pröprios quadros
de distlirbios/deficiências, quanto das incapacidades por
eles geradas. A partir da defizziçâo de trmutornos do
desenvolvimento, proposta pelos manuais ''oficiais''#'
estamos frente a um impasse, gerado pela existência de
um ser diferente, que precisa ser atendido e entendido na
sua integridade. Esse sujeito nos obriga a superar as
limitaçöes epistemolögicas, que percorrem a histöria da
humanidadc, na busca da integraçlo do corthecimento
mente/corpo e, mais recentemente, no sectarismo entre as

MESA 09 ANGVSTIAS, IMPULSIVIDADE
SUICIDIO ENTRE POLICIAIS

M esa 9.1 DIALOGANDO SOBRE ''SER POLICIAV': O
RG EDIMENTO DE DESENHOS-EST/IUM  COM TEMA COMO
FACILITADOR. Ana Clara Duarte Gaviâo; M ara Cristina
Souza de Lucia; Niraldo de Oliveira Santosf'; Valmari
Cristina Arartha*'. (Divisâo de Psicologia do lrtstituto
Central). Hospital das Clfnicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de Sâo Paulo. Sâo Paulo, SP.

Intervençöes psicanalfticas junto a diferentes grtlpos de
pacientes ou de profissionais têm sido objeto de interesse



XXIll #:?za/#t? Anual de Psicologia -
de psicélogos da Divisâo de Psicologia do lnstituto
Central do HCFMUSP, visto que nosso servko de
assistência recebe, em média, 40O pedidos ngvos de
cortsulta por mês nas diversas especialidades médicas;
temos verificado, também, os beneffcios advindos da
utilizaçâo do método psicanalftico para a elucidaçâo de
problemâticas emocionais incortscientes que interferem
nas atividades de profissionais da ârea de enfermagem, as
quais freqûentemente comprometem a qualidade da
assistência hospitalar. Portanto, toma-se indispensével
considerar a pertinência de préticas psicanalfticas que
trartscendam a dimensâo da escuta individual, num
contexto em que as demandas exigem a abordagem de
problemlticas coletivas. Essa experiência tem sido
acrescida da constataçào da utilidade de procedimentos
diagnösticos que facilitem a expressâo subjetiva de grupos
de sujeitos que vivenciam condköes semelhantes de
doença ou de trabalho, dentre os quais o Procedimento de
Desenhos-Estörias, crescentemente valorizado na
literatura para tais objetivos assistenciais mais
abrangentes. Considerando, entào, a utilidade desse tipo
de abordagem no campo hospitalar, aceitamos o desafio
de ampliar nossa prâtica, estendendœa a gnzpos de
policiais militares acometidos por intertso sofrimento
emocional. Organizamos um programa de psicoterapia
breve grupal, desenvolvido a partir da aplicaçâo do
Procedimento de Desenhos-Estörias com Tema, que se
mostrou bastante fttil para a facilitaçâo do dillogo
psicanalftico com o ''sujeito coletivo'' policial militar. O
material levantado e as elaboraçöes decorrentes
permitiram a apreensao de configuraçöes subjetivas que
determinam a intensificaçào de angtistias e da fragilidade
emocional associadas ao exercfcio da atividade policial.
''Associar livremente'' através da atividade de desenhar e
inventar histörias sobre o tema ''ser policial'' agilizou o
processo de elaboraçâo de experiências emocionais
incorkscientes, aproximando os sujeitos de seu mundo
intemo. Um nfvel maior de integraçâo psfquica foi
alcançado a partir da percepçâo de representaçöes
carregadas de conflitos como, por exemplo, ver-se como
super-heröi e ser humano; fantasias onipotentes e auto-
estima muito rebaixada; rigidez e estereotipas se
contrapondo à criatividade; sentir-se corkstantemente no
limite entre o bem e o ma1; vida profissional e pessoal
extremamente mescladas, dentre outros. Serâo
apresentadas ilustraçöes do material clfnico levantado no
procedimento, bem como as elaboraçöes decorrentes
desse ''diâlogo''

Palavras-chave: psicanélise de grlfp; procedimentos
projetivos; psicologia preventiva

Resumos de Comunicaçâo Cientiflca
atividades profissionais do policial militar. Optamos,
portanto, pela psicoterapia breve gnlpal de orientaçào
psicanalftica, utilizando conceitos teöricos e técnicos da
Teoria dos Campos, como ''inconsciente relativo'' e
''ruptura de campo/'. Em linhas gerais, tal abordagem
prevê que os participantes expressem livremente suas
vivências, sentimentos, idéias, desejos e expectativas,
cabendo ao psicanalista uma escuta especial voltada aos
sentidos inconscientes de tais manifestaçöes. Trata-se de
uma apreensâo de experiências emocionais que
configuram um aprisionamento do sujeito em
determinados posicionamentos frente a suas vivências
pessoais e profissionais, que resultam em sofrimento e
conflitos. A interpretaçâo desses fenômenos favorece a
flexibilidade interna, abrindo espaços mentais para novas
percepçöes de si mesmo e das relaçöes extemas,
atenuando o sofrimento e ampliando as possibilidades
existenciais. A abordagem grupal permite a identificaçâo
de campos subjetivos, associados à condkâo
compartilhada do exercfcio da mesma profissâo. Serâo
destacados aqui certos aprisionamentos representacionais,
tais como ter ''olhos de vidro'' - conivências e tendências
ao comodismo; o herofsmo - ''polfcia quando cai, cai em
é!''; a ''tentaçâo'' pela violência e comportamentosP
desviantes; a ''farda invisfvel'' incorporada psiquicamente
e que impede o descanso e o lazer; ''cortar o ma1 pela rafz''
- impulsividade e ideaçöes suicidas; ''pai autoritârio mas
ue protege'' e ''mâe que tudo dl mas tudo cobra'' -CI
ambivalências em relaçâo à irtstitukao militar e à.
identidade profissional; ''o médico e o morkstro'' - diffcil
reconhecimento de sentimentos nobres e hostis dentro de
si. Em sfntese, a evoluçâo dos grupos revelou uma intensa
carga de angtistia e de agressividade, auto-estima
bastante rebaixada e insatisfaçöes nas relaçöes
profissionais, pessoais, afetivas, sexuais e sociais, aspectos
que, à medida que foram sendo interpretados, puderam
ser experimentados com menor pressâo interna. Pressöes
ou hostilidades antes reconhecidas apenas como extem as,
puderam ser também localizadas internamente, o que
favorece o auto-controle e o equilfbrio emocional.
Entretanto, trata-se de uma atividade profissional
exercida num contexto institucional e social
extremamente impregnado de problemâticas relacionadas
à violência, à desordem, a carências afetivas e materiais, o
que de fato tom a o policial militar bastante vulnerâvel e
sobrecarregado emocionalmente e justifica intervençöes
psicanalfticas como a que iniciamos com esse programa.

Palavras-chave: psicanélise de gmp; teoria dos campos;
psicologia preventiva

Mesa 9.2 ''O MéDICO E 0 MONS'rRO'': APRISIONAMENTOS
REPREGENTACIONAIS ENTRE POLICIALS MILITARFS. M ara
Cristina Souza de Lucia; Ana Clara Duarte Gaviâo;
Niraldo de Oliveira Santos*'; Valmari Cristina Aranha*'.
(Divisâo de Psicologia do Irtstituto Central). Hospital das
Clfnicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
Sâo Paulo. Sâo Paulo, SP

Considerando a pertinência da demanda por novas
formas de intervençâo psicolögica a policiais militares,
organizamos um programa assistencial que conciliasse a
necessidade de ''aliviar'' a lista de espera do Servko de
Psicologia do CASJ com o objetivo de abordar de maneira
aprohm dada as problemâticas emocionais relacionadas às

A Polfcia M ilitar do Estado de Sâo Paulo possui
atualmente 115000 policiais, sendo 87000 ativos e 28000
inativos. Encontra-se num momento no qual vem
ampliando o espaço para a reflexâo e intervençâo sobre a
cultura da irtstituiçâo e sobre as condköes emocionais e
de vida dos policiais, com a preocupaçâo de adequar-se às
transformaçöes de nossa sociedade contemporânea. A
atividade policial é intemacionalmente reconhecida como
uma das mais estressantes, com altos fndices de suicfdio,
além de alcoolismo e dependência qufmica.

M esa 9.3 A IMPORTANCIA DA SAUDE MENTAL NA POUCIA
MILITAR. Paulo Roberto Xavier (Centro de Assistência
Social e Jurfdica). Polfcia Militar do Estado de Sâo Paulo.
Sào Paulo, SP
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Levantamentos recentes mostram que no perfodo entre
1994 a 2001 ocorreram 184 suicfdios de policiais militares,
sendo que apenas de janeiro a junho de 2002, 11 policiais
se suicidaram. Outra relevante problemâtica diz respeito à
desagregaçâo familiar, levando ao atual cômputo de
22000 pensöes alimentfcias sob a responsabilidade da
irtstitukào. De uma média de 40 a 50 offcios diârios da
Justka referentes a pensöes alimentfcias, 10 a 15 referem-
se a novas inclusöes, ou seja, cerca de 300 novas perksöes
alimentfcias sâo oficializadas mensalmente, o que
significa cerca de 3500 novas perksöes por ano. Os dados
acima tornam clara a excessiva demanda por assistência
psicolögica entre policiais militares, sobrecarregando a
equipe técnica do CASJ - Centro de Assistência Social e
Jurfdica - que vem hâ alguns anos implantando novos
programas assistenciais e preventivos. Dentre estes, vale
destacar o PROAR, programa de acompanhamento de
policiais militares envolvidos em ocorrências de alto risco,
que tem por objetivo minimizar os efeitos trauméticos
decorrentes de episödios de confronto annado com risco
de vida, do atendimento de vftimas de catâstrofes, de
acidentes com viamras, que obviamente comprometem a
capacidade de trabalho. Merece destaque, também, o
PW-L Programa de Valorizaçao Humana que consiste em
visitas regulares de técnicos das éreas de psicologia,
assistência social e jurfdica nas diversas unidades da
coorporaçâo, para informar sobre os servkos prestados
pelo CASJ e realizar avaliaçâo de perfil psicolögico
mediante autorizaçâo expressa do policial. Foram
organizadas, também, visitas monitoradas ao Museu de
Arte de Sâo Paulo - MASP, nas quais grupos de policias
conhecem o acel'vo e realizam atividades artfsticas, o que
tem trazido bons resultados quanto ao estado emocional
dos participantes. Nessa linha de utilizaçâo da arte como
instrumento de trartsformaçao e renovaçâo de idéias, uma
peça de teatro foi produzida pelo grupo teatral Anima,
apös algurts meses de convivência dos atores com a
realidade cotidiana dos quadéis, e que tem sido
apresentada a vérios gnlpos de policiais e a seus
familiares em todo o Estado de Sâo Paulo, com
repercusses bastante positivas. Em ta1 contexto de
exacerbaçâo de quadros psicopatolögicos entre policiais
militares e de crescente atençâo por parte do alto
comando às suas condköes de salide, veio a se concretizar
a parceria com a Divisâo de Psicologia do Irtstituto
Central do Hospital das Clfnicas da FMUSP, cujo trabalho
de intervençâo serâ mais detalhado neste simpösio pelas
psicölogas resportsâveis.

Palavras-chave: estresse prohssional; suiddio; psicologia
preventiva

Resumos de Comunicaçso Cientlf' lca
psicologia, em diversos campos de pesquisa e
intervençào. Nesta mesa, serào abordadas diferentes
modalidades nas quais a ergonom ia se irtsere,
principalmente no que tange às suas contribuköes para a
anélise do comportamento, conferindo a esta um modelo
para avaliaçâo e mertsuraçâo dos diversos aspectos
necesârios para o planejamento ergonôrrtico. A anélise do
compodamento vem entâo auxiliar a ergonomia, no
sentido de prover a esta um modelo de anâlise para o
homem, na relaçâo deste com o seu trabalho. A
ergonomia, necessitando de tal metodologia, utiliza-se
deste modelo teörico, cortsiderando o indivfduo como
primordial no processo de planejamento organizacional,
em seus aspectos biomecânicos, comportamentais e
educativos. Se faz necessâria, numa anslise ergonômica, a
avaliaçâo do trabalhador, em suas dimertsöes
bioestruturais, de respostas comportamentais em relaçao
ao seu trabalho e também na perspectiva educacional,
cortsiderando este indivfduo como aprendiz de uma tarefa
de trabalho, a qual ele desempenha. Em suma, o ambiente
de trabalho é um campo de pesquisa e intervençâo amplo,
para cientistas com interfaces diversificadas entre a
ergonomia e a psicologia.

MESA 10 ANALISE ERGONOMICA DO TRAJALHO:
ASPEG OS BIOMECANICOS,
COM PORTAM ENTAIS, ESTRUTURAIS E
EDUCATIVOS

M esa 10.2 BIO< CANICA W RJPACIONAL. Antôrtio Renato
Pereira Moro (Universidade Federal de Santa Catarina)
O modo de vida atual impöe que permanecemos uma
grande parte de nossas vidas na poskâo sentada; as
atividades que a priori eram realizadas
predominantemente em pé, foram passando
gradativamente para essa poskâo. Vivemos hoje numa
sociedade de informaçâo que movimenta cada vez mais
uma significativa parte das riquezas dos pafses
industrializados. Para tanto, é de se imaginar uma
multiplicaçâo de postos de trabalhos que fixam o homem
na poskâo sentada. Este estado sedentârio dos
trabalhadores cobra um custo elevado, revelado pelas
queixas mtisculo-esqueléticas habituais, principalmente
pelas chamadas lombalgias, quase sempre associadas ao
incorreto dimersionamento do design do mobiliârio
ocupacional. O mobiliârio, juntamente com outros fatores
ffsicos, é um elemento do ambiente de trabalho que influi
circurtstancialmente no desempenho, segurança, conforto
e em diversos comportamentos de seus usuârios. Isto
porque o mobiliârio, em funçâo dos requisitos exigidos
pela tarefa, termina por determinar a configuraçâo
postural dos usuârios, e acaba por definir os esforços
dispêndios e os constrangimentos mfsculos-esqueléticos.
Muitos produtos e postos de trabalhos inadequados
provocam sobrecargas (tertsöes) musculares, desconfortos
e fadiga que, às vezes, podem ser resolvidos com
providências aparentemente simples, como o aumento ou
reduçâo da altura da mesa ou da cadeira.No contexto da
ergonomia, a biomecânica estuda as interaçöes entre o
trabalho e o homem sob o ponto de vista dos movimentos
corporais envolvidos e suas cortseqflências. A
Biomecânica tem sido usada como uma excelente
ferramenta para estudar fatores de risco relacionados ao
aparecimento da LER/DORT (disttirbio
osteomusculoesquelético relacionado com o trabalho). Ela
oferece um suporte cientffico para o entendimento da
distribukâo das forças; da postura, que determina as
forças internas aplicadas sobre os mtisculos, tendöes,
ossos e articulaçöes; da repetkuo, que desloca um corpo
com uma velocidade e aceleraçâo, além de atrito dos

M esa 10.1 ANXLLSE ERGONCM CA DO TM BALHO: ASPEGOS
BIOMECANICOS, COMPORTAMENTALS ESTRUTURMS E
EDUCATIVOS. Rafael Siqueira de Guimarâes (UFSCar)
A ergonomia, como a ciência que estuda o ambiente e
mais especificamente o ambiente de trabalho,
promovendo melhor qualidade de vida ao homem,
através de açöes que possibilitem o planejamento
otimizado deste, tem diversas relaçôes e interfaces com a
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tendöes e mûsculos. A Biomecânica, portanto pode
auxiliar no entendimento das causas das lesöes corporais
ao estabelecer os limites da intensidade destes fatores
causais e ao determinar as relaçöes entre o avanço dos
limites fisiolögicos e a capacidade de recuperaçào do
organismo. Esse diagnöstico possibilita a escolha de
alternativas que visem à melhoria dos postos de trabalho
ou do entendimento cientffico de mudanças necessârias a
serem efetuadas na organizaçâo do trabalho.Termina por
analisar basicamente a questâo das posturas corporais
adotadas no trabalho e a aplicaçâo de esforços mecânicos.

Palavras-chave: Biomec3nica, Ergonomia, Trabalho

- Resulnos de Comunicaçâb Cientf' lca
engenharia sào geralmente limitadas por fatores pessoais
e organizacionais. O projetista normalmente depara-se
com um complexo padrâo de informaçâo no qual o
contelido em termos de detalhes para discemimento de
altem ativas é muito varisvel. O conhecimento sobre a
maneira que as pessoas respondem à complexidade de
ambientes é muito limitada. Os estudos sobre
comportamento e percepçâo do ambiente construfdo
geralmente é focalizado em tipos especfficos de resposta
para especfficos ambientes. f: importante ressaltar a
importância dos três nfveis gerais nos quais as respostas
dos indivfduos ao seu ambiente podem ser discutidas: (1)
Fisiolögica - respostas abertas involuntlrias; (2)
Comportamental - respostas abertas voluntârias e (3)
Subjetivas - respostas fechadas adquiridas pela interaçâo
com o ambiente. Um grande esforço foi dispertsado no
estudo das relaçöes elemento humano-ambiente,
priorizando as respostas comportamentais do indivfduo
em seu ambiente. Estas pesquisas foram motivadas a
partir dos problemas nas âreas industrial, militar e
navegaçâo espacial, procurando especificar apropriadas
condköes ambientais para um tipo particular de
comportamento. Conceitos de tais como usabilidade e
ambiência foram usados para descrever as qualidades e
atributos em termos de aceitabilidade do ambientes,
produtos e sistemas cortstrufdos para o homem. Assim,
configuraçao espacial, volumes, formas, cores,
iluminaçâo, etc. foram atributos e qualidades relativas ao
ambiente, e cujos limites de aceitabilidade funcional
foram propostos de maneira inconclusiva como
produtora de impacto no comportamento dos indivfduos.

Palavras-chave: Anilise ergonômica do trabalho, design,
respostas individuais ao ambiente

M esa 10.4 ANXLISE APLICADA DO COMD RTAMENTO NO
Pos'ro DE TRABALHO. Francisco de Paula Nunes Sobrinho
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

M esa 1p.J A'rlt/kn'os DE DFSIGN DE AMBIENTES E ASPECTOS
COr ORTAMENTAIS DM  DECIX ES DE ERGONOMIA. Dierci
Marcio Silveira,ph.D (Universidade do Estado do Rio de
Janeiro e Petrobrâs)
A questâo de como os indivfduos respondem para ao seu
ambiente ffsico é fundamental para os problemas de
engenharia de projetos de ambiente de trabalho. Estes
problemas podem ser colocados em muitos nfveis e
englobando tanto os aspectos relativos a forma
cortstrutiva e respostas funcionais dos indivfduos.
Questöes sobre a percepçâo e avaliaçâo entre o ambiente
planejado b o construfdo tem sido evidenciado por
psicölogos, engenheiros de segurança, desenhistas
industriais, e ergonomistas, como resultado do crescente
envolvimento e participaçâo desses profissionais no
planejamento e projeto do ambiente constnlfdo. O papel
do projetista na concepçâo de ambientes de trabalho é
freqflentemente prescritivo, entretanto existe pouco
conhecimento objetivo sobre o processo de design e
atitude e comportamento dos indivfduos engajados na
operaçâo de sistemas de produçio desses ambientes,
associado à nâo disponibilidade de uma consistente
teorizaçâo sobre o assunto. A estratégia de projeto de
ambientes de trabalho estâ relacionada com as decisöes de
como manipular e ajustar o ambiente Ssico a fim de
atingir mais ou menos um bem definido conjunto de
objetivos do sistema de produçâo. Estes objetivos
refletem os objetivos e requerimentos da empresa cliente
do projeto em nome de quem o projetista estâ atuando.
Mesmo essa caracterizaçâo geral revela algurks aspectos
da inerente complexidade das tarefas da engenharia de
projetos. Mesmo um pequeno projeto de irtstalaçöes para
um nâo sofisticado cliente existe uma variedade de
objetivos, os quais interagem com estruturais e formais
requerimentos para definir um conjunto de viâveis
soluçöes. As preferencias pessoais do projetista, as
consideraçöes estéticas e até mesmo as culturais sâo
interpostas de tal forma que uma reconciliaçâo de
alternativas racionais para o projeto podem parecer
inviâveis. Por isso, nâo é surpreendente que muita
atençâo dada ao processo de engenharia de projetos tem
sido mais enfatizada na tentativa de compreender como
trabalham. Os profissionais de engenharia de projeto
quando engajados na concepçâo de sistemas de produçâo
e ambientes de trabalho devem definir seu contexto
decisörio tal que reflita os requerimentos de ttm particular
problema de projeto, fazendo uso de informaçâo sobre
elementos do ambiente, pessoas e aspectos socio-técnicos
dos quais sua direta experiência sâo limitadas. A pröpria
conscientizaçâo e experiência a cerca dos elementos que
compöem o contexto de decisâo nos projetos de
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Trata-se de proposta de utilizaçâo do conhecimento
produzido em Anâlise Experimental do Comportamento
(AEC) pela Ergonomia, enquanto tecnologia de interface,
cohforme conceituada pela Intemational Ergonomics
Association. Em parceria com a Biomecânica Ocupacional,
o autor relata como exemplo resultados de suas pesquisas
pesquisas do tipo N=1 sobre os efeitos do ''design'' do
mobiliârio cadeira-mesa no repertörio de comportamento
dos usuârios. Estudos dessa natureza permitiram
identificar relaçöes funcionais entre os componentes do
''design'' da carteira escolar e respostas cortsideradas
desadaptativas no ambiente educacional. Além desses
resultados, a pesquisa ergonômica revelou também
incompatibilidades no sistema criança-cadeira-mesa,
notadamente no que se refere a posturas assumidas na
poskào sentada. Delineamentos de pesquisa intrasujeitos
do tipo altemado e do tipo reversivo serviram de suporte
para firts de anélise experimental dos efeitos do design da
mobflia escolar no comportamento dos estudantes.
M edidas de variâveis comportamentais sâo apresentadas
como recurso bâsico para o atendimento da demanda nas
estaçöes de trabalho. No caso da pesquisa com o
mobiliârio escolar, a movimentaçâo corporal e o levantar-
se excessivamente do assento foram os comportamentos-
alvo predominantes. Nessa perspectiva sâo apontadas
fontes diversas de dados para fins de anâlise ergonômica
do trabalho, a. saber: Resultados de Pesquisas
Naturalfsticas no Ambiente de Trabalho; Resultados de
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''Surveys''; Resultados de Entrevistas com o Ocupante do
Posto de Trabalho; Relatörios de Ocupaçâo do Posto de
Trabalho pelo pröprio Analista do Trabalho; Resultados
de Simulaçào de Condköes de Trabalho, dentre outras.
Técnicas e procedimentos observacionais, assim como
tipos de registro do comportamento na situaçâo laboral
sào destacados como componentes do modelo
comportamental. Maneiras diversificadas de utilizaçâo
dos Princfpios da AEC em assuntos de gest:o, segurança,
produtividade e qualidade de vida no trabalho sâo
discutidas pelo autor. Procedimentos que aumentam a
probabilidade de ocorrência de respostas adaptativas no
contexto ocupacional, assim como procedimentos que
diminuem a ocorrência de respostas indesejéveis
constituem-se em aspecto relevante para açöes de
intervençâo ergonômica no ambiente de trabalho. A
questâo das conseqûências aversivas na situaçâo de
trabalho é também abordada pelo autor. A dissociaçâo
entre o trabalho real e o trabalho prescrito é abordada
como um dos temas que mais desafiam os ergonomistas
na atualidade, principalmente por conta dos seus efeitos
deletérios sobre a saûde e a qualidade de vida no
trabalho. O trabalho prescrito é caracterizado pelas
descrköes profissiogrâficas, pelas regras de convivência
söcioprofissionais, pelas responsabilidades e
competências atribufdas ao trabalhador, pelas exigências e
pré-requisitos nas operaçöes de trabalho, pela legislaçâo e
normas regulamentadoras, pela ética profissional, pelas
regras de segurança, pela regulamentaçâo de tempos e de
movimentos de execuçâo de tarefas especfficas, pelo
detalhamento de tarefas, dentre outras. O prazer em
executar o trabalho tem como determinante o
reconhecimento por parte dos colegas, o sentimento de
aceitaç:o e de admiraçào pelas chefias, o sentimento de
que o trabalho cumpre uma funçâo social, além de
proporcionar liberdade de expressâo. A esse conjunto de
eventos altamente reforçadores o autor chama de trabalho
real ou humanizaçao do posto de trabalho.

- Resumos de Comunicaçao Cientiflca
provedor de contingências no ambiente facilita o
cumprimento de uma cadeia de compoztamentos que
fazem parte de uma tarefa ampla de trabalho, pois este
produto especifica cada parte da rotina de trabalho que
ele contém em seus acessörios desenvolvidos. Este tipo de
metodologia pode ser utilizada em diversos tipos de
ambiente de trabalho e também no ensino de tarefas de
trabalho a deficientes mentais, com diversos graus de
comprometimento intelectual. Como estes indivfduos
comumente necessitam de instrttçöes individualizadas e
supot'te direto em treinamentos, o material irstnlcional é
de grande valia. Ele pode disponibilizar a um grupo de
indivfduos um nflmero menor de treinadores,
possibilitando que a tarefa seja executada com menor
ntimero de erros, sem que para isto seja necessària a
atençâo individualizada por um grande perfodo de
tempo. Assim, o apoio do profissional especializado passa
a acontecer na supervisâo, pröxima de um ambiente
natural, integrando esses indivfduos à sociedade,
proporcionando um ambiente de trabalho mais
compatfvel com as suas capacidades e dificuldades e
também com o ambiente social de sua comunidade. Para o
desenvolvimento de um produto capaz de ter estas
caracterfsticas, é essencial:l) fazer uma avaliaçâo
pormenorizada da tarefa a ser treinada, dividindo-a em
partes de uma cadeia de comportamentos; 2) desenvolver
produtos que possam funcionar como irkstnlçâo e
organizaçâo desta tarefa; 3) testar e analisar a eficécia
destes produtos no sentido de verificar sua adequaçâo à
tarefa; 4) avaliar os ganhos de produtividade decorrentes
do uso deste produto, e 5) validar socialmente o produto.
Palavras-chave: Treino para (? trabalho, Material
instrucional, Plenejamento de ambientes

MESA 11 CUIPADOS PARENTAIS:
CONTRIBUICOES A PARTIR DE DIFERENTES
ABORDAGENS EM PSICOLOGIAPalavras-chave: anâlise cxpcrfrnenlcl do comportamento,

ergonomia, modelo comportamental

M esa 10.5 O PLANEJAMENTO Do AMBIENIE E SEU PAPEL
INSTRUCIONAL NO ENSWO DA TAREFA DE TM BALHO. Celso
Goyos e Mestrando Rafael Siqueira de Guimarâes
(Laboratörio de Aprendizagem Humana, Multimfdia
lnterativa e Ertsino Informatizado - Programa de Pös
Graduaçâo em Educaçâo Especial/ Universidade Federal
de Sâo Carlos).
O trabalho humano nas organizaçöes, envolve uma série
de habilidades, dentre elas o aprendizado da tarefa
especffica a ser executada pelo indivfduo. Para que haja
um bom aproveitamento do indivfduo e,
cortseqflentemente, um bom desempenho na tarefa de
trabalho, devem ser utilizados métodos de ertsino
apropriados tanto à tarefa a ser ensinada quanto às
habilidades/potencialidàdes que o indivfduo jé possui.
Foram desenvolvidos diversos métodos para diferentes
modalidades de ensino, inclusive para o treinamento no
trabalho. Dentre estes métodosz pode-se enfocar a
importância .da organizçâo do ambiente de modo a
facilitar o desempenho, sendo que este ambiente, bem
planejado e estruturado, funciona como uma forma de
instruçâo, sem que seja necessâria a irstruçâo
individualizada da tarefa por um coach (treinador). Um
produto epecificamente elaborado para funcionar como
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Mesa 11.1 PATERMDADE; INVESTIGANX  JOVENS HOMENS A
PAR'I:R DA PERSPECTIVA HISTöRICO-CIJLTURAL. M aria
Juracy Toneli Siqueira (Departamento de Psicologia,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianöpolis,
SC)
Este trabalho pretende discutir o resultado de um
conjunto de pesquisas que, ao longo de seis anos, vêm
tematizando a satide sexual e reprodutiva no âmbito da
adolescência, com o foco especial sobre os homens.
Partindo de uma concepçâo histörico cultural de sujeito e
de adolescência, buscou-se focalizar a temâtica a partir de
atores sociais diversificados: homerts adultos que foram
pais na adolescência, usuârios e profissionais de
programas pliblicos de atendimento prë-natal que
trabalham com adolescentes e, finalmente, estudantes de
15 a 19 anos. Em todas estas investigaçöes, buscou-se
apreender os significados de adolescência, masculinidade
e paternidade que estes sujeitos formulam. é importante
ressaltar que a populaçâo investigada, em sua maioria, é
oriunda dos setores populares de baixa-renda do
municfpio de Florianöpolis. Os irkstrumentos utilizados
inclufram questionârios mistos, entrevistas semi-
estnlturadas e observaçôes participantes. 0s resultados
demonstram que, a despeito das trarksformaçöes nas
prâticas e nos discursos contemporâneos, ainda se pode
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identificar valores e modelos tradicionais norteando os de um modo geral, o fator decisivo que diferencia machos
comportamentos dos jovens bem como dos profissionais e fêmeas é a fertilizaçâo intema do övulo por parte da
que com eles trabalham nos programas investigados. Este fêmea e a influência de fatores neuroendöcrinos é maior
cenârio inclui a divisâo sexual do trabalho (homem- no comportamento matemo do que no comportamento
provedor, mulher-cuidadora e reprodutora), a patemo. O primeiro é iniciado por regulaçöes hormonais
territorializaçào profissional, a iniciaçào sexual mais cedo durante a gravidez e o parto e, posteriormente, a
dos homerks, a concepçâo de que ser homem é ''nio ser estimulaçào proveniente dos filhotes é decisiva para a
mulher'' e a idéia de que o adolescentes, em especial o do manutençâo do comportamento matemo. No caso do
sexo masculino, é irrespoasâvel. Quanto aos sentidos macho, a mâe tem papel fundamental na regulaçâo da
atribufdos à masculinidade e à patemidade, identificou-se resposta paterna em relaçào aos filhotes. A coabitaçào e o
superposiçöes que apontam para o papel de provedor, acasalamento também sâo fatores de grande importância
mesmo entre os sujeitos adolescentes. Para estes rapazes, no cuidado patemo. Nos tîltimos anos têm aumentado o
pai é aquele que é responsével pelo sustento e pela nflmero de evidências indicando a influência que o pai
proteçào de sua farmqia. Embora comportamentos de exerce sobre o crescimento ffsico, desenvolvimento
cuidado jâ estejam presentes nas rotinas diârias dos comportamental e sobrevivência dos filhotes,
jovens pais, incluindo os contatos ffsicos mais pröximos, principalmente em roedores. A presença do pai pode
em especial quando os filhos sâo pequenos, a tarefa estar relacionada com a alimentaçâo, defesa contra
central é a de prover. Necessârio parece ser problematizar predadores e regulaçâo da temperatura dos filhotes. No
se o que aparece atualmente como desejével em um certo entanto, o papel do pai é diferente dependendo das
discurso acadêmico sobre a patemidade nâo estâ condköes ecolögicas. Pesquisas em laboratörio com
referendando uma expectativa de ''matemagem'' para os roedores têm mostrado que o pai contribui de modo
homerts, ou seja, se a referência, enquanto modelo, nos decisivo para a sobrevivência dos filhotes em situaçöes
discursos contemporâneos, sâo os cuidados matemos. que envolvem escassez de alimento ou baixa temperatura.
Neste caso, o devir pai implicaria uma descortstruçâo do De um modo geral, pode-se dizer que o comportamento
que aparece como eixo central nos discursos masculinos, matemo é uma ârea de investigaçâo tradicional no estudo
ou pelo menos, na adkâo de mais uma funçâo: além de do comportamento em Psicologia Comparativa. Contudo,
prover deve cuidar (matemar). A impossibilidade para os apenas nos tiltimos anos tem aumentado o interesse dos
homerks de se constitufrem em os tirticos provedores da pesquisadores sobre o papel do pai no desenvolvimento e
famflia, haja vista as dificuldades econômicas, além de sobrevivência da prole. Também se procura hoje em dia
abalar o ntîcleo identitârio masculino, introduz descobrir de que forma as variâveis ecolögicas, hormonais
modificaçöes nas relaçöes de gênero, uma vez que as e neurais interferem no cuidado do pai e da màe em
mulheres, além de cuidadoras devem prover também. No relaçâo aos filhotes. No caso especffico do ser humano, em
entanto, as pröprias mulheres entrevistadas mantêm a termos evolucionârio, considera-se que a formaçâo de
expectativa de serem sustentadas e protegidas por seus famflias e o investimento parental estâo relacionados com
parceiros. As conclusöes destas pesquisas indicam o longo perfodo de desenvolvimento da criança, um
definköes e expectativas sobre os cuidados parentais cérebro grande e complexo, ovulaçâo oculta, atividade
diferenciadas sepmdo o gênero dos sujeitos investigados sexual contfnua e sem fins reprodutivos, menopausa,
demorkstrando a urgência de se incluir os homens nos complexas redes de parentesco e sofisticadas
trabalhos na ârea, problematizando as relaçöes de gênero competências söcio-cognitivas. Nesse sentido, padröes de
sob a ötica da cidadania nos âmbitos ptiblico e privado. cuidados parentais, além de serem determinados por
Esta perspectiva deve incluir, também, a problematizaçâo caracterfsticas individuais, sociais, histöricas e culturais,
teörica, uma vez que a pröpria definkâo de cuidados é também refletem uma dimensâo da nossa histöria
polissêmica. evolucionâria que deve ser melhor compreendida para

que tenhamos uma visâo holfstica sobre o assunto.Palavras-chave: Paternidade; Gênero; Adolescência
Palavras-chave: Desenvolvimento; Cuidados Parentais;
Elclcgfc

M esa 11.2 CIJIDAEOS PARENTALS NA PERSPECIRVA DA
ETOLOGIA. Mauro Lufs Vieira (Departamento de
Psicologia, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianöpolis, SC)

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a visâo
da Etologia sobre cuidados parentais através de uma
anâlise comparativa entre vârias espécies, incluindo o ser
humano. A sobrevivência e a perpetuaçâo da espécie para
muitos animais nâo se restringem à geraçâo de novos
descendentes. Nesses casos, o cuidado parental pode ser
crftico para a sobrevivência da prole. Para muitas espécies
a mâe desempenha papel predominante no cuidado aos
filhotes, principalmente em funçâo da amamentaçâo. Em
outros casos, pais, irmâos mais velhos e outros
corspecfficos podem participar no cuidado ao recém-
nascido, como é o exemplo de roedores. Para algumas
espécies, tanto a mâe como o pai cuidam da prole.
Contudo, a regulaçâo do comportamento da mâe difere
da regulaçâo do comportamento do pai. Nos mamfferos,

Mcsq 11.3 CUIDADOS PARENTMS: A PARTEIPAG O DO PM
Nos CUIDADOS DE CRIANCAS EM SITUAG O DE RLSCO
ORGANICO E Pslcœs(<IAL. Maria Aparecida Crepaldi
(Departamento de Psicologia, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianöpolis, SC)
Neste trabalho pretende-se problematizar e discutir a
participaçâo do pai nos cuidados destinados à criança,
que estâ submetida à condiçâo de risco, quer seja orgânico
ou psicossocial. O risco orgânico é visto como o
acometimento da criança por uma doença ffsica, que
compromete ou pode vir a comprometer seu
desenvolvimento como um todo. A situaçâo de risco
psicossocial, por sua vez, caracteriza-se por fatores tais
como: nfvel söciœeconômico, baixa escolaridade dos pais
e residência localizada em regiöes de alta periculosidade
(drogas, assaltos, assassinatos). Os contextos ambientais,
nos quais estas famflias vivem, geram uma condkâo de
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risco permanente em suas relaçöes intrafamiliares e
sociais e interferem na sua realidade social. Parte de um
enfoque teörico sedimentado na teoria ecossistêmica, que
pressupöe que o sistema familiar é um agente importante
de socializaçâo, fomentando a interaçâo da criança com os
demais sistemas sociais. A funçâo exercida pelo pai
cuidador serâ analisada considerando dois contextos
distintos, quais sejam, o hospital e a comunidades. Para
tanto reportar-se-â a resultados de pesquisas realizadas
em ambos os contextos com famflias pobres. Sendo que no
primeiro entrevistou-se pais, acompanhantes de seus
filhos que estavam doentes e hospitalizados, com o
objetivos de que discorressem sobre as atividades de
cuidados que exerciam no hospital bem como em casa,
além de investigar também como havia sido a histöria de
cuidados em sua faml-lia de origem. No segundo caso,
foram estudadas famflias habitantes de um bairro de
periferia, utilizando-se método observacional e
entrevistas, com o objetivo de verificar como as faml-lias
organizavam-se para cuidar de suas crianças entre 0 e 6
anos. Os pais da comunidade sào descritos pelas mâes
como ausentes ou frios; contudo, embora muito ausentes e
tenham outros interesses como ver televisao, enquanto a
mJe cuida da casa, nâo parecem distantes de suas crianças
quando presentes, pois além de exercerem atividades de
cuidado, como dar banho, trocar e alimentar, o que
cortstatou-se serem interpretadas como formas de
proximidade, brincam com as crianças, embora de um
modo nJo aprovado pelas mâes. Poucos pais sâo descritos
como carinhosos ou afetuosos, entào hâ queixas das màes
quanto à forma de demortstraçâo de carinho e afeto. No
contexto hospitalar, por sua vez, o pai ocupa um lugar
secundlrio nos cuidados dispensados à criança, porque
ou se exclui ou é exclufdo pela mulher e pela equipe de
salide, como alguém despreparado para assumir os
cuidados. Os pais do hospital mostraram-se preocupados
e disponfveis a cuidar do filho e exerceram as atividades
orientadas pela equipe de forma considerada adequada,
mesmo que nâo tivessem o hâbito de cuidar da criança em
casa. Conclui-se que pai e mâe apresentam concepçöes
diversas sobre cuidar e em ambos os contextos os pais
cuidam, porém de maneira nem sempre aprovada pela
mulher e pelo contexto social, que dita padröes
preestabelecidos de cuidados, marcando efetivamente as
f'unçöes do homem (pai) e da mulhertmâe).
Palavras-chave: Cuidados Parentais; Risco Orgânico E
Psicossocial; Hospitalizaçno

Resumos de Comunicaçâo Cientiflca
em Quem tem medo de Virginia Wolff? E a dimensào
interacional é muito bem apresentada no nfvel da
comunicaçâo interpessoal e do imaginârio numa teia de

intersubjetividades. Hiroshima, mon amour apresenta o
casal em busca da cortstruçao de um vfnculo proibido por
razöes sociais externas a 'eles. O recente filme A vida é
bela se' apresenta como uma ruptura do trégico, do real
para o imaginério, o sonhado, o desejado. Como um
esgotamento da capacidade de ver o real.
Esse elenco cinematogréfico é analisado à 1uz das teorias
psicollgicas do casal e da famflia.
No contexto da teoria da comunicaçâo constatamos o
funcionamento das interaçöes simétricas e
complementares na dfade e o fenômeno da conjugalidade
em uma complexidade estagnada na luta das
subjetividades procurando ampliar seus espaços pessoais
em detrimento do outro. O conceito do outro pouco a
pouco perde sentido na medida em que nâo hâ a aceitaçâo
deste. O conceito de aceitaçào é crucial e estl irtserido na
conjugalidade.
A teoria dos sistemas vem contribuir para dar sentido às
relaçöes entre as partesg as formaçöes de vfnculos,
alianças, coalisöes, perpassando o real e o imaginârio no
nfvel atual e transgeracional.
Neste contexto, o cinema se mantém como uma ârea
importante a ser estudada na psicologia por ilustrar e
transmitir realidades e ficçöes nos oferecendo um espaço
de interaçào do singular e do coletivo, do subjetivo e do
social.

Mesa 12.2 O Sob-ftlc Nl'o PSQUICO E O TRATAMENTO DA
SAUDE M ENFAL NOS FILG S. lleno Izfdio da Costa,
Universidade de Brasflia

O sofrimento psfquico humano é objeto nâo sö de estudo
acadêmico e de pesquisa como também de retrataç:o
através da literatura, do teatro e do cinema. A linguagem
da arte por contar com recursos como a metsfora, a
condensaçâo e a plasticidade tem o privilégio de ''poder
dizer muito em pouco tempo''. No entanto, algurts
expressöes artfsticas, por demais condensadas, deixam a
desejar no que tange a ser um fiel retrato da realidade.
Nesta apresentaçzo analisaremos os filmes Leolo, Eqqus,
Uma mente brilhante e Bicho de 7 cabeças em suas
temâticas especfficas da estruturaçào do sofrimento
psfquico grave, em especial das psicoses, do tratamento e
dos complexos elementos pessoais, familiares,
institucionais e sociais envolvidos nestes casos.
No filme Leolo, um relato autobiogréfico do diretor,
podemos acompanhar e entender os meandros da
cortstnwâo da angûstia psicötica, nâo somente em termos
da estrutura individual, onde aparecem os delfrios,
alucinaçöes e os momentos de anglistia inerentes ao
desenvolvimento do personagem central, como também o
padrâo interacional familiar que é o grande eixo de
trartsmissâo simbölica do sofrimento. A dimertsâo
trartsgeracional, por exemplo, claramente evidenciada na
loucura do avô maternq nos comportamentos e
exigências obsessivas do pai, como também as regras
passadas pela avö patema, sâo exemplarmente mostradas
no filme. A partir deste filme podemos analisar as
concepçöes de loucura, sintoma, psicose, interaçâo
familiar, transmissâo transgeracional de contetidos e
perda da realidade.
O filme Eqqus, na mesma linha da estruturaçâo da
psicose, mostra a trajetöria de um jovem que faz um surto
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MESA 12 O SOFRIMENTO PSiQUICO ATRAW S DA
7* ARTE

Mesa 12.1 O CASAL, A FAWLIA E O 501711+1=0 PSQUICO
EM DIVERSAS FoltNWS DE EI-ABORKAO. Jtilia S.N.F.Bucher
(Universidade de Fortaleza)
A partir do ensino utilizando o recurso do filme,
procuramos articular as diversas formas com que os
cineastas levam para as grandes telas o sofrimento
humano e as possibilidades de se lidar com ele. Algums
filmes clâssicos nos trazem formas de lidar com o
sofrimento através da loucura, da perversao e da
violência. No filme Ana e os Lobos a temética do segredo
familiar é tratada como estnzturante do sofrimento
humano; o sofrimento psfquico de casais é bem explorado
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ao furar os olhos de um cavalo como simbolismo de todos
os contetîdos angustiantes de sua histöria, tais como os
conflitos familiares, a religiâo, a sexualidade, o abandono
e a solidào. Em face do surto ele é encaminhado para
tratamento com um psiquiatra e psicoterapeuta. O grande
dilema do filme, pode-se dizer, reside nos
questionamentos essencialmente humanos feitos pelo
terapeuta sobre o sentido da vida dele e do pröprio
paciente. Assim a narrativa deste filme nos ajudarâ
também a questionar o papel da psicoterapia e dos
tratamentos em face das exigências da realidade concreta
das pessoas.
No filme Uma mente brilhante, recém ganhador do Oscar,
temos a polêmica da inteligência associada à loucura,
além da luta incessante do indivfduo para se manter me
contato com a realidade.
No filme Um bicho de 7 cabeças adentramos ao universo
da desinformaçâo e a inadequaçao dos tratamentos
oferecidos aos indivfduos tidos como ''doentes mentais''
ou ''desequilibrados'' em especial na realidade brasileira.
Este filme nos ajuda nâo sö a entender o mal
encaminhamento do sofrimento de nossos joverts como
também o processo de enlouquecimento social dos
indivfduos, através da manicomializaçâo dos sofrimentos
humanos.

: ,
- Resamos de Ctmlzlllcl(Wo Cieztlflca
possfvel. O filme O quarto do filho apresenta-nos um
cenàrio familiar que é confrontado com a morte de um
dos dois filhos adolescentes do casat colocando em xeque
os compromissos de cada membro frente a si mesmo e em
relaçâo à poskâo antes ocupada na estrutura e
funcionamento da famlqia. O Fabuloso Destino d'Amélie
Poulain nos surpreende ao abordar as relaçöes familiares
a partir de um ângulo que se distancia do enfrentamento
direto pai-filha e da morte da màe. Amélie lança olhartss
furtivos, asmciosos e plenos de esperança nas surpresas
da vida. Abril Despedaçado refme, em uma trama ârida,
as relaçöes entre farm-lia, morte, dor e vingança,
contextualizadas no universo transgeracional que marca
as vidas singulares. A tradkào, o trabalho brutalizante e a
honra parecem definir os caminhos circulares em que
estâo presos Tonho, o menino, o irmâo assassinado e seus
pais, sö sendo a eles permitido girar aos ritmos da
bolandeira, da moenda de cana de açlicar, das cantorias e
rezas das carpideiras. Conclufmos que o estudo das
possibilidades e implicaçöes dos percursos dos membros
da famflia frente à morte é enriquecida quando as
altemativas cortstrufdas no campo singular sâo irtseridas
na lögica dos laços conjugal, parentais e fraternos. Nesse
sentido, reafirmamos o lugar da arte como espaço de
investigaçâo e cortstruçâo de processos de subjetivaçâo,
atualizando os dramas humanos nas configuraçöes
estéticas do nosso tempo.

Palavras-chave: Famklia; Luto; Cinema

Estes quatro filmes nos auxiliarâo portanto a debater
aspectos da loucura, da psicose, da anglistia humana, dos
sintomas e dos tratamentos psicoterapêuticos e
psiquiâtricos e as responsabilidades da faml-lia e dos
profissionais da ârea no lidar com o sofrimento psfquico
grave do ser humano.

Mesa 12.3 FILHOS E PALS: VIDA E MORTE EM PONETFE, h
ESPERA DE UM ANO, O QUARTO DO FILHO, O FABULX
DD'l'mo D'AA LIE POULAIN E ABRIL DFSPEDACAY . Leônia
Cavalcante Teixeira (Professor Titular do Mestrado e
Graduaçâo em Psicologia, Universidade de Fortaleza,
Fortaleza, CE)
Este trabalho investiga, a partir de quatro filmes -
Ponette, à espera de um anjo, O Quarto do Filho, O
Fabuloso Destino d'Amélie Poulain, Abril Despedaçado -,
as implicaçöes subjetivas da morte e as vicissitudes do
trabalho de luto que, quando nâo corkstrufdo no exercfcio
de desinvestimento do objeto de amor perdido pelas
possibilidades do olhar se voltar para outras direçöes,
cristaliza o desejo e o corpo no tempo perdido e ârido da
melancolia. As pelfculas escolhidas ilustram os destinos
das perdas e dores nas configuraçöes singulares e
familiares, colocando em destaque as armadilhas das
tramas söcio-familiares que insistem em perpetuar ideais,
dificultando ou impossibilitando o exercfcio da dor no
campo da impotência, do amor e do perdio. O trabalho
de luto entendido pela psicanâlise, assim, possibilita a
elaboraçâo dessas dores que, como feridas narcfsicas,
afirmam o desamparo e a contingência do sujeito,
exigindo seu reposicionamento na lögica familiar. Em
Ponette, à espera de um anjo, a perda é retratada na morte
da mâe de uma menina que, a pal-tir dessa desventurança,
perde seu lugar ao mudar de casa e de famlelia. Seus
dramas sâo expostos com a vivacidade de quem, aos
quatro anos, almeja trazer de volta o objeto de amor.
Tendo que se confrontar com as dificuldades de seus
familiares em por em palavras a mol'te real, a menina
corkströi arduamente o percurso da via crucis do luto para,
assim, encontrar um lugar subjetivo no qual um futuro é
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MESA 13 A PSICOLOGIA E OS PROCESSOS DE
EXCLUSAO SOCIAL: A CRIANCA, A ESCOLA E A
RUA

Mesa 13.1 A CONSTRUCAO DAS DIFICULDADES ESCOLARFS E
()J PROCFSSOS DE EXCLUSXO SOCIAL DAS CIIIANCAS POBRFS
NA Esccu . Sandra Maria Sawaya (Faculdade de
Educaçâo da USP - Departamento de filosofia e ciências
da educaçâo, Sâo Paulo - SP)
Sabemos que a exclusâo é um problema que ocorre nas
vérias irkstâncias da vida social e que se dirige
principalmente àqueles que uma sociedade normativa
denomina de diferentes: portadores de necessidades
especiais, pobres, negros, minorias linlfsticas, étnicas,
culturais etc. As polfticas ptiblicas que vêm buscando
acabar com a exclusâo social através da proposta de
inclusâo nas escolas ptîblicas de todas as crianças
inclusive das portadoras de necessidades especiais
(deficientes ffsicos, surdos, cegos, mudos, portadores de
disttirbios de desenvolvimento etc.), têm sido objeto de
muitas controvérsias pois se colocam em confronto com
processos de exclusâo gerados no interior da pröpria
escola que ainda nâo foram por elas devidamente
corsiderados. Sabemos que os limites entre o preconceito
e a deficiência sâo muito tênues. Hâ anos estudos crfticos
em psicologia vêm colocando em questâo o pröprio
conceito de deficiência e a sua designaçâo para um
enorme contingente de crianças de camadas populares
com baixo rendimento escolar. Esses estudos vêm
mostrando a necessidade de uma revisâo profunda dos
pressupostos nos quais se baseiam as medidas
educacionais para lidar com o baixo rendimento escolar.
O presente trabalho visa discutir, através de dados de
pesquisa desenvolvida junto a uma classe especial da rede
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ptiblica de ensino, os processos contraditörios de exclusâo
e inclusao tal como vividos por uma professora e seus
alunos em uma classe designada pela escola como classe
especial. Pretende mostrar como as diversas queixas
escolares em relaçâo a uma grande parcela do alunado se
transformam, no cotidiano escolar, em deficiências das
crianças nos discursos e nas açöes da escola. E acabam, em
vérios casos, por dar realidade às supostas deficiências, na
experiência escolar dessas crianças. A anllise junto ao
professor, às crianças e à irtstitukâo escolar mostrou que
os mecanismos e processos, muitas vezes de natureza
inconsciente, outras vezes decorrentes das pröprias
polfticas educacionais, e que conduziram à formaçâo da
classe, aos critérios de escolha do professor e das pröprias
crianças, às propostas pedagögicas da classe especial,
definiram o lugar particular que ela assume nessa escola e
as necessidades institucionais que elas vêm preencher. O
estudo mostrou que ainda é a visao preconceituosa contra
a clientela e que inclui os pröprios professores cada vez
mais provenientes das camadas populares, que tem
servido como critério e como explicaçlo do desempenho
escolar de crianças, definindo prâticas pedagögicas que se
voltam mais às tentativas de compensar supostas
deficiências do que proporcionar reais sittlaçöes de
aprendizagem . Desse modo, foi possfvel confirmar as
hipöteses de que muitas das dificuldades escolares
atribufdas às crianças sâo produzidas na escola e podem
levar ao adoecimento ou à delinqfiência.

- Resumos de Comunicaçâo Cientfr lca
subjetividade num contexto cuja tendência é a
objetificaçào - isto é' transformar as pessoas em coisas.
Palavras-chave: Indisciplina; fnlcrw nffib Psicolégica;
Abordagem W innicottiana

Md&J 13.3 SLJBLIMAG O DA CRW LDADE E SIOLM DADE DO
MAL: A CRIANCA, O SAGRADO E A RUA. José Francisco
Miguel Henriques Bairrâo (Departamento de Psicologia e
Educaçâo - FFCLRP - USP, Ribeirâo Preto, SP)

Palavras-chave: Queixas Escolares; Profllfffib Do Fracasso;
Preconceitos Sociais

M esa 13.2 HISTURIAS DE INDISCIPLINA ESCOLAR E
Annçâo Do PslctJ)LoGo. Cintia Freller (Irtstituto
Psicologia, USP, Do Paulo, SP)

A
de

Criaçöes religiosas que escapam à codificaçâo cultural das
elites podem constituir-se em base empfrica para o
reconhecimento e a prospeqâo de formas de cogniçao
coletiva e de reflexâo social, resistentes aos pontos de
vista dominantes. f: este em particular o caso da
umbanda, havendo um razoével consenso quanto ao fato
da profunda humanidade da sua sacralidade refletir e
elaborar experiências coletivas. Depois de haver servido a
causas como a reparaçào de experiências traumlticas
como o extermfnio biolögico e cultural indfgena, a
escravizaçao de africanos, a subjugaçâo da sexualidade
feminina, e mais recentemente a inclusâo excludente de
contingentes de migrantes nordestinos no sudeste do pafs,
têm surgido evidências de que o mesmo talento e cuidado
vêm sendo aplicados pelo culto umbandista à reflexâo do
abandono e crueldade contra a criança. Nesta
comunicaçâo descrevem-se giras de ''Exus Mirirts'' e
analisam-se depoimentos sobre esta classe de personagerts
do panteâo, contrastando-se as suas interpretaçöes atuais
com a sua definkâo quando o drama social que hoje
elabora ainda nâo atingia tamanha dramaticidade. O
imaginârio umbandista propicia obrigaçöes rituais e
sociais para coni as crianças de rua, admitidas ta1 como
slo. Ecoa com sensibilidade uma realidade que, negada
ou tratada de maneira paliativa, encontra caminhos para
fazer-se visfvel a todos os que persistam em ignorâ-la,
tantas vezes ao preço de uma devoluçâo ou re-
distribukâo da bmtalidade e da dor. Ao fazê-lo, propicia
formas de intercâmbio e rompe com a segregaçâo e
extennfnio, ffsicos ou simbölicos, por meio da inclusâo
profunda dessas crianças no âmago da experiência
religiosa pessoal e comunitéria. Orienta préticas de
cuidado e de solidariedade, retribuidoras dos dons
atribufdos a esse ''povo de rua'' infantil, embasadas no
reconhecimento da sua participaçâo e irtserçâo ''mfstica''
na vida social. Neste trabalho mostram-se os passos da
progressiva adaptaçâo de uma categoria umbandista da
experiência diabölica, antiga e pré-existente, à reflexâo
social de um drama contemporâneo, descrevendo como
um tipo de capeta anâo progressivamente se redefine
como falange de espfritos infantis ''mal educados'' e
endiabrados. Pretende-se igualmente mostrar como, nâo
obstante a sua ''periculosidade'' estes passam a serem#
admitidos como possibilidades cortsubstanciais à
experiência humana, que precisam ser adm itidas na
vivência religiosa e na convivência social. Embora jâ haja
consenso quanto à ''existência'' desta categoria de
''espfritos'' as hesitaçöes dos diversos terreiros entre#
celebré-los ou temê-los e rechaçâ-los (com base num
alegado pouco conhecimento dos ''fundamentos'' do seu
culto) evidenciam que se trata de um processo de reflexâo
social em pleno curso. Parte-se da hipötese de que dar
ouvidos a estas meditaçöes coletivas e ao modo como
espelham o curto circuito de malignidade e crueldade
entre sociedade excludente e ferocidade infantil pode ser
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Num contexto onde professores e diretores de escolas
pûblicas se queixavam da indisciplina de seus alunos e
encontravam dificuldades para enfrenté-la, desenvolveu-
se uma pesquisa-açâo com o intuito de, conhecendo as
versöes dos pais, professores e alunos sobre o fenômeno,
assim como suas idéias sobre as causas e sugestöes para
solucionâ-las, poder desenvolver alternativas afim de o
psicölogo trabalhar com os personagens envolvidos, a
partir de outro olhar sobre o problema. O trabalho
realizou-se durante dois anos, através de entrevistas
individuais e em grtlpos com pais, professores e joverts de
quatro escolas ptiblicas, que haviam pedido a ajuda do
psicölogo para enfrentar a indisciplina de seus alunos.
Partimos da teoria de W innicott, que discute o homem no
mundo e postula a existência do espaço potencial, para a
elaboraçâo do método e para compreender o sentido das
histörias comunicadas. As interpretaçöes de
''indisciplina'' como manifestaçâo de tendência anti-social,
tendo origem em uma privaçâo, assim como expressâo de
resistência à vigilância e à punkâo praticadas pela escola,
revelaram-se insuficientes para a compreensâo de todos
os casos. Pais, alunos e professores comunicaram
necessidades psfquicas que buscavam, através de atos de
indisciplina, serem satisfeitas no âmbito escolar.
Avançando com outros autores de linha materialista
histörica, podem-se entender tais atos de indisciplina
como comunicaçöes positivas e criativas, de indivfduos
que buscam a participaçâo na escola, segundo suas
concepçöes e necessidades, e que revelam, também, uma
tentativa de objetivaçào - ou seja, de manifestar a
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tîtil para compreender como os setores sociais que mais
cedem vidas a este horror o interpretam e se significam, e
que este entendimento pode ser fltil para a formulaçào de
polfticas cientfficas e de propostas de açâo publica éticas
e eficientes.

FAPESP

: ,
- Resumos de Comunlcaçâo Cientlhca
divino e redençào, escapa ao alcance do olhar psicolögico.
A eficlcia desse enfrentamento serâ da akada de quem
administra a realidade religiosa. Haverâ, pois,
possibilidade de cooperaçâo entre os agentes da religiâo e
os da psicologia, se uns e outros estâo cientes da ordem da
realidade em que se iaserem e, por isso, de sua
competência e dos lirnites dela.

Palavras-chave: ' enjrentamento, enjrentamento religioso,
psicologia da religiâb

Palavras-chave: Imaginério; Exclastl Sccial; Relfgflc

M ESA 14 RECURSOS RELIGIOSOS NA PSICOLOGIA
CLX ICA E NA PSICOLOGIA SOCIAL

Mesa 14.1 ENFRENTAMENTO (COPmG) RELIGIOSO DA
DOENCA: POSSIBILIDADFS E LIMITES DE USO PELA
PSICOLOGIA. Geraldo José de Paiva (Universidade de Sâo
Paulo, Sâo Paulo, SP)
Serâ possfvel à Psicologia estabelecer a existência e a
eficâcia do enfrentamento religioso como religioso no
campo da salide? K.pargament fala do extraordin/rio
poder da religiao e perpmta-se se a religiâo nâo
acrescenta ao enfrentamento algo além do que é fornecido
pelo mundo secular. De fato, algurts estudos demortstram
efeitos singulares do enfrentamento religioso, com
controle das variâveis que poderiam afetar o resultado.
Algurks estudiosos apontam o sagrado como a
caracterfstica mais singular da religiâo, tomada
substantivamente, capaz de conferir um sentido singular
às situaçöes diffceis da vida, como a doença, e de dotar a
pessoa de um vigor incomparâvel para enfrenté-las. O
sagrado seria um fim em si mesmo, nâo redutfvel a outros
firts, psicolögicos ou sociais. Sua linguagem -ligaçâo com
os antepassados, mistério, sofrimento, esperança, finitude,
entrega total, propösito divino, redençâo- e os recursos
religiosos tomam-se importantes quando a pessoa chega
ao limite do controle da situaçâo. Sugiro distinguir-se nâo
sö entre sagrado e profano, mas entre sagrado e religioso.
Supero, além disso, distinguir-se entre religiâo da natureza
e religiâo da palavra. Finalmente, sugiro distinguir-se
entre pré-modemidade e modernidade. Com essas
distinçöes em mente é possfvel dar uma resposta
matizada à questâo da eficâcia singular do enfrentamento
religioso da doença por parte da Psicologia. Nâo se negam
os resultados das pesquisas que apontam uma eficécia
diferente e superior do enfrentamento religioso, mas
nega-se a possibilidade de a Psicologia, como ciência
secular, alcançâ-lo em sua qualidade religiosa. A
Psicologia deverâ contentar-se com uma avaliaçâo secular
do enfrentamento religioso. Essa avaliaçâo secular estâ
salvaguardada no sagrado, que pode ser concebido como
o domfnio transicional entre o mundo profano e o mundo
religioso: se a pessoa consegue dar ao evento que a aflige
uma significaçâo garantida pelo sagrado, e1a certamente
haure um sentido novo e uma força sobre-humana.
Também as pessoas cujo enfrentamento religioso tem a
namreza de um enfrentamento sagrado mobilizam
cognköes, motivaçöes, pulsöes que dispöem uma nova
configuraçâo da existência e podem atingir, mediante o
sistema imunolögico,a faixa do biolögico no homem. As
religiöes da natureza e, até certo ponto, as religiöes da
palavra embutidas num sistema pré-moderno ensejam o
recurso ao sagrado, e podem, por isso, ser objeto de um
jufzo psicolögico, inclusive quanto a sua eficécia singular.
Ao contrârio, o enfrentamento propriamente religioso,
apontado por conceitos como entrega total, propösito
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Mesa 14.2 CONSIDERAIXFS SOBRE A RELIGIOSIDADE NO
PRCCESSO PSICANLMCO. Gilberto Safra (Universidade Sâo
Paulo/ PUC-SP)
O processo psicanalftico nos revela aspectos significativos
da religiosidade do ser humano. A perspectiva mais
tradicional é cortsiderar a religiosidade como organizaçâo
defensiva contra as fantasias decorrentes da situaçâo
edfpica. No entanto, os novos desenvolvimentos da teoria
psicanalftica, representados principalmente pelos
trabalhos de Bion e W innicott nos possibilitam conhecer
outros posicionamentps da religiosidade na subjetivaçâo
humana, diferente daquele conhecido pelo vértice
psicanalftico mais tradicional.
Na atualidade, temos observado, no tratamento
psicanalftico de pacientes com diferentes organizaçöes
subjetivas, as seguintes facetas da religiosidade:
1-A experiência do sagrado decorrente das situaçöes
cortstitutivas no processo psicanalftico.
2-O aparecimento de figuras totêmicas no imaginârio do
paciente como representantes das forças pulsionais.
3-O desenvolvimento da religiosidade acompanhando o
processo maturacional.
4-A explicitaçâo de fenômenos transferências sobre a idéia
de Deus.
5-O uso da oraçâo como elemento protetor do sentimento
de esperança e do devir do self.
6-O aparecimento de uma teologia apofética no final da
anélise.
Esses elementos pelm item que possamos ter uma
compreensâo profunda da religiosidade humana como
parte integrante do estabelecimento e do processo de
desenvolvimento do self

Palavras-chave: Religiosidade; Selj; Sagrado; Transferência;
Orlff'fn

M esa 14.3 O ESPIRITO NIILLSTA DA PUS-MODERNIDADE E AS
Mo'rlvAçôF.s RELIGIOSM. José Paulo Giovanetti (
Universidade Federal de Minas Gerais)
A religiosidade ocidental tem-se expressado de forma
mais aguda por meio de manifestaçöes individualizantes.
Queremos dizer que o conceito de auto-realizaçao é a uma
das chaves de leitura mais apropriadas, hoje, para
entendermos as manifestaçöes religiosas. A nova
religiosidade deixa de basear-se nas irkstituiçôes e centra-
se mais na subjetividade do individuo. Ora, essa mudança
na ênfase da expressâo religiosa, que aparece no mundo
ocidental, é provocada pelo aparecimento de algumas
transformaçöes mais globais no seio da sociedade. Nosso
objetivo, aqui, é procurar entender como que esse novo
estado de espfrito do final do milênio, provoca efeitos
fundamentais no plano da subjetividade, que por sua vez
incidem na vivência religiosa do homem contemporâneo.
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Explicitar as caracterfsticas do movimento niilista nos referindo ao fato de que e1a estâ experienciando satisfaçào
ajudaré a entender o horizonte a partir do qual os valores de vida e freqitentes emoçöes de contentamento, alegria,
que norteiam a vida do sujeito modemo terâo um impacto e, infreqflentes emoçöes como tristeza e raiva. Por outro
na vivência religiosa. Por outro lado, a riqueza das lado, uma pessoa possui baixo bem-estar subjetivo
diversas manifestaçöes religiosas nâo podem ser quando nào estâ satisfeita com a vida e freqûentemente
compreendidas sö pelo aspecto social, isto é, através das sente emoçöes negativas como raiva ou ansiedade. As
forças sociais que atingem a vida do homem, mas, principais teorias e modelos explicativos do bem-estar
também, a partir das motivaçöes intrapsfquicas. Quais sâo subjetivo, enquanto um sistema adaptativo, vêm sendo
os dinamismos que empurram o homem para a busca de apresentados, historicamente, em dois grandes blocos
Deus numa sociedade que decretou a morte de Deus? opostos denominados bottom-up versus top-down.
Dessa forma, a compreensào das vivências religiosas deve Primeiramente, sào reveladas as teorias do bem-estar
levar em consideraçâo a dialética entre o social e a preocupadas em identificar os fatores extem os,
subjetivo.Assim, na segunda parte, do nosso trabalho, situacionais explicativos que afetam a felicidade
vamos procurar entender a dinâmica da motivaçâo (conhecidos como bottom-up factors, ou teorias bottom-
humana, para em seguidat explicitarmos as motivaçöes up). Jâ as abordagerts top-down do bem-estar subjetivo
religiosas do mundo atual. E importante compreendermos assumem que as pessoas possuem uma predisposkâo
que as motivaçöes religiosas do homem medieval sâo para interpretar as situaçes, as experiências de vida, de
completamente diferentes das do homem de hoje, uma forma tanto positiva quanto negativa, e essa propertsào
vez que a sociedade atttal n;o fomece uma estrutura, isto influenciaria a avaliaçâo da vida. Portanto, para a
é, condköes que sustentem a manifestaçâo de fé, que a perspectiva top-down, nossa interpretaçâo subjetiva dos
sociedade pré-moderna possibilitava ao homem antigo. eventos é que primariamente influencia o bem-estar

subjetivo, ao invés das pröprias circunstâncias objetivas
sugeridas pela abordagem anterior (bottom-up). Os
achados e contribuköes de cada modelo explicativo do
bem-estar subjetivo sâo discutidos a luz de pesquisasMESA 15 A PSICOLOGIA POSITIVA E O SEU PAPEL
atuais.NA CONSTRUCâO DE NOVAS TENDZNCIAS E

POSSIBILIDADES DE PESQUISA Palavras-chave: Bem-estar subjetivo; Desenvolvimento;
zAfïmlflffl

M esa 15.1 BEM-ESTAR SUBJETIVO: INDICADORES DE
QUALIDADE DE VIDA SUBJERRVA. Claudia H.
Giacomonituniversidade Federal do Rio Grande do Su1 e
Federaçâo de Estabelecimentos de Ensino Superior em
Novo Hamburgo).
Diferentes abordagens vêm investigando a qualidade de
vida das pessoas ao longo do tempo. A Economia avalia a
qualidade de vida das sociedades através da quantidade
de berts, mercadorias e servkos que sâo produzidos pelas
comunidades. Jâ os cientistas sociais adicionam na
avaliaçâo objetiva da Economia indicadores sociais
importantes como: baixas taxas de crime, expectativa de
vida, respeito pelos direitos humanos e distribukâo
eqùitativa dos recursos. Uma terceira abordagem de
definkâo e avaliaçâo da qualidade de vida é o bem-estar
subjetivo. O bem-estar subjetivo (BES) é uma ârea da
Psicologia que tem crescido reconhecidamente nos
tiltimos tempos. Essa ârea cobre estudos que têm utilizado
as mais diversas nomeaçöes, tais como: felicidade,
satisfaçâo, estado de espfrito e afeto positivo, além de
também ser considerada a avaliaçâo subjetiva da
qualidade de vida. Refere-se ao que as pessoas pensam e
como elas se sentem sobre suas vidas. Esta avaliaçâo da
pessoa sobre a sua pröpria vida pode ser feita de forma
cognitiva, por exemplo, quando a pessoa faz um
julgamento avaliativo consciente sobre a sua vida como
um todo, ou quando faz julgamentos sobre aspectos
especfficos como o lazer ou o trabalho, podendo, também,
ser feita em forma de afeto, por exemplo, quando a pessoa
experiencia humores e emoçôes prazerosas ou
desprazerosas. Perspectivas atuais definem o bem-estar
subjetivo como uma ampla categoria de fenômenos que
inclui as respostas emocionais das pessoas, dornfrtios de
satisfaçâo e os julgamentos globais de satisfaçâo de vida.
Sendo, portanto, uma avaliaçâo, tanto cognitiva quanto
emocional, da pröpria existência. Dizemos que uma
pessoa possui alto bem-estar subjetivo estamos nos

Mesa 15.2 A FUNG O ADAPTATIVA Do COPING AO LONGO
DO DEsENvol-vl= Nro. Débora Dalbosco Dell'Aglio
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos e Universidade
Federal do Rio Grande do Sul - Pol'to Alegre - llS)
O interesse pelas diferentes formas de adaptaçâo dos
indivfduos a circurtstâncias adversas, assim como pelos
seus esforços para lidar com situaçöes estressantes, tem-se
cortstitufdo em objeto de estudo da psicologia através do
construto denominado coping. Estudos de coping têm
demortstrado que esforços cognitivos e de comportamento
para alterar as fontes de estresse, bem como tentativas de
regular as emoçöes negativas associadas a estas
circurtstâncias, têm uma funçâo de adaptaçâo na medida
em que podem reduzir os efeitos negativos destes
eventos, incluindo problemas emocionais e de
comportamento. Especificamente em crianças e
adolescentes, o processo de coping precisa ser entendido a
partir das caracterfsticas do contexto social em que ocorre,
e das pröprias caracterfsticas do sujeito em
desenvolvimento. Precisamos corsiderar que os esforços
de coping da criança sâo delimitados por sua preparaçâo
biolögica e psicolögica para responder ao estresse, e que
os estressores da criança geralmente estâo fora de seu
controle direto. Pode-se observar que as crianças e
adolescentes utilizam uma grande diversidade de
respostas de copihg e hâ uma evoluçâo da utilizaçâo de
estratégias mais passivas e dependentes (inaçâo e busca
de apoio) para estratégias mais ativas e independentes
(açâo agressiva e açâo direta), relacionada ao seu
desenvolvimento social e cognitivo. Os esforços de coping
funcionam como moderadores dos efeitos dos eventos de
vida negativos no bem estar psicolögico e certos estilos de
coping sâo relacionados a uma melhor adaptaçâo. No
entanto, o julgamento da funçâo adaptativa do coping
mostra-se extremamente subjetivo em muitas pesquisas,
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tendo em vista que uma estratégia utilizada em um
determinado contexto pode ser entendida como
adaptativa e em outros nâo. A eficâcia e a adaptabilidade
das estratégias de coping nâo sào determinadas a priori,
mas de acordo com a pessoa, o tipo de situaçao, o tempo e
os resultados advindos de sua utilizaçao. Geralmente,
esforços de coping ativos sâo relacionados a um
ajustamento mais positivo, enquanto estratégias evitativas
sào mais relacionadas a uma pobre adaptaçâo. Mas a
adaptabilidade das estratégias de coping precisa ser
entendida de forma diferente para adultos e crianças. Por
exemplo, o comportamento de evitaçào pode ser a tîrtica
altemativa razoâvel para uma criança lidar com uma
situaçâo fora de seu controle, enquanto que num adulto,
este comportamento pode representar uma falta de
habilidade para lidar com a realidade. Assim, para se
poder avaliar a adequaçâo da estratégia utilizada, toma-se
necessério um entendimento do contexto no qual ocorre o
processo de coping, compreendendo os diversos fatores
envolvidos, como objetivos, preferências e domfnios, o
papel causal de variâveis pessoais e ambientais e aspectos
de resiliência e vulnerabilidade ao estresse. A relaçâo
entre coping e outros indicadores de adaptaçâo, como por
exemplo bem-estar subjetivo, também precisa ser
investigada para que se possa corusolidar as evidências
acerca do papel adaptativo das estratégias utilizadas em
situaçöes estressantes, contribuindo na busca de um
modelo explicativo para o processo de coping.

Palavras-chave: Coping, Almlcflo, Desenvolvimento
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citar que atualmente, os mais ilustres pesquisadores da
questào reconhecem a pertinência desta crftica e
concordam que isto vem dificultando o consertso
conceitual e metodolögico acerca desta temâtica. A
abordagem da resiliência em faml-lia é um construto ainda
mais recente mas o conceito '' er se'' traz as mesmas, P
dificuldades encontradas na literatura onde o foco é o
indivfduo. A resiliência em famflias busca ampliar o
espectro do fenômeno, apresentando um modelo
sistêmico que enfoca a complexidade das interaçöes e
transaçöes. Portanto, refere-se a grupos familiares
enquanto unidades funcionais e a processos e modos de
enfrentamento de adversidades. Estes processos têm sido
identificados por estudos qualitativos e podem estar
organizados e expressarem-se de diferentes formas e
nfveis, haja vista que servem diferentes corkstelaçöes,
valores, recursos e desafios das famûias. No entanto,
serâo estes critérios suficientes para definir resiliência em
faml-lia? Perksar a questâo da resiliência no indivfduo ou
na famlqia requer cuidado na sua atribukâo, jâ que toda
atribuiçâo induz o risco de sujeitar-se às interpretaçöes
daquele que o identifica. As mais recentes contribuköes
têm apontado que a resiliência n;o é um fenômeno
extraordinârio, mas deve ser encarado como um sistema
de adaptaçào presente em qualquer ser humano. Portanto,
nâo deve ser substantivado como ''algo'' que é privilégio
de ''posse'' de algumas pessoas. Mais do que definir
resiliência, é preciso estudar como estes sistemas se
desenvolvem e operam em diferentes situaçöes de vida,
para que possamos garantir condiçöes ecologicamente
ideais para a vida de nossas crianças, adolescentes,
adultos, idosos e grupos sociais dos diferentes segmentos
da comunidade.

Palavras-chave: Resiliência; Desenvolvimento; Sistemas de
d/ lflffib

Mesa 15.3 RESILIANCIA: O FOCO NO INDIWDUO E NA
FAWLIA. Maria Angela Mattar Yunes, (Centro de Estudos
Psicolögicos sobre M eninos e Mertinas de rua,
Departamento de Educaçao e Ciências do
Comportamento, Fundaçâo Universidade Federal de Rio
Grande, Rio Grande, RS)
Apesar de revelar-se uma antiga concepçâo da Ffsica, a
palavra resiliência no Brasil, ainda soa como ''ilustre
desconhecidf'. Com ares de modernidade na Psicologia,
as pesquisas sobre resiliência datam de menos de trinta
anos. As diferentes definköes do termo têm gerado
controvérsias entre os pensadores da questâo. No entanto,
a maioria dos autores relaciona resiliência a processos de
superaçâo de crises em contextos de risco e adversidade.
Grande parte dos estudos têm por objetivo estudar a
criança ou o adolescente, numa perspectiva individual e
através de estudos quantitativos que focam traços,
habilidades e disposiçes pessoais. Nesta perspectiva, o
indivfduo é identificado como resiliente ou nâo, a partir
de testes psicomttricos, notas na escola, testes de
personalidade ou perfil de temperamento. Este conjunto
de caracterfsticas observâveis definem o que algurks
pesquisadores denominam ''criança/adolescente/adulto
resiliente'', ou seja, aquele portador de ''habilidades'' ou
''capacidades universais'' de superar adversidades. Apesar
de reconhecer a notâvel contribukâo dos estudos
estatfsticos para a produçâo do conhecimento sobre
resiliência, creio que a complexidade do fenômeno pede
mais do que o uso convencional de instrumentos
quantificadores que muitas vezes quantificam ''o
inquantificâvel'' e podem trazer uma visâo distorcida e
incompleta da questâo. Portanto, pertso que é importante
uma profunda reavaliaçâo dos modelos metodolögicos
ue vem sendo utilizados nestes estudos. é importanteq

MESA 16 A CONSTRUG O COGNITIVA, MOIIM  E
CULTURAL DO 'SI-M ESM O'

Mesa 16.1 A CONSTRUIMO CULTURAL DO SI MF-SMO. Maria
Isabel da Silva Leme (Departamento de Psicologia da
Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade -
Instittlto de Psicologia da Universidade de Do Paulo)

O objetivo deste trabalho é apresentar a concepçâo da
Psicologia Cultural sobre a representaçâo de si mesmo,
pois o conhecimento dos aspectos do funcionamento
psicolögico que sâo constitufdos culturalmente pode
ajudar o pesquisador a refletir sobre a adequaçào de
constructos e irtstrumentos desenvolvidos em outras
culturas. Esta perspectiva parte de alguns pressupostos
bâsicos: 1) que a representaçâo cultural do si mesmo é
resultado de uma construçâo realizada pelo sujeito, ao
longo de sua infância, com a colaboraçâo de outros
significativos com os quais interage por meio de prâticas
simbölicas, i.e., o contexto social e cultural é necessârio
para que a representaçâo de si mesmo possa emergir; 2)
esta representaçâo é organizada em estnlturas simbölicas,
que vâo se tornando progressivamente mais abstratasi3)
estas estnlturas assimilam e interpretam as informaçöes
oriundas do meio; 4) o pertsamento narrativo, conforme
proposto por Bnmer, e a intem alizaçao cortstituem
processos por meio dos quais a cultura constitui o si
mesmo; 5) alguns aspectos distintivos das diferentes
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culturas manifestam-se em modos diferenciados de acomodaçâo efetuados pelo bebê, sem que haja procura
funcionamento do si mesmo, o que tem importantes ativa por objetos ausentes. Jâ entre sete e doze meses de
implicaçöes metodolögicas. Na perspectiva da Psicologia idade, o bebê busca objetos desaparecidos, mas nào leva
Cultural, sâo aspectos essenciais na representaçào de si em conta os deslocamentos que estes possam ter sofrido.
mesmo a consciência de si como um sujeito (Eu) que é Somente entre doze e dezoito meses é que a criança
também um objeto (me) como proposto por James. Ta1 manifesta sinais de que, para ela, os objetos sào dotados
consciência permite a cortstnlçâo de outro aspecto de substância permanente e estâo inseridos num sistema
essencial na cortstitukâo de si mesmo: a de protagonista de deslocamentos. Contudo, nâo hâ ainda coasideraçâo de
e autor de uma autobiografia linica, confonue proposto mudanças de poskâo que ocorram fora do campo da
por Bnmer. Esta corlsciência é resultado de uma evoluçào percepçào direta, ou seja, nâo s:o considerados os
cognitiva do si mesmo, a princfpio indiferenciado em sua deslocamentos invisfveis. Esta lilnitaçâo é superada na
relaçào com o ambiente ffsico e social, até a sua fase seguinte, entre dezoito e vinte e quatro meses,
diferenciaçào como indivfduo ûnico e singular, cuja quando a criança, por representar os objetos ausentes e
biografia também é distinta das demais. Ta1 diferenciaçào seus deslocamentos, manifesta ter cortstrufdo a noçâo de
em termos autobiogrâficos apoia-se no pensamento objeto permanente, localizado no espaço, no tempo e
narrativo, visto como uma disposkâo humana para definido por meio de relaçöes causais com outros objetos
organizar e conferir sentido à experiência. Para que ta1 e açöes. Piaget insere a constrtlçâo cognitiva de si-mesmo,
organizaçâo e atribuiçào de sentido possam ocorrer é no contexto das construçöes das noçöes de objeto, espaço,
necessério que a experiência seja organizada de modo tempo e causalidade, pois, para ele, o universo somente
que esteja acessfvel à introspecçâo do si mesmo. Neste tem existência para a criança, na medida em que esta se
sentido, é proposto que a experiência é organizada diferencia e se descentra das amarras trazidas pela
cognitivamente, em uma estrutura complexa que percepçio. lsto lhe pennite coastituinse como um objeto
assimila, interpreta, e se modifica ao longo da ontogênese, entre outros, por um lado, e como sujeito de suas açôes
no caso, o esquema autobiogrsfico. 2 importante salientar sobre os objetos, por outro lado. Assim, a gênese das
que a noçào de esquema usada é a mesma proposta pela construçöes cognitivas de objeto e de si-mesmo estâ, para
Psicologia Cognitiva. Algumas questôes importantes Piaget, jl no perfodo inicial da vida, denominado perfodo
ligadas aos aspectos culturais da construçâo do si mesmo, seasörio-motor. O universo inicialmente constnlfdo serâ,
de ordem tanto teörica como metodolögica, e ainda em entâo, reconstrufdo no pröximo patamar evolutivo, cuja
discussao entre os pesquisadores serâo analisadas ao orgartizaçlo serâ dada pela inteligência representacional,
término do trabalho: a estabilidade do si mesmo ao longo a qual integra a inteligência sersörio-motora dos dois
da ontogênese e em contextos diferentes; a relaçâo entre a primeiros anos de vida. Objeto, tempo, espaço,
representaçlo esquemltica da autobiografia e a expressâo causalidade e eu serâo, portanto, enriquecidos com uma
do si mesmo, a saber a personalidade; diferenças entre nova qualidade, a de serem representados e manipulados
culturas e diferenças no funcionamento do si mesmo. mentalmente.

Palavras-chave: Cultura; Si Mesmo; Autobiograha Palavras-chave; lnteligência; Eu; Epistemologia Geallïcl

M esa 16.2 A CONSTRUIAO CocNl'l-lvA DO SI-M FSMO. M aria
Thereza Costa Coelho de Souza (Irtstituto de Psicologia
da Universidade de Sâo Paulofao Paulo, SP

Mesa 16.3 A CONSTRUG O MOM L DE SI MFSMO. YVeS de
1-,a Taille (Instituto de Psicologia da Universidade de Do
Paulo, Sâo Paulo, SP)
Nossa apresentaçâo teré cunho teörico. A Psicologia
moral tem, até a década de 90, trabalhado essencialmente
com a dimertsâo racional da moralidade (destacam-se as
obras de Piaget e de Kohlberg). Assim sendo, é evidente
que sempre permaneceram dtividas a respeito da relaçâo
jufzo/açâo. Tanto para equacionar tal relaçâo quanto para
ampliar os estudos sobre a moralidade e seu
desenvolvimento, novas abordagens foram propostas,
entre elas a da relaçâo entre moral e 'personalidade'
(Blasi, Colby, Damon). Tal relaçâo, sublinhada por
filésofos como Taylor, Maclntyre e Flanagaa é por nös
trabalhada da seguinte forma: 1) definimos
'personalidade' como um conjunto de representaçöes de
si; 2) estas representaçöes sâo sempre valor; 3) a busca de
valores positivos (seja quais forem) representa uma
motivaçâo humana bâsica (Adler), 4) entte os valores
associados à representaçöes de si podem estar presentes,
ou nâo, os valores morais (por exemplo, ser generoso, ser
justo, ser fiel); 5) se tais valores estiverem presentes e
forem centrais (no sentido de valor maior) a açâo moral é
mais provâvel; 6) se eles estivem presentes mais forem
periféricos, a açlo moral é menos provâvel, sobretudo
quando a preservaçâo de representaçöes de si diferentes
estiver em jogo (por exemplo, antes ter sucesso do que ser
solidério); 7) se eles estiverem ausentes, a probabilidade

A abordagem do tema dessa apresentaçâo tomarâ como
base a obra de Jean Piaget quanto ao nascimento da
inteligência e a cortstruçâo do real na criança. Este autor
dedicou-se a apresentar o bebê, do nascimento até os dois
anos de idade quanto à elaboraçâo do universo ffsico e,
simultaneamente, a consciência de si (construçâo do eu).
O movimento evolutivo parte da indiferenciaçâo
eu/mundo (egocentrismo) e, em termos piagetianos, entre
assimilaçâo e acomodaçâoz para chegar, ao final de 24
meses, à separaçâo entre eu e universo (descentraçâo), a
qual se manifesta pelas noçöes de objeto, tempo, espaço e
causalidade. Esta passagem é gradativa e complexa;
refere-se a mudanças qualitativas tanto na forma da
inteligência (prâtica) conhecer o mundo quanto no tipo de
conhecimento resultante das interaçöes entre criança e
objetos, mediadas pelas açöes da primeira sobre os
ûltimos. Para maior explicitaçâo da dupla construçâo
eu/mundo, tomemos como exemplo a corkstrtzçâo da
noçâo de objeto, a qual é solidéria à cortstruçâo do si-
mesmo (eu). Nos primeiros três meses de vida, o bebê age
em termos de quadros suscetfveis de reconhecimento, mas
que nâo permanecem se for impedido o contato
perceptivo direto com os objetos. Em seguida, entre três e
seis meses, jâ se observa alguma permanência dos objetos,
mas como prolongamento dos movimentos de
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da açâo moral é pequena ou até nula; 8) no que tange à
dimensâo afetiva, o sentimento central para a moral é a
vergonha; 9) isto se deve ao fato de que tal sentimento
incide sobre o EU, logo sobre as representaçöes de si; 10)
logo, hl uma relaçâo direta entre a capacidade de
experimentar a vergonha moral e a açào moral; 11) a
capacidade de experimentar vergonha moral é chamada
de 'honra' ou 'auto-respeito'. Temos dados empfricos que
atestam a progressiva associaçâo, durante o
desenvolvimento infantil, do sentimento de vergonha com
a moral. Por exemplo, uma criança de seis anos pensa ser
mais penoso passar por uma purtkâo expiatöria (por
exemplo, ficar sem recreio) do que ter de confessar
publicamente um delito (situaçâo que promove a
vergonha). A partir dos nove anos de idade, o quadro
invede-se, fato que parece demonstrar que, na fase de
autonomia moral, o medo de decair perante os olhos da
pessoas respeitada (e os seus pröprios) sucede aos medo
material da punkào, tfpico da heteronomia (ver Piaget). A
abordagem teörica que apresentamos remete ao tema
geral da mesa-redonda proposta: na cortstruçâo de si
mesmo (ou do Self), os valores morais podem comparecer,
integrandœse à personalidade do sujeito. A dimertsâo
racional desta construçâo também interessa à moral uma
vez que esta depende de jufzos. Porém, a e1a deve ser
acrescida a dimensâo afetiva, e nesta, deve ser dado
destaque especial ao sentimento de vergonha.

Palavras-chave: Moral; Desenvolvimento; Vergonha

- Resamos de Cpmpa/cllt'ip Cierdf' lca
brincadeiras de duas trfades de bebês, entre 24 e 36 meses

,
em três situaçöes, sem a interferência do adulto. Na
primeira situaçâo, as crianças estavam expostas a um
videoteipe constitufdo por registros de brincadeiras entre
crianças e por faces de crianças, na segunda, dispunham
de brinquedos industdalizados e de sucatas e, na terceira,
além dos mesmos brinquedos, estavam também expostas
ao videoteipe. Os resultados obtidos relacionaram-se à.
anslise da ocorrência de episödios de imitaçào, assim
como do contexto interativo no qual o episödio estava
iaserido. As brincadeiras predominantes nas duas trfades
inclufram a reproduçào mtîtua de gestos, falas e
atividades. Foram identificadas imitaçöes do tipo
'' ontual'' e de ''extertsâo'' com predominância daP ,
imitaçà.o ''pontual'' na condkâo na qual as crianças sö
dispunham dos brinquedos e da imitaçâo do tipo
''extensâo'' com a exposkâo das crianças apenas ao
videoteipe. Quanto ao contexto, verificou-se a relaçâo
entre o tipo de imitaçâo e a existência ou nâo de interaçöes
prévias. A respeito das condköes do ambiente ffsico nos
quais ocorre a estimulaçào, uma das investigaçöes visou
caracterizar as interaçöes que crianças de 2-3 anos
estabelecem entre si em arranjos espaciais especfficos. A
frequência e a qualidade das interaçöes foram
comparadas em relaçào a duas organizaçöes espaciais.
Uma delas era composta por uma cabaninha e o espaço
livre da sala e a outra Rela cabaninha, espaço livre da sala
e um ''cercadinho''. A semelhança dos resultados de
pesquisas realizadas sobre o tema, verificou-se que as
brincadeiras mais elaboradas, particularmente aquelas do
tipo faz-de-conta, ocorreram nas denominadas zonas
circunscritas - cabaninha e ''cercadinho''. Essas
brincadeiras foram também mais compartilhadas e
tiveram maior duraçio quando comparadas às outras nas
quais as crianças se engajaram. Os resultados das
pesquisas acima apresentados permitem considerar a
necessidade de planejamento das condköes de interaçâo e
da organizaçâo dos arranjos espaciais para que a
brincadeira se constitua em condkào de estimulaçâo do
desenvolvimento.

CNPq- Produtividade em Pesquisa; Proex/uFscar

Palavras-chave: Brincadeira; Interaçno Social; Arranjos
Espaciais; Desenvolvimento

MESA 17 A BRINCADEIRA NA PROMOG O DO
DESENVOLVIM ENTO INFANTIL

M esa 17.1 B> CADEIRA, INTERACAO E ArdtANos ESPACIALS:
ALGUNS RESIJLTAX S DE PF-SQULSA. M aria Stella C.de
Alcântara Gil, Nancy Vinagre F. de Almeida
(Departamento de Psicologia, Laboratörio de Interaçâo
Social, Universidade Federal de Do Carlos, Do Carlos,
SP)
A utilizaçâo da brincadeira como estratégia para a
estimulaçâo de bebês de risco visando a promoçâo do
desenvolvimento requer a investigaçao de questöes que
podem ser abordadas considerando-se, pelo menos, três
aspectos: as relaçöes adulto-bebê; as interaçöes entre
bebês e as condköes do ambiente ffsico no qual ocorre a
estimulaçâo. Das investigaçöes realizadas pelas autoras
destacam-se três pesquisas sumariadas abaixo. Os
mesmos pressupostos orientaram todas elas e referem-se à
necessidade de qualidade das interaçöes adulto-criança, à
compreensâo de que a criança é um ser ativo nas relaçöes
que mantém com o mundo que o cerca e de que a
brincadeira pode se constituir em forma privilegiada de O
promoçao do desenvolvimento. Em uma das
investigaçöes pretendeu-se identificar padres de
interaçâo entre mâe e bebê em sittlaçâo de brinquedo na
qual foram videogravadas as interaçöes de cinco dfades.
Foram utilizados como critérios para a anâlise dos
registros, a existência de regulaçâo entre os parceiros, de
atribukâo compartilhada de significados e da relevância
do objeto para as interaçöes. Obteve-se quatro padröes
interativos denominados: Brincar Compartilhado, Brincar
Propositivo, Brincar Dirigido e Brincar Imperativo. No
que se refere às investigaçöes sobre as interaçöes entre
crianças, em uma das pesquisas foram videogravadas as
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M esa 17.2 BRINCADEIRA: PRFSSIJPOSTO E ESIRATM IA NA
EsrNfulaAçâo DE BEB;S DE lllsco. Maria Stella C.de
Alcântara Gil, Nancy Vinagre F. de Almeida
(Departamento de Psicologia, Laboratörio de Interaçâo
Social, Universidade Federal de Do Carlos, Do Carlos,
SP)

Programa de Atendimento à Criança Pequena
caracteriza-se por articular quatro linhas de açâo
estreitamente vinculadas: a estimulaçâo de bebês de risco;
a estimulaçâo da interaçâo adulto bebê de risco; a
construçâo de material educativo para orientaçâo de pais
e professores de creche e, por fim, mas nâo menos
importante, a pesquisa. Em qualquer das lirthas de açâo
empreendidas adota-se dois pressupostos que as
fundamentam. O primeiro refere-se à compreensâo de
que os bebês sâo, sempre, participantes potencialmente
ativos nas relaçöes que mantém com outros bebês e
adultos pröximos e que é neste processo interativo que se
estabelece o desenvolvimento da criança. O segundo diz
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respeito à importância da brincadeira com parceiros para
o desenvolvimento infantil. A brincadeira é, entâo, a
estratégia privilegiada para maximizar a qualidade das
interaçöes sociais das quais os bebês participam. Nessa
perspectiva, alunos do Curso de Psicologia da
Universidade Federal de Sào Carlos, pais e professores de
creche sâo orientados a realizar um conjunto variado de
brincadeiras visando o desenvolvimento dos bebês, ao
mesmo tempo em que os bebês sâo estimulados e têm seu
desenvolvimento avaliado constantemente. O trabalho de
orientaçâo dos parceiros dos bebês se faz por um conjunto
de procedimentos que incluem o emprego de material
educacional especificamente elaborado para esse fim,
composto por diferentes tipos de textos e por videoteipes
que exploram aspectos conceituais e prJticos relacionados
ao emprego da brincadeira para promover o
desenvolvimento. Paralelamente, este trabalho cortstitui-
se em campo de investigaçâo sobre aspectos do
desenvolvimento infantil e sobre a avaliaçào dos
procedimentos empregados na orientaçâo de pais e
professores de creche. As investigaçöes realizadas no
âmbito do Programa de Atendimento à Criança Pequena
têm origem, na sua maior parte, em questöes decorrentes
do confronto do conhecimento em Psicologia com o
trabalho realizado na comunidade atendida. Os relatcs
das pesquisas e seus resultados passam a incrementar as
sittlaçöes de ensino e a subsidiar decisöes sobre
planejamento e desenvolvimento das intervençöes e de
novas pesquisas. Nessas investigaçöes sâo examinados
processos fundamentais de desenvolvimento infantil;
parâmetros para a avaliaçao da eficiência e da eficlcia da
orientaçâo de pais e professores de creche e aspectos da
brincadeira enquanto oportunidade de aprendizagem.

- Resumos de Comunicaç #p Cientlf' lca
apropriam-se de imagens da cultura, por meio das quais
odem vir a se expressar e a criar novas produçöes;P
aprendem a cooperar, a competir, a negociar suas
diferenças; a enfrentar desafios, a cortstruir estratégias de
soluçöes de problemas, a arriscar-se, o que importa,
sobretudo, para a criança com deficiência que tende mais
a evitar o fracasso do que a buscar o sucesso. Sendo assim
temos destacado a necessidade do adulto de 1) observar a
criança que brinca, onde e como, com quem e com que
brinca de forma a planejar a oferta de materiais,
reestnlturaçöes de espaços ffsicos disponfveis e de forma
a compreender o significado da brincadeira à luz da
experiência de vida da criança e do seu desenvolvimento
2) interagir com a criança que brinca, visando o
enriquecimento da construçao lûdica, a sua diversificaçào,
a contextualizaçào de açöes motoras no plano simbölico, a
reorientaçâo de estratégias de soluçâo de problemas entre
outras coisas 3) analisar suas pröprias interaçöes com as
crianças de forma a poder ressignificar suas concepçöes e
suas prâticas. Para essa finalidade temos proposto vârios
procedimentos de intervençâo: oficinas de atividades
ltidicas, anélises de vfdeo-gravaçöes de crianças
brincando, an/lises de vfdeo-gravaçöes de adultos
interagindo com crianças, anâlises de espaços ffsicos e de
materiais oferecidos às crianças, discussöes relativas a
conceitos teöricos, que tem se combinado de formas
diferentes dependendo do trabalho. Do ponto de vista do
erksino alunos do curso de Psicologia se integram a essas
açöes, participando respectivamente do planejamento,
implementaçào e anjlise das mesmas quer como
voluntârios, quer como bolsistas de extertsâo. Do ponto de
vista da pesquisa, vem-se investigando aspectos do
brincar em crianças especiais ou nâo, relacionados ao
desenvolvimento infantil; a interaçâo adulto-criança
especial ou nào (mae, professora) em situaçio de
brincadeira; mais recentemente vimos investigando
também a eficâcia de procedimentos de intervençâo para
alterar concepçöes e préticas de educadores de creche.
Tais pesquisas, assim como as anâlises das intervençöes
realizadas tem resultado em maior conhecimento sobre os
sujeitos e situaçöes envolvidas nas intervençöes,
fundamentando a reorientaçâo dessas açöes.

Palavras-chave: Brincadeira; Desenvolvimento; Estimulaçâb
de Bebh

Mesa 17.3 O BRINILAR EM INSTITUIX ES EDUCATIVM :
RE=ND0 O PAPEL Do ADULTO. W erezinha Vieira -
Departamento de Psicologia, Laboratörio do Brincar ,
Universidade Federal de Minas Gerais, MG

Açôes desenvolvidas nos liltimos anos junto à hospitais,
escola especial, orfanatos e creches em resposta à
demandas dessas Instituköes têm objetivado a
estimulaçâo do desenvolvimento e da aprendizagem de
crianças de 0 a 6 anos e de crianças especiais: com
deficiência, com doenças crônicas, e em situaçâo de risco;
a formaçâo em serviço de educadores que trabalham com
algumas dessas crianças; a formaçâo de alunos de
Psicologia para attzar com o brincar a partir de suas
relaçöes com o desenvolvimento e a educaçao.
Focalizando nessas açöes o brincar da criança como
atividade promotora do desenvolvimento infantil vimos
concluindo que a forma como os adultos, nessas
instituköes, propiciam, interagem e ou favorecem a
interaçâo criança-criança nesse brincar funcionam como
condköes que facilitam ou dific'ultam possfveis impactos
do brincar sobre esse mesmo desenvolvimento.
Acreditamos que o papel do adulto, neste sentido, vai
depender também de suas concepçöes sobre o brincar,
desenvolvimento, criança, criança especial e educaçâo.
Pressupomos que as crianças, quer especiais ou nâo,
enquanto sujeitos ativos/interativos, sobretudo ao brincar
com o outro e no brincar coletivo, adquirem competências
sociais cognitivas e afetivas, como por exemplo,

O interesse em criatividade como ârea cientffica data da
segunda metade do século vinte. No perfodo de 1950 a
1960, vârios estudos foram conduzidos com o objetivo de
identificar habilidades de perksamento criativo e traços de
personalidade associados à criatividade. O interesse
central era delinear o perïil do indivfduo criativo e
desenvolver imstrumentos que pudessem identificâ-lo. No
perfodo de 1960 a 1970, intertsificaram-se as crfticas às
prâticas educativas como sendo cortservadoras e
inibidoras da expressâo criativa. Sob a influência do
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Apoio : FAPEMIG CNPQZ PROEX- UFMG
Palavras-chave: Brincar, Desenvolvimento, Fprmcffi'o
Prohssional, fnsliflfiflcs

MESA 18 CRIAJIVIDADE E DESENVOLVIMENTO:
QUESTOES PRATICAS E METODOLOGICAS

M esa 18.1 UMA PROPOSTA METOX LOGICA PM .A O ESTUDO
DA CRIATIVIDADE SOB UMA PERSPECFIVA DO
DEsExvol-vl= Nro. Denise de Souza Fleith (Irtstituto de
Psicologia, Universidade de Brasflia, Brasflia, DF)
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movimento humanista, que defendia a idéia de que todos
os indivfduos apresentam um potencial criativo que deve
ser cultivado, especialmente no contexto escolar,
observou-se uma revisio das estratégias educacionais,
bem como a proliferaçâo de programas de treinamento e
técnicas de estimulaçào da criatividade. Os estudos em
criatividade buscavam investigar maneiras eficientes de
se desenvolver o potencial criativo dos indivfduos. O foco
da pesquisa em criatividade, nesse perfodo, era no
desenvolvimento de estratégias que possibilitassem a
expressâo criativa individual. Testes de criatividade a
serem respondidos por crianças e adolescentes foram
também elaborados nessa fase. As pesquisas em
criatividade realizadas no perfodo de 1970 a 1980 foram
influenciadas especialmente pela psicologia cognitiva, que
procurava investigar os processos cognitivos e a
influência do contexto social no desenvolvimento
humano. A produçâo cientffica em criatividade passou a
focalizar o processo criativo, o desenvolvimento do
pertsamento criativo e variéveis do contexto social que
pudessem interferir nesse processo. Ao invés de
descrever e predizer o comportamento criativo, os
estudiosos estavam interessados em compreender como
se manifestava o ato criativo. De 1980 em diante, observa-
se uma preponderância da visao sistêmica da criatividade.
Criatividade passa a ser vista como resultado da interaçào
entre o indivfduo e o contexto sociocultural. Sob esta
perspectiva, criatividade nâo pode ser considerada algo
cristalizado e estltico, que ocorre em um determinado
momento, mas, ao contrsrio, deve ser entendida como um
processo dinâmico e contfnuo. Portanto, nâo é possfvel
entender o indivfduo criativo e o seu processo de criaçâo
sem levar em consideraçào as mtiltiplas dimertsöes do
desenvolvimento humano. Neste sentido, é essencial
cortsiderar a influência nâo apenas do ambiente familiar e
escolar, como também do ambiente social e cultural e do
momento histörico. Corksequentemente, tom a-se
necessâria uma abordagem metodolögica mais sofisticada,
centrada nas interaçöes inter e intra sistemas associados
ao fenômeno da criatividade. Além de se investigar
diferentes sistemas que interferem na produçào criativa, é
importante combinar delineamentos quantitativos e
qualitativos. Isto significa cortsiderar uma variedade de
fontes de dados (tais como entrevistas, testes,
questionârios, observaçöes) e mûltiplos pontos de vista
(como por exemplo, membros da faml-lia, escola, trabalho
etc). Para compreendermos o fenômeno da criatividade, é
essencial investigar como o indivfduo interage com os
diferentes contextos nos quais estâ inserido, corksiderando
as distintas fases do desenvolvimento humano, os
diferentes momentos histöricos e a diversidade de fatores
culturais e sociais que influenciam o comportamento
humano.

Palavras-chave: crffllfpfdcfk, ?uclodolcgfc, dcscnlmlrfAllcuto

M esa 18.2 DESENVOLWO NTO DA CRIATIWDADE NA
INFXNCIA E NA ADOLESC/NCIA: O PAPEL DA FAWLIA E DA
Esccu . Eunice Soriano de Alencar (Programa de
M estrado em Educaçâo, Universidade Catölica de
Brasûia, Brasûia, DF)
Criatividade é um fenômeno multifacetado e
complexamente determinado. Tanto caracterfsticas do
indivfduo como traços de personalidade' estilos de
pertsamento, motivaçâo e bagagem de conhecimento,
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A cortstrtlçào de uma criatividade polifônica durante a
trajetöria vital é fundamental, sobretudo, para adultos e
idosos, em um mundo que exige mudanças, nlpturas e
novos sistemas simbölicos para enfrentar a precipitaçâo e
complexidade dos eventos. Por outro lado, estimular a
singularidade da expressâo criadora, a confiança nas
potencialidades e o desafio em superar obstâculos do
cotidiano proporcionam mais poder de adaptaçâo ao meio
em que se vive. O Programa de Ativaçâo Cerebral
Criativo (PACC), desenvolvido no Departamento de
Psicologia da PUC-RJ, elaborado para exercitar o
raciocfnio, linguagem, percepçao e memöria, tem se
mostrado eficaz no sentido nâo sö de desenvolver a

Resutnos de Cbmlfn/clftib Cientiflca
quanto elementos do contexto söcio-cultural e forças
histöricas, sào relevantes para sua expressâo. Ressalta-se
ainda que os atributos pessoais e variàveis ambientais que
influenciam a expressào criativa diferem de pessoa para
pessoa. Dentre os fatores que têm impacto no
desenvolvimento da criatividade destacam-se
caracterfsticas da famflia e de sistemas educacionais. Entre
os distintos aspectos da famflia que têm sido objeto de
investigaçào, poder-se-iam apontar atributos de
personalidade dos pais, expectativas com relaçâo ao filho,
grau de confiança na capacidade do filho de explorar o
mundo e de ser responslvel, bem como grau de aceitaçâo
e respeito pelas idéias, sentimentos e indagaçöes do filho.
Também relevantes sào alguns elementos do ambiente
educacional, como o clima predominante em sala de aula
e caracterfsticas e comportamentos do professor. Entre os
vlrios elementos da famflia que podem fazer uma
diferença encontram-se o encorajamento da
independência; relacionamento nào-possessivo pais-
criança; oportunidades dadas ao filho para explorar os
seus interesses, desenvolver competências e tomar
decisâo; baixo nfvel de autoritarismo; ambiente pouco
restritivo; a par de uma ausência de comportamento
crftico e punitivo. Com relaçào aos ambientes escolares,
especialmente o papel do professor tem sido objeto de
grande némero de investigaçöes. Estas chamam a atençâo
para comportamentos tfpicos do professor propiciador da
criatividade, que se caracteriza por diversificar as
estratégias docentes utilizadas em sala aula; utilizar
atividades que possibilitam ao aluno exercitar o seu
pensamento criativo; ajudar o aluno a se desfazer de
bloqueios emocionais que o impedem de tirar maior
proveito de sua capacidade de criar; motivar os
estudantes a dominar o conhecimento relativo a töpicos
especfficos, de ta1 forma que tenham uma base sölida para
propor novas idéias; levar em conta as sugestöes e
questöes de seus alunos; valorizar os produtos criativos
de seus alunos; propiciar um clima em sala de aula que
reflita valores fortes de apoio à criatividade, dentre
outros. Entretanto, é necessârio destacar que as
influências da famflia e da escola no desenvolvimento da
capacidade de criar operam de maneira complexa,
interagindo de forma dinâmica com vari4veis pessoais e
situacionais.

Palavras-chave: criatividade, Jlp7f/ïc, escola

Mesa 18.3 ALTERNATIVAS DE CLJLTWO DA CRIATIVIDADE NA
IDADE ADULTA E NA TERCEIRA IDADE. Maria Helena
Novaes (Departamento de Psicologia, Pontiffcia
Universidade Catölica do Rio de Janeiro, Itio de Janeiro,
RJ)
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criatividade das pessoas, a partir dos 55 anos, como de
motivl-las a usar seus talentos e habilidades através de
exercfcios e atividades durante 12 sessöes previstas. O
trabalho de grupo se desenvolve de acordo com os
interesses e motivaçöes das pessoas e atende às
necessidades e dificuldades de superar a vida. Dentre as
estratégias de açào, objetiva-se levar o gnlpo a aumentar a
auto-estima, melhorar a comunicaçâo e a interaçâo com os
outros e com o meio, desenvolver habilidades e talentos e
dimensionar projetos de vida, sempre em um clima social,
sadio e positivo. Os resultados obtidos têm sido muito
promissores, segundo a anélise das performances dos
participantes e a opiniâo e feedback dos mesmos. Jâ
existem oficinas de criatividade no ltio de Janeiro em
universidades abertas para a terceira idade, como as da
UERJ, Cândido Mendes, UFRJ, todas bem sucedidas. A
escolha das atividades do PACC estâ ligada à melhoria da
qualidade de vida dos idosos através do desenvolvimento
de suas capacidades e melhor desempenho nas âreas de
memöria associativa, verbal, de imagens, espacial, de
rapidez e exatidào perceptiva, do raciocfnio Jgil e
divergente e da fluidez e riqueza da linguagem, dentre
outras. Desenhos, colagens, composiçâo de cenas,
fotografia, contar histörias, auto-retrato, lembranças do
passado, invençâo de jogos e brincadeiras vâo exercitando
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as f'unçöes cognitivas e estruturando o comportamento
criativo. Resultados de uma pesquisa, conduzida por
mim, acerca da singularidade percepto-simbölica em um
jogo de imagems, apresentado em 21 pranchas de
colagens, envolvendo 140 indivfduos entre 15 e 85 anos,
de ambos os gêneros e distintos nfveis socioeconômicos e
de escolaridade indicaram que: (a) a singularidade estâ
mais ligada aos estilos pessoais de perceber e ressignificar
imagens do que às caracterfsticas de idade, gênero, nfvel
socioeconômico ou escolaridade, sobretudo em relaç:o
aos patamares de resistência à aparente desordem, ou
seja, ao nâo significado explfcito das pranchas; (b) a
importância de analisar a capacidade imaginativa sel've
de mediaçâo entre o sensfvel e o inteligfvel levando ao
descobrimento de novas representaçöes, formas e
contetidos; e (c) apropriaçào criativa da imagem por um
sujeito singular é fundamental, uma vez que essa sempre
passa por alguém que a reconhece, informa e reproduz
em um determinado momento de sua vida inserido em
um contexto söciocultural especffico. Resultados do
PACC e da pesquisa sugerem que tanto maior o poder da
criatividade, maior o poder no homem de mudar sua
realidade e o mundo em que vive.

Palavras-chave; criatividade, terceira idade, vida adulta
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SIMP 01 PROCEDIMENTOS PARA AVALIAG O E
TREINO DE HABILIDADES DISCRIM INATIVAS:
PESQUISA E INTERVENG O
Siïttp 1.1 AN/LISE DE TOPOGM FIA DE CONTROLE DE
Es'rfr tos EM PROCEDIMENTOS DE MODELAGEM DE
CONTROI-E DE ESTIMULO. William J. Mcllvane e Richard
Sem a. University of M assachusetts Medical School -
Shriver Center. Waltham, MA - EUA.

University of Massachusetts Medical School - Shriver
Center), William J. Mcllvane e William V. Dube
(University of Massachusetts Medical School - Shriver
Center). Waltham: MA - EUA.
Por mais de 25 anos, os pesquisadores do comportamento,
e especialmente de educaçâo especial no Shriver Center,
têm desenvolvido um conjunto integrado de ferramentas
e operaç:es para ensinar habilidades de discriminaçâo
condicional a indivfduos cuja aprendizagem é pobre
quando métodos tradicionais de ensino sào utilizados.
Recentemente, os participantes do programa de pesquisa
têm sido crianças em idade escolar diagnosticadas com
retardamento mental moderado ou severo, autismo ou
outras deficiências de desenvolvimento. O programa é
conduzido no ambiente escolar do participante através de
um computador equipado com uma tela sensfvel ao
toque. O presente trabalho descreve procedimentos de
avaliaçâo conduzidos para determinar um ponto de
partida para a instruçâo que esteja dentro dos limites da
performance presente do estudante. O ''percuryo de
trabalho'' com habilidades avaliadas e/ou ensinadas é: 1)
discriminaçöes simples; .2) emparelhamento ao modelo
por identidade generalizada; 3) emparelhamento
arbitr4rio ao modelo. Este percurso foi desenhado para
produzir melhoras progressivas na aprendizagem de
discriminaçöes do participante e para produzir um
repertörio funcional flexfvel que serve como uma
fundamentaçào para a construçio de novas habilidades,
tanto no ambiente de pesquisa quanto na sala de aula.
Além de detalhes sobre este percurso, o presente trabalho
apresenta estudos de caso baseados em dados para
ilustrar a aplicaçâo dos métodos. Um método em
particular - aprendizagem por exclusâo - é enfatizado.
Este método esté sendo usado para ensinar um
vocabulârio fltil e de interesse para as crianças com
deficiências de desenvolvimento. O vocabulârio de
interesse a ser ensinado tem sido selecionado pela
relevância no mundo real para a criança, incluindo
palavras que sào importantes para a sobrevivência tais
mo ''veneno'' '' erigo'' a assim por diante. Um outrocO , P

aspecto a ser cortsiderado sâo também os procedimentos
que podem ser éteis para a generalizaçâo de repertörios a
partir do ambiente de treino para o ambiente natural.

Palavras-chave: educaçno especial, cpclicffl de rep rjlrit?,
aprendizagem por exclusno.

Simp 1.3 IDE= IFICAG O E MANIPULAG O DE RELKOES
DE CONTROLE No IIEPERTéRIO DISCRM NATIVO DE
MAIZACY-PREGO (Cebus Apella). Romariz da Silva Barros
e Olavo de Faria Galvâo (Departamento de Psicologia
Experimental) Universidade Federal do Parâ, Belém, PA.
Controle de estfmulos emergente, isto é nâo diretamente
treinado, como identidade generalizada e classes de
equivalência, sö raramente é encontrado em sujeitos. nâo-
humanos. Algurts estudos mostram que mesmo o
desempenho diretamente treinado é diffcil de ser obtido
uma vez que o sujeito pode apresentar performance
estâvel e precisa mas ligeiramente diferente da
performance planejada pelo experimentador. Em alguns
casos, variéveis nâo programadas para assumir controle
sobre o comportamento do sujeitos (como a poskào dos
elementos apresentados) acabam funcionando como

51

Profissionais que desenvolvem programas de modelagem
de controle de estfmulos objetivam desenhar séries de
passos de mudanças graduais nos estfmulos. Essas
mudarkas devem ser graduais o suficiente para manter o
responder preciso ao longo de vlrios passos de
mudanças. A seqflência de passos, todakia, deve ser
extensa apenas até um limite suficiente de maneira a nào
haver passos supérfluos. Até o presente m omento,
entretanto, praticamente nâo hé pesquisas para orientar a
formulaçio destes passos graduais. A quantidade de
mudança do estfmulo de um passo para o outro é
amplamente baseada na especulaçâo do profissional que
desenvolve o desenho e nos erros dos estudantes. Um
programa de pesquisa recentemente iniciado no Shriver
Center começa a dirigir-se a este problema, examinando
processos bJsicos envolvidos em programas de
modelagem de estfmulo. A seguinte hipötese é
fundamental para esta pesquisa: a série ötima de
estfmulos para um programa de modelagem de sucesso é
uma série na qual o sujeito olha o estfmulo a partir de
passos adjacentes como membros da mesma classe-
caracterfstica. Uma classe-caracterfstica é uma classe de
estfmulos agnlpados pelo sujeito com base em
caracterfsticas similares, contudo n:o-idênticas, dos
estfmulos. No presente trabalho, nös apresentmnos e
discutimos o estado da arte dos métodos para determinar
a percepçao dos sujeitos em relaçâo à propriedade das
classes-caracterfsticas usando formas como estfmulo com
séries de mudanças em gradaçâo. Nös apresentamos
também novos dados sobre comportamento de
observaçào e o papel que este tipo de comportamento
desenvolve em transferência de controle de estfmulos. Por
fim, nös discutimos uma nova metodologia de
modelagem de controle de estfmulos que poderia ser
aplicada tanto em espaços de educaçâo especial quanto
laboratörio de comportamento animal para intensificar a
aprendizagem. Por exemplo, nös temos encontrado que a
apresentaçâo de apenas uma porçâo do estfmulo
(variando a porçâo apresentada ao longo das tentativas)
pode ser ûtil para dirigir a atengo do participante para
detalhes crfticos dos estfmulos. E também possfvel agora
proceder uma modelagem de controle de estfmulos
dinâmica na qual aspectos crfticos sâo enfatizados e/ou
desvanecidos dentro da tentativa. Este tipo de
procedimento pode ser titil tanto para a exparksao dos
limites das classes-caracterfsticas quanto para a
transferência de controle de estfmulos para além destes
limites.

Palavras-chave: Controle de estt'mulo, modelagem de
estl-mulo, ccmportamento de nssc?w ffio.

Simp 1.2 DESENVOLVENDO UMA VERDADEIM  TEG OLOGIA
COMPORTAMENTAL PAM  O ENSINO DE HABILIDADFS
DLKRI=NATIVM. Joanne B. Kledaras (JK Cortsulting e
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estfmulo e interferem nos desempenhos obtidos em testes
de controle de estfmulo emergente. Esta incoerência entre
a topografia de controle de estfmulo planejada pelo
experimentador e a efetivamente obtida com a aplicaçào
do procedimento pode levar a conclusöes errôneas sobre
os dados como, por exemplo, a afirmaçâo precipitada de
que sujeitos nâo-humanos sào incapazes de mostrar
classes de equivalência. Nossa abordagem deste problema
de pesquisa tem se caracterizado pela constrtlçâo de uma
seqïiência de procedimentos de treino de habilidades
discriminativas cada vez mais complexas (como em um
curriculum escolar) com o objetivo de construir
comportamento complexo passo a passo, avaliando
constantemente e sistematicamente a coerência de
topografia de controle de estM ulos. Nove macacos-prego
(Cebus apella) sào utilizados como sujeitos e um
computador equipado com tela sensfvel ao toque é
utilizado para apresentaçâo dos estfmulos e registro das
respostas. A seqitência de procedimentos inclui treino de
discriminaçöes simples, mudanças repetidas de
discriminaçöes simples, treino de emparelhamento ao
modelo por identidade, testes de identidade generalizada.
A continuidade do programa de pesquisa prevê o treino
de emparelhamento arbitrârio com o modelo e testes de
formaçâo de classe de equivalência. Os dados obtidos em
vârios experimentos até o momento sugerem que o treino
prévio de discriminaçöes simples com um determinado
conjunto de estfmulos aumenta a probabilidade de
obtençâo de identidade generalizada nos testes
subseqitentes com estes mesmos estfmulos. Este efeito,
contudo, nâo é constante. O estâgio atual da pesquisa
requer clareza a respeito das razöes pelas quais o treino
de discriminaçöes simples facilita muitas vezes a obtençâo
de identidade generalizada, mas em alguns casos nâo.
Alguns estudos têm sido desenvolvidos para investigar e
determinar as relaçöes de controle nas discriminaçöes
simples utilizando o procedimento de Qomparaçâo
vazio'', comumente utilizado para verificaçâo de relaçöes
de controle em discriminaçöes condicionais. Dados
recentes indicam que o procedimento é eficiente para
averiguar e induzir relaçœ s de controle em
discriminaçöes simples. Discute-se a relevância de se
conhecer as relaçöes de controle presentes em
discriminaçöes simples para a predkâo de resultado
positivos em testes de identidade generalizada
subseqitentes.

Capes, CNPq, NIH EUA, UFPA.

Palavras-chave: Controle de estlmulos, discriminaçses
simples, identidade generalizada.
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A atividade de compreertsào requer uma larga utilizaçâo
da memöria. Para cada uma das palavras do texto, o
sistema, apös a sua codificaçào precisa acessar sua
sigrtificaçào na memöria de longo prazo. E1e deve também
conservar as significaçöes parciais na memöria temporâria
ou de trabalho para relacionar e construir unidades de
sigrtificaçâo mais importantes. f: precisamente a noçâo de
representaçâo trarksitöria advinda da leitura de um
parâgrafo curto que é o objeto de nosso estudo. Mais
particularmente, nossa escolha se baseia em parâgrafos
que descrevem cenlrios. Examinaremos o produto da
representaçio semântica advinda da leitura de um
parâgrafo cudo evocando um cenârio. O exame deste
produto cortsiste em determinar o nfvel de ativaçâo desta
representaçào parcial (ou alvo representacional)
utilizando as técnicas cronométricas de sondagem e
amorçagem, aplicadas a uma situaçao de reconhecimento.
Três questöes serâo tratadas, como resultado de quatro
experimentos, neste trabalho. A primeira conceme a
influência da informaçâo precedendo o alvo textual sob o
nfvel de ativaçâo da representaçâo deste alvo. Se a
informaçâo anterior anuncia o tema do conjunto do
parâgrafo ou se ele trata de um outro tema, o nfvel de
ativaçâo do alvo subseqûente serâ respectivamente
aumentado. A sepmda é relativa a fase de retençâo e
baseia-se na evoluçâo da representaçâo ao longo do
tempo. O carâter progressivo do declfnio do alvo
representacional tem sido observado nos estudos onde os
intervalos temporais crescentes entre o alvo e seu teste sâo
ocupados pela leitura da seqitência de um texto.
Mostramos que podemos também observar igual declfnio
progressivo com intervalos temporais ocupados com uma
atividade de contagem. Podemos pertsar dado o contetido
acima exposto que contrariamente a hipötese feita por
alguns pesquisadores (Foss, 1982; Ratcliff & McKoon,
1988) de uma cortservaçâo perfeita da informaçao na
memöria de trabalho, o contefldo desta memöria é
submetido a um répido declfnio. Entretanto, nem todos os
elementos da representaçâo semântica formados pela
leitura de um texto devem declinar na mesma intertsidade
nem na mesma velocidade. Novamente, as informaçöes
cortsideradas pelos leitores como importantes devem
declinar mais lentamente do que aquelas que sâo menos
importantes. A terceira nos leva a fase de recuperaçâo.
Quando o alvo representacional declinou, informaçöes do
tipo temâticas (centrais) sâo suscetfveis de reativâ-lo.
Comparamos os tempos de resposta as palavras-teste em
situaçâo de amorçagem e os obtidos em situaçao de
sondagem.

Palavras-chave: Representaçno Trcnsillrfc; Esquecimento
Seletivo; Di/fsûb Da Alfwfln

SIMP 02 A RFRESENTAG O MENTAJ E A
REPRESPTACAO ARTIFICIAL: CONSONANCIA! E
DISSONANCIAS NO PROCESSO DE AQUISW AO
DO CONHECIM ENTO

Sintp 2.2 Dos MODELœ : NATUM IS E ARTIFICIAIS PARA A
REI/RESENTACXO DE CONHECIG NTOS. Cabral Lima,
Universidade Federal do llio de Janeiro

A representaçâo de conhecimentos tem sido objeto de
diversas pesquisas envolvendo a inteligência
computacional e a ciência cognitiva. A questâo central
habitualmente abordada trata da busca por uma
codificaçâo de conhecimentos que esteja a mais pröxima
possfvel da representaçâo humana destes mesmos
conhecimentos. Os modelos naturais propostos para
designar as possfveis representaçöes mentais e respectivas
corkstruçöes de raciocfnios a partir destas representaçöes
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Simp 2.1 A REPRFSENTAG O TRANSIORIA DLIRm l A
CO* REENSXO DE TEXTOS. Adriana Benevides Soares,
Universidade Gama Filho

A compreertsâo da linguagem por um sistema cognitivo
(humano ou artificial) baseia-se no tratamento da
informaçâo que se processa neste sistema. Este tratamento
cortsiste em uma série de trartsformaçöes para chegar a
uma representaçâo semântica da informaçâo apresentada.
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nem sempre sào plausfveis em termo de codificaçào numa
mlquina. O ponto de equilfbrio entre a plausibilidade da
representaçào e a fidelidade semântica é a meta desejada
em muitos sistemas computacionais 'inteligentes'. Em
diversos sistemas especialistas, por exemplo, almeja-se
codificar conhecimentos de ta1 forma que seja possfvel,
ainda que em representaçâo simbölica, obter
dinamicamente algumas funcionalidades inerentemente
humanas: aquiskâo de novos conhecimentos, inferências
de açöes e regras, planificaçâo, resoluçâo de conflitos,
tomada de decisöes e elaboraçâo contextual de
diagnösticos, entre outras. fr mister que se diga, no
entanto, que a grande maioria dos sistemas especialistas
projetados ficou no estâgio de protötipo, sobretudo
aqueles sistemas cujas aplicaçöes requeriam um
comportamento apropriado da propiciou no entanto o
surgimento de modelos artificias, um pouco mais
distanciado dos modelos naturais estabelecidos, voltados
para uma representaçâo mais conexionista, e também
mais difusa, de conhecimentos. O processo de eliciar e
codificar o conhecimento de um humano passou entao a
obedecer a modelos mais pragmâticos e mais facilmente
automatizéveis em detrimento dos modelos
anteriormente aplicados. As novas tecnologias de
comunicaçio e informaçâo aliadas aos recentes avanços
na engenharia de software e na computaçâo distdbufda
vêm proporcionando o surgimento de sistemas que
utilizam modelos diversos (muitos com abordagens
mistas oriundas da inteligência artificial e da teoria
conexionista) para representar conhecimentos. Hé de se
notar, no entanto, que as representaçöes de conhecimento
tidas como satisfatörias (cuja perda semântica é
equilibrada pela eficiência computacional) sâo aquelas
cujos modelos reguladores estabelecem restriçöes ao
domfnio de aplicaçâo. Das redes neuronais à computaçâo
genética, e mesmo nos modelos ultra-recentes abrangidos
na computaçâo peer-to-peer, o conhecimento a ser
representado é freqùentemente moldado à. uma estnltura
particional cuja ativaçâo depende de contextualizaçöes e
de métricas preestabelecidas. As contribuköes dos
psicölogos cognitivistas para a inteligência computacional
têm se mostrado extremamente importantes na elaboraçâo
desses modelos e, por cortseqùência direta, no
desenvolvimento de novos sistemas computacionais
'inteligentes'. As discussöes cientfficas abordando a
problemâtica da representaçâo de conhecimentos (e
conseqùente edificaçâo de raciocfnios) devem ser
relevadas a um patamar de pesquisas importantes e
inovadoras, cujos resultados podem estabelecer modelos
naturais ou artificiais aplicéveis à. representaçao fidedigna
de processos cognitivos. é precisamente objetivo deste
estudo discutir os modelos artificiais de representaçâo de
conhecimentos (estabelecidos ou em elaboraçao)
verificar quais sâo as contribuköes que eles podem dar
para o desenvolvimento de novos modelos naturais que
possam espelhar os processos inerentes à cognkâo
humana.

Palavras-chave: Representaçàb Do Conhecimento; Ciência
Cognitiva; Inteligência Computacional

Simp 2.3 As REPRESENTAX F.S MENTALS. Maria Luisa
Furlin Bampi, Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora

O tema Representaçâo Mental, talvez um dos mais diffceis
da psicologia, embora remonte a época dos gregos, teria
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sido banido dos estudos no século XIX com Behaviorismo,
voltou a ser estudado com o advento do processamento
da informaçâo na Psicologia Cognitiva. O presente
trabalho abordaré essencialmente as diferentes distinçöes
que podem ser feitas entre as representaçöes mentais,
para que possamos aprofundar o entendimento sobre o
como se organiza o conhecimento. De acordo com
Eysenck, (1994) poderfamos fazer uma distinçâo entre as
representaçöes externas (as que utilizamos no nosso dia-a-
dia), e as representaçöes mentais intemas.
Representaçöes mentais extemas podem ser consideradas
como por exemplo, figuras e palavras. Tal divisâo,
evidencia a distinçâo que pode ser feita entre duas
perspectivas principais: as representaçes simbölicas e as
representaçöes distribufdas. As representaçöes simbölicas,
embora seja uma questâo bastante controvertida, podem
ser divididas em representaçöes analögicas e
proposicionais. O exemplo mais claro de uma
representaçào analögica é uma imagem visual, ainda que
as imagens auditivas também possam ser corsideradas. Jâ
as representaçöes proposicionais, captam conceitos
subjacentes a uma situaçâo e sâo mais abstratas. O ponto
central que se apresenta é a questào imagem/proposkâo.
Seguindo esse estudo abordar-se-â detalhadamente:
representaçao mental, representaçâo analögica,
representaçao simbölica e representaçào distribufda.
Exemplos de estudos nessa ârea sào os realizados Paivio
(1973), sustentou a proposta da existência de dois sistemas
simbölicos separados, mas interdependentes através do
estudo de figuras e palavras; Shepard (1973), da
Universidade Stanford que estudou o hmcionamento nos
indivfduos através de uma forma de representaçâo que
envolve imagem visual. Shepard estudou as habilidades
dos indivfduos para formar representaçöes mentais de
objetos - sejam eles formas familiares ou desconhecidas
-  e para responder perguntas sobre suas similaridades
ffsicas. Em estudos tfpicos, pedia aos sujeitos que
julgassem se duas fonnas geométricas apresentadas eram
a mesma quando uma delas sofria uma rotaçâo, ou que
respondessem perguntas sobre outros tipos de entidades,
que podiam ser concebidas como imagens (Shepard &
Chipman 1970). Juntamente com sua colega Metzler,
Shepard descobriram que os tempos de reaçâo que
precedem decisöes sobre a identidade de formas refletem
diretamente o tamanho do ângulo de diferença entre a
orientaçâo das duas formas. Em suma, muitas foram as
contribuköes dos psicölogos cognitivistas à psicologia,
identificando fenömenos fascinantess que vào desde o
ntimero de unidades que podem ser mantidas na mente
em um momento qualquer, à maneira pela qual as formas
geométricas sâo movidas mentalmente, por adultos
nonnais; estabeleceram m uitas comparaçöes intrigantes,

e que abrangem a diferença entre operaçöes concretas e
formais nas crianças ao contraste entre a representaçâo
proposicional e formas visuais de imagética; criaram uma
série de métodos novos, alguns tecnicamente sofisticados
e também aprimoraram técnicas que jâ existiam hâ um
século. Desse modo, por se tratar de uma ciência que estâ
em corstante fluxo, certamente, estudos que vêm sendo
desenvolvidos sobre representaçlo mental, contribuem
para que se aprofunde e aperfekoe os conhecimentos,
criando novos e diferentes cortstrtltos representacionais
necessârios para caracterizar a riqueza da cognkâo
humana.

Palavras-chave: Ilepresentaçâo Interna; ReprcseAllcçf-fo
Externa; Tratamento Da fll/tlrrrllflo
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SIMP 03 CONTRIBUIIX ES DA PSICOLOGIA PARA H. Maimoni - Universidade de Uberaba (UNIUBE),
A QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL Uberaba, M G

Simp 3.1 ESTRATIGIM MEDIACIONALS: IY LICAIXES PARA
A QUAUDADE NA EDUCKXO INFANTIL. Celia Vectore,
Universidade Federal de Uberlândia, UberlândiazMG

Um dos parâmetros de qualidade enfatizados pela
literatura intemacional relaciona-se, entre outros, com as
interaçöes mediacionais na educaçào da infância. Os
conhecimentos oriundos dos esttldos psicolögicos, que
elucidam o modo como as crianças se desenvolvem e
aprendem, além das noçöes sobre a melhor forma de
organizar os recursos e oportunidades de aprendizagem
para as crianças, contribufram para reakar a importância
da qualidade dos comportamentos mediacionais tanto na
famlelia quanto na escola. Em relaçâo à escola infantil,
programas como o MISC -Mediational Intervention
Sensitizing Caregivers e o EEL-Effective Early Leaming
Project, têm apontado a institukâo como um recurso
social bâsico para melhorar as condköes de vida na
infância, potencializando o desenvolvimento infantil.
Desse modo, hâ a necessidade de formaçâo e
desenvolvimento profissional dos educadores que lidam
direta ou indiretamente com a criança. Por outro lado
torna-se necessârio à clarificaçâo do conceito de criança,
pois o mesmo reflete-se nas prâticas institucionais
Portanto, numa escola alicerçada nos parâmetros de
qualidade, a crimxa é vista como sujeito de direitos, ou

' 

seja, direito a ser educada de forma que alcance o seu
pleno desenvolvimento, além de ser competente, o que
significa a possibilidade da institukao enriquecer as
experiências trazidas por ela. Mas como aferir
implementar a qualidade das interaçöes que permeiam o
universo infantil? Responder a tal questâo nâo é tarefa
fâcil, muito embora estudos tanto nacionais quanto
internacionais têm enfatizado uma variâvel diffcil de ser
definida e, assim, de ser medida que se trata do ''calor
humano''. Outros aspectos-chave presentes na literatura
apontam como parâmetros de qualidade sâo: organizaçâo
dos espaços; atençâo privilegiada aos aspectos
emocionais; diferenciaçâo de atividades para abordar
todas as dimertsöes do desenvolvimento e todas as
capacidades; rotinas estâveis; utilizaçâo de uma
linguagem emiquecida; atençâo individualizada a cada
criançaitrabalho com os pais e as mâes e com o meio
ambiente. Desse modo, a presente discussâo enfatizaré as
possfveis estratégias que tanto pais quanto educadores
podem utilizar num relacionamento de qualidade com a
criança. Para tanto, serâ feita referência a pesquisa para a
validaçâo do Projeto de Aprendizagem Pré-escolar Efetiva
em contexto brasileiro, o qual jâ foi implementado com
sucesso, em instituköes de educaçâo infantil pliblica e
privada de diversos pafses europeus. .Assim, em virtude
da quase inexistência de irtstrumentos brasileiros voltados
à avaliaçâo da qualidade das interaçöes mediacionais,
toma-se extremamente oportuno enfatizar as
contribuiçöes da Psicologia, na elaboraçâo de medidas de
melhoria da qualidade no atendimento à criança pequena.
Apoio: FAPEM IG

Palavras-chave: M ediaçao; Escola; Famllia

Sfllg 3.3 A ORGANCACAO Do EspAço E TEMM :
AY IENTE DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL. Eliana
Bhering, UNIVALI, Itajaf, SC

A formaçâo de professores para a educaçâo infantil
enfrenta algurts desafios pröprios das caracterfsticas do
trabalho educativo com crianças de 0 a 6 anos. O primeiro
deles refere-se à questâo da baixa escolaridade dos
educadores.Assim, hâ os professores que receberam uma
formaçào inicial em escolas para esse fim e que agora,
com a nova legislaçâo, devem receber uma formaçào
continuada, no pröprio local de trabalho, ou em centros
de formaçâo municipais. Como realizar a tarefa de
formaçào de professores? Formaçao continuada para
quem nào tem a formaçâo inicial? Um outro desafio que
se coloca refere-se à dupla tarefa da Educaçâo Infantil - o
cuidar e o educar a criança pequena. Programas de
formaçâo de professores destinam-se a professores e nâo a
cuidadores. Como proceder para formar professores que
também sejam cuidadores? Foi a partir dessas
preocupaçöes, que teve infcio esta pesquisa em formaçâo
de professores em uma creche do interior de Minas
Gerais, como parte de um projeto maior, cujo objetivo é a
qualidade da educaçâo infantil. Esse estudo tem como
referencial teörico as principais contribuköes da
Psicologia, corusiderando especialmente, a teoria söcio-
histörica de Vygotsky, a qual enfatiza a funçâo mediadora
dos conhecimentos cientfficos na superaçâo dos conceitos
espontâneos, promovendo uma ruptura com a forma de
pensamento e açâo pröprios do cotidiano. Procura, assim,
oferecer oportunidade para que o professor possa
elaborar seus pröprios irtstrumentos e seu discurso ,
através da apropriaçao do conhecimento construfdo na

e ârea. Um dos conhecimentos cortstnlfdos refere-se às duas
dimertsöes do processo de mediaçâo: o envolvimento da
criança e o empenho do adulto, tratado através do . EEL
Project -Effective Early Leaming Project, o qual se
preocupa em oferecer ao professor condköes para uma
boa mediaçâo, por meio das dimensöes referidas. Para
tanto, parte-se de um diagnöstico da irtstitukâo e da
situaçâo de aprendizagem da criança, através de vfdeo-
gravaçöes, que sâo discutidas com os professores e, as
propostas sâo traçadas em conjunto. Com base nesse
programa, foi possfvel iniciar uma proposta de formaçào
de educadores, enfatizando as relaçöes mediacionais, as
quais vislumbraram em mudanças concretas na
irtstitukâo estudada. Apoio: FAPEMIG
Palavras-chave: Formaçno; Educador; CH:n(4

Sintp 3.2 A QUALIDADE NA EDUCAG O INFANTIL:
IMPLICAX F-S PAllA A FOItMKAO DE PROFESSORFS. Eulélia

A organizaçâo, do espaço ffsico, dos tempos e da rotina,
da sala de aula na educaçâo infantil é hoje cortsiderada
como um indicador de qualidade de programas para a
infância e irtstituköes de educaçâo infantil.. A organizaçâo
do ambiente coletivo para crimxas de 0 a 3 anos e 4 a 6
anos determ ina as possibilidades de interaçâo entre
crianças, adulto e crianças, crianças e objetos/materiais; o
tipo de acesso às atividades disponfveis, aos outros
ambientes da instituiçâo e aos ambientes fora de
instituiçâo; e o nfvel de segurança oferecido para as
crianças. A organizaçâo do espaço inclui a organizaçâo
dos mobiliérios no espaço ffsico bem como a organizaçâo
dos materiais/brinquedos que serâo disponibilizados no
dia-a-dia na educaçâo infantil. Desta forma, é muito
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importante que se leve em consideraçào os seguintes
aspectos: quâo atraente o espaço é feito, preparado e
disponibilizado para as crianças; se o espaço é dividido
em Jreas bem definidas e dentro do interesse e
habilidades da criança de forma a encorajar diferentes
possibilidades e atividades; a visibilidade e o alcance aos
objetos/materiais/brinquedos; a possibilidade de
locomoçâo das crianças e materiais na sala de aula;
existência e permanência de materiais diversos no
ambiente das crianças para garantir a exploraçâo e
brincadeiras que desencadeiam descobertas, interaçöes,
discussöes e envolvimento nas atividades; acesso fâcil aos
materiais mantidos em outros locais que nâo o ambiente
usual de permanência das crianças; e tipos de möveis em
osköes que permitam o ''trârksito'' das crianças na sala.P
A cortsideraçâo destes aspectos no planejamento da
institukào, permite e garante que as crianças possam
tomar iniciativas (exercitando sua autonomia, desafiando
seu desenvolvimento e se interessando pelas atividades
propostas), envolvam-se com uma aprendizagem ativa e
significativa; se sintam seguras, valorizadas, competentes
e curiosas; e tenham um relacionamento positivo com os
adultos e as crianças, conforme estudos empreendidos
em irtstituköes infantis , os quais subsidiam as
implicaçöes do arranjo do espaço ffsico para as crianças de
0 a 3 anos e 4 a 6 anos (assim como para turmas que
incluem vérias idades) e das vârias alternativas de
materiais/obl'etos/brinquedos, no fomento as relaçöes
positivas entre todos os envolvidos e no desenvolvimento
saudâvel das crianças pequenas . Além disso, a
organizaçào do espaço e do tempo na infância e a
disponibilizaçâo dos materiais influenciam o
aproveitamento do potencial de cada criança, e do grupo
,sendo, a participaçao do adulto vital, na medida em que
e1e se coloca na situaçâo criada para a criança como um
mediador e facilitador, como elemento ativo na interaçâo
adulto/criançats), participante do processo educacional e
social e nâo somente como observador e regulador dos
compol-tamentos. Para tanto, faz-se necesslria a
exploraçâo dos seguintes töpicos: o contexto da
aprendizagem ativa e significativa; arranjo e organizaçâo
dos möveis; arranjo e organizaçâo das âreas de interesse;
arranjo e organizaçâo dos materiais, objetos e brinquedos;
a rotina diâria; atividades de pequenos grupos e grandes
grupos; interaçöes adulto/crianças; crianças/crianças; o
PrOCeSSO Planejar-fazer-rever; Os recursos humanos: seus
potenciais e suas limitaçöes; a importância do
envolvimento de pais nas rotinas das crianças.

Palavras-chave: Espaço; Orgnnfzfllfi'p; Qualidade
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em uma anllise qualitativa de episödios de brincadeira
em crianças de 2 a 5 anos, durante atividade livre e sem
intervençào direta de adultos. Os episödios descritos e
analisados provém de dois bancos de dados
vfdeogravados: (a) 40 sessöes de observaçào (uma a duas
horas de duraçâo), ao longo de dois anos, de um grupo
multi-etârio (dois a cinco anos) de crianças de ambos os
sexos, em um centro de recreaçâo no municfpio de
Carapicuiba, SP, em ambientes internos e externos; (b) 20
sessöes de observaçâo (cinco a 45 minutos de duraçâo) de
dfades femininas e masculinas de três anos de idade, em
uma situaçâo semi-estruturada em sala de creche, na
cidade de Sheffield, Inglaterra, ao longo de quatro
semanas. As duas situaçöes diferem sob v4rios aspectos
de interesse potencial para a anslise: em tennos de
ambiente imediato, na composkâo social, arranjo espacial,
disponibilidade de espaço e de materiais de construçâo,
duraçao das sessöes e do tempo de freqûência das
crianças ao local; e em termos mais amplos, pelas
diferenças geogrâficas, étnicas e culturais. Para fins de
anâlise, distinguem-se nas brincadeiras de casinha, por
um lado, as açöes de constnlçâo, que envolvem atuaçâo
das crianças sobre o espaço e os objetos disponfveis,
configurando-os de forma a constitufrem territörios -
espaços demarcadosz marcas; abrigos - espalos cobertos
ou ''tetos''; e cantos forrados, berços ou ''ninhos'' De
outro lado, as açöes de ocupaçâo, constitufdas por
atribuköes de papéis, trartsformaçao do significado e de
usos de objetos, e outras formas de jogo simbölico ou faz-
de-conta. Sâo discutidas comparativamente algumas
interpretaçöes teöricas sobre os significados motivacionais
e funcionais desses dois aspectos do brincar de casinha.
Discutem-se ainda: a contribukao da estruturaçâo do
espaço e dos materiais disponibilizados às crianças para a
cortstitukào da brincadeira, para seu enriquecimento e
para sua continuidade temporal; a sazonalidade desse
tipo de atividade; algumas possfveis relaçöes com gênero;
e algumas questöes metodolögicas relativas ao papel de
açöes motoras e de verbalizaçöes na descrkao
interpretaçào dessa modalidade de brincadeira.

Pesquisador-bolsista do CNPq. Apoio FAPESP

Palavras-chave: Brincadeiras, ctwstrlzflo, ocupaçno

Simp 4.2 Usos E DELM TK OES DE ESPACOS POR M EMNOS
E MENINM  EM BIUNCADEIIW S DE RUA. llka Dias Bichara
(Departamento de Psicologia - Universidade Federal de
Sergipe)

SIMP 04 TEMPO, ESPACO E BRINCADEIRA

Simp 4.I O NINHO E O TETO: SOBRE BRINCADEIIWS DE
CONSTRUIR CM INI'WS. Ana Maria Almeida Carvalho
(Instituto de Psicologia - Universidade de Sâo Paulo)
Este trabalho focaliza brincadeiras de casinha sob três
ângulos principais: o de sua diversidade e, ao mesmo
tempo, generalidade intercultural e histörica; o aspecto
descritivo, sua prâtica; e a interpretaçâo de seu significado
funcional e motivacional. Essas questöes s:o exploradas,
por um lado, através da literatura, que tem abordado esse
tipo de brincadeira tanto com enfoque antropolögico
quanto do ponto de vista psicolögico; por outroz com base

Estudos têm demortstrado que meninos preferem
brincadeiras com muita açâo, ocupam grandes espaços
abedos, mostram mais publicamente dominância nas
interaçöes e alternam freqùentemente as brincadeiras;
enquanto as meninas preferem brincadeiras estruturadas,
com pouca movimentaçâo, em espaços delimitados ou
fechados. Além disso, é amplamente comprovado que
tanto meninos como meninas preferem brincar em grupos
segregados por sexo. Portanto, estereotipia de gênero na
escolha das brincadeiras, tipificaçâo comportamental e
segregaçâo sâo caracterfsticas muito freqûentes quando se
estuda a organizaçâo social da criança para brincar. A
observaçâo de crianças em ambientes onde possam se
organizar de forma espontânea pode revelar aspectos
mais sutis associados a essas caracterfsticas. A rua nos
parece ser um desses ambientes. Principalmente na
periferia das grandes cidades e em cidades de menor

55



XXXII Xepait'ip Anual de Psicologia
porte, onde o modo de vida urbano contemporâneo ainda
nâo estl totalmente instalado, a rua é um ambiente onde
interaçöes e aprendizagens importantes se dâo, em
particular nos eventos que envolvem brincadeiras.
Investigar como meninos e meninas fazem uso do espaço
e o delimitam em brincadeiras na rua e fatores associados
a esses usos, foi o objetivo deste trabalho. Para tal se
observou, tanto através da técnica da varredura quanto de
registro cursivo de sujeito focal, grupos de crianças
brincando nas ruas do bairro Rosa Elze situado na Grande
Aracaju. Foram encontradas 28 brincadeiras diferentes em
74 episödios registrados. A constataçâo de que no Rosa
Elze também se observa a tendência verificada em

Resumos de Cpr/ll/pklfJp Cientlf' lca
de crianças realizadas na nm. Utilizando-se a técnica de
varredura, as observaçöes foram realizadas nos três
tumos, em uma quinzena de cada mês, em dias
alternados. Os dados foram organizados em planilhas que
penuitiram verificar a freqitência de registro por mês, por
turno, por sexo e idade do brincante. As brincadeiras
foram organizadas em categorias mais gerais, de modo a
desconsiderar possfveis variantes e modalidades
(presentes, por exemplo, nas brincadeiras ritmadas, peteca
e pira). Foram encontradas 52 brincadeiras tradicionais.
Destas, somente 3 (futebol, pira e tacobol) sâo
essencialmente perenes, ou seja, foram encontrados
registros em todos os meses do ano; 24 apresentaram
registro episödico (baixa freqitência e distribuk:o pouco
concentrada); 25 sâo sazonais (alta concentraçào em
determinado perfodo). A freqûência relativa de registro
permite distinguir que algumas brincadeiras sâo
preferidas em detrimento de outras, caracteristicamente o
'' apagaio'' e '' eteca'' sâo hegemônicas. A hegemonia deP P
uma brincadeira tende a diminuir a variedade de
brincadeiras no perfodo e a influenciar a ocorrência das
pröprias brincadeiras perenes. A rua é um ambiente
predominantemente masculino, o que se revela pela
maior freqitência masculina e pela maior quantidade de
brincadeiras predominantemente masculinas; somente
cinco sâo predominantemente femininas. Curiosamente,
duas brincadeiras predominantemente femininas
(''eléstico'' e 'kemitério'') parecem ser também
influenciadas pela hegemonia da ''peteca'' e do
''papagaio/'. N;o foi encontrada nenhuma correlaçâo
significante da freqtëncia das brincadeiras com medidas
climéticas (temperamra, fndice pluviométrico e
velocidade e direçâo dos ventos). h maior freqiiência de
atividades ltidicas foi registrada no perfodo vespertino;
entretanto, algumas sâo tfpicas de determinados turnos.
Brincadeiras como o ''cemitério'' foram registradas
somente nos perfodos matutino e vespertino, enquanto
ue o ''carrasco'' é predominantemente uma brincadeiraCl
notuma; a visibilidade necesséria para a prética da
brincadeira é um dos fatores que podem estar
determinando tal distribukâo. Analisando-se a estrutura
das brincadeiras, percebe-se que cada brincadeira

caracterfsticos de

estudos anteriores de que meninos ocupam espaws mais
abertos que permitam grande movimentaçio, enquanto as
meninas preferem âreas mais delimitadas e protegidas e
bem pröximas as suas casas, n;o excluiu o registro de
brincadeiras que se diferenciaram desta tendência geral.
Meninos também ocuparam espaços reduzidos com muita
freqitência, por exemplo, no jogo de gude e meninas
participaram de brincadeiras com muita movimentaçào e
ocupando espaços abertos como nas de pega-pega, pique-
alto, cola-ajuda etc. Uma constataçào importante é a de
que todas as brincadeiras implicam na delirrtitaçâo de um
detelminado territörio, desde aqueles impostos pelo
pröprio jogo, como por exemplo, a marcaçâo de um
Qampo'' local de traves ou redes; quanto na ocorrência#
de delimitaçöes nâo explfcitas como, por exemplo, nâo
passar para outra rua numa brincadeira de pega-pega ou
de esconder. Parece haver um acordo implfcito de que o
jogo acontece dentro dos limites da pröpria rtla, nâo
sendo permitido ye esconder no interior das casas ou
correr além da pröxima esquina. Apenas nas brincadeiras
de empinar pipas essa delimitaçâo parece nâo ocorrer.
Apesar do uso do espaço onde a criança se coloca nâo
precisar ser muito amplo, parece nâo haver limite na
ocupaçâo do espaço aéreo. M uitas sâo as possibilidades
de usos do espaço por meninos e meninas em
brincadeiras, algumas revelando adaptaçöes aos espaços
possfveis, outras ao tamanho dos grupos e habilidade dos
brincantes, nâo sendo o gênero o fator principal para esses
USOS.

apresenta padröes interaçâo, alpm sPalavras-chave: Brincadeiras de mc, gênero, oc-lzluffy do d
os (sem necessidade de interaçâo entre osmais agregaespaço

participantes, ex: bingo e bozö), outros mais intergrupais,
ou seja, que requerem associaçâo para competkâo
(''futebol'' e ''cemitério'') e outros inter-individuaisSimp 4

.3 'l'EMpo DE BRWCAR: ALGUMAS REFLEXOES A (peteca
, fura-fura). Acredita-se que tais arranjosRF

-qpErro DA SAZONALIDADE EM BIUNCADEIIWS DE RUA. proporcionam uma variedade e sucessâo de experiênciasF
emando Augusto Ramos Pontesl (Departamento de sociais e emocionais que podem ser funcionalmente
Psicologia Experimental - Universidade Federal do Parâ / relevantes para a aquisiçâo de padröes comportamentaisB
elém - Parâ) culturalmente adequados

.

Apesar da relativa documentaçâo existente sobre
brincadeiras de rua, descrköes sistemâticas sâo ainda
escassas na literatura, principalmente no que se refere à
ocorrência cfclica de determinadas brincadeiras. Sabe-se
que algumas brincadeiras estâo associadas a algurts
eventos climéticos e outras a determinados perfodos
festivos (festa junina, quaresma e pâscoa). Entretanto, a
complexa dinâmica do revezamento e da interinfluência
entre as brincadeiras ainda estâ para ser desvendado. A
parlir de uma descrkâo das brincadeiras de rua,
pretendeu-se neste trabalho, levantar possfveis aspectos
associados à ocorrência cfclica de determinadas
brincadeiras. Em um bairro da periferia de Belém, foram
observadas, durante o perfodo de um ano, as brincadeiras
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ENFIQENTAX NTO. Mlrcia Regina Marcondes Pedromônico Palavras-chavez Vigilincia do fWaltdripitw/tl' Risco
(Escola Paulista de Medicina - UNIFESP, Sâo Paulo, SP) biolkgico c psicossccial; Comportamento

Os problemas de desenvolvimento da criança sào
identificados, na maioria das vezes, pela presença ou
ausência de determinados padröes de comportamentos
idade-dependentes. No entanto, ta1 identificaçâo depende
da ârea do desenvolvimento examinada e da gravidade
da manifestaçâo. Por exemplo, os atrasos do
comportamento motor sào mais facilmente identificâveis,
mas tem menor previsibilidade com o stattls de
desenvolvimento futuro, enquanto que os atrasos de
emissâo sâo de diffcil identificaçâo e mantém maior
associaçâo com problemas acadêmicos e com o quociente
de inteligência na idade escolar. No meu entender, a falta
de conhecimentos dos marcos de evoluçâo tfpicos e a falta
de consenso entre os profissionais de diferentes éreas
sobre termos como atraso e disttirbio afetam o
reconhecimento de determinadas p'sicopatologias que
poderiam receber intervençâo essencial em tempo
considerado crftico para o desenvolvimento saudâvel da
criança. O atendimento às necessidades da criança tem
implicaçöes de ordem legal, econômica, polftica e
humanitâria. f; de direito da criança e do adolescente
receber assistência médica, psicolögica, educacional e
social; a J'ustificativa senào humanitâria é econômica pelo
fato de que intervençöes especiais sâo dispendiosas para a
famflia, para a comunidade e para o Estado. Além disto,
do ponto de vista polftico, um pafs bem sucedido no
ranking mundial tem seus cidadàos irtseridos no mercado,
produtivos para si pröprio e para a sua comunidade.
Desta forma, volto a acentuar a importância do
atendimento à criança visando sua f'utura irtserçâo social
como cidadâo produtivo, autônomo e independente.
Assim, entendo a importância da vigilância e
acompanhamento do desenvolvimento saudâvel da
criança. Conhecer os fatores de risco biolögico e social é
fundamental. Fazer a assistência às crianças expostas a
estes riscos é um desafio. Como ponto de partida e em
discussâo, considero titil adotar irtstrumentos de triagem
de fâcil e râpida aplicaçâo, envolvendo material de baixo
custo, que contemple uma avaliaçâo global do
desenvolvimento da criança em idade pré-escolar. A
escolha do instrumento deve visar a possibilidade de o
profissional envolvido com a atençâo primâria à criança
decidir aquelas que devem ser referidas para investigaçào
aprofundada. Nos grupos de crianças onde hâ um risco
previamente conhecido, por exemplo, a prematuridade e
o baixo peso, o acompanhamento do desenvolvimento é
fundamental, tanto para a assistência do grupo quanto
para o desenvolvimento da pesquisa longittldinal,
dispendiosa e pouco realizada em nosso pafs, buscando
evidenciar os efeitos destes riscos originais ao longo da
infância e da adolescência. Com tais premissas, o objetivo
da apresentaçâo é mostrar pesquisas com os instrumentos
de triagem (DENVER II, 'FEPSI, LAW  e CBCL) que vêm
sendo utilizados dentm do Setor Interdisciplinar de
Desenvolvimento do Comportamento e Psicodiagnöstico
da Infância e do Adolescente, buscando evidenciar as
vantagens e limites de seu uso em diferentes gnlpos de
risco, biolögico e/ou ambiental. é funçâo do pesquisador
investigar e divulgar as condköes de proteçâo para o
desenvolvimento da criança em risco, discutindo medidas
de intervençâo social que facilitem a implementaçâo das
condköes protetoras da saûde integral da criança.

Simp 5.3 DEncc o DE Rsco E INTERVENIAO PREVENTIVA
EM BEBGS DE ALTO ltlSco NEONATAL. Malia Beatriz
Martins Linhares (Faculdade de Medicina de Ribeirâo
Preto -universidade de Sâo Paulo, Ribeirâo Preto, SP),
Ana Emflia Vita Carvalho (FAEPA-HCFMRP/ FFCLRP-
USP)**; Ana Maria Almeida Motta (FAEPA-HCFMRP);
Andrea Frizzo de Carvalho Barbo (FAEPA-HCFMRP);
Carolina Machado (UFSCar)*; Daniela Vincci Lopes
(FFCLRIXUSPI*'; Francisco Eulögio Martinez IFMlIP-
USP); Ana Beatriz Gonçalves (HCFMRP-USP); Arthur
Lopes Gonçalves (FMRP-USP)
Avanços na assistência prestada ao recém-nascido pré-
termo com muito baixo peso (<1500g) em unidades de
tratamento intertsivo neonatal IIJ7*lNI têm contribufdo
significativamente para garantir a sobrevivência de bebês
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Simp 5.2 PERSPECTIVM A BRE AVAIJAG O DO CONTEXTO
FAMILIAR E A PROMCW O DO DESENVOLVISIN O. Ana
Cecflia de Sousa Bastos (Departamento de Psicologia,
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, Universidade
Federal da Bahia, Salvador, BA)
Discute-se, nesta apresentaçào, uma experiência de
pesquisa que arlicula diferentes perspectivas de
observaçâo e anâlise da faml-lia enquanto contexto de
desenvolvimento. O ponto de partida foi um estudo
epidemiollgico realizado numa amostra de 345 famflias e
cuja principal contribukâo cortsistia em incluir, na anslise
da determinaçâo social dos trartstornos mentais na
infância, o Inventârio HOME, de Bradley e Caldwell, para
medida da qualidade da estimulaçào disponfvel no
ambiente doméstico de crianças de 0 a 6 anos de idade.
Estimativas de prevalência de trartstornos psiquiâtricos
foram correlacionadas, assim, a variâveis distais (söcio-
econômicas) e ambientais (familiares). Esse estudo foi
instigante o suficiente para gerar novas questöes que, por
sua vez, conduziram a uma investigaçâo de cunho
etnogrâfico, voltada ainda para a obsezvaçâo da famflia
enquanto contexto de desenvolvimento, mas assumindo
em sua abordagem uma diferente perspectiva, em termos
teöricos e metodolögicos, apresentando-se como estudo
de casos e gerando categorias descritoras dos eixos em
torno dos quais se organizavam prâticas e significados
ligados à. criaçâo de filhos. Esses dois estudos foram, de
certa forma, marcadores iniciais nesse percurso, definindo
suas duas ênfases principais: o olhar sobre o contexto de
desenvolvimento (sua estruturaçâo culttlral) e a pergunta
sobre vulnerabilidade e resiliência, risco e proteçâo, que,
por sua vez, remete à avaliaçâo de processos e resultados
do desenvolvimento. Sâo discutidas as implicaçöes
metodolögicas e préticas dessa experiência, destacando-
se, no primeiro caso, a importância do enfoque
longitudinal que, a partir desses estudos iniciais, pelmitiu
analisar trajetörias de desenvolvimento até a adolescência,
e, no sepmdo, o desafio de articular avaliaçöes do
desenvolvimento à intervençâo sistemltica, em nfvel
interdisciplinar e intersetorial. Destaca-se, finalmente,
como o olhar sobre o contexto e a articulaçâo pesquisa-
préticas profissionais podem efetivamente promover
desenvolvimento e saûde na infância e na adolescência.

Palavras-chave: Vigilância flo desenvolvimento; Risco
biolôgico e psicossocial; Comportamento
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de alto risco neonatal para transtomos do
desenvolvimento. Como estes bebês se desenvolvem apös
a alta hospitalar? Responder à questâo sobre qualidade de
vida de bebês ex-prematuros requer a implementaçâo de
programas de ''folow-up'' em termos de assistência e
pesquisa. Nesses programas insere-se o acompanhamento
longimdinal dos bebês no rnfnimo nos dois primeiros
anos de vida, realizado por equipe interdisciplinar. A
detecçâo dos indicadores de risco para trartstornos de
desenvolvimento e das Jreas afetadas pennite tomadas de
decisöes sobre avaliaçào diagnöstica quando necessâria.
Esta visa confirmar os casos identificados elegfveis para
medidas de intervençào preventiva indicada. A avaliaçâo
requer, de um lado, a detecçâo de dificuldades ou
vulnerabilidades da criança, e, por outro lado, seus
recursos e potencialidades. Paralelemente, faz-se
necesslria a identificaçao de riscos psicossociais do
ambiente familiar, assim como mecanismos de suporte e
proteçâo psicossocial. O intetogo entre risco e proteçâo
permite avaliar o processo de ''resiliência'' no grupo de
alto risco de crianças ex-prematuras. Baseando-se na
premissa de garantir a qualidade de vida dos bebês de
alto risco neonatal enfrentamento das adversidades, foi
implementada uma linha de investigaçâo de ''folow-up''
de bebês nascidos pré-tenno de muito baixo peso
(<1500g). Baseando-se na premissa de garantir a
qualidade de vida dos bebês prematuros no
enfrentamento das adversidades, foi implementada uma
linha de investigaçâo de ''folow-up'' de bebês nascidos
pré-termo de muito baixo peso. Reunimos, no momento, o
seguimento de 89 bebês que regularmente sâo avaliados
através de escalas de desenvolvimento (Denver II, Escala
de Desenvolvimento do Comportamento da Criança e
Bayley- 11), entrevistas com a fanu-lia e observaçao
sistemâtica em situaçöes estrtlturadas de interaçâo do
bebê com objetos e com a mâe. Paralelamente às
avaliaçöes, as mâes recebem orientaçöes quanto à
estimulaçâo mediada do desenvolvimento e
aprendizagem do bebê. Os resultados do folow-up
revelam sinais de enfrentamento com sucesso
especialmente nos bebês cujas farm-lias retinem recursos e
tem poucos eventos vitais adversos. Na avaliaçâo do
desenvolvimento foram encontrados em muitos
momentos do curso do desenvolvimento nfveis
compatfveis com os de crianças tfpicas a termo. Os sinais
de dificuldade, quando ocorrem, concentram-se em ârea
motoras, especialmente pel'to do 10 ano de vida, e no
comportamento. Os achados têm reafirmado a relevância
de programas de carâter preventivo de vigilância do
desenvolvimento para garantir a qualidade de vida com
critérios adequados para adaptaçâo e integraçâo da
criança ao meio ambiente. Serâ objeto da apresentaçâo a
fundamentaçào teörica- conceitual, a metodologia de
estudo, o recorte dos resultados integrados de um
conjunto de pesquisas relativos ao desenvolvimento do
primeiro ano de vida dos bebês relativos ao referido
programa de assistência e pesquisa (FAPESP; CNPq)

Palavras-chave: Vigilânda J!t? desenvolvimento; Risco
biolôgico e psicossocial; Comportamento
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Simp 6.1 EFEITOS PSICOLUGICC)S DA VISITA MCDICA
DIDATICO-ASSLSTENCIAL NOS PACIENTES DA ENFERMARIA DA
CLINICA MIDICA GERAL DO HOSPITAL DM CLXICAS DA
FACULDADE DE MEDICWA DA USP. Ana Rosa Sancovski
(Divisio de Psicologia do Hospital das Clfnicas da
Faculdade de Medicina da USP)
A forma de tratar os pacientes pode ser ensinada pela
teorip e prética formais, mas também pelas atitudes do
mestre e pela relaçâo médico paciente que estabelecida.
Objetivo: avaliar os efeitos positivos ou deletérios da
visita médica em grupo ao leito dos pacientes da
Clfnica Médica Geral pois e1a pode melhorar ou piorar a
ansiedade e a depressâo jâ contidas e instaladas no
paciente e testar um modelo de visita médica hospitalar
que priorize o paciente enquanto sujeito. Estudaram-se 95
pacientes com idades entre 16 e 65 anos, divididos em
três grupos: um com 36 pacientes (G0) que recebe visita
na enfermaria mas nâo se discute à beira do leito; outro
com 34, (G1) que recebe visita na enfennaria e se discute
à beira do leito e um novo, experimental, com 25 pacientes
(G2), com visita na enfermaria e nova forma de discutir ao
leito, com participaçâo ativa do paciente em seu processo
de recuperaçâo. Método : todos os pacientes, na véspera
da visita, foram submetidos à escala HAD para medir
artsiedade e depressâo e à parte pré-visita do Questionârio
de Avaliaçao da Intem açâo do Paciente da Clfnica Médica
Geral (QAIPCMG). No dia da visita, apös a mesma,
reaplicou-se a escala HAD, a parte pös-visita do
QAIPCMG , que contém um quadro de Sentimentos e
Sensaçöes a serem escolhidos como tendo sido sentidos
pelos pacientes durante a visita médica, o Teste de
Apercepçâo Temâtica - TAX pranchas 1 e 15 e
Questionério Desiderativo. Critérios de inclusâo: doentes
crônicas menores e agudos maiores internados hâ mais
de uma semana e nao mais do que duas. Anâlise
estatfstica : Qui quadrado e Kruskal Wallis. Resultados:
as medidas de ansiedade e depressâo da escala HAD pré e
pös visita nâo apresentaram diferenças estatisticamente
significanteé. O gnlpo G2, propôs ao paciente que se
sentasse, nâo usou termos técnicos para discutir o caso,
explicou quais eram as medidas propostas para
continuar o tratamento, pediu sua autorizaçâo para
realizar novos exames e procedimentos, olhou e ouviu
suas colocaçöes, obteve referências de alegria (p=0,0009)
e tranqùilidade (p=0,0058) por parte dos pacientes,
estatisticamente significantes quando comparados às
respostas dos outros dois grupos. O grupo G2 referiu
um nflmero maior de aspectos positivos observados na
visita médica, (p = 0,0186) se comparados aos grupos G0
e G1. Os testes psicolögicos projetivos mediram e
analisaram as capacidades de abstraçâo e elaboraçâo
mental de 52% da amostra, apontando que, nos 3 grupos
37,68% dos pacientes, mostrou boa capacidade para
elaborar o impacto da internaçâo e da doença, porém 40%
apresentou pouca capacidade para conter aspectos
negativos de suas personalidades. Conclusâo: se nâo se
cuidar do que e como se fala, nâo olhando e ouvindo o
paciente, cortsiderando-o como sujeito, a visita médica
pode ser iatrogênica.

Palavras-chave: hospital, padentes, inlcrllnffib, ensino-
médico, sentimentos, sensaçks

SIMP 06 A INSEK AO DO SUBJETIVO NO
OBJETIVQ: COYSTRIBUIX ES DA PSICOLOGIA NA
EDUCACAO MEDICA
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5911P 6.2 A RELAIXO MIDICO-PACIENTE: SUBSYIOS DA
PslcotoclA PARA A EDUCAG O MéDICA. Liliana Liviano
Wahba (PUC-SP, Sâo Paulo, SP)
A medicina tem-se orientado por meio do modelo
biomédico, pennitindo resultados comprovados e
conquistas cientfficas de fundamental importância. Ta1
modelo é utilizado nas escolas médicas, priorizando a
linguagem objetiva e as f'unçöes do pensamento e da
sensaçio. Contudo, o avanço de âreas ligadas às
neurociências, à neuroimunologia . e às pesquisas
psicossomâticas confirmam, cada vez mais, a importância
da psique nos estados de salide e de doença. Com base
nessas teorias cientfficas procura-se pesquisar se a atençào
dada a uma linguagem subjetiva e a comportamentos nâo-
verbais, além de trazer beneffcios para a acolhida e adesao
do paciente, pode ser considerada um instrumento clfrtico.
O princfpio subjacente é que o emprego de um
instrumento psicolögico auxilia a detectar processos
pouco percebidos pela consciência lögica, que interferem
no adoecer. O estudo realizado avaliou um método de

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
clfnicas, e técnicas projetivas especialmente. Mostraremos
algumas ilustraçöes clfnicas onde esses irtstrumentos
foram empregados e permitiram que o discurso subjetivo
do paciente fosse compreendido. Estamos nos referindo
ao emprego de algumas dessas técrticas. Falaremos em
especial do Procedimento de Desenhos-estörias e dos
Desenhos Temâticos (Trinca, 199:.; que abrem a
possibilidade para que se possa tomar contato com o
mundo mental do paciente; suas angtistias, conflitos
organizaçâo defensiva. Pretendemos também mostrar
como o emprego de algumas técnicas verbais, como o
Questonârio Desiderativo (Njamkim e Braude, 2000) e o
TAT, abrem a possibilidade para o conhecimento desse
discurso subjetivo do paciente. Falaremos da
importância do trabalho em equipe onde essa tarefa de
decodificaçào pode ser realizada visando a melhora e o
alfvio do sofrimento do paciente. Isto é, a tarefa do
psicölogo , muitas vezes servir de interlocutor, ou mesmo
um ego auxiliar, que pode levar hequipe esses aspectos
latentes t6em uma absoluta interfer6ecnia na

trabalho psicolögico em grupos, que estimulou a
comunicaçâo nâo-verbal e as funçöes valorativas da
cortsciência, ou seja, a f'unçâo sentimento, de modo a
favorecer o aprendizado de atitudes de estudantes de
medicina e de residentes que os capacitem a lidar melhor
com eles mesmos e com o paciente na relaçâo. As atitudes
pesquisadas se referem à comunicaçào interpessoal, papel
profissional e relaç:o com o paciente, passfveis de
influenciar a conduta clfnica do médico no diagnöstico e
no tratamento. Foram conduzidos encontros grupais com
residentes e estudantes de medicina de 30 com

que
evoluc'-ao da doença e no terapêutica empregada.
Abordaremos a tendência à integraçâo e o respeito pelas
diferenças e especificidades de cada trabalho profiissional
do médico e do psicölogo. Temos observado em nossa
prâtica e em trabalhos e investigaçôes como a integraçâo
pode se dar em diversos tipos de pacientes, e como se tem
investido esforços nessa direçâo
Concluindo essa apresentaçào, chamamos atençao para
um ponto mais relevante, isto é, nessa escuta e nesse
trabalho de decodificaçâo nosso interesse e preocupaçâo
estâ.o centrados no paciente, em seu pedido de ajuda e em
seu sofrimento, e na busca de medidas que o auxiliem a
minorâ-lo
Palavras-chave: sojrimento, subjetividade, hospital,
psicologia, ensino médico

ano,

acompanhamento de questionârios avaliados
qualitativamente. No decorrer das reuniöes grupais foram
encontradas defesas, e também um desejo pouco
recorthecido de contato e comunicaçâo mais espontânea a
respeito de frustraçöes e sentimentos pessoais. Concluiu-
se que, apesar dos mecanismos de defesa psicolögicos
encontrados, em parte desenvolvidos durante a formaçâo
médica, houve indfcios de mudança de atitude nas âreas
mencionadas, ressaltando a importância da continuidade
de tais métodos psicolögicos na educaçâo médica com o
intuito de facilitar a empatia e a atençâo integral ao
paciente.

SIM P 07 O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
DO ADOLESCENTE: ARTICULANDO A
IDENTIDADE NA DIVERSIDADE, NOS CONTEXTOS
E COM  OS OW ROS

Palavras-chave: educaçâ'o médica, treinamento de atitudes,
empatia.

Sf/ll;l 7.1 EU, A PROGJRA DE MIM.....EM/ME/ENCONTRO
NOs Ountos. Carmen Jartsen de Cârdenas (Urtiversidade
Catölica de Brasflia UCB-DF, Curso de Psicologia,
Laboratörio de Psicogênse)

A cortstitukâo da identidade/self é a tarefa principal a ser
realizada na adolescência. O presente resumo discute
como participa nesse processo a vivência relacional
afetiva com os pares. Paradoxalmente o adolescente vive
seu momento de vida, seu tempo do adolescer, à. margem
das crenças, comportamentos, valores aceitos e
compartilhados previamente pelo sistema social mais
amplo. O adolescente necessita apropriar-se destes, mas
nâo o faré sem oposkâo, maneira pela qual procura
confirmar e elaborar as premissas aceitas. Entretanto,
ninguém com maior necessidade de confirmaçao, amparo
e acolha do que o adolescente, visto que é o outro quem
lhe serve de referencial na busca de constittzk:o de
identidade. A escola representa a possibilidade de
iruserçao no grupo social mais amplo, o ambiente total. A
crise adolescente se faz sentir neste contexto e nas relaçöes
com os pares, manifestando-se de variadas formas. A
presente pesquisa realizou-se em uma escola do DF.
Participaram 1O3 adolescentes, com idades de 16 a 19

SflJ1# 6.3 A DECODIFICAGO DO DISCURSO SUBJETIVO D()
PACIENTE PAllA A COMPREENSXO OBJETIVA DO MtDICO.
Leila Cury Tardivo - Departamebto de Psicologia Clfnica
-  Instituto de Psicologia da USP

Nesta apresentaçâo discutiremos a relaçâo entre o
psicölogo e o médico no contexto hospitalar,
especificamente na escuta que o psicölogo tem em relaçâo
paciente.
Estamos nos referindo à nossa possibilidade e necessidade
de encontrar um sentido para o conjunto das
informaçöes, comunicaçôes , expressöes que o paciente é
capaz de comunicar e expressar. Abordaremos o trabalho
de tomar aquilo que é relevante e significativo na
personalidade do paciente, entrando empaticamente em
contato emocional com e1e Dessa forma, buscamos
conhecer os motivos profundos da vida emocional dessa
pessoa. Dispomos de irkstrumentos mediadores para essa
escuta , compreensào e contato emocionala: entrevistas
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anos, cursando o tîltimo ano do ertsino médio. A historicamente por uma ampla diversidade söcio-
metodologia constou de observaçào etnogrJfica, aplicaçâo econôrnica e geogrlfica, testemunha-se a ampla formaçâo
de questionârio e entrevistas individuais e em grupos de tribos como estratégia de agregaçzo social. O presente
focais. Os dados foram analisados com o auxflio do trabalho investiga as tribos de adolescentes e jovers de
software ALCESTE, (Anâlise Lexical por Conjunto de Brasflia como contextos de desenvolvimento social e
Segmentos de um Textol.e posteriormente interpretados. busca identificar a relaçâo entre formaçâo de tribos,
O ALCESTE pode ser aplicado aos contelidos ou corpus constrttçào da identidade e relaçao do adolescente com a
de diversos tipos de textos, tais como entrevistas, alteridade. Participaram do estudo 20 sujeitos (11 do sexo
respostas à perguntas abertas ou ainda a conjuntos de feminino e 09 do masculino), residentes em diferentes
artigos ou relatörios. A utilizaçào dos recursos da regiöes da cidade, com idade entre 14 e 24 anos e
informâtica na anâlise de dados textuais vem se tomando reconhecidamente engajados em alguma das tribos
cada vez mais presente em pesquisas na ârea das ciências urbanas de Brasflia. Os sujeitos foram abordados em
sociais. Permite uma aproximaçâo racional passfvel de ser diferentes regiöes do DF. Os töpicos abordados nas
aprofundada pela aproximaçâo da interpretaçio. Os entrevistas foram: delimitaçâo entre aspectos pessoais e
resultados obtidos revelaram ser fundamental a inter- gnlpais em relaçao a metas e valores; principais
relaçâo com o grupo de pares no processo de auto- atividades coletivas e pautas de interaçâo do grupo;
definkâo. As vivências relacionais afetivas cortströem o estrutura semiötica do grupo (signos e cödigos internos);
sentimento de pertinência ao grupo, que, por sua vez, se elementos de diferenciaçâo subjetiva intra-grupo e de
configura na constitukâo do si mesmo, participando de diferenciaçâo social intergrupos. Os resultados das
decisöes que o adolescente deve tomar nesse momento de anâlises indicam diferenças quanto à idade e quanto ao
ciclo vital. Os dados obtidos revelaram que as opçöes que gênero no que se refere ao papel da tribo nas
fazem nâo respondem a um simples apelo, sâo decises identificaçöes e processos de formaçâo de identidade dos
tomadas apös processo de reflexâo pessoal, e, segundo o entrevistados; o estilo musical, a estética visual e as
indicado nos questionârios e nas entrevistas, dâ-se sim, a alternativas de lazer foram identificados como os
influência dos pares. Em momentos tais como uso ou nâo principais elementos definidores da tribo por oposkâo ao
de drogas, o exercfcio da sexualidade, o auto-cuidado, os compartilhamento de valores e ideologias gnlpais; da
atos de violência, entre outros. Os dados revelaram ainda mesma forma, o contexto das tribos foi identificado como
que, embora os adolescentes estejam em processo de propfcio à proteçâo em relaçâo ao outro, ao diferente, a
iniciar um caminho pröprio, o que, em alguns sistemas qual pode, em alpms casos, chegar a envolver o recurso à
familiares é fonte de desentendimentos, a influência dos violência real ou simbölica.
laços familiares é real, particularmente no que se refere ao
sistema de crenças e valores. Os participantes
manifestaram o quanto lhes era relevante o eixo
existencial dos sistemas familiares de origem . Nossas
conclusöes pelm item afirmar que o adolescente busca,
mais ainda, necessita ser reconhecido e confirmado por
seus pares. O processo de constittlkâo de sua identidade
é, de fato, atravessado pelas vivências relacionais afetivas.

Palavras-chave: Adolescência; Desenvolvimento Social;
Grlfpt?s Juvenis

Simp 7.3 LEI E IDENTIDADE EM ADOLFSCENTES EM
SrruAçâo DE Rlsco. Deise Matos do Amparo
(Universidade Catölica de Brasflia)

Palavras-chave: Adolescência; Identidade; Pares

Simp 7.2 TRDos URBANAS COMO CONTEM'O DE
DFSENVOLWMENTO DE ADOLESCENTES: REI.ACAO COM PARES
E NEGCCIACAO DE DIFERENCAS. Maria Clâudia Santos
Lopes de Oliveira (IP-UNB/DF); Adriana Almeida
Camilo' (IP-UNB/DF); Cristina Valadares Assunçâo* (IP-
UNB/DF); Letfcia Postiglioni Fontoura' (IP-UNB/DF)
A ampliaçâo do universo social além das fronteiras da
famlqia e da escola, com a inserçâo em novos grupos, é
uma caracterfstica marcante da adolescência. A
diversificaçâo de grupos funciona como oporhm idade
para a experimentaçâo de alternativas söcio-afetivas
diversas, propiciando condköes para o desenvolvimento
global do adolescente. Nos contextos urbanos
contemporâneos, vemos surgir uma categoria de grupos
juvenis, as tribos urbanas. Sâo agrupamentos semi-
estruturados de adolescentes e jovens, que se aproximam
pela identificaçâo comum a elementos da cultura juvenil
relativos a valores ou a estilos de vida, cultura e lazer. A
sociabilidade tribal expressa caracterfsticas comurts a
outros sistemas contemporâneos. é frouxa, dependente da
contingência espaço-temporal dos integrantes; bastante
suscetfvel à desintegraçâo e marcada pela aproximaçâo de
iguais com a supressâo das diferenças. No Distrito
Federal, cuja populaçâo, além de jovem, constituiu-se

O adolescente que se encontra em situaçâo de risco faz-
nos refletir sobre a violência como um mediador frâgil da
cultura, quando o ato passa a ser uma forma de ''inscrkâo
simbölica'' e uma via de identificaçâo para ''ser''. A
assagem ao ato projeta o jovem para fora de si emP
direçâo a um terceiro, em uma situaçâo onde o agir e o
corpo é o elemento de troca relacional que marca o jogo
identificatörio inconsciente organizador da identidade
social e subjetiva. Nesse sentido, o espaço social é
concretamente palco da elaboraçao das noçöes de lei,
identidade e pertencimento, adquirindo, dessa forma,
uma importante f'unçâo na corkstruçâo do mundo e da
subjetividade do adolescente. Nesse contexto, levantamos
a questâo de como o espaço do jogo, concreto e simbölico,
pode ser aproveitado como instnlmento de trabalho e de
intervençào, investigando a qualidade da referência à
figuras de autoridade e a referência à organizaçâo das
regras relativas ao espaço de dramatizaçâo. Trabalhou-se
nessa pesquisa com o teatro e o jogo dramâtico. Utilizou-
se como irustrumento a observaçâo e o recurso do vfdeo
para registro das sessöes. Neste estudo foram observados
16 adolescentes, 9 do sexo masculino e 7 do sexo
feminino, (adolescentes em situaçâo de nla, sob medida
judicial por ter cometido ato de infraçâo). Os adolescentes
eram acompanhados pelo gnlpo de teatro do Programa
Psicoeducativo e Socioculmral do Natex e participaram
dos jogos livres nos episödios selecionados para anâlise.
Os resultados identificam o padrâo de referência às
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figuras de autoridade paterna, materna e seus substitutos
clâssicos em uma perspectiva quantitativa-descritiva e
quantitativa-intep retativa. Pretendeu-se inicialmente
apresentar a frequência das categorias de contetido e de
qualidade, para posteriormente identificar na anâlise do
processo e os padröes apresentados pelos sujeitos
participantes do jogo livre realizando em seguida as
possfveis inferências do estudo. Embora nâo seja um
perfil de todos os sujeitos, os dados das observaçöes
realizadas, no entantth sâo mais preciscs na indicaçâo de
que os adolescentes fazem referência positivas de
designaçào da f'unçio paterna (nas representaçöes de
papeis e nas referências verbais) embora esse movimento
seja acompanhada de referências trartsgressivas. Pode-se
apresentar como hipötese que algurts adolescentes
reconhecem a figura paterna mas a desconfirmam com as
referências transgressivas, indicando a fragilidade do
reconhecimento da lei. Conclui-se pela importância de re-
significar junto a esses adolescente a forma de construçâo
simbölica da lei introduzindo outros mediadores da
cultura, como a palavra e a imagem. Compreende-se que
a elaboraçâo do impulso destnltivo no mundo interior é
imprescindfvel para emergência do desejo de reparar, de
cortstnlir e assumir responsabilidades e o brincar é um
modo de conter a destmtividade intema e converte-la em
constnlçâo.

Palavras-chave: Adolescência Em .sfétlflfti'o Risco;
Identidade; Jogo

- Resumos de Comunicaçâo Cientf' lca
métodos e equipamentos de testagem que possam
adequadamente avaliar os efeitos das exposköes a esses
agentes töxicos. Testes neurocomportamentais têm sido o
principal método para se avaliar neurotoxidade. Sistemas
de testes computadorizados, como o Behavioral
Assessment and Research System - BARS, têm sido
desenvolvidos para testar populaçöes de diferentes
idades, etnias, nfveis educacionais e bases culturais. O
sistema BARS foi adaptado para utilizaçâo com
populaçöes de risco no Brasil, tendo sido desenvolvido
com instnwôes tanto escritas quanto orais, para atender
populaçöes com baixo nfvel educacional e crianças. Serào
apresentadas as etapas da adaptaçâo do sistema para a
lfngua portuguesa, os estudos de teste-reteste para
determinaçâo da confiabilidade dos testes, e as diferentes
populaçöes de risco que têm sido avaliadas no Brasil até o
m om ento.

Palavras-chave: Anélise Expcrf/ucrléfl! do Comportamento;
Anâlise Comportamental Aplicada; Toxicologia
Comportamental

Simp 8.3 Exlrslçâo G UM CIONAL E AMBIENTAL AO
CHUMBO: AVALIANO NELJRX OMPORTAMENTAL DE
ADULIOS E CIUANCAS. José Gualbedo Tuga M. Angerami,
Universidade Estadual Paulista, Bauru

SIMP 08 TOMCOLOGI/
METODOS E APLICACOES

Simp 8.1 F/LD TESTING FOR NEUROBEI-IAWOIGL
ASSLSS= NT OF TOMC IA AIRMENR'S. David A. Eckerman,
University of North Carolina at Chapel Hill

Behavioral measures can document impairments
produced by exposure to toxic substances such as
industrial chemicals, heavy metals, and pesticides. Such
demonstratiorks emphasize the impodance of safety
practices in promoting human health. Yet, many
procedural difficulties make it difficult to provide clear
demortstratiorks of these dangers.. Difficulties include
variable and multiple exposures, brief testing, unknown
prior performance, small group size, culture-dependent
testing, confounding variables associated with exposure -
to name just a few. A review of emerging testing methods
will show how these difficulties are now being addressed
to allow improved documentation of toxic impairments.

Palavras-chave: Anélise E'Jvvrfnocnlfll do Comportamento;
Tecnologia e Ensino; Toxicologia Comportamental

Palavras-chave: Anélise Experimental do Comportamento;
Economia Comportamental; Toxicologia Comportamental

COM PORTAM ENTAL:

Exposkâo ocupacional e ambiental ao chumbo por
trabalhadores e suas famflias tem sido uma das principais
preocupaçöes na ârea de toxicologia comportamental. O
presente trabalho relata estudos realizados com
trabalhadores expostos ao chumbo em fébricas de baterias
automotivas, e com crianças expostas ao chumbo em âreas
contaminadas por polukào industrial. Nesses estudos a
avaliaçâo neurocomportamental foi realizada com a
utilizaçâo da versâo em português do Behavioral
Assessment and Research System - BARS, um sistema de
testes computadorizados com irtstruçöes escritas e orais.
Serâo cortsideradas também as dificuldades na conduçâo
de tais estudos de campo quanto a obtençâo de
indicadores biolögicos de contaminaçâo confiâveis. Além
disso, as implicaçöes sociais e polfticas da contaminaçâo
ambiental pelo chumbo e seus efeitos no desenvolvimento
de crianças expostas serao discutidas.

SIMP 09 ESTUDPS SOBRE O COMPORTAMENTO
DE OBSERVACAO: AVANCOS RECENTES NO
CONHECIM ENTO E NA TECNOLOGIA

Simp 8.2 ADAPIWG O E UTILIZACAO DO BEHAVIORAL AND
AssEss= lvr RESEARCH SYSTEM - BAIQS COM POUPULAX ES
DE lksco No BRASIL. Lincoln da Silva Gimenes,
Universidade de Brasflia.

Apesar dos avanços tecnolögicos, o manuseio inadequado
dos agentes 'töxicos utilizados em diversas atividades
continua ocorrendo e colocando em risco uma grande
parte da populaçâo que se relaciona direta ou
indiretamente com esses agentes. Dessa forma, tem
aumentado a necessidade do desenvolvimento de

Simp 9.1 O VALOR REFORCAX R DE Esrrfsltmos
DLSCRIMINATIVOS E O OLI-IAR COMO RFSPOSTA DE
OBSERVACAO. Gerson Y. Tomanari 1 (lnstituto de
Psicologia - Universidade de Sâo Paulo)
Respostas de observaçâo têm como conseqflência a
produçâo de estfmulos discriminativos. No que se refere a
estfmulos visuais, uma resposta comum de obselvaçâo -
talvez a mais comum delas - é orientar a cabeça e os olhos
de modo a se ter uma imagem projetada na fövea. Em
termos experimentais, a menos que os estfmulos de
interesse estejam suficientemente distantes entre si,
registrar diferentes topografias do olhar pode ser sutil e
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diffcil de se efetuar. Por essa razâo, adotar o olhar como
comportamento de observaçào, correlacionando-o com as
mudanças correspondentes no posicionamento da cabeça
e dos olhos, é um obstsculo diffcil de ser transposto.
Nesse sentido, a tecnologia de registro do olhar (ISCAN)
constitui uma ferramenta muito tîtil para a anélise do
comportamento de observaçio. Por se tratar de uma
tecnologia relativamente nova, o primeiro objetivo da
presente apresentaçào serà descrever o uso desse
equipamento, que se fixa facilmente à cabeça do sujeito e
isola o registro do olhar dos movimentos da cabeça. O
segundo objetivo serâ relatar um experimento no qual
participantes adultos foram submetidos a um
procedimento tfpico de respostas de observaçâo (Wyckoff,
1959) com o objetivo de se avaliqr a funçâo reforçadora de
estfmulos discriminativos correlacionados com
reforçamento (S+) e extinçào (S-). Por meio da utilizaçào
do equipamento de ISCAN, o comportamento de olhar foi
tomado como a resposta operante de observaçâo. Mais
especificamente, este expedmento comparou respostas de
observaçâo manuais e oculares. Para isso, quatro
participantes, expostos a um esquema misto VI-EVI-,
pressionavam uma chave de respostas e podiam receber
pontos. Simultaneamente, os participantes podiam
produzir apresentaçöes de S+ e de S- contingentemente à
resposta de tocar um ponto especffico no monitor de
vfdeo sertsfvel ao toque. 0u seja, podiam trartsformar o
esquema misto em esquema mtiltiplo. Os resultados
mostraram que as respostas manuais de observaçâo
ocorreram, em média, com menor freqitência e maior
duraçâo do que as respostas oculares. Em uma outra
condkâo experimental, os mesmos participantes
desempenharam a mesma tarefa, contudo sob esquema
mftltiplo (isto é, sem a exigência das respostas manuais de
observaçào para a apresentaçâo dos estfmulos
discriminativos). A comparaçâo entre os resultados
obtidos nas condiçöes em que vigoraram os esquemas
misto e mtiltiplo revelou que os três participantes, com
relaçâo às respostas de observaçâo manuais, produziram
S- por mais tempo do que S+. Entretanto, considerando as
respostas oculares, os participantes observaram S+ por
mais tempo. De modo geral, estes dados demonstram
medidas diretas dos movimentos oculares e permitem
avaliar o valor reforçador de S+ e de S- em funçâo de
caracterfsticas do comportamento de obselwaçâo (no caso,
respostas manuais versus oculares) que dificilmente
poderiam ser derivadas apenas de medidas indiretas.

1 Pesquisador Bolsista do CNPq

Palavras-chave: Respostas De
Oculares, Participantes Adultos

Resamos de Ct?r?oN/?ïcl(Wp Cientlf' lca
uma seqùência de tentativas de escolha-de-acordo-com-o-
modelo nas quais dois ou mais estfmulos eram
apresentados simultaneamente .em cada uma das
tentativas. Os participantes controlavam a duraçâo do
perfodo de observaçào (isto é, quando os modelos eram
apresentados). Apös o tempo de observaçao, os modelos
desapareciam da tela e apresentava-se uma seqitência de
estfmulos isolados de comparaçâo. Um dos estfmulos de
comparaçào era idêntico a um dos estfmulos modelo.
Selecionar este estfmulo configurava a resposta correta.
Tentativa a tentativa, o participante nunca podia predizer
qual dos estfmulos modelo apareceria posteriormente
como comparaçâo. Portanto, fndices elevados de acerto
indicavam que o participante observou todos os estfmulos
modelo, enquanto fndices baixos de acerto podiam indicar
que nem todos os estfmulos modelo foram
adequadamente observados. Em um experimento, ao se
proceder com um aumento no nûmero de estfmulos
modelo, observou-se, para dois dos quatro participantes
adultos, a ocorrência de um controle restrito de estfmulo.
No caso, os fndices de acerto cafram, para esses dois
participantes, quando o ntimero de estfmulos modelo
passou de dois para quatro por tentativa. A anâlise dos
dados, por meio do registro do comportamento de olhar
(ISCAN), mostrou que tanto os participantes que
obtiveram altos fndices de acerto, quanto aqueles que
obtiveram baixos fndices, demortstraram freqiiências
semelhantes de observaçâo dos estfmulos modelo.
Entretanto, os participantes que revelaram altos fndices de
acerto apresentaram duraçöes superiores de observaçâo
desses estfmulos. O treino e o melhora no desempenho na
direçâo de um aumento nos fndices de acerto foram
acompanhados por mudanças relativamente pequenas na
freqûência de observaçâo dos estfmulos modelo, porém
por aumentos significativos na sua duraçâo. Portanto, o
controle de estfmulo relativo à freqflência e à duraçâo do
comportamento de observaçâo parece ser independente.
()u seja, as duraçöes mais curtas na observaçâo dos
estfmulos, as quais s;o acompanhadas por menores
fndices de acerto, nâo indicam, necessariamente,
freqitências menores de observaçâo. Outros experimentos
investigaram o fenômeno da ''super-seletividade de
estfmulo'' (também conhecido como ''atençâo
superseletiva/') em indivfduos com atrasos de repertörio,
por exemplo, retardo mental e autismo. Nesses estudos,
as anâlises dos registros do comportamento de olhar
mostraram um fraco desempenho desses participantes na
tarefa que envolve mûltiplos estfmulos como modelo. Este
desempenho mostrou-se diretamente relacionado com um

Observaçâb, Mavimentos comportamento de observaçâo inadequado. Estudos
subseqûentes demortstraram que compodamentos
inadequados de observaçâo podem ser modificados por
meio de alteraçöes nas contingências ambientais de
reforço.Simp 9.2 O COMPORTAMENTO DE OBSERVAG O E O

ESTABELECM NTO DE Dlscrtl= Açâo ENVOLVENX
M ULTTLOS ESTfMLJLOS COMO MODELO. W illiam V. Dube
(University of Massachusetts Medical School - Shriver
Center, Waltham, MA, EUA)

Palavras-chave: Comportamento De Ol7scrf/cflo, Escolha-De-
Acordo-com-o-M odelo, Estl-mulos Modelo Mtiltiplos

Esta apresentaçâo irâ relatar experimentos que investigam
o comportamento de observaçâo utilizando um
procedimento de escolha-de-acordo-com-o-modelo no
qual os estfmulos modelo sâo formados por mliltiplos
estfmulos. Em estudos anteriores, este procedimento foi
empregado para se estudar uma série de fenômenos
relacionados ao escopo da atençâo. Nos experimentos que
serâo relatados, participantes humanos foram expostos a
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Simp 9.3 APRENDIZAGEM OBSERVACIONAL
APRENDIZAGEM SIMX LICA. Celso Goyos 1
(Departamento de Psicologia, UFSCar)

Grande parte da aprendizagem humana ocorre através da
observaçâo de um modelo. A aprendizagem
observacional é a habilidade de adquirir novas respostas
como resultado da observaçâo do comportamento de um
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modelo, constitui-se em uma estratégia importante para
promover aprendizagem eficaz e ectmômica em sala-de-
aula, e tem sido particularmente tîtil na cortstruçâo de
repertörios comportamentais mais sofisticados em
indivfduos pol-tadores de deficiência mental,
principalmente no ensino de habilidades lingufsticas. O
entendimento atual sobre aprendizagem observacional
extrapola aquele no qual o comportamento do observador
é topograficamente semelhante, ou idêntico, ao do
modelo, e inclui também os casos em que o
comportamento do modelo e do observador sâo
controlados pelos mesmos estfmulos discriminativos, ou
estfmulos contextuais, ou ainda pelos resultados dos
comportamentos que sâo parte de uma mesma classe
funcional e de classe de estfmulos equivalentes. A

deste entendimento tornou a

- Resumos de Comunicaçâo Cientn' ca
SIMP 10 ANXLISE DA PRQDUG O DISCENTE DOS
PROGRAMAS DE POS-GRADUAG O EM
EDUCAG O E PSICOLOGIA SOBRE INDM DUOS
COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

Sintp 1b.1 O ESTADO DA ARTE DAS PFSQUISAS SOBRE AS
RELAIXES FAMILIARES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS. Kely Maria Pereira de Paula fftuniversidade
Federal do Espfrito Santo, Vitöria, Espfrito Santo); Ana
Cristina Barros Cunha ''tuniversidade Federal do
Espfrito Santo, Vitöria, ES); Leila Regina d'Oliveira de
Paula Nunes (Urtiversidade do Estado do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, RJ); Jtilio Romero Ferreira (Universidade
Metodista de Piracicaba, Piracicaba, Sp/Erticéia Gonçalves
Mendes (Universidade Federal de S. Carlos, S. Carlos, SP)

Uma investigaçào cujo objetivo foi mapear o
conhecimento sobre a educaçâo dos portadores de
necessidade especiais produzido em teses e dissertaçöes
em Educaçâo e Psicologia de 27 universidades brasileiras
mostrou que, dentre 432 produçöes, 17 foram dedicadas a
investigar as relaçöes familiares de portadores de
deficiência mental, de surdez e de condköes de risco. Em
onze estudos procedeu-se à anâlise da interaçâo verbal e
nâo verbal da mâe com seu filho portador de Sfndrome de
Down, com ênfase na estimulaçao usada nas atividades
diérias da dfade, no desenvolvimento da competência
social e na caracterizaçâo do ambiente familiar. Quatro
estudos abordaram a relaçâo màe-criança segundo seus
aspectos söcio-afetivos, mais propriamente as
caracterfsticas emocionais da mâe, sua repercussâo na
dfade, sua visâo sobre o desenvolvimento da criança, bem
como expectativas quanto ao futuro do filho. Outras duas
trataram da qualidade da interaçâo entre pais e criança
com deficiência auditiva e duas focalizaram as interaçöes
de mâes com prematuros de baixo peso e de màes
adolescentes. Os estudos comparativos com populaçâo
nonnal apontaram as seguintes diferenças na interaçao
màe-criança deficiente e/ou de risco: a) a criança
''normal'' alcança, na interaçâo, mais altos nfveis de
iniciativas de contato, emitindo maior freqitência de
movimentos corporais; b) as mâes de crianças com
Sfndrome de Down fomecem mais ajuda a seus filhos, ou
seja, sâo mais diretivas, dando mais orderts, mostrando
mais os objetos, exigindo, assim, menos vocalizaçöes; c)
mâes de crianças ''normais'' apresentam maior ntîmero de
questöes, enquanto que as màes de crianças portadoras de
deficiência apresentam mais instruçôes, ou seja, as
crianças normais vocalizam mais que as crianças
deficientes, sendo que as mles destas apresentam maior
quantidade de vocalizaçöes do que màes de crianças
normais; d) as conseqflências em termos de aprovaçào,
desaprovaçâo e correçâo sâo mais freqûentes nas mâes de
deficientes; e) a mâe ajusta seu comportamento às
qualidades do desenvolvimento do filho, estabelecendo,
assim, maneiras de proceder e interagir caracterfsticas da
criança; f) a qualidade da interaçâo parece estar ligada ao
contexto da atividade; g) os bebês pré-termo e de baixo
peso utilizam mais a comunicaçâo gestual, parecendo
compensar a baixa freqùência das emissöes vocais e
verbais, enquanto suas mâes oferecem pouca estimulaçâo
para suas atividades exploratörias e ltidicas; h) mâes
adolescentes, em geral, nâo observam cuidadosamente as
mudanças de comportamento de seus beb:s e nâo revêem
suas pröprias expectativas quanto ao desenvolvimento na
primeira infância, daf resultando prâticas educativas
inadequadas ou insuficientes.

expansào aprendizagem
observacional mais interessante à medida que ela permite
uma abrangência comportamental maior por meio do
ensino por observaçâo. A aprendizagem de relaçöes
simbölicas entre eventos, ta1 como ocorre em equivalência
de estfmulos, é algo que é inferido a partir de resultados
em testes objetivos. Somente o desempenho nas tarefas
de escolha de acordo com o modelo sâo diretamente
observâveis. Se, por um lado, as aplicaçöes prâticas do
paradigma de equivalência de estfmulos no ensino de
habilidades lingiifsticas têm sido amplamente ilustradas
pela literamra, por outro lado, muito pouco se sabe a
respeito da aprendizagem observacional de relaçöes
simbölicas. O presente trabalho pretende apresentar um
programa para o estudo da aprendizagem observacional
de relaçöes simbölicas em indivfduos deficientes mentais.
Deficientes m entais parecem nâo aprender tâo
rapidamente quando o ensino é realizado por modelaçâo.
O primeiro estudo teve como objetivo investigar se a
aprendizagem observacional pode produzir
discriminaçöes condicionais, fonnar e expandir classes de
estfmulos equivalentes em joverts adultos com
desenvolvimento tfpico. Foram ensinadas discriminaçöes
condicionais entre os membros de cinco conjuntos de
estfmulos, através de tarefas de escolha de acordo com o
modelo. Primeiramente foram ensinadas diretamente,
através de tentativa e erro, as relaçöes BA, seguido do
ertsino observacional das relaçöes CA e das relaçöes DA e
EA. No ertsino observacional, os participantes foram
instrufdos a observar um modelo que executava as tarefas
de escolha de acordo com o modelo, e recebia as
conseqûências diferenciais por suas escolhas. Apös o
ertsino das relaçöes BA e CA foram introduzidos os testes
para verificar a emergência de simetria, transitividade e
equivalência. Em seguida ao ensino das relaçöes DA e EA
foram introduzidos os testes para exparksâo das classes de
equivalência jâ formadas. Todos os participantes
mostraram emergência de relaçöes de equivalência e,
exceto um, também mostraram expansâo das classes
formadas. O segundo estudo pretende investigar em que
medida os resultados do primeiro foram funçâo exclusiva
da aprendizagem observacional, ou de uma combinaçâo
desta com os efeitos seqiienciais do ensino direto da
primeira relaçâo condicional. Também discute-se a
respeito da aplicabilidade do procedimento e da
generalidade dos resultados para indivfduos deficientes
mentais e para crianças sem atraso no desenvolvimento.

1 Bolsista-pesquisador CNPq - 2 FAPESP
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Apoio: CNPq e FAPESP

Palavras-chave: necessidades especiais,
anélise de teses e dissertaçöes

Relplpt?.s de CPPCI/FI/CJI'J/ Cientlhca
de alternativas de trabalho para os indivfduos mais
rejudicados, e para o processo de educaçâo para oPrelaçöes jamiliares

, bajjw no que se refere às possibilidades de treinamentotra
e habilitaçâo nas condkôes o mais normais possfveis.
Apoio: CNPq e FAPESP

Simp 10.2 BTAY  DA ARTE DM PESQUISAS SOBRE
PROFLSSIONALIZACAO DO PORTAX R DE DEHCëNCIA.
Enicéia Gonçalves Mendes (Universidade Federal de Sào
Carlos), Leila Regina D'Oliveira de Paula Nunes
(Universidade Estadual do Ko de Janeiro) , Jtilio Romero
Ferreira (Universidade Metodista de Piracicaba), Lfgia
Cardoso Silveira (Universidade Federal de Do Carlos)

O objetivo do presente cortsistiu em efetuar uma anélise
crftica da produçao cientffica discente de programas de
pös-graduaçào em educaçâo e psicologia, baseada em 18
estudos o tema ''profissionalizaçao'', encontrados num rol
de 479 dissertaçöes e teses sobre indivfduos
necessidades educacionais especiais. Três foram
objetivos gerais mais frequentes: investigar a formaçâo em
oficinas de preparaçâo para o trabalho em instituköes
especiais; descrever o processo de inserçào e integraçâo de
pessoas com deficiência mental no mercado competitivo
de trabalho e conhecer a percepçâo dos indivfduos
portadores de deficiências, de seus pais e de profissionais
em relaçâo ao trabalho. Os estudos sao analisados
segundo a distribukào dos locais onde foram produzidos
(universidades, estados brasileiros e tipos de irkstituköes
escolares), populaçào alvo (categoria de deficiência, idade
e nfvel söcio-econômico), metodologia, tipo de revisâo da
literatura, referencial bibliogrlfico e concepçâo de
deficiência dos autores. Em resumo, os resultados
apontam que, embora apresentando uma diversidade de
objetivos e procedimentos metodolögicos, os estudos aqui
analisados podem ser cortsiderados estudos tfpicos, na
medida em que referendam o posicionamento de vârios
autores, sobre pontos crfticos na educaç:o para o trabalho
dos portadores de deficiência. Entre estes, destaca-se
precariedade dos programas vocacionais realizados nas
instituköes especializadas e a desvinculaçâo destes à
realidade do trabalho competitivo. Embora o ntimero de
dissertaçöes analisadas nâo seja suficiente para se
presumir uma tendência teörica clara, pode-se constatar
que nas pesquisas realizadas na década de 80, havia uma
tendência para estudos descritivos que se voltavam para
identificar e descrever as lacunas da chamada
''profissionalizaçâo'' do portador de deficiência, e mais
recentemente, percebe-se o surgimento de uma ainda
tfmida, tendência para o uso de metodologias altemativas
de pesquisa e de preparaçâo para o trabalho, envolvendo
o treinamento sistematizado de tarefas especfficas
ertsinadas por meio de procedimentos baseados na anâlise
aplicada do comportamento. Outro aspecto a ser
ressaltado é o sucesso dos poucos programas testados em
ambiente regular de trabalho, sugerindo a introduçâo
desta modalidade de preparaçâo para o trabalho, em
nosso pafs. Algurs problemas sugeridos pela anâlise dos
estudos perm item questionar se as pessoas que
participam dos programas de educaçâo para o trabalho de
fato, necessitam de treinamento especializado, o que
permite recomendar maior cautela dos esmdiosos na
seleçâo e especificaçâo dos participantes. Em relaçâo às
lacunas sugere-se o desenvolvimento de investigaçöes
que priorizem a capacitaçâo vocacional e a integraçzo
profissional de outras populaçöes, além da deficiência
mental, que estejam voltadas principalmente para a busca

surdos, portadores de deficiência ffsica nâo-sertsorial e de
condutas tfpicas ), idade da populaçào-alvo (destaque
para a populaçâo em idade escolar de 7 a 12 anos, em 34%
das pesquisas), institukâo onde se realizou o estudo (
destaque para as escolas especiais em comparaçâo com as
regulares, em 43% e 25% das pesquisas, respectivamente),
metodologia (predomfnio das pesquisas descritivas,
esmdos de caso e estudos experimentais/quase-
experimentais, em 56:$, 20% e 15% dos trabalhos,
respectivamente), tipo de revisâo bibliogrâfica (revisâo
crftica em 83% dos casos, acrftica ou incompleta nos
demais) e concepçao de deficiência do autor (concepçâo
psico-educacional em 56% dos trabalhos, concepçâo social
em 38% e clfnica em 60/4. Percebe-se uma evoluçâo
temâtica e metodolögica na produçâo cientffica,
apontando, ao longo do tempo, para uma aproximaçào
crescente dos referenciais e problemas presentes na
educaçâo regular, indicada em alguns pontos, tais como:
abandono crescente da visâo clfnica sobre a
''excepcionalidade''; sintonia com as discussöes
metodolögicas em curso na educaçâo regular; crescimento
de trabalhos sobre o cotidiano escolar, inclusive junto às
escolas comuns; aumento de estudos realizados em
sittlaçöes naturais.

Apoio: CNPq e FAPESP

Palavras-chave: educaçâb especial, prcdtfffib cientthca, :Js-
graduaçao
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Palavras-chave: dehciências, teses e dïsscrlcft-ks,
prohssionalizaçâb

Silll: 10.3 ANXLLSE ClIh'IC.A DAS TESES E DLSSERTAIXFS
SOBRE EDUCAIMO ESPECJAL NAS XREAS DE EDUCKAO E
PSICOLOGIA. Jlilio Romero Ferreira (Universidade
Metodista de Piracicaba, SP), Leila Regina D'Oliveira de
Paula Nunes (Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
RJ), Enicéia Gonçalves Mendes (Universidade Federal de
Sâo Carlos, SP)

com O projeto de pesquisa analisa a produçâo discente dos
os programas de pös-graduaçào em educaçâo e psicologia,

voltada para o indivfduo com necessidades educacionais
especiais. No presente relato, sâo apresentados dados das
anâlises realizadas, a partir da leitura na fntegra de 479
trabalhos jâ investigados das duas âreas. Os dados,
obtidos a partir de um roteiro de anâlise que orientou as
leituras, trazem uma sfntese da distribukào das pesquisas
segundo: o local (os resultados mostram 27 universidades
com produçâo discente na ârea, com destaque para Do
Paulo e Rio de Janeiro e para a UFSCar e a UERJ, sendo os
estudos realizados em 22 estados brasileiros e em dois
outros pafses), ano de defesa (70% das teses e dissertaçöes
analisadas foram defendidas nos tiltimos dez anos), tema
(mais frequentes: identificaçâo/diagnöstico,
ertsino/aprendizagem, formaçâo de recursos humanos,
integraçâo/inclusâo, atitude/percepçâo de
profissionais/pais, auto-percepçâo, profissionalizaçâo,
relaçöes familiares), ârea da populaçâo-alvo (predomfnio
da ârea de deficiência mental, em 48% dos trabalhos, com

a crescimento recente de estudos envolvendo alunos
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atividades ocupacionais, hâ que se redimensionar o

SIMP 11 ESTRESSE E BURNOW : SEMELHANCAS, trabalho executado para que se possa efetivamente
DIFERENCAS, FORMAS DE AVALIACAO E DE alcançar algum resultado satisfatörio. Portanto faz-se
ENFRENTAMENTO necessârio saber distinguir estas duas sfndromes para que

a prevençâo e/ou intervençâo Possa vir a ser eficaz.
Simp 11.1 EsTic sE E BIJRNOUT: CONTEXTO TO RICO E DE Palavras-chave: Estresse; Burnout; Apfllfflflp Psicolégica
AVALIAIMO. Ana Maria T.Benevides-pereira
(Universidade Estadual de Maringé, Maringé - PR)
O conceito de estresse, bastante difundido na atualidade,
têm sido empregado de modo genérico a uma ampla
gama de estados e situaçöes. Atribui-se a Hans Selye, em
1936, o uso cientffico do termo para se referir a açöes
mûtuas de forças que tem lugar em qualquer seçâo do
corpo. O estresse tem sido cortsiderado como uma reaçào
à quebra do equilfbrio orgânico ou à percepçào subjetiva
de que as demandas superam a possibilidade de
enfrentamento que uma detenninada pessoa dispöe. A
Sfndrome de bum out, por sua vez, aparece mais
recentemente no cenério cientffico internacional (1974) e,
no Brasil, ainda é descorthecida de boa parte dos
profissionais, apesar de estar prevista no Decreto 3048/99.
O bumout é considerado como uma resposta ao estresse
crônico, desenvolvido essencialmente no contexto
ocupacional. Algumas profissöes vêem-se mais
predispostas ao bumout por seu carater assistencial, como
os enfermeiros, médicos, professores, psicölogos, agentes
penitenciérios, bombeiros entre outros. Enquanto o
estresse pode apresentar aspectos positivos ou negativos,
o burnout tem sempre um carâter negativo (distresse). Por
outro lado, o bumout estâ relacionado com o mundo do
trabalho, com o tipo de atividades laborais que o
indivfduo desempenha. Devemos também considerar que
o burnout comporta uma dimensâo, social, interrelacional,
através da denominada despersonalizaçào, o que nâo
necessariamente ocorre no estresse ocupacional. Como
facilitadores e/ou desencadeantes do processo de bumout
temos as denominadas caracterfsticas pessoais, as
relativas ao trabalho, as de caréter organizacionais e as
sociais. VJrios sâo os irtstnzmentos que se propöem a
medir o estresse, sendo o mais conhecido o OSI de Cooper
e no Brasil o Inventjrio de Estresse de Lipp. Ainda para o
contexto brasileiro, vem sendo desenvolvido o ISE -
Inventârio de Sintomatologia de Estresse. Para a avaliaçâo
do Burnout, sem dûvida alguma o MBl tem sido
amplamente empregado no mundo todo, no entanto, por
ser demasiado genérico, deixa de considerar
caracterfsticas pröprias de algumas das profissöes, o que
tem levado algurts investigadores a elaborar irkstrumentos
especfficos para grupos profissionais de atividades
semelhantes. Desta forma encontramos o TAS - Teacher
Attimde Scale de Farber, o CBP-R - Cuestionârio del
Burnout para Profesores (Revisado) de Moreno-liménez,
Garrosa & Gonzâlez, o SBS-HP - Staff Bumout Scale for
Health Professionals de Jones e o CDPE de Moreno-
Jiménez, Garrosa & Gonzéles. Quanto aos estudos
nacionais, temos o IBP - lnventârio de Burnout para
Psicölogos de Benevides-pereira ou o CBP-R Questionârio
Revisado de Bum out para Professores de M oreno-
Jiménez, Garrosa & Gonzéles. Estudos empfricos têm
demonstrado que estresse e bumout sâo constructos
diversos, que pol-tanto comportam estratégias
diferenciadas de enfrentamento. No que concerne aos
aspectos individuais, tanto em um como em outro caso,
pode-se utilizar métodos semelhantes para minimizar,
desacelerar e/ou levar a um retrocesso do processo. No
entanto, no burnout, devido à sua relaç:o com as

Simp 11.2 EsTllylssE E SOBRECARGA EM CUIDADOS
PALIATIVOS. José Antonio Carrobles, Carmen Meseguer
(Universidad Autönoma de Madrid, Madrid, Espanha)

O fato cada vez mais generalizado de pacientes com
enfermidades crônicas incurâveis e em fase terminal, que
possuem uma maior sobrevida do que hâ anos atrâs,
cortstitui-se em uma inexorjvel realidade no mundo
ocidental atual. Diante desta crescente realidade, a
Organizaçâo Mundial de Saflde (0M% têm proposto uma
mudança radical de estratégias por parte dos sistemas de
salide, o que veio a denominar-se, genericamente, de
Modelo de Cuidados Paliativo. Segundo este modelo, o
objetivo geral nâo é o de ''curar'' biomédicamente estas
doenças, em funçào da impossibilidade, em muitos casos,
desta alternativa, senào a de cuidar, reduzir e controlar os
sintomas, proporcionando bem-estar ou conforto, tanto ao
paciente terminal como aos familiares do mesmo. Esta
nova abordagem interdisciplinar inclui a atençâo integral
nâo s: aos sintomas da enfermidade, como também aos
problemas e dificuldades pessoais, familiares e
profissionais que surgem durante o processo de uma
doença crônica que culmina, finalmente, na morte do
paciente. Dentro deste contexto, realizamos um amplo
estudo, em uma amostra de 154 pacientes oncolögicos de
um Hospital Geral, com o objetivo de avaliar a
participaçâo e integraçào dos denominados Cuidadores
Principais (CP) no processo de assistência. Para esta
avaliaçâo elaboramos um teste de auto-informe especffico:
a Escala de Valoraçào de Integraçâo do AC, obtida de um
estudo prévio baseado em entrevistas do tipo qualitativo
realizadas com médicos e enfermeiras da Unidade de
Cuidados Paliativos assim como com os pröprios CPs,
com a finalidade de analisar qualitativamente a
experiência do CP frente ao desempenho das atividades
necessârias aos pacientes oncolögicos. Atravls da anâlise
da experiência dos CPs, também se desenvolveram outras
5 escalas utilizadas neste estudo para a avaliaçâo
complementar de distintas caracterfsticas, recursos e
efeitos dos CPs. Deste protocolo destinado aos CPs,
cortstam os seguintes instnlmentos: 1. Escala
Sociodemogrâfica; 2. Escala de Saûde Auto-percebida; 3.
Escala de Estratégias de Enfrentamento; 4. Escala de
Apoio Social; 5. Perfil de Estado de ânimo. Quanto à
escala especffica para a avaliaçâo da integraçâo do CP à
terap:utica de cuidados da Unidade de Cuidados
Paliativos, a mesma cortsta de 13 iterts, agrupados em 4
categorias, relacionadas respectivamente com os seguintes
aspectos: 1. Cuidado e ajuda ao enfermo; 2. Comunicaçâo
com a equipe; 3. Relaçöes com os demais usuârios do
servko; 4. Comportamento com respeito à irtstituk:o
sanitâria. O formato de resposta é do tipo Likert, com 4
altemativas, de ''1 - nada'' ao ''4 - muito'' segundo a
freqitência com que o CP realizava cada um dos critérios
de integraçâo. Os resultados do esttzdo mostram a
validade da Escala de Valoraçâo de Integraçâo do CP
como a dos outros cinco instrumentos de avaliaçâo
utilizados. No mesmo sentido, sâo relevantes os dados
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obtidos c0m respeito às relaçöes observadas entre estes e
destes c0m a Escala de Valoraçâo de lntegraçâo do CP.

Finalmente, os resultados também demonstram uma clara
validade ecolögica e uma grande utilidade empfrica para
a elaboraçâo de estratégias de intervençào, com o intuito
de melhorar a atençâo e o cuidado dispeasado nas
Unidades de Cuidados Paliativos.

- Resamos de Cpmpnklll'p Cielltihca
se extendia a outras. Nào obstante, a definiçào operativa e
a teorfa continuaram invarilveis. Neste sentido, o Burnout
Measure de Pines e Aronson parecia ser o questionario
mais adequado para uma avaliaçâo aplicsvel a diferentes
categorias, assistenciais ou nâo assistenciais. Tal
constataçâo resultou também no MBI-GS de Schaufeli,
Maslach e Leiter. Os ûltimos desenvolvimentos teöricos
aparecem a partir do ano 2001 em que se elaborou um
novo paradigma ampliado em que se formula uma
perspectiva preventiva ao propor o bumout ao
compromisso e establece três dimeassöes cortstitutivas
desta tiltima: energia, dedicaçâo e absorçâo. Este aspecto
se encontra em pleno desenvolvimento.

Palavras-chave: Buntout; A??clilft7(?
Instrumentos De A'rulilff'fo Do Burnout

Palavras-chave: Estresse; Czlifkdos Paliativos; Cuitiadores

Simp 11.3 EsnD  E AVALIAIXO (k) BURNOUT.
DKSENVOLWMENTO E TEMANCWS ATUAIS. Bernardo
Moreno-liménez (Universidad Autönoma. Madrid,
Madrid - Espanha) Psicol6gica;
O infcio dos estudos sobre o burnout se situam nos anos
setenta, primeiro com o trabalho ocasional de
Freudenberger (1974) e quase que imediatamente de
Cristina Maslach (1976). As primeras investigaçöes
chamaram a atençâo dos profissionais e o desinteresse dos
acadêmicos que o consideravam uma forma de psicologia
pop. Os primeros estudos foram claramente descritivos,
com uma grande abertura mental à experiência e de forma
muito pouco sistemâtica. A definkâo operacional
proposta por Maslach e Jackson (1981) serviu para
organizar e centrar as publicaçöes. A elaboraçâo e
aceitaçâo geral do M81 criou um paradigma de
investigaçâo para o burnout. O MBI possibilitou o estudo
epistemolögico do bumout e o establecimiento de seus
correlatos mais importantes. Sem o MBI, as pesquisas
acerca deste tema nâo terfam alcançado o
desenvolvimento que posteriormente tiveram. No entanto
este possui limitaçöes e, algumas delas, importantes. Em
primero lugar, sua elaboraçâo psicométrica tem algurts
problemas iMuficientemente resolvidos e, em segundo,
sua fundamentaçâo teörica estava insuficiente e
claramente restrita. A seleçâo dos elementos da sfndrome
nào sào precisos e obedecem a limitaçöes conceituais. Os
trabajos de Care Cherniss tiveram uma perspectiva teörica
mais ampla e completa ao enumerar sete elementos da
sfndrome, situar o contexto do bumout em um âmbito
organizacional e elaborar um modelo processual e
parcialmente transacional. Um problema sério criado pelo
MBI foi a reificaçâo da sfndrome, quando na realidade o
MBI nâo era, senio, uma formulaçao possïvel do mesmo.
Outro problema pröpio do MBI consiste em que se
circunscreve a avaliar exclusivamente a sfndrome, sem
atender aos elementos do processo, especfficamente,
antecedentes, sfndrome e cortseqûências. Com o objetivo
de paliar esta restrkâo elaborou-se o Questionârio Breve
de Burnout de Moreno-liménez. Inicialmente, o Bumout
se atribuiu essencialmente aos trabalhos assistenciais
como conseqflência de que os sfntomas clfnicos do
problema apareciam principalmente neste tipo de
profissöes, o que levou algurts pesquisadores a denomina-
la de Estresse Ocupacional Assistencial. As categorfas
mais investigadas foram a dos professores e os da satide.
Outra linha de desenvolvimento do modelo teörico e de
sua avaliaçâo consistiu na elaboraçâo de instrumentos
processuais transancionais, isto é, de modelos que
incluissem os elementos do processo e caracterfsticas do
sujeito, assim como variéveis de personalidade, bem como
estratégias de enfrentamento. Um irustrumento com esta
estrutura é o CBP-R, de Moreno-liménez, Garrosa e
Gortzélez. Entretanto logo se verificou que a sfndrome
nâo era exclusiva de profissöes apenas assistenciais e que
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SIMP 12 PERCEPG O DE FOIJMA E CONTRASTE:
ALGUMAS PESQUISAS N0 PAIS

Simp 12.1 FILTROS DE FREQUGNCIA ANGULAR DE BANDA
ESTREITA COMPAIGIX)S A FILTROS DE FREQUZNCIA. M aria
Llicia de Bustamante Simas (Laboratörio de Percepçâo
Visual, LAW S-UFPE, Departamento de Psicologia,
Universidade Federal de Pernambuco)
Estamos no processo de concluir as mensuraçöes das
curvas de resposta a frequências para 11 filtros de
frequência angular, AFF, assim como para 7 filtros de
frequências espaciais, SFF, cujas frequências de teste estâo
centradas em 1, 2, 3, 4, 8, 16, 24, 32, 48, 64 e 96 ciclos (por
3600), ou 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 and 6.0 ciclos por grau de
ângulo visuql, cpp respectivamente, utilizando o
paradigma da somaçâo de supra-limiares. No
procedimento para filtros, a escolha forçada é feita entre
um estfmulo composto da soma da frequência de teste (a
mesma dos filtros em questào) e uma das frequências de
fundo e o outro estfmulo que consiste apenas na
frequência de f'undo em questào. As frequências
angulares de fundo sào: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 24,
32, 48, 64, e 96, enquanto as frequêcias espaciais de fundo
sâo: 0.2, 0.3. 0.5, 0.8, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 e 9.0 cpg. Os
nfveis de contraste das frequências de fundo
permaneceram constantes em ambos os estfmulos
apresentados durante toda uma sessâo experimental e
eram iguais a 5 vezes o limiar de detecçâo das respectivas
frequências de teste. Somente o contraste da frequência de
teste era variado durante a sessâo experimental
dependendo dos acertos e erros do sujeito. A escolha
correta era aquela que indicava o estfmulo que continha a
frequência de teste As 11 curvas de 17 condköes
experimentais (para cada curva) para AFF assim como as
7 curvas de 11 condköes experimentais (cada) para SFF
estào sendo merksuradas entre 9 sujeitos. As curvas estào
sendo mensuradas pelo menos 3 vezes por cada sujeito e
por três diferentes sujeitos para cada filtro. Até o presente,
nossos resultados para os filtros mensurados mostram
que, para as fases arbitrârias escolhidas (soma em fase),
efeitos de somaçâo mâxima ocorreram para todos nas
frequências de teste tanto para os filtros de frequências
angulares (1, 2, 3, 4, 8, 16, 24, 32 e 48 ciclos) como para os
filtros de frequências espaciais (0.5, 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0 cpg).
Até o momento, encontramos os maiores efeitos de
somaçâo para AFF comparados aos dos SFF. Efeitos
mâximos (absolutos) de somaçâo foram encontrados para
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24 ciclos (AFF) que eram 1,6 vezes maiores do que estes mostram declfnio na sertsibilidade ao contrate a partir dos
encontrados para o filtro de 3 cpg (SFF). Estes resultados 50 anos. Declfnio na sensibilidade ao contraste
sugerem que existem filtros de frequências angulares de relacionado ao envelhecimento tem sido demonstrado por
banda estreita operando de alguma forma no sistema vérios estudos psicoffsicos, entretanto existem
visual humano, seja através de somaçâo ou inibiçâo de divergências sobre as faixas de freqflências espaciais que
faixas especfficas de frequências. sâo afetadas pelo processo de envelhecimento.

Apoio Financeiro: CNPq, FACEPE Apoio: CNPq

Palavras-chave: Cslàjrequência espacialyjrequência flnpflcr Palavras-chave: Sensibilidade ao contraste; J'reçfiéncic
espacialijreqtiência angular, envelhecimento

Sintp 12.2 ALTEIIAG O NA PERCEPCAO VLSUAL DA FORMA
RELACIONADA AO ENVELIXGG NTO: SENSIBIUDADE AO
CONTIWSTE EM FALXAS ETARWS DIFERENTES. Natanael
Antonio dos Santos. Laboratörio de Processamento
Visual, Departamento de Psicologia, Universidade
Federal da Parafba

Estudos psicoffsicos em humanos estudos
neurofisiolögicos no macaco e gato fornecem suporte para
a idéia de que o processamento visual de objetos é
composto por mecanismos ou canais mtiltiplos que sâo
sintonizados para bandas estreitas de freqûências
espaciais. O modelo de canais mliltiplos assume que a
funçâo de sensibilidade ao contraste (FSC) é o envelope
da sensibilidade para a série total de canais, cada um
sensfvel a uma regiâo do espectro. Neste contexto, a FSC
tem sido utilizada para descrever e compreender os
mecanismos putativos que medeiam o processamento
visual da forma em vàrias faixas etârias diferentes. A
sensibilidade ao contraste é definida como a recfproca da
quantidade mfnima de contraste necessâria para detectar
um padrâo qualquer (p. ex., uma grade) de uma
determinada freqûência espacial. Assim, o contraste para
cada freqùência espacial é ajustada com um procedimento
comportamental até que o sistema visual possa
descriminar um padrâo (ou objeto) de freqûência espacial
de um outro com um campo homogêneo de luminância
média. Em resumo, a seasibilidade ao contraste é um dos
principais indicadores da capacidade do sistema visual
humano (SVH). O nosso laboratörio tem caracterizado a
resposta do SVH para padröes de freqitências espaciais e
angulares em duas faixas etârias diferentes, adultos jovens
de 20-26 anos e idosos de 60-67 anos. Todos os voluntârios
apresentavam acuidade visual normal ou corrigida. As
freqûências espaciais e angulares utilizadas para estimar
cada curva de sensibilidade foram 0,5, 1, 2, 3, 4, 6 e 9 cpg
(sete condköes experimentais) e 2, 4, 8, 16, 24, 32, 48, 64 e
96 ciclos (nove condkôes experimentais) respectivamente.
As medköes de limiares foram feitas com o paradigma
psicoffsico da escolha forçada a uma distância de 15O cm,
binocularmente, com luminância média de 2 fL. Durante
cada sessâo experimental pares de estfm ulos eram
apresentados, um contendo uma das freqùências
elementares (freqùência senoidal ou angular) e o outro
continha apenas um cfrculo cinza à luminância média. A
tarefa do obsezvador foi escolher sempre a freqiiência
espacial ou angular. Os resultados parciais mostram que o
limiar do grupo de joverts foi da ordem de 2 vezes maior
nas freqùências espaciais médias e altas, e da ordem de
1'7 vezes maior nas freqûéncias angulares mldias e altas
comparados ao grupo de idosos. Por sua vez, o limiar nas
freqûências angulares baixas foi melhor para o grtzpo de
idosos do que para o grtzpo de jovens. Nâo encontramos
alteraçöes entre os dois grupos nas freqfiências espaciais
baixas. Os nosso resultados serao discutidos juntamente
com outros achados encontrados na literatura que
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Simp 12.3 NovM EvfDCNClM SUGEREM QUE A
SENSIBILIDADE AO CONTRASTE PAllA ESTIMULOS POI.ARES E
HPERBULICOS fl DETERMINADA PELO COWONENTE
CARTKSIANO DE MAIOR AMPLIIUDE. Yossi Zzana
(Laboratörio de Percepçâo Visual, Departamento de
Psicologia, Universidade Federal de Pernambuco-pE)
Até a década de 80, a maioria das pesquisas da percepçâo
visual de forma utilizou estfmulos definidos em
coordenadas Cartesianas. Posteriormente foi dada mais
atençâo à percepçao de formas radiais e angulares as
quais sào definidas melhor em coordenadas polares. Os
modelos teöricos recentes descrevem uma anâlise visual
espacial constitufda de três etapas: (1) filtragem local em
diferentes orientaçöes por células da ârea cerebral V1; (2)
filtragem global por células da ârea V2; (3) combinaçâo
dos resultados da filtragem global por células da érea V4.
Uma das implicaçöes destes modelos é que a percepçio
de formas radiais e angulares fica dependente da presença
supralimiar dos vârios componentes Cartesianos que
constituem as formas polares. Alguns estudos mostraram
que a sensibilidade ao contraste de estfmulos angulares é
maior que para estfmulos Cartesianos. Porém, nestes
estudos foi utilizada uma metodologia diferente da ideal
para avaliar adequadamente as previsöes dos modelos
citados. Portanto, foi realizado um novo estudo que teve
como objetivo principal responder a questâo levantada.
Foram programados novos softwares e construfdos
circuitos eletrônicos que permitiram a apresentaçào de
estfmulos definidos em coordenadas Cartesianas, polares
e hiperbölicos com alta resoluçâo de contraste e imagem e
a utilizaçâo do método da escolha forçada de duas
altem ativas. Cortstatou-se que os picos de sertsibilidade
ao contraste para estfmulos Cartesianos, radiais e
angulares sâo localizados em 3 e I,5 c/grau e 6-12 c/360 ,
respectivamente. A sertsibilidade para estfmulos
Cartesianos foi de 37 e 73% maior que para estfmulos
radiais e angulares, respectivamente. A sertsibilidade para
estfmulos Cartesianos foi também maior que para
estfmulos radiais modulados pela funçao de Bessel J0 e
para estfmulos definidos em coordenadas hiperbölicas.
Uma anâlise de Fourier dos estfmulos mcstrou que o
limiar da percepçâo era determinado pelo componente
Cartesiano de maior amplitude. Estes resultados
confirmam que a percepçâo de formas definidas em
coordenadas polares e hiperbölicas depende da presença
supralimiar dos componentes Cartesianos elementares da
imagem conforme previsto pelos modelos.

Apoio Financeiro: CNPq

Palavras-chave: Sensibilidade ao Contraste, Coordenadas
Cartesianas e Polares
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SIMP 13 AS RELACOES ENTRE APRENDIZAGEM E Melo (FAFIRE, UNIVEKSO, FAPE, Recife, PE) e Ltîcia
DESENVOLVIMENTO DISgUTIDAS A PARTIq DE Browne Rego (Universidade Federal de Pemambuco,
ESTUDOS DE INTERVENCAO: EXEMPLOS NA AREA Recife, PE)
DE AQUISIIAO DA LINGUAGEM

Sintp 13.1 0 EFEITO DA LEITURA DE HISTURWS NO
DFSENVOLVIMENTO DA LmGUAGEM DE CRIANI;AS EM IDADE
Plté-EscolM : UM Esnm  DE INTERVEN/O. Maria José de
Oliveira (Universidade Federal de Vkosa, Vkosa, MG) e
Clludia Cardoso-Martins (Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, MG)

Estudos anteriores sugerem que a linguagem de crianças
em idade pré-escolar pode ser substancialmente
desenvolvida através de programas de leitura de
histörias. Por exemplo, alguns autores encontraram uma
correlaçâo significativa entre programas de leitura de
histörias que encorajavam a participaçào das crianças em
conversaçöes sobre os caracteres e eventos da histöria, e o
desenvolvimento do vocabulârio e da compreerksâo oral.
O presente estudo investigou o efeito de um programa de
leitura de histörias incorporando essas caracterfsticas
sobre o desenvolvimento de habilidades da linguagem
oral e escrita de crianças de baixo nfvel söcio-econômico.
Os participantes foram escolhidos entre 100 crianças entre
4 e 6 anos de idade, atendendo a creches pflblicas de uma
cidade do interior do estado de Minas Gerais. Ao todo, 19
pares de crianças, emparelhadas em funçâo de variâveis
potencialmente importantes como, por exemplo, a idade
cronolögica, o sexo, a renda familiar e o nfvel de
desenvolvimento intelectual, participaram do estudo. As
crianças de cada par foram aleatoriamente designadas
para um de dois grupos: o grupo experimental ou o grupo
controle. O grupo experimental foi submetido a um
programa de treinamento de leitura de histörias que
cortsistia de 16 sessöes de 30 minutos cada, levadas a cabo
uma vez por semana durante um perfodo de 4 meses, em
grupos de 2 a 4 crianças. Dezesseis livros de histörias para
crianças foram utilizados, um em cada sessio. Durante e
apös a leitura da itistöria, as crianças eram estimuladas a
participar ativamente da corkstrtlçâo do significado da
histöria através de conversaçe s envolvendo seus
personagens e eventos. As crianças do grupo controle nâo
foram submetidas a nenhum tratamento especial. Os
resultados sugerem que a leitura de histörias pode
desempenhar um papel importante no desenvolvimento
das habilidades de linguagem de crianças de baixo nfvel
söcio-econômico. Contudo, é possfvel que o efeito de
programas de leitura de histörias limite-se ao
desenvolvimento da linguagem oral. Embora os dois
grupos tenham apresentado um desempenho comparâvel
no infcio do estudo, as crianças do grupo experimental
excederam as crianças do grupo controle em todas as
medidas de compreertsao de histöria e vocabulârio
administradas apös o télmino do programa de
intervençâo. Por outro lado, com exceçâo de uma tinica
medida, nenhum efeito foi encontrado para o fator
intervençâo em relaçâo às medidas de habilidade de
linguagem escrita.

Pzavras-chave: Leitura De Hist6rias; Desenvolvimento Da
Linguagem; Crftmf/s

As pesquisas das tîltimas décadas têm evidenciado a
existência de uma conexâo entre consciência gramatical e
aquiskào da lfngua escrita, mas estas pesquisas nâo sào
suficientes para explicar a natureza dessa relaçâo.
Procurando contribuir para uma melhor compreerksâo da
relaçio entre essas duas habilidades, o presente estudo
teve como objetivo desenvolver e avaliar os efeitos de
uma intervençào em consciência gramatical sobre
diferentes habilidades de leitura e de escrita. 0 estudo, do
qual participaram crianças de alfabetizaçâo de duas
escolas com abordagens metodolögicas distintas
(tradicional e construtivista), cortstou de quatro etapas. A
primeira envolveu a capacitaçâo dos professores para a
aplicaçâo da intervençâo em consciência gramatical. A
segunda etapa possibilitou a organizaçâo de dois grupos
para cada escola, dos quais um grupo experimental e um
de controle devidamente emparelhados quanto à idade,
inteligência, memöria verbal, consciência gramatical,
cortsciência fonolögica, nfvel de conceitualizaçâo da
escrita e exposiçâo da criança à lfngua escrita no ambiente
familiar. Na terceira etapa, o professora procedeu à
intervençâo, propondo atividades, através das quais as
crianças eram encorajadas a atentar e a refletir sobre a
estrutura morfo-sintltica da lfngua. Apenas os grupos
experimentais foram expostos à intervençâo em
consciência gramatical, enquanto que os grupos controle
ficaram sujeitos às prJticas vigentes em suas escolas. A
quarta etapa constou de dois pös-testes, realizados em
diferentes momentos, com o objetivo de testar e comparar
os gnzpos quanto aos seus desempenhos nas diversas
habilidades de leitura e escrita: escrita de pseudopalavras
(ortografia), correçao, fluência e compreerksào de leitura,
compreensâo de frases gramaticalmente complexas,
produçâo escrita de texto. Apös a intervençâo, as crianças
dos grupos experimentais, de ambas as escolas,
apresentaram um desempenho melhor na habilidade
metalingiifstica treinada do que seus pares dos grupos de
controle, evidenciando que a intervençâo à qual foram
submetidas foi eficaz em promover o seu progresso em
cortsciência gramatical. Os resultados obtidos no pös-teste
1, imediatamente apös o treinamento, e no pös-teste 2, seis
meses apös, revelam uma significativa superioridade das
crianças dos grupos experimental frente aos grupos
controle, quanto às diferentes habilidades de leitura e
escrita investigadas. A tînica exceçâo foi na correçâo e
fluência em leitura, onde os grupos da escola
construtivista nâo diferiram entre si em nenhum dos pös-
testes. Os resultados, portanto, oferecem suportes
empfricos para a relaçâo de causalidade na direçâo de que
a consciência gramatical afeta o desempenho em leittzra.
Porém nào se pode desconsiderar a possibilidade de que a
direçâo de causa e efeito oconu nas duas direçöes. A
habilidade da criança para explicitar as distinçöes
gramaticais, sem dtivida, afeta como ela aprende sobre a
lfngua escrita, mas essa habilidade poderia ser, também,
melhorada pelas experiências oportunizadas durante o
processo de aprendizagem da lfngua escrita.

Palavras-chave: Consciência Gramatical; Leitura; Escrita

Simp 13.2 COr REENDENDO AS RELK OES ENTRE
CONSCIENCIA GRAMATICAL E HABILIDADF.S DE LEITURA E DE
Escltn'A: UM Esnm  DE IU ERVENCAO. Kétia Leal Reis de
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Simp 13.3 O DFSENVOLVI< NTO DA PRODW AO DE TEXTOS
A PARTIR Do DLSENVOLVIMENTO DA CONSCIZNCIA



XXXIl Reuziso Anual de Psicologia
METATEXTUAL: UM ESTUDO DE INTERVENIXO. Aurino
Ferreiraf. e Alina Galvâo Spinillo (Universidade Federal
de Pemambuco, Recife, PE)

- Resamos de Cp/nv?iïclllt? Cientlf' lca
do que quando na ausência desta consciência. (Apoio:
CNPq)
Palavras-chave: Proâuçâo De Textos; Consciência
Metatextual; fnlcrpenflcA literatura indica que é mais fécil produzir um texto do

que refletir sobre sua estrutura. Isso se explica porque
enquanto os processos de produçâo sâo automâticos, a
capacidade de tomar o texto como objeto de anâlise é
delibarada, versando sobre sua forma e organizaçâo. Por
exemplo, crianças de 6 anos produzem histörias com um
esquema narrativo elaborado, porém, apenas por volta
dos 9 anos apresentam uma corksciência deste esquema.
Ao que parece, as crianças utilizam-se intuitivamente de
um esquema narrativo em suas produçöes mesmo antes
de serem capazes de deliberadamente pesnar sobre este
esquema. Embora a produçâo de textos se desenvolva
antes da capacidade de refletir sobre sua estrutura, t
relevante investigar as relaçöes entre essas duas
habilidades lingfifsticas, procurando saber se ao ensinar-
se explicitamente que histörias possuem um começo, um
meio e um final teria um papel determinante no uso deste
esquema na produçâo de histörias. Em outras palavras, é
importante saber se ao desenvolver a coasciência
metatextual, as crianças também desenvolveriam a
capacidade de produzir textos. Este foi o objetivo de
presente estudo que examinou o efeito de uma
intervençâo especffica acerca da organizaçâo e estrutura
pröprias de histörias sobre a produçâo e a cortsciência
metatextual. Os participantes foram 64 crianças (7-8 anos)
de baixa renda alunas de la e 2* séries do ensino
fundamental de escolas pliblicas da cidade do Recife.
Adotou-se um planejamento clâssico em estudos de
intervençào: pré-teste, pös-teste, grupo controle e
experimental. O pré e o pös-teste consistiam em uma
tarefa de produçâo oral de histörias e uma tarefa de
corsciência metatextual. Na intervençâo, oferecida
individualmente em três sessöes apenas ao grupo
experimental, o examinador fornecia irkstruçâo explfcita
sobre o esquema nanutivo de histörias: quais as partes
cortstimintes, onde cada uma se localiza no texto, do que

da intervençâo era
consciência metatextual

jIMP 14 AVALIAG O PSICOLUGICA: DO ENSINO
A PRATICA

Sitnp 14.1 O ENSINO DA AVALIAIXO PSICOLX ICA:
ATIWDADES PR/TICAS E PRINCPALS CONTEIJRM . Irai
Cristina Boccato Alves. (LITEP - lnstituto de Psicologia da
USP. Sâo Paulo, SP)
A avaliaçào psicolögica é uma atividade muito importante
na attlaçâo profissional do psicölogo e se corkstitui na sua
tinica f'unçâo privativa, garantida por lei. Por essa razao
deve-se dedicar atençào especial ao ertsino das disciplinas
de avaliaçâo psicollgica, que incluem as disciplinas de
técnicas de exame psicolögico, técnicas projetivas e
psicodiagnöstico. Em relaçâo ao ensino destacam-se dois
aspectos principais, () que e como ersinar. O pfimeiro
ponto a se considerar é que existem muitas técnicas que
avaliam caracterfsticas diferentes e que podem ser usadas
em diversos contextcs, o que leva à necessidade de se
selecionar que técnicas devem ser ensinadas e com qual
profundidade, bem como quantas disciplinas sâo
necess/rias durante a graduaçâo. Que técnicas devem ser
consideradas imprescindfveis para o exercfcio profissional
competente? A segunda decisâo refere-se a como ensinar.
O aluno precisa aprender os conceitos psicométricos que
fundamentam a cortstruçào dos instrumentos, bem como
os fundamentos teöricos dos testes ertsinados. Porém, é
indispensâvel que ele tenha a experiência prâtica de
aplicaçào, avaliaçâo, interpretaçâo dos resultados e
integraçào destes com os outros dados obtidos sobre o
cliente, bem como da elaboraçJo de laudos. Nâo é
possfvel aprender realmente um teste sem fazê-lo na
prâtica. As informaçöes dadas pelo professor durante as
aulas e a leitura dos manuais dos testes nao sâo
suficientes, pois em uma aplicaçào real geralmente
ocorrem situaçôes e dificuldades nâo previstas
anteriormente e que se trartsformam em uma experiência
rica e viva, de estabelecimento de uma relaçâo com o
cliente, e que nâo pode ser obtida de outra maneira. Entre
as questöes que devem ser corksideradas e que sâo muito
discutidas pelos docentes desta érea, a primeira se refere a
quem deve ser o sujeito dessa prâtica. O aluno deve
aplicar seu primeiro teste em um caso reat no qual existe
uma queixa e o resultado serviré para o diagnöstico desse
cliente ou é preferfvel, que isso ocorra com um voluntârio,
que nâo necessita de uma avaliaçào e que terâ apenas
como objetivo treinar o aluno do domfnio das técnicas
ertsinadas? Como deve ser feita a avaliaçâo dessa prâtica,
através de provas, relatörios, supervisöes? Devem ser
fornecidos resultados? Além disso é impodante lembrar
também a necessidade de monitores para auxiliarem os
professores, principalmente nas atividades prâticas e qual
deve ser o nûmero méximo de alunos por turma, ou seja,
a relaçâo professor aluno. Tais questöes ainda nào estâo
resolvidas pelos docentes dessa ârea e esta pretende ser
uma contribukâo para a sua soluçâo.
Palavras-chave: Avaliaçâ'o Psicolégica;
psicol6gica; Forrrlcffib do psfcélogo

tratam, como se articulam. O objetivos
levar a criança a desenvolver a
relativa à estrutura de histörias. No pös-teste, as crianças
do grupo experimental alcançaram nfveis mais
sofisticados de cortsciência metatextual e também
passaram a produzir histörias mais elaboradas do que as
crianças do grupo controle. Verificou-se, ainda, que o
grupo experimental obteve um desempenho
significativamente melhor no pös-teste do que no pré-
teste em relaçâo às duas habilidades, o mesmo nâo
ocorrendo com as crianças do grupo controle que
mantiveram-se um mesmo nfvel de desempenho nas duas
ocasiöes de testagem. Apös a intervençâo, as crianças do
grupo experimental que produziam histörias incompletas
e elementares passaram a produzir histörias completas
com uma estrutura elaborada. Quanto à cortsciência
metatextual, observou-se que todas as crianças deste
grupo tiveram algum tipo de avanço, superando as
dificuldades iniciais detectadas no pré-teste. Os dados
mostram que é possfvel desenvolver, a partir de
instrtzçöes, a cortsciência metatextual em crianças e
desenvolvida esta habilidade, a capacidade de produzir
histörias é beneficiada. Conclui-se que a capacidade de
produzir textos antecede e nâo garante a consciência
metatextual; porém, uma vez desenvolvida a esta
consciência, a produçào de textos torna-se mais elaborada

Ensino de JEZO JI'JO
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XD 11 X NnJJP Anaal de Psicologia -
Simp 14.2 CONTEXIUALEANDO A Plli'flM DA AVALIAYO
PSICOLX ICA NO ENSINO DE TEP. Eda Marconi Custödio
(Universidade Metodista de Do Paulo, Sâo Bemardo do
Campo, SP.)

Resumos de Cbplpnïc/l'l'p Cientiflca
PARADIGMAS. Julieta Quayle. (FMUSP, Divisâo de
Psicologia/lcldc. Sâo Paulo, SP)

A avaliaçâo psicolögica no contexto hospitalar vem
recebendo ênfase diferenciada desde o infcio da inserçâo
do psicölogo nos hospitais. No princfpio, em hospitais
psiquiâtricos, tal atividade se caracterizava como a f'unçâo
primordial do profissional de psicologia, incumbido de
fornecer subsfdios para o diagnöstico e tratamento do
paciente psiquiâtrico, sendo essa, muitas vezes, sua tîrtica
contribukâo na abordagem em satîde mental. As técnicas
de avaliaçâo entzo utilizadas nos consultörios, em sua
maioria importadas e carentes de adaptaçâo para o
contexto nacional, foram trazidas para o hospital,
iniciando uma trajetöria com muitos percalços. Na
attlalidade, a avaliaçâo psicolögica em instituköes de
satide voltou a ser valorizada, mas exige-se dela a
possibilidade de demarcar, com certa agilidade e precisâo,
as fronteiras entre possfveis diagnösticos, circunscrevendo
a contribukào do fator emocional e psicolögico na
etiologia e no prognöstico de uma dada condkâo médica,
bem como fornecer informaçöes a respeito das
possibilidades de abordagem do entorno psicossocial do
paciente. Isto vem exigindo a adaptaçâo de diferentes
técnicas e abordagens à nossa populaçao, cortsiderando-
se, inclusive, o momento particularmente vulnerâvel do
processo de adoecimento em que esta investigaçâo se
inscreve, bem como a necessidade de dados objetivos,
confiâveis e facilmente compreendidos pelos diferentes
profissionais de saûde, nem sempre familiarizados com o
jargâo psicolögico ou as hipöteses de funcionamento
psfquico usualmente utilizadas. A adaptaçâo de técnicas e
instmmentos de diferentes linhagers vem trazendo
importante contribukâo, favorecendo o diâlogo
interdisciplinar e a abordagem holfstica do paciente e sua
faml-lia, fomecendo importantes ingredientes para a
tomada de decisöes terapêuticas a curto, médio e longo
prazo, em diferentes faixas etérias e momentos do
adoecimento. Pontue-se, aqui, a importância da
integraçâo dos aspectos assistenciais e de pesquisa na
atuaçâo do psicölogo hospitalar, para que o especialista
da psicologia que atua em hospitais possa contar com
irtstrumentos confiJveis ao mesmo tempo que tem acesso
a treinamento especffico na utilizaçâo desses recursos.
Outro aspecto a merecer especial atençâo é o que se refere
ao desenvolvimento e padronizaçâo de ferramentas que
propiciem, de maneira objetiva, a avaliaçâo mesma da
pröpria attlaçâo do psicölogo nos hospitais e irtstituköes
assemelhadas, com o intuito de favorecer a credibilidade
dessas intervençöes e viabilizar sua correçào ou
adequaçâo em situaçöes onde sua pouca eficiência se
evidencie. Sugere-se que a partir de projetos
multissetoriais temJticos tais objetivos possam ser
inicialmente buscados, mas enfatiza-se a importância de
projetos multicêntricos que viabilizem a criaçâo,
desenvolvimento e adaptaçâo de tais ferramentas à
realidade brasileira.

Palavras-chave: Avaliaçàb Psicol6gica; Psicologia da Satide;
Prética prohssional

Um dos desafios cotidianos no ertsino de TEP é como
propiciar aos alunos as condiçöes ideais para a prâtica da
aplicaçào, avaliaçào e interpretaçào de cada técnica
ensinada. Discute-se com os alunos, a cada ano, questöes
sobre onde serâ efetuada a prltica, quem serà o sujeito
desta prâtica, quem se responsabiliza pelo material a ser
utilizado, o que fazer com um resultado que à primeira
vista aponta para algurts dados patolögicos, com os quais
os alunos nào concordam. Estas questöes ficam mais
evidentes e mais desconfortlveis quando um aluno utiliza
uma pessoa de suas relaçöes como colaboradora desta
prâtica, conquanto seja orientado a nâo fazê-lo. Diante do
desconforto, a tendência é nâo acreditar no instrumento e
evidencia-se a diferença do uso da técnica para firts de
treinamento contraposta ao uso da técnica para firts de
estudo de caso. Isto posto, na UM ESP adotou-se uma
nova estratégia de easino do teste contextualizandœo,
buscando dar visibilidade ao resultado do irtstrumento,
quando confrontado com uma série de outras informaçöes
obtidas num mini estudo de caso. Esta estratégia foi
desenvolvida pelas Professoras Dagmar P. de Castro e
Hilda Rosa C. Avoglia, com nosso apoio. Implica em
trabalho multidisciplinar integrando as cadeiras de TEP e
Psicologia Social. A um gnlpo de alunos cabe: observar
os espaços sociais em torno de uma escola onde os
professores e funcionârios s:o entrevistados; entrevistar e
aplicar testes em um sujeito; entrevistar seus familiares;
entrevistar membros da comunidade mais pröxima; fazer
observaçâo participativa; avaliar os dados de todo o
material; redigir tlm relatörio final e promover a
devoluçào dos dados a todos os participantes. Todas essas
atividades sào desenvolvidas com a supervisio direta da
equipe de docentes das disciplinas envolvidas. A
proposta inicial partiu das disciplinas de TEP e Psicologia
Social, entretanto outras disciplinas foram se integrando
ao projeto emiquecendo a experiência multidisciplinar de
todos os padicipantes. Para a comunidade a experiência
também se mostrou rica, pois a troca de irtformaçöes com
a equipe de profissionais das escolas evidenciou a
importância de se buscar reciclagem e novas irtformaçöes
para enfrentar as demandas do cotidiano de
aprendizagem. A comunidade espera e busca a faculdade
para, a cada ano, ter sua possibilidade de participar do
convênio. Aos alunos, a experiência de um mini estudo de
caso permite ressignificar o resultado de um teste num
diagnöstico compreensivo para o qual muitas variâveis
concorrem. Analisando a experiência percebe-se ser muito
rica, pois promove a interdisciplinaridade e a
reciprocidade entre o espaço acadêmico e a comunidade.
Entretanto hâ custos que devem ser ponderados, entre
eles um aumento substancial das atividades dos docentes
da graduaçâo, a impossibilidade de se permitir a cada
aluno assumir esta experiência individualmente e o
receio, por parte de algurts deles, de adentrarem
comunidades carentes.

Palavras-chave: Ensino de TEP; Diagnéstico contextualizado;
Interdisciplinaridade

SIMP 15 PSICANXLISE DO QUOTIDIANO
HOSPITALAR: OS DISTVRBIOS ALIM ENTARES

Simp 14.3 A Prtâ'ncA DA AvAl-tAçAo PslcoLtr cA EM
INSTITUNOES HOSPITALARES E DE SAODE: REVLSAO DE
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Sintp 15.1 DISMORFIA CORPOIGL E COMPUIO O ALINIENTAR:
sNrosfAs DA REALIDADE? Mara Cristina Souza de Lucia,
(Divisâo de Psicologia do Irkstituto Central e CEPSIC-
Centro de Estudos em Psicologia da Satide) Hospital das
Clfnicas da Faculdade de Medicina da USP

Vivemos uma época em que se fala massivamente do
culto ao corpo, em que se assiste a fabricaçâo vertiginosa
de uma diversidade inédita de aparelhos para
musculaçâo, reduçâo de gorduras localizadas, publicaçöes
sobre corpo, dieta e estética. Mesmo assim, nunca vimos
tanta insatisfaçâo com o corpo: em pesquisa recente
realizada em nosso servko, constatamos que Gt'/o das
mulheres estào insatisfeitas com o pröprio corpo.
Assim, face à invasào da vida privada por sistemas
globais de imagens e comunicaçâo gerando a
determinaçao de idéias e corpos, erodiu-se a confiança na
eficâcia de um ato particular e na razâo que o produz,
reduzindo o sujeito à condiçâo de personagem inclufdo
no rol dos esbeltos, ou entâo, exclufdo dele.
Nossa investigaçio ao longo dos anos, colocou em
evidência um novo estatuto do corpo. Por um lado, para o
hoje classificado como dismörfico corporal, o corpo
trarksforma-se em objeto de persegukào, aprisionamento e
nos melhores momentos é apenas objeto de apresentaçzo
como se fosse a imagem de si mesmo. Mas ainda assim, o
exame que fazem de si mesmos é microscöpico. Por outro
lado, aqueles cuja obsessào pelas dietas, förmulas para
emagrecimento, exercfcios ffsicos, manifestam exatamente
a perversâo da relaçâo com o pröprio corpo, que aqui jâ
nào é mais o vefculo dos sentidos das experiências, mas
sim, apenas uma finalidade tiltima da vida. E se vêem
ameaçados constantemente pela fome auto-imposta ou
pela vertigem irresistfvel, urgente e incontrolâvel da
compulsâo alimentar.
Diante dos dados colhidos em nossas investigaçöes este
trabalho partirs de um recol'te teörico-metodolögico que
irâ questionar se um sujeito autônomo que olha o espelho
buscando as marcas da imperfekio e decadência ou
aquele que compra e faz dietas, o faz em nome de um
desejo pröprio, ou existe uma estrutura que o ultrapassa
determinando-lhe o comportamento? Esse trânsito entre
quotidiano social e as diversas corkstituiçöes psfquicas é
fundamental para o psicölogo hospitalar, pois em cada
discussâo de processos psfquicos esté sempre à vista uma
tentativa de elucidaçâo da vida social e realidade do
homem que busca cuidados em hospital ptiblico.
Acreditamos que isso deve bastar para mostrar que a
psicanâlise do quotidiano hospitalar nào é uma aplicaçâo
marginal da Psicanâlise para nös, mas a outra face de
nossa concepçao de clfnica psicanalftica.

Simp 15.2 UMA BULM CA FOltA DE MODA?
HLSTM CA FASHION? Niraldo de Oliveira Santos

Resumos de Comunicaçâo Cientf Ica
No caso da anorexia e da bulimia, mais especificamente, é
comum que alguns associem um diagnöstico prévio, antes
mo de qualquer escuta do sujeito em questâo. f7 omes

termo ''paciente psicossomâtico'' que acompanha estes
casos, como uma marca antecipada que carrega jâ uma
significaçâo.
A proposta deste trabalho é a de fazer vacilar a atribukâo
do termo ''psicossomâtico'' a priori inlitil na clfnica,#
apontando para a vertente da formulaçào do diagnöstico
psicanalftico sob transferência.
f; a partir desta ética que propomos discutir o caso de
uma jovem intemauta de 24 anos, a quem atribufmos o
''nick'' de Joana, em tratamento psicoteràpico
ambulatorial, enviada pela gastroenterologista com
''histöria digestiva de espasmo esofâgico, apresentando
sério disttirbio alimentar.../', encaminhamento que segue
com a indagaçâo: ''Bulimia?''
Com uma histöria de 4 meses de alimentaçâo altamente
precâria, esta paciente havia originalmente se dirigido à
médica demandando um diagnöstico e uma intervençâo
(se possfvel, cinirgica) que a retirasse de um sofrimento
que nâo era reconhecido como fazendo parte de sua
biografia. Vomitar até ao tomar âgua era motivo de
inquietaçâo tanto da paciente quanto dos familiares, nâo
havendo possibilidade de abandcmar esta condkâo apesar
das tentativas realizadas em série reza, bênçâo,
macumba e tratamentos altemativos.
Ao iniciar o tratamento analftico, Joana, nâo sem custo,
vai abandonando a poskâo de submetimento ao desejo do
Outro, irtserindo assim sua (inlsatisfaçâo sintomâtica
numa cadeia de significantes que, na relaçâo
transferencial, fornece elementos para a corkstruçào de um
diagnöstico de neurose histérica.
Seus sintomas, em nenhum momento, sào apresentados
como uma estratégia de manter o corpo numa ordem de
apreciaçio do olhar do Outro da cultura contemporânea
em torno do belo. Neste ponto, cabe-nos um
questionamento: como se dé a ''escolha'' deste sintoma?
Trata-se de uma bulfmica fora de moda, ou de uma
histérica ''fashion'' que pega carona numa roupagem
attlal?

()U UMA

concebermos uma diferenciaçâo entre o sintoma
neurötico - que aparece na economia psfquica como um
retorno do recalcado, e assim passfvel de intervençâo pelo
simbölico, e o fenômeno psicossomâtico, como sendo o
que escapa às leis do recalque e possui um gozo
especffico, exclufdo da cadeia sigmificante, o caso em
questâo nos faz constatar que o termo ''paciente
psicossomâtico'' nâo deve ser aqui empregado
inequivocamente.
Se o diagnöstico de neurose histérica é fora de moda,
sejamos, pois, francamente fora de moda, na continuaçâo
de Freud, que ousa inventar mesmo com a mais antiga
entidade clfnica. Pois, se o enredo da histérica atualiza as
alegorias, ao analista cabe recriar, porém sem abandonar
sua ética.Amalmente

, uma série de sintomas observados na cultura
sâo associados à contemporaneidade havendo uma
tentativa de classificâ-los em determinadas categorias
nosogrâficas. Assim, a bulimia, a anorexia, o uso crescente
de substâncias psicoativas associado às festas
denominadas ''raves'' o risco mortal dos esportes#
radicais, entre outros, apontam para os vârios destinos da
pulsâo (ou modos de gozo) fazendo-nos questionar as
categorias diagnösticas e a direçâ.o do tratamento nestas
circurtstâncias.

Palavras-chave: bulimia, psicanélise, psicologia hospitalar,
histeria

Simp 15.3 A ERA DA CIRURGIA: A GASTROPLMTIA PAltA
OBESOS MORBIEG . Carlos Eduardo Domene (Faculdade de
Medicina da Universidade de Sâo Paulo e Coordenador
do NUTRE)
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A Obesidade hoje garthou o estatuto de doença e daf as
ûefinköes dadas às condköes operâveis nâo param de se
ampliar. As primeiras técnicas cirtirgicas para obesidade
mörbida surgiram em 1954, através da derivaçào cinirgica
de parti do intestino. Apös emagrecimento ideal ou diante
de desequilibrio incontrolâvel do intestino, reconstitufam
o trajeto intestinal original. Em 196% a técnica foi melhor
adaptada e o método passou a ser utilizado em larga
escala. Apesar de eliminar a obesidade com sucesso, trazia
seqfielas que levaram ao declfnio e ao abandono das
derivaçöes intestinais. A evoluçâo das técnicas nâo
pararam e no Brasil, na década de 80, os obesos mörbidos
eram retirados de suas casas e em alguas casos através de
paredes que eram quebradas em direçâo a cirurgia para
obesidade. E foi em meio a crença do emagrecimento a
todo custo que a gastroplastia se popularizou
As gastroplastias hoje, dividem-se basicamente em três
técnicas cinirgicas: restritivas ms absortivas e, a
combinaçâo das duas, que sâo executadas com variantes
que as tomam viéveis e compatfveis com a vida do

Resumos de Comunitaçâo Cientlf' lca
paciente. Mas a grande questâo ainda é o psiquismo do
paciente: o que fazer com a compulsâo alimentar? Surgem
daf, outras variaçöes; o bypass gâstrico e switch duodenal.
A primeira provoca a perda de peso através da drlstica
reduçâo do estômago e evita que os alimentos sejam
totalmente absorvidos pelo organismo. fr indicado para
aqueles que desejam cessar a compulsào alimentar e
querem o emagrecimento de forma mais passiva. Para
aqueles que tem forte relaçâo com a comida, a opçào seria
o switch duodenal, que nâo implica numa reduçâo
significativa dos alimentos ingeridos e sim na qualidade
da absorçào.
No Brasil, estima-se que existem um milhào de obesos
mörbidos, com corpos que se desumanizaram, ou seja,
estâo pelo menos 50% acima de seu peso ideal. Submetido
a técrticas ci/ rgicas, perderâo 40% de seu peso em
aproximadamente um ano. Apés o emagrecimento, sâo
submetidos a cinlrgias plâsticas para retirada do excesso
de pele, adquirindo nova fonna corporal. A remodelagem
do estômago, remodelarâ tambtm o corpo. Erögeno?
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SCOORD 01 CRENCAS, ESTEREUTIPOS E Programa de Pös-Graduaçào em Psicologia Social da
DESENVOLVIMENTO HUMANO Universidade Estadual do llio de Janeiro, RJ)

SC 1.1 CRENCAS E REALIDADE. Helmuth Kriiger
(Departamento de Psicologia Social e Institucional da
Universidade do Estado do llio de Janeiro, RJ)
Na Psicologia contemporânea é quase um lugar comum
observar que somos influenciados em nossa conduta e no
desenvolvimento da personalidade pela histöria, cultura e
sociedade. A dificuldade na aceitaçio desta afirmativa
decorre do fato dela nâo ser acompanhada de uma teoria
que explique esse processo. Neste sentido, partindo da
Fenomenologia e do Gestaltismo, procuramos analisar
essas complexas relaçöes de influência, cortsiderando o
importante papel desempenhado pela percepçâo. De fato,
admitimos que a realidade, tanto a interna, fisiolögica e
psicolögica, quanto a extema, ffsica, biolögica, social,
cultural e histörica, sö poderâo exercer alguma influência
em nös desde que sejam percebidas. O efeito e ao mesmo
tempo a demortstraçào mais evidente dessas experiências
sâo as crenças. Consideramos que as relaçöes mantidas
pela percepçao com outros processos cognitivos, além da
aprendizagem, incluindo a que se vincula à socializaçâo,
também devem ser consideradas em estudos acerca do
assunto desta comunicaçâo. Importa fazer esta
observaçâo, pois costumes, fatos passados corlsiderados
relevantes, bem como padröes de comportamento social
considerados de observância desejâvel, sâo apresentados
ao socializando em sucessivos momentos de seu
aprendizado parq o desempenho de papéis sociais, ou
seja, ao longo de seu processo de socializaçâo. Além disso,
a observaçâo, leitura, interlocuçâo, estudo e atuaçâo
social, sempre realizados mediante a percepçao, sâo por
igual experiências de significativa importância na
obtençao de crenças acerca de nös mesmos, dos outros e
da realidade objetiva em que nos encontramos. De outro
lado, o grau de aceitaçJo pessoal ou subjetiva das crenças
é também uma variâvel, que devido ao seu relevo, nâo
deve ser descurada. Quer dizer, no processo de obtençâo
e aceitaçâo as crenças tendem a ser avaliadas segundo o
grau de corsistência interna e coerência factual, sendo em
princfpio acolhidas as que nâo venham a sofref restrköes
em ou outro ou ambos desses critérios. Pode-se
acrescentar que quanto maior for a poskào das crenças
nas escalas baseadas na consistência lögica e coerMcia
empfrica, maior serâ a probabilidade de aceitaçâo
subjetiva. Neste ponto, é decisiva a credibilidade das
fontes, ou seja, dos fonnuladores e difusores de crenças,
para a aceitaçao do que declaram. Conclui-se que as
representaçöes simbölicas, notadamente as que assumem
o formato de crenças, sâo elementos fundamentais em
nosso entendimento do mundo. Mas, considerando que a
experiência psicolögica, embora seja necesséria, nâo
constitui garantia suficiente para a obtenç:o de
conhecimento vâlido, ter-se-â que admitir ser
indispensével submeter crenças pessoais a critérios
epistemolögicos de aferiçâo da validade. Em rigor, hâ
sempre uma diferença entre a experiência pessoal e a
anâlise epistemolögica.

Palavras-chave: percepçno, crença e sistemas de crença

Os problemas decorrentes do envelhecer humano sâo
preocupaçöes que atingem, de forma geral, as sociedades
atuais, visto que as mudanças biopsicossociais
decorrentes deste processo atingem nfveis diversos da
existência. Este trabalho, parte integrante de uma
proposta mais ampla, que objetiva a cortfiguraçâo de
modelo de intervençào, apresenta consideraçöes teöricas a
respeito da influência das crenças e do estado psicolögico
da esperança no tratamento de idosos comprometidos
pela neoplasia, em particular o câncer. O diagnöstico de
câncer revela-se impactante tanto para o paciente de
qualquer idade, quanto para os familiares, despertando
crenças e gerando expectativas que repercutem no
tratamento, na sobrevida, na recidiva, na cura e no
agravamento da doença que, em muitos casos, culmina
na morte. Quanto ao idoso, uma situaçao especial emerge,
visto que além de vivenciar as alteraçöes e os problemas
decorrentes do envelhecimento, percebe-se diante de uma
doença que tende a 1he tirar a possibilidade de morte
natural -  decorrente do ciclo da vida, e que, além de
representar uma forte ameaça à sua qualidade de vida,
acena também para a probabilidade de reduçâo do seu
tempo de vida. Neste contexto, destaca-se a importância
das crenças que determinam o pensar, o sentir e o agir de
todos os envolvidos neste cenârio, bem como da
esperança, manifestada pelo sentimento de querer viver e
pelo desejo de lutar pela vida. Crenças e esperança
constituem variâveis de relevância no estudo cientffico
dos aspectos psicolögicos relacionados à neoplasia, pois
ambas influem em nossas condutas: as crenças
determinam nossas condutas presentes enquanto a
esperança se manifesta em nossas condutas prospectivas,
podendo ser articulada às crenças pois, de certa forma,
nossas condutas atuais também resultam do que
desejamos alcançar num futuro pröximo ou distante. No
contexto da doença, o exame das crenças do paciente
idoso bem como a constataçâo dos aspectos inerentes ao
estado psicolögico da esperança propicia um melhor
entendimento das suas reaçöes ao diagnöstico da doença e
aos procedimentos, em parte agressivos, a serem adotados
em seu tratamento, ampliando desta forma a
compreertsâo das estratégias de ertfrentamento que,
porventura, este venha a adotar. Com o intuito de
investigar as variâveis crenças e esperança, encontra-se
em andamento uma pesquisa empfrica, envolvendo
pacientes, familiares e equipe de satide. A proposkâo de
um modelo de atendimento a idosos em tratamento
oncolögico visa fornecer subsfdios a profissionais no
tocante ao desenvolvimento de açöes especfficas para o
acompanhamento do paciente idoso, bem como para a
orientaçâo dos familiares e. das pessoas engajadas no
tratamento da doença.

Palavras-chave: crenças e esperança, idoso, câncer
SC 1.3 ESTEREöTIPOS, IDENTIDADE GRUPAL E PROCESSOS
CXNITIVOS. Luciana Lopes de Oliveira** (Instituto de
Psicologia, Programa de Pös-Graduaçâo em Psicologia
Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ)
Dado que a Psicologia Social preocupa-se em estudar o
homem nas suas interaçöes sociais, nâo poderia passar
despercebida a tendência, que parece universal, das
pessoas atribufrem caracterfsticas aos grupos sociais na
intençâo de diferenciâ-los. Essa diferenciaçâo parece
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SC 1.2 CltEwçAs E ESPERANCA EM IDOSOS COM
NEOPLASIA. Célia Regina de Oliveira ** (Professora da
Universidades Estâcio de Sâ, Resende, RL Doutoranda do
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assumir papel fundamental principalmente na
caracterizaçâo do grupo ao qual pertencemos (ingroup) e
do gnlpo ao qual nâo pertencemos (outgroup), revelando-
se uma tendência que temos de dar atributos negativos
aos membros de grupos a que nâo pertencemos. A
observaçâo desse aspecto humano e na interferência que
poderia assumir nas relaçöes sociais possibilitou o
interesse pelo estudo dos estereötipos. No infcio da
investigaçâo dos estereötipos na Psicologia a preocupaçâo
era principalmente a de identificar os contefldos das
atribuköes feitas a diversos grupos humanos. Somente
com o advento da Cognkào Social os estereötipos
começam a ser estudados como estruturas cognitivas que
contêm crenças e expectativas sobre grupos sociais
influenciando e sendo influenciados por processos
cognitivos. O estudo aqui apresentado teve o interesse de
estudar os estereötipos atribufdos a estudantes de quatro
cursos universitârios -comunicaçâo, engenharia, medicina
e psicologia -. Desenvolvemos a pesquisa em duas etapas,
nas quais buscamos representar as duas tendências de
estudo dos estereötipos. Na primeira etapa enfocamos os
conteûdos estereotipados, a partir da utilizaçâo de um
questionârio. Utilizamos um questionârio contendo
adjetivos para serem aplicados aos membros dos quatro
cursos. Na segunda etapa utilizamos um experimento
elaborado especialmente para essa pesquisa no qual um
priming era apresentado aos participantes num nfvel
infra-corsciente. O priming apresentado era composto
pelos quatro adjetivos mais aplicados a cada um dos
quatro cursos coletados através do questionârio.
Participaram dessa pesquisa um total de 349 estudantes.
Na primeira etapa participaram 199 estudantes dos cursos
que estavam sendo investigados divididos entre
estudantes dos primeiro perfodos e estudantes dos
liltimos perfodos. Na segunda etapa participaram 150
estudantes distribufdos por diversos cursos. Nossos
objetivos foram: i) caracterizar os estereötipos de quatro
cursos universitàrios, ii) identificar a aplicaçâo de
estereötipos mais positivos para o pröprio grtlpo e mais
negativos para o grupo externo, iii) observar mudança na
aplicaçâo dos estereötipos, iv) observar a influência do
priming pré-consciente na aplicaçâo dos estereötipos. De
acordo com nossos objetivos, foi possfvel traçar o perfil
estereotfpico dos cursos, verificar a diferença na avaliaçâo
do ingroup e do outgroup, e detectar a mudança dos
estereötipos com a permanência dos estudantes na
universidade. De acordo com a nossa avaliaçâo, nâo foi
possfvel identificar o efeito do priming na aplicaçâo dos
estereötipos devido a erros metodolögicos que devem ser
observados mais cuidadosamente em pesquisas
posteriores.

Palavras-chave; estereétipos, jrrl/p ,s sociais, processos
cognitivos

2 Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
para desempenho de papéis sociais, nos deparamos com a
questâo das competências e habilidades sociais e do
aprimoramento das mesmas. Tomando como referência
os nove tipos bâsicos de Inteligências propostos por
Gardner (lögico-matemstica, lingiifstica, espacial, musical,
corporal, espirittlal, ecolögica, intrapessoal e interpessoal),
Goleman unificou os dois tîltimos tipos propondo o
conceito Inteligência Emocional, que se apoia no tripé
auto e hetero-motivaçâo, equilfbrio emocional obtido a
partir do auto-conhecimento e gerenciamento das
emoçöes, e construçio e manutençào de rapport.
Considerando que as habilidades sociais sâo a base para a
negociaçâo e a soluçâo de conflitos e englobam a
assertividade e empatia, bem como entendendo
competência social como a competência em um nfvel
lögico superior no manejo de tais habilidades, incluindo
as crenças e as atitudes que permeiam o uso das mesmas,
e sendo competência e habilidades passfveis de
aprimoramento via estudo e pesquisa, treinamento e
prâtica, e também admitindo que o terapeuta exerce sobre
o cliente poder social sob a forma de um controle
cortsentido, o tema central deste estudo teörico das
competências e habilidades sociais é o dos padres
comunicacionais persuasivos influentes no contexto da
psicoterapia. Neste sentido, apös uma anâlise preliminar
sobre a relaçâo entre psicoterapia, programaçào
neurolingûfstica e o trabalho clfnico desenvolvido por
Milton H. Erickson e sobre algumas consideraçöes éticas
implicadas no tema estudado, foram examinados oito
princfpios bésicos (Relativizaçâo; Feedback; Perspicâcia;
Flexibilidade; Contexto; Visào Holfstica-Ecolögica;
Recurscs; Intençâo) que visam otimizar o relacionamento
terapeuta-cliente, como também foram levantadas vârias
técnicas utilizéveis no intuito da melhoria da qualidade
de comunicaçào, esta considerada tanto quanto aos seus
aspectos verbais como também quanto aos aspectos nao-
verbais. Entre as conclusöes mais relevantes, além das
mudanças atitudinais J'4 mencionadas e da compreensâo
da essência das técnicas de constnlçâo de rapport com os
clientes, podemos destacar que ao ampliarmos o grau de
consciência a respeito de nossa condkâo humana
enquanto seres comunicantes atingimos um maior grau
de liberdade e eficâcia em nossos relacionamentos,
seguindo os exemplos deixados por Milton Erickson e por
outros, a partir do aprimoramento de nossas habilidades e
competências tanto ao rtfvel da comunicaçâo verbal
quanto ao nfvel da nâo-verbat seja na comunicaçâo mais
explfcita, seja em suas formas mais subliminares.
Bolsista FAPERJ

Palavras-chave: Competência; Habilidades; Rapport

SC 7.4 COMPETANCIAS E HABILIDADES SOCTAIS. Marcos
Linhares Gatti (Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, RJ)**
Na Psicologia, ao analisarmos as condutas humanas
influenciadas por fatores situacionais na interaçâo
concreta ou abstrata (presença at-ual ou implicada) com
outrats) pessoals), focalizando as mudanças psicolögicas
que ocorrem ao longo do desenvolvimento humano,
sobretudo no processo de socializaçâo, este entendido
como contfnuo e universal de preparaçâo das pessoas

SC 1.5 IDENHDADE ZTNICA: CRENCAS ESTEREUTIPOS E
PRECONCEITOS. Solange Epelboim*f (Professora das
Faculdades Integradas Maria Thereza, Niteröi, RJ, e
Doutoranda do Programa de Pös-Graduaçâo em
Psicologia Social da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, RJ)
O estudo pretendeu desenvolver cortsideraçöes teöricas
acerca da identidade étnica, de modo a investigar
aspectos positivos e negativos envolvidos em tal
configuraçâo. Desta forma, o conceito de identidade
étnica foi compreendido como cortstitufdo a partir de
crenças que qualquer indivfduo pode apresentar sobre
costumes, tradköes, valores, normas sociais, padröes
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culturais, entre outros fatores, existentes no passado e, sua
vinculaçâo a estes. A percepçào desta filiaçào parece ser
fundamental para que exista a continuidade histörica e
parece implicar em grau significativo de corksciência
pessoal. Através da continuidade histörica é possfvel
investigar as relaçöes que se estabelecem entre sucessivas
eraçöes. f: oportuno ressaltar que tais relaçöes nâo se
revelam como simples repetköes, ou mesmo, como
drâsticas rupturas, mas como interaçöes que guardam
espaço para que novas geraçöes possam selecionar
determinados aspectos das experiências passadas,
preservl-los, como também acrescentar a estes padröes
culturais suas pröprias marcas. Este movimento parece
proporcionar o encontro entre os conceitos de identidade
e memöria, sendo este processo compreendido nâo como
fiel conservaçâo do passado, mas sim como recortstruçâo
do mesmo. Neste sentido, percebeu-se que crenças
ocupam poskao de extrema importância na formaçâo da
identidade étnica, crenças que se caracterizam por serem
autodescritivas, socialmente compartilhadas e obtidas
através de humanas

Resumos de Cblnl/nfctzl'lfp Cientsca
Educaçâo, Universidade Federal de Pernambuco, Recife,
PE) Luciano Meira (Pös-graduaçào em Psicologia
Cognitiva, Universidade Federal de Pemambuco, Recife,
PE)
Estudos sobre o uso de software na educaçào
desenvolvem-se cada vez mais em direçao ao usuârio,
mesmo aquelas pesquisas que advém da teoria da
informaçào, cuja tendência prioriza os aspectos do design
dos artefatos tecnolögicos. Atualmente, muitos estudos
têm priorizado o processo de uso, propondo que a anâlise
deve coasiderar aspectos da aprendizagem do usuârio
durante a atividade. A pesquisa aqui apresentada
contribui com a tendência atual, tendo como referencial
teörico uma perspectiva söcio-histörica e estando
concentrada no papel da comunicaçào e das prâticas
sociais para a construçao do conhecimento. Nosso
objetivo geral foi investigar a construçâo de significados
durante o uso de um software educacional, onde
buscamos especificamente observar a forma como as
açöes colaborativas se estruturam diante dos conceitos
implementados naquele ambiente. Analisamos 4 duplas
de 6a série de uma escola particular do Recife-pe, a partir
de episödios videografados, que nos permitiram explorar
as singularidades do processo de colaboraçâo entre
alunos, durante o uso do software Calculel, destinado ao
trabalho com operaçöes aritméticas e estimativas. A

metodolögica utilizada
foi baseada na Anâlise e

experiências padiculares. Cabe
salientar que a tais crenças se somam ainda sentimentos,
os quais se revelam através de valores e atitudes sociais.
Observou-se que a formaçâo de identidades étrticas pode
contribuir para a recuperaçâo, preservaçâo, valorizaçâo e
trartsformaçâo de experiências, padröes culturais, normas
sociais, crenças e atitudes estabelecidas no passado. Neste
âmbito, pode ocorrer o uso adequado de estereötipos com
o intuito de facilitar o processo de percepçao a partir de
tentativas de categorizaçào, identificaçâo e comparaçâo
social. No entanto, é também possfvel que a cortstitukâo
de identidades étnicas implique em conseqïiências
indesejâveis, quando a manutençao rfgida destes
contomos dificultar ou impedir o contato entre diferentes
culturas, ou mesmo promover a prevalência de uma
determinada cultura em detrimento de outras. Assim,
concluiu-se ser necessârio desenvolver a dimensâo em

de de aquestâo forma equilibrada, modo a impedir
emergência quer de condutas etnocêntricas, quer, por
outro lado, de movimentos que estimulem a
desculturaçâo. As duas situaçöes parecem envolver o uso
inadequado de estereötipos, isto é, a atribukio de rötulos
provenientes e geradores de distorçöes perceptivas, os
quais podem servir como base cognitiva para
preconceitos. Preconceitos foram entendidos como
disposköes afetivas negativas frente a grupos, disposköes
que implicam em componentes comportamentais através
da apresentaçâo de condutas discriminatörias. Concluiu-
se, entâo, que o desenvolvimento refletido e ponderado
de identidades étnicas pode ser capaz de propiciar
satisfatöria integraçâo social, de modo que indivfduos
estabeleçam relaçöes qualitativamente significativas urks
com os outros, proposta que parece incentivada ao se
adotar a perspectiva de relatividade cultural, ao se
desenvolver uma identidade transcultural e, ao se
convidar seres humanos a apresentarem atitudes morais e
valores éticos.

Palavras-chave: identidade étnica, crenças e estereôtipos

estratégia para capturar esse
processo da Conversaçâo
permitiu indicar os mecanismos orientadores da interaçâo
(face-a-facel-objeto e algumas estratégias para a avaliaçâo
de software educacional, que considere a relaçâo entre
caracterfsticas do design da interface (princfpios e
guidelines) e da aprendizagem decorrente da colaboraçâo
entre usuârios. Os estudos em design nos fornecem um a
grande quantidade de princfpios e guidelines usados
como critérios de avaliaçâo de software. No entanto,
muitas destas avaliaçôes nâo verificam as contribukôes de
cada princfpio e guideline para o uso de softwares
educacionais, pois apenas permitem olhar para o artefato.
Tais critérios nos fornecem uma base para tratarmos da
interface. No entanto, ao analisarmos a interface a partir
do diélogo, e, mais especificamente, das quebras na
conversaçâo durante o uso, e dos carninhos tomados pelas
seqitências conversacionais, podemos estabelecer as
diferenças qualitativas entre aspectos do design para
diferentes softwares educacionais e suas contribuiçöes
para a cortstruçâo de significados nos determinados
campos de conhecimentos visados por cada programa.
Por isso encontramos nos estudos sobre colaboraçào a
possibilidade para o tratamento da interface dentro do
espaço simbölico gerado na situaçâo de uso, sendo
possfvel avaliarmos em que medida tal espaço poderâ
propiciar a convergência e a troca conceitual. Ou seja, a
''força'' dos critérios baseados nos estudos sobre design de
interface variam de software para software e a anâlise da
conversaçâo nos permite qualificar tais critérios em
relaçl.o a suas contribuköes educacionais.

Palavras-chave: sojtware educacional, faclïcffib, anélise da
conversaçâb

SCOORD 02 COGNIG O E NOVAS
TECNOLOGIAj DE INFOSMAG O E
COMUNICACAO PARA A EDUCK AO

SC 2.1 AVALIACAO DE SOFTWARE EDUCACIONAL
CENTM DA NO DIXLOGO. Flâvia Peres (Centro de

76

SC 2.2 ANXLISE Cltf'nG  DO CONTEXTO DE JOGO EM
SOFFWARE EDUCANVO. Alex Sandro Caomes Doutor em
Ciências da Educaçâo, Mestre em Psicologia
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Cognitivatcentro de Informàtica, Universidade Federal
de Pemambuco, Recife, PE)

- Resumos de Comunicaçâo Cientf' lca
marca também o grande crescimento da utilizaçâo dos
computadores. A educaçâo, apesar de ter sido um dos
setores mais resistentes à utilizaçào da ferramenta
tecnolögica, amalmente tenta aliar aprendizagem à
tecnologia, assim como prazer na aprendizagem à
tecnologia. Neste sentido, é possfvel encontrar atualmente
um grande nkimero de ''jogos educativos para
computador''. Em contrapartida, persistem algumas
questöes e desconhecimentos em relaçào ao que,
ironicamente, sào argumentos para a defesa de sua
freqûência no cenlrio escolar: quais os hmdamentos da
psicologia da aprendizagem para a utilizaçâo desta
ferramenta? O que deve ser respeitado para que e1a de
fato funcione como uma eficiente ''parceira'' no processo
de cortstruçâo de conhecimentos? E, especialmente, quem
estâ coordenando esta utilizaçâo? Este trabalha pretende
questionar onde se fundamentam ou se hâ algum
fundamento na psicologia da aprendizagem para se dizer
que os jogos educativos de computador sâo realmente
ferramentas didâticas eficientes. Foram aplicados
questionârios com professores de ensino fundamental de
escolas ptiblicas e particulares da cidade de Joâo Pessoa.
Algurts resultados da pesquisa demortstraram que
geralmente sâo encontrados dois tipos de impasses na
utilizaçâo de jogos educativos no cenério escolar: 1) uma
visâo inadequada da maioria das pessoas que coordenam
ta1 utilizaçâo - geralmente com formaçöes em informâtica
-  que vêem os usulrios como receptores passivos ou
reprodutores de conhecimento; e 2) o distanciamento dos
educadores na utilizaçâo da ferramenta. Estes, por
descorthecimento ou preconceitos, nâo conseguem aliar
suas prâticas docentes à utilizaçào desta. Assim, pretendo
apontar para questionamentos importantes, diante da
apresentaçào de vérias ferramentas tecnolögicas como
instrumentos didâticos eficientes para a corkstruçâo de
conhecimento e enfatizar as intimeras vantagers e a
possibilidade deste ''casamento'' entre a psicologia da
aprendizagem e a informstica, capaz de revolucionar, até
certo ponto, o processo educativo.

Palavras-chave: jogos, computador, psicologia
aprendizagem

A literatura sobre o software educativo tem criticado a
qualidade desses materiais que parecem nào atender às
expectativas dos profissionais de ensino IHMZOOIJ. O
impacto epistemolögico do uso dessas novas tecnologias
nos processos de erksino e aprendizagem é muito menor
que o esperado 18K19961 ISch1999J. IDug19961 mostra
inclusive que mesmo o uso intensivo de tecnologia no
ensino de matemâtica nâo significa que os alunos
desenvolveram competências matemâticas empregadas
em contextos outros que n;o o da irtstruçâo. Esses
resultados se contrapöem a evidências de que o uso de
materiais concretos favorece - interfaces tangfveis - a
aprendizagem de matemética (BK1996) ISke19961
EGra1997). Fazemos a hipötese de que um dos motivos
dessa ineficâcia seja devido ao fato do design considerar
de forma superficial aspectos do processo de
aprendizagem, privilegiando aspectos tradicionalmente
focados no design de interfaces. Denning e Dragan
11:019961 mostram que, diferente de outras engenharias, a
Engenharia de Software nâo corkseguiu ainda desenvolver
um método que produza softwares féceis de usar. Para a
criaçao de interfaces educativas, como serâ observado,
faz-se necessârio que o design seja orientado por aspetos
do processo de aprendizagem do conceito visado.
Atualmente, poucas teorias de IHM abordam a
aprendizagem de conceitos por parte dos usuârios
(5M 19981 IBNDD20001. Neste estudo analisamos a
adequaçâo do software The Lost City para o ensino de
matemâtica. Esse software apresenta caracterfsticas de
jogo em muitas de suas telas. Observamos 16 alunos de
quinta série resolvendo problemas envolvendo soma e
subtraçâo numa das telas do software. Utilizamos uma
abordagem qualitativa de anélise de dados. Os resultados
mostraram que pouqufssimas propriedades de conceitos
matemâticos sâo mobilizadas. Além disso, fatores
emocionais como arksiedade, medo de errar, e aversâo a
'matar os bonecos' foram observados. Conclufmos,
portanto, que a criaçâo de telas com jogos nem sempre
produzem sittlaçöes que evoquem ricos repertörios de
propriedades de conceitos matemâticos.

Palavras-chave: software educativo, jogos, matemâtica

SC 2.3 JOGOS EDUCATIVOS DE COMPUTADOR: SUA
UTILIZAGO 2 REFERENDADA PELA PSICOLOGIA DA
AIJRENDIZAGEM? M ônica F. B. Correia Mestre em
Psicologia Cognitiva (Departamento de Psicologia,
Universidade Federal da Parafba, Joâo Pessoa, PB)

SC 2.4 AUTORIA COLABOIGTIVA NA W EB: NOVM
FORMAS DE Apolo h Im rtAçâo. Antonio José de Barros
Neto (Departamento de Matemâtica, Estatfstica e
lnformâtica; Universidade do Estado do Parâ, Belém, PA)

A lntemet vem se consolidando como um importante
meio de comunicaçâo de alcance mundial. Entre os vârios
servkos disponfveis na Internet, uma atençio especial tem
sido dada à WWW (World-Wide Web). A universalidade
da W eb a tem tornado um ambiente extremamente
prético para colaboraçâo: péginas W eb sâo acessfveis
praticamente por qualquer browser e os browsers estâo
disponfveis nas principais plataformas e sistemas
operacionais. Contudo, a W eb ainda é basicamente
utilizada como um meio passivo de transmissâo de
infonnaçôes. Sua utilizaçao é extremamente baseada na
leitura de péginas previamente criadas. Na maioria dos
casos, mudança nas pâgina é um privilégio somente do
autor original. Além disso, para efettzar essas
modificaçöes, é necessério um certo conhecimento técnico.
Assim, embora o potencial para utilizar a W eb como um
importante meio de colaboraçâo seja real, os aspectos
técnicos envolvidos impedem que usuârios leigos tenham
acesso a este potencial. Um dos maiores desafios para o

Os jogos fazem pal'te praticamente de toda a vida dos
seres humanos, de forma que vérios estudiosos da
psicologia se dedicaram ou se dedicam a investigar sua
importância no desenvolvimento dos indivfduos. Desde a
antiguidade, filösofos, assim como o fazem
crescentemente os educadores, utilizam os jogos como
eficientes ''parceiros'' para a aprendizagem,
primordialmente na tentativa de aliar brincadeira, prazer
e diversâo à aprendizagem. Apesar disso, tal utilizaçao
nem sempre se dé com sucesso, principalmente por nào
respeitarem caracterfsticas especfficas deste artefato. é
possfvel observar, inclusive, inûmeras variaçöes nesta
utilizaçâo, de acordo com a concepçâo de educaçào
vigente na época observada. Os jogos estâo cada vez mais
presentes no contexto educacional e sua expansâo mais
significativa se deu a partir do século XX. Este século

77



XXXII Reuniâo Anual de Psicologia - Resamos de Comunicaçâo Cientiflca
desenvolvimento de ferramentas de autoria colaborativa como os indivfduos coastroem o espaço através da
para Web é possibilitar que usuârios leigos possam tirar linguagem textual por meio de recursos sfncronos e
vantagem dos principais aspectos da - assfncronos. Mais especificamente, se procurarâ verificar
colaboraçâo, comunicaçâo e interaçâo - com (a) um como é feita a cortstnlçâo espacial em ambientes virtuais
conhecimento inicial da ferramenta, i.e., os usuârios de ensino. Para este estudo, foram analisados os textos
devem poder criar algo - uma psgina Web por exemplo - resultantes de conversaçöes em chats e em föruns dos
sem muita complexidade e com (b) a possibilidade de ambientes de cursos a distância do Projeto Virtus da
cortstnlir pâginas Web mais interessantes e sofisticadas Universidade Federal de Pemambuco. As mensagerks dos
conforme o usuârio for adquirindo um conhecimento e chats e dos förtlns foram produzida por alunos de cursos
uma maior experiência com a fenumenta. O Swiki é um de capacitaçâo a distância e pelos seus respectivos
programa que disponibiliza péginas na WWW e que professores. A metodologia deste estudo foi feita em cima
permite a criaçào/ediçâo remota e colaborativa dessas de uma abordagem lingùfstica através de adaptaçöes da
pâginas. Isto quer dizer que a principio é possfvel alterar teoria dos atos da fala e da anllise da conversaçâo. Foi
qualquer pâgina nâo protegida disponfvel no Swiki. O verificado que os indivfduos fazem referência aos outros e
conhecimento inicial esperado para seu uso é o mesmo a si pröprios, constituindo uma unidade textual de
necessârio para o uso de um browser para navegar na referência, a qual é assumida como personificaçâo
Web. Assim, o usuârio do Swiki deveria ser capaz de criar lingitfstica de um ambiente. Como corkseqflência disto,
um conjunto de pâginas Web com somente o pôde ser entendido que o espaço virtual compartilhado
conhecimento de como digitar endereços da WWW nâo é apenas o da interface, mas o de expectativas. Por
(URLs) e clicar em botöes e menus por exemplo. A idéia exemplo, quando uma pessoa emite uma mertsagem no
bésica no Swiki é que qualquer plgina mantida em um chat, ela esté sempre assumindo a possibilidade de que
CoWeb - um website (colaborativo) no Swiki - pode ser conversaré com alguém, mesmo que ainda nào haja
diretamente editével por qualquer leitor, o qual pode, qualquer outra mensagem no ambiente. Nos fönms dos
inclusive, criar pâginas utilizando um browser qualquer ambientes também hâ uma expectativa. Porém, a
como o Internet Explorer da Microsoft ou Navigator da referência é feita de forma diferente, j; que nâo hâ uma
Netscape. Este trabalho tem como objetivo mostrar como expectativa de interaçâo imediata. As referências aos
o Swiki foi utilizado pelo professor e alunos da disciplina objetos sâo feitas, misturandœse suposköes tfpicas da
Computaçâo 11 do Curso de Licenciatura em Matemâtica interaçâo face-a-face com pressuposköes de que os outros
da Universidade do Estado do Paré para criar/apoiar têm conhecimento de como funciona o ambiente. Em
novos tipos de atividades colaborativas em sala de aula, afirmaçöes como ''veja o que falei anteriormente'' hâ uma
de acordo com uma abordagem söcio-cultural da suposiçâo de que se compartilha o modo como se poderé
psicologia no sentido em que Leontiev aplica o conceito ''ver'' o que foi falado antes. Pôde-se verificar, a partir das
de atividade colaborativa. Observou-se, na utilizaçâo do anélises, que os sujeitos efetivamente constroem espaços
produto, que os sujeitos compartilharam muitas nos ambientes virtuais de ensino e que estas formas de
informaçöes e aprenderam e tiraram dtividas urts dos constrtlçao espacial, baseadas na linguagem textual, nâo
outros de uma forma colaboratica, na qual a sâo totalmente dependentes da interface dos recursos
pressuposkào sobre a açào do outro era estabelecida e utilizados, mas sào fundamentalmente relacionadas aos
adaptada, de acordo com o tempo e com o tipo de uso que usos que os sujeitos fazem desses ambientes.
era dado à ferramenta Swiki.

Palavras-chave: espaço, tempo, virtual
Palavras-chave: internet, atividade colaborativa, ïalcrnftk

SC 2.5 A CONSTRUG O DO ESPACO EM AMBIENTES
VIRTUALS DE ENSINO MEDIADA PEI.A LINGUAGEM TEXTUAL.
Lafayette Batista Melo**, Luciano Meira (Pös-graduaçâo
em Psicologia Cognitiva, Universidade Federal de
Pernambuco, Recife, PE)

SCOORP 03 BEHAYIORISMO RADICAL:
ITINERARPS TEORICOj, PRiTICOS E
CONSEQOENCIAS PARA A TECNICA

SC 3.1 SKINNER, RYLE E ARIST6TELES: METAFYICM
SUBSTANCIALLSTA E RELACIONAU. Carlos Eduardo Lopesf*
(Departamento de Filosofia e Metodologia das Ciências,
Universidade Federal de Sâo Carlos, Sào Carlos - SP)

O presente trabalho tem como objetivo analisar as
relaçöes entre Skinner, Ryle e Aristöteles, buscando
propor uma metaffsica relacional (compatfvel com o
behaviorismo radical) em contraste com uma
substancialista. Para essa tarefa o conceito de disposkâo
serâ empregado com o intuito de traçar um itinerério
histörico-filosöfico de Skinnec passando por Ryle e
chegando a Aristöteles para, em seguida, retornar à
Skilmer. A pergunta inicial que se faz é: com qual
metaffsica o behaviorismo radical tem afinidades? Para
tentar responder a essa questâo buscamos auxflio na obra
do filösofo inglês Gilbert Ryle, que emprega enunciados
disposicionais como alternativa para os erros categoriais
cometidos pelos defensores da chamada Doutrina Oficial
(defensores de uma metaffsica substancialista, que tem
como resultado a aceitaçâo de uma mente imaterial e

Formas de se referir às pessoas e aos objetos no espaço sâo
baseadas em recursos especfficos da comunicaçâo face-a-
face. Em ambientes virtuais de ertsino na Internet, as
pessoas se comunicam como se estivessem face-a-face,
além de utilizarem formas adicionais de localizaçào
espacial. Por exemplo, é comum, em uma sala de chat,
ue as pessoas cortstruam expressöes como ''Boa noite,C1
essoall'' referindœse aos outros, ou ''veja o que faleiP ,
anteriormente'', referindo-se a uma linha na qual alguma
informaçâo foi adicionada ao texto localizado na interface
do chat. Outro fato a ser considerado é que as merksagerks
podem ser enviadas de forma sfncrona (como no chat) ou
assfncrona (como em förurts ou listas de discussâo). Essas
formas de comunicaçâo adquirem caracterfsticas pröprias
de se fazer referência em um espaço compartilhado pelos
indivfduos. Portanto, a fonna de comunicaçâo (sfncrona
ou assfncrona) é um componente essencial para a
corkstruçâo do espaço virtual que os indivfduos
compartilham. Este trabalho tem como objetivo mostrar
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inacessfvel). Entende-se por erro categorial tratar a mente
como pertencente a uma categoria lögica inadequada, em
outras palavras, os teöricos da Doutrina Oficial padem do
comportamento, que é a atividade da substância corporal,
e ao se deparar com conceitos mentais, tais como
inteligência, compreensâo, emtxlo, vontade, etc,
postulam que tais termos referem-se à atividade de uma
substância mental. Cria-se, assim, o dualismo de
substâncias. A proposta de Ryle é interpretar a mente
como pertencente a uma categoria de existência diferente
da substância. Para descobrir a qual categoria pertence a
mente, buscamos esclarecimento no fundador da doutrina
das categorias: Aristöteles. As categorias sâo uma
preliminar à analftica (lögica), mas tem importância
fundamental para a ontologia (doutrina geral sobre o ser).
Sendo assim, para Aristöteles, as categorias sâo tanto
categorias lögicas quanto categorias de existência do ser -
se encontramos um uso correto de determinada categoria
na linguagem, isso deve ser encontrado também no
mundo. Originalmente, Aristöteles defende a existéncia
de dez categorias, mas adiantando a discussâo de alguns
comentadores, corksideraremos, aqui, como três as
categorias primordiais: substância, qualidade e relaçâo.
De posse dessa informaçâo podemos voltar à questâo
principal: a qual categoria pertence a mente? Sabemos que
Ryle defende que ela nâo é uma substância, além disso,
ele afirma que a diferença entre um comportamento
inteligente e um estûpido deve ser buscada no pröprio
comportamento, e nâo em um antecedente
fantasmagörico (no trabalho da mente substancial).
Voltando à obra de Skinner, verificamos que todos os
conceitos mentais sâo interpretados em termos de
comportamento - que é uma relaçào. Aproximando os
dois autores verificamos que se a mente é
comportamento, entào a mente é relaçào. Resta ainda
analisar as disposiçöes. Segundo Ryle, um
comportamento inteligente é uma atualizaçâo de uma
disposkâo, ou seja, ser inteligente é possuir uma
disposkâo para comportar-se de determinadas maneiras
em uma dada situaçâo. Aproximando essa explicaçâo à do
behaviorismo radical, ter determinada disposkâo
comportamental é ter uma alta probabilidade para
comportar-se de determinadas maneiras (vale ressaltar
que a disposiçâo nâo é causa da attlalizaçâo, pois aceitar
isso seria o mesmo que afirmar que a probabilidade é a
causa do comportamento). A proposta final do trabalho é
uma metaffsica relacional, na qual o comportamento é o
dado primordial de anélise, a mente é compreendida
como uma relaçâo complexa (comportamento) e a
disposkâo uma qualidade do comportamento mental.

1 Trabalho financiado pela FAPESP

Palavras-chave: metaysica relacional; enunciados
disposicionais; behaviorismo radical

Resumos de Ctl??cltnfct/llt? Cientihca
Comportamento começaram a ser sistematizadas
publicadas. Daf em diante, o uso das expressöes contexto
e contextualismo se intensificou na literatura behaviorista
e acerca do Behaviorismo, com interpretaçöes nem
sempre consistentes com o proposto por Pepper, em
cortsonância com a ötica filosöfica do pragmatismo, a
ênfase epistemolögica do determinismo probabilfstico e o
rigor metodolögico do selecionismo ontogenético. Parece
plausfvel considerar que o pensamento skinneriano està
orientado pelo critério pragmâtico que rejeita o conceito
de verdade por acordo e privilegia a idéia de ciência como
actimulo de regras para a ''açao eficaz'' (vide a noçio de
predkào e controle prevalentes na AEC). Parece
igualmente cortsertso que na visào monista skinneriana
prevalece o determinismo probabilfstico orientado pelo
conceito de relaçöes funcionais, onde o modelo de seleçâo
pelas cortseqûências substitui, com vantagens, o da
tradicional causalidade linear. Se essas asserçöes sâo
pertinentes, a possibilidade de o contextualismo bem
abrigar o behaviorismo radical, nessa acepçâo pepperiana
de ''visào de mundo'' que se contrapöe ao mecanicismo,
estâ na dependência de algurts esclarecimentos sobre os
conceitos de contexto e contextualismo e a importância de
alguma cautela com o emprego deles feito nesse
empreendimento teörico-filosöfico. Recuperando Pepper
especialmente a partir de James, Peirce e Dewey (para
quem ''o comportamento é matéria das relaçöes entre o
organismo como um todo e a situaçâo como um todo'')
nele se pode ler o contextualismo identificado com o
pragmatismo e, especificamente, representando um
interacionismo histörico, onde as relaçöes organismo-
contexto constituem fulcro da anâlise. Embora Skinner
pouco formalize em tftulos ou subtftulos de seus textos
maiores referências ao contextualismo, ocasionalmente
menciona a expressâo contexto referindo-se ao conjunto
de eventos que compöem o ''cenârio'' para a emissio de
um operante. l imprescindfvel, todavia, uma
compreensâo do sentido mais amplo da idéia presente no
contextualismo pepperiano: para além do conceito de
contexto-como-lugar (ou, eventualmente, ''estofo ffsico
imediato'', conceitos estes evidentemente polêmicos) e,
mais ainda, para além do conceito de contexto-como-
tempo (significando provisoriamente a demarcaç:o
temporal decorrida entre a emissâo do comportamento e
um conjunto dado de condköes), Pepper
sistematicamente refere-se ao contexto-como-histöria (daf
sua sinalizaçâo cuidadosa para o que designou ato-no-
contexto e ato-com-o-contexto). Ta1 distinçao nâo pode ser
confundida com minticia ou preciosismo: desloca as
reflexöes da fixaçâo ffsica e temporal dos eventos que
contingenciam o comportamento e conduz à complexa
rede de relaçöes hoje mais decisivamente estudada pela
AEC, apenas assim permitindo uma indagaçâo concreta
sobre uma eventual caracterizaçâo contexmalista do
behaviorismo skilmeriano.

SC 3.2 DI= NSXO ESPACIAL, 'FEMPORAL E HISTURICA NO
CONTEXTUALISMO PEPPERIANO: IMPLICAX ES PARA A
ANXLJSE DO COMPORTAMENTO. Kester Carrara (DePtO. de
Psicologia da Educaçâo e Programa de Pös-Graduaçao em
Educaçâo da Faculdade de Filosofia e Ciências,
Universidade Estadual Paulista, Marflia, SP)
Embora Stephen C. Pepper tenha publicado sua mais
importante obra em 1942, apenas a partir do final dos
anos 80 vârias reflexöes acerca da identificaç:o do
contextualismo como uma espécie de metateoria que
pudesse abrigar o Behaviorismo Radical e a Anâlise do
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Palavras-chave: contextualisnw pepperiano; sc/llrfohsnp()
radical; anâlise do comportamento

SC 3.3 BEHAVIORLSMO RADICAL: ONTOLOGIA
RELACIONAL, EPISTEMOLOGIA FLSICALLSTN DESCRITIWSMO.
José Antônio Damâsio Abib (Departamento de Filosofia e
Metodologia das Ciências da Universidade Federal de Sâo
Carlos, Sâo Carlos, SP)
O Behaviorismo Radical é ontologia relacional e
epistemologia fisicalista. 2 também, no contexto da
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filosofia da ciência, um descritivismo filosöfico. Como
ontologia, o ente é o comportamento. Como
epistemologia, fundamenta a via de acesso ao
comportamento em operaçöes ffsicas. A epistemologia é
fisicalista. Hâ uma interdkâo, dela nào se pode transitar
para o fisicalismo ontolögico. O fisicalismo ontolögico
exterioriza a relaçào do comportamento com o mundo, o
comportamento instala-se fora do mundo (e vice-versa). O
fisicalismo ontolégico cria os mundos extemo e intemo,
um mundo 1â fora, de estfmulos externos e ptiblicos; e um
mundo aqui dentro, do corpo, de estfmulos intemos e
privados. Cria a anâlise como decomposkào, atomiza a
relaçâo contextuat complexa e molar que é o
comportamento, e com conceitos associacionistas ou
intelectualistas cria relaçöes derivadas entre estfmulos e
respostas. Coerente, o fisicalismo ontolögico persegue seu
propösito, o de reduzir (por decomposkâo) termos,
conceitos e (por derivaçao) leis comportamentais a
termos, conceitos e leis da neurociência, da ffsica. Reduçlo
radical, completa. A ciência do comportamento
desaparece. Nâo se cogita de um reducionismo
moderado, um reducionismo que ainda permita alguma
especificidade conceitual aos termos e leis da ciência do
comportamento. O fisicalismo ontolögico é uma forma de
realismo: A realidade é ffsica. Porém, o comportamento
existe dentro do mundo (e vice-versa). A relaçâo entre o
comportamento e o mundo é interna. O comportamento é
um ente relacional. O tiltimo jufzo ontolögico do
behaviorismo radical é este: a realidade é o

comportamento. Até mesmo um jufzo sobre a mente
pressupöe essa proposkâo ontolögica. A mente é inerente
à relaçâo do compol-tamento com o mundo, existe, mas
emerge com o desenvolvimento dessa relaçào. Portanto,
estudar a mente é estudar a crescente complexidade do
comportamento na sua relaçào com o mundo. Isso se faz
da perspectiva do descritivismo filosöfico. O
Behaviorismo Radical apresenta notâveis afinidades com
a filosofia descritivista da ciência. Segundo essa filosofia,
fazer teoria cientffica, explicar fenômenos, é descrever
relaçöes. Teoria cientffica é ambkào filosöfica. O realismo
filosöfico, verbi gratia, o realismo do fisicalismo
ontolögico, é mais ambicioso do que o descritivismo. O
ônus da prova também é maior. Quando Skinner critica a
ciência cognitiva e a neurociência, o que faz é pedir que
rovem a realizaçâo de suas ambköes. 2 por causa doP
descritivismo filosöfico que, no Behaviorismo Radical, a
anélise nâo é decomposkâo. t descrkâo, quer dizer, é
interpretaçâo. Porque, o descritivismo cientffico do
Behaviorismo Radical é deliberaçâo filosöfica concernente
ao estatuto cognitivo das teorias cientfficas, da explicaçâo
cientffica. Em suma, o Behaviorismo Radical é uma
interpretaçâo do comportamento protegida por três
sölidos fundamentos (ontologia relacional cum fisicalismo
epistemolögico cum descritivismo filosöfico): descrevem-
se relaçöes entre o comportamento e o mundo com
operaçöes ffsicas, com manipulaçâo, controle, registro e
medida de estfmulos, com registro e medida de respostas,
sem que isso signifique afirmar que a realidade é ffsica.

Palavras-chave: metah-sica; epistemologiaihlosoha da ciência

- Resamos de Cp/?iN/7kullp Cientlhca
O presente trabalho visa, a partir de uma anâlise crftica do
sistema ético skinneriano, apontar algumas das
conseqiiências deste sistema para a prâtica dos analistas
do comportamento. Utiliza-se como fonte privilegiada da
argumentaçâo o pröprio texto skinneriano e suas
categorias conceituais. O sistema ético skinneriano deriva
diretamente do modelo de seleçâo por corkseqûências, de
acordo com o qual o comportamento humano sö pode ser
integralmente compreendido a padir da conjugaçâo de
variâveis atuantes em três diferentes nfveis seletivos:
filogenético, ontogenético e cultural. Daquele sistema,
porém, nao se pode dizer que é inteiramente apoiado pela
ciência do comportamento, ainda que seja irtspirado por
ela. De acordo com a terminologia tradicionalmente
empregada na filosofia moral, o sistema ético skinneriano
apresenta um aspecto descritivo e outro prescritivo. O
primeiro aspecto aplica-se ao estudo cientffico dos três
nfveis seletivos que controlam o comportamento ético. Ele
possibilita elaborar uma ciência dos valores que explique:
1) porque seres humanos comportam-se eticamente; 2)
porque seres humanos utilizam vocâbulos de ordem ética;
3) porque seres humanos defendem/promovem certos
valores éticos. No entanto, a ciência dos valores nâo pode
justificar a opçâo ética do behaviorismo radical pela
sobrevivência das culturas. A sobrevivência das culturas é
um princfpio moral (um mando) - e, assim, integra o
aspecto prescritivo do sistema ético skinneriano. Se o
sistema ético do behaviorismo radical apresenta sentenças
prescritivas, isso significa que uma tecnologia do
comportamento possui certos objetivos éticos - ou, em
outras palavras, que o comportamento dos analistas do
comportamento é (ou deveria ser) reforçado por certas
conseqùências especfficas. Estas conseqflências traduzem-
se no comportamento daqueles que sâo alvo da
intervençâo do analista: a tecnologia do comportamento
sö serâ moralmente boa se os comportamentos que
produz tou suprime) contribufrem para a sobrevivência
da cultura à qual pertence o indivfduo que se comporta.
Enquanto valor ético hmdamental para a prstica dos
analistas do comportamento, a sobrevivência das culturas
apresenta algumas caracterfsticas peculiares: 1) E1a nâo
constitui um valor absoluto, ''verdadeiro''; pode ser
questionada, e nâo exime os behavioristas radicais de
tomar parte no debate ético; 2) Ela nâo dita padröes fixos
de açâo. Préticas culturais com valor de sobrevivência em

certo contexto podem ser prejudiciais em outro - e,
portanto, prâticas culturais devem ser continuamente
avaliadas. Assim, o analista do comportamento, ao
intewir sobre prâticas culturais, deve buscar estabelecer
relaçöes colaborativas - em detrimento de relaçöes
coercivas -, reconhecendo, além disso, a necessidade de
familiarizar-se com as situaçöes especfficas sobre as quais
intervém. Por fim, o analista deve estar aberto a negociar
valores. A plasticidade da sobrevivência das culturas abre
amplas possibilidades para que isso ocorra, pois o analista
nào se vê obrigado a confrontar um valor monolftico aos
valores comunitârios. Deve apenas assegurar que seu
valor ético fundamental seja promovido através dos
valores secundârios defendidos pela comunidade. Como
existem diversas formas pelas quais promover a
sobrevivência das culturas - e como, mesmo nos domfnios
de certo valor secundârio, nenhum curso de açâo é ''certo''
a priori -, o analista encontra grande mobilidade na
negociaçâo de valores.

Trabalho financiado por bolsa de mestrado FAPESP,
processo 00/07076-2.
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SC 3.4 O SISTEMA X CO SKINNERIANO E SUA RELAGO
COM A PRATICA DOS ANALLSTM  DO COMPORTAMENTO.
Alexandre Dittrich*' (Departamento de Filosofia e
M etodologia das Ciências - Universidade Federal de Sâo
Carlos/sp)
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SC 3.5 EvENros PitlvAx s E PIJTICA CLXICA. Maura Alves
Nunes Gongora (Departamento de Psicologia Geral e
Anâlise do Comportamento, Universidade Estadual de
' Londrina, Londrina, PR.)
Pretende-se delimitar a fundamentaçio teörica da prltica
clfnica sugerida por B. F. Skirmer e tecer consideraçöes
quanto à sua aplicabilidade, com destaque para eventos
privados. Da perspectiva do Behaviorismo Radical, o
psicélogo clfnico atua como um analista do
comportamento e, como tal, deve fundamentar-se na
ciência do comportamento. Isso implica em abandonar
completamente as explicaçöes tradicionais,
principalmente as mentalistas. Skinner propöe uma
ciência que se define por ter como objeto de estudo o
comportamento. O modelo de anâlise é o operante, com
base na trfplice contingência, o qual define um novo
modo de explicaçâo do comportamento: a explicaçâo
circurscrita apenas ao domfnio dos eventos observâveis.
Trata-se de explicaçâo complexa que se insere em um
modelo mais amplo de an/lise - seleçio por conseqflências
-, incluindo a seleçào filogenética e cultural do
comportamento. No modelo operante hâ que se
considerar a histöria do indivfduo para compreender seu
comportamento; destaca-se a idéia de comportamento
como interaçâo e de mudanças comportam entais como
processo. Em relaçâo aos eventos privados, Skinner
considera que n;o hâ diferença quanto à natureza de
eventos pflblicos e privados, portanto, aplica-se a ambos o
modelo de anàlise operante. Eventos privados puderam
ser inseridos na explicaçâo behaviorista radical do
comportamento devido à sua forma relacional e molar de
anâlisez que permitiu explicé-los em continuidade e em
conexào com eventos pûblicos. Quanto à aplicabilidade
clfnica da ciência do comportamento, pontuam-se os
obstâculos mais discutidos: a) O pröprio Skinner lembrou,
que a cultura ocidental é mentalista; b) Grande parte dos
problemas clfnicos referem-se a eventos privados,
enquanto a ciência defendida pelo Behaviorismo lladical
define-se no nfvel dos eventos observâveis; c) Grande
parte das técnicas disponfveis ao terapeuta
comportamental estâo definidas em outras bases teöricas,
entre elas o cognitivismo e behaviorismo metodolögico.
Defende-se que essas dificuldades estâo, ainda que
limitadamente, resolvidas no interior do Behaviorismo
Radical, bem entendido, como filosofia da ciência do
comportamento. Skinner demortstrou, à exaustâo, como
analisar comportamentalmente os usos de termos e
eventos mentais, cortforme o modelo operante, recuando
com a anélise para o infcio das cadeias causais, no
domfnio pûblico. E1e ''aceitou'' os relatos de eventos
privados como dados de observaçâo, ainda que de um
tînico sujeito. Demonstrou como uma teoria operante do
comportamento verbal pennite explicar o uso da
linguagem cotidiana para falar de eventos privados, no
caso, problemas clfnicos. Parece que a maior dificuldade
para a aplicaçlo clfnica do Behaviorismo Radicat ainda é
a sua pröpria complexidade e novidade (estranheza) em
relaçâo às explicaçöes tradicionais. Se psicölogos clfnicos
superarem essas dificuldades, o modelo pode ser
promissor. Embora dificilmente possa ser aplicado como
no laboratörio, com prediçlo e controlez ainda assimz o
Behaviorismo Radical pode representar um avanço como
modelo de interpretaçâo dos problemas clfnicos.

O objetivo do trabalho é analisar conceitos disposicionais
como impulsos, emoçâo, sentimento, traços de
personalidade e repertörio comportamental, da
perspectiva do behaviorismo radical. Pretende-se ainda
analisar algumas implicaçöes da fonnulaçâo de B. F.
Skinner acerca desses conceitos para a psicoterapia
comportamental. Conceitos disposicionais como os
citados acima têm sido considerados causas do
comportamento em concepçöes de tradkâo mentalista. B.
F. Sldnner afirma que a atribukâo de funçâo causal a
estados do organismo pode obscurecer a investigaçâo
acerca das variâveis ambientais através das quais pode-se
prever e controlar o comportamento. Considera que os
conceitos disposicionais referem-se à probabilidade de
comportamentos em funçâo das contingências de reforço.
Referem-se, portanto, às circunstâncias que dispöem o
organismo a se comportar de determinada forma. A
despeito da importância desse tipo de formulaçio para a
previsào e o controle eficazes do comportamento, a
concepçào behaviorista radical acerca das disposköes
comportamentais nâo tem sido bem compreendida por
analistas do comportamento e por estudiosos da
psicologia em geral. Ao formular o conceito de disposkào
comportamental como probabilidade de resposta, Skinner
restringe sua anélise à utilidade prâtica dessa formulaçâo,
nâo fomecendo argumentos adicionais que esclareçam a
exclusâo da possibilidade de uma relaçào causal entre
disposiçöes e comportamentos. A nâo atribukâo de
funçào causal às disposköes comportamentais
desenvolvida no argumento psicolögico e pragmâtico de
Skilmer pode ser apoiada no argumento lögico de G. Ryle
de que disposköes e ocorrências pertencem a categorias
lögicas diferentes. Enunciados disposicionais, ao contrério
dos causais, nâo afirmam a ocorrência de um fato, mas a
sua possibilidade de ocorrência. Nessa perspectiva, Ryle
cortsidera a distinçio entre conceitos disposicionais
detenrtinados e detenninâveis. Conceitos disposicionais
determinados sao aqueles que têm um fmico
correspondente episödico. ()u seja, a realizaçâo da
disposkâo se dâ através de um ûnico comportamento.
Conceitos disposicionais determinâveis, por outro lado,
nâo correspondem a uma tinica açâo, mas significam
habilidades, tendências ou propertsöes a fazer coisas
diferentes. Conceitos como sentimento, emoçâo, traços de
personalidade - muito presentes em anélises de casos
clfnicos - podem ser corksiderados, tomando-se a interface
entre as formulaçöes skinneriana e ryleana, conceitos
disposicionais determinâveis. Isso possibilita atribuir
uma trama aberta aos conceitos disposicionais. Cortsiderar
disposköes tramas abertas significa apontar para uma
rede de inter-relaçöes entre variéveis independentes, entre
estas e os comportamentos possfveis na sittlaçâo e entre
esses comportamentos. Conclui-se, portanto, que a tarefa
do terapeuta comportamental sö é bem sucedida se suas
tentativas de previsâo e controle do comportamento se
basearem na anélise dessas inter-relaçöes. Quanto à
previsâo, ao analisar uma emoçâo, por exemplo, o
terapeuta deve corusiderâ-la enquanto probabilidade de
ocorrência de diversos comportamentos em funçâo das
inter-relaçöes entre variâveis independentes, entre estas e
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SC 3.6 CONCEITOS DISPOSICIONAIS E PSICOTERAPIA
COMPORTAMENTAL. Naiene dOs Santos Pimentelf*
(Universidade Federal de Sào Carlos, Sâo Carlos - SP)
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os comportamentos possfveis na situaçào e entre esses
comportamentos. Quanto ao controle do comportamento,
o mesmo tipo de anJlise deve ser empregado para
modificar o comportamento do indivfduo durante a
sessâo e para aumentar a probabilidade de que ele ocorra
em sua vida cotidiana.

Contou com apoio financeiro da CAPES e da FAPESP

Palavras-chave: disposiçöes comportamentais, c-nffib,
psicoterapia

SCOORD %
COM PW ADORIZADA NA COLETA DE DADOS

TECNOLOGIA

Resumos de Cp??ilzl?kl(.lp Cientlf' lca
empréstimo de uma série de equipamentos desenvolvidos
para coleta de dados, a Anslise Experimental do
Comportamento deve também se resportsabilizar pelo seu
uso eficiente e do conhecimento produzido pelos
pesquisadores da àrea. A utilizaçâo de princfpios gerais
investigados e divulgados pelos principais periödicos
poderâ permitir, também, a obtençio de conhecimentos
importantes tanto em termos universais, para a ârea como
um todo, como em termos particulares, para o indivfduo
cujo repertörio estâ sendo analisado, respeitando-se as
suas peculiaridades. ( com essa preservaçâo das
idiossincrasias comportamentais que se refina, mais
efetivamente, o que o comportamento tem de universal.

Apoio: PIBIC/CNPq
SC 4.1 O DESENVOLVIMENTO DA TECNOLCK;IA DE
COLETA DE DADOS NA ANéLJSE EXPERIMENTAL DO
COMPORTAMENFO E A SUA RELAG O COM A INTERVENCAO.
Paulo Roberto dos Santos Ferreira* e Celso Goyos
(Departamento de Psicologia - UFSCar, Sâo Carlos - SP)
A Anâlise Experimental do Comportamento apresenta, na
sua histöria, a evoluçâo de equipamentos que tiveram um
papel fundamental no seu desenvolvimento. O primeiro
equipamento criado, pode-se dizer, foi a conhecida ''caixa
de Skinner'', essencial para o desenvolvimento conceitual
sobre a noçâo de operante. Em seguida, outros
equipamentos de experimentaçâo e coleta de dados foram
criados, como a adaptaçâo da ''caixa'' a outros animais,
como os pombos, e a irtserçâo de dispositivos, como a
grade para aplicar choque elétrico. Esses sâo, no entanto,
exemplos diretamente relacionados à pesquisa com infra-
humanos e, por isso, nâo ilustram o complexo
desenvolvimento de equipamentos empregados na
pesquisa com humanos. Atualmente, o microcomputador
tem sido um forte aliado dos pesquisadores que
trabalham com humanos. O microcomputador,
substituindo a apresentaçào manual de estfmulos em
procedimentos de escolha de acordo com o modelo, por
exemplo, ajuda o experimentador a obter dados mais
confiâveis, evitando a ocorrência do ''fenômeno Clever
Harts''. Além disso, o uso do microcomputador também
permitiu o registro de dados cada vez mais ricos do
comportamento dos sujeitos humanos, como o registro
simultâneo da frequência de respostas, estfmulos
apresentados, latência da resposta, duraçâo das tentativas,
posköes dos estfmulos, porcentagem de acertos e erros,
etc. Outra vantagem é a possibilidade de se programar de
maneira eficiente e automltica os esquemas de
reforçamento. Com a pesquisa aplicada, dirigida a avaliar
as funçöes comportamentais de variéveis em situaçöes de
intervençào, o equipamento mostrou-se indispertsàvel. A
utilizaçao de programas computacionais na elaboraçâo de
uma intervençâo de ertsino tornou-se comum em
pesquisas aplicadas relacionadas à educaçâo. Talvez
seguindo a idealizaçao skinneriana das ''mâquinas de
ensinar'' o microcomputador mostra-se como uma#
ferramenta potencial em procedimentos de ensino
acadêmico. A proliferaçâo de equipamentos de pesquisa
nos contextos educacionais coloca-se como um
movimento de grande importância para o
desenvolvimento de uma ârea de conhecimento
intimamente relacionada com a sua aplicaçâo.
Desenvolve-se, assim, uma tecnologia de ertsino que,
sugere-se, deve trazer corusigo as diretrizes de descrkâo
(anâlise funcional) e controle do comportamento em
delineamento de caso tinico. Isso porque, mais do que o

Este trabalho tem como objetivo apresentar um programa
informatizado para coleta de dgdos e ertsino de
comportamentos matemâticos para joverts com deficiência
mental. A literatura tem identificado algumas vantagerks
para a utilizaçâo de procedimentos informatizados, como
a precisâo; a eficiência na programaçâo, no registro
automâtico das respostas e na impressâo imediata dos
resultados, o que facilita a anâlise e interpretaçao dos
resultados; a eliminaçâo de variâveis irrelevantes,
permitindo que o aluno fique sob a influência do
contelido da tarefa. O programa computacional educativo
Mestre é resultado de vJrios trabalhos de pesquisa
desenvolvidos no Brasil e no exterior nos tiltimos anos,
baseado na tecnologia de equivalência de estfmulos. A
formaçào de classes de estfmulos equivalentes é uma
caracterfstica importante, dada a economia que representa
para o planejamento do ensino, de três relaçöes
emergentes para uma ensinada. Uma outra economia
importante de ensino é que, uma vez tendo sido formada
uma classe, para expandi-la, inserindo a ela novos
membros, nâo é necessério que esses sejam associados a
cada um dos elementos da classe, mas somente a um
deles. O Mestre destina-se a professores e demais
educadores que atuam na ârea de educaçâo pré-escolar e
de primeiro grau, e na educaçâo especial, e foi
desenvolvido com o objetivo de servir como uma
ferramenta de auxflio ao ensino de habilidades
acadêmicas diversas para aprendizes a partir da idade de
três anos. Considera-se uma ferramenta aberta pois é
possfvel que o educador crie atividades diversas de
acordo com as suas necessidades e as do aprendiz. O
educador parte de uma tela tinica que dé acesso aos
recursos necessérios de multimfdia (sorks, imagerts
coloridas e monocromâticas, letras, ntimeros e palavras).
Desenhos foram utilizados como forma de navegaçâo pelo
programa. A tarefa bâsica de ertsino é conhecida como
escolha de acordo com o modelo, que é utilizada para
gerar desempenhos de discriminaçâo condicional. Esta
tarefa constitui-se na apresentaçâo de um modelo, na
presença do qual apenas uma escolha é correta, e outras
escolhas, diferentes da primeira, sâo incorretas. A
interaçâo do aprendiz com o computador pode dar-se
através do teclado, do mouse, ou de uma tela sensitiva ao
toque. Em geral, esta tarefa é utilizada para o ensino de
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Palavras-chave: Sistema Conlputadorizado, Anâlise
Experinlental do Comportamento, Tecnologia de Dlsino

5C 4.2 PROGRAMA INFORMANZADO PARA O ENSINO DE
HABILIDADES M ATEMXTICAS. Rosana Rossit*', Celso Goyos
(Programa de Pös-graduaçâo em Educaçâo Especial,
UFSCar,%o Carlos, SP)
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diversas habilidades acadêmicas, como o ertsino de
leitura, escrita, matemâtica, entre outros, para indivfduos
nonnais e portadores de atraso no desenvolvimento. O
presente trabalho irJ ilustrar o uso do Mestre para a
cortstruçâo de um currfculo para o ensino de habilidades
bâsicas de matemâtica para pessoas com deficiência
mental. Os resultados da utilizaçâo do Mestre, como um
sistema informatizado para o ertsino de comportamentos
matemâticos para esta populaçao, tem se mostrado
eficiente e eficaz, através da instalaçào de um repertörio
extenso de relaçöes condicionais e da formaçâo de uma
ampla rede de relaçöes entre estfmulos equivalentes
envolvidos no comportamento de manusear dinheiro, do
processo de ersino-aprendizagem ter se tornado mais
répido, quando comparado com o tempo de vida e de
escolarizaçio; da generalizaçâo para situaçöes naturais e
da manutençào das habilidades ensinadas ao longo do
tempo.

- Resumos de Comunicaçâo Cientflca
botào (operandum); soar beep para os pontos; controle de
pausa e exibir cronômetro. A tela visfvel durante a sessào
experimental consiste de uma janela no centro superior do
monitor de aproximadamente 5 x 2 cm (largura e altura,
respectivamente) onde os pontos ganhos sâo registrados e
um botào retangular na parte central inferior do monitor
de aproximadamente 9,5 x l,5 cm (largura e altura,
respectivamente). O sujeito deve responder: (a) clicando
com a seta do mouse sobre o botào que aparece no
monitor, (b) clicando sobre a barra de espaço do teclado,
(c) tocando diretamente no botào do monitor (para
equipamentos com tela sensfvel ao toque). Os pontos sâo
''liberados'' de acordo com o responder do sujeito e o
esquema de reforço previamente programado pelo
experimentador.

Palavras-chave: sistema computadorizado; esquemas de

rejorço; humanos

Apoio: FAPESP/CNPq

Palavras-chave: programa injorntatizado; comportamento
matemético; dehciência mental

SC 4.4 Sb'f'Est?ts COMPIJFADORIZADOS EM PSICOLOGIA
APLICADA AOS ESPORTES. Gleice de Souzaf*; Thais
Leandrinif; Celso Goyos.tprograma de Pös-Graduaçâo em
Educaçâo Especial. UFSCaI.. Sâo Carlos -SP)
A Anâlise Experimental do Comportamento aplicada ao
esporte propöe uma metodologia eficaz para os
profissionais envolvidos no ertsino de habilidades
esportivas para irtstalaçào e manutenç:o de
comportamentos esportivos. Esta metodologia tem como
pressuposto blsico obter registros sobre comportamentcs,
resultantes de observaçöes em tempo real, com medidas
precisas e atualizadas, o que freqûentemente constitui-se
em problema quando o profissional necessita coletar
dados a respeito de muitos comportamentos diferentes,
em diferentes situaçöes, por um longo perfodo de tempo,
e quando esses dados precisam ser submetidos a algum
tratamento de ordem estatfstica ou de apresentaçâo
visual. Pesquisadores desta ârea jâ se apoiam nestes
avanços tecnolögicos para desenvolver programas de
avaliaçâo em sala de aula utilizando programas de cödigo
de barras, assim como utilizam esta tecnologia para
ificar comportamentos de estereotipias emver

adolescentes com deficiência mental severa e profunda.
Neste contexto, o Videx Time W and 11@ tem se
apresentado como uma opçào facilitadora para a coleta de
dados em tempo real. Os comportamentos observados
sâo registrados usando um sistema de coleta por cödigo
de barras. Um cödigo numérico é designado para cada
evento. Os cödigos de barra sâo criados em programas
como o Claris W orks@ que possuem fontes de cödigos de
barra. O scanner do cödigo de barras é o Videx Time
Wand 11@ com 128K de memöria. Quando um cödigo de
barras é escaneado, o scanner produz um de dois padröes
de som. Um padrâo de som indica leitura e o outro indica
nâo leitura. Quando o Time Wand II@ lê um cödigo de
barras, o cödigo numérico indicado pelas barras é
armazenado na memöria para uma posterior transferência
para um computador onde é realizado o processamento
dos dados. Depois que os dados sâo trartsferidos para o
computador, o programa Insigho  analisa os dados
fornecendo freqitência de respostas, latência de respostas,
tempo entre as respostas, combinaçâo entre elas, além de
réficos. é possfvel, através desta tecnologia, registrarB
respostas de classes e subclasses do nado crawl, fase aérea
da braçada, alinhamento corporat respiraçâo,
coordenaçào de braços e respiraçâo e coordenaçâo de
pernas. Todos estes movimentos sâo complexos e de
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SC 4.3 PROGREF V3: SISTEMA COMPIJTADORIZAY  PAltA
COLETA DE DADOS SOBRE ESQUEMAS DE REFOK O COM
HUMANOS. Carlos Eduardo Costa (UEL-Londrina, Pr);
Roberto Alves Banaco (PUC-DO Paulo, SP)
O software ProgRef v3 foi programado em Visual Basie
6.0 e é executàvel em microcomputadores do tipo PC. A
configuraçào recomendada é um processador Pentium IlI
de 400 MHz (ou similar), 64 MB de RAM e Windows@
98se. ProgRef v3 possui todos os recursos de sua versâo
anterior pennitindo, portanto, a programaçâo de
esquemas simples utilizando um de nove esquemas: Crf,
FR VR, FI, VI, FF, VT', DRL ou Extinçio. Nesta nova
versio o experimentador pode programar um Limited
Hold para os esquemas FI, VI e DRL. Nos esquemas
complexos o experimentador escolhe dois esquemas para
compor um programa de reforço mliltiplo ou misto. Em
programas de reforço mûltiplo o experimentador escolhe
a cor do botâo que aparece na tela para o sujeito
experimental que serâ associado com cada componente
do mûltiplo. A ordem de apresentaçlo dos componentes é
sorteada automaticamente com a restrkao de nâo sol-tear
um mesmo componente por mais de três vezes
consecutivas. A seqiiência sorteada pode ser editada pelo
experimentador. Em programas de reforço simples o
experimentador escolhe o intervalo de tempo em que os
dados devem ser gravados no arquivo de output. Se o
programa de reforço for complexo o experimentador deve
escolher o tempo de duraçâo de cada componente; neste
caso, este tempo é automaticamente utilizado pelo
software para fazer a gravaçzo dos dados no arquivo de
output. O experimentador indica ainda o tempo de
duraçâo da sessâo experimental e se deseja que o sof-are
corkstrua o grâfico da freqûência acumulada de respostas
de pressâo ao botâo. No ProgRef v3 a forma com que o
grâfico é gerada permite uma melhor visualizaçlo dos
dados e uma importaçâo para planilhas de texto mais
râpida e eficiente. Nesta nova versao o experimentador
pode escolher se quer que o software faça o registro dos
intervalos entre respostas (IRT) a partir do qual outras
anâlises do padrâo do responder podem ser efetuadas. Na
janela de layout da tela o experimentador escolhe qual das
seguintes opçöes deseja habilitar: exibir botâo da
''resposta consumatöria''; exibir visor de pontuaçâo; exibir
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diffcil observaçâo através do método papel e caneta. A
possibilidade de expansào destes recursos pode ser a
soluçào para muitos profissionais que pretendem obter
medidas precisas para a modificaçâo de comportamentos.
Apoiando o trabalho de profissionais ocupados com o
ensino de comportamentos complexos, como
encadeamentos existentes em intimeras atividades ffsicas,
o desenvolvimento de equipamentos mais eficientes e
confiâveis de coleta de dados, como o Videx Time Wand
11@ , demonstra a sua maior utilidade.

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
equivalência. Os quatro participantes que receberam
treino das relaçöes entre estfmulos nào familiares na
seqûência apresentaram aprendizagem das relaçöes mas
somente dois mostraram emergência de equivalência. Em
geral, as relaçöes condicionais do segundo gnlpo de
estfmulos foram aprendidas mais rapidamente que as do
primeiro, mas a média do nûmero total de sessöes para o
grupo que iniciou com figuras familiares foi menor que
para o que iniciou com figuras nâo familiares. A
importância dos resultados se ds por suas implicaçöes
para o ensino de uma populaçâo portadora de dupla
deficiência, a auditiva e a mental. Teoricamente, o
experimento indicou ser desnecesslrio a presença de
estfmulos auditivos no ertsino para esta populaçào. O
software foi considerado eficiente para o trabalho
desenvolvido, pois nâo apresentou problemas de registro
e nem de execuçâo, durante as 356 sessges, além de ter
sido facilmente assimilado pelos três experimentadores e
alunos.

Palavras-chave: Sojtware, Dehciência nlcnfll, Matching-to-
sample, Equivalência, Anélise Em erimental, Surdez

Apoio: FAPESP/ CNPq

Palavras-chave: Anilise Experimantal do Comportamento;
Esporte; Sl-ndrome de Dtrlpn; Programas de C6digo de Barras

SC 4.5 UsO D0 SOFIWARE M TSLAB NA FORMACAO DE
E ANCIA COM ESTIMULOS ARBITRAIUOS (FANIILIARFS EQUIVAL
NiO FAMILIARFX EM PORTADORES DE DEFICI/NCIA MENTAL
SURDOS. Celso Socorro Oliveira (Departamento de
Computaçâo, UNESP, Bauru, SP)
Estudos mostram que vârios softwares têm sido
desenvolvidos para a' bordagem experimental de anâlise
do comportamento. O M lsLab foi desenvolvido em
Delphi 4.0 para utilizar estfmulos dinâmicos, como filmes
e sorts, em ambiente W indows, com registros dos tempos
dos eventos da sessâo. Além de ser trartsportâvel em
disquete, utiliza arquivos de ''log'' que registram eventos
parciais, para o caso de uma pane do computador. O
programa é divido em dois mödulos, um gerador de
tarefas para cada sessâo e um executor de sessöes, onde
sâo registrados os resultados. Os testes de validaçào do
M'FsLab foram conduzidos com alunos da graduaçao,
pös-graduaçio, professores do ensino fundamental e seus
alunos com surdez nâo portadores de deficiência mental.
Um dos trabalhos desenvolvidos com M'rsLab mostrou
que nâo era a natureza auditiva dos estfmulos utilizados
em expedmentos com surdos que resultava na formaçâo
de classes de equivalência. O objetivo deste trabalho foi
investigar o papel da familiaridade de estfmulos na
emergência de eqïiivalência, através de matching-to-
sample, em indivfduos portadores de deficiência mental
surdos, na completa ausência de estfmulos orais. A
hipötese previa que se a natureza dos estfmulos auditivos
fosse a determinante para a aquiskâo facilitada de
discriminaçöes condicionais, entâo nâo haveria a
emergência de equivalência. Entretanto, poderia haver
diferença entre a aquiskâo de discriminaçöes condicionais
entre estfmulos visuais familiares e visuais nâo familiares,
por serem ambos visuais, adotando-se como nâo
familiares os estfmulos formados por rabiscos abstratos
(como letras gregas). Participaram oito alunos portadores
de deficiências auditiva profunda, e mental variada, com
idade cronolögica de 8 a 26 anos, divididos aleatoriamente
em dois grupos. A estratégia experimental consistiu em
ensinar via matching-to-sample, para um dos grupos,
duas relaçöes condicionais envolvendo os conjuntos de
estfmulos arbitrârios, presumidos familiares, seguido
pelos testes das relaçöes emergentes de equivalência, pelo
ertsino dos conjuntos de estfmulos nâo familiares e seus
respectivos testes. O outro grupo de participantes
executou o procedimento reverso. Em geral, a aquiskâo
das relaçöes com estfmulos farniliares ocorreu em menos
sessôes do que com estfmulos nâo familiares. Três
participantes que receberam treino das relaçöes entre
estfmulos familiares na seqùência finalizaram o estudo
apresentando aprendizagem das relaçöes e emergência de
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SCOORD 05 QUESO E! EMERGEYTES EM
PESQUISA E APLICACAO EQUIVALENCIA DE
ESTIM ULOS

SC 5.1 APRENDCAGEM OBSERVACIONAL DE
DISCRIMINAIDES COMDICIONAIS, Fortm çâo E EXPANSAO DE
CLM SES DE EQUIVALINCIA EM PIY ESCOLARES. Adriana
Aparecida Tambasco Piccolo**, Gisele Porto', Tales
Carnelossi Lazarin* e Celso Goyos (Programa de Pös-
Graduaçâo em Educaçâo Especial, Departamento de
Psicologia, Laboratörio de Aprendizagem Humana &
Multimfdia Interativa & Ertsino Informatizadol-
Universidade Federal de Sào Carlos - Sâo Carlos - SP

A aprendizagem observacional de discriminaçöes
condicionais com duas escolhas e formaçâo de
equivalência ocorre em adultos portadores de deficiência
mental e em universit4rios, embora para aqueles tenham
sido necessârios procedimentos adicionais. O presente
trabalho teve como objetivo promover a aprendizagem
por observaçâo de discriminaçöes condicionais, formaçâo
e exparsâo de classes de equivalência em crianças pré-
escolares utilizando-se três estfmulos de comparaçâo. Os
participantes foram oito crianças, sendo seis com
desenvolvimento normal, uma limftrofe e outra com
deficiência mental, que freqùentavam uma creche situada
em Do Carlos. Os estfmulos experimentais foram figuras
familiares e os materiais um microcomputador com tela
sensfvel ao toque, um painel de madeira para abrigar o
computador, fichas plâsticas e brinquedos. O
delineamento experimental consistiu no ensino individual
e direto das relaçöes BA em quatro sessöes, no mfnimo,
para a retirada gradual da irkstruçâo sobre a tarefa. Apös
critério de desempenho de 90% de acertos foi realizado o
ertsino das relaçöes CA por modelaçâo. A sessâo era
composta por tentativas de BA, aprendidas previamente
pelo participante, e respondidas por ele, que eram
randomicamente misturadas a tentativas de CA,
respondidas pelo modelo (experimentador). O
participante recebeu uma irtstruçâo para observar as
respostas do modelo porque depois ele realizaria a mesma
tarefa individualmente e com 0% de reforçamento para
verificaçâo da aprendizagem observacional. Nesta sessâo
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de teste individual se o participante nào aprendesse as
relaçöes observadas, e1e realizava, novamente, o ensino
por modelaçào das relaçöes CA e testes das relaçöes
observadas até que apresentasse o critério de
desempenho. Se o participante aprendesse por
cjbservaçào as relaçöes CA, ele realizava testes individuais
de simetria, transitividade e equivalência. Todos os
participantes aprenderem as relaçöes BA ertsinadas
diretamente, mas para dois deles (um normal e outro com
deficiência mental) foram necessàrios procedimentos
adicionais; dos sete participantes que realizaram o erksino
por modelaçâo, seis aprenderam observacionalmente as
relaçöes CA e mostraram emergência das relaçöes de
simetria, transitividade e equivalência. Em seguida, foi
introduzido o ensino por modelaçào das relaçöes DA para
verificar a expansào de classes para relaçöes aprendidas
observacionalmente. Os seis participantes aprenderam
observacionalmente as relaçöes DA com um nûmero
menor de sessöes do que para CA e mostraram
em ergência de simetria, mas somente dois deles
mostraram exparksâo de classes envolvendo os estfmulos
A, B, C e D. Os dados indicam que a aprendizagem
obsezvacional de discriminaçöes condicionais com três
estfmulos de comparaçao, formaçào e expartsâo de classes
de equivalência ocorre em pré-escolares. No entanto, sâo
necessârias mais investigaçöes com crianças portadoras de
necessidades especiais.

Apoio; CNPq/FAPESP

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
tentativas de BA, respondidas pelo participante,
randomicamente misturadas a tentativas de CA,
respondidas pelo modelo (experimentador). O
participante recebeu uma instrtlçâo para observar as
respostas do modelo porque, posteriormente, ele teria que
realizar a mesma tarefa individualmente. Em seguida, foi
apresentada ao participante a mesma sessào com 0% de
reforçamento para avaliar a aprendizagem observacional
das relaçöes CA. Mediante a ausência de critério de
desempenho nas relaçöes observadas o participante
deveria realizar sucessivas sessöes de ensino por
modelaçào e de testes até mostrar aprendizagem
obsenracional. Se o participante aprendesse por
observaçâo as relaçöes CA, e1e realizava testes individuais
de simetria e equivalência. Os seis participantes
aprenderam diretamente as relaçöes BA e por observaçâo
as relaçöes CA. Cinco mostraram formaçào de
equivalência e um mostrou simetria, mas nâo
equivalência. Este participante realizou, novamente, o
ersino por modelaçâo das relaçöes CA e, em seguida,
testes de equivalência, mas nào houve emergência das
relaçöes. Para os cinco participantes que mostraram
equivalência foi introduzida a segunda fase, na qual se
ertsinou por modelaçào as relaçöes DA. Todos os
participantes aprenderam por observaçâo as relaçöes DA
e mostraram emergência das relaçöes de simetria e
equivalência. Entre esses testes foi avaliada a retençào
das relaçöes de linha da base BA, CA e DA, caso houvesse
ausência de critério de em das

Palavras-chave: aprendizagenl obseroacional; discriminaçöes
condicionais, equivalência de estt-ntulos

5(2 5.2 ENSINO DIRETO E POR MODELAG O DE
DlscltlNnNAçôy.s CONDICIONAIS, FORMAG O E EXPANSXO DE
Cl-M sEs DE EQUIVALENCIA COM ESTIMULOS ABSTRATOS.
Adriana Aparecida Tambasco Piccolo+', Daniele Carolina
Lopes'; e Celso Goyos (Programa de Pös-Graduaçâo em
Educaçâo Especial, Departamento de Psicologia,
Laboratörio de Aprendizagem Humana&Multimfdia
Interativa&Ertsino Informatizadol- Universidade Federal
de Sâo Carlos - Sâo Carlos - SP

desempenho alguma
relaçöes o participante retornava ao ertsino e, novamente,
realizava os testes contendo todas as tentativas de linha
de base. Em seguida, foram ensinadas por modelaçâo as
relaçöes EA, de fonna anâloga ao ensino de DA. Os cinco
participantes aprenderam por observaçâo as relaçöes EA,
e também mostraram emergência de simetria e
equivalência envolvendo estes estfmulos, demonstrando
exparksâo de classes. Os dados indicam a aprendizagem
observacional de discriminaçöes condicionais, formaçào e
expansâo de classes de equivalência para três classes de
estfmulos visuais e abstratos.

Apoio: CNPVFAPESP
Estudos prévios mostraram aprendizagem observacional
de discriminaçôes condicionais, formaçào e expansio de
classes de equivalência por universitérios e por pré-
escolares envolvendo duas e três classes de estfmulos
fam iliares, respectivamente. No entanto, estudos sugerem
que figuras familiares podem interferir na aprendizagem
por fazerem parte do repertörio dos participantes. O
objetivo deste experimento foi verificar se a aprendizagem
observacional de discriminaçöes condicionais, formaçâo e
expansâo de classes de equivalência se estenderiam para
três classes de estfmulos visuais e abstratos. Os
participantes foram seis universitârios. Foi utilizado um
microcomputador com tela serksfvel ao toque e o
programa de pesquisa Spell. O delineamento
experimental possuiu duas fases. A primeira Fase foi
composta por pré-teste contendo as relaçöes que seriam
ertsinadas nas duas fases, ertsino das relaçôes BA
(individual e direto) e CA e testes para as relaçöes
observadas e emergentes. A segunda Fase, definida como
a de expartsâo de classes, foi composta por ertsino das
relaçöes DA e EA e testes para avaliaçâo das relaçöes de
linha de base e emergentes. Na primeira Fase, apös
critério de desempenho de 90% de acertos em duas
sessöes de BA foi realizado o ensino das relaçöes CA por
modelaçâo, que cortsistiu numa sessâo contendo
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Palavras-chave: aprendizagem obsenmcional; discriminaçöes
condicionais, equivalência de estimulos

5C 5.3 DIFICULDADES DE LEITURA/ESCRITA E
PROBLEMAS DE INDISCIPLINA: APLICAGO DA TECNOLOGIA
DE EQUIVALVNCIA DE ESTIMULOS E PROCEDIMENFO DE
Exctrsâo. Ednéia Aparecida Peres** e Kester Carrara
(Programa De Pös-Graduaçâo Em Educaçâo
Unesp/Marflia - SP)
Encontra-se na literatura que dificuldades em atividades
acadêmicas estâo, comumentw relacionadas com
comportamentos cortsiderados como de indisciplina em
sala de aula, tais como: comportamentos comsiderados
como de agressividade; comportamento de isolamento;
andar pela sala, manusear materiais que nâo os escolares
durante as aulas, etc. Crianças que apresentam
dificuldades de leittlra e escrita sâo, em sua maioria,
avaliadas de fonna negativa por seus professores e por
colegas. A Anâlise Experimental do Comportamento tem
proposto métodos de ensino de leitura e escrita,
envolvendo os procedimentos de discriminaçâo
condicional e de exclusâo, e avaliando as possfveis
relaçöes emergentes. O objetivo deste estudo serâ o de



Xxkr11 Acprlït'ip Anaal de Psicologia -
investigar se a tecnologia de equivalência de estfmulos e o
procedimento de exclusâo, reduzindo dificuldades de
leitura e escrita, também reduzem comportamentos
avaliados como de indisciplina. Participarâo 2 professores
do Ensino Fundamental, que ministram aulas de reforço,
e 4 alunos apresentando dificuldades de leitura/escrita e
comportamentos cortsiderados indisciplinares. O
procedimento ocorreré em 3 fases: na Fase I serâ feita a
seleçâo dos participantes, um teste de leitura com os
alunos, para estabelecer a lirtha de base de leitura, e
aplicaçâo do inventlrio TllF (Teacher's Report Forml com
os professores regulares. Na Fase 11 haverà o treinamento
dos professores com métodos baseados no paradigma de
equivalência de estfmulos e, em seguida, os professores
conduzirào as sessöes experimentais com os alunos para a
aplicaçâo da tecnologia de equivalência de estfmulos e
procedimento de exclusâo, para o ertsino de leitura de
palavras. Serào realizadas 12 sessöes no total, sendo que
10 remetem-se ao ertsino das palavras de treino (2 em
cada sessâo) e 2 para os testes extertsivos de
generalizaçâo. E, finalmente, na Fase III ocorrerâ a
reaplicaçao do inventârio TlkF com os professores
regulares, a fim de verificar se houve reduçâo dos
comportamentos antes avaliados como indisciplinares. Na
anâlise dos dados haverâ comparaçâo entre os dados
obtidos com o inventârio TRF, em pré e pös intervençio;
comparaçâo das palavras lidas pelos alunos nas sessöes
experimentais e, por tiltimo, avaliaçào continuada das
relaçöes emergentes ao longo do treino de formaçâo de
classes de estfmulos equivalentes, cortsiderando as
palavras treinadas. No presente momento estâ sendo
realizada a coleta de dados. Os resultados parciais
indicam que as crianças atendidas estào conseguindo ler
as palavras de treino e outras palavras que nâo foram
ensinadas diretamente, denominadas palavras de
generalizaçâo. Além disso, houve maior participaçâo em
atividades acadêmicas em sala de aula, segundo relato
dos professores regulares.

Palavras-chave: indisciplina; dihculdades de lci/rc/cscdlfn'
equivalência de estl-mulos

Rpusplpp,î de Cp/nllFlïclllp Cielltlf' Ica
ICRMTSI, considerado um instrumento eficaz no ensino
de habilidades simples de leitura e escrita para
populaçöes diversas. Este estudo pretendeu demonstrar
que o CRMTS é um procedimento que pode ser ensinado
coletivamente a educadores leigos e que potencialmente
desenvolve repertörios acadêmicos também em crianças
com deficiência mental. Procurou-se investigar se mâes
de crianças portadoras de deficiência mental poderiam
ensinar habilidades acadêmicas a seus filhos.
Pal-ticiparam do estudo quatro mâes e seus respectivos
filhos, deficientes mentais que frequentavam a sala de
recursos de uma escola pliblica municipal, além de salas
regulares de 1a. a 4a séries. Foram levantadas
dificuldades especfficas de aprendizagem em leitura e
escrita como grafia incorreta, dfgrafos, morfemas e
fonemas. As palavras escolhidas para as tarefas foram
aquelas que nâo faziam parte do repertörio da criança, ou
seja, que a criança nâo 1ia nem escrevia, verificadas
através de pré-testes de ditado com escrita manuscrita
(DC), o qual fizeram parte 140 palavras indicadas pelas
professoras, palavra ditada-figura (DF) e figura-palavra
impressa (FA). As sreas probleméticas no repertörio
acadêmico dos participantes foram aquelas que
envolviam escrita e leitura com compreensâo. Baseando-
se nos dados iniciais, as maes foram treinadas
coletivamente para ensinar as relaçöes de cöpia (AB -
palavra impressa-conjunto de letras) e escrita (DB -
palavra ditada-conjunto de letras). As màes aplicaram o
procedimento em suas casas, e fizeram parte do treino
três palavras, sendo duas conhecidas e uma desconhecida
da criança. Quando uma palavra era composta
corretamente de acordo com o critério de 100% de acertos
nos treinos AB e DB, era substitufda por outra
desconhecida e assim sucessivamente, até que houvesse
um conjunto de dez palavras ensinadas. Os testes foram
aplicados pela experimentadora, na escola, com o uso do
computador. As relaçöes testadas foram DF (palavra
ditada - figura), FA (figura-palavra impressa), DA
(palavra ditada-palavra impressa), AE (palavra impressa-
palavra falada pelo participante) e FE (figura-palavra
falada pelo participante). As crianças nâo desenvolveram
repertörios em leitura, leitura com compreensao e escrita.
Os resultados nâo foram consistentes nos testes de
equivalência. O pös-teste de ditado com escrita
manuscrita (DC) foi realizado com as mesmas 140
palavras do infcio do estudo, com a participaçâo das
crianças e das mâes. Discute-se as possfveis variéveis que
tenham interferido nos resultados do estudo, como o
tempo decorrente entre ertsino e teste, real efetividade do
ensino realizado pelas mâes, generalizaçâo do erksino da
casa para escola e dificuldades empregadas nas palavras
treinadas e ertsinadas.

Apoio: CAPES e CNPQ

5C 5.4 (A3 Ebln'os DA APLICK AO IXI PROCEDI= NTO
DE Er ARELHAMENTO PoR AMos'rfu COM RESPOSTA
CONSTRIXDA (CRMTS) NA EMERG/NCIA DE NOVAS
llEl-AçôF.s ACADAMEM. Giovana Zulianif' (UFSCar) Sflvia
Regina de Souza (UEL - Londrina - PR) e Celso Goyos
(Programa de Pös-Graduaçâo em Educaçào Especial.
UFSCar. SP.)
A busca de procedimentos para ensino de habilidades
acadêmicas a crianças portadoras de deficiência mental,
recentemente inclufdas no sistema regular de ensino,
apresenta-se como uma questâo impol-tante a ser
cortsiderada no contexto escolar brasileiro. Muitas sâo as
contribuköes dos procedimentos estabelecidos pela
psicologia comportamental a estas questöes,
principalmente aqueles baseados no paradigma de
equivalência de estfmulos. Estes procedimentos
promovem aprendizagem efetiva de habilidades
acadêmicas, em tempo reduzido de ensino. Uma das
estratégias diz respeito ao procedimento de
emparelhamento por amostra com resposta corkstrufda
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Palavras-chave: Equivalência de Eslfrnu/cs, Ensino de MJcs,
Dehciência Mental, CRMTS

SC 5.5 EFEITOS DA NATUREM  Dc)s ESTfMULOS NODALS
NA Follm çâo DE CLASSES DE ESTfMULOS M UIUAMENTE
EXCLUDENIES. Paulo Roberto dos Santos Ferreira* e Celso
Goyos (Departamento de Psicologia - UFSCaC Sâo Carlos
-  SP)
A equivalência de estfmulos é um fenônemo psicolögico
que possui caracterfsticas importantes para a
experimentaçâo de processos relacionados à aquisiçâo de
comportamentos ''lingufsticos'' O procedimento
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usualmente realizado para a obtençào da formaçào de aprendizagem na leitura e escrita. As mesmas, pertenciam
classes equivalentes é chamado ''escolha de acordo com o a uma escola da rede pûblica do municfpio de ltapema
modeloz'. Neste procedimento, o sujeito deve relacionar (SC). Assim, a proposta deste estudo foi trabalhar com
dois estfmulos, o modelo hmcionando como estfmulo crianças que apresentavam dificuldade na aprendizagem
condicional e o escolha funcionando como estfmulo da leitura e da escrita, objetivando minimizar o fracasso
discriminativo. A discriminaçâo condicional em que o frente ao processo de alfabetizaçào. No decorrer deste
estfmulo A1 funciona como estfmulo modelo e o estfmulo projeto, foi dada atençâo especial para o comportamento
B1 funciona como estfmulo escolha é representada como de generalizaç:o destas crianças que tinham um histörico
''A1B1''. Estudos da érea verificaram amplamente que, de fracasso escolar. Utilizou-se, para isso, o procedimento
apös o treino de AIBI e BICI, hâ emergência de algumas denominado escolha de acordo com o modelo - matching
relaçöes. As relaçöes emergentes BIAI, C1B1, AICI e to sample. Sua utilizaçâo favoreceu a recombinaçào entre
CIAI demomstram, respectivamente, as propriedade de as unidades menores que compunham as palavras
simetria, simetria, transitividade e equivalência. A ensinadas; essas recombinaçöes, denominadas como
constataçâo das relaçöes emergentes em extinçâo sâo leitura de palavras de generalizaçào, foram sendo
imprescindfveis para a qualificaçào das relaçöes como ''de verificadas através da utilizaçâo de sondas de leitura
equivalência/'. A estrutura de treino para a obtençào de apresentadas nas etapas dos Pré e Pös-testes, bem como
classes equivalentes deve, portanto, ser composta de no na etapa de Exclusâo (Aprendizagem). Procedimentos
mfnimo três estfmulos, sendo que o estfmulo baseados neste paradigma permitem o surgimento de um
intermediârio entre outros dois recebe a denominaçâo de ''comportamento novo'' que consiste na emissâo de uma#'
estfmulo nodal. Comumente visuais, os estfmulos de uma resposta especffica que nâo tinha sido ertsinada
classe equivalente pode, em princfpio, ser de qualquer anterionuente, de forma que o novo comportamento se
natureza. Nào hé, contudo, estudos que demortstrem apresenta nâo somente frente ao estfmulo apresentado,
decisivamente a importância da natureza dos estfmulos mas também diante de outros estfmulos que se tornam
nodais na formaçào das classes. f; com o propösito de equivalentes ao primeiro. A nova resposta é produzida
elucidar esse aspecto do fenômeno que se realiza o por combinaçöes de operantes mfnimos, de fonna que,
presente estudo. Serâ investigado o efeito da variével para produzir uma resposta nova (leitura de uma palavra
natureza dos estfmulos nodais, auditivos ou visuais, na desconhecida). Desta forma, a criança ter/ que possuir,
formaçào de classes de estfmulos equivalentes em seu repertörio, o conhecimento das unidades mfnimas
interferentes. Os sujeitos serâo adolescentes/adultos (sflabas). é justamente a combinaçào destas unidades
normais de ambos os sexos. Três conjuntos de estfmulos mfnimas que possibilita a leitura de outras palavras, sem
(A, B e C) serào compostos de três estfmulos visuais que as mesmas tenham que ser ensinadas. lnvestigou-se,
abstratos e um outro conjunto (D) serâ composto de três assim, o surgimento do comportamento de generalizaçào,
estfmulos auditivos palavras sem sentido. As relaçöes a partir do ertsino de palavras treino, pertencentes ao
entre os estfmulos serâo treinadas ou testadas utilizando- vocabullrio da criança. Para verificar o comportamento
se o procedimento de escolha de acordo com o modelo. de leitura generalizada, utilizou-se um conjunto de
Apös treinadas as relaçöes C1A1, C2A2, C3A3, C1B1, sondas de leitura (testes), apresentado durante as etapas
C2B2, C3B3, D1B1, D2B2, D3B3, D1A2, D2A1 e D3A3, de Pré e Pös-testes e Exclusâo (Aprendizagem). O
serào testadas as relaçöes AC, BC, AB, BA, DC e a objetivo, destas sondas, foi verificar a capacidade de
nomeaçào dos estfmulos de A, B e C. Os testes deverâo leitura de novas palavras, formadas a partir da
indicar se ocorrerl a emergência das classes equivalentes recombinaçào das unidades menores (sflabas) que
com o conjunto B (visuais) como nödulo (AIBICI, compöem as palavras ertsinadas. Juntamente, com o
A282C2 e A3B3C3D3) ou das classes equivalentes com os procedimento de matching to sample, utilizou-se
estfmulos de D (auditivos) como nödulo (A1D2B2, contingências reforçadoras sociais. Os resultados finais
A2D1B1 e A3B3C3D3). Os resultados deverâo ter demortstram quez os sete sujeitos, apresentaram o
implicaçöes relacionadas com a utilizaçâo do paradigma comportamento de generalizaçâo, demonstrando que o
de equivalência de estfmulos como ferramenta no ensino procedimento é eficaz para crianças que apresentam  um
acadêmico de pessoas normais, com dtficits cognitivos e baixo rendimento na leittlra e na escrita. Ressalta-se, que
da audkâo e também implicaçöes teöricas. Os resultados as contingências reforçadoras sociais e as palavras
poderâo indicar a natureza ffsica dos estfmulos nodais pertencentes ao universo vocabular das crianças foram
que pode vir a ser mais eficiente na obtençâo do essenciais para os altos percenmais de leitura.
aprendizado. Apoio: Probicpibic
Apoio: CNPQ Palavras-chave: Equivalência de estkmulos, escolha de acordo
Palavras-chave: Equivalência de cslfnlzffos, estimulos visuais com o ?11ofklo, dtjculdade de aprendizagem
e auditivos, classes excludentes

SC 5.7 APLICACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSTRW AO
SC 5.6 O EFEITO DE UM PROCEDIMENTO DE SONDA DE DE ANAGIGMAS A GRUPOS DE PALS DE CRIANCAS
LEITURA SOBRE O COMPORTAMEU O DE GENERALIZACAO DE CONSIDEIQADM DE RLSCO DE FIGCASSO ESCOLAR. Sflvia
CRIANCM QUE APRESENTAM DIFIGJLDADE DE Regina de Souza, Elaine Cristina S. Campaner, Femanda
APRENDIZAGEM NA LEITUM E NA ESCRITA. Rosâria Maria Abrami M. Silva (UEL - Londrina, PR), Giovana Zulianif*
Femandes da Silva e Eva Bents*. (Universidade do Vale e Celso Goyos (UFSCar - Sâo Carlos, SP)
do Itajaf - Univali/sc) O objetivo do trabalho foi verificar se pais de crianças
O presente estudo estâ fundamentado no paradigma de consideradas de risco de fracasso escolar aprenderiam,
equivalência de estfmulos e pesquisa a aquiskâo do através de treinamento em grupo, a utilizar o
comportamento de generalizaçâo, com sete crianças (8 a procedimento de constnlçâo de anagramas (CRMTS) para
10 anos) repetentes, que apresentavam dificuldade de ensinar habilidades de leitura e escrita para seus filhos e
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investigar se os trabalhos desenvolvidos pelos pais com os
mesmos contribuiria para melhorar o desempenho
acadêmico das crianças. Participaram quatro duplas, mâe
e criança. As crianças cursavam a primeira série e eram
cortsideradas de risco de fracasso escolar. Primeiramente,
o desempenho das crianças foi avaliado por meio de
entrevistas com as mâes e professoras, CBCL, TlIF, anâlise
do caderno e pré-teste de ditado com escrita manuscrita.
Apös selecionadas as palavras utilizadas como estfmulos
experimentais para cada dupla, testes das relaçöes entre
palavra ditada e figura (CE), figura-palavra falada pela
criança (ED), palavra impressa-figura (BE) e palavra
impressa-palavra falada (BD) foram conduzidos. Em
seguida, as relaçöes entre palavra impressa e conjunto de
letras (BA) e entre palavra falada e conjunto de letras (CA)
foram erusinadas e as relaçöes BC e BD foram testadas.
Finalmente, pös-teste de ditado com escrita manuscrita
com as palavras incorretamente escritas no pré-teste
foram realizadas com as mâes e as crianças. As mâes
aprenderam a utilizar o procedimento de CRMTS a partir
de um treinamento em gnlpo e, em seguida, executavam
o treino das relaçöes BA e CA. Todas as crianças tiveram
dificuldades em escolher a figura na presença da palavra
impressa e de 1er oralmente as palavras antes do irdcio da
intervençào. Verificou-se ainda, que apös o infcio da
intervençâo, todas as crianças aprenderam as relaçöes
treinadas e apresentaram a emergência das relaçöes
testadas, bem como, escrita manuscrita correta das
palavras ensinadas sugerindo que as màes desenvolveram
adequadamente o trabalho com seus filhos. M elhora no
desempenho de três das quatro crianças e das màes em
escrita manuscrita também foi observada através da
comparaçao entre pré e pös-teste. Os resultados apontam
a efetividade do procedimento de CRMTS e também a
possibilidade de erksinar aos pais a utilizaçâo desse
procedimento, via treinamento em grupo.

- Resumos de Cp/?lN?#clllp Cielltlf' lCa
estava sob controle dos estfmulos MA, M, e A, em todos
os tipos de combinaçöes de pares complexos e simples. JJ
o desempenho do outro sujeito sö demoastrou estar sob
controle do estfmulo C quando o par C-O era
apresentado. Quanto aos resultados no treino de
discriminaçöes condicional, o sujeito cujo responder no
teste de discriminaçöes simples foi em geral inferior ao
critério, apresentou altos percentuais de controle de
estfmulos na discriminaçâo condicional principalmente
quando as relaçöes de identidade eram compostas de
estfmulos modelo e comparaçöes simples. O desempenho
do outro sujeito sö apresentou percentuais acima do
critério em 8 das 42 relaçöes distintas, sendo a do tipo
simples-simples a mais fscil. Os resultados do gnlpo 2
indicaram que a fase IlI o desempenho dos sujeitos foi
similar aos do grupo 1 ou seja um sujeito apresentou
maior facilidade na aquiskâo de discriminaçöes
condicionais onde modelos e comparaçöes eram
compostos por estfmulos simples, e o outro sö apresentou
resultados acima do critério em 7 das 42 relaçöes
ensinadas. Na fase 11 o desenpenho de um sujeito
demortstrou que o responder estava sob controle dos
estfmulos BO, B, O em todos os tipos de combinaçöes dos
pares e respondeu também na presença de M e A quando
o par era E. Os dados do outro sujeito sö apresentou
controle de estfmulo na presença do M quando o par era
E. O procedimento de discriminaçâo condicional permitiu
observar que quando modelos e comparaçöes sâo simples
hâ um melhor controle de estfmulos para todos os
sujeitos.
Palavras-chave: controle de cslfrnrflo restrito, tffscrf/nïrlcffi'o
simples, discriminaçâo condicional

SCOORD 06 ANiLISE DO COMPORTAMENTO
APLICADA

Palavras-chave: Equivalência de Estt-mulos, Cbnslmffy de
Anagramas, Ensino de M lcs

SC 5.8 CONTROLE POR EslfMt-lt,os SIX LF.S E
COX LEXOS: EFEITOS Dos PROCEDIMENTOS DE
DscltlMNAçâo SI= I.F.q E DISCRIMINACAO COMXCIONAL
EM CIUANCM . José da Rocha e Sônia Maria Mello Neves e
Mariana de Paula e Silva (Universidade Catölica de Goiés
-  Goiânia-fr)
O controle de estfmulo restrito ocorre quando apenas uma
dimertsâo de um estfmulo complexo controla o responder.
Objetivamos estudar este fenômeno em 4 crianças
normais, com 4 e 5 anos que nâo reconheciam as letras:
M, P, A, E, B, C, 0, 1, utilizando dois procedimentos;
discriminaçâo simples e discriminaçâo condicional.
Quatro crianças foram submetidas à fase 1, familiarizaçâo
com o procedimento de MTS, utilizando estfmulos
familiares até atingirem 90% de acerto em cada relaçâo de
identidade. Em seguida, duas destas crianças passaram
para a fase 11 A de treino de discriminaçâo simples onde o
estfmulo discriminativo (SD) era MA e o estfmulo delta
(s?), PE. Quando estas aprendiam,era testado o responder
na presença dos estfmulos MA, PE, A, P, e E. Na fase 11 B,
os estfmulos eram BO (s?) e Cl (SD). Um sujeito foi
exposto ao treino de discriminaçâo condicional (fase 11 I
A) e um outro a fase III B com os estfmulos BO e CI. As
duas outras crianças do grupo 2 foram expostas às
mesmas fases sö que cm ordem inversa. Dados do grupo 1
indicaram que na fase 11 o responder de um dos sujeitos

SC 6.1 HABILIDADES CoM A L/GUA BRASILEIIIA DE
SINALS ILIBItASI EM PESSOAS COM SURDEZ: UMA AN/LLSE IA)
COMPORTAMENTO. Ana Claudia Moreira Almeida-verdu
(Urtiversidade Estadual Paulista-uNEsp, Baunl, SP);
Janafna de Fltima Zambone Castro (Universidade
Estadual Paulista-uNEsp, Baunl, SP); Câssia Aparecida
Magna Oliveira (Federaçâo Nacional dos Surdos, Sâo
Paulo, SP); Jlilio Ctsar Coelho de Rose (Universidade
Federal de Sâo Carlos, Sâo Carlos, SP).
Quando um falante e ouvinte competente começa a 1er e
escrevec tal competência nâo garante o sucesso nesta
aprendizagem. Aprender a ler e escrever em um sistema
alfabético requer a habilidade de manipular sorts da fala,
operacionalmente definida como o comportamento sob
controle de unidades mfnimas da palavra. A lfngua fala
estâ baseada nas modalidades oral e auditiva do ponto de
vista de produçâo de fala e recepçâo de linguagem,
enquanto que a Lfngua de Sinais estâ baseada na
modalidade gestual e visual. Estas modalidades sâo
variéveis importantes a ser cortsideradas em
procedimentos de avaliaçâo e intervençâo em pessoas
com surdez. De acordo com a literatura da ârea, um sinal
pode ser decomposto em três unidades menores que sâo a
configuraçâo de mâo, o ponto de articulaçâo em relaçâo
ao corpo e o movimento das mâos. Concebendo a lfngua
de sinais como um comportamento verbal, na qual as
conseqûências para quem faz os sinais (falante) s:o
mediadas por quem vê os sinais (ouvinte), o objetivo
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deste estudo foi demonstrar o controle pela unidades
menofes qtle Compoem 0 Sinal em PeSSOaS COm Surdez
que falam em LIBRAS. Participaram deste estudo quatro
estudantes (SEL, EDS, LUC, TAG) com idades entre 14 e
15 anos, matriculadas em Classe Especial do Ensino
Fundamental. Todos apresentam surdez bilateral
neurosensorial, de moderada a profunda, adquirida antes
da aquisiçao da fala. O tempo de aquiskâo da LIBRAS
data de três anos. Trés fases compuseram o procedimento.
Na Fase 1, foi apresentada uma histöria em LIBIG S
seguida pela avaliaçào da compreensào de 12 sinais pelos
testes de nomeaçào, comportamento ecöico e
reconhecimento do sinal do sinal. Na Fase 2 o
comportamento sob controle das unidades menores que
compöem a LIBRAS foi avaliado durante a apresentaçâo
da histöria. Foram apresentados 12 sinais com trocas em
um de seus componentes. Na Fase 3, a avaliaçao do
comportamento sob controle das unidades mfnimas foi
avaliada em tarefas individuais com os mesmos 12 sinais
apresentados anteriormente. Todos os participantes
apresentaram resultados positivos na Fase 1. Nenhum
resultado positivo foi registrado na Fase 2, e dois
participantes apresentaram controle pela unidade menor
que compöe o sinal em tarefas individuais da Fase 3 (EDS
e TAG). Os resultados positivos apresentados pelos
participantes EDS e TAG podem estar funcionalmente
relacionados a utilizaçâo da LIBRAS em outros contextos
extra-classe como no ambiente doméstico, de acordo com
o relato do professor e instrutor, o que nào foi relatado
para SEL e LUC. No caso de TAG, o fato de apresentar
uma oralidade, ainda que pouco estabelecida, pode estar
relacionado aos resultados registrados na Fase 3. Esta
oralidade pode ser a base para associaçöes entre a Lfngua
Portuguesa falada, a LIBRAS e outros eventos. Pesquisas
posteriores devem ser conduzidas verificando o controle
pela unidade menor que compöem o sinal em tarefas
como a Fase 2 (durante a histöria), com pessoas surdas
que tiveram maior exposkao a LIBRAS e,
consequentemente, apresentem maior habilidade com a
lfngua.

Palavras-chave: controle por unidades mlkimas, Lkngua
Brasileira de Sinais, surdez

- Resumos de C'ppkî/p/ct7ftb Cientihca
de seus pais. Frente a isto, surgem as seguintes questöes:
a) hé diferenças entre as habilidades sociais educativas
(HSE) de pais cujos filhos apresentam indicativo escolar
de problemas de comportamento (IPC) e de pais cujos
filhos apresentam indicativos de comportamentos
socialmente adequados (ICSA)? Consequentemente, o
estudo visa aprofundar o entendimento das relaçöes entre
pais e filhos, comparando as HSE de pais (mâe/pai) de
filhos com indicativos escolares de problemas de
comportamento e pais (màe/pai) de filhos com
indicativos escolares de comportamentos socialmente
adequados. Participaram do estudo 96 casais, pais de
crianças com idade entre cinco e seis anos, sendo 48 pais
de crianças com indicativos escolares de comportamentos
socialmente adequados tGnlpo ICSA) e 48 pais de
crianças com indicativos escolares de comportamentos
socialmente ''inadequados'' tGnlpo IPC). A coleta de
dados foi conduzida atravts de questionârio que avalia
HSE dos pais, aplicados pela entrevistadora
separadamente com cada participante, em suas
residências, a qual fazia as perguntas e anotava as
respostas. Os participantes foram contactados, via
telefone ou pessoalmente, apös a indicaçâo de professoras
(cada uma indicou até 3 crianças IPC e até 3 crianças
ICSA) de 16 Escolas Municipais Infantis (EMEIs), que
estâo distribufdas geograficamente na cidade de Bauru.
Resultados preliminares da comparaçâo entre os grupos
lPC e ICSA mostram que: a) o grupo ICSA apresenta
escore maior quanto às HSE gerais (ou seja, freqitência de
manter diâlogo, fazer perguntas, expressar sentimentos,
estabelecer limites); b) ao comparar HSE mais especfficas,
(por exemplo, situaçöes em que txorre o diâlogo,
perguntas, estabelecer limites, bem como as
corkseqikências obtidas com os comportamentos
parentais), o grupo IPC relatou utilizar-se mais
freqûentemente de pr/ticas coercitivas que o grupo ICSA.
Ambos os resultados sào concordantes com a literatura,
que aponta falhas nas prâticas educativas dos pais cujos
filhos apresentam problemas de comportamento,
indicando ainda que problemas de comportamento, em
parte, surgem diante do uso de préticas coercitivas. Os
dados iniciais apontam que ambos grupos de pais
utilizam HSE nas interaçöes com filhos, apesar de o grupo
lPC apresentar maiores déficits, indicando a necessidade
de estudos de intervençào que ajudem os pais a
aproveitarem tais habilidades para a promoçâo de
melhores interaçöes pais-filhos e reduçào/eliminaçâo de
comportamentos considerados como ''inadequados''.

Palavras-chave: anélise do comportamento, problemas de
comportamento, habilidades sociais

SC 6.2 HABILIDADLS SOCIAIS EDUCATIVAS DE PAIS DE
CRIANCAS CoM INDICATIVOS ESCOLARES DE PROBLEMAS DE
COMPORTAMENTO E DE COMPORTAMENTOS SOCIALMENTE
ADEQUAX S. Alessandra Turini Bolsoni-silva
(Departamento de PsicologiazuNEsp, Bauru, SP e
doutoranda Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
Universidade de Do Paulo, Ribeirâo Pretoz SP) e Edna
Maria Marturano (Universidade de Sâo Paulo, Ribeirâo
Preto, SP)
Pais socialmente habilidosos sâo capazes de priorizar e
manter prâticas educativas positivas, procurando oferecer
carinho e atençâo essenciais ao desenvolvimento dos
filhos, sem contudo esquecerem-se de estabelecer os
limites necessârios. Por outro lado, pais que possuem
dificuldades interpessoais podem oferecer modelos de
comportamentos inadequados e inadvertidamente
contribuir para o aparecimento de ''problemas de
comportamento''. Desta forma, torna-se imprescindfvel o
estudo da criança com ''problema de comportamento''
dentro do seu contexto familiar, jé que seu disttirbio pode
ser funçâo de déficits de comportamentos pröprios e/ou
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SC 6.3 A REI-K AO ENrftE DIZER E FAZER: UM ESTUX
SOBRE O COMPORTAG NTO DE CRIANCAS DE ENCALXAR
PECAS. Maria Regina Cavalcante, ângela Pinto Barreiros*,
Andréa Regina Rosin', Ana Carolina Vllares Barral Vilas
Boas* e Alessandra Salinaf (Departamento de Psicologia,
Universidade Estadual Paulista, Bauru, SP)
Para o Behaviorismo Radical de Skinner, o
comportamento humano pode ser aprendido tanto
através das descrköes verbais (regras ou instruçöes)
presentes na cultura ou apresentadas pelos indivfduos no
processo de interaçâo social, assim como, através da



irtstruçöes e de conseqûências sobre o comportamento de
crianças de encaixar peças nos furos de um tabuleiro de
acordo com as dimensöes forma tamanho e cor.
Participaram deste estudo seis crianças de 5 e 6 anos de
idade, divididas aleatoriamente em dois gnlpos: Grupol
(G1), para o qual foram apresentadas instrtlçöes que
descreviam o desempenho da criança na tarefa, durante
uma fase do experimento e o Gnlpo 2 (G2), para o qual o
comportamento de encaixar peças foi irkstalado através
das conseqùências durante todo o experimento. Para o
G1, o procedimento coasistiu na apresentaçâo de uma
instruçio geral que descrevia a tarefa a ser realizada pelas
crianças. Apös a apresentaçâo da instruçào iniciava-se a
Fase 1 que cortsistiu na modelagem do comportamento de
encaixar peças de acordo com uma determinada
dimertsâo selecionada para cortseqûenciaçâo. Apös 75
respostas consecutivas corseqûenciadas iniciava-se a Fase
2 com a apresentaçao de uma irtstruçio que descrevia a
dimertsâo prevista para corseqûenciaçâo. Apös a
apresentaçâo da irtstrtlçâo iniciava-se o procedimento de
conseqûenciaçâo do comportamento de encaixar peças de
acordo com a dimertsâo descrita na irtstnwâo. Apös 75
respostas cortsecutivas consequenciadas a Fase 3 era
iniciada sem a apresentaçâo de qualquer irkstruçào e
procedimento de conseqiienciaçào do comportamento de
encaixar idêntico ao utilizado na Fase 1. O procedimento
utilizado para o Grupo 2 foi o mesmo aplicado para o G1,
exceto que na Fase 2 a dimensâo selecionada para
conseqûenciaçâo era alterada sem a apresentaçâo da
irkstnlçâo. Como resultado pode-se verificar que ocorreu a
modelagem do comportamento de encaixar peças de
acordo com uma determinada dimensâo para todas as
crianças de ambos os grtlpos, durante a Fase 1. Todas as
crianças do Grupo 1 aderiram à instnlçâo imediatamente
apös a sua apresentaçao no infcio da Fase 2. Porém na
Fase 3, o desempenho foi de acordo com a dimertsâo
programada para cortseqiienciaçâo que era diferente da
dimertsâo descrita na irtstrtlçâo e programada para
cortseqttenciaçâo na Fase 2 ou variou entre as diversas
dimertsöes das peças. As crianças do G2 apresentaram
desempenho de acordo com a dimerkoo selecionada para
conseqûenciaçâo na Fase 2 e Fase 3. Os dados
demorstram que é possfvel investigar os efeitos das
irtstrttçöes e das corseqtlências em tarefas que se
aproximam daquelas desenvolvidas pelas crianças no
cotidiano.

Resamos de CtmpaïclfJp Cientlf' lca
tratamento toma-se emergencial, pois impedem a inserçào
dessa populaçào, no mercado de trabalho. O objetivo
geral do estudo foi reduzir comportamentos aberrantes e
aumentar comportamentos adequados de trabalho em
quatro pessoas de 19 a 23 anos, com Sfndrome do
Autismo lnfantil. Os objetivos especfficos foram comparar
os efeitos do procedimento de reforçamento diferencial de
comportamentos altemativos (DllA), em conjunto com
esquemas de reforw em razào fixa (FR) e intelvalo
varisvel (VI), com e sem o uso de materiais instmcionais.
Avaliou-se os efeitos dos esquemas
comportamentos dos participantes. A pesquisa foi
realizada em uma institukio especializada no
atendimento de pessoas portadoras de deficiência mental
na cidade de Baurtl, SP. Foram aplicados testes para
escolher estfmulos reforçadores (Teste de Reforçadores),
para determinar o grau do autismo apresentado pelos
participantes (CAIIS - Childhood Autism Rating Scale), e
para verificar a capacidade de discriminaçâo auditiva
visual (AVC - Teste de Discriminaçâo Auditiva-visual). O
procedimento experimental foi realizado tendo o
participante como seu pröprio controle. O delineamento
experimental constou de doze condköes, onde o
procedimento de reforçamento diferencial foi utilizado
em conjunto com esquema de FR para dois dos
participantes e com esquema de Vl para outros dois,
utilizando o material irtstrucional de contingência, com
subsequente reversao dos esquemas entre os
participantes. Em algumas condköes foi utilizado o
procedimento de extinçâo. Foram realizadas cinco sessöes
sob cada condiçao experimental. Dois tipos materiais
irtstrucionais foram utilizados: o de ''matching-to-sample''
(presente em todas as sessöes) e o de contingência
(presente nas condköes onde se pretendeu verificar os
seus efeitos com relaçâo ao comportamento dos
padicipantes). Os dados foram obtidos dos filmes das
sessöes e registrado através do software EthoLog 2.2. A
anllise dos registros foi realizada intra e inter
participantes, através de grâficos e tabelas. As variâveis
estudadas foram: tempo em que os participantes
mantiveram-se engajados em comportamentos aberrantes,
o tempo em que se mantiveram em comportamento de
trabalho, a taxa de irtstruçöes dadas pelo experimentador,
a taxa de respostas de trabalho emitidas pelos
participantes, a taxa de reforços sociais e comestfveis
liberados pelo experimentador. Os resultados podem ser
considerados bastante positivos em relaçâo aos objetivos
propostos, pois apontaram para a efetividade do
procedimento de DIG  no controle dos comportamentos
aberrantes e no aumento do comportamento de trabalhar
na tarefa determinada. Com relaçào a efetividade dos
esquemas de reforço em FR e VI, pode-se observar um
resultado favorâvel ao esquema de FR, principalmente
quando utilizado em conjunto com o material irkstrucional
de contingência.

Palavras-chave:

Palavras-chave: Regrcs, fuslruft-ks, nre/h ik Encflixe
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SC 6.4
PESSOM COM SINDROME DO AUTLSMO INFANTIL. Sûvia

CoNlRu E DE COMPORTAMENM  ABERRANI'ES EM

Aparecida Fornazari*' (Faculdade de Ciências da Saûde -
FASU - Garça, SP e Doutoranda em Educaçâo Escolar
UNESP Araraquara, SP) e Maria Alice Campos
Rodrigues (UNESP - Araraquara, SP)

Controle do comportamento,
comportamentos aberrantes, St-ndrome do Autismo Infantil

11 Rel/??ï#p Atlzal de Psicologia
experiência direta no ambiente no qual os indivfduos
estào inseridos. O presente estudo investigou o efeito de

Pessoas com Sfndrome do Autismo lnfantil tendem a
apresentar comportamentos aberrantes em seu repertörio,
como autœlesâo, agressâo e estereotipias, desde sua
infância e, em geral, muitos desses comportamentos nâo
sâo submetidos a controle efetivo. Ainda, esses indivfduos
nâo têm a oportunidade de serem treinados na emissâo de
comportamentos adequados. Quando comportamentos
aberrantes ocorrem durante o treino para o trabalho, seu
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SC 6.5 EFEITOS DA DIFERENCA DE ESTRUTURA DE ENSINO
E Do 'rlpo DE ESTfMLJLO NA FORMK AO DE EQUIVAL/NCIA
COM ESTfMULOS ARBITRAIUOS VISUAIS (TEXTO, FIGURA E
DESENHO DE SINAL DA LXGUA DE SINAIS BRASILEIIG- L5B)
EM PORTADORLS DE DEFICIZNCIA MEM WL SURDOS. Celso
Socorro Oliveira (Departamento de Computaçâo, UNESP,
Baunz, SP)
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Estudos mostram que existem vàrias seqùências possfveis
de ertsino ao utilizar matching-to-sample com três
conjuntos de estfmulos, mas três estruturas principais se
sobressaem (série linear, um para muitos e muitos para
um), sendo um dos conjuntos geralmente composto de
estfmulos vocais. Para os surdos, o conjunto de estfmulos
vocais pode ser substitufdo pelo de estfmulos visuais que
representam sinais da LSB. Um estudo aplicado em uma
institukâo especializada em educar pessoas portadoras de
deficiências, utilizando o software MTSLA , avaliou se
havia muita diferença na escolha de uma destas
seqitências. O objetivo principal foi verificar se haveria
emergência de equivalência em vérias alternativas
testadas e se alguma delas seria mais eficiente do que as
outras, em termos de ntimero total de sessöes de treino.
Os participantes deste estudo foram sete pessoas
portadoras de deficiência mental surdas, com 8 a 26 anos
de idade, de uma classe de alfabetizaçao. Três conjuntos
contendo três estfmulos cada foram selecionados para
cada uma das seis condköes analisadas. Os estfmulos
foram escolhidos a partir de um pré-teste do repertörio
dos alunos, onde foram escolhidos quinze estfmulos a
partir de uma lista de 108 disponfveis. Os estfmulos
consistiram de figuras e respectivas palavras impressas e
sinais da LSB. Os participantes foram agrupados
aleatoriamente em dois grupos para as duas primeiras
condköes. Um grupo treinou a estrutura um para muitos,
com o conjunto de sinais como nödulo, seguido da mesma
estrutura com o conjunto de figuras como nödulo. O outro
grupo utilizou a mesma estrutura, mas com o conjunto de
figuras antes e o de sinais em seguida. Nas condköes
seguintes todos os alunos executaram o mesmo roteiro,
tomando o conjunto de estfmulos figura como ponto de
partida. Nas terceira e quarta condköes testou-se a
influência da forma das palavras, em uma foram
utilizadas palavras de seis letras com grafia parecida,
seguido da condiçâo com palavras de três letras. As duas
tiltimas condköes utilizaram a série linear figura-sinal-
texto. Todos os padicipantes apresentaram emergência de
equivalência em todas as condköes testadas. Nâo foi
possfvel detectar uma distinçâo de eficiência entre as
condköes testadas, mas foi observado uma reduçào no
ntîmero médio de sessöes totais para cada condkâo ao
longo do esttldo. A importância dos resultados dâ-se por
suas implicaçoes para o ensino de uma populaçâo
portadora de dupla deficiência, a auditiva e a mental.
Teoricamente, o experimento indicou a emergência de
equivalência em todas as condiçöes testadas e uma
reduçâo gradativa do ntîmero de sessöes necessârias para
a sua emergência.

Palavras-chave: Surdez, Dejciência mental, Matchinyto-
sample, Equivalência, Anélise Experimental

SCOORP 07 SOLUG P DE PROBLEMAS
ARITMETICOS E GEOMETRICOS NA PERSyECTIVA
DA PSICOLOGIA DA EDUCAG O MATEMATICA

SC 7.1 DESEMPENHO MATEMXTICO NA SOLUCAO
PROBI-EMAS E PROCESSO DE ABSTRK AO COM MCLTIPLOS
CoM> s NM  Sértly-s IMCIALS DO ENSINO FIJNDAMENFAL.
Fernanda de Oliveira Soares Taxa (lrtstituto Superior de
Educaçâo-Normal Superior-uniâo das Faculdades da
Organizaçâo Paulistana Educacional e Cultural-
Indaiatuba/sumar&s.p) Lucila Diehl Tolaine Fini
(Departamento de Psicologia Educacional/Grupo de

SC 7.2 APRENDIZAGEM DE IRESOLUCAO DE PROBLEMAS
MULTIPLICATIVOS SIMPLES NO ENSINO FUNDAA NTAL. Geiva
Carolina Calsa (Departamento de Teoria e Prâtica da

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
Pesquisa em Psicologia da Educaçâo Matemâtical-
Universidade Estadual de Campinas-sls
Uma exterksa literatura tem enfocado a importância da
defirtkâo da avaliaçâo como fator determinante para o
sucesso da aprendizagem escolar. A elaboraçio e
adequaçâo de irstrumentos que possam avaliar cada vez
com melhor precisâo o desempenho escolar dos alunos
tem sido um desafio cnlcial em termos de avaliaçâo. Os
resultados do desempenho escolar em Matemstica têm
apontado a soluçào de problemas aritméticos como um
dos contetidos de pouco domfnio por parte dos alunos,
mgrecendo a atençâo de pesquisadores e educadores. Nas
séries iniciais do Ersino Fundamental os alunos têm
apresentado desempenho irsatisfatörio em tarefas que
envolvem operaçöes de multiplicaçâo e divisâo. O
objetivo deste estudo foi investigar relaçöes entre
desempenho em tarefas de multiplicaçâo e resultados em
prova de mflltiplos comuns, que focaliza processos
mentais mais gerais, como é o caso do processo de
abstraçâo. Foram investigados 132 alunos do segundo
ciclo do Ertsino Fundamental de escolas da rede ptiblica
de tlma cidade do interior de Sâo Paulo. Todos foram
submetidos a uma prova escolar de matemJtica para
identificaçâo de desempenho satisfatörio e insatisfatörio.
A média do desempenho matemâtico foi 12,2 (desvio-
padrâo de 7,33) de um total de trinta pontos. Verificou-se
que a precisao por consistência interna dos itens da prova
de matemética utilizada foi de 0,92. Considerando-se os
resultados obtidos na prova escolar foram constitufdos
dois subgrupos da amostra (n=32) de alunos com
desempenho satisfatörio e insatisfatörio em matemâtica.
Todos os sujeitos de cada um dos subgrupos foram
submetidos individualmente a prova de avaliaçâo de
noçâo de mliltiplos comurts. Comparandœse resultados
em prova de matemâtica e na de mtiltiplos comurts
verificou-se que os sujeitos que apresentaram melhor
desempenho em matemâtica foram os que também
apresentaram nfveis mais elaborados de abstraçâo em
mliltiplos comurts. A prova de mtiltiplos comuns com
quantidades pequenas (12 fichas), nâo apresentou
diferença significativa (c2=4,8; g1= 2; p=0,11). Os
resultados entre os subgrupos e os nfveis do processo de
abstraçzo utilizando maior ntimero de fichas, no entanto,
apresentaram diferença estatisticamente significativa.
Com 24 fichas, houve diferença significativa (c2=6,6; g1=2;
p=0,03) e com 36 fichas a diferença significativa também
foi comprovada pelo teste Qui-ouadrado (c2=10,5; gl=2;
p=0,0O5). Os resultados obtidos sugerem que a avaliaçâo
do desempenho escolar matemético e a avaliaçâo de
processos cognitivos, como é o caso da abstraçâo de
mûltiplos comuns possibilitam ao professor uma anâlise
mais cortsistente sobre a cortstrtlçâo das operaçöes
multiplicativas das crianças das séries iniciais. f:
importante que se leve em conta o desenvolvimento
cognitivo das crianças e as caracterfsticas de raciocfnio
relacionadas ao processo de abstrqçâo, como uma vertente
importante para a anâlise da soluçâo de problemas,
abrindo perspectivas à pesquisas que podem contribuir na

DE prética docente.

Palavras-chave: Soluçtio de Problemas - Avaliaçno do
desempenho matemâtico - Processo de A#slrclfib
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Educaçâo Universidade Estadual de Maringl/pR);
Lucila Diehl Tolaine Fini (Departamento de Psicologia da
Educaçâo - Universidade Estadual de Campinas/sp)

Neste estudo foram investigadas relaçöes entre a variaçâo
da poskâo da incögnita de problemas multiplicativos e o
desempenho na resoluçâo de problemas multiplicativos e
em provas piagetianas, de alunos de 4a. série do ertsino
fundamental com rendimento insatisfatörio em
matemâtica. Dois grupos experimentais foram
organizados e submetidos a uma intezvençâo
psicopedagögica com abordagem coastrutivista,
considerando-se a ordem (aleatöria ou definida) de
apresentaçio da incögnita de problemas multiplicativos
simples: multiplicaçâo, divisâo-partkào e divisâo-
quotkao. A amostra foi avaliada por meio de testes de
problemas e provas piagetianas cllssicas (pré-teste, pös-
teste 1 e pös-teste postergado). Os resultados revelaram
que: a) a variaçâo da poskâo da incögnita nâo exerceu
influência sobre o desempenho dos alunos nos testes de
problemas; b) os grupos experimentais apresentaram
aumento do ntimero de acertos dos problemas e
modificaçâo de suas estratégias de resoluçâo depois da
intervençâo psicopedagögica; c) a variâvel desempenho
em aritmética foi o fator que melhor explicou o progresso
dos alunos nos testes de problemas. A importância da
intervençâo psicopedagögica como fator de melhoria da
aprendizagem foi confirmada pela identificaçâo dos
alunos que mais se beneficiaram de sua realizaçao.
Obtiveram maior crescimento de seu desempenho os
alunos que iniciaram o experimento com pior rendimento
(notas menores que quatro num mâximo de dez) e maior
quantidade de respostas incorretas e em branco. As
modificaçöes ocorridas nos processo de resoluçâo
reproduziram as fases de formaçâo do esquema
multiplicativo descritas em trabalhos anteriores. A re-
elaboraçào das etapas de desenvolvimento dos conceitos e
procedimentos multiplicativos parece ter sido facilitada
pelas caracterfsticas da intervençâo psicopedagögica. As
estratégias de contagem utilizadas neste processo
facilitaram a vinculaçào entre os dados numéricos dos
problemas e seus referentes por meio do confronto entre
procedimentos de resoluçâo e dados dos enunciados. A
compreensâo da estrutura matemâtica dos problemas
permitida pela manipulaçâo do material de contagem
permitiu a substittzkâo da busca de pistas dos enunciados
que facilitassem a escolha da operaçâo aritmética. As
estratégias de resoluçâo com uso de lJpis e papel
apresentaram um movimento de retomada de
representaçöes mais primitivas para as mais avançadas e
compatfveis com a faixa etâria dos sujeitos. Os desenhos
substitufram os algoritmos convencionais ensinados pela
escola nas plimeiras sessöes de intervenç:o, e se
desenvolveram progressivamente passando de sua forma
primitiva, pictörica, até a representaçâo icônica e
simbölica. O processo de formaçâo de unidades-
compostas da multiplicaçâo, presente nas estratégias de
contagem, foi reproduzido nas estratégias de resoluçâo
representadas por meio de desenho. O progresso dos
grupos experimentais nos teste de problemas atesta a
importância da retomada de estratégias de resoluçâo
prirnitivas para a aprendiz'agem de conceitos e
procedimentos multiplicativos na primeira fase do ensino
fundamental.

Palavras-chave: aprendizagem; scltfffl de problemas;
multiplicaçno
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SC 7.? UM ESTUDO SOBRE As DIFICLILDADES
APRF-SENTADAS POR FIJIUROS PROFESSORES DO ENSINO
FUNDAMENTAL E MIDIO NA SOLW XO DE PROBLEMAS
GEOOTRICOS. Nelson Antonio Pirola (Departamento de
Educaçào, UNESP, Baul'w S.P.), Msrcia Regina Ferreira de
Brito (Departamento de Psicologia Educacional,
UNICAMP, Campinas, S.P.)

A soluçâo de problemas matemâticos é um tema que tem
sido amplamente estudado por psicölogos e educadores
matemâticos. As pesquisas mais recentes em Psicologia da
Educaçào Matemàtica têm investigado os processos de
soluçào de problemas sob a ötica das habilidades
matemlticas estudadas por psicölogos soviéticos. Tendo
como referencial teörico a teoria das habilidades
mateméticas, esta pesquisa foi desenvolvida com o
objetivo de investigar as principais dificuldades
apresentadas por futuros professores do ensino
fundamental e médio na soluçâo de problemas
geométricos. Foram sujeitos da pesquisa 24 alunos do
quarto ano do curso de Habilitaçâo Especffica do
Magistério de uma escola pûblica do Estado de Sâo Paulo
e 28 estudantes dos dois tiltimos anos do curso de
Licenciatura em Matemâtica de uma faculdade particular.

informativo e onzeForam utilizados um questionârio
problemas envolvendo o conceito de ârea, perfmetro e
volume. Os problemas, pertencentes à categoria de
obtençâo da informaçâo matemâtica, tinham como
objetivo analisar as relaçöes e fatos concretos presentes no
enunciado do problema, bem como a utilizaçào de
conceitos geométricos no processo de soluçâo. Os
problemas foram divididos em três categorias: problemas
com informaçöes completas, problemas com informaçöes
incompletas e problemas com informaçöes supérfluas. A
pesquisa teve carâter descritivo e os dados foram
submetidos à anllise estatfstica. Os resultados mostraram
que, embora tenham sido encontradas diferenças nas
médias da prova matemâtica dos dois grupos
(Licenciatura e Magistério), as médias, em uma escala de
zero a dez, foram muito baixas, sendo 073 para os alunos
do Magistério e 0,87 para estudantes de Licenciatura em
Matemética. A anâlise estatfstica dos dados mostrou que
os alunos tiveram um desempenho melhor nos problemas
que envolviam informaçöes completas. Jâ nos problemas
com informaçöes incompletas e supérfluas, as médias
foram bem menores. Observou-se também uma grande
dificuldade dos sujeitos na fase inicial da soluçâo de
problemas e na obtençâo da informaçâo matemâtica,
mostrando maior dificuldade, por grande parte dos
alunos, na identificaçâo de aspectos relevantes e
irrelevantes presentes nos enunciados dos problemas. A
anâlise dos protocolos mostrou um equfvoco na utilizaçâo
do conceito de Jrea e de perfmetro, conceitos bâsicos da
geometria que sâo ensinados na escola fundamental. Os
resultados sâo preocupantes, considerando que os sujeitos
da pesquisa serào professores atuantes no ertsino de
matemética. A anâlise dos resultados, evidenciando um
baixo desempenho dos sujeitos, mostra que uma atençâo
especial deve ser dada à formaçâo inicial e continuada, em
soluçâo de problemas, de professores que atuarâo no
ertsino fundamental e médio.

Palavras-chave: Psicologia da ffftlccffib M atemâtica
sollzféb de Problemas - Conceitos Geométricos
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SC 7.4 COMO DESE> OLVER ATITUDES FAVOG VEIS EM E1a exige perseverança, dedicaçào e vontade que muitas
ltElotçâo â MATEMXUCA. Maria Helena Carvalho de vezes levam o educador a desistir antes da mudança.
castro Gonçalez (UNlp-universidade Paulista, Campinas, rj vvogosg srujyo

, y ugtwasPalavras-chave: Atitu es,
SP) Mércia Regina Ferreira Brito (Departamento de
Psicologia Educacional/Grupo de Pesquisa em Psicologia
da Educaçâo Matemâtical- Universidade Estadual de SCOORD 08 VARIABILIDADE DO
Campinas-sls COMPORTAMENTO

A escola deve dar condköes aos estudantes para que estes
ultrapassem o mero domfnio das informaçöes factuais. f:
necessârio que eles desenvolvam atitudes favorâveis em
relaçâo ao ensino e, para isso, é preciso abrir espaço para o
aspecto afetivo que permeia todo o processo de erksino-
aprendizagem. Muitas vezes, esse aspecto nâo é
contemplado na confecçâo das grades curriculares pois a
preocupaçâo maior recai sobre a aquiskâo de conceitos e
de fatos, estabelecidos pelo programa. Os professores e
demais pessoas envolvidas no processo de escolarizaçâo,
dificilmente se atêm aos aspectos afetivos que deveriam
estar aliados aos aspectos cognitivos. Possivelmente os
indivfduos com predisposiçâo favorâvel à aprendizagem
irâo além das informaçôes dadas em sala de aula,
ultrapassando esse limite porque isso lhes causa
satisfaçao, prazer em aprender. Os professores devem,
pois, buscar desenvolver comportamentos que
evidenciem atitudes positivas em relaçâo tanto à escola,
como à aprendizagem da disciplina que ministra,
buscando, cada vez mais, caminhos que possibilitem ao
aluno desenvolver atitudes favoréveis a cada conteûdo.
Para facilitar o envolvimento do aluno em uma disciplina,
o professor pode, por exemplo, utilizar técnicas de gnlpo,
tais como receber, discutir as informaçöes e tomar
decisöes em conjunto. No curso ministrado pelo Grupo
Psicologia da educaçào Matemética foi solicitado aos
professores da rede ptiblica que participaram do
Programa de Educaçâo Continuada-pbf, que
desenvolvessem um trabalho cujo objetivo era detectar as
atitudes dos alunos em relaçâo à. MatemJtica e buscar
alternativas de mudanças destas atitudes, para uma
direçao mais positiva. Apös alguns encontros através dos
quais foram levados a ler e a discutir sobre as atitudes em
relaçào à Matemâtica foi proposto que eles realizassem
uma atividade em sala de aula propondo atividades,
questionérios, aplicaçâo da escala de atitudes que
permitissem um levantamento e uma açâo dirigida, na
tentativa de minimizar as atimdes desfavorâveis que
porventura foram encontradas. Na avaliaçâo do curso foi
possfvel perceber o quanto os professores despertaram
para as questX s emocicmais que até entâo eram relegadas
para um segundo plano. Realizada a pesquisa eles
propuseram aos alunos atividades tais como: colocar as
atitudes a serem ertsinadas sob a forma de objetivos
irtstrucionais, fom ecer modelos exemplares, propiciar
experiências emocionais agradâveis, e eles mesmos,
professores foram ampliando suas possibilidades de
educador que vâo muito além de simples transmissores
do conhecimento. A maioria dos pesquisadores
envolvidos com estudos das atitudes enfatizaram que os
mesmos sâo importantes nâo apenas para a compreertsâo
dos processos motivacionais dos estudantes, mas também,
para o desenvolvimento de novas competências, além de
contribuir pa/a a adequaçâo do currfculo. O professor ou
professora, com alguma experiência, consegue
transformar uma atividade pedagögica, criando condköes
favoréveis a uma aprendizagem que inclua aspectos
afetivos. Esse processo deve ser retomado vârias vezes ao
longo do ano pois a mudança de atitudes nào é simples.
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SC 8.1 A Esccil.lA DE CLASSES DE RFSPOSTA EM UM
ESTUDO'SOBRE VARIABILIDADE COX ORTAMENTAL. Adriana
Cunha Cruvinel (Pontiffcia Universidade De Sâo Paulo,
S;o Paulo; Centro Universitârio De Santo André, Santo
André, SP)
A noçlo de variabilidade e o conceito de classe de
respostas estâo diretamente relacionados. O conceito de
classe de respostas permite lidar com o fato de que uma
resposta nunca é igual a outra em todas as suas
dimensöes. O conceito de classe de respostas é
fundamental para os estudos de variabilidade na medida
em que estes precisam lidar com que respostas podem ser
cortsideradas ''iguais'' e ''diferentes'' O objetivo de
presente estudo foi identificar respostas que poderiam ser
consideradas como pertencentes à mesma classe tendo
como base o desempenho do pröprio sujeito. Quatro ratos
machos da raça Mccowley privados de âgtza foram
submetidos a um procedimento de diferenciaçâo da
duraçâo das respostas de pressao à barra e ''focinhar/'.
Dois sujeitos foram submetidos à diferenciaçâo da
duraçâo da resposta de pressâo a banu e posteriormente
da duraçâo da resposta de ''focinhar'' dois sujeitos foram#'
submetidos às diferenciaçöes na ordem inversa. Uma
resposta era reforçada se o valor de sua duraçâo fosse
igual ou superior ao critério estabelecido. O critério para
reforçamento de uma resposta começava, na primeira
sessâo, com () valor de 0,01 segundcs e aumentava em
O,olsegundos quando, no bloco das flltimas 20 respostas,
16 ou mais tivessem sido reforçadas. O critério também
era reduzido em 0,01 segundos caso, no bloco das tiltimas
20 respostas, apenas 4 ou menos tivessem sido reforçadas.
Se entre 5 e 15 das tiltimas 20 respostas tivessem sido
reforçadas o critério permanecia o mesmo. As sessöes
eram iniciadas com o ûltimo valor de duraçâo obtido na
sessâo anterior. A diferenciaçâo era encerrada quando as
respostas alcançassem a duraçâo de 6 segundos. Foram
identificadas as duraçöes de todas respostas que
ocorreram quando respostas com duraçâo de O,50s, 1s, 2s,
3s, 4s e 5s eram reforçadas. Os valores de duraçâo nos
quais se concentravam todas as respostas emitidas nessas
condköes de reforço foram identificados e essas respostas
foram consideradas como pertencentes à mesma classe de
respostas. As classes de respostas identificadas no
presente est-udo foram utilizadas em um esttzdo posterior,
no qual eram reforçadas, em uma condkâo, respostas que
eram cortsideradas como pertencentes à classes di/erentes,
e, em outra condkâo, respostas consideradas como
pertencentes à mesma classe. Os resultados desse estudo
indicam que a definkâo do que é considerado como
''igual'' e ''diferente'' nos estudos sobre variabilidade é de
fundamental importância, podendo influenciar os dados
produzidos. Se muitas respostas diferentes sâo
corsideradas como pertencentes à mesma classe, o
desempenho considerado como ''variabilidade de
respostas'' pode ser dificultado, enquanto que o
desempenho considerado como ''estereotipia de
respostas'' pode ser facilitado. O inverso ocorre quando
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poucas respostas sâo consideradas como pertencentes à
mesma classe. Esses dados indicam que para definir o que
serâ corksiderado como ''igual'' e ''diferente'' pelo
experimentador, nos esttldos sobre variabilidade, é
importante que este se baseie no desempenho do pröprio
sujeito como uma maneira de tomar essa definkâo um
pouco menos arbitrâria.

Pesquisa parcialmente financiada pela CAPES (marw a
jurtho de 2001) e parcialmente financiada pela FAPESP
(julho de 2001 a fevereiro de 2002)
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registrada na presença dos diferentes sons. Na quarta
condkào experimental, o mesmo treino discriminativo
' feito com uma resposta foi realizado com a resposta que
passou pelo teste. Na quinta condkâo experimental foi
feita a reversâo do controle de estfmulos estabelecido sob
a primeira resposta treinada. O mesmo teste foi realizado
novamente. Os resultados indicaram que a variabilidade
da duraçào das respostas é controlada pelas
conseqùências, que a variabilidade produzida é apenas a
necessâria para satisfazer a contingência de reforçamento.
Variabilidade e estereotipia da duraçâo da resposta
podem ficar sob controle de estfmulos. A exteasâo do
controle de estfmulos estabelecido sob uma resposta para
outra resposta topograficamente diferente n:o ocorreu. Os
resultados encontrados indicam que uma dimensâo
quantitativa da resposta como a duraçâo pode ser uma
unidade de anélise alternativa para o esttldo da
variabilidade.

Palavras-chave: Variabilidade, Classe De Respostas, Dlkrcffib
Da Resposta

SC 8.2 A PRODUCXO DE VARIABILIDADE DE RESPOSTAS
PELO REFOK AMENTO DE MIJDANCM  NA DIMENSXO
DURACAO. Adriana Cunha Cnwinel (Pontiffcia
Universidade De Sâo Paulo, Sâo Paulo; Centro
Universitério De Santo André, Santo André, SP)
A variabilidade tem sido pesquisada com enfoques
distintos. Algurts estudos buscam identificar os nfveis de
variabilidade produzidos por diferentes condköes
experimentais e outros estudos investigam se a
variabilidade pode ser uma dimerksao operante do
comportamento. Os estudos sobre variabilidade nâo se
diferenciam apenas pelo seu enfoque, mas também pela
adoçâo de diferentes unidades de anélise. Existem estudos
que adotam como unidade de anâlise uma dimertsâo da
resposta e estudos que adotam seqitências de respostas.
Grande parte dos estudos que investigam a variabilidade

dimertsâo o/rante do compodamentocomo uma
utilizaram seqitências de respostas como unidade de
anâlise. O uso de seqùências de respostas suscita algumas
questöes, como por exemplo, se o que estâ sendo
reforçado nesses estudos é a emissâo de seqûências
diferentes de respostas ou a resposta de altemar entre os
manipulanda. A proposta do presente estudo foi
investigar um possfvel controle operante da variabilidade
pelo reforçamento de mudanças em uma dimensâo da
resposta, evitando as questöes suscitadas pelo uso de
seqitências. O objetivo do estudo foi: 1- Produzir
variabilidade de respostas, reforçando respostas com
duraçöes diferentes das anteriores. 2- Colocar a
variabilidade produzida sob controle de estfmulos. 3-
investigar se esse controle poderia se estender para a
duraçâo de outra resposta topograficamente diferente.
Foram utilizados quatro ratos machos da raça Mccowley
privados de égua. Em um estudo preliminar a duraçâo
das respostas de pressâo a barra e de ''focinhar'' foram
registradas em nfvel operante, reforçamento contfnuo e
em seguida, as duas respostas foram modeladas e
diferenciadas até que alcançassem seis segundos de
duraçào. Na primeira condkâo experimental, os sujeitos
foram expostos à contingência de variabilidade (''lag
restrito'' 3) e na segunda condiçio experimental à
contingência de estereotipia da duraçâo de uma das
respostas (pressâo a barra para dois sujeitos e focinhar
para dois sujeitos). A ordem das duas primeiras condköes
foi inversa para metade dos sujeitos. Na terceira condkâo
experimental, dois sons diferentes eram apresentados
dependendo da contingência que estava em vigor:
variabilidade ou estereotipia, que se alternavam apös dez
reforços obtidos em cada uma. Apös estabelecido um
controle de estfmulos sob os dois desempenhos, foi
realizado um teste no qual a duraçâo das respostas que
nâo passaram pelas condköes experimentais foi

Palavras-chave: Variabilidade, Dimcnsfib Operante, Durlffy
Da Resposta

Pesquisa parcialmente financiada pela CAPES (março a
junho de 2001) e parcialmente financiada pela FAPESP
julho de 2001 a fevereiro de 2002)

SC 8.3 ESTUY  COMPAIGTIVO DA VARIABILIDADE
OPEIIANTE EM AMMALS E HUMANOS COMO ESTRATtGIA DE
ENSINO DE AEC. Maria Helena Leite Hunziker; Marcos
Takashi Yamada*; Fernando Nunes M anfré'; Christiane
Cardoso Ferreirafivanessa.pik Quen Lee' (Universidade
de Sâo Paulo - Sâo Paulo - SP)
A variabilidade do comportamento pode ser funçâo de
diferentes condköes, dentre elas o seu reforçamento. O
presente estudo foi desenvolvido dentro da disciplina
Psicologia Experimental 1, ministrada a alunos do 1o.
semestre da graduaçâo em Psicologia na USP, com o
objetivo de utilizar o estudo da variabilidade operante
como um instrumento de ensino da Anâlise Experimental
do Comportamento. Através dessa investigaçâo os alunos
deveriam verificar se: 1) a variabilidade operante pode
ocorrer em diferentes graus como funçâo da contingência
em vigor; 2) verificar se a sertsibilidade a essa
manipulaçào da contingência atinge igualmente animais e
humanos. Foram utilizados como sujeitos estudantes
universitérios e ratos Wistar, cada um submetido apenas a
um dos tratamentos descritos. A unidade comportamental
bâsica foi a seqflência de 4 respostas emitidas sobre dois
operanda, sendo a diferença na composkâo dessas
seqûências a variâvel dependente merksurada. Foram
utilizadas as seguintes contingências: a) LAG ''n'' (''n''= 2#
4,6 ou 8, de forma que a seqûência, para ser reforçada,
deveria diferir das 2, 4 , 6 ou 8 seqiiências anteriores,
respectivamente); b) reforçamento dependente da
freqùência (RDF), sendo maiol a probabilidade de
reforçamento de uma seqflência quanto menos
freqûentemente ela tivesse sido emitida; c) acoplamento
(ACO), que liberava a mesma distribuiçâo de reforços da
obtida sob cada uma das contingências anteriores. A
resposta consistiu em pressionar as teclas Q ou P do
computador (humanos) ou pressâo a duas barras, direita
esquerda (animais). O reforço cortsistiu na indicaçâo
sonora e visual de acerto, computado como pontos
ganhos que se somavam até o final da sessâo (humanos)
ou na liberaçâo de âgua (animais). Ao final de sessâo, era
perguntado aos estudantes o que eles faziam que
produzia o acerto. Os resultados indicaram, para animais
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e humanos, que: a) a variabilidade foi maior sob LAG e
RDF do que sob ACO; b) aumento do ''n'' do LAG
produziu maior variabilidade comportamental; c) a
contingência RDF produziu nfveis de variaçâo maiores e
mais estéveis que em LAG. Houve diferenças entre
animais e humanos principalmente quanto ao grau de
variaçâo obtido em ACO, sendo que os estudantes
variaram nessa condkâo mais que os animais. As
respostas dos estudantes à pergunta feita indicaram que
nào foram capazes de descrever a contingência em vigor.
Esses resultados mostraram graus de variabilidade como
funçâo das contingências manipuladas, possibilitando aos
alunos a discussâo de: a) o reforçamento como um
processo bâsico comum às diferentes espécies (coerente
com a perspectiva selecionista); b) o reforçamento como
um processo que pode gerar grande variaçâo
comportamental; c) a grande sezksibilidade dos
organismos a pequenas variaçöes das contingências de
reforçamento; d) o reforçamento independente de
rocessos de ''consciência'' sobre a contingência em vigor.P
Os alunos responderam experimentalmente a diversas
questöes sobre o comportamento, confirmando que
processos simples podem gerar comportamentos
complexos.

- Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
seqitência. Em ACO, era exigida a emissâo da seqûência
mas a liberaçâo do reforço independia da sua
variabilidade: a distribukâo de rèforços reproduzia a
obtida pelos sujeitos submetidos à contingência anterior,
sessâo a sessâo. Apös 10 sessöes, os animais foram
reexpostos ao tratamento inicial e novamente mantidos
por 5 sessöes sob reforçamento positivo. Os resultados
demonstraram que a experiência prévia com choques
controlâveis ou incontrolâveis reduziu a taxa de respostas
nas primeiras sessöes com reforçamento positivo,
produzindo também baixas taxas de variaçâo. Contudo,
com o decorrer das sessöes, esse efeito .se dissipou,
obtendo-se altos fndices de variabilidade com todos os
sujeitos LAG. A reexposkâo ao choques n:o interferiu na
variabilidade apresentada. Em ACO, obteve-se maior
variabilidade nos grupos C e 1, comparativamente ao
grupo N. Tais resultados sugerem que, excluindo-se o
efeito inicial, a variabilidade operante nâo é afetada pela
histöria de incontrolabilidade sobre eventos aversivos,
contrapondo-se ao que seria esperado pelos estudos sobre
desamparo aprendido. Além disso, esses resultados
também sugerem que a experiência com eventos
aversivos pode ser, em si, uma fonte de variaçâo, mesmo
que nâo aumente a probabilidade de reforçamento. Esses
resultados nâo replicam o desamparo em condköes de
aprendizagem complexa reforçada positivamente. Além
disso, mostram a necessidade de se investigar a
variabilidade comportamental frente a contingências
aversivas.

Apoio CNPq (processo no. 523612/95-8)
Palavras-chave: Estudo Comparativo Da Variabilidade
Operante Em Animais E Humanos Co/llc Estratégia De Ensino
De Aec

5C 8.4 EFEITO DE Ec lfros AVERSIVOS CONTROLXVEIS E
INCONTROLXVELS SOBRE A VARIABILIDADE DO
COMPORTAMENTO. Maria Helena Leite Hunziker;
Fernando Nunes M artfré'; Marcos Takashi Yamada'
(Universidade de Sào Paulo - Sâo Paulo - SP)
Sabe-se que eventos aversivos incontrolâveis produzem,
posteriormente, dificuldade em aprender respostas
operantes (geralmente de fuga), efeito esse denominado
desamparo aprendido (learned helplessness). Esse efeito
nâo ocorre se os choques experimentados forem
controlâveis. O presente estudo foi realizado para
verificar se a variabilidade do comportamento, aprendida
através de reforçamento positivo, poderia ser reduzida
pela experiência prévia com a incontrolabilidade dos
choques. Foram utilizados 12 ratos Wistar, machos que,
apös serem modelados a pressionar a barra IClU$ Fr e
FR4), foram aleatoriamente divididos em 4 trfades onde
um sujeito foi submetido a choque controlâvel (C), outro a
choque incontrolâvel (1) e um terceiro a nenhum choque
(N). Os animais C e l receberam simultaneamente 60
choques elétricos de 1,0 m A, ministrados a intelwalos
variâveis de 1 min (amplitude de variaçâo 20-100 s). O
animal C podia abreviar os choques emitindo a resposta
de colocar o focinho em um oriffcio da parede: com isso,
ele interrompia os choques para si e para o sujeito I a e1e
acoplado. Na ausência dessa resposta, o choque era
automaticamente desligado apös 10,0s de seu infcio. O
animal N permanecia em caixa contfgua, sem receber
choques. Apös esse tratamento, duas trfades foram
submetidas ao reforçamento positivo da variabilidade
(LAG 4) e duas ao procedimento de acoplamento (ACO).
Sob a contingência LAG 4, o animal deveria emitir
resposta de pressâo a duas barras (direita-D e esquerda-
E), compondo seqflências de 4 respostas. O reforço (égua)
sö era liberado se a seqùência diferisse das 4 tiltimas
emitidas quanto à poskao das respostas D e E dentro da

Pretendemos analisar o conceito de variabilidade
comportamental e o papel que tem desempenhado esse
fenômeno na esfera da anâlise experimental do
comportamento. Oferecemos inicialmente uma definkâo
formal de anâlise funcional. Apresentamos e analisamos
uma primeira definkâo de variabilidade, tirada das
Téticas da Pesquisa Cientffica, de Murray Sidman, a qual
pode resumir-se nos seguintes termos: temos
variabilidade, quando, replicados certos procedimentos,
nâo se replicam os resultados originalmente alcançqdos.
Demortstramos que a variabilidade, assim definida, viola
a definkâo de relaçâo funcional, cortstituindo um
problema para a pesquisa empfrica. Apresentamos e
examinamosy em seguida, o conceito de 'variabilidade
imposta' - aquela que decorre do controle deficiente de
certas variâveis relevantes. Notamos também que a
variabilidade pode ser quantificada. Essa quantificaçâo
nâo considera, contudo, aspectos das condköes de
controle em que é produzida a variabilidade
comportamental. As medidas de variabilidade refletem
apenas propriedades do desempenho, tomadas
isoladamente. M ostramos, por outro lado, que a
variabilidade pode constituir, em si mesma, objeto da
investigaçâo comportamental. Observamos, contudo, que,
passando à qualidade de variével dependente, o conceito
de variabilidade sofre uma reformulaçâo, diretamente
relacionada aos procedimentos de quantificaçâo. Quando
a variabilidade comportamental cortstittzi variâvel

Apoio CNPq (processo no. 523612/95-8)
Palavras-chave: variabilidade comportamental, desamparo
aprendido

SC 8.5 ANXLISE FUNCIONAL VARIABILIDADE
COMD RTAMENTAL: ALGUMAS CONSIDERAX FS. Lourenço
de Souza Barba'' (Universidade de Sâo Paulo - Do Paulo
- SP)



Xx%Il Reullino Allual de Psicologia -
dependente, sua definkào ganha um contetîdo puramente
estrutural. Descrevemos alguns estudos que adotaram
essa perspectiva. Notamos, entretanto, que ainda nesse
caso, podemos encontrar diferentes conceitos de
variabilidade. Para Sidman, estudar a variabilidade do
comportamento implica estudar as propriedades cfclicas
do comportamento. Mostramos, no entanto, que o estudo
da variabilidade pode ser mais amplo e geral.
Observamos que toda variabilidade comportamental
isto é, toda variabilidade no desempenho - pode, em
princfpio, ser atribufda a alguma variabilidade nas
condköes de controle. Ainda que essas condköes - cuja
existência se pode sempre presumir - possam
evenmalmente ser identificadas (evidenciando-se, desse
modo, o carâter 'imposto' da variabilidade), nâo ficam
invalidadas as pesquisas que buscam analisar
funcionalmente a variabilidade comportamental,
tomando-a por um fenômeno autônomo. Essa
circunstância é que, parece-nos, legitima o estudo da
variabilidade em si. Identificar e descrever as condkôes
antecedentes imediatas de cada resposta poderia
constituir uma tarefa impossfvel ou, quando menos,
muito custosa. Ainda, pol-tanto, que o cientista ou o
filösofo do comportamento defendam a existência dessas
condköes (0 que, no limite, representa negar à
variabilidade a qualidade de propriedade intrfrtseca do
comportamento, porquanto toda variaçâo do desempenho
derivaria, em tiltima irtstância, de variaçöes nas condköes
ambientais de controle), é certo que se podem estabelecer
relaçöes funcionais como as que têm obtidos os estudos
sobre variabilidade comportamental. Defendemos,
portanto, que o estudo da variabilidade é legftimo, ainda
que se lhe recuse conferir o status de dimensao
fundamental do comportamento. Conclufmos, por fim,
que sâo três basicamente as formas de lidar com a
variabilidade: 1 - tenta-se eliminâ-la, buscando as
variâveis responsâveis pela sua ocorrência, 2 - estuda-se a
variabilidade em si, introduzindo-a nas leis
comportamentais. 3 - a variabilidade, nâo sendo
problema nem dado, é incorporada ao corpo de
conhecimento por meio do conceito de classe de resposta.

Bolsista CNPq

Palavras-chave: Variabilidade comportamental, anélise
Jllncionfll
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aquiskâo de comportamentos complexos quando
ensinados através de métodos acadêmicos tradicionais.
Componentes envolvidos no manuseio de dinheiro foram
identificados e seria praticamente inviével ensinar
diretamente todas as relaçöes entre eles, visto sua
complexidade e dimensâo infinita de combinaçöes
possfveis. Pesquisadores apontam para a eficâcia do
paradigma de equivalência de estfmulos para a formaçào
de classes de estfmulos equivalentes, a emergência de
relaçöes derivadas de treinos anteriores e a economia de
tempo/percurso no erksino. O presente estudo é uma
tentativa para ensinar através de tarefas em MTS
simultânea e funcionalmente as relaçöes BA (figuras de
moedas para preço impresso) e CA (conjuntos de moedas
para preço impresso) e verificar o desempenho emergente
em CRMTS. Participaram deste estudo sete joverts com
deficiência mental, idades variando entre 10 e 32 anos,
estudantes de uma escola especial, com experiência
anterior em tarefas de MTS. As seguintes habilidades
estavam presentes no repertörio desses jovens:
emparelhar nûmeros e moedas com seus correspondentes
ditados; nomear moedas; emparelhar estfmulos idênticos;
emparelhar componentes numérico com o ntimero
impresso equivalente. As sessöes foram conduzidas
através de um computador, que apresentava os estfmulos,
registrava e salvava os resultados em arquivos. Os
estfmulos experimentais foram as figuras de moedas (1c,
5c, 10c, 25c e 50c), conjuntos de duas, três e cinco moedas
para os valores de 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 50 centavos e
preços impressos. Apös cada relaçâo ter sido ertsinada,
uma sessâo de preparaçâo para os testes com
probabilidade de reforçamento zero foi conduzida,
seguida das sessöes de testes de simetria. Foram
realizados, também, testes combinados de simetria e
transitividade e testes de generalizaçâo com materiais
reais e em sit-uaçöes diferentes, imediatamente apös o
término do treino e apös três e seis meses. Os resultados
demortstraram que de quatro relaçöes ertsinadas
diretamente, treze novas relaçöes emergiram
provavelmente em funçào do treino. Também foram
verificadas oito relaçöes que generalizaram para
condköes diferentes, nas quais foram utilizadas moedas
reais, valores monetârios nâo treinados e conjuntos de
moedas diferentes das utilizadas no treino; e para situaçào
diferente, neste caso a compra simulada. O erksino através
do MTS mostrou-se eficiente para a emergência do
CRMTS para os cinco participantes que completaram as
etapas de treino e testes. Outros dois participantes
apresentaram maiores dificuldades na aquiskao das
relaçöes condicionais, necessitando de diversos
procedimentos adicionais. Os resultados apontam para a
eficécia e eficiência do procedimento de ertsino, visto a
aquiskâo de habilidades complexas num perfodo de
tempo reduzido, quando comparado com o tempo de
vida e de escolarizaçâo.

Apoio: FAPESP/CNPq

SCOORP 09 EQUIVAL/NCIA DE ESTIMULOS:
QUESTOES METODOLUGICAS E APLICADAS

SC 9.1 O ENSmO DE COX ORTAMENFOS M A'FEMXTICOS
PARA JOVENS COM DEFICIZNCIA MENTAL ATIGWS DA
TECNOLOGIA DE EQUIVALINGA DE ESWMULOS. Rosana
Rossit*f, Celso Goyos, Priscila M. Araujoff, Marisa H.
Nascimento* (Programa de Pös-graduaçâo em Educaçâo
Especial, UFSCar, Sâo Carlos, SP)

Na prâtica diâria, lida-se com muitos sistemas
convencionais relacionados à matemâtica - de numeraçâo,
de medidas, de tempo, de dinheiro, etc. Dentre esses, o
sistema que envolve o manuseio de dirtheiro é
fundamental para muitos aspectos da vida diâria e para
um melhor desempenho na comunidade. Se, por um lado,
as pessoas que nâo sâo deficientes dominam as
habilidades de contagem e fazem pequenas compras na
comunidade mesmo antes de entrarem na escola, pessoas
com deficiência mental podem apresentar dificuldades na
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Palavras-chave: Equivalência De Estl-mulos, D/ ciência
M ental, Comportamento M atemético

SC 9.2 FORMAG O DE RELAX ES DE EQUIVALANCIA
ATRAW S DE UM PRX EDIMENTO COMPUTADORIZADO EM
Um  ESCOLA DA REDE POBLICA. JOS; Gonçalves Vedeiros,
Ana Carolina Seara Simone*, Analu Regis Fernandes- e
Raquel Guedes Pimentel'* (Departamento de Psicologia,
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Universidade Federal de Santa Catarina, Florianöpolis, Verônica Bender Haydu. (Mestrado em Educaçâo,
SC) Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR)

O ceaso escolar tem apontado que, mesmo mais reduzido
que na década anterior, os fndices de analfabetismo da
rede ptîblica continuam altos, e a tendência de transferir
para os alunos os problemas da sala de aula, culpando-os
pelo fracasso, tem favorecido o aumento de fndices de
repetência e evasâo escolar. Por essas razöes, o presente
projeto enfocou a ârea da aprendizagem que lida com a
aquiskâo da leitura e escrita, isto é do comportamento
textual. Para a realizaçao desse trabalho, utilizou-se um
programa de ensino informatizado, desenvolvido por
Goyos e Almeida (1994), denominado Mestre@ e irtstalado
no Laboratörio de Informâtica da escola. Os objetivos
foram: a) o ertsino de um repertörio de leitura e escrita,
composto de palavras regularmente utilizadas nas séries
iniciais, porém relacionadas entre si e b) o
desenvolvimento e sistematizaçâo de um procedimento
de ensino, via sof- are, a um grupo de 12 crianças da la
série do Ertsino Fundamental com dificuldades de
aprendizagem em leitura e escrita. A tarefa orgartizada
neste programa, conhecida como escolha de acordo com o
modelo, permite o ertsino de vérias habilidades
acadêmicas, como leitura e escrita, altm de permitir a
programaçLo de outros contetidos e habilidades escolares.
Além da leitura e escrita textuais, o procedimento tem
propiciado também a emergência de leitura e escrita nâo
diretamente ensinada, isto é, generalizaçâo. O
procedimento utilizado foi o de exclusâo, usado para
expandir, gradualmente, o repertörio de pareamentos
entre modelos e estfmulos de comparaçâo. A base do
procedimento de exclusâo consistiu na presença, em cada
tentativa de pareamento, de dois estfmulos de
comparaçâo, sendo um deles conhecido pelo participante.
Durante o ertsino das relaçöes AF (estfmulo auditivo -
anagrama) e CF (palavra impressa - anagrama), era
solicitado também, a um gnlpo de participantes, a
nomeaçâo oral (D) do estfmulo modelo antes de escolher e
ou montar as palavras relativas que estavam sendo
ensinadas. Os resultados indicam que, neste programa, o
procedimento de exclusâo proporcionou uma alta
probabilidade da aprendizagem sem erro das relaçöes AC
(pareamento de palavras ditadas com palavras
impressas), AB (pareamento de palavras ditadas com
figuras), AF (nomeaçâo ID1 e montagem das palavras de
ensino sob controle do ditado) e CF (nomeaçâo IDJ e
montagem das palavras de ensino sob controle das
palavras impressas). Pode-se concluir que as relaçöes
ensinadas e testadas demorstram que o programa
computadorizado é factfvel de ser usado com alunos de
uma escola da rede pûblica que apresentam dificuldades
de aprendizagem, principalmente em leitura e escrita,
fazendo com que o computador possa ser usado para
funçöes mais significativas, do que apenas para a
realizaçâo regular de tarefas escolares e acesso à Internet.

(+) Aluna-bolsista (IC) do CNPq
(**) Alunas bolsistas do PIBIC - CNPq
Palavras-chave: Equivalência de estt-mulos, fAl/orvllicfl,
Alfabetizaçao

SC 9.3 O Elu o Do No= rto DE M EMBROS DM  ClM sEs
NA FORMAG O E MANUTENCAO DA EQUIVALVNCIA DE
ESTfSIULOS; IMPLJCACOF.S PARA O DKSENVOLWMENTO DE
EsTftm clxs DE ENSINO. M argarette M atesco Rocha*+,

SC 9.4 FORMK AO DE CLM SFS DE ESTIMULOS
EQUIVALEm S; DISCRIMINACAO COM XCIONAL INSTRUIDA
VEIBUS MODELADA POR CONIINGGNCWS. Verônica Bender
Haydu, Ana Priscila Batista*, Ana Claudia Sella
Paranzini,' e Femanda Serpeloni+. (Departamento de
Psicologia Geral e Anélise do Comportamento,
Universidade Estadual de Londrina - Londrinaz Pr)
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A aplicaçâo do paradigma da equivalência de estfmulos
tem sido aplicado à Educaçâo, fornecendo métodos para o
ensino de comportamentos complexos, como a leitura e
repertörios matemâticos. n o importante quanto a anâlise
dos procedimentos e processos envolvidos na formaçao
de classes equivalentes é a investigaçâo do efeito de
vari4veis que possam contribuir para a manutençâo e a
estabilidade das classes ao longo do tempo. O efeito do
tamanho da classe de estfmulos na formaçio e
estabilidade de relaçöes equivalentes foi analisado no
presente estudo, para avaliar se classes com seis membros
têm maior probabilidade de se manterem inalteradas por
um perfodo de seis semanas do que classes com três
estfmulos. Os estfmulos eram figuras geométricas nâo-
familiares. Um total de 18 escolares da 4a série do Ersino
Fundamental, com 9 e 10 anos de idade, foram
distribufdos em dois grupos iguais. O Grupo 3/3 foi
treinado em tarefas de discriminaçào condicional com três
classes de três estfmulos, tendo-se treinando as relaçôes
BA, CA; e o Grupo 3/6, com três classes de seis estfmulos,
tendo-se treinando as relaçöes BA, CA, DA, EA e FA. As
sessöes duraram aproximadamente 50 minutos cada uma,
tendo sido conduzidas em uma sala silenciosa do prédio
escolar. O procedimento corksistiu de três etapas: 1) pré-
treino; 2) treino de discriminaçâo condicional, testes de
simetria e teste de equivalência misto; e 3) teste de
manutençâo, realizado seis semanas apös o treino a
liltima sessâo de treino. Os participantes de ambos os
grupos demonstraram formaçào de classes de estfmulos
equivalentes, independentemente, do tamanho das
classes, apresentando fndices de acertos superiores a 90$0.
Um dos participantes do Grupo 3/3 necessitou três
sessöes de treino para alcançar o critério, enquanto os
demais atingiram o critério em até duas sessöes de treino.
Seis semanas apös o treino, quatro participantes do Grupo
3/3 e dois do Grupo 3/6 continuaram a responder de
acordo com o treino (fndices superiores a 90$0) e com a
repetkâo do teste de manutençâo, quatro participantes do
Grupo 3/3 e quatro do Gnlpo 3/6 apresentaram
emergência tardia das classes equivalentes, atingindo o
critério especificado. O melhor desempenho do Grupo
3/6 é uma evidência em favor da hipötese de que o
tamanho das classes afeta a estabilidade das mesmas,
sugerindo que estes dados sao importantes para
aperfeiçoar procedimentos de ertsino pelo arranjo de
contingências baseadas no modelo de redes relacionais.

Apoio: CNPq (bolsa produtividade em pesquisa)

Palavras-chave: Equivalência De Estkmulos, Discrivlfncffl
Condicional, Estabilidade E M rlniflcrll'tib De Classes
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Estudos anteriores demonstraram que existe a
possibilidade da fonnaçào de classes de estfmulos
equivalentes, quando as relaçöes sâo estabelecidas por
meio de discriminaçâo condicional irkstnlfda por
sentenças do tipo ''Quando o modelo for X, escolha W'' e
as respostas consistem em assinalar o estfmulo de
comparaçào impresso (formato lâpis-papel). Nesses
estudos, uma parte considerlvel dos participantes formou
relaçöes de equivalência, mas o ntîmero foi inferior ao que
se observa naqueles 'em que as respostas foram treinadas
com o uso de softwares e modeladas por contingências.
Em nenhum desses estudos foram comparados de forma
direta esses dois procedimentos. O presente experimento,
visou fazer esta comparaçâo, tendo-se avaliado a
porcentagem de respostas corretas nos testes de
equivalênda (treino de discriminaçâo condicional com
respostas modeladas por contingências versus instrtlfdas),
em que o tipo de estfmulo, o nûmero de estfmulos por
classe, o ntîmero de tentativas de treino e de teste, e a
seqikência dos blocos foram os mesmos para ambos.
Investigou-se ainda, o efeito de diferentes estruttlras de
treino: linear (Lin), comparaçâo como nödulo (CaN) e
modelo como nödulo (SaN) no desempenho dos
participantes. Dezoito estudantes do curso de Psicologia
de uma irkstitukâo privada foram distribufdos em seis
grupos e realizaram as tarefas individualmente. Os
grupos que realizaram as tarefas no microcomputador
(Lin-micro, CaN-micro e SaN-micro) foram submetidos ao
procedimento de discriminaçâo condicional modelada por
contingência, utilizando o software Equivalência e
realizaram os testes em extinçâo. Os grupos que
realizaram as tarefas em formulârio impresso (Lin-papel,
CaN-papel e SaN-papel) foram submetidos ao
procedimento de discriminaçâo condicional irtstrufda e
realizaram os testes na ausência de instruçöes e em
extinçâo. As fases do procedimento foram as seguintes:
treino das relaçöes de linha de base; teste de linha de base,
com critério de 90% de acertos para passar para a pröxima
etapa; teste de simetria e teste de equivalência. Os
resultados mostram que lûoTo dos participantes dos
Gnlpos CaN-micro e CaN-papel; 66,6% dos padicipantes
do Grupo SaN-papel; 33,3% do Grupo SaN-micro e
nenhum dos três participantes dos Grupos Lin-micro e
Lin-papel formaram classes equivalentes, isto é atingiram
o critério de 90% de acertos. A anâlise dos dados, feita por
meio de ANOVA, revelou que nâo houve efeito do tipo de
treino (discriminaçâo modelada por contingência X
instrufda - F=0.571, p >0.0$, mas houve efeito do tipo de
estrutura (CaN X SaN X LIN - F=31.626, p<0.0001). Na
comparaçâo dos pares, cortstatou-se que o desempenho
dos participantes foi sigrtificativamente maior quando a
estrutura de treino foi CaN e SaN do que LIN, nâo tendo
havido diferença significante entre CaN e SaN. Estes
resultados pelmitem concluir que o procedimento de
discriminaçâo condicional com respostas irkstrufdas é tâo
eficaz quanto aquele em que as respostas foram
modeladas por contingências e que a estrutura de treino é
uma variével que afeta de forma semelhante o
desempenho dos participantes, tanto no procedimento
com resposta modelada por contingência como com
resposta irustrufda.

Resllmos de Comunlcaçâo Ciel3tsca
SC 9.5 UMA ANXLISE DE MODELOS DE REDE DE
RELAIXES NUW RICAS EQUIVALENTES: CONTRIBUIIXFS i
AVALIACAO E ENSmO DO CONCEITO DE NOMERO. JO;O dOs
Santos Carmo (Universidade da Amazônia, PA e
Universidade Federal de Sâo Carlo, SP)
A aprendizagem da matemâtica elementar estâ corkstrufda
a partir de uma noçào aparentemente simples: o conceito
de ntîmero. Algumas vertentes teöricas têm tratado o
conceito de nflmero como uma noçâo abstrata cujo
sfmbolo representa quantidades. Na Anllise Experimental
do Comportamento, entretanto, o conceito de ntimero tem
sido analisado enquanto uma rede de relaçöes numéricas
equivalentes, na qual a relaçâo simbolo-quantidade é
apenas uma dentre vlrias relaçöes que comporiam tal
conceito. Outras relaçöes componentes sâo quantidade-
sfmbolo, nome falado do nûmero-quantidade, nome
falado do nlimero-sfmbolo, relaçôes entre conjuntos e
ordenaçào. O paradigma de equivalência de estfmulos
tem possibilitado a avaliaçâo inicial do repertörio pré-
matemético de sujeitos humanos, o ertsino de algumas
poucas relaçöes e a previsào e verificaçâo de emergência
de novas relaçöes nào diretamente ertsinadas. O objetivo
do presente estudo foi o de comparar os modelos de rede
de relaçöes numéricas equivalentes, que utilizam o
paradigma de equivalência de estfmulos, em termos de
seus componentes comuns e das diferenças. Os modelos
comparados foram aqueles gerados nos estudos anteriores
da bibliografia. Os aspectos discutidos sâo: 1)
possibilidade de ampliaçâo dos modelos existentes em
termos das relaçöes pertinentes. Neste caso, é discutida a
pertinência de co-existirem mais de um modelo de rede
de relaçöes numéricas equivalentes, de acordo com o que
é requisitado do indivfduo ao longo de sua vida
acadêmica e de acordo com as sittlaçöes apresentadas pela
comunidade verbal em que ests irtserido; 2) substitukao
do termo ''conceito de nûmero'' por comportamento
conceitual numérico, o qual permite a ênfase nas relaçöes
e operaçöes e nâo em noçöes abstratas, que impediriam
uma investigaçào experimental. O comportamento
conceitual numérico serâ considerado enquanto relaçöes
componentes; 3) busca de outras relaçöes, além das
relaçöes equivalentes, para fundamentar um modelo de
comportamento conceitual numérico. As relaçöes
previstas no modelo de equivalência de estfmulos farâo
parte de um quadro mais amplo. Ao final, serâo
apontadas algumas possibilidades de irtstrtlmentalizaçâo
do professor de pré-escola e erksino fundamental quanto à
avaliaçâo do repertörio de entrada de seus alunos e
programaçâo de repertörios que permitiriam tomar
completa a rede de relaçöes numéricas propostas.

Apoio: CAPES e FIDESA

Palavras-chave: Equivalência De Estkmulos, Conceito De
Nûmero, Matemâtico

SCOORD 10 M ULHER, VULNERABILIDADE E

ENFRENIWMENTO: CONSTRUINDO NOVAS
ESTRATEGIA, BUSCANDO NOVOS ESPK OS

SC 10.1 GENERO, RELAX ES AFETIVAS E AlDS NO
CO'noIANO DA MUIJ'IER SOROPOSITIVA. Ana Alayde W erba
Saldanha''' Marco Antonio de Castro Figueiredo
(Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirâo
Preto - Departamento de Psicologia - Universidade de
Sâo Paulo)
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Apoio: CNPq e CPG/UEL
Palavras-chave: equivalência de estlmulos, comportamento
governado lpcr regras
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Com o objetivo de compreender como a mulher convive
com o HlV no seu cotidiano e as conseqûentes
repercussöes no processo satide-doença, foram
entrevistadas 10 mulheres soropositivas para o HIV, com
média de idade de 26 anos (DP = 4,8), tempo de
diagnöstico variando de 2 a 10 anos, pertencentes à classe
social menos favorecida, infectadas por via sexual pelo
parceiro em relacionamento afetivo estâvel (tempo médio
= 5 anos). Para a coleta dos dados foi utilizada a técnica de
Histöria de Vida, por incorporar as experiências
subjetivas mescladas a contextos sociais. De acordo com a
abordagem qualitativa de pesquisa, a anélise dos dados
utilizou a Teoria das Relaçöes Sociais de Gênero como
suporte teörico e a Representaçâo Social como categoria
de anâlise. Através das narrativas das Histörias de Vida,
foi elaborado um quadro enfocando, em ordem
cronolögica, os eventos importantes na trajetöria de vida
destas mulheres, possibilitando o estudo das
similaridades e a inserçao das narrativas no contexto
social de cada época. A partir da anélise dos contetidos
da trarkscriçâo das Histörias de Vida, surgiram as
seguintes categorias temàticas: (1) A soropotividade no
cotidiano da mulher; (2) Dinâmica das Relaçöes Afetivas;
(3) Relaçâo Médico-paciente. Os resultados demortstram
que a percepçâo de risco e as prâticas de prevençâo nâo
fizeram parte da vida destas mulheres. Os cuidados com a
saflde sö ocorreram com a presença de sintomas ou
necessidade do pré-natal. Observa-se, entretanto, que o
maior agravante da vulnerabilidade é evidenciado pelas
limitaçöes no espaço de suas relaçöes pessoais,
principalmente no que se refere à relaçào conjugal. Estas
observaçöes justificam o direcionamento do estudo na
dinâmica das relaçöes afetivas, visto cortfigurarem um
sistema relativamente autônomo e auto-regulado, onde as
medidas preventivas sâo percebidas como externas ao
sistema intimo. Fica também evidenciada a fragilidade da
lögica racional, principalmente no que se refere ao modelo
médico, que acredita que as representaçes e
comportamentos constituem um sistema relativamente
estâvel e coerente. As avaliaçöes acerca da possibilidade
de risco estâo baseadas em mtiltiplas racionalidades, que
sâo dependentes de situaçes e contextos especfficos.

(CAPES)

Palavras-chave: AIDS, Gênero, Afetividade
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segurança social e material que o vfnculo ''matrimonial''
representa para este segmento. Buscamos investigar e
apontar os principais aspectos que moldam a convivência
com o Hlv/aids em mulheres de baixa renda, a partir das
representaçöes sociais sobre a contaminaçâo e a partir das
questöes afetivas envolvidas, reveladoras das fragilidades
dos mecanismos de prevençào e proteçâo à salide.
' Fizeram parte do estudo 09 mulheres soropositivas
contaminadas pelos parceiros sexuais. Foram utilizados
como irkstrumentos de investigaçâo entrevista semi-
estnlturada e a Técnica Projetiva de Rorschach. As
entrevistas foram anglisadas baseadas no conceito de
representaçâo social proposto por Minayo (2000), através
da anâlise de contelido temâtica, contextualizando söcio-
historicamente os discursos. Os protocolos de Rorschach
foram cotados e interpretados a partir das normas
estabelecidas por Pasian (1998) para a populaçâo de
Ribeirào Preto. Os principais resultados apontam para
dificuldade de abstraçâo com excessivo apego aos
aspectos concretos e prâticos da vida, bem como controle
rfgido do pensamento através de mecanismos obsessivos.
Vivência afetiva marcada pela ambivalência,
impulsividade, pouca estabilidade emocional e contato
afetivo intenso e frâgil, marcado por ansiedade de
separaçâo. Observamos conflitos com a vivência da
sexualidade, permeados por sentimentos de
agressividade, culpabilidade e ameaça de morte; jé que
associam as escolhas sexuais à contaminaçâo pelo HIV.
Evidenciou-se um gradual afastamento da vida
produtiva, todas as mulheres trabalhavam em atividades
de pouca qualificaçâo, cortsideradas tarefas femininas,
como balconista e doméstica. Percebe-se que a
maternidade passou a adquirir valor especial, no sentido
que os filhos trarksformaram-se em fonte de motivaçào e
segurança, remetendo à pröpria importância da mâe. A
matemidade para essas mulheres define-se como uma
forma de enfrentamento às restrkœs que a aids impöe;
mas também revela sentimentos de culpa pela infecçâo
dos filhos. Consideramos que a relaçào matemidade e
trabalho é estreita, jé que o papel social feminino define-se
pelo seu ''trabalho doméstico'', o que inclui a
matemidade. Este sentimento de defirtkâo e
pertencimento que a identidade de mâe fornece, atua
como aliviante das frustraçöes de sua condiçâo de vida,
possibilitando a ressignificaçâo de vfnculos afetivos.

Palavras-chave: Aids; Feminilidade; Mecanismos de prolcffy
SC 1p.2 FEMINTI TZAG O DA EPIDEMIA DE AIDS: DESAFIOS
E CONSEQUGNCIM. Ludana Nogueira Fioroniff
(Universidade de Uberaba, Uberaba, MG. FFCLRP-USP,
Ribeirâo Preto, SP) Marco Antonio de Castro Figueiredo
(FFCLRP-USP, Ribeirâo Preto, SP)
A disseminaçâo do HIV na populaçâo feminina revela a
vulnerabilidade deste segmento em desenvolver formas
adequadas de proteçâo da pröpria saflde e de seus papéis
social e familiar. A identidade destas mulheres é
construfda em relaçâo aos contextos em que vivem e à
histöria de vida. A feminilizaçâo da epidemia aponta para
discussöes polfticas e éticas, pois coloca em evidência a
questào da trarusmissâo vertical, da aids pediétrica, do
aborto, da orfandade precoce, falta de condköes de
estabelecer independência e assertividade nas decisöes de
autocuidado. A infidelidade conjugal se faz presente na
maioria dos casos por trarusmissâo heterossexual,
revelando uma convivência silenciosa e submissa de um
gntpo destitufdo de poder, tanto no espaço coletivo
quanto privado. Ta1 postura pode ser justificada pela
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SC 10.3 PERCEPX FS DE ltlscos E SUKEPTIBIT IDADE AO
CANCER DE MAMA EM MIH HERFG JOWNS. Suy-Mey
Cazvalho de M endonça Gonçalves*' e Bartholomeu T.
Tröccoli (Laboratörio de Avaliaçâo e Pesquisa em
Psicologia - LabPAM  - Universidade de Brasflia - UnB,
Brasflia - DF)
A percepçâo de risco pode ser representada como uma
estimativa que a pessoa faz sobre a probabilidade de
ocorrência de algum evento negativo ou nâo. Evento este
que pode vir a ser uma doença ou fatores de riscos a e1a
relacionados. Ao câncer de mama, entre tantos fatores
citados na literattlra, três sâo fortemente relacionados com
a doença: histöria familiar e hereditâria, uso de cigarros e
cortsumo de élcool. A susceptibilidade por sua vez é
definida como a probabilidade da pessoa vir a ter a
doença. Tanto as percepçöes de riscos quanto a
susceptibilidade ao câncer de mama, nâo possuem
cstudos suficientes que garantam a predkâo a
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comportamentos preventivos da mama como o auto-
exame' da mama. Aqui no Brasit muito pouco se tem
explorado sobre percepçöes de riscos e susceptibilidade
ao câncer de mama, embora as campanhas chamem a
atençâo para estilos de vida saudâveis, com menos riscos.
Como cor-seqûência, as mulheres continuam se engajando
em comportamentos de riscos e subestimando ou
valorizando seus riscos, e com isso, aumentando nfveis de
ansiedades e preocupaçöes extremas com a doença. E isto
pode ser reforçado pela incidência e mortalidade da
doença que aumentam a cada ano. Nesse sentido, este
trabalho teve como objetivo conhecer previamente
percepçöes de riscos e susceptibilidade ao câncer de
mama em mulheres jovens, identificando também se estas
variâveis seriam preditores significativos da prâtica do
auto-exame da mama. Os dados foram coletados em uma
amostra de 103 estudantes universitârias, com média de
idade de 21,4 anos (DP = 4,29). O irtstrumento utilizado
foi um questionârio contendo questöes abertas e fechadas
sobre as variâveis em questâo. As mulheres responderam
ao irtstrumento individualmente. Foram realizadas
anâlises descritivas e regressâo logfstica. Em termos de
percepçöes de riscos e de probabilidade de vir a ter algum
dia câncer em sua vida, os resultados foram consistentes
com a literatura, mostrando que as mulheres avaliam seus
riscos de fonna imsatisfatöria e sempre abaixo da média
geral e que estas variâveis nao foram preditoras do
comportamento de praticar o auto-exame da mama. Os
resultados permitem concluir que, um trabalho
preventivo com mulheres jovens, a partir da adolescência,
acerca do auto-cuidado com a mama deve ser
incentivado, junto aqueles que elaboram programas
educativos/preventivos, incluindœse também
informaçöes relativas sobre relaçöes entre fatores de riscos
e câncer de mama, para que as mulheres se corlscientizem
que sâo responsâveis por sua pröpria satide, que devem
cuidar de si mesmas e nâo apenas dos outros e que
podem diminuir os riscos de terem a doença, adotando
comportamentos de salide mais saudâveis.

Resuzlos de CPMNAIJCJIJO Cientlf' lca
rojetivos, como: evocaçâo de palavras, fotolinguagem,P
confecçào de desenhos, seguido de discussöes livres sobre
as atividades. O objetivo de aprofundar dados, confronta' r
percepçöes, valores, driblar o racional presente nos
discursos e possibilitar reflexöes capazes de promover o
repertsar de questöes justifica su4 realizaçâo. O olhar de
nossas investigaçöes incidiu sobre o grtzpo de auto-ajuda
do referido hospital - grupo despertar. Participaram da
pesquisa seis voluntârios do grupo. Os dados apontaram
para a estreita e direta relaçâo entre a representaçâo da
doença e formas de enfrentamento. As representaçôes
impregnadas no discurso e afetos no que tange a doença
afetaram diretamente o modo como as participantes
lidaram com sua enfermidade. Foi possfvel constatar que
a visâo de câncer enquanto doença fatal, associada a uma
postura passiva e permeada de culpa, contribui para um
enfrentamento que se caracteriza por resistências na
conduçao do tratamento, presença freqûente do
sentimento de proximidade da morte, bem como
pessimismo em relaçâo ao curso de vida. Por outro lado,
as entrevistadas que se perceberam como responsâveis
pelo pröprio processo salide/doença dotaram-se de um
outro irstrumental para lidar com a doença. Geralmente,
aderindo ao tratamento e ressignificando a pröpria
representaçâo da doença - de antincio de um fim, passa a
ser visto como a possibilidade de uma nova vida -
alterando positivamente o curso de sua existência.
Ressignificar as representaçöes sobre a doença e o
discurso da doença do ponto de vista afetivo e cognitivo
pode possibilitar novas formas de enfrentamento, e uma
melhoria na qualidade de vida das mulheres
mastectomizadas.

Palavras-chave: Câncer, mulheres, enjrentamento

SC 19.5 MULHENEG CIKFES DE FAW LIA: NARRATIVA E
PERC!.;IY  IDEoLY lco. Ana Cristina Nassif Soares
(Universidade Estadual Paulista - UNESP, Franca, SP)
Marco Antonio de Castro Figueiredo (FFCLRP-USP,
Ribeirâo Preto, SP)

Apoio Financeiro: CNPQ

Palavras-chave: Auto-Exame Da M ama, Percegftqcs De
Riscos, Susceptibilidade

Um dos tipos de fanu-lia que vem crescendo no Brasil é a
faml-lia matrifocal ou chefiada por mulheres, alvo desta
pesquisa. Temos como objetivo identificar as percepçöes
destas mulheres, elementos destas fanu-lias, sobre os
processos de mudanças nas composiçöes familiares. Além
disso, investigamos como a ideologia se manifesta no
discurso individual, em termos da compreensâo e
ercepçâo do processo de separaçâo conjugal e daP
corkstruçâo da auto-estima feminina. Objetivamos, ainda,
identificar, através do discurso das entrevistadas, como se
manifesta o conceito de indivfduo modem o e suas
cortseqitências para o entendimento do processo de
separaçâo matrimonial. Buscamos, também, através das
entrevistas realizadas com as usuârias do Centro Jurfdico
Social (CJS) da Unesp-Franca, complementar a prestaçâo
de serviços deste setor. Foram entrevistadas oito mulheres
chefes de famflia, com filhos, abandonadas ou separadas
dos pais de seus filhos. Entre as mulheres entrevistadas,
duas moram com um companheiro; todas residem em
bairros periféricos de Franca, têm entre vinte e quarenta e
oito anos, sâo pehencentes ao proletariado urbano e a
metade delas faz parte da economia informal. A duraçio
média da uniâo com os pais de seus filhos é de onze anos
As entrevistas semi-estruturadas foram gravadas, com a
devida autorizaçâo das participantes, e inclufram dados
de: identificaçâo; queixa; reconstruçâo da histöria familiar

SC 10.4 CANCF,R DE MAMA: DA FATALIDADE AO
ENFRENTAMENI'O. Geörgia Sibele Nogueira da Silva,
Marlos Alves Bezerra, Leonardo Martins Medeiros
(Departamento de Psicologia/universidade Federal do
Rio Grande do Norte/)
O escopo deste trabalho é o de verificar as representaçöes
sociais sobre o câncer de mama introjetadas pelas
mulheres mastectomizadas assistidas pelo Hospital Dr.
Luis Antônio (Natal-RN), e entender como elas
desenvolvem estratégias de enfrentamento face à essa
nova realidade. Parte-se do pressuposto que o câncer de
mama pode ser tratado como tlm fenômeno social, uma
vez que o contexto söcio-cultural é produtor de
significados e relaciona-se com a maneira pela qual se lida
com a doença. A metodologia utilizada foi
predominantemente qualitativa, buscando sistematizar e
aprofundar a produçâo de sentido diante das experiências
vividas. Para tal, vârios recursos foram utilizados com
fonte de informaçâo. A entrevista em profundidade foi
aliada à realizaçâo de oficinas - encontros com temâticas
previamente estabelecidas utilizando instrumentos
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de procriaçio; momento atual familiar e de sobrevivência;
ltistöria do atendimento no CJS e avaliaçâo do roteiro de
entrevista.com a Anllise de Contetido dos dados obtidos,
observou-se algumas categorias e seus respectivos
contetidos: questöes de gênero: gênero e subordinaçâo
econômica, dominância/submissâo, recortstruçâo da
identidade; relaçâo pai-filhos: mudanças no papel
masculino; cotidiano familiar: dupla jornada do trabalho
feminino, dupla resporsabilidade da mulher chefe de
famflia, estratégias de sobrevivência e rede de apoio;
violência: ffsica, sexual e psicolögica; influência do
conceito de indivfduo moderno: indivfduo modemo,
percepçöes sobre as causas do rompimento, explicaçöes
teleolögicas. Em tennos teöricos, partimos da categoria
Cotidiano para discutirmos as outras categorias que daf se
desenrolam, recorrendo a alguns temas do Materialismo
Histörico, como: o fenômeno da reificaçâo; questöes de
gênero e ideologia; a falsidade ideolögica na concepçâo de
justka no Capital e o processo de exclusâo social. A
discussâo inicial se deu com base em algurks pontos da
literatura referente às categorias e no referencial teörico
acima explicitado.

Palavras-chave; Faml-lia; M l///zrts; Ideologia

SCOORD 11 INVESTIGK OES SOBRE
BRINCAR E O DESENVOLVIM ENTO INFANTIL

Resumos de Comunicaç Jt? Cientlf' fca
brincadeira em andamento. Os dados foram trarscritos de
forma a mostrar a seqitências interativas claras entre duas
ou mais crianças com as infonuaçöes sobre o contexto da
interaçào. As anâlises foram feitas na perspectiva de
discutir/explicitar aspectos da configuraçâo e movimento
do grtlpo, das verbalizaçöes, gestos e posturas; procurou-
se discutir relaçöes entre estes aspectos e elementos da
diferenciaçâo sexual - papéis, identidade e ideologia de
papéis sexuais. A partir da delimitaçâo de unidades de
anélise, foram encontradas que a estrutura da brincadeira
e a identidade de gênero respondem pelos padröes de
interaçâo entre as crianças. No grupo de brincadeira, além
das regras e papéis da pröpria brincadeira entram em
cena os valores e as expectativas de adequaçâ.o de
comportamentos e papéis sexuais (ideologia),
confirmando o forte papel socializador dos grupos de
pares, tais fatores sâo especialmente revelados nas atipias
de gênero. Outros elementos sâo identificados, dentre
estes o centro de atençâo da brincadeira, a conquista da
liderança, o reconhecimento de habilidades e
competências, todos estes parecem, em grande escala,
influenciados por aspectos da identificaçâo /
diferenciaçâo sexual.

1: Bolsista produtividade CNPq - 2: Professor do
departamento de Psicologia Experimental

O Palavras-chave: Diferenças de gênero, brincadeiras tfc rua,
ideologia de papéis sexuqis

SC 11.1 As DIFERENO S DE G NERO NAS INTERAIXLS
ENTRE CRIANCAS NAS BRINCADEIIGS NA RUA. Llicia Isabel
da Concekio Silva*ftprograma de pös-graduaçâo em
Psicologia); Femando Augusto Ramos Pontesl,z,
(Departamento de Psicologia Experimental
Universidade Federal do Parl / Belém - Paré)

SC 11.2 Esnm  COMPARATIVO 1A7 FAZ-DE-COM W DE
CRIANCM  DE TIYS COMUNIDADES BIWSILEIIWS: UM GRANDE
CENTRO URBANO, UMA ZONA RURAL E UMA ALDEIA
INIXGENM . Yumi Gosscx, M aria de Lima Salum e
Morais** e Enuna Otta (Departamento de Psicologia
Experimental do Irtstituto de Psicologia da Universidade
de Sâo Paulo, SP)
O presente estudo visou comparar algurs parâmetros da
brincadeira imaginativa de crianças de três comunidades
brasileiras: um grande centro urbano, uma zona rural de
:1m municfpio praiano e uma aldeia indfgena. Os
parâmetros analisados foram: (i) tipo de modificaçâo
simbölica - criaçâo ou trartsformaçâo de identidade,
propriedade ou estado/condkâo de pessoas, animais,
objetos ou fenômenos naturais e (ii) tema. Participaram da
pesquisa 36 crianças, 18 meninos e 18 meninas, com
idades entre quatro e seis anos: de uma creche pliblica do
municfpio de Do Paulo, SP (n = 11/ de uma pré-escola
ptiblica da zona rural do municfpio de Ubatuba, SP (n =
13/ e de uma aldeia indfgena Parakanâ (Paranowaona),
situada no Estado do Parâ (n = 12). As crianças de SJo
Paulo foram observadas no pstio da creche e as de
Ubatuba no pâtio da pré-escola em horârio de atividade
livre, e as de Paranowaona em atividade livre na pröpria
aldeia. Foram feitas observaçöes focais de cinco minutos
de cada criança em dias diferentes. O ntimero de sessöes
de observaçâo variou entre seis (totalizando 30 minutos) e
doze (totalizando 60 minutos). Encontrou-se efeito de
ambiente e de gênero. A freqûência de brincadeira
imaginativa foi significativamente maior nas crianças de
zona urbarta que naquelas de zona rural e da aldeia
indfgena. As meninas brincaram mais de faz-de-conta do
que os meninos. Quanto ao tipo de modificaçâo simbölica,
a tinica diferença encontrada diz respeito à adoçâo de
identidade de outra pessoa ou de animal; as crianças
indfgenas apresentaram menos este tipo de modificaçâo
simbölica que as demais. Entre os meninos predomirtaram
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A questâo das diferenças de gênero tem sido objeto de
diversas pesquisas na ârea da Psicologia e de outras
ciências. Para a compreertsâo do fenômeno da interaçâo
social entre crianças, a categoria gênero tem se constitufdo
num importante preditor dos estilos e padröes de
comportamento, preferências por brincadeiras e
caracterfsticas de configuraçâo de grupos. Os grupos de
meninos tendem a organizar-se com base no status e
hierarquia, enquanto as meninas sâo mais intimkstas e
cooperativas em suas interaçöes. Devido a estas
caracterfsticas, os grupos de merdnos tenderiam a maior
freqitência de conflitos que os de meninas, mais
predispostas à safdas conciliatörias. As diferenças de
gênero constituem-se em determinantes das preferências
por pares de mesmo sexo ou, quando em grtzpos mistos, a
diferenças de comportamento entre os dois grupos de

' 

O ru o de pares é portanto, um espaçosexo. g p
privilegiado de corkstnlçâo do fenômeno da identificaçâo
/ diferenciaçâo sexual, tendo forte papel na cortstnwâo,
confronto e recortstruçâo de estereötipos, papéis e
ideologia de papéis sexuais. Este trabalho teve por
objetivo a identificaçâo de elementos para descrever a
expressâo de papéks sexuais, identidade de gênero e
ideologia de papéis sexuais em episödios interativos de
crianças em grupos de brincadeiras na rua. Os dados
foram obtidos por meio de filmagens (registro contfnuo
de episödios) de grupos de brincadeiras de crianças numa
ârea de invasâo na periferia da cidade de Bellm - Parâ, no
perfodo de julho a dezembro de 2001, duas vezes por
semana, no perfodo vespertino. Corusiderou-se cada
episodio como o registro do infcio ao fim de determinada
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a adoçâo de identidade de outras pessoas e animais e a
modificaçào da propriedade de objetos, enquanto entre as
meninas predominou a modificaçâo de identidade de
objetos. Analisandœse o contetîdo das brincadeiras,
cortstatou-se que nas três comunidades os
comportamentos de cuidado com o outro foram
exclusivos do sexo feminino, enquanto os temas de luta,
perseguk:o e f'uga predominaram entre os meninos.
Entre esses, verificou-se que: no grupo indfgena,
prevaleceu o tema de trartsportes; na zona rural, foram
mais freqùentes as atividades de animais; na zona urbana,
predominaram as açöes de luta, persegukâo e fuga. No
grupo de meninas, foram mais freqûentes os temas de
trabalho e de atividades de animais na zona rural e, na
zona urbana e na aldeia, os compodamentos de cuidado
com os outros. A brincadeira de faz-de-conta revelou-se
um importante indicador de diferenças culturais e de
gênero, uma vez que as crianças espelham em sua
atividade ltidica as prâticas e valores do mundo social
adulto.

1 Pesquisa subvencionada pelo CNPq

- Resumos de Cp-?zrlïctzl'Jp Cientlf' lca
brincadeiras possibilitaram os seguintes achados: 1)
classificaçào das brincadeiras em três classes maiores, a
saber: a) jogos de habilidades ffsicas, bljogos de azar e c)
jogos de estratégia; 2) os propösitos dos jogos parecem
refletir aspectos da realidade söcio-econômica; 3) as
regras, os ntimeros de participantes, seus papéis e os
padröes de interaçöes estabelecidos, parecem ser
determinados também por aspectos das dinâmicas das
relaçöes dos brincantes alguns jogos sâo mais
estritamente regulados dos outros, o que parece levar a
uma maior dependência das relaçöes- e 4) as habilidades
requeridas diferem em f'unçâo da faixa etlria e do grau de
habilidade do participante o que demonstra ser um ajuste
cultural propiciador à transmissâo da cultura, por
exemplo, a identificaçào de mecanismos facilitadores da
participaçâo de crianças menos experientes, como por
exemplo, o papel de ''anjinho'' na brincadeira de elâstico e
macaca e o ''café-com-leite'' no cemitério e na pipa.
Conclui-se que as interaçöes presentes nas brincadeiras
culturalmente estruturadas sâo frutos da estrutura da
brincadeira e da dinâmica das relaçöes entre os
interagentes.

Palavras-chave:/cz-de-cnnll, diferenças aflllfrcfs, dijerenças
de Fncro

SC 11.3 Es'mtmmA Dos JOGOs DE RUA COMO PARTE Do
CONTEXTO INFANTIL. Sarah Danielle Baia da Silval',
Natâlia Dalmâcio dos Anjosl*, Antônio Reginaldo Maia
de Aratjo Jfmiorz*, Ana Carolina Secco Andrader,
Larissa Gonçalves M edeirosz', Fernando Augusto Ramos
PontesM , Celina M aria Colino Magalhâek
(Departamento de Psicologia Experimental
Universidade Federal do Parâ / Belém - Parâ)

Apoio financeiro: CNPq (1 :Bolsista PIBIC/CNPq; 2:
Bolsista PROINT; 3: Bolsista produtividade CNPq e 4:
Professora do departamento de Psicologia Experimental)

Palavras-chave: Jogos, E'slmàlzrl, Desenvolvimento

SC 11.4 BRWCAR E DESENVOLVIMENTO HUMANO:
VARIAX ES EM FUNG o DA IDADE E DO SEXO. Alysson M.
Carvalho, Lflian Valladio P. Dias+, Thiago Bellato de
Paiva* (Depadamento de Psicologia, Laboratörio do
Brincar, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte-MG)Crianças interagem preferencialmente dentro de contextos

ltidicos, onde se destacam os jogos. Jogos sâo uma forma As mudanças ocorridas nos ûltimos tempos nas
particular de brincadeira que envolve a ritualizaçio de concepçöes de infância trazem para primeiro plano o
apéis e a representaçâo de cenas previsfveis e pré- brincar como atividade principal da criança. 2 estaP
determinadas. Os jogos tradicionais populares possuem atividade que, ultimamente, começa a ser melhor
caracterfsticas de anonimato, tradicionalidade, pesquisada e estimulada por setores educacionais que
transmissâo oral, cortservaçâo, mudança e universalidade. vislumbram sua relevância para o desenvolvimento
Desse modo, cada jogo, em cada cultura, possui uma infantil. Na verdade, para além das dimertsöes
estrutura peculiar que a define. Entende-se que a ontogenética e cultural do comportamento humano, a
estrutura dos jogos é independente das relaçöes entre os importância da brincadeira vem sendo atestada também
sujeitos, entretanto, por outro lado a condiciona, visto que para outras espécies como mostram estudiosos da
estabelece limites e diretrizes. Como o modo tfpico de filogênese. Na perspectiva filogenética, cortstata-se que o
transmissâo cultural dos jogos se dâ através da perfodo da infância e as brincadeiras aparecem apenas
endoculturaçâo (processo de aprendizagem através de entre os vertebrados. Nestas brincadeiras, animais
imersào na cultura, sem tutoria), a descrkâo da sua coletores e caçadores desenvolvem padröes de
estrutura pode auxiliar na compreensâo de parte dos comportamento e habilidades necessârias à sua
parâmetros das interaçöes infantis presentes em sobrevivência em seus respectivos habitats. Nas teorias
determinada cultura e assim também, de parte do seu psicolögicas que buscam explicar o desenvolvimento da
''nicho desenvolvimental''. Este trabalho objetivou fazer criança, o brincar tem sido apreendido sob diversos
um levantamento das brincadeiras de uma rua, de um ângulos. Ora o sfmbolo ltidico é entendido como a
bairro de periferia em Belém- Pa, procurando descrever a linguagem mais apropriada à criança porque lhe permite
estrutura de algumas brincadeiras tradicionais, adaptar sua realidade em funçâo das suas necessidades e
salientando: a) categorias e algumas dimerksöes mais assim lidar melhor com o mundo adulto. Ora se destaca
amplas que os diversos tipos de jogos possam se antes o papel da brincadeira como espaço de apropriaç:o
enquadrar; b) propösitos do jogo; c) regras verbalmente e cultural, no interior do qual a criança desenvolve sua
nào verbalmente codificadas; c) ntimero de participantes; abstraçâo e sociabilidade na interaçâo com os
d) papéis dos participantes; e) possfveis habilidades companheiros e no entrejogo de produçöes coletivas. Ora
requeridas e % padröes de interaçöes tfpicos. Durante o valoriza-se o, jogo como atividade que permite à criança,
perfodo de um ano, nos três perfodos do dia, por meio da no plano simbölico, lidar com experiências traumâticas,
técnica de varredura, observou-se e descreveu-se as reelaborando-as e expressar desejos nâo satisfeitos ou
atividades ltidicas infantis. Foram registradas 90 reprimidos. Os estudos realizados nas tiltimas décadas,
atividades de brincadeiras diferentes, sendo 53 jogos por sua vez, têm ressaltado as vârias relaçöes do brinqar
tradicionais. Em sfntese, as descrköes das estnzturas das com aspectos do desenvolvimento. Neles têm-se analisado
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ainda as aprendizagens que ocorrem no jogo e que
podem ser aproveitadas no campo educacional. Nesta
perspectiva propusemos uma investigaçio que teve como
objetivo caracterizar o comportamento de brincar de 600
crianças de 3 a 6 anos, de ambos os sexos, na sittlaçào de
recreaçâo livre procurando estabelecer correlaçöes com o
desenvolvimento infantil em funçâo das variéveis sexo e
idade. O registro das sessöes foi feito em vfdeo para
posterior anâlise microgendica dos espisödios. As sessöes
tinham duraçâo média de 90 minutos com um ntimero
médio de 20 sujeitos. A caracterizaçâo do comportamento
de brincar a partir das varilveis sexo e idade corkstit'ui
subsfdio importante sobretudo para o estabelecimento de
indicadores diagnösticos processuais do desenvolvimento
humano, entre eles a competência social, habilidade
cortsiderada fundamental para a vivência de relaçöes
saudâveis na vida adulta. Os episödios do
compodamento de brincar foram analisados pela sua
composkào grupal, gênero dos participantes, sistema
interacional envolvido, conteûdo e caréter social da
brincadeira e estilos interacionais, Os resultados obtidos
com os 1698 episödios analisados indicam que, na faixa
etâria investigada, predomina o comportamento de
brincar em dfades femininas. O sistema interacional
criança-criança é o mais envolvido, com interaçöes
complementares entre as crianças, de caréter prœsocial.
Quanto ao contefldo, as brincadeiras de faz-de-conta sâo
as de maior ocorrência. Estes resultados podem servir
como referência para a organizaç:o do projeto
pedagögico de instituköes de educaçâo infantil visando a
utilizaçào do brincar como um processo mediador da
aprendizagem. Quanto à psicologia do desenvolvimento a
investigaçâo contribui para estabelecer indicadores de
avaliaçio do desenvolvimento infantil.

CNPq
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tradicionais, simbölicas, contemporâneas e outras. As
contemporâneas (realizadas a partir de brinquedos
industrializados, mas que nâo remetiam ao faz-de-conta)
representaram 43% do total, seguidas por tradicionais
(310/0), outras (140/0) e simbölicas (120/0). Observou-se a
padir desses dados que as brincadeiras contemporâneas
foram preferidas por gnlpos masculinos (63,240/4, as
simbölicas por grupos femininos (700/0) e as tradicionais
com uma distribukâo mais eqititativa (31% por meninos;
M%0 por meninas e 35% por grupos mistos). Dentre as
brincadeiras tradicionais encontradas destacaram-se pipa,
roda e corda; e dentre as contemporâneas destacou-se o
patinete. As brincadeiras de pipa e patinete foram
encontradas apenas em grupos masculinos, ao passo que
roda e corda apenas em grupos femininos. Verificou-se,
também, que as crianças dos referidos condomfnios
utilizavam todos os espaços disponfveis, havendo
preferência dos meninos pelas âreas abertas e das
meninas por âreas restritas e mais delimitadas como, por
exemplo, os corredores entre um prédio e outro. O
playground mesmo, existente em um dos condomfnios,
foi um dos espaços menos utilizados (15$4. Verificou-se
também que as crianças adaptam as brincadeiras aos tipos
de espaço encontrados e aos materiais disponfveis,
exercendo sua criatividade e capacidade de
trartsformaçao. Conclui-se que os condomfnios como
forma urbana contemporânea de moradia, constituem-se
em novos espaços de brincadeiras e organizaçao social
das crianças, sendo as atividades desenvolvidas neles
comparâveis as encontradas nas ruas de outrora.

Palavras-chave: espaços, brincadeiras, desenvclvimento

SC 11.6 O B> cu  DA CRIANCA COM LEUCEMIA EM
DIFERENITS FASF.S Do SEU TRATA< NTO, EM AMBULATX O
PEDIXTRICO. Therezinha Vieira, Danielle Pereira M atos*,
Daniela Maria Teixeira Silveira*, Mârcia Sartorello
Carneiro (Departamento de Psicologia, Laboratörio do
Brincar - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte-MG)SC 11.5 PI-AYGROUNDS E XllEM LIVRES DE CONDOO IOS:

EspAços COMTEMPORANEOS DE BIUNCADEIRAS. Flâvia
Vanessa dos Santosf e Ilka Dias Bichara (Departamento de
Psicologia - Universidade Federal de Sergipe)
Os estudos sobre os contextos onde as crianças crescem
têm merecido a atençâo de estudiosos do
desenvolvimento. Neste sentido, os espaços disponfveis
para brincadeiras podem interferir na forma como as
crianças se organizam socialmente para brincar, bem
como nos tipos de atividades ltidicas desenvolvidas. Com
o desenvolvimento do modo de vida urbano
contemporâneo, caracterizado por uma crescente reduçâo
de espaços para brincadeiras e interaçöes infantis, a
existência de espaços livres e playgrounds em
condomfnios residenciais tem se tom ado uma alternativa
bastante utilizada pelas crianças. Investigar como as
crianças se organizam para brincar e as atividades ltidicas
predominantes em playgrounds e âreas livres de
condomfnio na cidade de Aracaju, cortstit'ui o objetivo
deste trabalho. Para tanto, foram observadas 24 crianças
residentes em dois condomfnios de Aracaju, utilizando-se
tanto da técnica de ''scan'' realizada a cada 15 minutos,#
quanto de sessôes de registros cursivos focais com
duraçâo de 5 minutos por sujeito realizadas no intervalo
entre dois ''scarts''. Ao todo foram realizadas 30 sessöes de
uma hora cada, nas quais foram encontrados 432
episödios de brincadeiras, tendo sido descritos 120. As
brincadeiras encontradas foram categorizadas em
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Se bdncar é importante para a criança enferma por
reduzir a tertsâo de ambientes hospitalares, para a criança
com leucemia, poderia ser, em princfpio, mais importante
ainda, considerando que os exames a que se submete
nesses locais sâo extremamente invasivos e dolorosos. O
brincar, por mobilizar o que hâ mais de saudâvel na
criança poderia estar compensando esses efeitos adversos
propiciando alegria, divertimento, garantindo, ao mesmo
tempo seu desenvolvimento. Contudo, estudos
preliminares que vimos realizando neste sentido nos
mostraram que o tratamento da leucemia tem perfodos
mais intertsificadost perfodos crfticos), com intervalores
menores entre as punçöesz terapias que debilitam a
criança , alteram sua imagem e geram reaçöes como
depressâo,irritabilidade fadiga, inchaço; e outros menos
intensificadostperfodos de manutençâo) com intervalos
maiores entre punçöes ou sem punçâo quando a criança
se encontra em melhores condköes ffsicas e
afetivas.lnteressados em compreender melhor como a
criança investe no brincar nessas duas fases do
tratamento, analisamos, presentemente, a orientaçlo
social do brincar dessas crianças em um canto de brincar
que montamos em uma sala de espera de um ambulatörio
pediâtrico de um hospital pliblico da cidade de B.te.,
como parte de um projeto de extensâo que visa oferecer
um espaço lfldico às crianças que vâo ao ambulatörio para
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consulta e tratamento Método: Participantes: 9 crianças ISOP, CEU EP, FGV, SENAI e SENAC e a
com leucemia, 6 em fase de manutençâo, 3 em fase crftica regulamentaçzo dos cursos de Psicologia. Entre os anos
entre 8 e 12 anos, de ambos os sexos. Material : 1970 a 1990 nota-se um forte declfnio na produçào dos
brinquedosjogos, material de papelaria, mesinhas, testes psicolögicos devido aos enfoques humanista e
cadeiras; filmadora. Procedimento: vârias das crianças dialético na compreensâo do comportamento humano que
que vâo às consultas e tratamento no ambulatörio se mostravam antagônicos à medida em psicologia. O
brincam livremente no canto, em companhia de um a dois objetivo desta pesquisa foi fazer um levantamento dos
alunos de psicologia que funcionam como observadores testes de inteligência e aptidâo disponfveis no mercado
participantes.Nesse contexto foram realizadas 8 sessöes brasileiro e através do exame dos manuais verificar a
de vfdeo gravaçâo de 40 a 60 minutos cada, durante as cientificidade dos mesmos. Para tal, foi feito um estudo
quais se focalizava as crianças com leucemia presentes verificando-se se estes manuais apresentavam dados
naquela oportunidade, identificadas quanto à fase do referentes aos parâmentos psicométricos, parâmetros
tratamento, cada uma por vez, durante 15 minutos cada, estes que sào validade e fidedignidade, imprescindfveis
em ordem aleatöria.Anélise de dados : A cada 15 para que um irtstrumento seja cortsiderado legftimo e
segundos nas filmagens registrava-se categorias pré- confiâvel para o objetivo a que se destina. Foram
especificadas para a comparaçâo de freqflências relativas. examinados 25 manuais de instm mentos referentes à
Realizou-se também anâlises microgenéticas. Resultados: avaliaçâo da inteligência, publicados pelas seguintes
Nâo se observou diferenças acentuadas entre as crianças editoras: CEPA(12), CASA DO PSICULOGOIZ),
entre: permanecer/sair do canto, nem quanto a brincar x VETOR(08), CETEPPIOZ) e EDITESIOI). Contatou-se que
observar No entanto o brinquedo solitârio apareceu mais quanto à fidedignidade apenas 16 apresentaram este
para as crianças da fase crftica do que para as crianças da fndice, sendo o mais usado o método das metades,
fase de manutençâo. Inversamente, o brincar tende a utilizado em 14 instnzmentos. Sobre a validade esta foi
aparecer mais para as crianças da fase de manutençào.. relatada em 18 testes sendo a validade de critério
Discussâo : Os resultados sugerem que a criança na fase (concorrente) o tipo mais usado. Os dois parâmetros
crftica pode tender a um recolhimento maior o que se psicométricos foram encontrados em 15 irtstrumentos.
reflete no seu brincar embora seja necessârio investigar Quanto aos manuais dos testes de aptidâo foram
mais essa possibilidade ( tipo de material , idade da consultados 20 publicados pelas seguintes editoras:
criança , disponibilidade do adulto presente, estilo de CEPA(06), CASA DO PSICULCEOIOII, VETOR(07),
brincar podem af ter interferido). Conclusöes: O estudo CETEPPIOI) e EDITESIOS). Observou-se que quanto à
pode estar apontando para diferentes funçöes da fidedignidade somente 07 apresentaram este fndice, o
brincadeira para a criança com leucemia em diferentes método das metades foi o mais usado (4 vezes). Em
fases do seu tratamento o que é importante de ser relaçào a validade pode-se dizer que foi citada em 10
considerado no ambiente hospitalar e no tratamento dessa instnlmentos, sendo a de critério (concorrente) a mais
criarxa. Os dois
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SCOORD 12 PERSPECTIVAS ATUAIS SOBRE
INTELIGQNCIA HUMANA

SC 12.1 TESTES DE INFEUGGNCIA E Alyrmâo DISPONIVEIS
No BIIASIL: UM LEVANTA> NTO, ATRAW..S Y S ALS,
A BRE A FIDEDIGNIDADE E A VAUDADE. Luda Helena Jorge
Alves (Universidade Veiga de Almeida e Universidade
Gama Filho, llip de Janeiro, RJ.); Angela Maria Carreiro
Monteiro de Barros (Universidade Estécio de Sâ e
Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, RJ); Leila
Borges de Araujo (Centro Universitârio da Cidade e
Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, RJ.); Francisco
Donizetti Mendes Takahashi (Universidade Estâcio de Sâ
e Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro, RJ.);
Eliane Gerk-cameiro (Universidade Gama Filho, Rio de
Janeiro, RJ.); Cilio Ziviani (Universidade Gama Filho, Rio
de Janeiro, RJ)

utilizada. parâmetros psicométricos foram
encontrados apenas em 7 dos testes analisados. Verificou-
se, ainda, a partir dos dados coletados nas fontes, que
poucos tesfes foram atualizados e que somente no final da
década de 90 nota-se uma preocupaçâo na cortstrtlçao e
adaptaçâo de novos instrumentos e também na
formulaçâo dos manuais que apresentem informaçöes
sobre o construto, amostra, padronizaçâo e qualidades
psicométricas. Com base no levantamento realizado
concluiu-se que os testes de inteligência e aptidâo
elaborados e adaptados em nosso pafs ainda sâo em
ntimero reduzido e muitos deles nâo forarn amalizados
carecendo de dados que respaldem a sua credibilidade.
Os resultados obtidos sugerem algumas reflexöes acerca
da qualidade dos instnlmentos que sâo utilizados na
prâtica psicolögica e remetem à revisâo criteriosa dos
contetidos das disciplinas de Psicometria, TEP/TEAP e
similares em cursos de psicologia.

Palavras-chave: Inteligência, Aptidâo, Parâmetros
Psicométricos

No Brasil a psicometria e os primördios da avaliaçâo
psicolögica estâo relacionados à chegada da psicologia em
nosso pafs ainda no século M X. Embora a psicologia nâo
fosse regulamentada até o ano de 1962 algurts aspectos
contribufram para o desenvolvimento e utilizaçâo dos
testes psicolögicos: a ciência psicolögica como campo de
estudo nas faculdades de medicina, as escolas normais, o
surgimento de centros de pesquisa e laboratörios,
publicaçâo de pesquisas referentes à inteligência, a
pesquisa psicolögica conduzida com rigor metodolögico
nos centros orientados para questöes do trabalho, como o

SC 12.2 Es'ftnx)s PRELIMINARFS PARA ADAPTAG O IA)
STAT A POPULAG O BIWSILEIRA. Marisa Oliveira de
Aquino*' e Eliane Gerk-carneiro (Universidade Gama
Filho, Rio de Janeiro, RJ)

O presente trabalho teve como objetivo traduzir e adaptar
o Teste das Capacidades Triârquicas de Stemberg -
STAT, investigar se a Teoria Triârquica poderia ser
generalizada para a populaçâo brasileira com resultados
semelhantes aos encontrados na populaçâo americana e,
se ao ser aplicada a populaçâo brasileira, a Teoria
Triârquica, traria alguma nova dimertsâo ainda nâo
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verificada por Robert Sternberg. Um breve histörico sobre
a evoluçâo do conceito de inteligência, testes
psicolögicgs, a apresentaçâo da Teoria triârquica e da
lnteligência Prética integram o contetido teörico desta
pesquisa. Para traduçâo do Stat, a metodologia utilizada
foi a Traduçào de Retorno, através do seguinte processo: o
Stat, original em Inglês americano foi traduzido por uma
pessoa bilfngûe para o português. Uma segunda pessoa
bilfngûe traduziu o material em português de volta para
a lfngua original. Apös as traduçöes a pesquisadora
comparou o Stat original com o Stat obtido através da
traduçâo de retomo, sendo os resultados comparados
para determinar a qualidade da traduçào e sanar
possfveis distorçöes, que viessem comprometer a
compreensio do irtstrumento. O Stat - Teste das
Capacidades Triârquicas de Sternberp instrumento de
pesquisa constituindo uma teoria alternativa bâsica aos
testes de inteligência tradicional, é baseado na teoria
triârquica de in' teligência, que compreende três domfnios:
analftico, criativo e prâtico. O domfnio analftico de
inteligência envolve anâlise, avaliaçâo e crftica, dado o
conhecimento; o domfnio criativo envolve a descoberta, a
criaçâo e a invençâo de um novo conhecimento; e o
domfnio prético envolve utilizaçâo, implementaçâo e
aplicaçâo do conhecimento no contexto diârio. Para
aplicaçâo do Stat foi selecionado um grupo de 270
sujeitos, alunos de 8: série do Ensino Fundamental ao 30
ano do Ensino M édio, de ambos os sexos, com idade
variando entre 13 a 19 anos. A amostra , composta de 169
sujeitos do sexo feminino e lolsujeitos do sexo
masculino. Os sujeitos estâo divididos por série, sendo
104 sujeitos da 8a série; 66 sujeitos do 10 ano; 68 sujeitos
do 20 ano e 32 sujeitos do 30 ano. Os resultados nos
permitem afirmar que os estudantes apresentaram
escores diferenciados nos três domfnios de capacidades
explorados, sendo que o resultado Médio superior foi no
teste analftico, com uma média de 25,09 , Desvio Padrâo
2,64; seguido pelo criativo, com Média 20,47 , Desvio
Padrâo 4,00, seguido pelo Domfnio Prâtico, com Média
16,86 e Desvio Padrâo 6,45; sendo que no aspecto verbal o
resultado foi superior a média nos subtestes verbais,
seguidos pelos subtestes quantitativos e figurais. O Stat
apresentou uma consistência intema bastante elevada,
com um Alpha de Cronbach de 0,88. Os estudantes foram
submetidos ao Teste das Matrizes Progressivas de llaven,
a fim de obter uma validade concorrente do Stat, com
uma correlaçâo de 0,431, significativa. Concluindo,
verificou-se que o STAT, assim traduzido, revelou-se
vâlido para avaliar a inteligência triérquica, nâo tendo
sido observada nenhuma novidade em relaçâo aos
achados de Robel't Sternberg.

Palavras-chave: Inteligência, DOH: Triérquica de
Inteliglncia
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relaçöes humanas tentando acompanhar os rlpidos e
constantes movimentos sociais, a efetividade das relaçöes
interpessoais ocupa hoje um lugar privilegiado no
desempenho das atividades profissionais, em especial na
prstica de docentes, que exige comunicaçio, interaç:o e
cooperaçâo contfnuas. A comunicaçào - competência
blsica da inteligência interpessoal, é a mais vital e
importante necessidade do homem. Este estudo
exploratörio pretende tornar mais claro algurts pontos
importantes deste repertörio de competências da
inteligência interpessoal de professores ativando uma
reflexzo de seu comportamento e da importância da
utilizaçào e desenvolvimento da inteligência interpessoal
para obtençâo de bom desempenho profissional. Foram
respondentes da pesquisa 54 professores de diversas
disciplinas de seis Escolas Técnicas Estaduais da Rede
FAETEC da cidade do llio de Janeiro, de ambcs os sexos e
variadas idades. Foram utilizados quatro irtstrumentos de
medida verbal: uma entrevista semi-estruturada para
avaliaçâo da Inteligência interpessoal; o Inventério de
Habilidades Sociais de Del Prette e Del Prette; o teste de
Compreensâo da escala verbal do WAIS-III (1998) e um
questionârio sobre a inteligência interpessoal. A pesquisa
desenvolveu-se em três etapas sendo que a sepmda e a
terceira poderiam ou nâo acontecer ordinalmente. A
entrevista semi-estruturada cortstou de seis perguntas e
foi baseada nas diretrizes de observaçâo das Mûltiplas
Inteligências de Chen e Gardner (1998). Nas respostas ao
questionârio os professores nâo apresentam um
conhecimento significativo do que L a inteligência
interpessoal (630/0) nos moldes de Gardner mas a
utilizariam preferencialmente com os alunos na
comunicaçâo entre eles (22,20/4 e na eficâcia da construçâo
de conhecimentos (20,2%1; com os colegas de trabalho a
utilizariam na troca de experiências (25t$); na institukâo
em que trabalham, no relacionamento com os colegas
(51,9$4. Os resultados da entrevista apresentam a média
de 12,96 e o desvio padrâo 2,57 sendo 18 o escore mais
alto. A escala de Compreensâo do WAIS IlI apresentou a
média de 2370 e o desvio padrâo de 3,26 sendo 30 o
escore mais alto indicando um bom desempenho dos
docentes neste teste e nâo apresentando correlaçâo
significativa com IHS. No lHS encontramos a média de
102,89 e o desvio padrâo de 12,84 indicando habilidades
sociais bastante desenvolvidas jâ que o escore mais alto
neste inventârio é de 150. Os resultados indicam que a
maioria dos docentes utiliza significativamente a
inteligência interpessoal no desempenho de suas
atividades profissionais, com recorte no relacionamento
com os colegas de trabalho, traduzindo um bom
desempenho das habilidades que esta inteligência
congrega.
Palavras-chave: Inteligênda interpessoal, Inteligêndas
mùltiplas, Proyssores, Habilidades sodais

SC 12.3 INTELIGGNCIA INI-ERPFSSOAL DE PROFFSSORFS:
UM Esnnr EXPLORATéRIO. Alda M aria Pedrosa
Cavalieri*f e Eliane Gerk-cameiro (Universidade Gama
Filho, Rio de Janeiro, RJ
Atualmente as correntes modernas da inteligência
consideram-na intimamente ligada à competência. A
partir da perspectiva teörica de Howard Gardner, as
inteligências congregam cada uma, um repertörio de
competências que dizem respeito às possibilidades de
alcançar ou estimar metas e realizar tarefas particulares e
desafios. Dado o grande desenvolvimento na ârea de
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SC 12.4 INfEl-lcGNcbk HABILIDADES StnClNS E
h UNIVERSIDADE. Rosimeri de Oliveira DiasADAPTACAO

(Faculdade de Formaçâo de Professores da Universidade
do Estado do ltio de Janeiro, Sâo Gonçalo, RJ), Eliane
Gerk-cameiro e Cilio Ziviani (Universidade Gama Filho,
Rio de Janeiro, RJ)
Esta investigaçâo propöe mostrar que é possfvel e
ftecessârio relacionar inteligência geral e habilidades
sociais sob a ötica que envolve a adaptaçâo à
Universidade. Segundo Almeida, Soares & Ferreira
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(1999), a adaptaçâo à universidade pode ser entendida
como um processo multidimensional e complexo que
envolve intimeros fatores englobando aspectos
intrapessoais e contextuais dos alunos. Ta1 processo
requer o desenvolvimento, por parte do aluno, de um
conjunto de competências adaptativas a um contexto nâo
apenas novo, como também dinâmico em si mesmo.
Pesquisadores (Almeida, Soares & Ferreira, 1999) indicam
que entre as mtiltiplas e complexas tarefas com que os
jovens sâo confrontados neste momento de transkào
educativa, sâo destacados quatro domfnios: acadêmico,
social, pessoal e vocacional. Nesta
multidimerksionalidade de fatores, a lögica dos estudos
com alunos universitârios tem sido compreender e
explicar como os jovens que ingressam no ensino superior
se adaptam às exigências, pressöes e desafios que a vida
universitâria proporciona. Este trabalho, ao tematizar as
habilidades cognitivas e sociais, visa contribuir com
alguns dados que possam referendar a diferença tâo
atualmente apontada entre inteligência acadêmica e
inteligência prâtica, bem como suas possfveis influências
nas vârias dimertsöes do ajustamento acadêmico,
aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes
universitârios detectadas pelo instrumento português
Questionârio de Vivências Acadêmicas. Para estudar as
relaçöes entre inteligência geral e habilidades sociais,
enquadrando-as no contexto global da Educaçâo
Universitâria, relacionando-as com o Questionârio de
Vivências Acadêmicas desenvolveu-se uma pesquisa da
qual participaram 46 esmdantes da Faculdade de
Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, Rio de
Janeiro, Brasil. Os instrumentos utilizados foram as
Matrizes Progressivas de Raven para a inteligência geral,
o Inventério de Habilidades Sociais (IHS, Del Prette) para
avaliar o repertörio de habilidades sociais e o
Questionârio de Vivências Acadêmicas (QVA, Almeida &
Ferreira) para identificar a qualidade de adaptaçao ao
ambiente Universitârio. As correlaçöes entre os
instrumentos foram Raven versus IHS, r = 0,27, p<0,07;
entre llaven e QVA, r = -0,13, n.s. e entre IHS e QVA, r =
0,15, n.s. Do ponto de vista substantivo, a correlaçâo entre
o llaven e o Inventârio de Habilidades Sociais é a tinica
que sinaliza relaçào que, com ntimero maior de sujeitos,
seria estatisticamente significativa. Como o Questionârio
de Vivências Acadêmicas é multidimensional, a ausência
de correlaçâo do instrumento tomado como um todo seria
de se esperar. Tanto assim é que em vlrias de suas
subescalas tomadas isoladamente, o Questionârio de
Vivências Acadêmicas apresentou correlaçâo positiva
significativa com o IHS, como por exemplo o
relacionamento com a famlelia, relacionamento com
colegas, autonomia pessoal, métodos de estudo,
desenvolvimento de carreira; e correlaçâo negativa
significativa entre o IHS e o bem estar psicolögico,
relacionamento com professores e ansiedade na avaliaçao.
Concluiu-se que a influência das habilidades sociais sobre
a adaptaçao à Universidade é superior a da inteligência
geral.

Palavras-chave: Inteligência, Adaptaçâb fè Universidade,
Habilidades Sodais

- Resumos de Comunicaçâo Cientlka
Paulo Roberto de Oliveira*', Vanessa Boque Corrêa''
(Universidade Gama Filho, llio de Janeiro, RJ)
As pesquisas sobre a inteligência podem ser classificadas
em duas categorias: uma que aborda as Teorias Explfcitas
ou Teorias Cientfficas - que têm como objeto de estudo
um construto cientffico - e outra, que trata das Teorias
Implfcitas ou Teorias Ingênuas, cuja finalidade é
investigar as concepçöes que as pessoas desenvolvem a
respeito da natureza e dos componentes da inteligência.
Embora os pesquisadores que trabalham com as teorias
explfcitas possam discordar sobre a natureza da
inteligência e sobre seus aspectos funcionais, todos
concordam em que a base para a coleta de dados consiste
na realizaçâo de tarefas que requerem o seu
funcionamento. Esses dados, por sua vez, sâo analisados
para construir novas teorias ou confirmar teorias jé
existentes. Em relaçâo às teorias implfcitas, os
pesquisadores podem discordar quanto à natureza e
relevância das concepçöes desenvolvidas pelas pessoas,
mas tendem a concordar em que o procedimento blsico
para a coleta de dados estâ nos depoimentos das pessoas
sobre as suas concepçöes relativas ao funcionamento da
inteligência. Neste caso, as pesquisas desenvolvidas nâo
têm o objetivo de produzir ou avaliar teorias. Buscam
descobrir teorias js existentes. Entre os autores de
orientaçao cognitivista surgiu uma posttlra que defende a
articulaçào entre abordagens implfcitas e explfcitas.
Dentro desta postura, desenvolvemos um estudo
exploratörio das teorias implfcitas de professores de
ensino médio acerca da inteligência. Os sujeitos foram
145 professores de ensino médio, que atuam em escolas
da zona urbana e em escolas da zona nlral. Destes
professores entrevistados, 86 eram casados, 28 solteiros,
20 separados e 2 vitivos. A formaçâo dos professores
variava bastante, apresentando habilitaçâo em Psicologia,
Pedagogia, Biologia, Qufmica, Letras, Matemâtica, Ffsica,
Ciências Sociais, Artes, entre outras. Cabe ressaltar, que o
tempo de magistério destes professores também é
bastante variâvel. Os professores entrevistados
lecionavam no Ensino Médio da la a 3a série em diversas
disciplinas. Foi-lhes aplicado um questionârio composto
de 18 itens, visando identificar suas concepçöes implfcitas
acerca da inteligência. Os dados foram analisados
qualitativamente através de anâlise de contetido. As
respostas foram categorizadas usando-se o procedimento
de classificaçâo das unidades de significaçao e a contagem
de sua freqiiência. A anâlise permitiu classificar os
descritores da inteligência em quatro grandes categorias,
aspectos Cognitivo-acadêm ico, Afetivo-social,
Criatividade e Sabedoria. A maioria dos descritores
referem-se aos aspectos cognitivos-acadêmicos, que
apareceram 204 vezes entre as respostas dos professores.
Em sepmdo lugar, destacam-se os descritores referentes
aos aspectos afetivos-sociais, indicados em 124 respostas.
Por tîltimo apareceram 63 respostas, referentes aos
descritores ligados à criatividade e ainda em proporçâo
menor, 12 respostas, os que fazem referência à. sabedoria.
Houve, ainda, 8 respostas inadequadas. Concluiu-se que,
segundo as Teorias Implfcitas de professores de ensino
médio, os descritores da inteligência nâo diferem
daqueles apontados pelas Teorias Explfcitas.

Palavras-chave: Inteligênda, Teorias Imphkitas, Teorias
Ev lfcffcs

SC 12.5 DFSCRITORFA DA INTELIGANCIA SEGUNX
PROFESSORFS DE ENSINO M IDIO. Eliane Gerk-carneiro,
Cflio Ziviani, Adriana Benevides Soares, ângela Perez de
Sâ** Carolina Abdelnur Alves-, Denise Gay Pozas**,#
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SCOORD 13 O COMPORTAMENTO DO expectativas e nfvel de satisfaçào do turista estrangeiro.
CONSUMIDOR NA PSICOLOGIA; NOVAS Como agenda futura de pesquisa, sugerose a investigaçâo
PESQUISAS PARA O ESTABELECIMEMTO DA XREA do poder preditivo de expectativa sobre satisfaçâo, que
NO BRASIL fomeceré informaçöes sobre priorizaçào de polfticas

ptiblicas e privadas de incentivo ao turismo.
SC 13.1 CONSTRUG O E VALIDACAO DA ESCALA DE
SATISFACAO E EXPEG ATIVA DO CONSUMIX R ESTRANGEIRO
SoBltE A INDtYTRIA DE TURISMO BIWSILEIRO. Amalia Raquel
Pérez-Nebraf'; Clâudio V. Torres. (Laboratörio de
Psicologia Social e Organizacional, Departamento de
Psicologia Social e do Trabalho, Universidade de Brasflia,
DF)
O turismo, como atividade econômica, tem crescido e se
profissionalizado no Brasil. Contudo ainda n:o se verifica
uma tradiçâo de instrumentos de pesquisa
psicometricamente validados e confilveis na ârea. A
literatura de psicologia do consumidor aponta que a
satisfaçâo pode ser predita pela expectativa que a pessoa
possui a respeito do objeto. Tal expectativa é constitufda e
denominada na ârea de turismo como a imagem do
destino feita pelo consumidor. Uma imagem do destino
inadequada leva à percepçlo errônea do lugar a ser
visitado, e uma reduçâo na satisfaçâo. Este trabalho, parte
de um projeto de pesquisa mais amplo, teve como
objetivo apresentar a cortstruçâo e validaçâo de uma
escala sobre expectativas e satisfaçâo de turistas
estrangeiros que vêm ao Brasil. Foram participantes da
pesquisa 214 estrangeiros de diversos pafses, em sua
maioria Estado-unidenses (20/4, com média de idade
variando entre 28 e 45 anos. Os irtstrumentos, nas versöes
em lnglês e Espanhol, foram construfdos baseados em
escalas jâ apresentadas na literatura, dados da Empresa
Brasileira de Turismo e aperfekoados por validaçâo
semântica. Todos os itens foram respondidos em duas
escalas tipo likert de seis pontos, tanto para expectativa e
satisfaçâo. A aplicaçâo dos instrumentos aconteceu no
momento de partida dos sujeitos do Brasil, que tinham
feito a sua primeira viagem ao pafs. A escolha de pessoas
que tivessem vindo pela primeira vez se deveu a que
essas nâo tinham uma expectativa contaminada por
vivências anteriores no pafs. As respostas foram
submetidas à anâlise fatorial pelo método de
componentes principais (PAF) com rotaçâo promax,
utilizando o critério de eingenvalues superiores a 1. O
fndice de KMO da escala de expectativa foi de .86 e de
satisfaçâo .78, indicando a fatorabilidade do irtstrumento.
Os resultados indicaram quatro fatores para as duas
escalas. A escala de Expectativa é formada pelos fatores
turismo extemo (variância explicada de 26,78, cargas
fatoriais entre .343 e .881 e alfa de Cronbach .87), turismo
cultural (variância explicada de 6,08, cargas fatoriais entre
.451 e .849 e a de .86), turismo de negöcio/compra
(variância explicada de 4,80, cargas fatoriais entre .280 e
.848 e alfa de .7$, finalmente turismo de
aconchego/tranqûilidade (variância explicada de 3,27,
cargas fatoriais entre .289 e .538 e a .66). Para Satisfaçâo, os
fatores foram turismo extemo (variância explicada de
18,48, cargas fatoriais entre .452 e .686 e alfa de .78),
turismo cultural (variância explicada de 7,14, cargas
fatoriais entie .368 e .692 e a .80), turismo de
negöcio/compra (variância explicada de 4,58, cargas
fatoriais entre .307 e .791 e alfa de .68), finalmente t'urismo
de aconchego/tranqiiilidade (variância explicada de 3,68,
cargas fatoriais entre .345 e .467 e alfa de .60). Concluiu-se
que as duas escalas apresentam adequadas caracterfsticas

5C 13.2 EFEITOS Do PllEço SOBRE O COMPORTAMENTO DE
PROCURA DOS CONSUMIDORES EM UM SUPEO RCADO: UMA
ANXLLSE OPEIGNTE. Jorge M. Oliveira-castro; Manoel
Rodrigues Neto''' (lrtstituto de Psicologia, Universidade
de Brasflia, DF)
Pesquisas anteriores baseadas em simulaçöes
experimentais sugeriram que o comportamento de
procura por melhores preços é influenciado, dentre outras
coisas, pela porcentagem de desconto do preço inicial
oferecida e pela quantidade de dinheiro que pode ser
economizada com mais procura. Tais efeitos, no entanto,
parecem depender do preço base do produto a ser
compradtw pois produtos mais caros gerariam mais
procura. Pesquisas baseadas em levantamentos por
entrevistas também indicaram que produtos mais caros
geram mais procura. Os efeitos do preço do produto sobre
a duraçâo do comportamento de procura dos
consumidores foram investigados em um supermercado
utilizando uma abordagem teörica operante. O
comportamento de procura foi interpretado como um
comportamento precorrente influenciado pelas
conseqùências do comprar e do consumir. 0
comportamento de procura por produtos seria um
precorrente auxiliar, isto é, nâo requerido pelas
contingências e ocorrendo em situaçöes que possibilitam a
transferência de funçâo de estfmulos. No Experimento 1 a
duraçâo da procura foi medida enquanto 49
cortsumidores selecionaram dois produtos de limpeza
com preços diferentes, ocupando o mesmo espaço nas
prateleiras: detergente lfquido para louças (M = 1:$ 0,55,
SD = 0,12, oito marcas) e amaciante de roupas (M = 11$
2,55, SD = 0,74, nove marcas e dois tamanhos de pacote
para três marcas). Anâlises de variância, calculadas para
as diferenças da duraçâo da procura por quantidade de
itens selecionados para os dois produtos, indicaram
diferenças significativas tanto para anélise intra-sujeito
(15 consumidores que escolheram ambos os produtos, F =
9,64, p = .008) como entre-sujeitos (M consumidores, F =
4,55, p = .041), indicando maior duraçâo de procura por
item para o produto mais caro. As seguintes variâveis,
além da diferença de preço, podem ter influenciado os
resultados: diferentes padrôes de procura (muitos
cheiraram o amaciante) aumentando o tempo para o
produto mais caro, menor nûmero de altemativas para o
produto mais barato, diferentes proporçöes de
corksumidores mulheres que selecionaram os produtos
(52,63% para detergente e 86,67% para o amaciante). Com
o objetivo de testar os efeitos de preço base com outro tipo
de produto e controlando tais variâveis, no Experimento
2 a duraçào da procura foi medida enquanto 36
cortsumidores selecionaram extrato de tomate (M = 0,82,
SD = 0,26, com 19 altemativas de marcas e/ou pacotes) e
azeitonas verdes (M = 3,82, SD = 1,35, com 14 alternativas
de marcas e/ou pacotes). A duraçâo da procura por item
selecionado foi significativamente maior para o produto
mais caro (F = 4,90, p = .034). Esses resultados obtidos a
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partir de observaçào direta do comportamento de procura
corroboram os estudos que utilizaram simulaçöes de
laboratörio e levantamentos, e ilustram a possibilidade de
uma anslise operante do comportamento do consumidor.

Resumos de Cpmpr/ctwt'ip Cientsca
Palavras-chave: Satisjaçàb /0 Consavlilkr; lnffitNilor (k
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SC 13.4 SEGMENTACAO DE VALORES: UM MODELO Pm
A MEDICAO DE VALORES E DE SISTEMAS DE VALORFS
APLICADO AO COOORTAMENTO DO CONSUMIDOR. JOSé
Afonso Mazzon (Faculdade de Economia e
Administraçâo, Universidade de Sào Paulo, Sâo Paulo,
SP.)

** Aluno da Pös-graduaçâo e Bolsista do CNpq-Brasil
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SC 13.3 UM REEXA<  DA SATLSFAIXO DO CONSUMIX R:
PFSQUISAS CONRENTES NO XMBITO DO ESTAX . Amélia
Regina Alves; Mariana S. Oliveira. (Agência Nacional de
Telecomunicaçöes, Brasflia, DF)
Alguns entendimentos sâo fundamentais ao conceito de
comportamento de cortsumidor como, por exemplo, a
noçlo de satisfaçao de necessidades e desejos do
cortsumidor/usuârio. Experiências internacionais
voltadas para a satisfaçâo dos usuârios-cidadâos com
servkos ptiblicos apontam como foco de investigaçâo o
modelo da desconfirmaçâo das expectativas e desejos
como determinantes-chave desta variâvel. O
direcionamento das açöes do Estado para atender às
expectativas do usuârio tem sido priorizado em âmbito
intem acional, o que pode ser visto como modelo para as
açöes nacionais. O Irstituto de Polftica Ptiblica de Londres
destaca, por exemplo, a importância e necessidade de
pesquisas como uma forma de salvaguarda da sociedade
e ressalta, ainda, que elas sào necessârias para a
corkstitukào dos planos de negöcio das prestadoras de
servkos de utilidade ptiblica. Na pesquisa de satisfaçào
do consumidor é necessâria a utilizaçâo de métodos
qualitativos e quantitativos de coleta de dados, sendo que
os dados da pesquisa qualitativa servirâo de base para a
corkstnlçâo de irtstrumentos para a pesquisa quantitativa.
Com base nesse contexto, utilizou-se no presente trabalho
uma série de instrumentos disponfveis para obter
informaçöes dos consumidores, como por exemplo, call-
centers; utilizaçâo da lnternet para recebimento de
reclamaçöes e sugestöes; e pesquisas de satisfaçâo. Como
ferramentas de gestâo, considerou-se o benchmarking e o
balanced scorecard. Como variâveis examinadas, destaca-
se o estudo das expectativas dos cortsumidores, por essas
representarem uma importante influência na satisfaçâo
com o servko prestado, juntamente com o atendimento,
em termos de rapidez e cortesia; caracterfsticas do serviço;
caracterfsticas demogréficas dos usuârios atendidos; e
percepçâo e confiança do pliblico a respeito das polfticas
ptiblicas. Os padröes de qualidade, entâo definidos,
serviram de base para a avaliaçâo dos servkos oferecidos
com foco na satisfaçâo do consumidor. Com a definkâo
desses padröes foi possfvel a criaçâo de indicadores de
qualidade que irâo subsidiar a avaliaçâo dos servkos. Foi
importante observar que os métodos de coleta de dados,
quando utilizados em conjunto, otimizaram o
planejamento e implantaçâo de açöes focadas na
satisfaçâo do consumidor. Discute-se que a reforma
definitiva do Estado, ocorrida na década de 90, estâ
produzindo agora, no século XXI, levantamentos junto à
sociedade de forma a avaliar a prestaçâo desses serviços e
a posicionar o regulador como seu guardiâo. Como
refinamento da pesquisa, propöe-se um modelo de
investigaçâo a ser testado pela esfera governamental, que
cöntempla variével de ordem motivacional e cultural
como determinantes da satisfaçâo do cortsumidor nos
serviços de utilidade pûblica.

Nos tiltimos anos, uma das mais interessantes âreas de
pesquisa em psicologia social tem sido a medkio de
valores humanos e de sistemas de valores. Os vatores
fomecem informaçöes potencialmente poderosas do
Comportamento humano, uma VeZ que Servem COmO
padröes ou critérios de conduta, tendem a ser limitados
em ntîmero, e sâo extremamente estéveis no tempo.
Cortseqitentemente, os cientistas comportamentais têm
aplicado o conceito de valores e de sistemas de valores
como preditores de diversos critérios, como
comportamento organizacional, doaçöes, uso em mfdia de
massa, diferenças trarsculturais, e comportamento do
consumidor. As mais recentes aplicaçöes dos valores na
ârea de marketing, contudo, diferenciam-se de outras
literaturas. Instnlmentos que medem os valores têm sido
usados tanto para descrever a estm tura de valores de uma
populaçâo, quanto para explicar as diferenças em sistemas
de valores entre grupos de indivfduos que foram
definidos a priori. Todavia, o cortstnlto de valores pode
ser utilizado como critério para a segmentaçao de uma
populaçâo em gnzpos homogêneos de indivfduos que
compartilham um sistema de valores comum, e ta1
segmentaçâo pode ser utilizada como uma fonte rica de
dados para intervençöes de marketing. O presente
trabalho teve como objetivo desenvolver um modelo de
medida de valores humanos que, ao invés de obter
medidas agregadas, identifica distintos sistemas de
valores em uma mesma populaçâo e classifica seus
indivfduos de acordo com esses sistemas. Os dados
apresentados fazem parte de um estudo mais amplo sobre
preferências comerciais. No presente estudo, 800
brasileiros adultos responderam à Escala de Valores de
Rokeach, e tiveram seus dados sumarizados e
comparados a resultados equivalentes de uma amostra
Estado Unidertse. Seis segmentos de mercado foram
obtidos segundo a importância dada por cada grupo de
indivfduos aos valores especfficos pesquisados. Tais
segmentos variam em termos de representaçâo da
populaçâo, com algurts segmentos representando 8,9% da
populaçâo, e outros representando 25,10/0. Observa-se
ainda que esses segmentos foram inferidos a partir de um
ranking estabelecido anteriormente. A anélise conduzida
pretende ilustrar as facetas do modelo de medida
proposto, que nâo teve a intençâo de ser um estudo sobre
os sistemas de valores da sociedade brasileira. Discute-se
a validade e confiabilidade desse procedimento de
medida e segmentaçâo de mercado, e sua aplicaçâo para
campanhas de marketing mais bem direcionadas para os
sistemas de valores de uma sociedade.
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SC 14.1 CONTRIBLK OES METODOLX ICAS PAIG A
UTILIZAIXO DE JOGOS COMO INSTRUG NTOS DE
DIAGNöSTICO DO FUNCIONAMENTO COGNITIVO DE
CRIANCAS. Marilda Pierro de Oliveira Ribeiro (Faculdade
de Psicologia, Pontiffcia Universidade Catölica de Sâo
Paulo)

- Resumos de Comunicaçso Cientlka
SC 14.2 OFICINAS DE JOGOS PAltA ADOLLSCENTES. U51A
PROPOSTA DE INTERVENIAO. Lino de Macedo e Msrcia
Zampieri Torres (Laboratörio de Psicopedagogia
lrkstituto de Psicologia da Universidade de Sâo Paulo)

As tarefas de resoluçào de problemas têm sido propostas
na abordagem psicogenética com ênfase funcional, como
formas de estudar a inteligência em açào. Nesse sentido, o
jogo de regras, concebido como um conjunto de situaçöes
problema que mobiliza esquemas e conhecimentos do
jogador e que favorece a cortstrtlçâo de novos esquemas,
pode ser empregado como recurso para analisar aspectos
do funcionamento mental daquele que joga. O objetivo
deste trabalho, apoiado em seis estudos de caso, foi
avaliar a efetividade de procedimentos elaborados para
possibilitar o emprego de um jogo de senha como recurso
de anâlise do funcionamento cognitivo de crianças. Ojogo
consistia em descobrir uma figura escondida fazendo
perguntas. Numa dada partida, cabia a um dos jogadores
tentar descobrir a figura fazendo perguntas, que sö
dessem ser respondidas por ''sim'' ou ''nao'' e aoPu ,

outro, responder, cortsiderando a figura escondida. O
estudo desenvolveu-se em quatro etapas sucessivas: a)
partidas em que a criança fazia as perguntas, era
incentivada a pensar em boas perguntas, e a modificé-las
caso fossem pouco eficientes para ganhar; b) partidas em
que a pesquisadora trocava de papel com a criança em
partidas altemadas, utilizava uma estratégia que garantia
o acerto e assistematicamente fazia comentérios sobre
algumas de suas açöes ao jogar; c) exercfcios de
aprendizagem de noçöes relacionadas ao jogo; d) partidas
semelhantes às da primeira etapa e partidas com figuras
novas. Em algumas partidas em que a criança ganhava,
pedia-se que explicasse como havia jogado. Foram feitos
registros escritos e de gravaçöes em âudio. Para cada
partida realizou-se uma anâlise dos meios que a criança
utilizava para jogar, corksiderando o tipo de pergunta feita
e a interpretaçâo da resposta recebida em cada jogada,
bem com das relaçöes entre as jogadas. A partir da anâlise
das condutas da criança no conjunto de partidas de cada
etapa do estudo, aliada aos comentârios que ela fazia
espontaneamente e às explicaçöes que dava sobre como
havia feito para ganhar, caracterizou-se nfveis de
compreervsâo do jogo. Os resultados mostraram que a
comparaçâo dos nfveis de compreensâo do jogo, nas
etapas em que o jogo ocorreu, permitiu evidenciar se a
criança cortstruiu novos esquemas e conhecimentos para
jogar e em que condiçöes isto ocorreu, o que pode ser
tomado como indicador de seu funcionamento cognitivo
em sittlaçôes de resoluçâo de problemas e de
aprendizagem. Apesar dos procedimentos de anâlise e
coleta de dados empregados terem especificidades dada a
estrutura do jogo escolhido, a arquitetura geral da
metodologia utilizada pode ser tomada como uma
referência para planejar situaçöes em que se visa utilizar
jogos de regras como irkstrumento de diagnöstico do
funcionamento cognitivo de crianças.

Este trabalho apresentarâ os aspectcs metodolögicos da
proposta de oficinas de jogos para adolescentes realizadas
desde 1999 no Laboratörio de Psicopedagogia do Instituto
de Psicologia da oniversidade de Sào Paulo. Essas
oficinas visam o desenvolvimento operatörio de
adolescentes de 5as e 6as séries do Ensino Fundamental,
bem como a construçao de atitudes mais favorâveis à
aprendizagem escolar. Entre 1999 e 2001, as oficinas
serdram de contexto para uma pesquisa que se
concretizou como tese de doutorado do segundo autor,
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orientada pelo primeiro.
Apresentaremos a estrutura geral de cada oficina, os
irtstrumentos usados nos processos de intervençâo e para
avaliaçâo da evoluçào dos adolescentes. Do ponto de vista
estrutural, cada oficina percorre três momentos
especfficos; 1. Hora da Roda: momento inicial do trabalho
no qual os adolescentes se retinem para relatar livremente
situaçöes do cotidiano de vida e da escola; além disso, é
apresentado o plano de trabalho do dia; 2. Hora do Jogo:
os adolescentes dedicam-se a explorar, conhecer e
disputar torneios com um jogo principal previamente
escolhido e em relaçào ao qual sâo planejadas as
intewençöes; e 3. Cantinhos: momento final, no qual os
adolescentes escolhem livremente entre jogos ou desafios
de curta duraçâo que se encontram disponfveis nas mesas.
Nos processos de intervençio, sâo utilizados jogos de
tabuleiro e jogos de desafios, cuja apresentaçâo segue
algumas etapas: 1. reconhecimento das regras, 2.
realizaçâo de partidas visando o domfnl'o dessas regras, e
3. realizaçâo de torneios envolvendo dois a quatro
adolescentes em cada partida. Também sâo utilizados
desafios escritos que podem ser realizados
individualmente ou em pequenos grupos. As oficinas sâo
semanais e duram uma hora e meia cada; atendem grupos
de 12 adolescentes e contam com a participaçâo de dois
docentes que observam, registram dados e realizam
intervençöes durante as partidas. Semanalmente
acontecem ainda reuniöes nas quais se discutem os
aspectos mais relevantes observados a cada oficina. Ao
ingressar no projeto os adolescentes sâo avaliados do
ponto de vista operatörio por meio da Escala de
Desenvolvimento do Pertsamento Lögico (EDPL) de
François Longeot; do ponto de vista pedagögico também
sâo avaliados por meio de provas pedagögicas criadas
para esse fim. A mesma avaliaçâo é repetida ao final do
processo, que dura em torno de um ano. Esses
instrumentos de avaliaçâo pennitem verificar os
progressos obtidos. Sâo confeccionados ainda diérios
semanais que permitem acompanhar o processo de
evoluçâo dos adolescentes quanto às mudanças de
atitudes para a aprendizagem.
O trabalho das oficinas tem revelado que os adolescentes
obtêm progressos significativos do ponto de vista
cognitivo, a maioria superando o nfvel operatörio
concreto e ingressando no nfvel operatörio formal. Além
disso, chegam às oficinas em situaçao de fracasso escolar,
mas desenvolvem, em sua maioria, atitudes favoréveis à
aprendizagem e superam as dificuldades na escola.
(CNPq)
Palavras-chave; ohcina de jqos, desenvolvimento,
cprcnlizflgcnl, adolescentes
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Ffsica e Esportes, Universidade do Estado de Santa
Catarina, UDESC, Florianöpolis, SC)
Provavelmente, por descoasiderar o jogo, a escola credita
à educaçào apenas uma parte dela, a inicial, quando se
verificam indfcios de que o aluno assimilou o contetîdo
apresentado. No entanto, diversos outros aspectos da
aprendizagem, quando a criança é envolvida no jogo,
revelam-se. a) Se um conhecimento recém-adquirido nào
for solicitado por algum tempo, tenderà a se atrofiar como
os mtisculos de um braço quebrado. Porém, observando
as crianças pequenas, notamos que, assim que conquistam
algum novo conhecimento, imediatamente passam a
repeti-lo, e fazem isso à exaustâo. Quando uma pessoa
supera uma dificuldade que se impöe, caracterizando
uma aprendizagem, o fim desse processo registra o prazer
da conquista. Ora, a repetkâo do processo traz consigo o
prazer anterior. Daf tantas repetköes realizadas pela
criança pequena espontaneamente. Essa repetkâo
sistemética é bastante tfpica dos jogos. De modo que a
criança, apös aprender, repete para ter prazer e nâo mais
para dar conta de um objetivo fora dela. b) O jogo faz a
manutençâo do que foi aprendido. Considerando que o
contetido do jogo nâo é inédito, jogamos com as coisas
que jâ incorporamos, quer sejam habilidades motoras,
quer sejam sertsaçöes ou idéias. Portanto, quando
jogamos, fazemos repetir de forma circular as coisas que
jâ conhecemos num outro plano, mesmo que isso remeta
para outros conhecimentos. Essa repetiçâo sistemética
garante a integridade dos conhecimentos adquiridos.
Caso nâo houvesse essa repetkâo, os conhecimentos
poderiam se deteriorar. c) O jogo aperfekoa o que foi
aprendido. Sempre que o contetido de um jogo sâo as
coisas que aprendemos numa determinada situaçâo, a
repetkâo sistemâtica do jogo inevitavelmente aperfeiçoa
as habilidades adquiridas e envolvidas nele, porque essa
circularidade facilita o exercfcio. E assim se passa com
todas as coisas que repetimos. Um jogador de futebol nào
pode deixar de repetir diariamente as habilidades que tâo
bem conhece, sob pena de nâo mais progredir. d) Se,
durante o jogo, as habilidades podem ser aperfekoadas
pela repetkâo, isso certamente vai fazer com que o
jogador se prepare para novos desafios, isto é, para
assimilar conhecimentos de nfvel superior. Aquilo que era
fim, logo em seguida toma-se meio para novas aquisiçöes.
Eu ainda acrescentaria que, entre uma coisa e outra, a
aquiskâo nova é exaustivamente exercitada antes de se
colocar como meio para novas aquisköes. E esse exercfcio
ocorre no jogo, nâo importa se no plano apenas prâtico
das açöes motoras, ou se no plano das imagerts mentais.

Palavras-chave: Jogo, Aprendizagem, Eil/zcflffy

SC 14.5 O JOGO CARA A CAIG EM CRIANCAS DE 7 A 13
ANOS: UMA ANXLLSE CONSTRUIWLSTA. Lucia Mesquita de
Magalhâes (Faculdades Integradas Tereza Martin e
Colégio Santa Cruz, Sâo Paulo, SP)
A pesquisa foi apresentada como dissertaçào de mestrado
no programa de pös-graduaçâo da Faculdade de
Educaçâo da Universidade de Sâo Paulo (USP). Seu
objetivo foi analisar estratégias e procedimentos de
crianças em um jogo de regras o ''Cara a Cara'' na#'
perspectiva do construtivismo de Piaget e colaboradores.
Essa anâlise, ao mesmo tempo em que pretende
aprohmdar o conhecimento desse jogo especffico como
possfvel instrumento de trabalho na escola ou clfnica
psicopedagögica, $ procura discutir o processo de
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SC 14.3 INVFSTIGAIXO DE PROCEDM WTOS DE
lu clœ fpdo EM SIJEITOS INSUFICIENTE= NTE
ALFABETIZAW)S - UM ESTUX COM O JOGO ''MASTERMIND
SECRET SEARCH/'. SâViO Silveira de Queiroz; Gabriella
Resende Soares' & Roger Croce Pinheiro' (Departamento
de Psicologia Social e do Desenvolvimento - Universidade
Federal do Espfrito Santo - Vitöria - ES)
Introduçâo: De acordo com os resultados do CENSO 2000,
realizado pelo Instimto Brasileiro de Geografia e
Estatfstica (IBGE), 13,3% da populaçâo brasileira acima de
15 anos de idade corkstitui-se por analfabetos. Sabemos
que a forma pela qual uma criança apreende as regras da
alfabetizaçâo nâo é a mesma que o adulto utilizaria, por
uma série de fatores como, por exemplo, a experiência de
vida e maior familiarizaçao dele com letras e nûmeros.
Esta pesquisa teve por objetivo geral: Entender, por
intermédio do jogo Mastennind Secret Search, como
ocorre o processo de constnlçâo do conhecimento em
pessoas que n:o passaram por processo de alfabetizaçio
durante a infância. Os objetivos especfficos foram: a)
Verificar de que forma ocorre a construçâo do
conhecimento em pessoas com quinze ou mais anos de
idade que nâo passaram pelo processo de alfabetizaçâo
durante a infância - utilizando-se para isso a
epistemologia e a psicologia genética de Jean Piaget,
sobretudo em relaçào aos conceitos da dialética presentes
nessas disciplinas; b) Verificar de que forma, sempre no
âmbito da psicologia genética, algumas experiências de
vida pessoais ou profissionais do sujeito podem
influenciâ-lo no processo de alfabetizaçào. Realizamos
estudos qualitativos de casos em que a metodologia
utilizada baseou-se na abordagem cortstrutivista
microgenética, analisando-se jogadas e procedimentos
empregados pelos sujeitos, quatro estudantes com idades
variando entre 15 e 50 anos de idade, em infcio de
processo de alfabetizaçâo em escolas da rede péblica
municipal. O principal irtstrumento empregado foi uma
versâo adaptada do Jogo MasterMind Secret Search)
confeccionada de forma a facilitar a visualizaçâo das
letras. Procedimentos: Inicialmente o sujeito escolhia um
tema de seu interesse e o experimentador escrevia uma
palavra no local apropriado de forma que o sujeito nâo
pudesse vê-la, indicando o ntimero de caracteres que a
mesma continha. O sujeito tentava descobrir a palavra
escondida começando pela sua primeira letra; o
experimentador respondia se estava correta, acima ou
abaixo da letra citada. De acordo com a resposta os
cursores eram movidos, restringindo a ârea dos possfveis.
O procedimento foi repetido até a descoberta de cada
letra, sendo que o sujeito podia tentar acertar a palavra a
qualquer momento ou, primeiramente, achar todas as
letras que a compunham. Os resultados obtidos indicam:
a) permanência predominante de caracterfsticas do nfvel I
de desenvolvimento (conforme estabelecido por Piaget
em 1980) na soluçâo do problema; b) que temas mais
pröximos do cotidiano dos sujeitos aumentam as
possibilidades, mas de modo nâo sistematizado e eficiente
para resoluçâo do problema proposto.
CNPV PRPPG/UFES
Palavras-chave: Psicologia Genética; aljabetizaçâb; jogo da
senha de palavras

SC 14.4 O JOGO: ASPEGOS ESQIJECIDOS DA
APRENDtzAGEM. Joâo Batista Freire (Centro de Educaçâo
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cortstrtlçào de significaçzo por essas crianças, à 1uz dos
estudos de Piaget e colaboradores. Trata-se de um jogo
em que os participantes devem tentar descobrir uma
figura escondida pelo adversârio, entre um universo de
vinte e quatro. Para isso podem fazer perguntas sobre
las ue serâo respondidas apenas com ''sim'' ou ''nâo''e ,q .
Quem primeiro descobre a figura escondida é o vencedor.
O tabuleiro do jogo, com as vinte e quatro figuras
dispostas de tal modo que podem ser tombadas (ficando
escondidas), sugere o descarte sucessivo daquelas que nâo
forem mais possfveis soluçöes, de acordo com as respostas
recebidas. Foram feitos dois estudos. Participaram do
primeiro 12 sujeitos, de 8 a 13 anos, distribufdos em três
grupos, conforme a idade. Realizou-se um tomeio, no
qual cada um jogou um conjunto de três a cinco partidas
com cada um dos outros integrantes de seu grupo.
Depois, realizaram-se partidas em duplas. Participaram
do segundo estudo, igualmente, 12 sujeitos, de 7 a 13
anos, distribufdos em três grupos. A diferença foi que nào
se utilizou o tabuleiro do jogo nas partidas jogadas e que
houve uma entrevista ao final, sobre situaçöes problema
relativas ao jogo. Todas as partidas e entrevistas foram
gravadas em vfdeo e transcritas. A anélise dos dados
tratou dos seguintes temas; apreensào das regras do jogo;
erros no descarte de figuras (descarte incompleto,
descarte incorreto, descarte ao acaso, descarte inverso);
tipos de perguntas formuladas (quanto à sua maior ou
menor eficiência na busca da figura escondida); relaçöes
entre as perguntas de uma criança no decorrer de uma
partida (perguntas contraditörias ou redundantes);
interaçâo entre as crianças, ao jogarem em duplas;
explicaçâo das crianças sobre o jogo no contexto das
situaçöes problema. Houve diminuiçâo de erros e
corkstnlçâo de procedimentos mais eficazes em funçâo do
aumento da idade e da experiência adquirida pelos
sujeitos no desenrolar das partidas, sugerindo um duplo
efeito, do desenvolvimento e da aprendizagem. Sâo
apresentados grâficos e extratos de protocolos ilustrando
os aspectos analisados. Os estudos foram discutidos
especialmente em relaçâo aos seguintes aspectos:
interdependência entre processos de aprendizagem e
desenvolvimento, construçào da significaçâo
(incompatibilidade e negaçâo) e conexöes entre predicado,
conceito, jufzo e inferência.

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
quantificar esse grau de relaçâo entre os estfmulos em
protocolos de equivalência decorre do emprego de
escolhas forçadas entre alternativas discretas. 0 indivfduo
é forçado, em todas as tentativas de treino' a escolher uma
dentre duas ou mais altemativas, sem a possibilidade de
diferenciar ou expressar tal diferenciaçâo em relaçâo à
força ou convicçâo com que relaciona esses estfmulos.
Com base nessas informaçöes, o presente estudo
estabeleceu classes de equivalência compostas por
estfmulos abstratos e figuras de faces humanas
expressando ira, alegria e nojo. Os participantes
(estudantes universitârios) avaliaram os estfmulos
utilizando uma escala bipolar ancorada por adjetivos
opostos. Os participantes do grupo controle - que nào
receberam qualquer treino de discriminaçào condicional -
atribufram um valor médio pröximo a zero para os
estfmulos arbitrlrios (neutros). Como esperado, eles
avaliaram positivamente a face alegre; e negativamente as
faces de raiva e nojo. Os participantes que formaram
classes de equivalência avaliaram somente os estfmulos
arbitrârios. Eles atribufram valores positivos às figuras
equivalentes à face alegre; e valores negativos às figuras
equivalentes às faces de ira e nojo. A comparaçâo entre os
valores atribufdos às faces e aos estfmulos arbitrérios
fornece uma medida quantitativa do grau de
relacionamento entre eles, expresso pela transferência de
funçöes de alegria e ira, respectivamente. Assim, essa
medida pode se mostrar litil no estudo de algurts
parâmetros, entre eles o ntimero de nödulos.

Palavras-chave: Equivalência de Estimulos; Grful de Rcflff'fn
entre Estl-mulos; Expressöes Faciais

5C 15.2 TEMPO DE DETECG O DE ESTIMULOS ABSTRATOS
EQUIVALENTES A EXPRFSX FS FACMIS. Renato Bortoloti
(Universidade Federal do Parl), Jtilio César de Rose
(Universidade Federal de Sâo Carlos), Marcelo Caetano
(Universidade Federal de Do Carlos) e Olavo de Faria
Galvao (Universidade Federal do Parâ)

Apoio da FAPESP

Palavras-chave: jogo, desenvolvimento, aprendizagem

Argumenta-se que a transmissâo interindividual de sinais
de emoçâo teria significância biolögica e tem sido
demonstrado que a identificaçâo de emoçöes a partir do
que as faces sinalizam é muito eficiente. Psicölogos sociais
demortstaram, ainda, que uma expressâo facial de raiva
entre expressöes de alegria é mais fâcil e rapidamente
encontrada do que uma expressâo alegre entre raivosas. O
presente estudo procurou verificar se essa faculdade da
expressâo de raiva poderia ser transferida para estfmulos
abstratos que com e1a compusesse uma classe de

DE equivalência. Foram ensinadas a quinze estudantes
urtiversitârios relaçöes condicionais entre expressöes
faciais (A) e estfmulos abstratos (conjuntos B e C) e entre
os estfmulos do conjunto C com os de um outro conjunto
(D). Foi entâo testada a emergência das relaçöes BD e DB
que, logicamente, indicavam a formaçâo de classes de
equivalência entre os conjuntos de estfmulos
considerados. Os conjuntos A, B, C e D eram compostos
por três estfmulos cada, sendo A1, A2 e A3 fotografias de
faces humanas que expressavam, respectivamente,
alegria, raiva e nojo, enquanto B, C e D eram figuras
abstratas. Um pös-teste dispunha três figuras relacionadas
à mesma expressâo facial e uma que pertencia à classe de
outra expressâo. Os participantes eram irustrufdos a
selecionar essa ûltima no menor tempo possfvel, e doze
deles mostraram desempenho consistente. Os sfmbolos
relacionados à. expressâo de raiva foram selecionados em

1ll

SCOORD /5 EUENSqES DO PARADIGMA
EQUIVALENCIA DE ESTIMULOS

SC 15.1 M EDINX  O GRAU DA ltEl-AçAo ENrRE
ESTfMULOS EQUIVALENFES. Marcelo Salvador Caetanc/
(Universidade Federal de Sâo Carlos), Jtilio César de Rose
(Universidade Federal de Sâo Carlos) e Renato Bortoloti''
(Universidade Federal do Parâ)
Alguns investigadores defendem a noçâo de que, em
classes de eqûivalência, a força da relaçio entre os
estfmulos pode ter graus de variaçâo em funçâo de alguns
parâmetros tais como o nûmero de nödulos que separam
o sfmbolo do referente. Os dados que apoiam estas
afinnaçöes têm sido criticados em termos metodolögicos
e, além disso, alguns investigadores discutem a
impossibilidade lögica de variaçöes em graus de
equivalência. Uma dificuldade metodolögica para
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tempo significativamente menor que os relacionados à
expressâo de alegria. Os resultados parecem permitir
aumentar o ro1 de funçöes de estfmulos jâ descritas como
tranferfveis através da fonnaçâo de classes de
equivalência de modo a incluir um controle
discriminativo que possivelmente a histöria filogenética
humana concedeu a certos padröes faciais que sâo
indicativos da presença de um potencial agressor.

Resumos de Comunicaçâb Cientlf' lca
concebido como um modelo comportamental para o
estudo de relaçöes semânticas, poderia ser titil na
investigaçâo do significado de estfmulos auditivos em
indivfduos sob essas condköes. Neste estudo, duas
crianças nascidas surdas, e dois adolescentes que 

. 
se

tornaram surdos apös terem adquirido linguagem,
aprenderam relaçöes condicionais visuais-visuais entre
um conjunto de estfmulos A e um conjunto B (AB) e entre
o mesmo conjunto A e um conjunto C (AC). Os estfmulos
empregados foram formas arbitrérias. Testes de
discriminaçöes condicionais BC e CB verificaram a
formaçio de classes de estfmulos. Em seguida, os
participantes aprenderam discriminaçöes condicionais
entre estfmulos auditivos apresentados diretamente em
suas cöcleas (D), e as formas abstratas do conjunto C (DC)
que fizeram parte nas classes ABC. Os adolescentes
mostraram expansâo das classes de equivalência. As duas
crianças, porém, nâo aprenderam as discriminaçöes
condicionais entre estfmulos auditivos e visuais. A
despeito dessa dificuldade, o planejamento de
procedimentos apropriados para erksinar discriminaçöes
simples e condicionais para essas crianças poderia
fornecer uma boa preparaçâo para a posterior aquiskâo
de controle de estfmulos e significado pelos estfmulos
auditivos.

Palavras-chave: Discrintinaçöes Corlffïcitnlcïs; Implante
Coclear, Equivalência de Estl-mulos

Palavras-chave: Equivalência de Estl-mulos; Transjerência de
fknft-ks; Emressks Faciais; Controle Discriminativo

SC 15.3 EXTENSAO DO PAIGDIGMA DA EQUIVALINCIA
PARA O SIGNIFICADO DE SENTENCAS E INSTRUIXES. Andréia
Schmidt (Universidade de S:o Paulo), Deisy G. de Souza
(Universidade Federal de Sâo Carlos), & Maria Amélia
Matos (Universidade de Sâo Paulo)
O paradigma de equivalência de estfmulos fornece um
modelo comportamental para o estudo do significado.
Estudos sobre equivalência de estfmulos tem abordado o
significado de substantivos ou simulado a formaçâo de
classes compostas por estfmulos abstratos que podem ser
anâlogos experimentais de substantivos e seus sfmbolos.
Este estudo exploratörio estendeu o paradipna de
equivalência de estfmulos para o significado de sentenças
e irkstruçöes. Cinco crianças pré-escolares, com idades
entre 3 e 4 anos, aprenderam relaçöes condicionais AB e
AC entre nomes de objetos familiares (A), figuras (B) e
formas arbitrsrias (C). Testes de discriminaçöes
condicionais BC e CB verificaram a formaçao de classes de
estfmulos. As crianças também aprenderam
discriminaçöes condicionais DE e DF, entre verbos (D),
fotos de açöes (E) e formas arbitrérias (F), e passaram por
testes EF e FE. Duas dessas crianças mostraram
equivalência de estfmulos envolvendo tanto os
substantivos quanto os verbos, enquanto que as outras
crianças nâo formaram classes nem com verbos e nem
com substantivos. Em seguida, todas as crianças
receberam irkstnwöes para desempenhar açöes em relaçao
a objetos. As instrtlçöes foram apresentadas por meio de
palavras, figuras representacionais e formas arbitrârias,
equivalentes às palavras. As crianças que formaram
relaçe s de equivalência seguiram corretamente as
irkstrtlçöes mesmo quando elas eram apresentadas por
meio das formas arbitrérias. Esses resultados indicam que
o paradigma de equivalência é fltil para analisar a
compreertsâo de sentenças e o seguimento de irtstruçöes,
bem como para o ensino desses comportamentos.

Palavras-chave: Controle Instrucional; Equivalência de
Estlmulos; Controle de Estkmulos

SCOORD 16 CONSTRUG O DE
CONHECIM ENTO EM PSICOLOGIA ESCOLAR:
DIFERENTES PERSPECTIVAS

SC 16.1 Ch3 INSTRUMENTOS TEG OLX ICOS NM  ATIWDADES
COTIDIANAS DE CRIANCAS ENIXE 0 A 11 ANOS. Adriana de
Oliveira Barbosa Costa-, Mercedes Villa Cupolillo,
tDe/vrlflnlcnl: de Psicologia, Universidade Cat6lica de Gcifis,
Goiânia-Go)

Esta pesquisa foi realizada com base na enquete da
pesquisa ''Criando os filhos: a faml-lia goianiense e os elos
parentais'' que utilizou o padrâo de amostragem do IBGE
entrevistando 1272 faml-lias goianenses. Dentre diversas
informaçöes sobre as farm-lias de Goiânia fez-se um
recorte baseado nas questöes referentes às horas de
exposiçâo à. televisâo das crianças e as atividades
cotidianas tanto da pessoa entrevistada, quanto das
crianças. No questionério especffico sobre a criança foi
possfvel trazer à. tona suas vivências no âmbito familiar
contemporâneo analisando o tempo em que permaneciam
expostos a televisao. Foram identificadas 516 famflias com
crianças em idade de 0 a 11 anos, sendo que: 300 em idade
de 0 a 6 anos e 216 em idade de 7 a 11 anos. As
informaçöes cortstnzfdas apresentam um fndice de 317
crianças (61,4t$) que assistem a tv por até 3 horas e 116
(22,5$4 que assistem mais de 4 horas. Das 300 crianças
menores de 6 anos, 96 (310/0) permanecem por mais de 3
horas diârias expostas a tv. Estas irtformaçöes tornam-se
relevantes corksiderando-se que as crianças encontram-se
em um perfodo desenvolvimental de reestruturaçzo dos
processos psicolögicos naturais com o aparecimento dos
processos psicolögicos superiores, e que portanto as
crianças contemporâneas vivenciam atividades prâticas
nas interaçöes sociais cada vez mais tecidas por
instrumentos tecnolögicos como a televisâo. 2 relevante
considerar que pode ser maior o tempo despendido
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SC 15.4 FtmçôEs SIMBéLICAS DE ESUMULOS AUDITIVOS
EM INDM DUOS CoM IMPLANTE COCLEAR. Wagner Rogério
da Silva (Universidade Estadual Paulista - Bauru), Jair
Lopes Jr. (Universidade Estadual Paulista - Bauru), Deisy
G. de Souza (Universîdade Federal de Sâo Carlos), e
M aria Cecflia Bevilacqua

Um problema importante na reabilitaçâo de indivfduos
submetidos a implantes cocleares relaciona-se à
compreertsâo da linguagem falada. Um implante bem-
sucedido permite a recepçâo de estfmulos auditivos,
incluindo a linguagem falada. No entanto, se o indivfduo
ficou surdo antes de adquirir linguagem, os estfmulos
auditivos que passa a receber sâo destitufdos de contetîdo
simbölico. O paradigma de equivalência de estfmulos,
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diante da tv, visto que a maioria dos entrevistados declara
que assistem sistematicamente a tv todas as noites com a
famflia. O computador e o videogame também surgem
como mediadores que parecem reconfigurar as relaçöes
familiares tornando-se atividades cotidianas e por vezes
preferidas das crianças. Destas 516 famflias, 56 (110/4
possuem computador e/ou videogame em suas
residências e nâo raro em seus pröprios quartos. Outro
fato é que aquelas crianças que nâo possuem tais
instrumentos em suas residências, têm acesso através das
escolas ptiblicas e privadas, assim como em espaços de
lazer como o shopping ou comércios de brinquedos
eletrônicos da periferia. Estas informaçöes aproximam-se
de dados nacionais e mundiais e levantam relevantes
consideraçöes: alAs crianças tém-se constitufdo em uma diz
realidade onde a televislo, o computador e os jogos
eletrônicos fazem parte cotidianamente de suas
atividades, atuando de forma pouco conhecida nos
processos psicolögicos superiores; b) Tais instrumentos
que fazem parte do cotidiano infantil em idade cada vez
mais precoce parecem estar modificando as relaçöes
familiares a partir de novas formas de comunicaçâo que
se traduzem com o uso destes instrumentos. Buscando
compreender estas possfveis mudanças encontra-se em
andamento uma pesquisa qualitativa que objetiva
apreender esta realidade de profundas mudanças
paradigmâticas, de forma sistêmica, onde novas formas
de comunicaçâo, permitidas pelo uso de instrumentos
tecnolögicos constituem de forma diferenciada o
desenvolvimento das novas geraçôes.

Resumos de Co?nl//pïcl(Wo Cientlf' lca
possibilidade de ser um grande homem, de vencer a
batalha. No ''regime de internato'' caracterizado pela
dedicaçâo exclusiva aos estudos, pröprio da irtstitukâo
estudada, a subjetividade social é marcada pela inclusâo
desses aluncs na chamada comunidade iteana, assim
como, da exclusâo desses sujeitos da sociedade durante
esse processo de escolarizaçào. Entre os resultados
observados relativos a subjetividade individual aponta-
se: ''viver e respirar sö o ITA, ficamos isolados do resto do
mundo''. O mundo fica numa condkào de resto em
detrimento da grandeza institucional. Jâ a Disciplina
Cortsciente vai além de um dispositivo de controle das
consciências, é um princfpio moral norteador das
interaçöes humanas vivenciadas por estes sujeitos. No que

respeito a subjetividade social, registra-se entre as
observaçöes mais importantesz a honestidade como
atributo de reconhecimento dos iteanos e individualmente
como algo especial que delimita as interaçöes destes com
outros sociais. Neste contexto de significaçâo, é construfda
a irtstitukâo e constitufda a subjetividade dos sujeitos no
processo de escolarizaçâo da irtstitukâo estudada.

Palavras chave: Escolar, Desenvolvimento, Subjetividade.

SC 16.3 O PSICöLOGO ESCOLAR E A EDUCAIXO INFANTIL:
UM OLHAR SOBRE A INSEK XO DESSE PROFLSSIONAL NAS
Escol-M DE BIWVLIA. Ana Paula da Silva Franco Machado de
Campos**; Diva M. Moraes Albuquerque Maciel. (Lf10rclJH(?
de Microgênese das Interaçöes Sociais, Universidade de Brasilia,
Brast-lia, DF)

Palavras-chaveixzm-/ifs, educaçâo, instnlmentos tecnolégicos

SC 16.2 O PROCESSO DE ESCOLARIZAIXO NO 1. T. A .
Soraya Souza ** e Mercedes Cupolillo (Universidade Catôlica
de Goiés-Go)

O presente estudo visou investigar a irtserçâo do
Psicölogo Escolar na Educaçâo Infantil (0 a 6 anos), na
rede pliblica e particular de ensino do Plano Piloto de
Brasflia (Asa Sul e Norte), a partir das significaçöes
atribufdas ao seu papel profissional, à luz da abordagem
sociocultural constnltivista do de-senvolvimento humano.
A relevância do presente estudo deve-se ao ntimero
restrito de pesquisas nesta Jrea, e a pouca irtserçâo desse
profissional na Educaçâo lnfantil. Participaram do estudo
sete Psicölogas Escolares de nove instituköes particulares
que oferecem atendimento educacional a crianças de 0 a 6
anos, no perfodo de fevereiro a setembro de 2000. O
estudo foi desenvolvido em duas etapas: identificaçâo das
irtstituiçöes pûblicas e privadas de Educaçâo Irtfantil que
possuem o Psicölogo Escolar em seu quadro técnico no
Distrito Federal e levantamento de informaçöes sobre a
irtserçâo dos Psicölogos Escolares nas irtstituköes
particulares de Educaçâo Infantil, através da
caracterizaçâo das irtstituköes e de entrevista semi-
estruttzrada com os Psicölogos Escolares e seus dirigentes
nas instituköes identificadas no Plano Piloto de Brasflia.
Cortstatou-se que o Psicölogo Escolar nâo atua na
Educaçâo Infantil na rede pûblica do DF e na rede
particular sua presença é irrisöria. (Censo Escolar, 1999).
Dentre as funçôes levantadas a partir das entrevistas
realizadas com as psicölogas, predominam a avaliaçâo
diagnöstica, o atendimento e encaminhamento de alunos
com queixas escolara, a observaçâo das crianças na rotina
da institukâo, participaçâo no processo de adaptaçâo da
criança, entrevista inicial com os pais, para caracterizaçâo
da clientela e o atendimento de pais. Dessa forma,
corustatou-se a predominância do modelo clfnico de
atendimento, apesar da iniciativa de duas escolas em
ultrapassâ-lo, com açöes que focalizam o trabalho
interdisciplinar e sistêmico, como o trabalho com grupos
de professores, a seleçào de pessoal, e palestras e gnlpos
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Esta pesquisa teve como objetivo analisar como se
constitui no processo de escolarizaçâo dos alunos de
engenharia do lTA a cortfiguraçâo da subjetividade social
e individual. A metodologia utilizada é de natureza
qualitativa e para fundamentâ-la buscou-se no referencial
teörico söcio/histörico/cultural os princfpios
epistemolögicos norteadores no processo construtivo-
intemretativo do fenômeno a ser estudado. Os
participantes do estudo foram alunos de engenharia do
ITA, matriculados no primeiro ano do ensino
fundamental no alo letivo de 2000, oriundos de diversos
estados brasileiros, e que residiam na Escola. Os
procedimentos adotados foram entrevistas semi-
estruturadas com complementaçâo de frases, com doze
sujeitos, dos quais, cinco foram escolhidos para
entrevistas abertas, pelo critério de disponibilidade do
fenômeno. Na discussâo dos dados, apresenta-se a
configuraçâo dos momentos de corustituiçâo subjetiva
social/individual no modo de viver desses alunos. O ITA
é uma Irkstituiçâo de ensino superior cortstitufdo
estruturalmente e funcionalmente por caracterfsticas
singulares, tais como, autonomia didâtica, ''regime de
intem ato'' pela dedicaçâo exclusiva aos estudos e a
disciplina cortsciente. Estas categorias indicam a
configuraçâo da subjetividade corustrufda no processo de
escolarizaçâo desses alunos, a saber: subjetividade social -
a autonomia didâtica indica a superaçâo como a
possibilidade de ir além do pedido institucional e do
pröprio sujeito; subjetividade individual - a qual foi
evidenciada por meio do indicador superaçâo, isto é, da
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de pais. A anslise da irtserçâo do Psicölogo Escolar neste
estudo levou em consideraçâo que sua prltica deve ser
considerada a partir do contexto em que é realizada e que
a sua formaçào, além de um referencial bésico da
psicologia, precisa preocupar-se com a relaçâo escola-
sociedade, contribuindo desta forma com a movimentaçâo
do que nela se encontra cristalizado, e com o 'desmonte'
dos esquemas de resistência, de uma maneira ativa,
participativa, transformadora e crftica, centrando seu
trabalho prioritariamente em açöes conjuntas com os
outros profissionais da escola, levando em corsideraçâo a
bidirecionalidade das questöes educacionais, relacionais e
organizacionais, presentes na institukâo.
Apoio financeiro: CAPES
Palavras-chave: Psic6logo Escolar, Ffftlcflffib Injantil, escolas
partiailares.

- Resumos de Comunicaçso Cientlf' lca
ampliar os resultados do seu trabalho é preciso criar
espaço de discussâo e anélise do cotidiano da escola e das
posturas assumidas por cada um. Utilizando a
''linguagem das possibilidades'' é preciso estabelecer
metas, avaliar avanws e compartilhar ganhos diârios.
Esclarecer o papel do psicölogo escolar e que os
problemas identificados devem ser enfrentados pelo
grupo e nâo somente por um profissional. Deve-se
identificar os limites de atuaçào da escola, tendo clareza
do que pode ou nâo ser feito ali. A angdstia e sentimento
de impotência diante dos problemas sociais e familiares
dos alunos devem ser encaradas de frente, assumindo o
que sentem, encaminhando as situaçöes para as
instituköes govemamentais de direito. Essa postura exige
participaçào ativa em movimentos externos â escola que
envolva as polfticas ptiblicas em diferentes nfveis.
Portanto o projeto do psicölogo escolar deve ser
construfdo gradativamente, a partir do estabelecimento de
relaçöes de confianças com os membros da comunidade
escolar, se colocando como um aliado de todos os que
desejam a corstrtlçâo de um ensino ptîblico de qualidade.
'*Doutoranda do Instituto de Psicologia da Universidade
de Brasflia
Projeto financiado pelo Centro Universitârio Luterano de
Manaus.
Palavras-chave: educaçâ'o, psic6logo escolar, nlffflffïn em
psicologia escolar.

SC 16.4 CONSTRUINDO UM PROJETO DE ATUAG O EM
PslcoLocn ESCOLAR. Iolete Ribeiro da Silva- (Centro
Universitério Luterano de Manaus. Manaus, AM) e Diva
MCH;I Albuquerque Mcckl (Departamento de Psicologia
Escolar e (80 Desenvolvimento. Instituto de Psicologia.
Universidade de Brasilia. Brasflia, DF).

Pesquisas têm mostrado que em todo o mundo os
psicölogos escolares têm tido dificuldade em determinar
seus papéis e funçöes e que psicölogos divergem de
professores e diretores quanto à visâo de quais servkos
psicolögicos devem ser prioritariamente oferecidos na
escola. Do interesse inicial em investigar os processos
psicolögicos utilizados por crianças com dificuldades de
aprendizagem a attlaçâo do psicölogo evoluiu para uma
intervençào mais direcionada para as relaçöes
interpessoais no ambiente escolar e interaçâo escola-
comunidade. As exigências atuais s;o para que a
psicologia forneça referenciais para a leitura da prâtica
educativa como prâtica social e transformadora. Embora
existam diferentes servkos de psicologia escolar, o
objetivo central dessa érea é ajudar a aumentar a
qualidade do processo educacional através da aplicaçâo
do conhecimento psicolögico junto a diretores,
pedagogos, professores, alunos e pais, a fim de promover
aprendizagem e desenvolvimento. Para tal é preciso
oferecer serviços apropriados à realidade local. Com esse
intuito realizou-se no presente esttldo, uma pesquisa
qualitativa, numa escola da rede ptiblica estadual do
Estado do Amazonas, localizada em Manaus com os
objetivos de: identificar a dinârnica de funcionamento da
escola; levantar as expectativas da comunidade escolar
quanto à atuaçâo do psicölogo; pontuar aspectos
importantes para a elaboraçào de um projeto de atuaçâo
em psicologia escolar na escola estudada. Os participantes
foram professoras, diretor, pedagoga e alunos do turno da
manhâ. Para levantar os dados foram realizadas
entrevistas e observaçöes da rotina escolar. Os resultados
indicaram que a expectativa das professoras é que o
psicölogo ajude a resolver problemas familiares e
disciplinares dos alunos, jé o diretor espera que o
psicölogo torne as professoras mais comprometidas com o
trabalho e menos resistentes às mudanças. Nesse contexto
o psicölogo pode organizar atividades que dêem voz âs
professoras a fim de que percebam quâo relevante é o
papel que desempenham. é importante trabalhar a
integraçâo entre as professoras, em ftlnçâo da
agressividade e de competiçâo entre elas. Para
demonstrar que constituem uma equipe e sö assim podem

SC 16.5 A'l-tM çâo Do PSICéLG ;O ESCOLAR EM UM PRV
VESTIBULAR Do DISTRITO FEDEM L. Dolores Teixeira de FHIC
*
, Andréa Otero Cariello*, Patrt-cia M atos de Barros*, Silvana
Kllcdr Furtado* e Simone Roballo (Centro Universittirio de
Brasl-lia - DF)

A psicologia da educaçâo tem sofrido, nas ûltimas
décadas, inlimeras trarksformaçöes com o objetivo de
mudar o modelo de psicologia educacional do passado,
mostrando, por meio de uma nova postura, a sua
utilidade dentro das irtstituköes de ensino e aumentando,
assim, o seu campo de trabalho. Observa-se que, pelo
modelo de sistema educacional existente no Brasil e pelos
requisitos para se ingressar nas faculdades, os pré-
vestibulares ganham cada vez mais espaço e alunos,
porém, na maioria deles, nâo existe apoio psicolögico para
ajudar os alunos a enfrentarem esse momento crucial em
suas vidas. Dessa forma, o presente trabalho mostra uma
possfvel forma de atuaçâo do psicölogo em um pré-
vestibular, relatando uma experiência realizada em um
pré-vestibular destinado a estudantes de baixa renda, na
cidade de Taguatinga, situada no entorno do Distrito
Federal. Essa atuaçâo possibilitou aos 250 alunos do pré-
vestibular, aproximadamente com idades entre 17 e 25
anos, participarem do trabalho. A intervençâo realizada
teve como objetivo diminuir a tertsâo emocional dos
vestibulandos e melhorar a capacidade de aprendizagem,
preparando-os, assim, para o vestibular. Para a realizaçâo
do trabalho, partiu-se dos pressupostos que, nesse
perfodo de preparaçâo para o vestibular, os alunos têm
um alto nfvel de tertsâo, têm hâbitos de sono, de lazer e
alimentares inadequados, além de estarem confusos em
relaçâo à. escolha profissional que pretendem seguir. O
trabalho realizado cortsistia em uma rotina diâria de
atendimento aos alunos, nos quais foram utilizados
informativos sobre profissöes, testes vocacionais e mural
informativo na institukâo de ertsino. A partir de um certo
perfodo do trabalho, foram feitos, duas vezes por semana,
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treinamentos com técnicas para melhorar a atençào, a
concentraçào e a memöria de alunos voluntsrios. Além
disso, quinzenalmente, ocorriam encontros teméticos com
dinâmicas de grtlpo e vivências, nos quais foram
utilizados materiais especfficos, de acordo com as
dinâmicas selecionadas. De uma forma geral, o trabalho
possibilitou aos alunos participantes melhorarem a auto-
estima e a motivaçâo, desenvolverem a criatividade,
organizarem o tempo para um melhor aproveitamento
dos estudos e ampliarem as perspectivas para o futuro.
Com tudo isso, o trabalho realizado é relevante por
abordar nâo sö o aspecto cognitivo, mas também o
psicolögico, pois se sabe que estudar nâo é suficiente para
passar no vestibular, é preciso também o equilfbrio
emocional. Percebe-se, no entanto, que, apesar de ser uma
Jrea de grande demanda, hâ ainda poucos trabalhos
realizados em cursos pré-vestibulares e muito hâ o que ser
pesquisado sobre a atuaçào do psicölogo nesse novo
campo de atuaçào.

Bolsas: DCE do Centro Universitério de Brasflia
Palavras Chave: Psicologia Escolar, Pré-vestibular,
fnlcrncnff7o

Resumos de Ctml/rlfctzflo Cientlf' lca
possfvel de processos, conteûdos e estados psicolögicos, a
fim de incrementar o alcance cognoscitivo e a validade de
hipöteses e teorias psicolögicas. Em nosso entendimento,
variâveis intervenientes apresentam três caracterfsticas
importantes: sâo inferidas a partir de indfcios
comportamentais; podem integrar hipöteses cientfficas, na
condkâo de variéveis independentes ou dependentes; e
ficam ao alcance da mensuraçâo, porém de forma indireta.
Naturalmente, a metodologia de pesquisa teré de ser
adequada à intençào de busca de conhecimento da
experiência subjetiva, refratJria à observaçâo direta. Por
sua vez, cortstruçöes llgicas sâo definidas como idéias
abstratas, necessârias ao trabalho teörico e por duas
razöes: em primeiro lugar porque têm a funçào de
congregar cortsistentemente variéveis intervenientes e, em
segundo lugar, porque funcionam heuristicamente, ou
seja, permitem a geraçào de novas variJveis
intervenientes. A inclusào de ambas as classes de palavras
e por cortseguinte de conceitos na Psicologia promove um
modelo antropolögico no qual se destaca a experiência
subjetiva, sendo por isso mais coerente com crenças a
respeito de nossa condkào e namreza, largamente
difundidas e compartilhadas, mas que n:o podem ser
plenamente corroboradas.

Palavrai-chave: construçöes lôgicas, 'pcriétds intervenientes
e ontologia

SCOORD 17 EPISTEM OLOGIA E PSICOLOGIA

SC 17.1 VNtlévEls I= ERVENIENTES E CONSTRUX ES
LX ICM : TErmos E DEFINNOES. Helmuth Kriiger
(Departamento de Psicologia Social e Institucional da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ)

SC 17.2 As PSICOLOGIAS E O CAMPO EPLSTM CO: Do
JULGAMENTO i POSITIVAIXO DE UMA PLURAUDADE. Arthur
Arruda Leal Ferreira (Departamento de Psicologia Geral e
Experimental/ lnstituto de Psicologia/ UFRJ - Rio de
Janeiro - RJ)O vocabulârio psicolögico é formado por três classes de

palavras'. termos observacionais, variâveis intervenientes
e construçöes lögicas. O movimento behaviorista foi
reticente senâo francamente contrârio ao emprego das
duas flltimas classes, limitando-se portanto à utilizaçâo de
termos observacionais. Variâveis intervenientes referem
processos, contetidos e estadts psicolögicos nâo acessfveis
à observaçâo direta e cortstruçöes lögicas sâo conceitos
abstratos, necessérios à. elaboraçâo de teorias
cognitivistas, mas por igual indispensâveis a explicaçöes
psicanalfticas e à. compreertsâo humanfstica. Em ambos os
casos, trata-se de entes ideativos incompatfveis com a
visâo positivista, influente no m ovimento behaviorista,
sobretudo na anélise experimental do comportamento. Na
Psicologia Cognitiva dé-se o oposto, sendo necessârio
mobilizar variéveis intewenientes e cortstrtlçöes lögicas
em estudos e pesquisas sobre a cognkâo, afetividade e
personalidade. Resulta daf o interesse teörico em formular
definköes e apresentar esclarecimentos, que propiciem
clareza no entendimento da natureza desses conceitos,
ensejando-se dessa forma uma aplicaçâo sistemâtica e
cortsistente de variâveis intervenientes e cortstnzçöes
lögicas na prâtica cientffica e profissional de psicölogos.
Porém, na Psicologia contemporânea, consideravelmente
influenciada pelo movimento cognitivista, verifica-se um
tendência no sentido de se negligenciar possfveis
diferenças que podem ser estabelecidas entre conceitos
que refiram experiências conscientes ou infraconscientes.
De fato, o termo corrente mais empregado para referi-las é
corkstructo. Em nossa opiniao, desconsiderando diferenças
conceituais, reduzimos a clareza tanto na explicaçâo
quanto na compreensâo da experiência psicolögica. Quer
dizer, admitindo que a Psicologia possa ser desenvolvida
ao mesmo tempo idiogrâfica e nomoteticamente, seria
desejével dispor da maior capacidade de discriminaçâo

Muitos discursos podem ser lalxados com relaçâo a um
saber como a psicologia: pode-se buscar fundaments-la,
descrevê-la, historiâ-la, positivé-la, legitimâ-la, criticâ-la.
Todas estas atitudes no trato com os saberes s;o reunidas
sob a marca genérica de Epistemologia. Contudo, a
postura que e1a assume perante qualquer saber é
basicamente a de julgamento, notadamente quanto à
cientificidade deste. Se a epistemologia possui esta
posttzra legislante, impöe-se catalogar os foros
epistêmicos em que a psicologia é julgével. De irtfcio é
necessârio que se diferencie a epistemologia de outros
discursos como o gnosiolögico e o da filosofia das
ciências. X gnosiologia, cabe a reflexâo sobre as condköes
do conhecimento em geral. Contudo, todas gnosiologias
se aproximam de uma ontologia do sujeito, seja enquanto
substância pertsante, alma imortal, mônada ou complexo
de impressöes. Representa o esforço inaugurado por
Descartes e prolongado até infcio do século XX por Pierre
Duhem. Por filosofia da ciência, entende-se a tomada do
conhecimento cientffico como modelo para o
conhecimento em geral. Representa a trartskâo para uma
reflexâo inerente ao campo cientffico, como é pröprio da
epistemologia contemporânea. Neste caso a linhagem
mais fecunda é a kantiana, que cortsidera as pröprias
categorias e formas a priori do entendimento nos moldes
da matemâtica e da ffsica mecânica da época, final do
século XVlll. A ciência nâo possuiria pois histöria; seria
um mero desdobramento do entendimento humano
delimitado no sujeito transcendental em contato com a
diversidade sensfvel. Se a gnosiologia inaugura-se no
século XVII, a filosofia da ciência no final do XVIII, a
epistemologia é contemporânea, pröpria do século XX,
tomando como tema a pröpria feittzra da ciênciaz em sua
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concretude, sem nada dizer quanto ao conhecimento em
geral. E nada irJ marcar mais este fazer do que o seu
coM tante refazer, ou a ultrapassagem incessante que a
ciência impöe a si pröpria. f2 deste modo que as
epistemologias tratam da corkstante renovaçào das
ciências através da histöria, impondo um viés temporal
ausente nas demais reflexöes sobre o conhecimento. Ao se
fazer histöria das ciências, a epistemologia cientffica nâo
se torna um mero museu das idéias, dos métodos e seus
instrumentos obsoletos. Seu sentido estâ no ultrapassar,
ou seja, no progresso constante que mede esta superaç:o.
Se o sentido da ciência estl no progresso, a questâo
derradeira da epistemologia cientffica é o motor deste
progresso. Refinamento experimental por parte dos
positivistas; inteligência crftica, pelos racionalistas
aplicados; consenso (ou dissertso) da comunidade,
segundo Thomas Kuhn; regime de poderes para Isabelle
Stengers, sâo estes os principais motores sugeridos. Estes
quatro modelos serâo tomados como quatro föruns, onde
serâo avaliados o pleito da psicologia como saber
legftimo. A meta, deste trabalho, mais do que absolver ou
condenar à psicologia neste pleito, é buscar nos autos
instaurados por estas epistemologias, subsfdios que
permitam a descrkào positiva das condköes que a
conduzam a pluralidade do seu campo. E isto irâ
favorecer a constitukâo de um modelo: o da ''Mâquina de
mtiltiplas capturas''.

Apoio financeiro: FAPERJ e FWB (UFRJ).
Palavras-chave: Epistemologia; Hisllric da Psicologia;
Pluralismo

Rc.sl/plo.s de Ctlplurliclllp Cientf' lca
correlaçào para cada par de itens respondidos por ambos
os cônjuges. Em relaçâo ao primeiro par exemplificado
(''necessidadesv), a primeira correlaçâo é a seguinte: M23
x E23, r = -.075, n.s., onde se lê que a correlaçâo ''r'' entre
o item 23 respondido por 127 Maridos (cada um se
referindo a sua respectiva Esposa) e o item 23 respondido
por 127 Esposas (cada uma se referindo a seu respectivo
Marido) é igual a -0,075, nâo significativa. As demais
correlaçöes sâo (N=127; um asterisco indica p < .05; dois
asteriscos, p < .01): M23 x M02, r=.318*; E02 x E23, r=.079
n.s.; E02 x M02, r=.340**; M23 x E02, r=.201*; e E23 x M 02,
r=.019 ns. J5 os resultados relativos ao segundo par
(Qitîmes'') sào: M104 x E104, r=.155 n.s.; M104 x M86,
r=.054 n.s.; E86 x E104, r=.018 n.s.; E86 x M86, r=.319**;
M 104 x E86, r=.025 n.s.; e E104 x M86, r=.173 n.s. No
rimeiro par de iterts (''necessidades'') apenas duasP
correlaçöes sâo estqtisticamente significativas. No par do
segundo exemplo, apenas uma, indicando a presença da
contradkâo em alto grau. Qual a utilidade desses
resultados do ponto de vista de uma possfvel intervençâo
de natureza clfnica? Praticamente nenhuma, pois as
individualidades desapareceram. Mas o resgate da
individualidade na conjugalidade (Féres-carneiro) e da
especificidade qualitativa dessa conjugalidade face às
demais é possfvel por meio da decomposkâo dos
coeficientes de correlaçâo visando identificar a natureza
da contribukao de cada casal para o resultado final: é
positiva ou negativa? Se negativa (contraditöria), a
negatividade estâ na resposta do M arido ou na resposta
da Esposa?

Palavras-chave: Ccscl, Familia, Conjugnliffckc.
SC 17.3 ASIZECTOS M ETOX LX ICOS DA PESQULSA COM
CASALS: CORRELAG O E CONIRADIN O NO ESTUDO DA
CONUGAIJDADE. Cilio Ziviani (Universidade Gama Filho,
llio de Janeiro, RJ)
Hegel, ao conceituar a fanuelia na Filosofia do Direito,
define o amor como a consciência de minha unidade com
o meu outro de forma que n;o estando eu em isolamento
comigo mesmo, conquisto lninha autoconbciência apenas
ao renunciar à existência independente e ao saber da
mirtha relaçâo de unidade com o meu outro e desse outro
para comigo. Endossar, ratificar, aprovar esse outro é
recorthecê-lo com aceitaçâo. Isto é anerkennen, processo
que para Hegel pode levar ao reconhecimento recfproco,
reconhecimento capaz de descentralizar o conceito
cartesiano e kantiano de sujeito: a subjetividade
aufgehoben transforma-se em intersubjetividade. Nessa
perspectiva, o amor e a conjugalidade sâo
intersubjetividades cortstitufdas pelo reconhecimento
mtituo. Dentro desse quadro teörico-conceitual foi
desenvolvido (com Julia Bucher) irtstrumento com
cinquenta e dois pares de itens tipo Likert com cinco
categorias (nunca / raramente / às vezes /
freqflentemente / sempre) acopladas a contelidos como,
por exemplo ''Meu cônjuge planeja nossa vida conjugal
cortsiderando minhas necessidades'' (item 02) pareado
com ''Ao planejar nossa vida conjugal, considero das
necessidades de meu cônjuge'' (item 23). Outro exemplo:
''Meu cônjuge sente citimes de mim'' (item 86) fazendo
par com ''Sinto ciûmes do meu cônjuge'' (item 104).
Marido (M) e esposa (E) responderam
independentemente aos 104 iterts, cada par de itens
produzindo, portanto, quatro escores, dois referentes a
respostas do marido e dois referentes a respostas da
esposa. Esses quatro escores geram seis coeficientes de
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SC 17.4 PöS-MODERNIDADE E PSICOLOGIA SOCIAL:
Ir LICAIXF.S EIaLSTEMOLCCICM E St7cIAb. Gustavo Ata
Castafton'* (Doutorando em Psicologia Cognitiva, UFRJ,
Rio de Janeiro, RJ)
Este trabalho realiza uma anâlise da influência do
fenômeno cultural da pös-modem idade no
desenvolvimento da Psicologia Social contemporânea.
Trata-se de uma investigaçâo filosöfica, onde nâo coube
conduzir qualquer tipo de pesquisa empfrica e utilizou-se
uma metodologia filosöfica para lidar com o tema. O
problema aqui enfocado é o da influência dos
pressupostos filosöficos pös-modemos nesta disciplina.
Elabora-se uma discussào sobre a validade lögica e
filosöfica dos pressupostos ontolögicos e epistemolögicos
da Psicologia Social em sua vertente pös-moderna,
discutindo-se a questâo da possibilidade de pesquisa
cientffica baseada nesses pressupostos. Ciência é aqui
entendida como aquele modo de obtençào de
conhecimento que aspira a formular, mediante linguagens
rigorosas e apropriadas (e sempre que possfvel
matemâticas), leis universais que expliquem, ainda que
probabilisticamente, fenômenos da realidade objetiva que
transcendam as idiossincrasias culturais. Começa-se
abordando a questâo da definkâo de Pös-modernidade,
descrevendo a mesma como uma corrente cultural que
caracteriza-se basicamente por sua oposiçâo ao
racionalismo, ao individualismo e ao universalismo, e cuja
principais expressöes no pensamento epistemolögico sâo
o relativismo das obras de Thomas Kulm  e Paul
Feyerabend. A partir dessa definkâo, estabelece-se como
principal representante da Pös-modem idade na
Psicologia Social a sua corrente contemporânea conhecida
como Corkstrucionismo Social. Elabora-se uma anâlise dos
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pressupostos ontolögicos e epistemolögicos do
Corkstrucionismo Social, que é caracterizado pela
aderência às seguintes posköes epistemolögicas e
metodolögicas: 1) Corkstrtltivismo Social; 2) Anti-realismo;
3) Pessimismo Epistemolögico; 4) Anti-fundacionismo; 5)
Anti-representacionismo; 6) Irregularidade do Objeto; 7)
Fragmentaçào Teörica; 8) Nâo-neutralidade; 9)
Retroalimentaçâo Teörica; 10) Pragmatismo
Epistemolögico e 11) Anti-metodologismo. h partir da
anblise desse conjunto de pressupostos, conclui-se pela
inconsistência interna do Constnzcionismo Social, e além
disto, conclui-se por seu caréter anti-realista ontolögico e
pessimista epistemolögico, o que determina sua
incompatibilidade com a atividade cientffica. Na verdade,
a conclusâo de que o Corkstrucionismo Social é
incompatfvel com a ciência é uma derivaçâo necesslria da
escolha primeva de que nào podemos renunciar ao
sentido tradicional do tenno ciência, e de que isto também
vale para a Psicologia. Temos grandes problemas e
limitaçöes em nossa disciplina, principalmente de carâter
ontolögico. No entanto, nâo devemos alterar o significado
do termo ciência para adequar a Psicologia a ele, antes,
precisamos limitar o escopo da Psicologia para adequâ-la
à ciência. Portanto, rejeita-se a possibilidade de
constitukâo de uma Psicologia pös-moderna como uma
contradkâo em termos, e aponta-se para a necessidade de
uma nova filosofia da ciência psicolögica. Além disso,
aponta-se para a necessidade de uma demarcaçâo mais
clara entre Psicologia Filosöfica e Ciência Psicolögica,
fundamental para que a Psicologia sobreviva como ciência
e enquanto prâtica respeitada pelo conjunto da sociedade.
Por tîltimo, analisa-se as implicaçôes das crenças
epistemolögicas do Cortstrucionismo Social nas açöes de
polftica acadêmica de grupos que as assumem,
concluindo que uma vez que admite-se que o domfnio da
validade epistemolögica é o domfnio polftico, detennina-
se como foco fundamental da vida acadêmica desses
grupos a ocupaçào e controle das entidades reguladoras e
promotoras das atividades cientfficas e profissionais da
Psicologia.
Palavras-chave: Pôs-moderniâade, Construcionismo Social,
Epistemologia
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reavaliar o seu pensamento e conigir alguns erros de
interpretaçâo repetidos freqûentemente na historiografia
tradicional da psicologia. No entanto, em que pesem os
vârios esforços de elucidaçâo de sua extensa obra e a
publicaçâo de alguns excelentes trabalhos sobre aspectos
conceituais de seu projeto de psicologia, vârios pontos
ainda permanecem obscuros, destacando-se af o problema
do método. Além disso, parece haver uma enorme lacuna
em todo esse empreendimento, a saber, uma falta de
atençào generalizada em relaçâo aos dois primeiros livros
de W undt Beitrâge zur Theorie der
Sinneswahmehmung e Vorlesungen ttber die Merkschen-
und Thierseele - que constituem uma etapa hmdamental
na formaçâo de seu pensamento. Nesses trabalhos
recentes, as poucas referências feitas a ambos os livros sâo
geralmente superficiais e jamais mencionam as
incongruências existentes entre algumas concepçöes af
presentes e o pertsamento posterior de Wundt. O objetivo
do presente trabalho é começar a preencher essa lacuna,
analisando a concepçâo de método apresentada por
Wundt nesse perfodo inicial de sua obra. Nossa hipötese é
a de que os dois livros acima referidos constituem um
bloco coeso, que representa o pfimeiro projeto de uma
psicologia cientffica elaborado por Wundt, centrado
sobretudo em preocupaçöes de carster metodolögico. Os
resultados de nossa investigaçlo evidenciam
principalmente que: 1) a proposta inicial de Wundt tem
uma fol'te influência positivista, uma vez que a reforma
da psicologia implica um veemente replidio à metaffsica e
a adoçào do método das ciências nattlrais; 2) a an4lise, a
induçâo e o raciocfnio por analogia sào considerados os
principais procedimentos para se chegar às leis gerais que
governam os fenômenos mentais; 3) hâ um priviltgio do
método experimental em relaçâo aos outros métodos, o
que acarreta a supremacia da psicologia individual em
relaçao à psicologia dos povos. Com base nesses
resultados, conclufmos que existe uma ruptura
fundamental entre esse perfodo inicial e a obra posterior
de Wundt, especialmente no que diz respeito às suas
concepçöes metodolögicas. Finalmente, sugerimos que a
anélise cuidadosa dos primeiros trabalhos de W undt é
hmdamental para que se alcance uma compreensâo mais
adequada de seu perksamento, além de evitar que
venhamos a incorrer nos mesmos erros historiogrâficos do
passado.

Palavras-chave: Wundt, metodologia, psicologia

SC 17.5 A CONCEPG O DE MéTODO NA OBRA INICIAL DE
WUNDT. Saulo de Freitas Araujo (Departamento de
Psicologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de
Fora, MG)
Nas duas tiltimas décadas, tendo como ponto de partida a
comemoraçào do centenârio da fundaçâo do Laboratörio
de Leipzip a obra de Wundt tem sido objeto de grande
interesse por parte de algurus autores, que têm procurado
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AEC 01 ESTILOS PARENTAIS: UM ENFOQUE NA
DINXMICA FAMILIAR DUIGNTE O MOMENTO DAS
REFEICOES. Paula Inez Cunha Gomide, Daniela Jatte
Bussadori*l, G;IàHck Mello Sabbag*z, Cislaine Cristhiane
Berri*.b (Universidade Federal do Parank Curitiba, PR)
A sociedade moderna depara-se constantemente com
episödios que envolvem comportamentos antisociais de
crianças e diante desta problemâtica, pesquisadores das
mais variadas âreas de conhecimento buscam explicaçöes
na tentativa de amenizar ou mesmo prevenir esse quadro.
Questöes como ''o que causa comportamento antisocial,
como e por que e1e é aprendido?'' vem sendo exploradas.
Uma vertente de pesquisa sobre esse assunto centra-se nas
interaçöes familiares e préticas educativas aos quais as
crianças sâo submetidas, uma vez que o processo
educativo é cortsiderado uma das principais variâveis
responsâveis pelo desencadeamento do comportamento
antisocial. Os maus-tratos para com a criança; a
negligência paterna/ materna; a rejekào dos pais; a
disciplina rfgida e inconsistente com o uso de punköes
ffsicas, a disciplina relaxada, altamente permissiva e
incortseqitente, o pouco envolvimento dos pais com as
crianças; o reforçamento de comportamentos coercitivos;
a falta de suporte parental, falta de monitoramento
parental, briga entre pais, supervisâo deficiente,
paternidade autoritâria e controladora, pouca estimulaçâo
cognitiva e pouco uso de reforçamento positivo, e falha no
incentivo a criança podem ser considerados como
variâveis importantes e desencadeadoras de
comportamentos anti-sociais Este trabalho busca
averiguar como se dâo as relaçöes familiares durante as
refeköes, bem como a influência da 'I'V neste momento de
reuniâo da famflia. Ta1 trabalho apresenta-se como uma
das vertentes de uma pesquisa cujo objetivo maior é
correlacionar prlticas educativas ao aparecimento de
comportamento antisocial em crianças e adolescentes.
Pesquisadores de todo o mundo apontam para os efeitos
nocivos da violência da 'rV sobre crianças e adolescentes.
Os programas infantis em lugar de educar e transmitir
valores morais e éticos estâo cada vez mais focalizando
violência e cenas de alto risco para o desenvolvimento
infantil. Muitos estudos têm demortstrado a capacidade a
TV em transmitir informaçöes e mudar atitudes sociais, e
caba ainda ressaltar que a maior influência da TV no
comportamento humano é indireta, sutil e cumulativa /
nâo imediata e direta. Para a realizaçâo da pesquisa,
aplicou-se um questionârio com escala tipo Likert de três
pontos, contendo 10 questöes que levantam algumas
prâticas que ocorrem sempre, as vezes ou nunca, durante
o momento das refeköes, em 500 famflias de uma escola
particular e outra pflblica de Curitiba. Os resultados
apontam significativa influência da 7'V nos momentos em
que a famflia poderia estar junta, realizando
acompanhamento diârio dos acontecimentos pertinentes à
famflia; mostram também as diferentes percepçöes de pais
e filhos quanto algumas situaçöes familiares, além de
demonstrar que a maioria da amostra se reline
exclusivamente nos finais de semana.

Palavras-chave: llcomportamento anti-social, lystilos
parentais, 3lmidia

ENTRE DURK /O DE COMPORTAMENTO
PRECORRENTE AUXILIAR E DESEMPENHO NA
BATERIA DE RACIOUNIO DIFERENCIAL (BRD). Jorge
M. Oliveira-castro, Rkrfnc M. Oliveira-castro'h Domingos 5.
Coelbo, Célia C. 7. Leite*, Raquel R. Capucci *, Luciflnc 5.
Parra* e Carolina R. C. Caroalho* (Departamento de Processos
Psicol6gicos Bisicos, Univeïsidade de BrasiliarBrast-lia, DF).

Quando alguém é descrito como resolvendo problemas
aritméticos mentalmente, parte do que se afirma é que a
pessoa é capaz de solucionar os problemas sem realizar
certos passos intennediârios, como escrever os ntimeros,
necessârios no infcio do treino. No decorrer do treino,
certos comportamentos precorrentes nâo requeridos
deixam de ocorrer. Tendo em vista que a taxa de
diminukâo do comportamento precorrente auxiliar pode
ser utilizada como uma das medidas de velocidade de
aprendizagem, e que diferentes autores têm ressaltado a
necessidade de se compreender melhor os processos
blsicos de aprendizagem ('kognitivos'') relacionados às
diferenças de desempenho em testes de ''inteligência'', o
objetivo do presente experimento foi verificar possfveis
relaçöes entre o desempenho de tarefas de laboratörio que
medem a duraçâo da resposta precorrente auxiliar e o
desempenho em uma bateria de testes de raciocfnio.
Noventa e três estudantes universitârios participaram de
três sessöes experimentais, sendo solicitados a aprender
conjuntos de pares associados, formados por fonnas e
caracteres arbitrârios. Em cada tentativa das sessöes,
formas arbitrérias eram apresentadas em um
microcomputador, como primeiro membro do par,
podendo o participante consultar uma tela de auxflio para
ver os caracteres que compunham o segundo membro;
sua tarefa consistia em aprender o segundo membro de
cada par. Os participantes também responderam a um ou
dois dos cinco testes de raciocfnio (verbal, abstrato,
mecânico, numérico e espacial) que compöem a Bateria de
lkciocfnio Diferencial (BRD), logo apös o término de cada
uma das sessöes experimentais. Maiores velocidades de
aprendizagem nas três sessöes experimentais estiveram
significativamente correlacionadas com maiores escores,
menores tempos gastos para responder o teste, e maiores
escores por tempo no subteste de raciocfnio abstrato.
Além disso, maiores velocidades de aprendizagem nas
três sessöes experimentais estiveram significativamente
correlacionadas com menores tempos gastos para
responder e maiores escores por tempo nos subtestes de
raciocfcinio verbal, numérico, mecânico e espacial.
Correlaçöes positivas significativas também foram
encontradas entre a latência para responder nas tarefas
experimentais e o tempo gasto para responder aos
subtestes. Os resultados sugerem que a acurâcia e a
velocidade para realizar tarefas que dependam pouco de
treinamento explfcito anterior (i.e., raciocfnio abstrato e
tarefas experimentais), mesmo que de natureza bastante
diferente, tendem a covariar. Por outro lado, a velocidade
e acurécia nas tarefas mais dependentes de treinamento
explfcito anterior (i.e., verbal, numérico, espacial, e
mecânico) talvez sejam influenciadas por variâveis
diferentes. Maiores irtformaçöes sobre as variâveis que
influenciam a velocidade e acurâcia dos testes tornam-se
necessârias inclusive para a validaçâo e utilizaçâo dos
testes. Tarefas de laboratörio como as que foram aqui
utilizadas podem vir a ser titeis para o desenvolvimento
de testes mais ''neutros'' culturalmente e podem servir de
base para o desenvolvimento de testes dinâmicos
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AEC 02 DIFERENCAS INDIWDUAIS NA
VELOCIDADE DE APREMXZAGEM: RELAX ES
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computadorizados. Apoio: PIBIC/CNPq

Apoio : PIBIC/CNPq Palavras-chave: generalizaçâo recombinativa; pares
assodados; cemportamento precorrente auxiliar.

Palavras-chave: inteligência; comportamento precorrente
auxiliar; velocidade de aprendizagem

AEC 03 EFEITOS DE RECOMBINAG O DE
UNIDADES MENORES SOBRE O COMPORTAMEU O
PRECORRENTE AUXILIAR. Domingot SJTJfO Coelho, yrge
M . Oliveira-castro, Daniela Dias llibeiro*, MITHJIAIJ L. S.
Pinheiro* (Departamento de Processos Psicol6gicos Biisicos,
Universidade de Brasl-liayBrasl-lia, DF).

Simulaçâo da aquiskâo da linguagem escrita pode ser
realizada alterando algumas dimertsöes discriminativas
da tarefa (e.g., variaçâo da poskâo da letra na sflaba ou na
palavra). Tais dimensöes discriminativas podem ser
quantificadas a partir da probabilidade programada de
reforço dada a forma (PlkForma), por poskào (PRPos) e
frequência média de reforço (FMR). No presente estudo,
os efeitos de diferentes probabilidades programadas de
reforço entre as caracterfsticas de estfmulos e respostas em
pares associados sobre o tempo de auxflio total estimado
para aprendizagem (érea da f'unçao) foi investigado.
Quarenta e quatro alunos, divididos em quatro grupos,
memorizaram oito pares associados em sessôes de treino e
recombinaçâo numa tarefa computadorizada de pares
associados compostos por pares de formas (estfmulos) e
pares de caracteres (respostas) arbitrârios onde cada
forma sinalizava um determinado caractere. Na Condkâo
Variaçào de Poskâo ou VP (FMR = 2; Pr orma = 0,5;
Pftpos = 0,13), houve alteraçâo de poskâo entre as formas
e respectivos caracteres (e.g., F1F2-c1c2 e F2F1-c2c1)
simulando a situaçâo de mudança de poskâo de sflabas
nas palavras. Na Condkâo Variaçâo de Poskâo e
Adjacência ou VAP (FMR = 2; PllForma = 0,5; Pr os =
0,13), ocorreram variaçöes tanto da poskào do caractere
na seqflência quanto do caractere adjacente (e.g., F1F8-
c1c8 e F7F1-c7c1) simulando a situaçâo de aprendizagem
de leitura, em que hé mudança tanto de letras adjacentes
quanto de poskâo das letras nas sflabas. Na Condkâo
Variaçào de Adjacência ou VA (FMR = 2; Prorma = 0,5;
Pr os = 0,25), formas e caracteres foram apresentados nas
mesmas posköes, mas ocorreram variaçöes de formas e
caracteres adjacentes (e.g., F1F2-c1c2 e F1F3-c1c3);
simulando a situaçâo de mudança de letras adjacentes a
uma letra fixa. Na Condkao Linha de Base ou LB (FMR =
2; Pr orma = 0,5; Pr os = 0,25), nâo houve alteraçâo com
relaçâo à poskâo dos caracteres nem com relaçâo à
adjacência dos mesmos (e.g., F1F2-c1c2 e F1F2-c1c2). Apös
o treino, foi testada a generalizaçâo das relaçöes
aprendidas, através da recombinaçâo das posköes e
adjacências dos caracteres aprendidos nas sessöes de
treino. Observou-se diminuiçao sistemâtica de érea da
f'unçâo das sessöes de treino para aquelas de
recombinaçâo para todos os participantes nas Condköes
VP, VAP e VA e aumento para seis participantes da
Condiçâo LB. ANOVA comparando a porcentagem de
ganho da ârea da ftmçâo entre as condköes nas sessöes de
treino mostrou diferenças significativas entre as condiçöes
LB e VAP; entre as sessöes de recombinaçâo, a ârea da
Condkâo LB foi significativamente maior do que aquelas
das Condköes VP e VAP. Os resultados sugerem que
variaçzo simultânea de poskâo e adjacência acarreta
aumento no tempo de aprendizagem .

O presente estudo investigou os possfveis efeitos da
iniqùidade entre reforços e de regras sociais sobre o
comportamento de escolha entre contingências de
cooperaçâo e competiçâo, Três experimentos foram
realizados. Em cada um deles, estudantes universitsrios
foram divididos em três grupos que se diferenciavam em
termos da iniqflidade entre reforços na contingência de
cooperaçâo: no gnlpo 100-80, o sujeito ganhava mais que
seu ''parceiro'' (fictfcio); no grupo 100-120, o sujeito
anhava menos que seu ''parceiro''; e, no grupo 100-100: ,
nâo havia iniqitidade de reforços entre os membros da
dupla. Na contingência de competkâo, o ganhador
sempre recebia 10 vezes mais que o perdedor. Os
participantes foram expostos a cinco condköes
experimentais: i) linha de base 1, onde sujeito e ''parceiro''
recebiam o mesmo ntimero de pontos na contingência de
cooperaçâo; ii) linha de base 2, onde a iniqflidade entre
reforços foi manipulada para os grupos 100-80 e 100-120;
iii) regra favorâvel à cooperaçao; iv) retonm à linha de
base 2; e v) regra favorâvel à competkâo. No Experimento
1, os contadores com os pontos totais (acumulados) de
cada membro da ''dupla'' eram apresentados a cada
tentativa e nâo havia cortseqienciaçào para o
comportamento de seguir regras que descreviam
vantagens sociais para o comportamento de cooperar ou
competir. Os resultados mostraram efeitos das duas
variéveis manipuladas. No que se refere à iniqûidade
entre reforços, a escolha por cooperaçâo aumentou à
medida que a iniqflidade tomou-se favorâvel ao sujeito.
lsto é, o gnlpo 100-80 apresentou escolhas mais
acentuadas por cooperaçâo do que o gnlpo 100-120,
enquanto o grupo 100-100 mostrou valores
intelnnediérios. Com a apresentaçâo da regra favorâvel à
cooperaçâo, a escolha por cooperaçâo aumentou para
todos os participantes, a despeito da iniqttidade
programada. Com a introduçâo da regra favorâvel à
competkâo, a escolha por cooperaçâo diminuiu para os
grupos 100-80 e 100-100, e variou assistematicamente para
gnlpo 100-120. Com o objetivo de melhor avaliar a
influência das regras sobre a escolha, foram realizados
dois outros experimentos. No Experimento 2, os
participantes recebiam 10 pontos, apresentados apenas
para o pröprio sujeito, caso seguissem a regra em vigor, e
tinham acesso aos contadores acumulados (referentes à
tarefa) dele e do parceiro. Os resultados desse
experimento foram assistemâticos. No Experimento 3,
cada participante tinha acesso apenas aos seus pröprios
contadores (um para a tarefa de cooperar ou competir e
outro para o comportamento de seguir regra). Foram
obsenrados efeitos sistemâticos apenas para o Grupo 100-
120, ou seja, os participantes apresentaram
correspondência entre a regra apresentada e o
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AEC 04 EFEITOS DA INIQOIDADE DE REFORCOS
SOBRE O COMPORTAMENTO DE SEGUIR REGM S EM
UMA SITUAIXO DE ESCOLHA ENTRE COOPERAR E
COMPETIR. Ana JQHKJI C. R. JJ-JQHJ,S (Universidade
Cat6lica de Goiâs, Gtilnfn, GO, e Universidade de Brasl-lia,
DF), Josele Abreu-lkodrigues, Alessandra Souza*, Ana jflrlflfrl;l
Souza*, Lclfcfc Santos*, M arcela Abreu-Rodrigues*, Stella
Marais* (Universidade de Brast-lia, Brasl-lia, DF)



: ,XD1l Xcl//ijt'ip Azlml de Psicologia - Resumos de CtmpalcllWp Cielltlhca
comportamento de escolha. Além disso, para todos os à alimentaçâo diferenciada no biotério e na caixa
grupos, os efeitos da iniqitidade entre reforws foram experimental. Esses problemas foram corrigidos no
menos acentuados do que aqueles observados no Experimento II, onde os resultados foram mais
Experimento 1, provavelmente devido à nâo apresentaçào sistemâticos. A maior serksibilidade da taxa FR pode ser
do contador do ''parceiro''. Esses resultados sugerem que atribufda ao fato desse esquema produzir taxas mais altas
o comportamento social estâ sujeito às contingências e, conseqùentemente, um maior custo de respostas. Os
ambientais tanto quanto qualquer outro comportamento, dados sugerem que o efeito da histöria de reforçamento é
além de apontarem uma altemativa metodolögica para afetado por variâveis motivacionais e que a saciaçâo
uma anâlise experimental do comportamento social. contribui para a sertsibilidade comportamental a

mudanças no esquema de reforçamento.P
alavras-chave: Regrls, iniqliiâade Jk rejorços, cooperar,
competir Bolsa de Mestrado (CNPq); Bolsa de Iniciaçào Cientffica

(PIBIC/CNPq)

Palavras-chave: histkria de reforçamento, trvrcft-fcs
estabelecedoras, sensibilidade comportamental.AEC 05 EFEITOS DE HISTURIA DE

REFORCAMENTO E OPERK OES ESTABELECEDORAS
SOBRE A SENSIBILIDADE COMPORTAMENTAL.
Raquel AlJ*+, Josele Abreu-Rodrigues, Alessandra Souza* e
Leticia Santos* (Universidade de Brasl-lia, Brast-lia, DF).

Diversos estudos têm demonstrado efeitos corksistentes da
histöria de reforçamento sobre o responder subseqûente.
Adicionalmente, a literatura tem demortstrado efeitos
diferenciais da saciaçao sobre o responder em esquemas
de reforçamento. O objetivo do presente estudo foi
investigar os efeitos conjuntos da histöria de reforçamento
e do nfvel de saciaçao sobre a sensibilidade
comportamental. Durante a Linha de Base (Experimento
l), pombos foram expostos a um esquema mult FR DRL
até a estabilidade da taxa de respostas. No Teste de
Sensibilidade, os sujeitos foram distribufdos em três
grupos que diferiam no nfvel de saciaçâo antes da sessâo
experimental: no Grupo 1, os sujeitos recebiam 30 g de
alimento 120 min (A), 60 min (B), 30 min (C), 30 min (C) e
30 min (C) , respectivamente, antes de cada sessâo de
teste; no Grupo 2, a ordem de liberaçio do alimento foi
CBAAA; e no Grupo Controle, o alimento foi liberado 23
h 30 min antes da sessâo. No Experimento II, foi
determinada a quantidade mâxima de alimento que cada
sujeito poderia ingerir. A Linha de Base foi idêntica
àquela do experimento anterior. No Teste de
Sensibilidade 1, os Grupo 1 e 2 recebiam 100% e 20% da
quantidade mâxima de alimento, respectivamente, antes
da sessâo. Em seguida, os sujeitos retomaram à Linha de
Base até a estabilidade da taxa. Finalmente, foi realizado o
Teste de Sensibilidade 2, idêntico ao primeiro, exceto que
o esquema em vigor era um mult FI FI. Em ambos
experimentos, a manipulaçâo do nfvel de saciaçào
mostrou efeitos diferenciados. No Experimento 1, a
diminukâo no nfvel de saciaçâo foi acompanhada por
aumentos na taxa de respostas do Grblpo 1 e diminuköes
na taxa do Grtlpo 2 . Nesse experimento, a histöria de
reforçamento também mostrou efeitos diferenciados, uma
vez que a taxa diminuiu mais no FR. No Teste 1 do
Experimento 2, observou-se um decréscimo na taxa de
respostas do Grupo 1 em funçao do aumento no nfvel de
saciaçâo; ta1 decréscimo foi mais acentuado para o
componente FR. Para o Grupo 2, as taxas se mantiveram.
No Teste 2, o Grupo 1 apresentou um decréscimo na taxa
''FR'' enquanto a taxa ''DRL'' tendeu a se manter. No#
Grtzpo 2, foi observado um efeito assistemâtico sobre a
taxa ''FR'' e um acréscimo na taxa ''DRU'. No Experimento
1, os efeitos da manipulaçâo no nfvel de saciaçâo parecem
ter sido influenciados pela ordem da exposkâo às
condköes experimentais. Além disso, a variabilidade
observada pode ser atribufda à falta de controle da
quantidade de alimento ingerida pelos sujeitos e também
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AEC 06 REGRAS ENQUANTO FAS: UMA
ALTERNATIVA METODOLX ICA. Ana Karina C. R. de-
Farias (Universidade Catélica de G&Js, Goiânia, G0, e
Universidade de Brasklia, DF), Josele Abreu-Rodrigues, Carlos
Eduardo Cameschi, Alessandra Souza*, Ana Janal-na Souza*,
Lettkia Santos*, Marcela Abreu-Rodrigues*, Stella M orais*
(Universidade de Brasilia, Brast-lia, DF).

Regras têm sido comumente definidas como estfmulos
verbais que especificam uma contingência (definkâo
estrtltural) ou como estfmulos discriminativos (definkao
funcional). Algurts autores têm proposto uma revisâo
conceitual do tenno ''regra'', propondo que o mesmo é
mais adequadamente empregado naquelas situaçöes em
que os estfmulos verbais alteram as f'unçöes
comportamentais de outros estfmulos (FAS). Com base
nessa proposta, o presente estudo teve por objetivo
oferecer uma alternativa metodolögica para a investigaçâo
de regras enquanto FAS. O Experimento 1 foi dividido em
duas fases. Na Fase 1, estudantes universitérios foram
submetidos a quatro condköes experimentais: linha de
base 1 (nomeaçâo de quatro polfgonos - sem conseqflência
programada), linha de base 2 (nomeaçâo das cores da tela
- sem conseqflência programada), treino (reforçamento da
nomeaçào correta dos polfgonos) e teste (indicaçâo da cor
da tela correlacionada a cada polfgono). Na Fase 2, a
ordem de exposkâo às condköes experimentais foi
alterada, sendo a linha de base 2 transferida para o final
do experimento. Nâo foram obtidas diferenças entre a
porcentagem de acertos, durante o teste, entre os
diferentes participantes expostos às duas fases
(aproximadamente 900/4. No Experimento 2, investigou-se
os efeitos de irtstruçöes acuradas e inacuradas sobre a
funçâo exercida por estfmulos nâo verbais (cor da tela). A
ordem de exposkâo às contingências foi a mesma que na
Fase 2 acima, mas os participantes receberam a irtstruçâo
de que havia relaçâo entre cor da tela e polfgono. A
acurécia das instruçöes foi manipulada alterando-se o
grau de correspondência entre polfgono e cor da tela. Para
o Grupo 1, a regra era 100% acurada (mesma cor de tela
em todas as apresentaçöes de determinado polfgono); e,
para o Grupo 2, era 60% acurada (em três das cinco
apresentaçöes de um determinado polfgono, a cor da tela
era a mesma). Durante o teste, o Grtlpo 2 apresentou uma
porcentagem de acertos menor que o Grupo 1, embora
todos os participantes tenham aprendido a nomear
polfgonos ao final do treino e tenham nomeado as cores
corretamente na condkâo de linha de base 2. Esses
resultados indicam que a funçâo exercida por outros
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estfmulos (no caso, a cor da tela) foi alterada pelo grau de
acurécia da instruçâo, apoiando a conceitualizaçào de
regra enquanto estfmulo alterador da f'unçâo de outros
estfmulos. Esse tipo de anâlise oferece uma altemativa
metodolögica para o estudo de uma f'unçao exercida por
regras diferente daquela tradicionalmente apontada (i.e.,
estfmulo discriminativo). o

Palavras-chave: regra, estl-mulo alterador fk/i/pflp

AEC 07 BEHAW OIUSMO, INTERBEHAW OIUSM O E
AS FRONTEIM S DE UMA CIZNCIA DO
COMPORTAMENTO. Emmanuel Zngltny Tourinho
(Departamento de Psicologia Experimental, Universidade
Federal do Park Belénl, PA).

Ao propor, em 1938, um programa de pesquisas que
visava a edificaçâo da psicologia como ciência do
comportamento, dando seguimento ao trabalho inaugural
de J. B. Watson, B. F. Skinner assinalava que o recurso a
eventos (conhecidos ou especulados) pertinentes a um
domfnio (neurolfisiolögico para explicar fenômenos
comportamentais, assim como supostos mentalistas,
concorria e desencorajava o desenvolvimento de uma
disciplina que investigasse o comportamento como
fenômeno que se define por relaçöes organismo-ambiente.
A investigaçào de relaçöes comportamentais, do ponto de
vista skinneriano, poderia prosseguir à parte e
independentemente do que se estabelecesse sobre sua
base fisiolögica. O tema da independência de uma ciência
do comportamento frente aos fatos (neurolfisiolögicos
reaparece em obras posteriores de Skinner, assim como na
literatura analftico-comportamental contemporânea,
sinalizando a insuficiência do que até o momento se
estabeleceu sobre os limites de independência e
complementaridade entre os dois campos de
conhecimento. Desde a década de 20, o problema foi
também Kantor, no contexto da

como
examinado por J. R.

proposkào do interbehaviorismo abordagem
psicolögica, uma vertente da tradiçâo behaviorista que
partilha com o behaviorismo radical sldnneriano a noçâo
de comportamento como relaçâo. Kantor criticou
sistematicamente as tentativas de solucionar os impasses
da jovem ciência psicolögica por meio de reducionismos
de caréter biolögico e apontou o que cortsiderava
conseqitências negativas do ''dogma do cérebro''. Trata-se
de um autor que nâo cultiva, em relaçâo às ciências
biolögicas, uma poskao de desconhecimento, mas que,
por outro lado, compreende o domfnio de uma ciência do
comportamento como independente daquelas. Com o
objetivo de tornar mais claros algurts aspectos envolvidos
no confronto entre modelos alternativos de explicaçâo dos
fenômenos psicolögicos, o presente estudo examinou
como Kantor elaborou originalmente o problema das
fronteiras entre ciência do comportamento e fisiologia. O
estudo envolveu, inicialmente, um levantamento das
obras de Kantor e a identificaçâo de referências à
fisiologia e/ou ao ''dogma do cérebro''. A leitura
preliminar das obras selecionadas teve como base as
seguintes categorias de registro: a) fronteiras entre
fisiologia e psicologia; b) o fisiolöp'co como
cortstitutivo/explicativo do comportamento; c) a adoçâo
de explicaçöes fisiolögicas na psicologia; d)
filogênese/ontogênese; e) ambiente interno/externo; 0
controle de respostas por condköes corporais; e g)
relevância dos eventos fisiolögicos para anélise da VOZ
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privacidade. A poskâo de Kantor foi sistematizada em
categorias analfticas que salientam: a noçâo de
independência de uma ciência do comportamento frente
aos fatos (neurolfisiolögicos, a vinculaçâo de apelos
fisiolögicos com tradköes mentalistas em psicologia, a
influência da fisiologia como base para a suposkào de que
conceito de reflexo seria suficiente para explicar

comportamentos humanos complexos e a inadequaçâo da
dicotomia ffsico-mental. Dentre outras contribuköes, a
anâlise de Kantor explicita o papel do mentalismo na
promoçâo de um reducionismo biolögico na psicologia,
antecipa a necessidade de princfpios adicionais ao reflexo,
que dêem conta de processos adaptativos originais para
explicar comportamentos humanos complexos e sinaliza a
persistência na psicologia comportamental de categorias
analfticas préprias de uma tradiçâo dualista em
psicologia.

Trabalho parcialmente financiado pelo CNPq (AI
520062/98-1).
Palavras-chave: behaviorismo radical, irflcrk/lczérdsnlo,
ciência do comportamento.

AEC 08 SENSIBILIDADE XS CONTINGZNCIAS E
CONSTRUG O DE UM PROCEDIMEX O. Josineide
Alves Santos (Centro Universitârio Hermt-nio Ometto, Araras-
SP) e Jûlio Cfscr Coellw de Rose (Universidade Federal de .%0
Carlos, Sfi'I? Carlos-SP).

Na maioria das vezes, o comportamento de pesquisar
orienta-se por um plano experimental e pela aplicaçâo de
um procedimento, com ênfase no seguimento inconteste
de etapas, passos ou regras especfficas. Nâo
desconsiderando que toda pesquisa envolve planejamento
e rigor metodolögico, a exigência do submetimento do
comportamento do pesquisador a um plano inflexfvel
acaba por provocar a irtsensibilidade ao desempenho dos
participantes e às necessidades de mudanças. A
sertsibilidade às contingências se tradlzz às vezes pelo
caréter de cortstruçâo que determinados procedimentos
demonstram. O presente estudo tem como objetivo
descrever como um procedimento de ertsino para
aprimorar a compreensâo de leitura de textos nanutivos
foi constnlfdo ao longo de sua aplicaçâo. O procedimento
foi realizado com cinco alunos da 4a série do ertsino
fundamental e ensinava-se a estes os elementos principais
de um texto (personagens, local, problema, açöes e
resultados) por meio do preenchimento do mapa da
histöria. O procedimento inicial cortsistia em ertsinar cada
elemento, em separado, em uma inica sessâo, com base
em dois textos; fazer um teste na sessâo seguinte, sem
corksultar o texto; e iniciar o ensino do outro elemento.
Conttzdo, as crianças reclamaram por nâo poderem
consultar a histöria e se desempenharam mal no teste.
Assim, permitiu-se a consulta à histöria. Em novo
procedimento, realizou-se uma sessâo de defirtkâo do
elemento, uma de preenchimento do mapa com a ajuda
da pesquisadora, uma sem ajuda e uma de teste. No
ensino do ''problema'', reavaliou-se que o uso de dois
textos e dois mapas em uma tinica sessâo era inadequado,
pois os alunos queixavam-se de cansaço. Observou-se que
os alunos desempenhavam-se melhor na identificaçao
oral dos elementos do que ao preencherem o mapa. Dessa
maneira, cada aluno passou a ler um trecho do texto em

alta (antes ocorria em silêncio), enquanto a
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Pesquisadora questionava sobre os elementos que
surgiam. As crianças chateavam-se e reclamavam da falta
de novidades das atividades. 0 risco de desistência era
iminente. Por isso incorporaram-se vârias brincadeiras
(caixinha-surpresa, jogos de adivinhaçâo), realizadas
antes para tomar o ambiente mais descontrafdo e das
quais os alunos demonstravam gostar Cvamos brincar de
novo de adivinhar?'), como meio de solicitar a
identificaçâo dos elementos. No ensino das ''açöes''
elaborou-se um novo procedimento, incluindo uma sessâo
de definkâo do elemento, duas de preenchimento do
mapa com ajuda da pesquisadora, duas sem ajuda e uma
de teste. Considerou-se esta estrutura a mais adequada.
Para cada uma dessas mudanças realizadas foram
observadas melhorias nos desempenhos dos alunos e
mais motivaçâo deles para participarem da pesquisa,
constatando-se, portanto, que tais refinamentos tornavam
o procedimento mais eficaz e mais apropriado para
ertsinar os elementos principais de uma histöria. Conclui-
se que a atençâo do pesquisador às contingências que
surgem no momento de aplicaçâo do procedimento, a
adoçào de uma postura flexfvel diante do seu plano e a
cortsideraçao dos alunos como participantes da pesquisa e
nâo apenas como sujeitos, nâo implicam em menor rigor
metodolögico e nem inviabiliza alcançar os objetivos aos
quais a sua pesquisa se propöe.

(FAPESP)
Palavras-chave: procedimento; mudanças; crfcnfl.
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professora foram também denominadas de acadêmicas e
dispersivas. Entre as acadêmicas foram registradas:
Explicar Tarefas (ET), Chamar a Atençâo (Cha), Reforçar
Respostas (11R) e Dar Ordens (DO) e, entre as dispersivas,
foram registradas: Distrair-se (D) e Distanciar-se dos
Alunos (DA). As observaçöes, em ntîmero de dez, foram
realizadas por duas bolsistas, que observaram cada sujeito
uma vez por semana. As categorias foram registradas
durante dez minutos, onde cada minuto foi dividido em
fraçöes de quinze segundos. Nestes, cinco segundos
foram reservados para a observaçâo das categorias da
dfade e dez segundos para o registro em uma folha
especial que era dividida em três colunas num formato de
trfplice contingência (antecedente - açâo - conseqûente).
Através dessas observaçöes, pôde-se perceber que,
durante a maior parte do tempo, as crianças estavam
concentradas no cumprimento de tarefas. Verificou-se
também que a professora, em algurs momentos, teve
dificuldades em atender aos chamados de vârios alunos
ao mesmo tempo. Esse fato contribuiu para que ela
chamasse a atençao de algurts alunos que estavam
realizando tarefas, quando solicitada por mais de um
simultaneamente. Os reforços ocorriam quando os alunos
realizavam uma tarefa correta, mostrando desempenho
no aprendizado. Pode-se concluir, entâo que como
cortstatam algurts autores que o que existe nas escolas é
um problema na relaçâo professor-aluno que se dâ
quando o professor muitas vezes dispensa mais atençâo
aos comportamentos inadequados do que àqueles
considerados adequados, favorecendo a ocorrência de
comportamentos incompatfveis com a aprendizagem.
Entâo, para controlar o comportamento dos alunos, a
professora começa a utilizar a coerçâo, levando estes a
emitirem comportamentos de esquiva e fuga, verificados
em larga escala nas escolas da rede pliblica como o
fracasso e evasâo escolar.

'Alunas bolsistas do PIBIC - CNPq.

Palavras-chave: llEquivalência de est'-mulos, zpnjonnâtica,
lloàscrncflo em sala de aula.

AEC 09 OBSERVAG O EM SALA DE AULA:
AVALIANDO OS EFEITOS DE UM PRX EDIMENTO
DE ENSINO COMPUTADORIZADO EM CRIANCAS DE
UMA ESCOLA DA REDE PUBLICA. Ana Carolina Seara
Simone*, Analu Regis Fentandes*, Raquel Guetks Pimentel* e
#sJ Gonçalves Medeiros (Departamento de Psicologia,
Universidade F'ederal de Santa Catarina, Florianépolis, S'C ).

A sala de aula, enquanto contexto de ensino, pode
configurar-se como local apropriado para a observaçâo
das relaçôes professor-aluno, bem como das demais
variâveis que interferem no processo ensino -
aprendizagem . Para verificar os efeitos de um
procedimento de ensino computadorizado (utilizando o
programa de ensino Mestre@, desenvolvido por Goyos e
Almeida (1994) na Universidade Federal de Sâo Carlos).
utilizado no Laboratörio de Informâtica de uma escola da
rede pûblica, foram realizadas observaçöes em sala de
aula da relaçâo professor-aluno ao longo do
procedimento, cujo objetivo era o ensino do repertörio
inicial de leitura e escrita às crianças com dificuldades de
aprendizagem. Foram observadas as atividades
acadêmicas e dispersivas dos alunos, bem como as
atividades realizadas pela professora, tendo por base
algumas categorias comportamentais. As categorias
comportamentais observadas a partir das relaçöes
existentes no contexto de sala de aula, foram aquelas
relacionadas às atividades acadêmicas e dispersivas dos
alunos. Dentre as categorias comportamentais acadêmicas
foram registradas: Interagir com a Professora (lP).
Cumprir Tarefa (G ) e Ficar Atento (FA) e, dentre as
dispersivas, foram registradas: Distrair-se (CD), Auto
Manipular-se (AM), lnteragir com o Colega (IC), Cumprir
Orderts (CO), Recusa Responder a Tarefas ou Orderus (RT)
e Outros Comportamentos (OC). As atividades da
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AEC 10 M ODELO ANIA L DE ANOREXIA POR
ATIVIDADE: A RELAG O ENTRE INGESTXO DE
ALIM EU O E CORRER NA RODA DE ATIVIDADE.
Cinthia de Azevedo Piccinato*yLaboratôrio de Psicoloqia
Experimental Anélise do Comfortamento, Pontncia
Universidade Catôlica de .$470 Paulo, .1:, Paulo)

A anorexia é um dos ''fenômenos humanos'' que tem sido
estudado em laboratörio com animais infra-humanos. Tais
estudos têm explorado variâveis que podem estar
associadas aos comportamentos observâveis em pacientes
anoréxicos e gerado''modelos'' para descrkâo, anâlise e
intervençâo em tais casos. Um modelo comportamental jâ
descrito na literatura e que se propöe a investigar tais
variâveis é o modelo animal de anorexia por atividade.
Anorexia por atividade é um termo que descreve um
possfvel efeito da combinaçâo entre dietas e exercfcios. O
objetivo desse estudo foi verificar se a privaçâo de
alimento, obtida através de diferentes restriçöes na
quantidade de alimento, aumentaria o valor reforçador da
atividade na roda de atividade, em ratos machos. O
principal equipamento utilizado foi uma roda de
atividade da Med Associates equipada com um breque e
uma barra especialmente adaptado para esse estudo.
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Foram utilizados 7 sujeitos, divididos em três condköes
alimentares; privaçâo abrupta (10 gramas de raçâo por
dia), privaçào gradual (retirada diâria de pequenas
quantidades de raçao) e alimento livre. Depois de
passarem por um treino de pressâo à barra, tendo como
conseqûência a oportunidade para correr na roda
atividade, os sujeitos fizeram uma sessâo de linha de base
do valor reforçador da atividade na roda, usando um
esquema de razâo progressiva. Apös essa sessào,
sujeitos ficavam privados de alimento, de acordo com a
condkâo alimentar atribufda para cada um, por 16 ou 8
dias. Depois desse perfodo, todos os sujeitos passaram
pelo teste do valor reforçador da atividade na roda. Apös
o teste, dois sujeitos de cada condkâo de privaçâo, e um
da condkào de comida livre, ficaram mais 16 ou 8 dias
com comida livre, voltando, portanto, à condkâo
alimentar da linha de base. Em seguida, outro teste do
valor reforçador da atividade foi feito. ()s principais
resultados obtidos foram: a) dois sujeitos da condkâo
abrupta tiveram um aumento do valor reforçador da
atividade na roda de 25% e 33% cada, em relaçâo ao teste
do valor reforçador da atividade na condkâo de comida
livre; b) os três sujeitos da condkào gradual tiveram um
aumento de 660/0, 16% e 66% e, os dois sujeitos da
condiçâo livre tiveram um aumento de 0% e 200% cada e
c) dos sujeitos que fizeram o retorno a linha de base
(alimentaçâo livre), em quatro dos cinco sujeitos foi
observado um aumento do valor reforçador da atividade
em relaçâo ao teste feito na mesma condkao
anteriormente. Foi possfvel concluir que pequenas
quantidades de alimento podem aumentar o valor
reforçador da atividade na roda, mesmo quando a
restrkâo alimentar nao proporcionava uma perda de peso
corporal significante. E ainda, a pröpria exposkâo a
atividade pode ser uma importante variàvel no aumento
do valor reforçador da atividade na roda.

Trabalho parcialmente financiado pela CNPQ

Palavras-chave: anorexia :0r atividade, pHrflfl() de alimento,
valor rejorçador
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comportamento dos ratos de laboratörio. Na verdade,
busclvamos entender o aprendizado do pröprio aluno
frente a um tipo de aula em que é possfvel criar, buscar e
avançar. Para isso, o aluno precisava responsabilizar-se
pela busca do seu conhecimento e adquirir autonomia no

de percurso do seu apreender. Essa disciplina ofereceu
condköes de assumir o compromisso com o ''aprender a
aprender'', uma vez que oportunizou ao aluno ser o leitor

os e/ou uma presença que obsel'va e se experimenta,
controla as variâveis, analisa e tenta ir além do olhar e
compreender. f: uma aprendizagem que convoca a
presença do ''Sujeito da Ciência''; um ato que oscila entre o
discurso disciplinado e aquele que obriga professor e
alunos a safrem do lugar que se pretende imutâvel,
trazendo como conseqûência o despertar do interesse pela
pesquisa. Esse tipo de aprendizagem marca o infcio de
uma caminhada compromissada com o aprender a fazer,
uma vez que ali residem as bases de sustentaçâo e
formaçâo do psicölogo. Assim, foi despertado.em mim o
gosto pela pesquisa, fazendo-me iniciar o trabalho de
monitoria. Na prâtica de monitoria, a visâo que tenho da
disciplina e do processo de ensino-aprendizagem é de
uma perspectiva diferente da de aluna; seja daquela que
recebe passivamente o saber do professor ou, mesmo,
daquela que interage e se compromete com o seu
aprender, conforme é estimulado pela disciplina. Na
f'unçâo de monitora, posso observar o posicionamento dos
acadêmicos frente ao processo e à postura da professora, a
maneira como ela conduz as aulas e como recebe e
intervém frente às angtistias dos alunos e outros afetos
decorrentes do efeito do método de ertsino, que leva o
aluno a se implicar com uma aprendizagem reflexiva e
crftica. Essa vivência me instiga a aprofundar ainda mais
os conceitos compreendidos na disciplina, articulando-os
às outras âreas do saber fazer da psicologia, estudados no
decorrer do curso, e a refletir sobre a formaçâo do
psicölogo.

Palavras-chave: AI(? de aprender; pesquisa cxzcrinlcnllf;
monitoria.

AEC 11 SABER APRENDER E APREENDER PARA
SABER. Helena Maria Rizzon M flrïcnf e Melissa de Oliveira
Boeira. (Departamento de Psicologia da Universidade de Caxias
do Sul - Caxias do Sul - RS.)

Saber aprender e estudar para saber sâo hâbitos ligados à
escola da vida. Porém, nâo se encontram naquela escola
que se ocupa em transmitir conhecimentos e faz testes
para verificar quanto, daquilo que o professor ensinou, o
aluno memorizou. Estudar para saber é reflexo da
caminhada da vida, e esta, uma escola que cedo nos
ensina a saber como aprender a resolver os problemas do
dia a dia, para nâo sermos atropelados. Por outro lado, o
que nos ensina a escola criada pelo homem? O que nos
ensina a universidade? O curso de Psicologia, nos ensina a
ser psicölogos? Estas interrogaçöes foram surgindo pouco
a pouco. Quando iniciei minha caminhada, como
estudante de psicologia, participando de aulas em que o
professor expunha e o aluno recebia de fonna passiva,
muitas vezes, pensei nessas questöes. Porém, foi durante a
disciplina de Psicologia Geral e Experimental lIl -
aprendizagem e anâlise experimental do comportamento,
que comecei a compreender que aquilo que estava em
estudo era algo além da observaçâo e anélise do

AEC 12 EFEITO DO ATRASO DO MODELO NO
TREINO COM  EMPARELHAM ENTO CONSISTENTE
DE ESTfMULOS COMPLEXOS. Grauben Assis e Aline
Beckmann de Castro Menezesz (Departamento de Psicologia
Experimental/universidade Federal do Parâ).

Estudos envolvendo o controle do comportamento por
estfmulos complexos procuraram evidenciar o controle
por ambos os elementos constituintes do modelo
complexo. Em pesquisas conduzidas em nosso
Laboratörio desenvolveu-se um procedimento de treino
de discriminaçâo condicional com emparelhamento do
modelo com um estfmulo de comparaçâo consistente na
ausência de reforçamento diferencial imediato, no qual
quatro universitârios foram submetidos a um treino de
emparelhamento consistente das relaçöes AB-E/F e AD-
C/F envolvendo modelos complexos. Testes de simetria,
transitividade e equivalência avaliaram a emergência de
novas relaçöes condicionais. Em seguida, foi realizado o
desmembramento dos treinos (simplificaçâo) AB-E/F e
AD-E/F em AB-E e AB-F, seguido dos mesmos testes de
trartsitividade e de equivalência. Dois participantes
apresentaram relaçöes emergentes antes e apös o
desmembramento dos treinos. Os resultados indicaram
que esse desmembramento proporcionou um aumento no
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controle por ambos os componentes do estfmulo modelo
complexo, entretanto, com variabilidade inter-
participantes. A literatura tem apresentado resultados
com treino de discriminaçao condicional onde o atraso do
modelo tem exercido um controle discriminativo mais
rigoroso sobre o responder condicional. O objetivo do
presente estudo era avaliar os efeitos do atraso do modelo
complexo com um procedimento de treino com
emparelhamento consistente. Participaram seis
universitérios de ambos os sexos, recrutados por contato
pessoal em diferentes cursos de graduaçâo. Foi utilizado
um computador com tela sensfvel ao toque para
apresentaçâo e registro dos dados comportamentais. O
estudo foi realizado no Laboratörio de Psicologia
Experimental e dividiu-se em cinco fases, sendo três de
treino e duas de teste. Em todas as fases, o atraso do
modelo foi zero, ou seja, apös a resposta de observaçâo ao
modelo o mesmo desaparecia da tela e três estfmulos de
comparaçâo eram apresentados simultaneamente. Na
Fase 1 - com estfmulos simples, três relaçöes eram
ensinadas. Fase 2 - com estfmulos complexos, combinaçâo
das relaçœ s anteriores em duas relaçöes com o treino
complexo. Fase 3 - estfmulos simples, testes de
trarksitividade e equivalência. Fase 4 - com estfmulos
complexos, desmembramento do treino complexo em três
relaçöes. Fase 5 - reaplicaçâo dos testes. Um participante
nâo atingiu o critério na Fase 1 e foi dispertsado do
experimento. Todos os demais obtiveram loû?/o de acerto
em todos os blocos de treino. Destes cinco participantes,
três estabeleceram relaçöes de equivalência. Os resultados
demonstraram que houve tlma reduçao da variabilidade
inter-participantes, em relaçâo aos estudos antedores. O
controle discriminativo foi mais efetivo em comparaçao
ao estudo anterior, possivelmente devido ao atraso do
modelo exercido ambos os elementos do modelo

- Resulnos de Comunicaçâo Cientsca
do mesmo conjunto de letras (CA). Em seguida, testou-se
14 relaçes envolvendo palavra impressa e figura, figura e
conjunto de letras, palavra impressa e conjunto de letras,
palavra falada e conjunto de letras nos formatos imprersa
minflscula e maiflscula. Os resultados obtidos mostraram
que todas as crianças aprenderam as relaçöes ensinadas
no treino e a maioria apresentou pelo menos 13 das
relaçöes testadas. No que se refere aos testes envolvendo a
letra imprertsa minliscula teve-se que na grande maioria
das relaçöes as crianças foram bem sucedidas. As relaçöes
em que os participantes apresentaram maior dificuldade
envolviam a apresentaçào de figuras (conjunto F), tanto
como estfmulos-amostra quanto como estfmulos de
comparaçao. Esses resultados sâo promissores sob vârios
aspectos. Eles reforçam a noçào de que o procedimento de
CRMTS é eficaz para o ensino de leittlra e escrita, mesmo
quando a letra empregada é apresentada em outro
formato, neste caso, imprensa mintiscula apös treino com
imprerksa maitiscula. Sugerem, também, que a introduçâo
de letras mintisculas pode ser facilitada pelo ensino de
cöpia, tornando-se desnecessârio o ertsino direto de todas
as relaçöes envolvidas, representando enorme economia
de tempo e esforços nesse processo de aprendizagem,
acenando como uma possfvel resposta ao dilema do
ensino fundamental envolvendo o ertsino com letras
mailisculas ou mintisculas. Abrem ainda perspectivas
para a investigaçâo da generalizaçao com letras cursivas
maitisculas e rninlisculas.

Projeto desenvolvido com o financiamento do CNPQ
Palavras-chave: lcilurc, escrita, aprenéizagem..

POr
complexo. Por fim, uma outra contribukào metodolögica
deste estudo foi consolidar o procedimento de treino com
pareamento consistente de estfmulos com modelo
complexo ao estabelecer relaçöes de equivalência na
ausência de reforçamento diferencial explfcito.

AEC 14 EQUIVALINCIA DE ESTfMULOS API)S
FORMAG O DE CLASSES SEQUENCIAIS EM
PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECIAIS. M aria Elizangela Canmlho Sampaiol, Grauben
Assisz e Marcelo GJIPJO Baptista. (Dqmrtamento de Psicologia
Emerimentavuniversidade Federal ffo Paré)

1 Docente e Pesquisador do CNPq.
2 (Bolsista de Iniciaçâo Cientffica - PIBIC / CNPq.)
Palavras-chave: atraso do voffcl/; treino com pareamento
consistente; esdmulos complexos.

Estudos anteriores realizados em nosso laboratörio
demortstraram que o treino por encadeamento de
respostas era mais eficiente na emergência de classes
seqûenciais, gerando uma maior precisâo no responder
ordinal dos participantes nos testes que documentaram as
propriedades de uma relaçâo ordinal: irreflexividade,
assimetria, transitividade e conectividade, especialmente
no teste de substitutabilidade de estfmulos. Com base
nesses estudos, o objetivo do presente trabalho foi avaliar
os efeitos de uma histöria de treino por encadeamento de
respostas com estfmulos usuais e nâo usuais na
emergência de classes seqùenciais e se os membros dessas
classes de estfmulos eram também equivalentes.
Participaram deste estudo três pessoas portadoras de
necessidades educacionais especiais, alunos da APAE
(Associaçâo de Pais e Amigos dos Excepcionais), com
retardo mental de leve a moderado, todos
experimentalmente ingênuos. As sessöes experimentais
foram realizadas em uma sala da APAE, três vezes por
semana. Como Pré-teste foi utilizado o Peabody Picture
Vocabulary Test e um lnventârio M édico-social. Um
computador com tela sensfvel ao toque apresentou os
estfmulos e registrou as respostas corretas e incorretas
através de um  programa especialmente desenvolvido
para este estudo. Organizou-se um procedimento de
encadeamento de respostas com oito seqftências
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AEC 13 APRENDIZAGEM DE LEITUIQA E ESCRITA
GENEM LIZADA ATRAW S DE SOLETM G O..
Gradela Sanjuta Scares Faria*, Agda de F'JIAC Alves*, Celso
Goyos-, Silvia Rqina de Souza** (Departamento de
Psicologia, l,càcrcIJH0 de Aprendizagem Humana,
Multiml-dialinterativa e Ensino Informatizado Psico
(Lahmieilv,universidade Federal de 5J0 Ccrlos, SJo Carlcs, 5.P)

Este estudo cortsistiu na tentativa de investigar a
generalizaçâo da aprendizagem de escrita pelo
procedimento de emparelhamento por amostra com
resposta cortstnlfda (C ) de letra imprensa maitiscula
para mintiscula. Participaram deste estudo seis crianças
com idade entre quatro e seis anos, sem treino formal em
leitura e escrita. Foram ensinadas a elas as palavras ''pai'',
''sol'' e ''uva'' Inicialmente, erksinou-se a corkstruçâo das
palavras a partir de um conjunto de letras no formato
imprensa maitiscula (BA), seguido do ensino da
construçâo das palavras apresentadas oralmente a partir
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independentes ensinadas com estfmulos visuais. O
procedimento contou com fases de treino e testes e foi
dividido em duas condköes: na Condkâo I foi utilizado o
treino por encadeamento de respostas com quatro
conjuntos de estfmulos usuais (figuras geométricas
comurks que jâ faziam parte do cotidiano dos alunos)
seguido de teste de seqitenciaçâo, testes com pares de
estfmulos nâo adjacentes, teste de substitutabilidade de
estfmulos e de equivalência. Na Condiçào 11 foi utilizado o
mesmo procedimento da Condkâo l com quatro novos
conjuntos de estfmulos nâo usuais (formas geométricas
abstratas). Os resultados mostraram que as seqttências
ensinadas apresentaram as propriedades de uma relaçào
de ordinalidade, durante os testes de substitutabilidade
de estfmulos. Todos os participantes foram capazes de
formar uma nova seqûência a partir do treino de duas
seqflências independentes, sugerindo assim a emergência
de classes seqflenciais, em ambas as condiçöes
experimentais, demorstrando que os estfmulcs usuais
podem ter exercido uma funçâo bésica de ordinalidade e
ter facilitado o responder seqfiencial com os novos
estfmulos. Dois participantes também apresentaram a
emergência de relaçöes de equivalência, sugerindo assim
que os estfmulos membros das classes seqûenciais eram
funcionalmente equivalentes. Estes resultados ampliam e
estendem os resultados de estudos anteriores para uma
outra populaçào e confirmam empiricamente o que vem
sendo apontado teoricamente pela literamra da ârea.

- Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
condicional AD foi revertida (A1D3, A2D1, A3D2) e os
testes repetidos. Em seguida, novas relaçôes condicionais
foram adicionadas às classes (D1E1, D2E2, D3E3) e os
testes, repetidos. A seguir a discriminaçio condicional BC
também foi revertida (B1C3, B2C1, B3C2) e os testes
realizados novamente. Finalmente, as contingências
originais da linha de base foram restabelecidas e os testes
finais, realizados. Os resultados indicaram que as
modificaçöes introduzidas no procedimento produziram
topografias de controle de estfmulos que ocasionaram a
modificaçâo consistente e previsfvel das classes de
equivalência para todos os participantes em todas as fases
do estudo. O Experimento lI, utilizando o mesmo
procedimento do estudo anterior, verificou a influência
das revisöes da linha de base na modificaçào das classes.
Para isto, as revisöes da linha de base que precediam os
blocos de testes foram suprimidas. Participaram deste
estudo quatro estudantes de sepmdo grau e uma
universitâria. Os resultados indicaram reorganizaçâo
ocasional de classes para diferentes participantes e em
diferentes fases. Os desempenhos observados eram
inconsistentes, houve perda de controle condicional e
impossibilidade de predköes acerca da modificaçâo das
classes. Dada a cortsistência dos desempenhos observados
no Experimento I e a incorsistência e variabilidade dos
resultados obtidos no Experimento lI, pode-se supor que
as revisöes da linha de base hmcionem como uma ''dica''
contextual, definindo os membros das classes apös as
reversöes. Os resultados destes experimentos sugerem
que as caracterfsticas de um procedimento podem se
combinar de vlrias fonnas para produzir topografias de
controle de estfmulos que podem ocasionar tanto
desempenhos cortsistentes e previsfveis quanto
desempenhos inconsistentes. Assim, os resultados
inconsistentes observados em outros estudos podem ser
atribufdos às topografias de controle de estfmulos
produzidas pelas caracterfsticas do procedimento, e nâo a
uma suposta falha na lögica do modelo de equivalência.

Palavras-chave: revisöes de linha de base, rcperslcs de
discriminaçöes condicionais, equivalência.

Palavras-chave: Equivalência de estt-mulos; Classes
seqûenciais; Portaçkres de necessidades educacionais especiais.

AEC 15 REVISOES DA LINHA DE BASE E
REORGANIM G O DE CLASSES DE ESTIMULOS.
Marilice Fernandes Garotti- (Departamento de Psicoloqia
Emerimental, Universidade Federal do Park Belém, PA) e J 'ulio
C. de Rose (Departamento de Psicolqia, Universidade Federal
de sfib Carlos, SP).

Estudos anteriores obtiveram resultados que questionam
a lögica da equivalência de estfmulos. Nesses estudos,
seguindo a formaçâo de duas classes de estfmulos
equivalentes, as discrirninaçöes condicionais da linha de
base eram revedidas. O desempenho dos estudantes nos
testes subseqttentes era consistente com a linha de base
revertida em simetria e consistente com a linha de base
original (pré-reversâo) em transitividade, indicando que
as classes nào foram reorganizadas. Porém, algumas
caracterfsticas desse procedimento eram atfpicas: a linha
de base original era ensinada com reforçamento contfnuo
e as reversöes com reforçamento intermitente e no
contexto dos testes. Para verificar quais caracterfsticas do
procedimento poderiam ter ocasionado a incorusistência
desses resultados, foram realizados dois estudos. O
Experimento l constou de uma replicaçzo sistemâtica do
estudo anterior com algumas modificaçöes no
procedimento: uso de três estfmulos de escolha por
tentativa, reforçamento contfnuo para erusinar tanto a
linha de base original quanto as reversôes e revisöes da
linha de base mais recente antes da realizaçlo dos testes.
Os participantes (três universitérios e uma estudante de
segundo grau) aprendiam as discriminaçöes condicionais
AC (A1C1, A2C2, A3C3), BC (B1C1, B2C2, B3C3) e AD
(A1D1, A2D2, A3D3). Apös os testes de reflexividade,
simetria e transitividade documentarem a formaçâo de
três classes de estfmulos equivalentes, a discriminaçâo

AEC 16 FORMAG O DE CLASSES DE
EQUIVALZNCIA NO ENSINO DE HABILIDADES
MATEMATICAS. Priscila M. Araujoq MJHJJ H.
Nascimento*, Rosana Rossit** e Celso Goyos (Programa de PJs-
graduaçno em ffflftuftib Especial, UFSCar- .6Jn Carlos - SP)
Segundo o paradigma de equivalência de estfmulos, a
formaçâo de classes tipicamente envolve o ertsino de
discriminaçöes condicionais e o teste de discriminaçöes
condicionais emergentes, ou seja, n:o diretamente
ensinadas. Uma classe é formada por um conjunto de
estfmulos que controlam respostas similares. O
comportamento matemâtico envolve um nûmero infinito
de classes e de relaçöes entre os diferentes conjuntos de
estfmulos. A maioria das pesquisas na ârea de
equivalência têm estudado a formaçâo de classes,
utilizando de três a quatro relaçöes condicionais com
indivfduos com e sem atraso de desenvolvimento. O
objetivo do presente trabalho é demorkstrar a extertsâo das
classes de equivalência no comportamento matemâtico.
Participaram deste estudo três joverts com deficiência
mental, na faixa etâria de 18 a 20 anos, esmdantes de uma
escola de educaçlo especial. As tentativas de escolha de
acordo com o modelo, incluindo estfmulos auditivos e
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visuais, foram apresentadas por um computador, o qual
também registrava e salvava os resultados em arquivos.
Os estfmulos experimentais foram numerais impressos 1,
5, 10, 25, 50 e 100, figuras de notas, moedas e combinaçöes
de moedas, e os respectivos valores numéricos e
monetârios ditados. O estudo foi conduzido em uma sala
da pröpria escola, destinada exclusivamente para uso da
pesquisa. O método de ensino foi baseado em
discriminaç:o condicional com tarefas de escolha de
acordo com o modelo, formaç:o de classes de
equivalência e redes de discriminaçöes condicionais,
incluindo emparelhamento com construçâo de resposta e
emparelhamento de componentes. As relaçöes ensinadas
foram nlimero impresso o com ntimero impresso,
numeral ditado com o ntîmero impresso, valor ditado
com a figura da moeda, emparelhamento de componentes
numéricos com o ntîmero impresso, figura da moeda e
conjunto de moedas com o preço impresso.
Posteriormente, foram testadas 21 relaçöes entre simetria
e transitividade e cinco outras relaçöes de generalizaçâo
para moedas e notas novas, para combinaçöes e situaçâo
diferentes e para outros valores. Foram necessârias, em
média, 36 sessöes de aproximadamente dez minutos cada,
para que os participantes completassem o treino e
demortstrassem a formaçâo de seis classes de equivalência
(1, 5, 10, 25, 50, 100) com nove conjuntos de estfmulos
(palavras ditadas, numerais impressos, componentes
numéricos, valores ditados, moedas, combinaçöes de
moedas, preços, moedas novas e notas). Os resultados
deste estudo mostraram que participantes com atraso no
desenvolvimento formaram classes extertsas de estfmulos
equivalentes derivadas de treinos anteriores, as quais
foram generalizadas para valores nào treinados e situaçâo
simulada de compra. Além disso, é importante salientar
que é possfvel estender ainda mais essas classes por meio
do acréscimo de novos estfmulos às classes jé existentes.

Apoio: FAPESP/CNPq

- Resumos de Ctmpnlclllp Cientflca
um momento de brinquedo, quando as crianças podiam
brincar com até 3 brinquedos (de um total de seis)
enquanto eram assistidas pelos obsewadores, e por um
momento de relato. Durante o momento de relato, eram
mostradas fotografias dos brinquedos disponfveis no dia,
diante das quais as crianças eram requeridas a contar
quais brinquedos haviam sido manipulados por meio de
respostas do tipo ''brincou'' ou ''nâo blincou''. As crianças
que brincavam em cada dupla relatavam sobre si mesmas;
todas as demais relatavam sobre os brinquedos utilizados
por um dos colegas que brincava. Todos os participantes
passaram por uma linha de base, quando os relatos eram
realizados individualmente e nâo eram conseqùenciados
pelo experimentador. Na fase seguinte, todos os relatos
que continham um conteûdo especffico (por exemplo,
dizer que ''brincouu), independentemente de serem
verdadeiros ou nào, foram conseqitenciados com fichas
que eram trocadas por prêmios variados. Na condkâo
subseqttente, o critério para reforçamento foi o mesmo,
mas o relato era feito na presença de outros participantes.
Foi introduzida, entâo, uma fase de reforçamento da
correspondência, na qual apenas os relatos
correspondentes aos brinquedos efetivamente
manipulados eram conseqitenciados. Os resultados
mostraram que 10 dos 12 participantes emitiram relatos
correspondentes na linha de base. Com a introduçâo do
reforçamento de contetido realizado individualmente, 5
participantes passaram a emitir relatos nâo
correspondentes, aumentando a ocorrência de relatos que
continham o conteûdo que estava sendo reforçado. Na
fase de reforçamento de contetido em grupo, 5 outros
participantes também passaram a emitir relatos nâo
correspondentes. Ao introduzir o reforçamento da
correspondência, continuaram a emitir relatos nâo
correspondentes, a despeito da perda de reforçamento.
Apenas nas sessöes finais, os participantes maximizaram
os reforços, relatando predominantemente de fonna
correspondente. Os resultados sugerem que os
participantes tendem a relatar de forma correspondente
quando nâo existe reforço contingente a algum contetido
espedfico. A observaçào dos relatos dos colegas, durante
as condköes de relato em grupo, podem ter influenciado
na modificaçâo da forma com que os participantes
respondem. As interaçöes vocais entre os participantes
também sào analisadas.

** Bolsista CAPES de Mestrado.

Palavras-chave: comportamento verbal, correspondênciafazer
e dizer, crïtmfls.

Palavras-chave: equivalência de estk-mulos, fk/cïlncù mental,
comportamento raclcrl:llfcc

AEC 17 O RELATO SOBRE O W MPORTAMENTO
NâO VERBAL DE (

,21.71XO INDIVIDUO: UM ESTUDO
DE CORRESPONDENCIA ENTRE FAZER E DIZER.
Nicolau Kuckartz Pergher- (LcùcrcIJH(? de Psicologia
Eyerimental, Pontskia Universidade Catôlica de '5#n Paulo,
Sao Paulo, SP)

O treino de correspondência entre fazer e dizer tem sido
estudado, por analistas do comportamento, através do
reforçamento da relaçâo entre um comportamento-alvo
emitido e o relato sobre esse comportamento. Alguns
autores, entretanto, têm estudado a correspondência entre
comportamentos nâo verbais e o respectivo relato sem se
restringir a comportamentos previamente selecionados. O
objetivo do presente estudo foi averiguar possfveis
variâveis que podem interferir na precisâo de relatos que
se referem ao comportamento nâo verbal de outros
indivfduos. Participaram desse estudo 12 crianças, entre 4
e 6 anos, de uma creche ptiblica. Foram sorteadas duas
duplas, nas quais um dos participantes brincava e outro
ficava obsenrando, e dois quartetos, nos quais dois
participantes brincavam e dois deles obsenravam. Foram
realizadas de 27 a 32 sessöes com cada conjunto de
participantes. Cada sessâo experimental era composta por
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AEC 18 CONCEPX ES DE TEIGPEUTAS
COM PORTAMENTAIS SOBRE O BEHAVIORISMO.
Ralph Striitz (Pontnkia Universidade Cat6lica de SJo
Paulo/SP)

Os conceitos behavioristas têm sido ma1 compreendidos,
interpretados de forma simplista e, consequentemente,
criticados, seja em material didâtico, por alunos de
Psicologia ou por psicölogos. De vinte e oito crfticas
levantadas por estudos anteriores, destacam-se as que se
referem ao behaviorismo como ignorando a subjetividade,
defendendo o controle aversivo do comportamento,
desconsiderando o papel da genética no comportamento e
afirmando que qualquer comportamento pode ser
condicionado. O presente esmdo teve como objetivo
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analisar as concepçöes de terapeutas comportamentais
sobre o behaviorismo. Para investigar as concepçöes sobre
o behaviorismo de 87 terapeutas autodenominados
comportamentais (seja radical a cognitivista), foi utilizado
um questionârio cortstimfdo de duas partes: a primeira se
refere à formaçâo acadêmica e attlaçâo profissional e a
segunda parte contém questöes referentes ao
behaviorismo. Esta parte do questionârio é formada por
trinta questöes fechadas do tipo verdadeiro/falso sobre o
behaviorismo e sobre behavioristas, e por uma questâo
aberta sobre um texto escrito por Skinner que se refere aos
determinantes do comportamento. Os resultados
mostraram que estâo presentes para mais de 80% dos
pal-ticipantes, as concepçöes de que o behaviorismo
radical é influenciado por Skinner e se diferencia de
outros behaviorismos. Além disso, segundo os
participantes, os behavioristas questionam o livre-arbftrio
e negam que o ser humano seja autodeterminado;
estudam os eventos privados; reconhecem a singularidade
humana, nâo tendo uma concepçâo mecanicista de ser
humano; podem utilizar os dados obtidos no laboratörio
para compreender fenômenos da vida diâria como
também explicar realizaçöes humanas tais como a
criatividade e a linguagem; desenvolvem intervençöes
socialmente relevantes; defendem que a punkâo nào seja
utilizada e que o reforçamento positivo é mais efetivo no
controle do comportamento humano. Outras concepçöes
variam entre os participantes, nâo havendo
predominância. Os aspectos relacionados ao
behaviorismo que tiveram entre 70% e 80% de
concordância entre os participantes foram: a necessidade
do uso da estatfstica em pesquisas behavioristas; a
importância de fatores genéticos na determinaçâo do
comportamento humano; a utilidade de constructos
hipotéticos para explicar fenômenos psicolögicos e a
necessidade de cortstruçâo de teorias para a Psicologia. Os
aspectos mais polêmicos e que tiveram menos de 70% de
concordância entre os participantes foram : a
predominância do behaviorismo entre os psicölogos nos
Estados Unidos; a explicaçâo de todo comportamento em
termos de respostas a estfmulos pelos behavioristas e a
possibilidade de qualquer comportamento ser modelado.
Hâ contradkâo nas respostas à questâo aberta de 23% dos
participantes que reconhecem a filogênese como um dos
detelm inantes do comportamento mas afirmam que
qualquer comportamento pode ser modelado. A noçâo de
que hâ prioridade aos comportamentos observâveis e
mensurâveis em estudos behavioristas dividiu opiniöes
entre os participantes, havendo controvérsia também no
que diz respeito ao esttldo de eventos privados.

Palavras-chave: concepçses, sc/lfrréorismt?, terapeutas
comportamentais

- Resumos de Comunicaçâb Cientlf' lca
orgartismos expostos a estfmulos aversivos nâo
contingentes (incontrolâveis), isto é, estfmulos cujas
probabilidades de ocorrerem ou n:o independem de
quaisquer respostas por eles emitidas, apresentam
dificuldade na aquisiçâo subsequente de novos operantes.
Isso é demonstrado pela comparaçâo entre o desempenho
desses sujeitos com o desempenho de organismos
experimentalmente ingênuos submetidos a uma mesma
condkâo de aprendizagem. A hipötese explicativa mais
aceita para o modelo do Desamparo Aprendido é que
existe a aprendizagem por parte do organismo
desamparado de que seus comportamentos nâo
produzem efeitos ambientais. Entretanto, o embasamento
dessa formulaçào dâ-se hm damentalmente em trabalhos
desenvolvidos com estfmulos aversivos incontrolâveis
(principalmente choque elétricos) e testes com respostas
de fuga/esquiva. Partindo disto, Hunziker propôs em
1997 que '' o desamparo seria melhor definido como
'dificuldade de aprendizagem sob reforçamento negativo
em funçâo da experiência prévia com eventos aversivos
incontrolâveis'''. O objetivo do presente trabalho foi o de
investigar se esse efeito de interferência da estimulaçào
aversiva incontrollvel se dé também no aprendizado de
novas respostas operantes positivamente reforçadas. Para
tanto, 18 ratos machos foram submetidos a uma sequência
de esquemas mtiltiplos de reforçamento Mult W 15/15,
Mult Vl 15/ EXF e Mult VI EXT/15 (Condkào de
Reversâo da Discriminaçao) em Sessöes de Longa
Duraçâo (duraçâo de 3 horas). ()s esquemas foram
apresentados para todos os sujeitos em uma mesma
ordem até que fosse atingido o critério de aprendizagem
(aproximadamente 3 dias de sessâo), e as sessöes eram
intercaladas a tratamentos experimentais aversivos
incontrolâveis, aversivos controlâveis- ambos com duas
sessöes de 60 choques em cada sujeito- ou a tratamentos) .
nâo aversivos, de acordo com o grtlpo a que o animal
estivesse inselido. A anâlise de desempenho dos sujeitos
mostrou que todos os grupos aprenderam a discriminaçâo
original e a discriminaçao revertida com a mesma
velocidade de aprendizagem. Os dados apontam ainda
para o fato do uso das sessöes de longa duraçâo terem
possibilitado essa aprendizagem 48 horas apös o choque,
revelando uma velocidade na aquisiçâo desse
comportamento. Estes resultados nos remete ao fato de
que inûmeras replicaçöes que seguiram-se ao experimento
inicial de 1967 corroboram a suposkâo de que a
incontrolabilidade é a variâvel crftica na detezm inaçâo do
efeito de interferência do estfmulo aversivo incontrolâvel
na aprendizagem posterior. Segundo Hunziker (1997),
dados experimentais da literatura sugerem a importância
dessa variâvel, porém ela nào seria suficiente para que se
observe o desamparo, o que foi verificado no presente
estudo.

Palavras-chave: desamparo aprendido; incontrolabilidade;
sessöes de longa fflzrflfl-fw discriminaçâb reoersa.

AEC 19 DESAMPARO APRENDIDO NA
APRENDIZAGEM E REVEIQG O DE ESQUEMAS
MULTIPLOS EM SESSOES DE LONGA DUM G O.
Emileane C. Assis de Oliveira; Jûlio Clsar C. de Rose & Maria
de lesus Dutra dos Reis (Departamento de Psicologia da
Universidade Federal de .$J0 Carlos- UFSCar, SP)

O fenômeno do Desamparo Aprendido (Leamed
Helplessness) descrito por Seligman, Overmaier e Maier
em 1967, é melhor definido como sendo o efeito de
interferência da estimulaçâo aversiva incontrolâvel sobre
a aprendizagem . lntimeros experimentos mostraram que
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AEC 20 RELAX ES DE CONTROLE DE ESTfMULOS
E EQUIVALZNCIA. **Mariliz Vasconcellos e Jûlio César
Coelho de Rose ( LECH, LIFSCar, SJo Carlos- SP)
Este estudo abordou a ârea de equivalência de estfmulos e
as tarefas envolvidas que sâo de discriminaçöes
condicionais. Nestas discriminaçöes, o indivfduo pode
responder com base em relaçöes modelo-s+ ou modelo-s-.
Sidman e colaboradores mostraram que relaçöes de
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controle modelo-s+ sào necessérias para formaçâo de em ambiente de cativeiro, para auxiliar os alunos na
equivalência, e as classes esperadas nâo serâo formadas compreensâo de determinados temas de psicologia bem
quando os participantes aprenderem somente a relaçào como, cortsiderar a importância da experiência prética em
modelo-s-. Uma forma de verificar as diferentes relaçöes pesquisa e estudo do comportamento animal como base o
de controle que ocorrem para formaçâo de equivalência é para entendimento da evoluçào dos comportamentos
a utilizaçâo de procedimentos especiais para identificar as adaptativos até os seres humanos.Em nossa universidade,
relaçöes condicionais formadas na linha de base. Para isto, mantemos uma colônia com 32 primatas cativos

, dividos
neste experimento foi utilizado o procedimento da em 04 grupos familiares e popularmente conhecidos como
mâscara, cobrindo o estfmulo de comparaçâo correto ou mico ou sagui do nordeste Callithrix jacchus. Embora
incorreto para cada modelo. Neste estudo, o ainda nào tenha sido iniciada outras linhas de estudos em
procedimento da méscara foi usado também no treino das parceria com professores e pesquisadores do nosso curso,
discriminaçöes condicionais, para induzir, em algumas estamos em processo de corkstante conversaçâo para que
condiçöes, relaçöes de controle modelœs+ e modelo-so e possamos dar infcio a outras abordagens teöricas, além da
em outras condköes relaçöes de controle apenas modelo- nossa, que é uma abordagem etolögica e mais voltada
S-. No presente estudo um menino de 11 anos foi para as aspectos adaptativos dos comportamentos
submetido ao treino das relaçôes AB, BC e CD em uma humanos e dos animais. Em pesquisa realizadas com
sequência de 5 fases, em cada uma das quais foi utilizado alunos matriculados na disciplina de etologia em 2001 e
um conjunto diferente de estfmulos. O procedimento alunos que jé cursaram a disciplina, demorustrou que as
utilizado consistia em dois tipos de treino ao longo de 5 aulas prâticas com o primatas contribuiram para a
fases: No Treino 1, utilizado nas fases 1, 2, 3 e 5, a mâscara formaçâo teörica e, que os auxiliou na serksibilizaçâo da
cobria o S+ em metade das tentativas e o S- na outra capacidade perceptiva em observar e analisar
metade, no treino das relaçöes AB, BC e CD. No Treino 2, comportamentos, facilitando assim a compreensâo da
a mâscara cobria o S+ em metade das tentativas e o S- em metodologia de pesquisa empregada na disciplina
outra metade no treino das relaçöes AB e CD, e no treino seguinte:psicologia experimental nos testes de
da relaçao BC, a méscara cobria apenas o S+ em todas as condicionamento de ratos de laboratörio. Por outro,
tentativas. Apös o treino, testes das relaçöes emergentes aspectos como cuidado à prole, relaçöes de dominância,
DA e CA verificaram a formaçâo de equivalência.. Os territorialidade e estratégias söcio-reprodutivas dos
resultados mostraram que aonde houve treino 2 nâo primatas sâo corkstantemente correlacionados aos
houve formaçào de equivalência por parte do comportamentos humanos com a devida ética e
participante. No entanto na Fase 4, em que foi utilizado o imparcialidade que nos cabe em estudos filogéneticos ou
Treino 1, o participante mostrou emergência da relaçâo biologia comparativa entre os seres humanos e os
DA, o que pode indicar a formaçâo de equivalência. No primatas. Apös 04 anos de ensino da disciplina etologia,
entanto, esta conclusâo pode ser colocada em divida pelo no curso de graduaçào de psicologia da UNIFACS, no
resultado nas sondas CA, onde o desempenho nâo foi qual os alunos participam de aulas prâticas de observaçâo
consistente. Os resultados confirmaram a previsâo teörica do comportamento söcio-reprodutivo e do cuidado
apös o Treino 2, nas fases 1, 2, 3 e 5. Nestas fases o treino parental com primatas, estamos cada vez mais confiante
induziu relaçöes de controle apenas modelo-s- na relaçâo de que esta metodologia didâtica tem auxiliado no
BC e nâo houve formaçâo de equivalência. Apös o Treino desenvolvimento de uma massa crftica comprometida e
1, em que foram induzidas relaçöes modelo-s+ e modelo- interessada nâo sö em pesquisas nas ciências do
S- em todas as relaçöes, houve emergência da relaçâo DA, comportamento humano, mas também no
conforme esperado, mas desempenho incorsistente na aperfeiçoamento na busca de contéudos teöricos mais
relaçâo CA, ao contrârio do que se previa. significativos e que vem contribuindo para formaçâo de

um profissional multidisciplinar.Agência financiadora : Capes
Apoio: Dep. de Ciências Humanas da UNIFACSPalavras-chave: equivalência; relaçöes de controle;

proceâimento de mâscara

AEC 21 AULAS PRW ICAS: OBSERVAG O DE
COMPORTAM ENTOS COM PRIM ATAS NO CURSO DE
PSICOLCEIA. Claudio Embitm su Barreto (Dept. de Ciências
Humanas - Curso de Psicologia -UNIFACS)

Os primatas, de um modo geral, por serem mais pröximos
do seres humanos na escala evolutiva, se apresentam no
reino animal como um excelente sujeito experimental para
estudos de desenvolvimento psicomotor (ontogênese),
aprendizagem e cogniçâo, comportamento social e
cuidado parental. No Brasil e no mundo, centros de
pesquisas utilizam primatas nâo sö como sujeitos
experimental em estudos biomédicos como também
esttzdos psico-sociais. Em nosso pafs, poucas ainda s:o as
lES que dispöe de infraestrutura técnica e/ou laboratorial
para desenvolver pesquisas nesta ârea de intersecçâo da
biologia e psicologia. Um dos objetivos deste trabalho é
propor uma discusslo sobre o uso de animais (primatas),

AEC 22 REGIG S, AUTO-REGIG S E DIFICULDADES
NO ESTABELECIM ENTO DE RELACIONAMENTOS
AMOROSOS EM INDM DUOS OBESOS. Elianne de lesus
Rocha*, Elizângela da Cunha Abdelnor*, Paloma Oliveira
Vanetta*, Lûcia Cristina Cavalcante da Silva (Universiâade da
Amazônia, Belém- PA).

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a relaçâo
entre regras e auto-regras sobre a obesidade e
dificuldades no estabelecimentos de relacionamentos
amoroso em indivfduos obesos. Foram entrevistados seis
adultos, sendo três do sexo feminino e três do sexo
masculino, na faixa etâria de 22 a 40 anos. Utilizou-se dois
critérios para a seleçâo dos participantes: a) terem sido
magros e; b) nâo estarem mantendo nerthum
relacionamento amoroso fixo. Os dados foram coletados
através de entrevista semi-estruturada, composta de
questöes envolvendo o antes e o depois da obesidade em
relaçâo ao estabelecimento de relacionamentos amorosos.
As respostas dos participantes foram classificadas e
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analisadas em três grupos: G1- sujeitos que verbalizavam
de forma consistente, que o aumento de peso dificultou o
estabelecimento de relacionamentos amorosos; G2-
sujeitos que nào viam relaçâo entre aumento de peso e
dificuldades no estabelecimento de relacionamentos
amoroso; G3- sujeitos que nâo eram consistentes em seus
relatos, ora admitiam dificuldade, ora nâo viam nenhuma
relaçào. A partir destes dados, com exceçâo do G1, nâo se
pode afirmar a existência da relaçâo investigada. No
entanto, a existencia de incortsistência nos relatos do G3
pode indicar a necessidade de aprofundamento
investigaçâo, com a realizaçio de futuras pesquisas que
associem a técnica utilizada (a entrevista) com o efetivo
acomparthamento dos participantes através da realizaçào
de observaçöes de seu comportamento.

Palavras-chave: regras; relacionamentos flnlcrpsps; obesidade.

Resumos de Comunicaçâo Cientf Ica
apresentado anteriormente na tentativa de exclusào (N3),
estava disponfvel O6, e o 03 estava dentro de uma das
caixas. Os dois participantes apresentaram desempenho
de exclusâo em todas as tentativas, ou seja, escolheram o
brinquedo inédito quando o experimentador falou um
nome inventado. Nos testes de aprendizagem, um dos
participantes demonstrou nào ter relacionado nomes
inventados e brinquedos nâo convencionais apös uma
tinica tentativa de exclusâo, o outro padicipante
relacionou os nomes inventados aos objetos. A pesquisa

na ainda estâ em andamento e a definkâo dos resultados
depende dos dados que ainda estâo sendo coletados.

Agência Financiadora: FAPESP

Palavras-chave: exclustïo, crfcnfcs, situaçâo cxperfnlcnlcl,
testes de aprendizagem

AEC 23 EXCLUSâO POR CRIANCAS PEQUENAS EM
BRINCADEIIG S DE ESCONDER. Aline Roberta Aceituno
da Costa- Camila Domeniconi** Deisy das Graças de Souza,
Jûlio Char Coelho de Rosc.

Estudos em anâlise experimental do comportamento
cortstataram que quando se apresenta um estfmulo
desconhecido a uma criança (ex.: palavra falada) e pede-se
a ela que selecione dentre um conjunto de estfmulos (ex.:
figuras) em que apenas um é desconhecido, ela tende a
selecionar o estfmulo desconhecido. Este fenômeno,
denominado exclusâo, tem sido amplamente replicada na
literatura. Apesar da robustez deste fenômeno, muitos
estudos apontaram para o fato de que uma tinica tentativa
de exclusâo pode nâo ser suficiente para o participante
aprender as relaçöes. Anâlogos de computador têm sido a
fonna corrente para o estudo destas questöes. Discute-se
se esta situaçao experimental poderia ser pouco funcional
e afetar o desempenho dos participantes nos testes de
aprendizagem apös uma linica tentativa de exclusào. O
objetivo deste estudo foi verificar a ocorrência ou nâo de
aprendizagem apös a primeira tentativa de exclusâo em
um contexto de brincadeira com crianças entre dois e três
anos. O estudo encontra-se em andamento e até o
momento duas crianças passaram pelo procedimento, que
era realizado em três dias cortsecutivos com a duraçâo de
15 a 20 minutos. Em todas as sessöes estavam presentes: o
participante, dois experimentadores (um deles interagia
com a criança e o outro manipulava os objetos),
brinquedos familiares à criança, três caixas pequenas (nas
quais os brinquedos eram escondidos e achados), uma
caixa grande e ao menos um brinquedo nâo convencional
(bonecos confeccionados com sucata). A brincadeira
consistia em pegar um brinquedo proposto pela
experimentadora e jogar em uma caixa grande. Este
brinquedo poderia estar dentro de uma das caixas
pequenas (escondido) ou disponfvel no ambiente. As
sessöes eram constimfdas de duas partes, sendo que a
primeira era de exclusâo (comum às três sessöes). Nesta
primeira parte, a experimentadora falava um nome
inventado (N1 ou N2 ou N3) e esperava que a criança
escolhesse um dos objetos (01, O2, 03). A segunda parte
das sessöes éra de testes, sendo um teste diferente em
cada sessâo. Na primeira sessâo o teste consistiu em falar
um nome inventado (N4) e estavam disponfveis 01 e O4.
Na segunda sessào estavam disponfveis: 02 e 05 e o
experimentador falava um nome inventado (N5). Na
terceira sessâo o experimentador falava o mesmo nome

AEC 24 AW LISE DOS EFEITOS DO INTERVALO
ENTRE ESCOLHAS SOBRE O COMPORTAMENTO EM
SITUAX ES HIPOTZTICAS COM ATM SO E
PROBABILIDADE. Cristiano Coelhol,z, Mircio de Queiroz
Barretol, Beatriz Rflàclc Alvesl*, Hellen Cristina Garcial*,
Keila Cristina Rodrigues de Limal*, MJH/J Junqueira
Cançadol*, Nicolau Chaud de Castro Quintal* (1LII!70rfllJH0
de Anélise Experimental do Comportamento, Dqmrtamento de
Psicologia, Universidade Catôlica de Gnils, Goiânia- C0;
zDepartamento de Processos Psicolkgicos Bisicos, Instituto de
Psicolqia, Universidade de Brast-lia, DF)

O presente trabalho teve como objetivo investigar os
efeitos da manipulaçâo dos intervalos entre escolhas sobre
a preferência por quantias hipotéticas em situaçöes de
risco. Entende-se por risco qualquer situaçâo na qual o
recebimento de uma recompensa é incerto, podendo ser
atrasado ou provâvel. Trinta estudantes universitJrios,
com idades entre 17 e 25 anos, de ambos os sexos
indicaram, tocando a tela de um computador, sua
preferência entre um valor hipotético de 1 1.000,00
disponfvel com determinadas probabilidades ou atrasos e
um valor menor, disponfvel certa e imediatamente.
Através da mudança de preferência entre as duas
altemativas, foi determinado o ponto de indiferença (a
média entre o tiltimo valor menor escolhido antes e o
primeiro valor menor escolhido depois da mudança de
preferência) para cada atraso ou probabilidade, usado
como medida de valor subjetivo. Foram divididos em três
grupos de acordo com o tempo de espera imposto entre
cada escolha (1, 3 ou 6 segundos). Para todos os grupos foi
programada uma espera de 1,5s antes do qual o toque na
tela nâo era efetivo. Todos os participantes foram
expostos às condiçöes de probabilidade e atraso em
ordem ascendente e descendente de exposkâo às quantias
menores, totalizando quatro diferentes situaçöes,
realizadas em uma tînica sessâo. Foram testadas duas
funçöes (hipérbole e potência) para que se pudesse
verificar qual descreve mais adequadamente o
comportamento de escolha dos participantes, utilizando-
se os coeficientes de determinaçâo (r lobtidos em
regressöes realizadas para cada funçâo. A maior parte dos
dados encontrados na literatura aponta a funçâo
hipérbole como mais adequada para descrever as escolhas
em situaçöes de risco. No presente trabalho, a funçâo que
melhor descreveu a escolha dos participantes foi a funçào
potência, exceto para as escolhas com probabilidade para
os grupos 1 e 2, nos quais ambas as f'unçöes apresentaram
valores de ll2 pröximos. Para atraso os valores de IV
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obtidos para a funçâo potência foram superiores aos da
hiperbölica, independente do intervalo entre escolhas.
Além disso, quanto menor era o intervalo entre as
escolhas de acordo com o grupo de cada participante,
melhor os dados se ajustaram à funçio correspondente.
Os presentes dados demonstram a necessidade de se
investigar os parâmetros experimentais no estudo de
escolha e preferência em situaçöes de risco.

* Bolsistas de iniciaçào cientffica na Vice-Reitoria de Pös-
Graduaçào e Pesquisa (W G) da Universidade Catölica de
Goiâs.

Apoio: VPG/UCG

Palavras-chave: escolba, atraso, probabilidade, bumanos

Resumos de Ctmllrlicllt'ip Cientiflca
equivalentes, tanto na Etapa 1 quanto na Etapa 2,
apresentando fndices de acertos superiores a 900/0. Nos
blocos de extinçâo os participantes continuaram a
responder de acordo com o treino tardio, apresentando
fndices de acerto de 100% na maior parte dos casos. No
teste final, dois participantes responderam de acordo com
o treino tardio (96% e 1000/0) e o terceiro apresentou 35%
das respostas de acordo com o treino incial e 62% de
acordo com o treino tardio. Nenhum dos participantes
respondeu aos estfmulos que nâo pertenciam às relaçöes
treinadas. Esses dados permitem concluir que houve forte
resistência à extinçâo e que o responder às relaçöes
equivalentes mostrou considersvel estabilidade.

Apoio: CNPq e CPG/UEL - Bolsas Produtividade em
Pesquisa e PIBIC.

AEq 25 REORGANIZAG O DE CLASSES DE
ESTIMULOS EQUIVALEU ES INSTRUfDAS E O
EFEITO DA EU ING O. Verônica Bender Haydu; Ana
Prfscilc Batista*; Ana Claudia Sella Paranzini* e Fernanda
Serpeloni*. (Departamento de Psicologia Geral e Anélise do
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina
Londrina, Pr)

Estudos da bibliografia demostraram que classes de
estfmulos equivalentes sâo bastante estâveis, sendo
mantidas por longos perfodos de tempo e apresentando
resistência à alteraçào. Por outro lado, foi obsezvado
também que classes arbitrârias podem ser reorganizadas
em novas classes e quando o responder às novas
contingências é colocado em extinçâo ou punido, os
participantes voltam a responder de acordo com relaçöes
previamente reforçadas. Visando investigar o efeito da
extinçâo sobre a manutençâo e ou ressurgimento de
classes de estfmulos equivalentes, três estudantes
universitJrios foram submetidos a um treino de
discriminaçao condicional, em que as relaçöes entre os
estfmulos foram instnlfdas por meio de sentenças do tipo
''Quando o modelo for X, escolha W'', e as respostas
consistiam em assinalar o estfmulo de comparaçâo que
estava de acordo com a instruçào. As tarefas de
discriminaçào eram impressas em folhas de papel, na
forma de protocolos de treino e teste, e os estfmulos eram
'

letras do alfabeto hebraico. O procedimento cortsistiu de
três etapas, envolvendo blocos de treinos e testes e um
critério de 90% de acertos para passar de um bloco de
teste para o seguinte. A Etapa 1 (Treino inicial) visou
formar as classes AIBICIDI, A2B2C2C2, A383C3D3 e
envolveu: a) treino das relaçöes AB; b) teste de linha de
base AB; c) teste de simetria BA; d) treino das relaçöes
AC; e) teste de linha de base AC; 9 teste de simetria CA;
g) treino das relaçöes AD; h) teste de linha de base AD; i)
teste de simetria DA; j) treino das relaçöes AB, AC e AD; 1)
teste de linha de base AB, AC e AD; m) teste de simetria
BA, CA e DA; n) teste de equivalência BC, CB, CD, DC,
BD e DB. Na Etapa 2 (Treino tardio), foi desenvolvida a
mesma seqiiência de treinos e testes, com um rearranjo
dos estfmulos em novas classes: A1B3C2D3, A2B1C3D1 e
A3B2C1D2. A Etapa 3 consistiu do procedimento de
extinçâo, em que o protocolo usado no teste de
equivalência foi reapresentado quatro vezes e em seguida
um teste que continha um bloco de tentativas de lirtha de
base e um bloco de tentativas de teste de equivalência,
com exclusâo das tentativas em que as relaçöes eram as
mesmas, cortsiderando o treino inicial e o treino tardio. Os
três participantes formaram classes de estfmulos
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Palavras-chave: equivalência de estl-mulos, flfscrimincffi'o
condicional, cxlïnffib

AEC 26 AQUISIG O DE TACTOS EM UMA
CRIANCA AIJTISTA: UMA COMPAM G O ENTRE
PROCEDIMENTOS ECUICO E INTM VERBAL. Célia
Vanderlei e MJHC Martha Hûbner (Universidade Presbiteriana
Mackenzie)

O presente trabalho se propöe a comparar qual dos
procedimentos envolvendo operantes verbais (Intraverbal
e Ecöico) seria mais râpido para aquiskio do operante
verbal Tacto. O participante apresentava os seguintes
operantes verbais: Mando nfvel IV emergindo, Tacto nfvel
I emergindo, Mando com autoclfticos emergindo, Ecöico e
Intraverbal nfvel 1. O local foi a residência do participante
na cidade de Harrison, Nova York (Estados Unidos) e
teve a duraçâo de seis meses com estimulaçâo diâria e
coleta de resultados a partir das estimulaçöes. A pesquisa
fez parte dos programas do projeto Applied Behavior
Analysis, coordenado pela Dra. Gladys W illiarrs.
Para que fossem comparados os operantes verbais
(intraverbal e o ecöico) o participante foi exposto a ambos
os procedimentos com os operantes verbais durante dois
meses. Irticialmente, foi efetuada uma linha de base para
detectar se o participante jl sabia os nomes dos objetos.
As linhas de base (três) foram feitas em dias diferentes,
utilizandœse sempre o lntraverbal e o Tacto na seqûência,
sempre com os mesmos objetos para ambos os operantes
verbais. Todas contaram com a presença de um segundo
observador. Os resultados da linha de base foram nulos,
mostrando que o sujeito nâo sabia o nome dos objetos. A
partir desses resultados, foram delineados os tipos de
procedimentos de ensino a serem utilizados: Intraverbal e
o Ecöico, para que fossem possfveis a comparaçâo e
determinar qual deles seria o mais râpido na irtstalaçào do
operante verbal Tacto.
Os objetos foram escolhidos levando-se em cortsideraçâo
seu uso no cotidiano do participante e o ntimero de
sflabas, Os objetos selecionados foram: FILE,
CLIPBOARD, HANGER WHISR E, TRAY, CD, BASKET,
NECKLACE, RING, W HITE OUT, GM TER,
KEYBOARD, M OUSE, STRAINER, CLOTHE PIN,
LIPSTICK. Os dados foram coletados através de fichas de
observaçâo. As palavras foram divididas em quatro
grupos, sendo A para treino de Ecöico-Tacto; B para
Intraverbal - Tacto; A' Ecöico-Tacto e B' Intraverbal -
Tacto, sendo quatro palavras por gnlpo.
Ao final do treino, ficou constatado que o uso do
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lntraverbal é o mais ràpido para a instalaçào do Tacto.
Discute-se que a presença do ''prompt'' intraverbal ''What
is this?'' foi a provével condkào facilitadora.

Resumos de Comunicaçso Cientlf' lca
Figueiredo-. (Unflvrsfrkfk âa Anlczénifl. Universidade
Federal do Parâ). Belém - PA.
A educaçâo, em seu sentido mais amplo, visa
proporcionar aos indivfduos algum conhecimento
vantajoso em um tempo futuro. Neste contexto, pode-se
compreender que, enquanto sistema educacional, hâ
diferentes modelos de escola, dentre eles, os das ''escolas
de formaçâo'' e os das ''escolas de correçâo''. A presente
proposta tem como objetivo relatar experiência de um
trabalho desenvolvido em uma unidade de intemaçâo
para adolescentes infratores e, identificada pelos seus
usuârios, como uma ''escola de correçâo''. Tem-se ainda o
propösito de estabelecer comparaçôes entre os dois
modelos de escolas citados acima. Os usuârios das
''escolas de correçâo'' sào adolescentes que entraram em
conflito com a 1ei e/ou que estào em risco social e pessoal.
A proposta pedagögica dessas escolas estâ fundamentada
numa concepçâo de ensino que busca as causas dos
comportamentos dos indivfduos em seu mundo dentro da
pele. Defende também uma aç:o interventiva centrada no
indivfduo. Esta é denominada de ''pedagogia da
presença''. No entanto, contraditoriamente, faz uso de
controle aversivo na execuçâo de sua proposta que
possibilita, inclusive, que a atuaçao dos funcionârios
baseie-se na crença de que se deve ''retirar'' os maus
comportamentos a qualquer custo. Muitas vezes o ''custo''
conduz à utilizaçlo de controle aversivo, com aplicaçJo
de castigos que podem até mesmo chegar à violência
ffsica. Neste conjunto de açöes os resultados obtidos têm
sido condizentes com as intervençöes realizadas. A
proposta de correçâo fundamentada na aplicaçâo de
controle aversivo, concordante com o que discute a
literatura, produz pouca, ou nenhuma efetividade nas
resoluçöes dos problemas que se propöem resolver. A
''correçâo'' de comportamentos, mesmo nestas condköes,
deveria estar fundamentada na utilizaçâo de reforçadores
positivos e extinçâo. As intervençöes realizadas tanto nas
''escolas de formaçâo'' como nas ''de correçâo'' nos leva à
conclusào de que: 1 - em ambas hâ a adoçâo de controle
coercitivo sobre os comportamentos de seus membros; 2 -
a perspectiva educacional adotada por estas ''escolas'' estâ
fundamentada na concepçâo de que os comportamentos
dos indivfduos sâo funçâo de variéveis internas; 3 - ambas
têm apresentado altos fndices de fracasso em suas
intervençöes e; 4 - os evadidos das escolas de formaçâo
muitas vezes se tornam os usuârios das escolas de
correçâo. Aponta-se para uma proposta de discussâo da
atuaçâo do psicölogo educacional, levando-se em
corusideraçâo os princfpios do comportamento. Uma
attlaçâo mais efetiva, e menos aversiva, nas ''escolas de
formaçâo'' pode produzir resultados mais favorâveis de
maneira a prevenir que joverks adolescentes cheguem a
freqùentar as ''escolas de correçâo''.

Palavras-chave: Controle Aversivo; 'bEscolas de Ftlr?unff1'';
''Escolas de Corrcff-fo''

AEC 27 REVEIW O DE FRACASSO ESCOLAR EM MATEW TICA
NO ENSINO FUNDAMENTAL. Rosana Mendes fleres de
Figueiredo*.. Olavo de FJH;I Galvàb. (Universidade da
Amazônia. Universidaâe Federal do Paré). Belém. Paré.

O fracasso e a evasâo escolar continuam apresentando
fndices significativos, e as tentativas de soluçâo para esses
problemas nâo vêm obtendo o êxito esperado. Visando a
reduçào desse problema através da melhoria dos métodos
de ensino, o presente trabalho buscou descrever os
rincipais ''erros'' apresentados por alunos do ertsinoP
fundamental, caracterizados pela escola como alunos com
histöria de fracasso escolar na disciplina matemâtica e
que, por este motivo, freqûentavam as atividades
especiais de um projeto denominado de projeto
aceleraçào, e cortstruir e testar um procedimento didâtico
programado e individualizado para auxiliar o professor
na tentativa de reversâo do fracasso em matemltica.
Participaram de um Teste de Sondagem de matemâtica
contendo 17 operaçöes de ''arme e efetue'', com tarefas
supostamente produtoras de erros, 84 crianças das classes
de aceleraçâo de uma escola pûblica da periferia de
Belém. Seis meses apös a sondagem, foi aplicado, a 12
daquelas crianças, um Pré-teste, que consistiu em um teste
reduzido, de 06 questôes, extrafdas do teste de scmdagem.
Em seguida, um procedimento didltico com o objetivo de
reverter o fracasso apresentado por três crianças foi
aplicado. Finalmente foi aplicado a essas mesmas três
crianças, como Pös-teste, o mesmo instrumento do Teste
de Sondagem. Os etros apresentados pelas 84 crianças
que passaram por este Teste foram categorizados e
contadas as freqfiências das seguintes categorias de erro:
11 14 11 jf ,1 11 f1 11contagem ; alnnaçâo ; operar com zero ; troca de sinal
e ''procedimento''. Das três crianças que passaram por
todas as etapas do procedimento, P1 apresentou respostas
erradas de vârios tipos no teste de sondagem e no pré-
teste; apös a aplicaçao do procedimento de reversio, os
erros concentraram-se em ''erros de contagem''; 122
aumentou probabilidade de respostas corretas frente às
operaçöes de adiçâo; multiplicaçâo e subtraçâo; P3
aumentou a probabilidade de acertos nas quatro
operaçöes fundamentais, apesar de ainda apresentar
erros, principalmente quando ''operava com zero''. Os
resultados indicam que o ertsino programado e
personalizado pode ajudar a reverter o fracasso escolar
nas quatro operaçöes matemâticas. M ais pesquisas que
visem a operacionalizaçâo das seqùências
comportamentais correspondentes à execuçâo das quatro
operaçöes fundamentais no ensino da matemâtica, e a
formaçâo do professor como um programador de
contingências poderâo se cortstituir em irtstrumentos para
a reduçâo do fracasso escolar.

Palavras-chave: Anélise :0 Comportamento, Fracasso Escslar
em Matemética; Alunos do Ensino Fundamental

AEC 28 O Uso DE CONTROLE AVEKSIVO NM  ''ESCOLM  DE
CORREIAO'' E NM  ''ESCOLAS DE FORMK AO'': UMA
COMPARK âO DE PROCEDIMENTOS. lkosana Mendes Lleres de

AEC 29 QUAIS OS PRZ-REQUISITOS NECESS/RIOS
PARA OBTENG O DO DESEMPENHO DE
TM NSITIVIDADE EM MACACOS-PREGO? (CEBUS
APELLA). Mariana Barreira Mendonça*; Romariz da Silva
Barros; Olavo de Jbrf;l Galvao; Ana Leda de Fnrf;l Brino**
(Departamento de Psicologia Experimental / UFPA - Belém -
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IDENTIDADE GENEM LIZADA SEM REFOW O. hîla
LJJ de FCHC Brino ** (Universiâade Federal do Pcrl - Belém,
PA), Aline Cardoso Rocha * (Universidade Federal do Pcrfi -
Belém, PA), Rovliriz da Silva Arros (Universidade Federal do
Pcrfi - Belém, PA), Olavo de FJHJ Galvà'o (Universidade
Federal do Pcrfi - Belém, PA)

Ph).

Relaçöes condicionais podem também corkstituir relaçöes
de equivalência no contexto do procedimento de
pareamento arbitrério ao modelo. Esse é um tipo de
resultado diffcil de obter com sujeitos nào humanos ou
com humanos com pobre repertörio linlfstico. Esse fato
tem gerado especulaçöes a respeito de que o
desenvolvimento de repertörios complexos e produtivos,
como a formaçâo de relaçöes de equivalência, depende de
repertörio lingiifstico. Os dados experimentais obtidos até
o momento nâo permitem descartar a hipötese de que
esses sujeitos tenham dificuldades de apresentar
repedörio de equivalência de estfmulos devido a
deficiências de procedimento. Acredita-se também que a
emergência das propriedades definidoras da equivalência
de estfmulos independe de um repertörio lingflfstico
estabelecido, sendo assim, corksidera-se que a constrtzçao
gradual e progressiva de topografia de controle de
estfmulo coerente com o planejado pelo experimentador,
seja possfvel e necess/ria para a aquiskâo deste
repertörio. Esse tipo de abordagem, tem se mostrado
promissora aplicada à cortstrtwâo de classes de estfmulos
equivalentes, evidenciada, por exemplo, através de
propriedades como a simetria e a transitividade. O
presente experimento, tem por objetivo a emergência do
desempenho de transitividade através do treino de
reversöes de discriminaçöes simples e pareamento
arbitrârio. Foi utilizado um sujeito macho, adulto da
espécie Cebus apella, com histöria de discriminaçöes
simples isoladas e pareamento arbitrârio. Foram
utilizados três conjuntos de estfmulos: A, B e C, com dois
estfmulos cada. Foi realizado um treino de reversöes
sucessivas de discriminaçöes simples concomitantes que
consistiu na apresentaçâo de um bloco de 72 tentativas de
treino discriminativo com três diferentes discriminaçöes:
A1+, A2-; B1+, B2- e C1+ C2-. Com a obtençâo do critério
de 90% de acerto por sessâo, os estfmulos A1, B1 e C1
deixaram de exercer a funçâo de S+ a qual passou a ser
exercida pelos estfmulos A2, B2 e C2. Foram realizadas
mudanças repetidas (reversöes) destes blocos até que o
sujeito apresentasse o desempenho de 90% de acerto, ou
mais, por duas sessöes consecutivas, ou seja, 90% de
acerto em uma sessào em que os estfmulos A1, B1 e C1
exerciam a f'unçâo de S+ e o mesmo desempenho na
seguinte, em que os estfmulos corretos seriam A2, B2 e C2.
Foram realizadas 12 sessöes nesta fase, na primeira sessâo
o sujeito obteve 94% de acerto, na segunda, 69% e na
terceira, 800/0. Esta queda de desempenho se deu
provavelmente à mudança de funçâo dos estfmulos
sendo que nas sessœs seguintes o desempenho do sujeito
aumentou gradativamente. Nona sessâo, 810/0, décima,
860/0, décima primeira 95% e décima segunda 970/0.
Acredita-se que a aquiskào deste desempenho poderâ
servir como pré-requisito para a obtençâo de um bom
desempenho no treino de pareamento ao modelo
arbitrério e posteriormente a aquiskao de trartsitividade.

* Bolsista de Iniciaçio Cientffica PIBIC-CNPq / UFPA
** Bolsista CAPES/UFPA
Palavras-chave: Reversöes de discriminaçöes
pareamento arbitrârio, transitividade.

A avaliaçào do controle de estfmulo emergente em
sujeitos nio-humanos é feita em testes com ou sem
reforçamento. Testes com reforçamento concentram sua
validade na primeira tentativa (essa resposta nâo é funçâo
do reforçamento). Testes sem reforçamento permitem a
confirmaçâo de desempenho emergente, mas podem pôr
em extinçâo a topografia de controle de estfmulo que estJ
em teste, o que pode ser verificado através da
deterioraçâo de desempenho. Na tentativa de aplicar
testes sem reforçamento com sujeitos nâo-humanos para
verificar desempenhos potencialmente emergentes,
desenvolveu-se um procedimento de reduçio progressiva
da probabilidade de reforçamento na lirlha de base
(conjuntos extensivamente treinados) e introduçâo, entre
estas tentativas, de tentativas de teste sem reforçamento.
Este procedimento, inicialmente, manteve o desempenho
de linha de base; a sucessiva repetiçâo de sondas sem
reforçamento, entretanto, gerou a extinçâo seletiva do
desempenho nas tentativas de teste, decorrente da
perfeita correlaçâo entre a novidade dos estfmulos usados
no teste e o esquema de extinçâo. Neste estudo foram
desenvolvidos dois procedimentos com o objetivo de
evitar o processo de ''extinçâo discriminada''. Foram
utilizados três macacos machos da espécie Cebus apella,
com histöria de treino e teste de pareamento ao modelo
por identidade com reforçamento contfnuo. Dois dos
participantes tinham histöria de testes sem reforçamento,
com deterioraçào do desempenho. Pelotas de raçâo sabor
banana foram utilizadas como reforço. Ambos os
procedimentos inclufram duas fases preliminares: 1)
treino de pareamento por identidade ao modelo sob
esquema de reforçamento intermitente (P=0.75) com
conjuntos de linha de base 2) discriminaçâo simples com
mudanças repetidas de S+ com parte dos conjuntos a
serem usados no teste. A probabilidade de reforço nas
sessöes de teste de identidade generalizada foi de 0.75.
Em um dos procedimentos, as sessöes de testes tinham 72
tentativas (36 de linha de base e 36 com estfmulos novos).
Em algumas sessöes as primeiras tentativas de teste eram
seguidas de reforço, noutras as 9 tentativas de teste
iniciais nâo eram seguidas de reforço. No segundo
procedimento cada sessâo de teste era composta de 54
tentativas, das quais 75% eram de lirtha de base e 25%
eram de treino. Testes ''verdadeiros'' (em extinçâo nas
tentativas do conjunto novo e reforço contfnuo às de linha
de base) e testes ''falsos'' (todas as tentativas do conjunto
novo reforçadas e probabilidade de reforço de 0.75 para as
tentativas de linha de base) foram intercalados com
sessöes de retomada de linha de base. Nos dois
procedimentos os tipos de teste altem aram-se ao longo
das vérias sessöes, o nfvel de acerto nas tentativas de teste

Simples, foi elevado, e nâo houve diferença entre os desempenhos
nos dois tipos de teste, tendo, ambos os procedimentos,
sido eficazes para evitar o processo de ''extinçâo
discriminada''.

AEC 30 MANUTENG O DE DESEMPENHO DE
PAREAMENTO AO MODELO POR IDENTIDADE EM
SUJEITOS CEBUS APELI.A EM TESTES REPETIDOS DE
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Palavras-chave: Tcslc sem rc/nrflnznlo; rejorçamento teve um efeito seletivo sobre a modalidade sensorial do
intennitente; ''exlfnfûb discriminada'; identidade generalizaâa; estfmulo discriminativo empregado (SOM ou LUZ) e

dependeu da dose empregada.

AEC 31 EFEITOS DO DIAZEPAM SOBRE
OPEM NTES DISCRIMINADOS ENVOLVENDO AS
MODALIDADES SENSOKAIS VISUAIS E AUDITIVAS..
Carlos Eduardo Costa (UEL-LCFIJH/IJI, Pr); Iracema Senna de
Andrade (UMESP-SnO Paulo, SP); Mariantonia Chippari
(UMESP-SâO Paulo, SP); Renato Teodoro Rflr/los (UMESP-SRO
Paulo, SP).
O efeito de uma droga sobre o comportamento depende:
do esquema de reforço empregado, da taxa de resposta na
condkâo pré-droga, da histöria comportamental do
sujeito, do tipo, dose e via de administraçâo da droga, etc.
Assim o objetivo do presente estudo foi o de avaliar o
efeito de diferentes doses de diazepam sobre: (a) o
comportamento operante discriminado e (b) se as
diferentes modalidades sâo seletivamente afetadas. Dois
ratos albinos Spraguey Dawley, machos, com 120 dias de
idade, experimentalmente ingênuos foram utilizados. As
sessöes foram realizadas de segunda a sexta feira. O
equipamento consistiu de duas caixas experimentais
padrào conectadas a um microcomputador Machintoch.
Um software (Rat Schedule versào 1.1.7) controlou a
apresentaçâo de estfmulos e registrou a ocorrência de
pressöes à barra, gerando um arquivo de output a partir
dos quais os dados foram tabulados. Em uma das caixas
(A) havia um alto falante e o estfmulo sonoro era
produzido através de cliques contfnuos apresentados com
intensidade de 54 dB. A outra caixa (B), possufa uma
lâmpada no teto de 5 W e a apresentaçâo do estfmulo
luminoso foi controlada manualmente mas o software
indicava no monitor do computador o momento exato em
que a lâmpada deveria ser ligada e desligada. Diazepam
foi aplicado, i.p., 30 minutos antes de cada sessâo. O
procedimento consistiu-se: (1) treino ao bebedouro,
modelagem e reforço contfnuo; (2) reforço intermitente
(VR10); (3) aquiskào do operante discriminado (mtîltiplo
Vltlo-Extinçâo), os componentes de VR e extinçao eram
altemados automaticamente em seqûência aleatöria com
duraçâo de um a três minutos cada. Para o Sujeito 1 o
estfmulo associado ao VR foi o som e para o Sujeito 2 foi a
luz; a extinçâo nào era associada com nenhum estfmulo
especialmente programado para ambos os sujeitos; (4).
Placebo; (5) Diazepam nas doses 1,0; 1,7 e 2,4 mg/Kg, a
ordem de aplicaçào das doses foi sorteada. Os resultados
foram expressos como média :!: erro padrâo da média.
Utilizamos para as comparaçöes entre Placebo e as três
doses de Diazepam ANOVA de uma via para medidas
repetidas, seguida pelo teste de comparaçöes mliltiplas de
Tukey e nfvel de significância p<0,05. O Sujeito 2, para o
qual o estfmulo associado à contingência de reforço em
VRIO foi a luz, atingiu o critério de aquiskâo do operante
discriminado mais cedo, em nûmeros de sessöes, do que o
Sujeito 1, para o qual o estfmulo empregado foi o som (14
e 38 sessöes, respectivamente). Quanto ao fndice
Discriminativo (ID) obselvou-se para o Sujeito 1 uma
reduçâo significativa (p<O,O5) entre a condkâo Placebo e
as três doses de Diazepam (91,1; 68,3; 70,7 e 53,2 ;
respectivamente para condiçâo Placebo e para as doses
empregadas), jâ para o Sujeito 2 a reduçào do ID foi
significativa (p<0,01) somente para a dose de 2,4 mg/Kg
comparado a condiçâo Placebo (53,78 e 90,5 ;
respectivamente). Os resultados sugerem que o diazepam
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Palavras-chave: O Ejeito de Drogas, operantes discriminados,
modalidades sensoriais

AEC 32 A RELAG O ENTRE 0 BEHAWOIUSMO
M DICAL E O PRAGMATISMO: UMA AW LISE A
PARTIR DE PUBLICACOES. André Luiz Freitas Dias**
(Laborat6rio dc Psicologia Expcriplcnfcl; Anilise do
Comportamento. Pontlhkia Universidade Catélica de S& Paulo,
Sf'f0 Paulo)

O behavîorismo radical tem sido objeto de diversos
estudos de ordem epistemolögica. Mecanicismo,
positivismo, empirismo, funcionalismo e pragmatismo
sâo apenas alguns deles. O objeto de estudo deste
trabalho foram os estudos que estabelecem uma relaçào
ehtre o Behaviorismo Radical e o Pragmatismo. Tais
esm dcs têm explorado esta relaçâo a partir da
cortsideraçâo de diferentes problemas, diversos autores,
em perfodos distintos ao longo do tempo. O objetivo
desse trabalho foi investigar como a relaçâo entre estas
duas vertentes filosöficas vem sendo tratada na literatura.
Para tanto foi consultado um portal na intemet oferecido
pela CAPES, que possibilita o acesso a treze bases de
dados com referências e resumos de documentos em
todas as Jreas do conhecimento. Duas bases de dados
foram escolhidas para a consulta, um a na ârea da filosofia
(Philosopher's Index), abrangendo o perfodo entre janeiro
de 1940 e dezembro de 2001, e outra, na psicologia
(PsyclNFO), abrangendo o perfodo entre janeiro de 1940 e
março de 2002. 680 combinaçöes foram realizadas afim de
proceder uma busca geral dos trabalhos na Jrea,
contabilizando um total de 1043 registros, inicialmente.
Sucederam-se a esta busca, entâo, algumas fases de
seleçào dos publicaçöes a serem trabalhados. O primeiro
critério para inclusào das publicaçöes, foi a presença das
palavras-chave usadas na busca no registro deste. Tftulo,
autor, palavra-chave, resumo eram algurts campos
cortsultados do registro. Em um sepmdo momento, foram
exclufdos todos os registros duplicados, restando 221
publicaçöes. Posteriormente, foram lidos todos os
resumos das publicaçöes, e somente aqueles onde a
relaçâo entre o Behaviorismo Radical e o Pragmatismo era
estabelecida de maneira direta pelo autor, foram
escolhidos. Ao final, 70 publicaçöes fizeram parte deste
estudo. A pröxima etapa foi a criaçâo de um banco de
dados, com o auxflio de um programa de computador,
disponfvel no laboratörio (ACCESS, versâo 2000). Foram
registradas informaçöes relativas a cada artigo, a partir da
leitura de seus tftulos, resumos, autores, periödicos, anos.
O primeiro artigo encontrado que estabelece uma relaçâo
entre as duas vertentes, data de 1956. A maior
concentraçâo dos estudos se encontra nos periödicos da
érea de psicologia, sendo 22 periödicos nesta ârea de
concentraçâo, e 05 na ârea da filosofia. O maior
representante dos periödicos na ârea da psicologia foi o
Behaviorism (a partir de 1990, Behavior and Philosophy),
tendo sua presença sido bastante marcante,
principalmente de 1972, infcio de sua publicaçào, a 1989
(57 % dos artigos que estabeleceram uma relaçâo entre as
duas vertentes filosöficas aqui abordadas se concentraram
neste periödico). Cortstatou-se uma grande distribukâo e
diversificaçào com relaçzo aos autores que publicam sobre
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o assunto (a maioria com 1 artigo), podendo destacar a
participaçâo de alguns com 3 ou mais publicaçöes, como o
caso de Lamal, P. A. e Moxlep R. A., respectivamente, e
sobre os periödicos. Os autores com 02 ou mais trabalhos
publicaram no mesmo periödico, nào havendo
diversificaçâo de fontes. Pode-se concluir, que a
diversidade de autores e fontes publicaçâo sào um aspecto
marcadamente notével nos estudos que estabelecem uma
relaçào entre as duas vertentes aqui abordadas.

Trabalho parcialmente financiado pela CAPES.

Resumos de Cbmpnzctwt'ip Cientihca
tela do computador; 2) apresentar os sons, variando sua
duraçâo e distribukâo ao longo das tentativas; e 3) fazer
diferentes tipos de registros (respostas motoras dos
sujeitos, tempo no qual estas respostas foram emitidas,
nûmero de acertos das respostas de fuga do som e
respostas verbais dadas pelos sujeitos às perguntas
apresentadas no final de cada fase experimental). Os
resultados mostraram que mais da metade dos sujeitos
desenvolveram padröes de respostas motoras
supersticiosos, durante a primeira fase experimental.
Estes sujeitos nâo apresentaram o efeito de interferência
na fase subseqitente, apresentando a resposta de fuga do
som. A maioria dos sujeitos que apresentaram o efeito de
interferência, durante a fase 2, relataram ter discriminado
a incontrolabilidade dos sons na fase 1 e nâo
desenvolveram padröes de respostas motoras que
poderiam ser caracterizados como supersticiosos.

Pesquisa Financiada pela FAPESP - Processo:00/02314-2

Palavras-chave: alteraçöes ambientais independentes do
responder, comportamento supersticioso, desamparo aprendido

Palavras-chave: Behaviorismo Radical, Pragmatismo, Anélise
de publicaçöes.

AEC 33 UM ESTUDO SOBRE ALTERK OES
AM BIENTAIS INDEPENDENTES DA RESPOSTA,
COM PORTAMENTO SUPEKSTICIOSO E DESAMPARO
APRENDIDO. Vanessa Diana Di Rienzo (Programa de
Estudos Pés-graduados em Psicolqia Emerimental: Anélise do
Comportamento - Pont'hkia Universidade Catôlica de .$1
Paulo, SJO Paulo-SP)

Existem situaçöes nas quais respostas nâo produzem
alteraçöes ambientais; estas ocorrem independentemente
da emissâo de respostas, sendo que a probabilidade da
alteraçâo ambiental ocorrer é igual na presença ou na
ausência da resposta. Duas linhas de pesquisa têm
investigado a relaçâo de independência entre emissâo de
respostas e alteraçöes ambientais, obtendo diferentes
hipöteses explicativas. A primeira, proposta pela hipötese
do comportamento supersticioso, estabelece que em
situaçöes de alteraçöes ambientais independentes da
resposta ocorre uma conexâo acidental entre a resposta e a
alteraçâo ambiental e a contigûidade entre estes termos é
suficiente para a manutençâo do padrào operante. A
segunda, proposta pela hipötese do desamparo
aprendido, estabelece que os organismos submetidos a
tais situaçöes aprendem que o seu responder n:o é efetivo
no ambiente e esta aprendizagem interfere na aquiskâo
futura de uma nova resposta instnzmental. A proposta do
presente estudo foi realizar uma nova replicaçâo do
estudo de Matute (1995). O objetivo foi verificar, dada
uma sittzaçâo de diferentes porcentagens (75% e 250/4 e
distribukes (nas tiltimas tentativas e randômica) de sons
com 1 e 5 segundos de duraçâo, cujo término foi
independente do responder, se sujeitos expostos a estas
diferentes manipulaçöes experimentais: a) desenvolveram
algum padrâo de respostas motoras que poderiam ser
caracterizadas como supersticioso, durante a primeira
fase; b) se estas diferentes alteraçöes ambientais
independentes do responder controlaram diferentes
relatos verbais, ou seja, se sujeitos relataram discriminar a
relaçâo de independência entre a emissâo de respostas e
as alteraçöes ambientais ou descreveram exercer controle
sobre o término do som; e c) se apresentaram o efeito de
interferência nas respostas motoras de fuga em uma fase
subseqfiente na qual foi apresentada uma tarefa
controlâvel. A sessâo experimental foi filmada e o
procedimento foi aplicado em um sujeito de cada vez, em
uma sala reservada para a coleta dos dados. Foram
utilizados um computador (notebook, marca: COMPAQ e
modelo: ARMADA 7400), uma filamadora e um software,
jé desenvolvido especialmente para a primeira replicaçâo
desta pesquisadora. Este software foi programado para: 1)
dar as irtstruçöes aos sujeitos, que apareciam escritas na
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AEC M NOMEAG O DE LETRAS E PALAVM S E
APRENDIZADO LEIR'URA ATRAW S DO PAM DIGMA
DE EQUIVALZNCIA. Saraiva, L. Z; Rossini, A C. ; Fuentes,
F. e Htibner, M.M.C (*) Universidade Presbiteriana Mackenzie

O objetivo do presente trabalho foi verificar se a
nomeaçâo de letras é condiçâo necessâria e suficiente para
a emergência da leitura com compreerksâo, através do
paradigma de equivalência. Tal objetivo deriva da
necessidade de buscar fundamentos empfricos para a
veiculada defesa do método de leitura em voz alta em sala
de aula, que prioriza a nomeaçâo de letras e palavras,
além da defesa da ''cortsciência fonolögica ''como condiçâo
essencial para a leitura ( Capovilla & Capovilla, 2000 ),
''consciência'' esta que requer, segundo definkâo, dentre
outras habilidades, a nomeaçâo correta das letras e
palavras.os participantes foram seis crianças pré-
escolares, nâo alfabetizadas, de cinco a seis anos de idade.
Todas foram submetidas a 21 fases do programa
computadorizado EQUIV ( Pimentel, Hflbner e Matos,
1997 ), que envolve: a) fases de pré - testes de nomeaçâo
de letras envolvidas em palavras dissflabas referentes a
nomes de objetos do cotidiano de crianças na faixa de
cinco anos e pré- teste de nomeaçâo de palavras b) fases
de pré- treino de cores, para familiarizar os participantes
com o modelo de emparelhamento de acordo com o
modelo.; c) fases de ertsino do pareamento entre palavra
impressa e palavra dita oralmente; d) testes de
equivalência ( leimra com compreertsâo ) e) pös- testes de
nomeaçâo de letras e palavras.os resultados revelaram
que apesar de nomearem corretamente todas as letras, as
crianças nâo nomeavam as palavras, além de terem
apresentado baixos fndices de generalizaçâo para outras
palavras que envolviam as letras nomeadas.A nomeaçâo
oral de palavras ocorreu apös a emergência de leitura com
compreensâo . Questiona-se, em funçâo destes resultados,
se a ''consciência fonolögica'' é, de fato, uma condiçâo
essencial para a leitura, na medida que nomear letras nâo
se mostrou uma condkâo suficiente para tal ou se nomear
letras é uma habilidade que nâo garante a ''consciência
fonolögica'', tal como definida na literatura.

CNpq/ Mackpesquisa
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MANUAIS DE TREINAMENTO. Daniela Fazzio,
Laboratôrio de Psicologia Experimental da PUC, .$/70 Paulo

AEC 35 O COMPROMISSO DO ANALISTA DO
COMPORTAMENTO COM AS QUESTOES SOCIAIS:
UMA AN/LISE DE PUBLICAIXES. Martina Ri/10 Otero
(Progrc/llfl de Estudos P6s-graâuados c??; Psicoloqia
Experimental: Anélise do Conlportamento - Pontlhcia
Universidade Catélica de 5'f'D Paulo, .$7l Paulo - SP)

Considerando a intervençâo comportamental na ârea do
autismo / deficiências de desenvolvimento um dos
campos mais bem-sucedidos da Anslise do
Compol-tamento, com intensa produçào de conhecimento
- medida pela quantidade de publicaçöes na principal
revista da érea aplicada, o The Journal of Applied
Behavior Analysis (Northup, Vollmer e Serret, 1993) -
observa-se que a ârea é também foco de interesse de pais e
profissitmais de outras âreas e pessoas envokvidas com o
assunto ainda que nâo profissionalmente. Este estudo
buscou publicaçöes comercialmente disponfveis que
abordassem amplamente a intervençào comportamental,
baseada na Anâlise Aplicada do Comportamento,
especificamente na ârea de deficiências de
desenvolvimento. Numa primeira busca, realizada a) nos
arquivos eletrônicos do The Journal of Applied Behavior
Analysis; b) em cortsultas a livrarias virtuais brasileiras e
americanas, por palavra-chave e autor; c) consultas a listas
de discussâo sobre autismo e anâlise aplicada do
comportamento na Internet; d) consultas a profissionais
da érea, foram encontrados 16 manuais de treinamento de
pais e profissionais, publicados entre 1981 e 2000. Dentre
estes 16, seis foram selecionados com critérios mais
estritos, por consistirem de propostas de currfculos.
Destes, 4 foram analisados em relaçào aos repertörios
propostos para ensino e a seqûência de treino das
respostas em cada um dos repertörios. Para possibilitar a
comparaçào entre os diferentes manuais, devido à
caracterfstica de apresentaçâo dass propostas de maneira
bastante distinta, todos os treinos apresentados em cada
manuat foram reclassificados de acordo com as classes
verbais de Skinner, sistematizadas por Sundberg e
Partington (1998). Os resultados do estudo s:o
apresentados em três partes: 1. Apresentaçào geral dos
manuais: descrkâo geral de cada manual, mostrando que
a apresentaçâo de programas de treino compôe a maior
parte dos quatro manuais, exceto pelo de Maurice (1996),
que apresenta informaçöes mais abrangentes para pais
que desejam estabelecer um programa de intervençio
comportamental para seus filhos; 2. Anâlise dos
repertörios propostos para ensino, sistematizando os
programas de treino dos manuais através da colocaçâo
dos treinos em termos de contingências trfplices e da
reclassificaçâo dos treinos em repertörios verbais (8
categorias). Esta parte do estudo mostra grandes
diferenças entre os quatro manuais, indicando as maiores
ênfases de cada um dos manuais, tanto em relaçâo a cada
repertörio verbal quanto em relaçâo aos dois grandes
grupos de repertörios - de ouvinte e de falante; 3.
Apresentaçâo da seqùência de apresentaçâo / aplicaçâo
de treinos em cada manual, possibilitando a visualizaçâo
da ordem e da simultaneidade da aplicaçâo dos treinos
em cada manual e mostrando novamente grandes
diferenças entre os livros analisados. A anâlise dos
resultados mostra importantes caracterfsticas da
intervençâo comportamental, dentre elas uma
corbsistência de procedimentos e comportamentos-alvo
entre os manuais. Um dos produtos do estudo é a
apresentaçâo de um modelo de avaliaçâo de programas
de intervençâo comportamental na ârea de deficiências de
desenvolvimento.

Projeto financiado pela Fapesp processo 00/08381-3

Palavras-chave: autisnlo, dehciências de desenvolvimento,
137

Desde publicaçöes de Skinner da década de 50, o interesse
em desenvolver uma abordagem que possa contribuir
com a soluçào de questöes sociais é uma marca da An4lise
do Comportamento. Apesar disso, crfticas à abordagem
têm sido feitas, indicando que atuaçöes orientadas por
esta abordagem geraria prâticas reacionârias. O objetivo
deste trabalho foi o de analisar publicaçöes de analistas do
comportamento relacionadas a questöes sociais. Foram
analisados 199 artigos do Joumal of Applied Behavior
Analysis (IABA) e 206 artigos do conjunto de periödicos
Behaviorists for Social Action Joumal, Behavior Analysis
and Social Action e Behavior and Social lssues. Os artigos
do Journal of Applied Behavior Analysis foram
selecionados a partir de palavras chaves relacionadas à
questôes sociais, que foram propostas a partir da leitura
de programas de govemos (municipal, estadual e federal);
todos os artigos do Behaviorists for Social Action Journal,
Behavior Analysis and Social Action e Behavior and Social
Issues foram analisados com exceç:o dos artigos
biogrâficos e dos editoriais. Os dados foram irseridos
num banco de dados do software Access construfdo
especialmente para esta pesquisa. Este banco de dados
permitiu inserir informaçöes sobre autoria, filiaçâo,
informaçöes que permitem a localizaçào do artigo, tema
palavra chaves do artigo, palavras chaves que permitiram
a seleçào do artigo (no caso do JABA), resumo do artigo.
Os resultados indicaram que a abordagem tem atuado de
maneira constante frente às questes sociais, em relaçào a
diversas âreas e temas diferentes e tem envolvido também
uma grande diversidade de autores, o que contraia uma
linha de crfticas realizadas, de que a Anâlise do
Comportamento nào seria uma abordagem adequada.
para orientar atuaçöes junto a problemas sociais. A
at-uaçâo nâo é homogênea; identificou-se, basicamente,
um grtlpo que discute questöes sociais de maneira ampla,
sugere trartsformaçöes baseadas na Anâlise do
Comportamento e realiza discussöes conceituais
relacionadas a estas questöes; e identificou-se também
outro grupo, que faz intervençöes relacionadas com
problemas mais pontuais. Existe pouco trânsito dos
autores de um campo de atuaçâo para o outro, o que
indica um desafio para a ârea da Anâlise do
Comportamento preocupada com as questöes sociais: o de
desenvolver-se metodolögica e conceitualmente para lidar
melhor com questöes que implicam uma complexa
interaçâo de variâveis e, dessa formas também sugerir
mudanças que impliquem numa melhora das condköes
em que vive o homem.

Pesquisa Financiada pela FAPESP - Processo: 00/01050-1

Palavras-chave: atuaçt'io do analista fl0 comportamento,
Aniilise compsrtamental de questses sodais, anâlise de publica

AEC 36 INTERVEYG O COMPORTAMENTAL NO
AUTISMO E DEFICIENCIAS DE DESENVOLVIMENTO;
UMA AW LISE DOS REPERTURIOS PROPOSTOS EM
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anélise d0 comqortamento desenvolvimento de programas de prevençào e de

educaçâo de pais e familiares de pessoas portadoras de
autismo.

AEC 37 ANXLISE E INTERVENCAO NO ESTUDO
DO COMPORTAMENTO DE PESSOAS AUTISTAS:
QUESTOES METODOLX ICAS. Paulo Roney K##
Goulart* e Grauben José Alves de Assisl. (Departamento fk
Psicologia Experimental. Universidade Federal do Paré. Belém -
PA),
0 autismo costuma ser abordado como um problema
intrfnseco, em que os sintomas sâo reflexo de um
''alheamento do mundo'' por parte do indivfduo autista. O
DSM-IWTR apresenta o autismo como um disttirbio
global do desenvolvimento caracterizado por: a)
comprometimento da interaçâo social, b)
comprometimento da comunicaçao, e c) repertörio restrito
de atividades. O objetivo do presente trabalho foi
identificar e avaliar, com base na visao analftico-
comportamental do autismo, variaçöes metodolögicas na
produçao acadêmica da Anâlise do Comportamento com
essa populaçâo, apontando formas de anâlise e de
intervençâo relatadas pela literatura. Do ponto de vista
analftico-compodamental, o autismo é uma sfndrome de
déficits e excessos que pode ter uma base neurolögica,
mas que estJ, todavia, sujeita a mudanças, a partir de
interaçöes cortstrutivas, cuidadosamente organizadas,
com o ambiente ffsico e social. Vârios estudos sugerem
que muitas das caracterfsticas apresentadas por crianças
autistas poderiam ser funçâo de limitaçöes no
desenvolvimento de controle de estfmulos. Neste sentido,
a pesquisa comportamental tem produzido resultados
promissores. A partir de periödicos especializados da
ârea, foram selecionados trabalhos experimentais com
autismo que tivessem como objetivo o desenvolvimento
de habilidades titeis, utilizando um delineamento
experimental de sujeito tînico. Foram identificadas duas
linhas distintas, porém complementares, de pesquisa.
Uma delas parece ter como objetivo a identificaçâo das
variâveis que atuam no desenvolvimento de controle de
estfmulos e o desenvolvimento e avaliaçâo de uma
tecnologia de controle de estfmulos que permita a
intervençâo em processos bâsicos. A outra linha de
investigaçâo visa o estabelecimento e manutençào de
operantes verbais, sendo caracterfstica deste grupo a
êrtfase na utilizaçâo rigorosa da taxonomia proposta por
Skilmer no Verbal Behavior. Sâo descritos, ainda, aspectos
metodologicamente relevantes dos estudos, com respeito
à natureza dos estfmulos utilizados, bem como os critérios
de escolha dos mesmos, avaliaçâo de habilidades prévias,
tipo de resposta requerida e procedimentos de correçâo,
tipo de corseqûências disponibilizadas, além da
realizaçâo ou nâo de avaliaçâo para identificaçâo de
reforçadores potenciais. Discute-se, ainda, a concepçâo
organicista (e intemalista) de causalidade do autismo,
segundo a qual a sfndrome seria provocada par fatores
exclusivamente biolögicos, em contraposiçâo com a
concepçao analftico-comportamental, que busca na
relaçâo entre o organismo e seu ambiente as variâveis que
poderiam estar produzindo um repertörio
comportamental caracterfstico de um quadro autista.
Além disso, comenta-se o papel dos analistas do
comportamento no que diz respeito à produçâo futura em
relaçâo ao trartstom o autista, considerando-se a relativa
carência de trabalhos sobre o assunto e a necessidade de

lDocente e Pesquisador do CNPq.

Palavras-chave: Controle de cslfr/ltlns; Comportamento
verbal; Autismo.

AEC 38 CONTROLE SILXBICO E LEITUM
GENEM LIZADA APUS O TREINO COMBINADO DE
CUPIA, DITADO E OM LIZACAO EM PORTADORES
DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. Keila
Regina Sales Alves**' Oh-via Misae KfIfn***' Grauben José
Alves de Assis***; Carolina M onteiro de Albuquerque
Maranbno*. (Universidade Federal do Pcrfi, Belém-PA)

A leitura generalizada pode ser dificultada pelo controle
restrito por unidades verbais mfnimas (letras e sflabas),
apös o ensino de palavras. Este controle restrito é mais
evidente em pessoas com necessidades educacionais
especiais e pode ser revertida por procedimentos especiais
de erksino que garantam a independência funcional das
sflabas e letras, necessérias para uma leitura eficiente e
generalizada. O objetivo do presente estudo foi identificar
o controle silâbico em palavras dissflabas, ertsinadas por
meio de um procedimento de emparelhamento arbitrârio
com o modelo e verificar o efeito do ertsino combinado e
isolado de cöpia, ditado e oralizaçâo para garantir a
reversâo deste controle, promovendo a leimra
generalizada em pessoas portadoras de necessidades
educacionais especiais. Três participantes foram
submetidos ao treino das discriminaçöes condicionais AB
e AC e em seguida, às sondas das relaçöes de equivalência
entre desenhos e palavras escritas e o inverso. Apös estas
sondas, foi conduzido os testes de leitura das palavras de
treino (MALA, PATO e BOCA) e das novas palavras de
generalizaçâo, que envolve todas as possfveis
recombinaçöes das sflabas das palavras que foram
ertsinadas. Caso o participante nâo apresentasse a leitura
generalizada eram conduzidas sondas de controle pelas
unidades silâbicas, seguidas pelos treinos isolados e
combinados de cöpia, ditado e oralizaçâo. Apös a
ocorrência da leitura das palavras de generalizaçâo, eram
aplicados os testes A'B', A'C', B'C' e C'B' usando três
palavras de generalizaçâo (BOLA, CABO e CAMA).
Todos os três participantes demonstraram as relaçöes de
equivalência BC e CB. Dois participantes (CLO e MAR)
leram as palavras de treino, mas nao apresentaram a
leitura generalizada. As sondas de controle silébico,
sugerem o controle pela primeira sflaba (PATO e MALA)
em duas palavras e pela segunda (PATO e BOCA) para o
participante CLO e na sepmda sflaba das três palavras
(MALA, PATO e BOCA) para o MAR. Os participantes
CLO e MAR, leram as 27 palavras de generalizaçio apös a
sepmda e terceira conduçâo consecutiva do treino
combinado de cöpia, ditado e oralizaçâo, respectivamente.
Os dois participantes apresentaram, ainda, as relaçöes
B'C' e C'B'. Os resultados dos três participantes confirmam
que o procedimento de emparelhamento com o modelo é
um meio de se ertsinar repertörios mais complexos, como
a leitura com compreensâo, em pessoas com necessidades
educacionais especiais. As sondas de controle silâbico,
sugerem o controle restrito pelas sflabas, mas a anâlise
desses resultados requer maior refinamento, avaliando
cada mudança e oscilaçöes no controle. Os resultados da
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leitura generalizada de CLO e MAR, sugerem que os
participantes com necessidades educacionais especiais,
necessitam de um treino combinado que envolva a
discriminaçâo visual (cöpia) e sonora das sflabas (ditado e
oralizaçâo), além da resposta verbal, definida em termos
de oralizaçâo pelo participante, para garantir a
independência funcional silâbica e, coasequentemente, a
leitura das palavras de generalizaçâo. Os resultados dos
testes B'C' e C'B', sugerem que a emergência da leitura
com compreensâo de novas palavras nâo explicitamente
ersinadas, apontam a impodância do ensino de
discriminaçâo e produçào sonora das unidades mfnimas
para a ocorrência da leitura.

Palavras-chave: educaçno especial, Ieitura generalizada,
superseletividade de csffmfflos.

- Resumos de Comunicaçso Cientflca
Nomeaçâo Oral II, foram aplicados os testes das
novfssimas fonnas verbais B''C''/C''B'', envolvendo as
palavras: BOBO, CALO, LIX A e LOLO. Em seguida, o
Teste de Nomeaçao Oral 111, para verificar se emergiu a
leitura generalizada deste terceiro grupo de palavras: C''.
Três participantes apresentaram relaçöes de equivalência
e leitura recombinativa de três palavras do conjunto C' e
uma palavra no C''. Uma participante (11H), apresentou
transferências de estfmulos para todas as palavras de
generalizaçào, nào sendo necessârio o treino A'C'. Para
duas crianças (llS e EK), os desempenhos nos testes B''C'' e
C''B'' deteriorou, especialmente para C''B''. Para as outras
crianças (FJ e 1tH), o desempenho melhorou nos testes,
especialmente no B''C''. Os resultados mostraram
variabilidade intersujeitos, no desempenho dos teste de
transferência para as novas palavras. Comparando-se com
os três resultados anteriores, estes resultados sugerem que
o treino reduzido de linha de base da relaçâo AC foi
igualmente eficiente em gerar relaçöes de equivalência e
transferência para as novas palavras, o que lhe confere um
carlter mais econômico.

Palavras-chave: Leitura Generalizada recombinativa,
equivalência de cslfpwlns, jracasso escolar.

AEC 39 LEITUM  GENEM LIZADA E
RECOMBINATIVA APY  TREINO REDUZIDO DE
LINHA DE BASE EM CKANCAS COM HISTURIA DE
FIG CASSO EM LEITURA. Joselle Oliveira do Nascimento*,
Olfpfc Misae Kato*** Rosc Helena Malheiros-, (Universidade
Federal do Pari, 8clJn:-PA).

O Paradigma de Equivalência, no contexto da Anâlise
Experimental do Compodamento (AEC), passou a ser
considerado um modelo de anâlise de repertörios bJsicos
de leitura e escrita. Este modelo de anâlise gerou uma
quantidade significativa de pesquisas investigando as
variâveis que afetam o ertsino de leitura e escrita, assim
como o desenvolvimento de procedimentos de erksino de
leitura. O presente trabalho visa replicar os estudos
anteriores, sobre equivalência de estfmulos e
recombinaçâo de unidades mfnimas, mantendo-se a
inversâo dos conjuntos 2 e 3 e, empregando treino
reduzido das relaçöes de linha de base AC (palavra
ditada-palavra escrita). Estes estudos visaram verificar se
a recombinaçâo de sflabas e letras, ensinadas em
diferentes posköes das palavras, aumenta o controle pelas
unidades mfnimas, facilitando a leitura de palavras de
generalizaçâo. Participaram do presente estudo, quatro
crianças de uma Escola Municipal de Belém, com histöria
de fracasso em leitura. Foi aplicado um pré-teste, para
verificar se as crianças jâ sabiam ler as palavras a serem
ensinadas. Apös este, foram aplicados os testes: Peabody
lmage Vocabulary test e o W isc para avaliar o repertörio
verbal das crianças antes do experimento. Um software
foi irtstalado em um microcomputador de tela sensfvel ao
toque para a conduçâo das sessöes experimentais, sendo
ensinadas as discriminaçöes condicionais AB (palavra
ditada-desenho) e AC por um procedimento de
emparelhamento arbitrério com o modelo por exclusâo.
Através deste procedimento, foi ensinado o primeiro
grupo de palavras-c (BOCA, CABO, BOLO e LOBO). A
seguir, foram conduzidos testes para verificar as relaçöes
de equivalência BC/CB, seguido do Treino A'B' (palavras
ditadas-desenhos) referentes às novas palavras: CACO,
COCA, BALA e BOLA, compostas pela recombinaçâo
silâbica do primeiro grupo de palavras. Apös este treino,
foram conduzidos os testes das novas formas verbais
B'C'/C'B' para verificar a generalizaçào para as novas#
palavras. Apös estes testes, foi conduzido o Teste de
Nomeaçâo Oral Il. Se a criança nâo atingisse 80% de
acertos nos testes B'C'/C'B', e1a seria submetida ao treino
A'C' (palavra ditada-palavra escrita do segundo
conjunto). Apös o treino A'C' ou apös o Teste de
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AEC 40 RELAX ES DE COU ROLE MODELO-
COMPARAG O E EQUIVALZNCIA DE ESTIMULOS.
Maria Eline Ferreira Pereira- , Olivia Misae Rato*** e Ulisses
Pereira Vital de Castro* (Universidade Federal do Pari, Belém-
PA).

A formaçâo de classes de equivalência parece ocorrer se
for possfvel assegurar o controle consistente pelas relaçöes
de controle do tipo modelo-s+ (seleçao) ou simultâneo
por ambos os tipos de relaçöes de controle (modelos+ e
modelo S-). Este estudo pretendeu verificar os efeitos de
procedimentos que induzem o controle exclusivo por
rejekào (modelo-s-), por seleçâo (modelo-s+) ou por
ambos os tipos de relaçöes de controle (modelo-s+ e
modelo-s-) na formaçio de classes de equivalência.
Participaram do estudo seis estudantes do 10 ano do
ensino médio das escolas da rede pûblica de ertsino.
Foram utilizados três conjuntos de estfmulos visuais,
sendo um para cada tipo de treino (modelo-s+, modelo S-
e ambos). As escolhas foram efemadas pelo mouse.
Durante o treino, uma mâscara substitufa o estfmulo de
comparaçâo correto, incorreto ou ambos em tentativas
randomizadas. Todos os participantes foram expostos ao
treino das discriminaçöes condicionais EF, DE, CD, BC e
AB por meio do procedimento de emparelhamento com o
modelo, nos três tipos de treino das relaçöes de controle.
Apös o treino das discrimunaçöes condicionais foram
conduzidas as sondas de equivalência (FA, EA, DA, CA,
FB, FC, FD e FA) e as sondas das relaçöes de controle.
Para identificar o tipo de relaçâo de controle estabelecido
durante o treino das discriminaçöes condicionais foram
utilizados os testes blank comparison e do estfmulo novo.
Cada dois participantes foram expostos a uma seqûência
diferente dos treinos programados para induzir as
relaçöes de controle. Independentemente da relaçâo de
controle que foi estabelecida, nenhum dos participantes
apresentou formaçâo de classes. Nas sondas das relaçöes
de controles todos os participantes mostraram
desempenhos inconsistentes, nos treinos para induzir o
controle do tipo modelo-s+. No treino para induçâo de
controle do tipo modelo So as escolhas dos participantes



AjC 41 DISCRIMINAIXES DE ESTfMULOS
LUDICOS APRESENTADOS A UMA CKANCA DE
DEZOITO MESES, CUJAS RESPOSTAS ESTAVAM SOB
CONTROLE DE ESTIMULOS REFOK ADORES
SOCIAIS. (Andreza Mesquita Santos*, Lorena Minikllo
Bitterncourt*, Tflaifl Socorro Barradas Mesquita*, Solange
Calcagno (Universidade Federal do Park Belém, PA).
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desenvolver o software MemoLab-lllefulu . O
programa objetiva proporcionar diferentes possibilidades
de investigaçâo, na aquiskâo de leitura, das contingências
controladoras envolvidas na emergência de classes de
estfmulos equivalentes. Caracteriza-se por sessöes
experimentais e coleta de dados informatizadas. O
software permite a emissâo de comportamento
precorrente atlxiliar: o participante pode consultar Tela de
Auxflio, onde encontra-se a resposta correta para cada
tentativa. A Tela de Auxflio estâ disponfvel para os
procedimentos de EACM, Resposta de Escrita Constnlfda
e Exclusâo. Por exemplo, solicitado a escolher entre os
estfmulos de comparaçâo CASA e BOLA, na presença da
figura CASA (modelo), o participante pode verificar a
resposta correta. O tempo de consulta denomina-se
Tempo de Auxflio. Espera-se que este tempo decresça ao
longo das tentativas (indicativo de aprendizagem). Outra
medida refere-se ao refinamento da mensuraçâo da
Resposta de Escrita Construfda. Nos procedimentos
usuais, constata-se que a performance dos participantes é
avaliada somente pelo acerto ou eno total da resposta.
Por exemplo, o padicipante cortstruir as palavras BALA e
CASA quando solicitadas as palavras ''Bo1a'' e ''Casa'' seria
registrado como 50% de acerto. Na presente proposta, a
porcentagem de acel-to para o mesmo exemplo eleva-se
para 87,50/0, pois o padicipante somente errou uma
resposta do total de corretas (cada letra digitada). A coleta
de dados ainda contempla o registro dos: Tempo de
Latência, Tempo de Resposta e Nlimero de Respostas
Corretas. Espera-se, com este software, contribuir para as
investigaçöes sobre aquiskâo de leitura, incrementando
novos enfoques sobre o assunto. Além disso, o programa
pode ser adaptado a fins pedagögicos, servindo como
mais uma ferramenta de ensino da leitura e escrita.

O objetivo deste trabalho foi demorkstrar
experimentalmente o processo denominado
discriminaçâo, em um bebê de dezoito meses, sexo
masculino, sem histörico experimental. Foram
apresentadas vârias tentativas em que três brinquedos -
sendo sempre um deles um boneco masculino (SD) - eram
colocados à frente do bebê e a resposta de escolher o SD
era conseqùenciada com reforçadores sociais. A escolha
de qualquer um dos outros brinquedos nâo produzia
conseqûência planejada, a nâo ser a remoçâo dos
estfmulos e a introduçâo de um novo conjunto de três
brinquedos. 0s dados mostraram que o reforçamento
diferencial da escolha de um brinquedo (SD) produziu a
discriminaçâo, pelo bebê, de um estfmulo como aquele
que produzia o reforço.

Palavras-chave: discriminaçâo visual, bebê, rejorço social.
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indicaram o estabelecimento de relaçöes de controle
modelo-s+ entre o modelo e a mâscara. Os resultados
sugerem que os treinos programados nao induziu as
relaçœs de controle previstas.

Palavras-chave: equivalência de estkmulos, relaçses de
controle modelo-comparaçâo, arranjo multinoâal.

AEC 42 AQUISIG O DE LEITUIW  EQUIVALZNCIA
DE ESTIMULOS E COMPORTAMEX O PRECOIGENTE
AUXILIAR: TAIIEFAS E NOVAS MEDIDAS
COMPORTAMENTAIS REALIM DAS EM UM
AMBIENTE INFORM ARRZADO. Gustavo Paiva de
Canmlho.; Lorena Benayon*; Rebeca Pessca'', Vandenni Silva*
(Centro Universititio Luterano Mcncus/t-lléR.A - Curso de
Psicologia - Processos do Desenvolvimento e Aprendizagem,
Manaus - AM).

Sabemos o quanto é cerceadora e incapacitante a condkâo
de analfabetismo, influenciando o desenvolvimento
pessoal e prejudicando acesso aos bens culturais. A escola
desempenha, na comunidade verbal, papel principal na
aprendizagem das relaçöes formais entre classes de
estfmulos vocais e classes de estfmulos escritos. Contudo,
mais de 17,6% da populaçâo estudantil reprova a primeira
série do ensino fundamental no Brasil (Amazonas =
30,90/0). Intimeros estudiosos têm apontado que muitas
dessas dificuldades acadêmicas se devem a ineficiência
dos procedimentos tradicionais de educaçâo. Podemos
relacionar, entre os principais fatores da taxa de
reprovaçâo, dificuldades de aquiskâo das habilidades de
leitura e escrita. Para a Anâlise Experimental do
Comportamento, leitura e escrita se desenvolvem através
da Equivalência de Estfmulos. A literatura propöe o
procedimento de Escolha de Acordo com o Modelo
(EACM) como método econômico e efetivo para o
aprendizado de repertörios complexos a partir de um
ntimero limitado de relaçöes de estfmulo-resposta
ertsinadas. O presente estudo teve por finalidade
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Projeto financiado pelo Programa de Pesquisa - ULBRA.
de Carvalho, G. P. (Professonpesquisador ULBRA). *
Graduandos bolsistas de irticiaçâo cientffica.

Palavras-chave: leitura, equivalênda de esttbnulos,
comportamento precorrente auxiliar, efflfccffib em computador.

AEC 43 EFEITO DA MODIFICAG O APENAS DO S+
OU APENAS DO S- EM TREINOS DISCRIMINATIVOS E
EM TESTES DE COMPORTAMENTO CONCEITUAL.
Raquel MCHC de Melo, Elenice Seixas Hanna, e Patricia Serejo
de Jesus* (Departamento de Processos Psicolégicos Bésicos -
Instituto de Psicologia, Universidade de Brasilia, Brast-lia -DF)

Aprendizagem de discriminaçöes sem ou com um
ntimero rnfnimo de erros tem sido relatada em estudos
que utilizam procedimentos de modelagem de controle de
estfmulos. Esses procedimentos se caracterizam pela
modificaçâo em alguma dimensâo do estfmulo na
presença do qual a resposta é reforçada (S+) e/ou do
estfmulo correlacionado com o nâo reforçamento (S-). O
objetivo dessa pesquisa corsistiu em verificar o efeito da
modificaçâo gradual em apenas um dos estfmulos
discriminativos (S+ ou S-) sobre a aquiskâo de
discriminaçôes de posiçâo (em cima/embaixo e
esquerda/direita) e de aprendizagem conceitual. Estudos
anteriores que manipularam tal parâmetro têm relatado
resultados controversos. Participaram da coleta de dados
informatizada 10 crianças com idades entre 4 e 5 anos. As
crianças foram expostas a duas condköes experimentais,
modificaçâo apenas do S+ e apenas do Sw para o ertsino
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de discriminaçöes de poskào distintas, sendo que a
ordem de exposkào a cada uma delas foi balanceada. A
cor e a forma de um dos estfmulos (S+ ou S-) foram
modificadas em 13 passos durante treinos discriminativos
simultâneos, enquanto que o outro estfmulo foi mantido
constante. Foram realizadas três sessöes de treino
intercaladas com três testes. Em geral, os desempenhos
nos treinos foram altos e aumentaram no liltimo treino em
relaçâo ao primeiro, independente do estfmulo
modificado. A maioria dos erros ocorreu durante a
segunda metade do treino, na qual os estfmulos S+ e S-
eram mais semelhantes. Entretanto, os resultados dos
treinos com mudança do S+ tenderam a ser superiores aos
dos treinos com mudança do S-. Nos testes de
comportamento conceitual, a maioria das crianças obteve
um alto percentual de acerto, sendo obselwado resultados
superiores na condkâo com mudança do S+ em pelo
menos um dos três testes realizados. Esses resultados
sugerem que um maior controle pela dimertsào poskâo
foi estabelecido com a mudança do S+. Estudos adicionais
sâo entretanto necessérios para avaliar a generalidade dos
resultados e diferenciar os efeitos de procedimentos de
modelagem de controle de estfmulos que envolvem a
modificaçao de duas dimensöes distintas (forma e cor).
Agências financiadoras: FINATEC e CNPq

Palavras-chave:
comportamento
estimulos.

1) Jiscrivlirlcffib de rtlsiffib; 2)
conceitual; 3) modelagem fk controle de
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psiquiétricas, como apresentadas no Manual Diagnöstico
e Estatfstico dos Transtomos Mentais - DSM-IV; b) uma
definkâo pelos planos/seguros do tipo de terapia
aceitàvel para o tratamento de cada problema
diagnosticado, resultando na perda de autonomia do
psicölogo na definkâo da adequaçao de sua intervençào;
c) uma definkào pelos planos/seguros do ntimero de
sessöes adequado para o tratamento de cada diagnöstico,
implicando a perda de autonomia do psicölogo na
definkâo da extensâo do tratamento; d) a exigência de
validaçâo empfrica dos modelos de intervençâo,
cientificamente orientada, envolvendo uma regulaçao
pelos planos/seguros com restrköes aos processos de
validaçào; e) imposkâo do DSM-IV como referência para
o diagnöstico e para a aferkâo da eficâcia das
intervençöes; f) a diferenciaçâo crescente do profissional
de psicologia frente a outros profissionais da ârea de
satide, impondo a necessidade de aquiskào de novas
qualificaçöes como requisito para a iaserçâo no mercado
de trabalho; g) a reduçâo do padrâo de remuneraçâo do
trabalho do psicölogo por meio de sua submissao à Tabela
de Remuneraçào e condköes de pagamento estabelecida
pelos Planos/seguros; h) reduçào da capacidade de
regulaçào do exercfcio da profissâo e do padrâo de
remuneraçâo pelas irtstituiçöes de classe; e i) reduçâo da
autonomia do profissional na definkâo da forma de
intervençâo e dos custos de seu trabalho. â parte das
notâveis corseqflências para a inserçào/manutençâo do
profissional de psicologia no mercado de trabalho, as
mudanças enumeradas dificultam o uso de delineamentos
n;o estatfsticos de avaliaçào da eficâcia de tratamentos;
dificultam o uso de modelos idiogréficos de diagnöstico e
favorecem a adesào a modelos internalistas
(freqûentemente organicistas) de
interpretaçâo/intervençâo psicolögica. Em um momento
no qual ainda se discute a necessidade de
desenvolvimento/consolidaçâo de modelos clfnicos
baseados nos supostos funcionais, relacionais e
idiogrâficos da anâlise do comportamento, as mudanças
enumeradas sinalizam para dificuldades maiores na
efetivaçào daquele desenvolvimento sob o sistema de
regulaçào econômica imposto pelos planos/seguros.

Trabalho parcialmente financiado pelo CNPq (AI
520062/98-1)
Palavras-chave: interoençno clknica, terapia analïtico-
comportamental, planos e seguros privados de saûde.

AEC 44 INTERWNN O CLXICA COBERTA POR
PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTINCIA h
SAUDE: AN/LISE DE EXPERIZNCIA E DISCUSSâO DE
IMPLICAX ES DE UMA UTICA ANALfTICO-
COMPORTAMENTAL. Simone MJHC Neno- (Clknica de
Psicologiap epartamento de Psicologia Clthica/programa de
Pôs-Graduaç -ao c>l1 Teoria e Pesquisa do Comportamento,
Llniversidade Federal do Park Belém-PA); frnnlfm/ze! Zagttry
Totlrinho (Dqmrtamento de Psicologia E'xzcrfnienlcl,
Universidade Federal do Park Belém-PA).

No Brasil, a Lei que regulamenta o funcionamento de
planos e seguros privados de assistência à salide nâo
obriga as operadoras a cobrir despesas com tratamento
clfnico psicoterâpico. A exclusâo contraria uma
interpretaçâo positiva da categoria dos psicölogos, no que
diz respeito à possibilidade de sua inclusâo nessa
modalidade de atendimento. em outrosExperiências
pafses indicam que a irtserçâo do psicölogo em sistemas
desse tipo traz implicaçöes que mereceriam ser
ponderadas na avaliaçio dos possfveis ganhos para
profissionais e usuârios dos sezviços psicolögicos. O
presente estudo teve o objetivo de identificar, na realidade
norte-americana, algumas cortseqitências dessa irtserçâo e
de discuti-las do ponto de vista dos supostos que o
orientam a interpretaçâo analftico-comportamental dos
fenômenos psicolögicos. O estudo envolveu o
levantamento de informaçöes sobre o modo de operaçâo
do sistema na remuneraç:o dos atendimentos
psicolögicos e sobre sua incidência em processos como a
validaçâo de terapias por meio de estudos de eficâcia. Os
resultados indicaram: a) uma ingerência crescente das
companhias de seguro-saûde sobre a forma de
diagnöstico dos problemas psicolögicos, basicamente
exigindo-se uso das categorias diagnösticas

AEC 45 EFEITOS DE UM PROCEDIM ENTO DE
INTERVENG O PAIIA AUMENTARA PARTICIPAG O
NyM GRUPO DE USUXRIOS DE UM SERVICO
PUBLICO DE SAUDE. Maria Goretti Toledo Lima (Pontkhkia
universidade Catblica de sJo Paulo - SP)

presente trabalho pretendeu implementar um
procedimento de intervençâo para aumentar e/ou
modelar comportamentos de participaçâo num grupo de
usuérios dos servkos pûblicos de salide e realizar uma
primeira avaliaçio da eficâcia desse procedimento.
Participaram desse estudo 162 ostomizados irtscritos num
Programa de Atendimento ao ostomizado de um hospital
pûblico e seus acompanhantes, todos potenciais
freqùentadores das reuniöes mensais da Associaçâo de
ostomizados realizadas no perfodo de julho de 2000 a
julho de 2001, nas quais se realizou a coleta da maior
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parte dos dados aqui reunidos. O material utilizado
incluiu fichas constantes do Programa de Atendimento,
livros de registro da Associaçào, folhas de presença,
filmadora, TV e vfdeo, cartas-convite, placar de
freqiiência, livreto sobre ostomias e vales-transporte. O
delineamento de linha de base mûltipla utilizado previu a
introduçâo, em momentos distintos, de variâveis
especificas para cada um dos seguintes nfveis de
participaçâo: 1o) comparecimento às reuniöes mensais 2o)
verbalizaçöes emitidas durante as mesmas (solicitar e
fomecer informnçöes, identificar problemas e encaminhar
ou propor soluçöes) e 3o) realizaçâo de açöes voltadas
para a resoluçâo de problemas identificados pelo grupo.
As variéveis manipuladas para o comparecer foram:
cartas-convite previamente enviadas aos participantes
(condkâo antecedente) e, durante as reuniôes fez-se a
apresentaçâo de um placar indicando o ntimero de
presentes na reurtiâo; a distribukâo de vales-transportes
gratuitos para a volta para casa e a apresentaçao de
eventos possivelmente reforçadores tais como
agradecimentos e elogios pela presença, além de
atividades como palestras e discussöes. Para o verbalizar
foram realizadas reuniöes de preparaçâo com membros
da diretoria e voluntârios, de forma a treinar o
fomecimento das condköes que pudessem possibilitar,
nas reuniöes mensais, o surgimento das formas de
verbalizaçâo desejadas e a apresentaçào de consequências
reforçadoras contingente as mesmas. Possfveis
reforçadores sociais apresentados pela pesquisadora, além
de um breve sumârio das verbalizaçöes com a citaçao dos
nomes dos falantes e, ainda, palestras e discussöes
realizadas por profissionais diversos seguiram-se às
verbalizaçöes. Também para o realizar açöes, as reuniöes
de preparaçào objetivaram possibilitar o treino de seus
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participantes para propiciarem condköes antecedentes e
conseqitentes para a realizaçâo das tarefas necessârias à
soluçâo de problemas do grupo (0 que serâ feito, como,
por quem e como). Como eventos subsequentes contou-se
com a apresentaçâo de possfveis reforçadores sociais da
pesquisadora; um sumârio das açöes realizadas no
perfodo de um mês entre uma reuniâo e outra e os
possfveis efeitos do pröprio ''fazer''. Uma curta fase de
retirada das condköes experimentais (seguimento)
pretendeu verificar a generalizaçâo e manutençâo dos
resultados. Verificou-se que, na medida em que se
procedia a introduçâo das variâveis de intervençio, uma
mudança correspondente era observada nos
comportamentos relativos a cada nfvel de participaçâo,
resultando num aumento considerâvel no nlimero de
participantes presentes às reuniöes mensais e no ntimero
de açöes realizadas, bem como na manutençâo desses
resultados no perfodo de seguimento. Sobre as
verbalizaçöes verificou-se um efeito significativo da
intervençâo no mês em que foi introdtlzida, mas o
aumento observado nâo se manteve nos meses seguintes.
Registrou-se, entretanto, uma mudança qualitativa no
discurso do grupo, bem como nas açöes realizadas,
sugerindo o estabelecimento de formas coletivas de
organizaçâo. Um maior ntimero de comportamentos de
participaçâo foi observado entre os participantes das
reuniöes de preparaçào indicando tlm efeito favorâvel
dessa estratégia sobre os três nfveis de participaçâo
estudados. Tais resultados apontam para a possibilidade
de estabelecer, nos servkos ptiblicos de satide,
contingências capazes de instalar e manter
compodamentos de participaçâo.

Palavras-chave: participaçao, procedimento #z interoençao,
frlslfïift'ks pûblicas de saûde.
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AMB û1 A SIGNIFICAC O DA RELAC O HOMEM
NATUREM : CONTRIBUIIXES DA PEKSPECTIVA
TEURICA HISTURICO CULTURAL. karina Nones
Tomelin* e Lorena PH?n*+ (Universidade Regional de
Blumenau, Blumenau, SC)

voltando. Assim é a relaçâo e a significaçào de algurts
poucos que buscam o contato com a natureza.

* Aluna do 90 Semqstre de Psicologia da Universidade
Regional de Blumenau -SC

** Professora Orientadora do Trabalho de Conclusâo de
Curso da Universidade Regional de Blumenau.

Palavras-chave: Psicologia Anllicnlcl, Psicologia Jfïsflrfco
Cultural, Natureza

O objetivo do trabalho foi estudar a significaçào da
relaçâo homem natureza. Este trabalho refere-se a
monografia realizada para a disciplina de trabalho de
conclusâo de curso de Psicologia. Buscando explorar
diferentes formas de attlaçâo da Psicologia é que nos
propomos pensar o homem e sua relaçâo com a natureza.
O homem enquanto ser de relaçâo e interaçâo. De
significaçâo e trarsformaçâo. Homem que se relaciona
com a natureza e nela interage e modifica. Homem que a
significa, de vârias formas, dependendo da época em que
vive. é também o homem que transforma, que deströi,
mas que também cortströi . O homem é, entâo, um ser de
relaçào e a significaçâo dessas relaçöes sào cortstrtlfdas
historicamente e intersubjetivamente. Atualmente, o
individualismo, promovido pelo neoliberalismo,
fragmenta o homem nas suas relaçöes. lnclusive produz a
significaçào ilusöria de que a natureza nâo é cortstituinte
das realidades e das relaçöes humanas. Cria-se, assim,
uma prepotência humana que leva ao descompromisso
com os cuidados com a natureza e consigo mesmo. Desta
forma, temos uma perspectiva pessimista quanto ao
futuro fazendo-se necessârio perksar alternativas de
convivência do homem neste Planeta. A Psicologia
Ambiental é uma érea recente de pesquisa e atuaçào. Ao
analisarmos a complexidade dos problemas ambientais
que existem no pafs, nos deparamos com a necessidade de
cortsiderar a subjetividade como variâvel central para a
compreensâo das questöes ambientais. Assim,
entendemos que a Psicologia Histörico Cultural, baseada
no pensamento de Vygotsky, pode ser uma ferramenta de
auxflio para a resignificaç:o da relaçâo homem natureza.
Nesse trabalho mostraremos como o homem vai
transformando a sua significaçâo da natureza ao longo da
histöria, desde a antigitidade até contemporaneidade.
Como metodologia realizamos entrevistas com sujeitos
que passaram um dia no meio nlral - um sftio com
montanhas, riachos, cachoeiras e Jrvores, entre outros. A
média de idade fica entre 21 e 39 anos, sendo 5 do sexo
fem inino e 4 do sexo masculino.
Cortsideramos que o homem contemporâneo estâ cada
vez mais distante e irtsertsfvel à natureza e aos outros
homens. O contato com a natureza pode reconfigurar a
significaçâo, sensibilizando-o para a valorizaçâo. A
proximidade com a natureza pode recuperar o bem estar e
melhorar a qualidade de vida. Todos os entrevistados
citaram os beneffcios da proximidade com a natureza,
principalmente os psicolögicos: sersaçao de
tranquilidade, paz interior, diminukâo do estresse, etc..
Desta forma podemos considerar que o homem se
descobre dependente da namreza, na medida em que se
aproxima dela e desenvolve uma preocupaçâo com a
preservaçâo do pouco que resta. Nesta aproximaçâo o
homem vem se redescobrindo ou resgatando os laços que
nossos antepassado tinham com a natureza. Laços que
passavam pelo respeito, pela contemplaçâo, pela
benevolência. Nesta busca, o homem se descobre frégil e
doente. Se descobre filho desta casa que muito jovem
abandonou. Mas, ainda assim se sente amado. E ao voltar
se arrepende de ter safdo, e faz juras para continuar

A expartsâo dos equipamentos de educaçâo infantil, sem
os investimentos necessârios por parte do poder ptiblico,
acarretou na deterioraçâo da qualidade do atendimento.
Hâ necessidade de se avaliar este atendimento, mas nâo
hâ irtstrumentos brasileiros para tanto. Este trabalho é
continuidade de um estudo anterior de nosso grupo de
pesquisa sobre a lnfant/Toddler Environment Rating
Scale I1TEllSI, desenvolvida nos Estados Unidos para
avaliar o atendimento oferecido para crianças de 0-30
meses. Seu objetivo é ampliar a verificaçâo da precisâo da
escala e examinar sua validaçao. A escala é composta por
35 iterts, agnlpados em 7 sub-escalas: I-Material e
M obiliârio; Il-Rotina e Cuidados Pessoais; lll-Linguagem
Oral e Compreertsâo; Iv-Atividades de Aprendizagem; W
Interaçâo; W-Estrutura do Programa; Vll-Necessidades
do Adulto. De acordo com as instruçöes da escala e com
as condköes de atendimento observadas, cada item é
avaliado de 1 a 7: (1) inadequado, (3) mfnimo, (5) bom, (T
excelente; ponttlaçöes intermediârias (2/4/6) s;o dadas
quando estao presentes todas as condköes da pontuaçio
inferior e pelo menos a metade da pontuaçâo superior. A
primeira etapa do estudo constou da aplicaçào em sete
salas de creches filantröpicas, sendo que em duas
realizou-se um teste de acordo entre dois avaliadores
independentes; como se obteve um bom fndice de acordo
(880/4, decidiu-se pelo término do treinamento do
aplicador. Apös, houve aplicaçâo em 22 salas de creches
municipais; o fndice elevado de acordo (940/4 entre dois
avaliadores independentes (4 salas), evidenciou a precisào
do instnlmento. A escala também foi aplicada em três
salas da creche do Campus da USP-RP. Nas creches
filantröpicas e municipais, respectivamente 90% e 62%
dos escores atribufdos foram nas pontuaçöes 1 e 2,
indicando um baixo padrâo de qualidade. Jâ nas salas da
creche universitâria, freqûentemente (820/0) foram
atribufdos escores de 5 a 7, evidenciando um padrào de
alta qualidade no atendimento oferecido. Nos três tipos
de institukâo, às sub-escalas Il-Rotina/cuidados Pessoais
e Iv-Atividades de Aprendizagem foram atribufdas as
pontuaçöes mais baixas, sendo que seis da sete salas
filantröpicas ficaram pröximas ao escore mfnimo possfvel
de ser obtido. Escores mais altos concentraram-se nas sub-
escalas W lnteraçâo e Vll-Necessidades do Adulto. No
momento atual, o estudo encontra-se em fase de
validaçâo, analisando-se a opiniâo de jufzes (especialistas
em educaçâo infantil) sobre os critérios da escala.
Concluindo, o estudo evidencia e sensibilidade da escala
para mostrar diferenças (1) entre os três tipos de
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Ac  02 AVALIACAO DE AMBIENTES INFANTIS
COLETIVOS. Tatiana Noronha de Souza- e Mara Campos de
Cflrpclhp (Departamento de Psicologia e ffllzccffib, Faculdade
de Filosoha, Cflncffls c Letras de Ribeirno Preto, Universidade
de 5#0 Paulo)
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instituköes (filantröpica, municipal e universitâria), (2)
entre salas, considerando cada tipo de creche
separadamente e (3) dentro da mesma sala, em relaçâo às
vârias sub-escalas; este liltimo aspecto é relevante para o
planejamento de melhoria do atendimento.

(FAPESP/CNPq)

Palavras-chave: ambientes injantis; flrfllfllffib de qualidade;
creche.

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
longo da entrevista, os moradores consideraram
relativamente boas as instalaçöes oferecidas, fato que
pode ser explicado pela natureza gratuita das moradias,
pela comparaçâo feita com as condköes existentes em
outros alojamentos universitàrios e, também, pelas
tentativas de mudanças encaminhadas à administraçâo do
campus terem sido frustradas repetidamente. Como
conclusâo, foram sugeridas modificaçöes cortsideradas
importantes para a melhoria das condköes de vida dos
usuârios dos alojamentos atuais (contrataçâo de
seguranças, colocaçao de extintores de incêndio,
adaptaçöes para deficientes, por exemplo), apresentadas
propostas para futuros projetos a serem empreendidos na
UFSCaI', além de sugestöes para a melhoHa da relaçâo
entre os moradores (destacando-se a criaçâo de um
conselho de moradores para gerenciar o alojamento).
Palavras-chave: Psicolqia Ambiental, Azu/fcftib P6s-
Ocl/;w;Jp, Alojamento Universitirio

AMB 03 AVALIAG O PUS-OCUPAG O DE
MUDULO DE ALOJAMENTO UNIW KSIT/RIO. Nilceu
R//'cr Cardozo*, MJHFIC Meirelles Horta* e Nivaldo Nale
(Departamento de Psicologia - CECH - UFSCaT)

A avaliaçâo pös-ocupaçâtz freqfientemente categorizada
como uma das linhas de investigaçâo da Psicologia
Ambiental, dedica-se ao estudo das influências do
ambiente cortstrufdo sobre as condköes de vida da
populaçâo. Para tanto, estuda tal ambiente em uso, de
forma a analisar a utilizaçâo do local pelos usuârios e,
comqeqitentemente, verificar a adequaçâo do mesmo às
atividades a que e1e se propöe. Na Universidade Federal
de Sâo Carlos é comum ouvir-se queixas sobre as
condköes oferecidas pelo alojamento universitério,
principalmente, em relaçâo a fatores que poderiam
influenciar negativamente a qualidade de vida e o
desempenho acadêmico dos alunos. Assim, o objetivo do
presente estudo foi avaliar as condköes oferecidas pelo
alojamento da citada universidade e a adaptaçào deste às
necessidades de seus usuârios. A universidade possui
cinco ediffcios sendo que quatro deles possuem estrutura
bastante semelhante. O ediffcio escolhido para a
realizaçâo do estudo foi um desses quatz'o, o Mödulo 111.
Foram realizadas entrevistas com três (3) moradores de
cada apartamento, totalizando vinte e sete (27)
entrevistados. Para tanto, foi desenvolvido um roteiro de
entrevista (a padir de depoimentos de especialistas da
ârea), até chegar-se à forma final. Além disso,
complementarmente, os pesquisadores fizeram diversas
visitas às instalaçöes do ediffcio com o intuito de verificar
problemas nâo relatados pelos moradores. Os resultados
demortstram que boa parte dos problemas constatados
dizem respeito a aspectos que, devido à nattlreza dos
ediffcios, sâo muito diffceis de serem modificados. Outros
aspectos problemâticos (tais como segurança contra
roubos e incêndios, limpeza da ârea externa do edi/fcio,
inexistência de adaptaçöes para portadores de deficiência,
mâs condköes de conforto auditivo e privacidade), no
entanto, poderiam ser minimizados se realizadas as
medidas adequadas. Além disso, foram observadas vérias
atitudes dos moradores que contribuem para o
agravamento dos problemas. Posttzras tais como jogar e
manter lixo nas âreas externas do ediffcio (para nâo levâ-
lo diariamente aos coletores), fazer banllho em horârios
indevidos e inexistência de limpeza regular dos
apartamentos ilustram essa situaçâo. Destaca-se ainda a
questâo da falta de relacionamento e gentilezas entre os
moradores. Essa situaçâo poderia ser uma cortseqflência
da adaptaçâo dos moradores ao ambiente social
sobrecarregado, de modo que desconsideram
necessidades e interesses que nâo se definam  como
relevantes para a satisfaçâo de suas necessidades.
Ressalta-se o fato de que, apesar de apresentarem muitas
crfticas a respeito de vârios aspectos de sua moradia ao

O presente estudo teve como finalidade verificar a relaçâo
entre espaço pessoal e a utilizaçâo do telefone celular.
Espaço pessoal pode ser entendido como uma érea com
limites invisfveis que cercam o corpo da pessoa e na qual
estranhos nâo podem entrar. Obselwa-se, atualmente, um
grande crescimento relativo a utilizaçào do telefone
celular. O impacto de ta1 fenômeno é algo que merece a
atençâo de pesquisadores de diversas âreas. O objetivo
especffico deste estudo foi verificar as possfveis alteraçöes
no espaço pessoal de um indivfduo ao falar no telefone
celular. Dentro deste objetivo, investigou-se questöes
relativas ao nfvel de incômodo das pessoas ao falar no
celular, em espaços com dertsidade elevada; de acordo
com as caracterfsticas do invasor; de acordo com as
caracterfsticas ffsicas do ambiente; de acordo com as
caracterfsticas do contexto interacional. A amostra, deste
estudo, foi constitufda por 102 respondentes, de ambos os
gêneros com idade média de 32 anos. Foi aplicado um
irtstrumento para medir a frequência de incômodo dos
usuérios ao falarem no celular diante de determinadas
situaçöes. Ta1 instrumento contava com uma escala Likert
de 5 pontos. Através da anâlise fatorial dos iterts,
cortstatou-se a existência de no mâximo quatro fatores, os
quais foram denominados como: caracterfsticas do
invasor' situaçöes, contato com desconhecidos e
derusidade alta em lugar fechado. Pode-se observar que a
maior freqûência de incômodo (sempre) obteve 52,9% das
respostas no fator compostos por iterts relacionado com
alta dertsidade em lugares fechados. Jâ a menor
freqûência de incômodo (nunca) obteve sua porcentagem
de respostas mais elevada (33,40/0) no fator relativo a
caracterfsticas do invasor. Sabe-se que a alta densidade
quando acompanhada por aglomeraçào produz
proximidade indesejada e diminui as fronteiras do espaço
pessoal. Foi feito um levantamento sobre os motivos de
uso dos usuérios da amostra. Os motivos citados foram
divididos em 13 categorias: praticidadw comunicaçâo
inespecffico, comunicatâo com amigos/famlelia,
emergência, facilidade de comurticaçâo, rapidez,
preocupaçào com filhos, comodidade, motivos
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AMB 04 EFEITOS DO USO DO TELEFONE CELULAR
NO ESPACO PESSOAL. Luiz Duarte*, Tatiana Ybby de
Stwzfls Thais Cardoso Sathler RISJS Ludmila Fernandes da
Cunha*qblartmut Giinther (Laboratério de Psicologia
Ambiental, Universidade de Brasilia, Brasilia - DF)
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pessoais/profissionais, necessidade, segurança, pouco bons ou ruins na sepmda parte foi colocado um CD de
tempo em casa e outros. A comunicaçâo foi o motivo de mtisica ambiente e pediu-se para prestarem atençâo nos
uso mais frequente citados pelos participantes, tanto sons, depois escrevemos no quadro negro estes sons e eles
comunicaçâo inespecffico como comunicaçâo classificaram os sons ouvidos como borts ou ruins. A
amigos/famflia obtiveram 13,5% das respostas. Telefone, primeira atividade teve o seguinte resultado: 13 alunos
radio, televisào, computadores e outros meios combinam- notaram que a diferença das fotos estava na quantidade
se para criar ambientes que, juntos estabelecem um de ârvores, dois alunos nâo notaram diferença entre as
domfnio de processamento da informaçâo, o domfnio das fotos, o restante observou elementos que haviam sido
psicotecnologias. Este estudo foi um passo inicial na tampados pela mudança grâfica nas fotos o que nos
tentativa de esclarecer alguns fatores relacionados ao. uso mostra que o estfmulo ''Jrvore'' é importante para estas
do telefone celular e espaço pessoal. Frente a importância crianças. Na sepmda atividade as crianças mostraram-se
deste fenômeno no mundo atual, jâ que hâ uma tendência bastante interessadas nos novos estfmulos que estavam
cresceste de adesâo ao celular, sugere-se novos estudos, conhecendo o que nos leva a crer que o objetivo de tomar
visando levantar nào sö o nfvel de incômodo das pessoas estfmulos ambientais interessantes para as crianças foi
como também se variâveis como sexo, tipos de ambiente, atingido. Na terceira atividade houve uma grande euforia
tipo de converM, entre outros causam algum impacto na por parte das crianças que se mostraram bem mais
percepçao das pessoas acerca de seu espaço pessoal ao entusiasmadas com os sorts do meio ambiente do que com
utilizarem telefones celulares. os sorts urbanos.

Palavras-chave: espaço pessoal, telehne celular, Psicologia Palavras-chave: Pcrceffib a'nbiental, cricnfcs, interesse.
Amliculal.

AMB 05 PERCEPIAO AMBIENTAL. Camila Garda
Dutra Finotti* yblugo do Nascimento Andrade de Almeida
RegoTluliana Soares Bom-Tempo*, Universidade Federal Jc
Uberlândia, Uberlândia, MG.

O presente trabalho foi realizado na escola de educaçao
bâsica da Universidade Federal de Uberlândia com 20
alunos da primeira série do ensino fundamental. O
trabalho de percepçâo faz-se necessJrio no dias atuais,
pois esta época é a primeira que pöe em risco a
sobrevivência do ser humano e do meio ambiente. O
trabalho tem como objetivo tomar cortsciente âs crianças
estfmulos ambientais para que estes se tomem
importantes na vida destas e desta forma eles possam
criar uma consciência ambiental e passar estes novos
valores ambientais para geraçöes futuras. Definiremos
percepçâo como sendo um processo mental segundo o
qual a partir dos interesses e das necessidades,
estnlturamos e organizamos nossa interface com a
realidade e o mundo, selecionando as informaçöes
percebidas, armazenando-as e conferindo-lhes
significado. O trabalho realizado com as crianças consistiu
em atividades aplicadas que faziam uso dos sentidos da
audkâo e d a visâo na percepçâo de estfmulos ambientais.
Na primeira atividade foi colado no quadro negro um
cal-taz contendo duas fotos aéreas de Uberlândia, uma
original e a outra modificada graficamente pela secretaria
de Meio Ambiente de Uberlândia. A foto modificada era
de Uberlândia arborizada. Pediu-se para os alunos que
olhassem as figuras e em silêncio anotassem o que haviam
notado de diferente nas duas figuras. Logo apös esta
atividade foi discutida a importância de uma cidade
arborizada. Na segunda atividade os alunos foram
levados até o pâtio da escola onde foi pedido a eles que
observassem objetos, plantas, inseto e animais que eles
nunca haviam percebido antes e comentou-se sobre a
quantidade de objetos, plantas, irtsetos e animais que
existem nos locais aonde vamos com freqûência e que nös
nâo notamos.A terceira e ultima atividade foi realizado na
sala de aula e consistiu primeiro, fazer silêncio e ouvir os
sorts que o ambiente oferece (sorts de automöveis,
carteiras arrastando, vozes de outras salas de aula), em
seguida escrevemos os sorks ouvidos e classificamos como
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AMB 06 PSICOLOGIA AMBIENTAL NO COTIDIANO
ACADZMICO. Dalva Morflcs Pinheiro, Licrrlc Wcmcck, Ana
Cabral Rodriguesqxellen Augusta 8. Favoretto*, Luciana da
Silva Verijsimo*, Renata Prlfffé/lci/ da Silva*, Elisabeth Bezerra
da Silva, Paulo Herdy Filho, ybsl Carlos de Abreu, Ciro Airton
5. Gonçalves (Departamento de Psicologia - Universidade
Federal Fluminense; Nitcrli - RJ)

A Psicologia Ambiental pode ser definida como o estudo
do inter-relacionamento entre comportamento e ambiente,
tanto ambiente construfdo quanto o natural. 'Trata-se de
uma disciplina psicolögica e cientffica interessada em
compreender esta complexa interaçâo. Nào sö
compreende-la, mas também desenvolver estratégias e
ferramentas de aplicaçâo e intervençao que venham a
contlibuir para uma mudança substancial na maneira de
se relacionar com o meio. O Projeto de extensâo Vida no
Campus tem por objetivo sertsibilizar a comunidade do
Campus Universitério do Gragoaté para as questöes
humano-ambientais, alertando-a para a melhoria da
qualidade de vida, e integrar atividades acadêmicas à
administraçâo na ötica da co-resporsabilidade. No
campus, a coexistência dos ambientes natural e construfdo
traz intimeros beneffcios ao cotidiano acadêmico mas,
paralelamente traz desafios a uma convivência
harmoniosa.
Apös cinco anos de attlaçâo, o Projeto encontra-se em fase
de ampliaçâo e trartsformaçâo em Programa. Atualmente
é composto por mais de oito subprojetos, que estâo
inseridos em cinco setores de atuaçâo: Ambiente-
comunidade, Comunicaçao-divulgaçâo, Fauna, Flora e
Cultura. Sâo todos compreendidos e trabalhados de
maneira integrada, mas por possufrem demandas
pröprias, necessitam de atençöes especializadas. O
método utilizado é o de pesquisa-aç:o que caracteriza o
projeto como pesquisador e interventor. A etapa de
pesquisa é feita através de: seminârios com a comunidade
e a administraçâo do campus, pesquisas realizadas por
alunos do curso de psicologia, trabalhos de observaçâo do
cotidiano do campus e através de reuniöes semanais da
equipe executora (composta por discentes, docentes,
funcionârios e administradores) que possui caréter
multidisciplinar com profissionais de arquitetura,
biologia, administraçâo, psicologia e sociologia. A
intervençâo ocorre a partir do grupo de estudos, onde
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Psicologia Ambiental e Social sào alvos de discussào e
aprofundamento prâtico-teörico, e do funcionamento dos
subprojetos que promovem as vias estratégicas (como
plantio, sersibilizaçâo ambiental e palestras) que terao
impacto direto no cotidiano do campus.
Os resultados sâo percebidos na realizaçâo de novas
pesquisas que atestam a superaçâo de antigas demandas,
no diâlogo com a comunidade e na modificaçâo dos
espaços. Observa-se uma maior atençao da comunidade
quanto à qualidade de vida no campus, hâ maior
participaçâo da prefeitura do campus nas discussöes da
comunidade, soluçöes para o antigo problema dos
animais urbanos e da degradaçio dos blocos estio sendo
encaminhadas, iniciativas culturais têm sido acolhidas...
E, a disciplina de Ecopsicologia (tinica nos cursos de
graduaçâo do estado) tem tido ampla aceitaçào hâ três
sem estres.
Enfim, os resultados apontam para a eficâcia das
estratégias e para o reconhecimento do Projeto como um
mediador nas mudanças das relaçöes comunidade-
campus e, o contato com outros nûcleos de estudo e
laboratörios de Psicologia Ambiental vem demorkstrando
sua inserç:o e pertinência nas questöes e paradigmas da
àrea.

Financiamento de bolsa: Proex- UFF

Palavras-chave:
qualidade de vida

Sensibilizaçno ambiental,

AMB 07 NUCLEOS CENTRAIS NA REPRESENTAN O
SOCIAL DO ''RUIG U': UM AMBIENTE
RESSIGNIFICADO. Rosa Cristina Monteiro (Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro - Dqmrtamento de Psicologia -
Seropédica - RJ) José Marcos Froehlich (Universidade Federal de
Santa MCHC - Centro de Ciéncffls Rurais - Santa Mcrfc - R&

- Resumos de Comunicaçao Cientiflca
municfpio de Santa Maria, llio Grande do Sul, Brasil, com
uma amostra de 100 sujeitos, divididos em quatro grupos.
A primeira fase da investigaçâo corlsistiu em solicitar aos
sujeitos que explicitassem os três primeiros termos que
lhes ocorria diante da palavra ''rural''. O levantamento da
freqùência com que diferentes palavras foram evocadas
diante da palavra-estfmulo permitiu a identificaçao de
dois blocos de associaçöes semânticas: o ''rural'' como
refrigério, evocando as expressöes ''tranqitilidade'',
fr 11 ff 11 41 f! 11 91 fl 11sossego , paz , descanso , silêncio e calma ; e o
'' l'' ttlreza evocando as expressöes ''namreza''rura como na , ,
ff 1, If ff 1, rf ff fI 11 11 1, 1,campo , ar puro , animais , ârvores , mato e verde .
Na seqitência dos procedimentos os sujeitos foram
convidados a responder se estavam dispostos a mudar de
vida para morar no meio rural. Nâo houve diferença
significativa entre as freqûências de respostas ''sim'' e
''nào'' em três grupos. Em um dos grupos a alternativa
''sim'' ocorreu com freqûência significativamente superior.
A anélise desses dados empfricos confirmou a expectativa
formulada da ocorrência de uma forte articulaçào entre o
''rural'' e uma série de valores positivados, tanto no eixo
descritivo quanto prospectivo. Com um sentido
heurfstico, que apenas indica o prosseguimento da linha
de pesquisa, uma pergunta foi especialmente dirigida aos
segmentos mais jovens das amostras, pedindo que
justificassem sua resposta afirmativa ou negativa quanto à

intervençno, possibilidade de habitar o meio rural - entre os sujeitos do
sexo masculino prevaleceram as prescrköes absolutas,
enquanto entre os sujeitos do sexo feminino as prescrköes
foram principalmente condicionais, com a mençâo aos
fatores de atendimento à salide e à educaçâo, precârios
segundo a avaliaçâo das entrevistadas. O estudo
transversal prossegue, pela ampliaçâo do levantamento
em direçâo a segmentos urbanos de outras localidades do
Brasil.

Palavras-chave: mrllz' natureza; ecologia.

As discussöes teöricas, levadas a cabo sobretudo no
domfnio da sociologia rural, indicam que a separaçào
entre dois tipos de ambiente: o rural e o urbano, sofreu
duas inflexöes importantes no perfodo considerado
modemo, dividindo uma perspectiva clâssica, que durou
atë os anos 70 do século XX, de uma outra perspectiva que
emergiu entâo e tende a se disseminar. No infcio do
século, em todo o mundo, os imperativos da
industrializaçâo conduziram a uma exaltaçâo do meio

urbano, projetando sobre os espaços rurais imagens de
atraso, estagnaçâo e isolamento, relacionadas à prética
exclusiva, nestes lugares, de atividades agrfcolas,
pecuârias, mineradoras e florestais. Tais imagens
correspondiam à necessidade de desfazer o vfnculo dos
trabalhadores com a terra, para viabilizarem as atividades
industriais que faziam florescer as cidades com sua mâo-
de-obra. h medida em que a necessidade de braços nas
indûstrias decresceu, e que o inchaço das cidades se
apresentou como problema sociat uma nova concepçao
da vida campesina se organizou, polemizando a
representaçâo hegemônica: o espaço rural tende a ser
conceimado agora em torno de sua multifuncionalidade e
da pluriatividade de ocupaçöes, portanto para além das
atividades tradicionais. Com base na teoria do nlicleo
central das representaçöes, demos infcio a uma
investigaçâo transversal e longitudinal com o objetivo de
identificar as representaçöes sociais do ''l'ural'', através de '
uma pesquisa empfrica com populaçâo urbana do
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AMB 08 RELAIAO SX IO-ESPACIAL E
DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE DE LUGAR
NA COMUNIDADE CHICO MENDES, BAIRRO MONTE
CRISTO - FLORIANUPOLIS, SC. Giordana Machado da
Luz*, Aritmc Ruhnen (Departamento de Psicologia,
Universidade Federal de Santa Catarina

A comunidade Chico Mendes, situada entre os
municfpios de Florianöpolis e Sâo José é considerada uma
das mais pobres e violentas da Grande Florianöpolis. Esse
trabalhos contudo, nâo estâ pautado nas vârias
generalizaçöes ou conhecimentos pré-elaborados acerca
do que seja uma comunidade empobrecida, mas volta-se
para a busca da singularidade e valorizaçâo pröpria
daquela realidade. As atividades sâo desenvolvidas junto
à Associaçâo dos Amigos do Centro de Atividades
Comunitârias Chico Mendes, criada em 1992, que almeja a
corkstrtzçâo de açöes conjuntas que oportunizem a
populaçâo resgatar a dignidade, humanizar as relaçöes e
cozzstruir cidadania. Nosso Projeto de Exterksâo
Universitéria, iniciado em 2001, intenciona auxiliâ-los
nesses ideais. Sabendo-se que a apropriaçâo espacial
intervém na definkâo da identidade, o desafio desse
projeto estâ em mediar as relaçöes humanas a fim de que,
valores individualistas e de degradaçâo humano-
ambiental dêem lugar a formas de cooperaçâo,
consenraçào e participaçâo social. Entende-se que o
investimento afetivo ao local de moradia contribui na
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construçâo de identidades, apego e cuidado com o lugar.
0 trabalho centra-se nas relaçöes entre crianças e
adolescentes e com o local de moradia. Os encontros
realizados possibilitaram identificar no grupo a presença
de agressividade, relaçöes interpessoais conflitantes, falta
de limites, sentimento de inferioridade, dificuldade de
expressio, erotizaçâo precoce, resistência à criaçao de
vfnculo, competitividade e desvalodzaçâo do outro. As
atividades foram organizadas a fim de que pelmitissem
melhorar a interaçâo, assim como intervir em condutas
conflitantes. Os encontros organizados sob a forma de
passeios, oficinas, dramatizaçâo, visitas a museus e
parques, entre outros integrou o grupo especialmente
através de reflexöes acerca da sua condkâo de
moradia.com algum tempo de trabalho e, apös ter
ultrapassado a resistência à criaçâo de vfnculo, pode-se
observar algumas mudanças de comportamento do grupo
e deste com os espaços de convfvio. O grupo tornou-se
coeso e cooperativo, sem que seus integrantes tenham
perdido a individualidade. As brincadeiras sâo
compartilhadas, assim como os brinquedos e materiais
artfsticos e pedagögicos; o espaço do outro passou a ser
respeitado, sem que para isso fosse necessério usar da
agressao; a autœestima aos poucos esté sendo
resgatada/construfda e, com isso a participaçâo daqueles
que antes se achavam incapazes se intertsifica a cada
encontro. Finalizando, o trabalho tem sido bem recebido
na Comunidade e continua na busca de seus objetivos.
Palavras-chave: psicologia ambiental, identidade, comunidade

- Resumos de CtmpnïcafJn Cientlf' lca
estabelecido. Tem a f'unçào de proteçâo e comunicaçào.
Uma das técnicas utilizadas para estudar EP, é a
observaçâo nâo reativa, em que o sujeito desconhece estar
sendo observado; ou a reativa, havendo a interferência do
pröprio pesquisador. Alguns autores indicam que a
melhor forma para se medir o espaço pessoal é caminhar
em direçâo a pessoa, até que ela reclame, e observar suas
reaçöes. Sentir-se desconfortàvel na proximidade com
uma outra pessoa, pode ser um indicativo de que o espaço
pessoal estâ sendo ultrapassado. EP est/ geralmente
associado a heranças genéticas, intimidade, gênero,
diferenças individuais e culturais. Nesse estudo, foi
investigada a existência de diferenças entre gênero, tanto
para um desvio na trajetöria da caminhada, quanto para
um contato ffsico desproposital, entre os transeuntes dos
shoppings. Três pesquisadoras foram a dois shoppings,
do plano piloto, em Brasflia, e observaram 210 transeuntes
(100 homerts e 110 mulheres). As observaçes foram
realizadas em dois dias de sébado, entre 14:00 e 20:30
horas. Duas experimentadoras observavam o
comportamento da terceira experimentadora e dos
transeuntes. A tiltima caminhava em direçao ao sujetto,
até que ele desviasse sua trajetöria ou ocorresse o contato
ffsico. Foram medidas as distâncias entre o sujeito e a
experimentadora no momento em que um dos dois
comportamentos ocorresse. Essa merksuraçâo era
realizada pela contagem dos ladrilhos no chào, os quais
tinham 4 cm de lado, cada um. A largura dos corredores
escolhidos era diferente entre um shopping e outro.
Foram encontradas diferenças entre os gêneros na
distância em que ocorria desvio de trajetöria, sendo que os
homerts desviaram a uma distância maior: shopping 01 -
0,04 m e shopping 02 - 0,37m. Houve maior incidência de
contato ffsico entre a experimentadora e transeuntes
mulheres. No shopping 01, 11 contatos com mulheres e 6,
com homens; no shopping 02, 7 contatos com mulheres e
2, com homens. O resultado da anâlise, com uso do teste-t,
nâo indicou diferença estatisticamente significativa
(p%07) na distância de desvio de trajetöria entre
transeuntes do sexo masculino e feminino. Entretanto o
resultado do shoppingi 02 indica uma tendência à
significância (Homerts - média: 1,83, DP: 1,21; Mulheres -
média: 1,46, DP: 1,24). o que poderia ser averiguado em
estudos subseqûentes.

Palavras-chave: Espaço pesscal, invasao, gênero e contato
htico.

AMB 09 A INVASâO DO ESPACO PESSOAL EM DOIS
SHOPPINGS DE BRASfLIA. Juliana Lima Ramos*
(Universidade ffc Brasilia, Brasilia, DF), Kfilffl de Lima*
(Universidade de Brast-lia, Brast-lia, DF), Patrida Regina Lopes
Gc/'pJ'0* (Universidade de Brast-lia, Brasl-lia, DF), Ludmila
Fentandes da Cunha- e Hartmut Gûalkr.

O presente estudo teve como objetivo verificar as reaçöes
à invasâo do espaço pessoal em trarkseuntes de shoppings
de Brasflia. Espaço Pessoal (EP) é definido como uma
ârea, de limites invisfveis, que cerca o corpo das pessoas.
EP nâo é estâtico, pois é regulado pela distância ffsica que
a pessoa estabelece quando em contato com outras
pessoas, e nâo possui forma nem orientaçâo espacial
especfficas. Suas fronteiras nâo sâo rfgidas, variando de
acordo com o contexto e a pessoa com quem o contato é
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BIO 01 RELAIXO ENTRE DIFERENTES PEZODOS DE apresenta diferenças quantitativas que sâo decorrentes de
ISOLAMENTO SX IAL E BRINCADEIM  EM um desenvolvimento sexual diferenciado.
HAMSTERS DOUM DO. Alessandra Bonassoli Prado*,** Mauro Lul's Vieira Bobista de irticiaçâo cientifica - CNPqDébora Driemeyer Wilbert Rau ,
(Laboratkrio de Psicologia emerimental), Universidade Federal palavras-chave: Brincadeira, isolamento social,
de santa ccfcrfnc, Florian6polis Santa Catarina. desenvolvimento

0 comportamento de brincar, comum em muitas espécies
de mamfferos, é uma atividade mais freqiiente entre
animais jovens do que em adultos. O estudo desta
atividade tem sido utilizado para a compreen,o de
processos bàsicos do desenvolvimento comportamental e
social. Neste sentido, o procedimento de isolamento social
é utilizado para estudar a importância e os aspectos
motivacionais do comportamento de brincadeira, jâ que t
visto na literatura que animais isolados brincam
significativamente mais do que os nao isolados. O
objetivo deste experimento foi verificar as possfveis
diferenças, em cul'to prazo, no comportamento de
brincadeira de harnsters dourado (Mesocricetus auratus)
que dispuseram de perfodos diferentes de interaçâo social
durante sete dias, do 26o ao 32o dia de idade, perfodo no
qual a brincadeira é mais freqûente. Para isto, foram
corustittzfdos quatros grupos experimentais: 1) um gnlpo
em que os animais permaneciam em isolamento total -
isolados 2) outro grupo no qual a disponibilidade para
interaçâo diâria era de 60 minutos (60% 3) um grupo em
que os animais permaneciam em isolamento com
disponibilidade para interaçâo diâria de 10 minutos (10'),
e, 4) um grupo controle em que pares de hamsters
permaneciam em uma mesma caixa viveiro (controle).
Forem utilizados no total 8 pares de machos e 8 pares de
fêmeas. No 33o dia, os animais foram colocados aos pares
(provenientes da mesma condkâo experimental) em uma
nova caixa viveiro e neste ambiente ffsico e social
permaneciam durante 50 minutos (situaçâo de teste).
Durante este perfodo foi registrado o comportamento
individual e social de um dos animais, denominado
sujeito focal. Para a comparaçâo entre os quatro grupos foi
utilizado a Anâlise de Variância. Quando havia diferença
nessa primeira anélise estatfstica, utilizou-se o teste de
Tukey que compara os grupos dois-a-dois Cortstatou-se
que: a) nâo houve diferença significativa no tempo de
blincadeira entre os gnlpos de animais que ficaram
isolados daqueles que tiveram 10' de interaçio social; b)
machos apresentaram uma tendência a brincar mais que
fêmeas nos grtlpos de 10'e 6% e no grtlpo isolado os
machos brincaram significativamente mais do que as
fêmeas(p<0,0001); c) os animais que tiveram 10'
disponfveis para interaçâo social no pré teste, durante a
situaçâo de teste, brincaram significativamente mais do
que aqueles do grupo 60'; estes por sua vez, brincaram
significativamente mais do que aqueles animais do grupo
controle (p<0,0001); d) na anâlise da variaçâo do tempo de
brincadeira ao longo dos 50 minutos, corkstatou-se que nos
machos o grtlpo de 60' e controle mantiveram uma
diferença significativa apenas nos primeiros trinta
minutos (p<0,0001). Por outro lado o gnlpo de 10'e
isolados nâo apresentaram diferença significativa durante
todo o perfodo. Conclui-se que deve existir, no caso do
hamsters dourado, um tempo mfnimo, mais de uma hora,
necessédo para interaçâo, no sentido de minimizar os
efeitos do isolamento social. Além disso, o
comportamento brincadeira entre machos e fêmeas

BIO 02 EFEITOS DE DIFERENTES PEZODOS DE
ISOLAMENTO SOBRE O COMPORTAMENTO SX IAL
ADULTO DE HAMSTEKS DOUM X . Alessandra
Bonassoli Prado*. Débora Drkmeyer Wilàcrl Rau **, Mauro
Lufs Vieira (Laborat6rio de Psicologia Expcrfvcnlcll,
Universidade Federal de Santa Catarina, Flnrfcnlp lis SC.

O comportamento social envolve interaçöes entre
indivfduos buscando o beneficio comum de sobre vida.
Quando os interesses de dois ou mais animais entram em
conflito surge a agresMo (defesa de territörio, prole ou
conquista de parceiro para acasalamento). Um dos fatores
resportsâveis pela agressividade sâo as configuraçöes
ambientais e sociais, como por exemplo a disponibilidade
de parceiros, sexo dos mesmos ou experiências prévias de
interaçâo social. Com isso, o objetivo deste experimento
foi verificar os possfveis efeitos de diferentes perfodos de
isolamento sobre o comportamento social de animais
adultos, relacionando o comportamento agonfstico adulto
com a sit-uaçâo de privaçào de brincadeira na fase juvenil.
Para isto foram utilizados hamsters dourado
(Mesocricetus. auratus) que dispuseram, durante a
sit-uaçâo de pré-teste, perfodos diferentes de interaçâo
social durante sete dias, 26o ao 32o dia de idade, perfodo
no qual a brincadeira é mais freqitente. Foram
constitufdos quatros gnzpos experimentais: a) Grupo
isolado: os animais permaneciam em isolamento total, b)
Grupo 60': os animais ficaram em isolamento, mas tinham
disponfveis 60 minutos para interaçâo diâria, 3) Grupo
10': a disponibilidade para interaçào diâria era de 10
minutos, 4) Grupo controle: os animais permaneciam aos
pares em uma mesma caixa viveiro.utilizou-se para cada
grupo 8 pares de fêmeas de 8 de machos. A partir do 33o
dia de vida os animais foram isolados até atingirem 60
dias de idade, no dia seguinte os animais foram colocados
em contato com um animal desconhecido, mas que havia
permanecido nas mesmas condköes experimentais, por 50
minutos (situaçao de teste), sendo registrado o
comportamento individual e social de um dos animais,
denominado sujeito focal. Para realizar a anslise
comparativa dos quatro grupos simultaneamente
utilizou-se a Anâlise de Variância. Quando havia
diferença significativa o teste de Tukey foi utilizado para
comparar os grupos dois-a-doisfortstatou-se que: a) As
fêmeas foram significativamente mais agressivas que os
machos apresentando uma freqiiência maior de episödios
de luta e perseguiçâo, b) nos machos o grupo controle foi
o que apresentou maior porcentagem de animais
envolvidos em episödios de luta (750/4 seguido pelo
grupo de 10' (37,50/4, tendo os grupos de 60 e isolado a
mesma porcentagem animais que apresentaram
comportamento agonfstico (250/4; c) no grupo controle e
no grupo 60 os episödios de luta predominaram nos 10
primeiros minutos de interaçâo estando estes
comportamentos associados, em geral, a investigaçâo
social e ''territorial'', jâ nos grupos 10 e isolado episödios
de luta predominaram no segundo perfodo (10 à 20
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minutos), estando associados a interaçio amigâvel; d)
100% dos machos apresentaram interaçâo amigâvel no
gnlpo 10', enquanto nos outros gnlpos houve diminukâo
na porcentagem de indivfduos envolvidos neste tipo de
interaçâo social, (750/0, 62,5% e 87,5% para os grupos 60',
controle e isolado, respectivamente). Conclui-se que a
agressividade observada esteve, em geral, associada ao
sexo dos animais, e a investigaçào social a uma nova
configuraçâo ambiental estabelecida na situaçao de teste.
Allm disso, nâo é possfvel neste estudo correlacionar os
efeitos de diferentes perfodos de isolamento com o
comportamento agonfstico de animais adultos.

(Bolsista de Ilziciaçâo Cientifica - CNPq)

Resumos de Comunicaçâo Cientf' lca
assim como maior tempo despendido na arrumaçâo de
nirlho e atividade locomotora, sugerindo que as fêmeas
que nâo contavam com a ajuda dos machos ficaram
''sobrecarregadas''. Este argumento é fortalecido quando
relacionamos este fenômeno com as maiores taxas de
mol-talidade infantil exibidas pelas ma-es mantidas
sozinhas. Por seu turno, as m:es separadas dos machos
por apenas uma tela metâlica apresentaram fndices mais
elevados de contato ffsico com a ninhada e crouching over
posture. Os resultados indicam que os machos auxiliam as
fêmeas no perfodo de amamentaçâo e que a simples
proximidade - sem contato ffsico - pode interferir na
responsividade materna. O gerbilo mostrou-se um
excelente modelo para entender as funçöes da monogamia
e dos cuidados biparentais.

Apoio financeiro: CAPES

Palavras-chave: comportamento agonl-stico, isolamento social,
desenvolvimento.

Palavras-chave: Cuidados biparentais, Monqamia, Cerbilo
da Mongélia.

BIO 03 EFEITOS DA PRESENCA DO PAl SOBRE A
RESPONSIVIDADE MATERNA EM CASAIS
MONG AMICOS DE GERBILO DA MONGULIA
(MERIONES UNGIJICULATUSI. Vera Bauyarten Ulysséa
Baino-, Perc Silvia Raad Bussab e R0geHo F. Guerra
(Universidade Federal de Santa CJIJHFIJI e Universidade de .$/70
Paulo).

Comportamento parental é importante para a
sobrevivência dos filhotes; em espécies monogâmicas,
como o gerbilo da Mongölia, os machos auxiliam as
fêmeas e espontaneamente exibem cuidados parentais
dirigidos aos filhotes. A amamentaçào tem um custo
energético elevado para as mâes e os animais sâo mais
susceptfveis à predaçâo. Entre os mamfferos, os cuidados
biparentais sâo raros e os machos têm um papel crucial no
cuidado dos filhotes em apenas 5% das espécies. Esta
pesquisa foi realizada para verificar as diferenças entre os
cuidados matem os e patemos e verificar o modo como os
machos interferem na responsividade materna ao longo
do perfodo de amamentaçâo. Foram utilizados 30 casais,
com seus respectivos filhotes, de gerbilo da Mongölia; os
animais foram acomodados em caixas de polipropileno,
contendo 120g de maravalha' âgua e raçâo ad libitum. A
temperatura da sala foi de 24+10 C e perfodos de 12h de
luz/escuridâo. Os animais foram agrupados da seguinte
forma: Grupo I (sozinha): os machos foram removidos das
caixas-viveiros e as fêmeas permaneceram sozinhas com
seus filhotes durante todo o perfodo de amamentaçâo;
Grupo 11 (separada) mâe sozinha, separada apenas por
uma tela metâlica dos machos adultos, podendo ver,
ouvir ou sentir o cheiro dos parceiros e Grupo III junta)
mâes coabitando continuamente com os machos adultos.
Notou-se que os machos desempenharam todos os
cuidados parentais exibidos pelas mâes, com exceçâo, é
claro, da amamentaçâo. Os pais permanecem em contato
ffsico com os filhotes em uma proporçâo de tempo
semelhante à mâe, mostrando ser tâo ativo quanto' estas
neste aspecto; um resultado interessante foi que os
machos gradativamente passaram a despender rnais
tempo em contato ffsico com os filhotes à medida que
estes ganhavam idade. Tanto os pais quanto as mâes do
gnlpo 11 exibiram fndices mais altos de contato com a
grade, sugerindo a existência de uma motivaçâo para o
contato corporal entre os dois animais adultos. Mâes
mantidas sozinhas apresentaram uma tendência a exibir
fndices mais elevados de limpeza corporal dos filhotes,

BlO 04 RELAG O ENTRE TAMANHO DA
NINHADA, MORTALIDADE INFANTIL, PESO
CORPORAL MATERNO E DESEW OLWMENTO DO
FILHOTE EM TRZS ESPICIES DE ROEDORES IMERIONES
twculcl.u w s, RlcErus Atm w s E Rh= s

NORVEGICUS). Wrc Baumgarten Ulysséa &ffib** e RoFnb F.
Guerra (LJàcrcléHc de Psicologia Emerimental, Universidade
Federal de Santa Catarina - Florian6polis/sc).

Os cuidados parentais sào importantes para o
desenvolvimento da prole e os animais exibem
importantes variaçöes no tamanho da ninhada,
corkservaçâo da massa corporal, e tempo de amamentaçâo;
compol-tamento matemo é um tema clâssico dentro da
psicologia, mas poucos estudos foram feitos dentro de
uma perspectiva comparativa. O presente estudo foi
realizado para investigar os efeitos do tamanho da
ninhada e ntimero de mamas sobre diferentes parâmetros
relacionados com os cuidados parentais e
desenvolvimento dos filhotes de três espécies de roedores:
uma monogâmica e que exibe cuidados biparentais
(macho auxilia a mâe), uma solitâria e outra social
(gerbilos da Mongölia, hamster dourado e rato albino, ou
GM, HD e llA). Inicialmente, pares de machos e fêmeas
adultos (n = 50 pares, para cada espécie) foram
acasalados; com a exceçâo dos GM, as fêmeas
permaneceram sozinhas durante todo o perfodo de
amamentaçâo. Alguns parâmetros relacionados com o
desenvolvimento dos filhotes e dos cuidados parentais
foram registrados, desde o primeiro até o 31O dia
postpartum, tais como as variaçöes no peso corporal
materno, composiçâo sexual da ninhada, mortalidade
infantil e ganho de peso corporal de filhotes machos e
fêmeos. Notou-se que mâes HD deram à 11.1z a ninhadas
maiores, mas apresentaram maior taxa de mortalidade
infantil que GM e 1kA (14,9, 12,6 e 1,6% em relaçâo ao
tamanho da ninhada, respectivamente). A molalidade
infantil, o ganho de peso corporal dos filhotes e mudanças
de peso corporal materno ao longo do perfodo de lactaçâo
foram correlacionadas com o tamanho da ninhada - os
dados obtidos no 16O dia revelam que HD perdeu e GM e
llA ganharam massa corporal (83,5, 104,8 e 109,60/0, em
relaçâo ao peso inicial, respectivamente). Tamb/m foi
notado que a proporçâo tamanho da ninhada/ntimero
mamas foi, no primeiro dia postrprtum, em tomo de 3: e
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decaiu para 2/3 ao final do perfodo de registro - em todos
os casos, esta proporçào foi superior a 11, ta1 como
previsto para os animais pertencentes à ordem Rodentia.
De modo geral, foi notado que os filhotes gerbilos da
Mongölia apresentaram maior nfvel de altricialidade, pois
as mâes deram à luz a um menor ntîmero de filhotes, estes
eram relativamente mais pesados e ganharam peso
corporal mais lentamente do que HD e R& estes
resultados indicam a importância dos cuidados
biparentais e sugerem que a monogamia surgiu como
uma estratégia para aumentar o sucesso reprodutivo. As
variaçöes no peso corporal das mâes e desenvolvimento
dos filhotes foi significativamente relacionada com o
tamanho da ninllada, mas foi notado que as mâes
perderam (HD), ganharam (ltA) ou mantiveram
razoavelmente constante a massa corporal (GM) ao longo
da amamentaçâo, indicando diferentes estratégias
reprodutivas.

Apoio financeiro: CAPES

Palavras-chave: Cuidado parental, Roedores, Anélise
Comparativa.

Resumos de Cbmltzlklltlb Cieztlf' lca
Palavras-chave; Ansiedade, Modelo f/aïnff?/ de dor,
Tigmotatismo

BIO 06 AUSZNCIA DE EFEITO DO 8-OH-DPAT
MICROIN ETADO NA AMZDALA DE
CAMUNDONGOS REEXPOSTOS AO LABIRINTO EM
CRUZ ELEVADO (LCE). lAndréia Nishiyama-Marques*,
lAzair CantPde-souza, zRicardo Luiz Nunes-de-souza,
(lDepartamento Jk Psicologia-Laboratério de Psicologia da
Aprendizagem, Universiâade Federal de '%n Ccr!0s-5P),
(lFannacolcgia, Urlfpcrsitilde Estadual J.c Sâ'o Pauk-
Araquara-sp).

W rios estudos tem mostrado que o labirinto em crllz
elevado (LCE) é um dos modelos animais mais
empregado para o estudo da ansiedade. Outros trabalhos,
também tem mostrado que microinjeçöes de 8-OH-DPAT
na amfgdala aumentam a artsiedade de camundongos
ingênuos ao labirinto em cruz elevado. Diante destes
relatos da literatura este esttldo teve por objetivo
investigar os efeitos do 8-OH-DPAT (agonista dos
receptores S-HTIA) administrado intra-amfgdala em
camundongos reexpostos ao LCE. Para isso, nös
utilizamos camundongos da cepa suko-albino, machos,
selecionados de acordo com o peso (25-30g, n = 9-
ll/grupo). Todos os sujeitos passaram por uma cirurgia
extereotâxica padrâo para fixaçâo bilateral das cânulas de
acordo com as coordenadas estabelecidas pelo atlas de
camundongos (AP= -0,8; L= +2,7; V= -2,0). Apös 4-5 dias
de recuperaçâo da cirurgia, todos os cam undongos foram
submetidos ao LCE. O LCE é um equipamento utilizado
como modelo animal de ansiedade, é feito de madeira e
cortsiste de dois braços abertos (30 X 5 X 0.25cm) e dois
braços fechados (30 X 5 X 15cm), unidos ortogonalmente a
uma plataforma central de 5 X 5cm elevada a uma altura
de 38,5cm do solo. Foram realizadas duas exposiçöes ao
LCE, a saber: Exposkâo 1 - os sujeitos foram pesados e
apts um perfodo de 90 segundos na gaiola
(individualmente) foram submetidos ao LCE por 5
rninutos e imediatamente apös a primeira exposkâo
(exposkâo 1) voltaram para sua caixa-viveiro. Exposkâo 2
apös 24 horas o procedimento acima descrito foi

repetido, exceto que antes da reexposkâo ao LCE cada
camundongo recebeu uma microinjeçâo bilateral intra-
amfgdala de salina ou 5,6 nmol/o,l/tl de 8-OH-DPAT.
Tanto na Exposkâo 1 como na Exposkâo 2 os
comportamentos foram registrados por uma filmadora
para uma anâlise posterior. Somente foram considerados
para anâlise aqueles animais em que a histologia
confirmou o sftio de injeçâo. Os comportamentos
registrados no LCE foram: porcentagem de entradas de
tempo gasto nos braços abertos (BA), o ntimero de
entradas nos braços fechados (BF), as freqûências de
esticar, levantar o corpo e mergulhar a cabeça em direçâo
ao solo. A anâlise estatfstica utilizada foi o Teste U de
Mann-Whitney, o qual mostrou que nâo houve nenhuma
diferença significativa entre os grupos salina e 8-OH-
DPAT em nenhuma das medidas analisadas (P > 0,05).
Concluiu-se que a reexposkâo ao LCE eliciou baixa
exploraçâo nos braços abertos independente do
tratamento recebido, o que pode ter contribufdo para
ausência de efeitos deste agonista dos receptores S-HTIA.
Tais resultados podem ter contribufdo para confirmar o
efeito artsiogênico do 8-OH-DPAT na am fgdala de
camundongos ingênuos ao LCE encontrado em estudos
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BIO 05 INSENSIBILIDADE DO LABIRINTO EM
CRUZ ELEVADA NA DETECN O DE ANSIEDADE
ASSX IADA h INDUG O DE DOR PELO éCIDO
ACITICO.. Rajaela Catani*, Lenny Francis Campos de
Alvarenga, irlfrm yrge de Souza, André Vasccncelos-silva e
Claudio Herbert Nina-e-silva (L/IO/UIJHO tfz Psicologia
Em erimental, Instituto de Ciências Humanas, Universidade
Paulista, G0fJniVGO)
Trabalhos recentes têm avaliado possfveis associaçöes
entre a expressâo da ansiedade em roedores e a induçâo
experimental de dor. Desse modo, o presente estudo
objetivou investigar a sertsibilidade do labirinto em cnlz .
elevada na detecçâo de ansiedade em camundongos
submetidos ao modelo experimental de dor do âcido
acético. Camundongos albinos foram distribufdos em dois
grupos tratados, respectivamente, com 0,05ml/kg de
âcido acético i.p. (ACA) e com salina i.p. (SAL). Uma hora
apös a administraçao de ACA ou de SAL, os animais
foram submetidos, individualmente, ao labirinto em cruz
elevada por cinco minutos. Foi registrado o nûmero de
entradas nos braços abertos e fechados do labirinto e a
quantidade de bolotas fecais evacuadas durante esse
perfodo de tempo. Embora os animais do grupo ACA
tenham explorado mais os braços abertos e defecado
menos do que os animais do grupo SAL, essas diferenças
entre os grupos nâo foram estatisticamente significativas
(p<0,05).Os resultados sugeriram que o labirinto em cruz
elevada parece nâo ser eficaz na detecçâo da ansiedade
resultante da induçâo de dor pela administraçâo de âcido
acético. Acredita-se que o ciclo de contraçöes/extensöes
musculares causadas pelo âcido acético interfira, mesmo a
médio prazo apts a administraçâo do écido, no
tigmotatismo mediado pelos movimentos das vibrissas
mistaciais. Essa possfvel interferência aumentaria a
exploraçâo dos braços abertos do labirinto porque
atrapalharia a recepçâo das informaçöes tâteis das
vibrissas. Novos trabalhos devem ser realizados visando à
corroboraçâo empfrica dessa hipötese e à descoberta dos
mecanismos neuronais e comportamentais nela
implicados.
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anteriores.

Apoio Financeiro: PIBIC-CNPq/UFSCAR.

Palavras-chave: Amlkdala, t-OH-DPAT, Labirinto em cmz
elevado

BIO 08 EFEITOS DA PRESENCA DO PAI E
EXPERIZNCIA PARENTAL SOBRE O
DESENVOLVIMENTO DE FILHOW S EM GERBILOS DA
MONGULIA. Marcelo Rfc/llr Arua Piovanotti* e Mauro J-tlfs
Vieira (Lc&rf7MH0 de Psicologia Emerimental, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florian6polis, 5C)

A sobrevivência e a perpetuaçio da espécie para muitos
animais nâo se restringem à geraçâo de novos
descendentes. Nesses casos, o cuidado parental pode ser
crftico para a sobrevivência da prole e existem vârios
fatores que interferem na sua manifestaçâo, como por
exemplo, a experiência dos genitores e a presença do pai.
No entanto, na literamra existem dados conflitantes sobre
a interferência desses fatores no desenvolvimento dos
filhotes. Nesse sentido, o objetivo deste experimento foi o
de investigar os efeitos da experiência parental e da
presença do pai sobre o desenvolvimento do filhote em
gerbilos da Mongölia (Meriones unguiculatus), que é um
roedor em que pai e mâe participam no cuidado à prole.
Foram utilizados 40 casais com ninhadas entre 4-7
filhotes. Vinte casais, até o infcio do experimento, eram
inexperientes no cuidado aos filhotes. Os outros 20 casais
jâ haviam participado no cuidado da prole uma vez. A
partir do nascimento dos filhotes foram criados quatro
grupos experimentais: 1) Pai e Mâe Inexperientes; 2) Mâe
Inexperiente; 3) Pai e Mâe Experientes, e 4) Mâe
Experiente. Foram fomecidas Jgua e cornida ad libitum, e
a temperatura ambiente foi mantida constante (23 :i: 2 C).
Quando os filhotes atingiram 10 dias de idade, o
comportamento de um deles, chamado de sujeito focal, foi
registrado durante 15 minutos di/rios em um perfodo de
11 dias consecutivos. Esse perfodo foi escolhido em
funçào do desenvolvimento dos filhotes, pois entre 10 e 20
dias de idade, ocorre o aparecimento de comportamentos
relacionados com a independência dos adultos. Foram
registradas as seguintes medidas para avaliar o
desenvolvimento social, comportamental e ffsico do
sujeito focal: contato ffsico com os adultos e com os
irmâos, autœlimpeza, locomoçâo (dentro e fora do ninho),
dia em que ocorreu a abertura dos olhos e a massa
corporal no 10 , 15 e 20 dia de idade. Para a anâlise
comparativa dos quatro grtlpos simultaneamente
utilizou-se o teste de Anélise de Variância. Quando havia
diferença significativa nessa primeira anélise, em seguida
foi utilizado o teste de Tukey para comparar os grupos
dois-a-dois. Verificou-se que nos grupos em que os
genitores eram experientes, os sujeitos focais
locomoveram-se significativamente mais no ninho e fora
deste e apresentaram significativamente maior ntimero de
comportamentos de auto-limpeza em comparaçâo com os
grupos em que os genitores eram inexperientex. Em
relaçâo à presença do pai, constatou-se que os sujeitos
focais despenderam significativamente mais tempo em
contato ffsico com os adultos, abriram os olhos mais cedo
e apresentaram massa corporal maior no 15 dia de vida
nos grupos em que os pais estavam presentes. Conclui-se,
portanto, que a experiência e a presença do pai tiveram
efeitos diferenciados sobre o desenvolvimento dos filhotes
em gerbilos da M ongölia. A presença do pai teve maior
influência na interaçâo social dos filhotes com os genitores
e no desenvolvimento ffsico dos filhotes do que outros
aspectos do desenvolvimento, enquanto a experiência dos
pais teve maior influência sobre o desenvolvimento

153

BIO 07 EFEITO DO 8-OH-DPAT MICROINJETADO NA
MATéRIA CINZENTA PERIAQUEDUTAL (MCP) DE
CAMUNDONGOS. lpaula Andrea Massa*, lAzair Canto-
de-souza, zRicardo J-tlfz Nunes-de-souza, (lDepartamento de
Psicologia-Laborat6rio de Psicologia da Aprendizagem,
Universidade Federal de ,%0 Carlos-sp), (zhrmacologia,
Universidade Estadual de 5#0 Paulo-Araquara-sp).

Existem algurts trabalhos da literatura mostrando que a
serotonina (5-HT) apresenta um papel dual no sistema de
defesa, podendo attlar como artsiolftica ou ansiogênica,
dependendo das caracterfsticas do estfmulo aversivo (se
proximal ou distal, condicionado ou incondicionado).
Algumas estruturas cerebrais que podem fazer parte deste
sisterha de defesa sào: amfgdala, septo, hipocampo,
hipotâlamo e matéria cinzenta periaquedutal (MCP).
Recentemente, demorkstramos que a microinjeçâo de 5.6
nmol de 8-OH-DPAT na amfgdala produz efeito
ansiogênico em camundongos ingênuos submetidos ao
LCE. Diante das evidências citadas este estudo teve por
objetivo investigar os efeitos do 8-OH-DPAT (um agonista
seletivo dos receptores S-HTIA) microinjetado na MCP de
camundongos expostos ao LCE. Para isso, nös utilizamos
camundongos da cepa suko-albino, machos, selecionados
de acordo com o peso (25-30g, n = 6-7/gn1pol. Todos os
sujeitos passaram por uma cirurgia extereotâxica padrâo
para fixaçâo das cânulas de acordo com as coordenadas
estabelecidas pelo atlas de camundongos (AP=-3J; L=
+0,3) V=-1,2). Apös 4-5 dias de recuperaçào da cirurgia,
todos os camundongos receberam microinjeçâo de salina
ou 8-OH-DPAT (5,6 nmol/tlpll por um perfodo de 60
segundos. 90 segundos apös a microinjeçâo cada
camundongo foi submetido ao LCE por um perfodo de 5
minutos. O LCE é um equipamento utilizado como
modelo animal de artsiedade, é feito de madeira e corksiste
de dois braços abertos (30 X 5 X 0.25cm) e dois braços
fechados (30 X 5 X 15cm), unidos ortogonalmente a uzna
plataforma central de 5 X 5cm elevada a uma altura de
38,5cm do solo. Todos os comportamentos foram
gravados para o posterior registro das seguintes medidas:
porcentagerts (%) de entradas e de tempo gasto nos braços
abertos (BA), braços fechados (BF), tempo no centro (CE)
do aparelho e freqûência de entradas nos BF (atividade
locomotora). A anilise estatfstica utilizada foi o Teste U
de Mann-W hitney e os resultados encontrados foram:
aumento da O/o de tempo gasto nos BF (P < 0,05) e
diminuiçâo na % de tempo gasto no CE (P < 0,05) do
labilinto para os animais comparados ao grupo controle.
Nenhum efeito significativo foi detectado para as
porcentagens de entradas (P > 0,05) e de tempo (P > 0,05)
gasto nos BA do LCE, bem como as entradas nos BF. A
microinjeçâo de 8-OH-DPAT (5,6 1= 01) na MCP produziu
uma forte tendência (embora nâo significativa) em redtlzir
a exploraçâo dos braços abertos, o que sugere um efeito
ansiogênico deste agonista dos receptores 5-HT1A .

Apoio Financeiro: PIBIGCNPq/UFSCar.

Palavras-chave: Matéria cinzenta periaquedutal, 8-OH-
DPAT tflyfrùllt) em cmz eleuado
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comportamental da prole.

*Bolsista de Iniciaçâo Cientffica, CNPq

Palavras-chave: Comportamento parental - Desenvolvimento
- Roedores

BlO 09 DIFERENCAS SEXUAIS NO EFEITO DO
ESTRESSE DO NADO FOK ADO N0 DESEMPENHO
DO LABIRINTO EM T ELEVADO. Cisele Bitto Oliveira e
AVI/wH Gouveia Junior (UNESP - Bauru)

O Labirinto em T elevado (LTE) é um modelo animal de
ansiedade que pretende separar os elementos tipo-medo e
tipo-ansiedade que compöem o compodamento artsioso.
O nado forçado, outro modelo, se propöe a ser modelo de
depressâo. Em estudo anterior, identificamos diferenças
sexuais devidas a efeitos do estado hormonal sobre a

de ratos em ambos os modelos. O

Resumos de Comunicaçso Cielmf' lca
cognitivo-musical de sujeitos humanos adultos em face de
trechos musicais de estilo tradicional ocidental. Mais
especificamente, o experimento proposto explorou os
efeitos de contextos tonais modulatörios sobre a estimaçâo
subjetiva de tempo. Os estfmulos consistiam de
seqttências de acordes nos quais foram variadas distâncias
entre tonalidades e tipos de modulaçâo: sem modulaçâo
ICIlX, controle), modulaçâo stibita para tonalidade
pröxima (C@F), modulaçâo stîbita para tonalidade
distante (C@F#) e modulaçâo gradativa para tonalidade
distante (C@Eb(X b). Participaram 66 sujeitos distribufdos
em quatro grupos. Cada grupo recebeu um estfmulo. As
estimaçöes temporais foram realizadas através de
reproduçöes cronométricas retrospectivas. No paradigma
retrospectivo, o sujeito é avisado, depois de escutar a
mlisica, que e1e estimarâ a duraçâo da mtisica escutada.
Os resultados indicaram que as modulaçöes tonais
afetaram o tempo subjetivo (ANOVA-F(3,62)=6,49;
p<0,05). Anâlises post hoc através do teste de Duncan
mostraram: (1) estimaçöes temporais sistematicamente
menores relativas a modulaçœ s para tonalidades
sistematicamente distantes; e (2) estimaçöes temporais
menores relativas a modulaçöes stibitas em detrimento de
modulaçöes gradativas. Verificamos que a tonalidade
cognitiva induzida pelo estfmulo musical é de natureza
espaço-temporal, e n:o somente espacial como a literatura
menciona. Quanto maior a distância tonal, menor é o
tempo subjetivo e maiores sâo a expectativa e a terusâo.
Modulaçöes gradativas induzem tempos subjetivos maisdo
longos que modulaçöes curtas.

resposta objetivo do
presente trabalho é verificar como a exposkâo prévia ao
nado forçado altera a resposta de esquiva inibitöria no
LTE. Para tanto 36 ratos (20 machos e 16 fêmeas, 90+ 15
dias de idade) foram divididos em quatro grupos
segundo o sexo e tratamento (nado e nâo nado). Os
animais do grupo nado foram submetidos a uma tinica
sessâo de estresse no labirinto no nado forçado, composta
de 15 minutos de imersâo em uma coluna d'agua de 15
cm, com temperatura a 28+20C em um t'ubo de vidro de 40
cm de altura 16 cm depor largura. Nesta fase
experimento, o grupo nâo-nado somente foi depositado
por igual perfodo de tempo em uma caixa viveiro. Vinte e
quatro horas depois todos os animais foram submetidos a
aprendizagem de esquiva inibitöria no LTE composta de 3
tentativas com intervalo de 30 s e uma tentativa de fuga.
O L'FE cortsiste em um braço fechado perpendicular a dois
abertos e elevado a 50 cm do châo. Para as tentativas de
esquiva, cada animal foi colocado no extremo do braço
fechado 3 vezes e sua latência de safda foi medida. Os
resultados indicam que a exposkâo ao nado âo altera a
aprendizagem da tarefa A anélise estatfstica (ANOVA de
duas vias) nâo demortstrou diferenças significantes com
relaçâo ao sexo ou tratamento, embora a aprendizagem do
grupo nado pareça ser facilitada nos machos. A ausência
de significância pode ser devida ao pequeno numero de
sujeitos nos grupos.

Apoio financeiro: CAPES

Palavras-chave: tempo subjetivc, mûsica, rllofdtllnffib tonal

BIO 11 EFEITOS DE SINALIZAG O COMPOSTA,
RETROSPEG IVA E ANTECIPATURIA, SOBRE O
TEMPO DE ESPERA EM PROCEDIMENTO DE
OMISSâO DE REFORCO. José Lino Oliveira Bueno, Mcfrc
Ferro de Souza T0us0* e Tak-za Helena Figueiredosw
(Departamento de Psicologia e fffuccft'fn - Universidade de 5&
Paulo, Faculdade de Filosoja Ciências e Letras de Ribeirâb
Preto, Rïàcfrfib Preto, SP)

Apoio financeiro: FAPESP

Palavras-chave: Nado forçado; labirinto em T elevado;
dferenças sentais

A omissâo de reforço produz uma reduçâo no tempo de
espera (t) da prâtica seguinte em esquemas de intervalo
fixo (FI). O efeito de omissâo pode ser entendido como
decorrente da ausência da demotivaçâo causada pelo

BIO 10 MODULAG O TONAL E TEMPO SUBJETIVO.
fHco Artioli Firmino- e José Lino Oliveira Bueno
(Universidade de SJO Paulo, Instituto de Psicologia, Sfib
Paulo/SP)

Hâ modelos cojrtitivos baseados em memöria, atençâo e
expectativa, para o comportamento de estimaçâo
temporal: eventos antecipados encurtam o tempo, eventos
retardados alongam o tempo. Hé modelos cognitivos de
induçâo de tonalidade geometricamente representados, e
modelos conexionistas de curvas de expectativas/tensâo
dependentes de mapa-tonal, para os comportamentos de
tempo de reaçâo e de julgamento de memöria. O presente
trabalho investigou os processamentos temporal

reforço; restaurada a propriedade de marcador de tempo
do evento nâo-reforço (N) pela introduçào de um sinal
retrospectivo, o efeito da omissâo é reduzido. Além disso,
a introduçâo, em um mesmo estfmulo, da sinalizaçâo
retrospectiva e antecipatöria dos eventos reforço (R) e
nâo-reforço (N) produz uma modulaçâo nos efeitos de
omissâo, alongando os tempos de espera dos intervalos
finalizados em N. O presente experimento teve como
objetivo analisar as propriedades da sinalizaçâo
retrospectiva e antecipatöria, através da associaçâo de
estfmulos diferentes para os eventos R ou N que iniciam
ou finalizam os intervalos; assim, serâ empregado no
intervalo entre eventos um estfmulo composto,
sinalizando o evento inicial e final deste intervalo. Foram
utilizados 4 ratos Wistar, sob o regime de privaçâo de
comida. Na Fase 1, os animais foram inicialmente
submetidos a um esquema de FI 30s., com 100% das

e o oy x)prâticas reforçadas. A omissâo de reforço (50 /oR, 50 o
l54
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foi introduzida juntamente com as seguintes condköes de
sinalizaçào, apresentadas sucessivamente: sinalizaçào
apenas retrospectiva, sinalizaçâo apenas antecipatöria e
sinalizaçâo composta, utilizando estfmulos retrospectivos
e antecipatörios sobrepostos para os intervalos RR RN,
NR, NN. Apös 3 meses, os animais foram submetidos à
Fase lI, que consistiu em sessöes de retreino nas três
condköes de sinalizaçào, sucessivamente: composta,
antecipatöria e retrospectiva. Os resultados da Fase I
mostraram um efeito da sinalizaçâo sobre as duraçöes
médias dos intervalos (ANOVA-F(771)=4t81; p<0,05). A
anélise post hoc, através do teste de Newman Keuls,
mostrou: (1) quando a sinalizaçâo foi retrospectiva, as
duraçöes médias, em segundos, dos ts foram mais curtas
nos intervalos iniciados em R (8,77) quando comparados
aos iniciados em N (2,68); (2) quando a sinalizaçâo foi
antecipatöria, as duraçôes médias, em segundos, dos ts
foram mais curtas em intervalos finalizados em R (8,58)
quando comparados aos finalizados em N (5,45/ (3)
quando a sinalizaçâo composta, contendo tanto os
estfmulos retrospectivos quanto os antecipatörios, as
duraçöes médias, em segundos, dos ts foram mais curtas
em intervalos iniciados em N (NR (3,75) e NN (5,5$)
quando comparados aos iniciados em R (ltR (14,41) e RN
(20,04)). Esses resultados sugerem que houve um efeito de
omissâo e que a sinalizaçio antecipatöria modulou esses
efeitos somente nos intervalos iniciados em R (RN>RR).
Os resultados da Fase 2 mostraram o mesmo efeito da
sinalizaçâo sobre as duraçöes médias dos intervalos
(ANOVA-F(7,21)=4t05; p<0,05). Entretanto, a an4lise post
hoc nao mostrou diferenças entre as duraçöes médias, em
segundos, dos ts de intervalos iniciados em R (22,42) em
relaçâo aos iniciados em N (22,75), quando a sinalizaçâo
foi apenas retrospectiva, sugerindo uma reduçao no efeito
de omissâo. Os dados da Fase l mostram a propriedade
modulatöria do estfmulo antecipatörio sobre o efeito de
omissâo. Os dados da Fase 11 sào discutidos em termos de
hipöteses de propriedades elementares ou
configuracionais, mostrando a propriedade
configuracional do estfmulo composto.

Apoio Financeiro: CNPq

Resumos de Comunicaçao Cientf Ica
trabalho analisa os efeitos da desnutrkào e da estimulaçào
ambiental sobre neurotransmissores em algumas sreas do
cérebro e as possfveis relaçöes com medidas
comportamentais. As ratas foram mantidas com 8 filhotes
até o final da lactaçâo, quando os filhotes foram separados
em gaiolas individuais até o termino do estudo (35 dias de
idade). Durante a lactaçâo e até os 35 dias de idade os
filhotes foram alimentados com dietas contendo 16%
(controle - C) ou 6% de protefna (desnutrido - D). A
metade de cada grupo foi exposta a estimulaçào
ambiental (handling). Aos 35 dias de idade metade dos
animais de cada grupo foi avaliado no labirinto em cruz
elevado e todos foram sacrificados para analises
bioqufmicas. Foram medidos no HPLGDE os nfveis das
monoaminas e seus metabölitos nas regiöes: cörtex
occipital, hipocampo, hipotâlamo lateral, ventro-medial e
cerebelo. Os artimais estimulados apresentaram uma
maior latência para sair da ârea central do labirinto, maior
ntimero de entradas nos braços abertos e aumento no
tempo gasto nestes braços. Os animais desnutridos
mostraram um maior ntimero de entradas e um menor
tempo gasto nos braços abedos. Os animais desnutridos
apresentaram uma reduçâo na quantidade de
noradrenalina somente no hipotélamo lateral (HL). Os
dados até agora nâo mostraram diferenças significantes
nos nfveis dos outros neurotransmissores nas regiöes
cerebrais estudadas. Os dados comportamentais
mostraram uma reduçâo da ansiedade nos grupos
estimulados, entretanto as possfveis relaçöes entre o
comportamento e os neurotrartsmissores dependem do
termino das analises bioqufmica e estatfstica.

Apoio financeiro: CNPq.

Palavras-chave: Desnutkâo, Estimulaçâo Ambiental
a4/fttr/ftscs no Cérebro e no Comportamento.

Palavras-chave: intenmlohxo, tempo de espera e sinalizaçno
exteroceptiva

BlO 13 DISCIUMINAX ES COMPLEXW
UTILIZANDO O PRX EDIMENTO DE COMPARAG O
COM O MODELO: EFEITOS DA DESNLJTRIG O. Elimar
Adriana de Oliveira Feliciano*; Luiz Marcellinc de Oliveira
(Lf10r;lI(iHn de NTIIHI'JO e Comiyrtamento, Psicologia e
Elfrlcnffib, Faculdade de Filosoha, C-tencias e Letras de Riùeirûb
Preto - Universidade de ,5Jp Paulo, SP.

BIO 12 EFEITOS DA DESNUTRIG O PRECOCE E DA
ESTIMULAG O AMBIENTAL: MEDIDAS
COMPORTAMENTAIS E NEUROQUfMICAS EM
RATOS. M aria Surama Pereira da Silva-; Luiz Marcellino de
Oliveira (Laboratôrio de N/ztriffib e Comportanlento, Psicolqia
e fflucnffib, Faculdade de Filosoha Ciências e Letras de Riàdrf'D
Preto - Universidade de 5âb Paulo, Rfseïrfib Preto, SP) e Carlos
Augusto Cflrrwlho de Vasconcelos** (Neurologia, Faatldade de
Medicina de Rfscirfib Preto - Universidade de 5#t) Paulo,
Ri#cirlib Preto, SP)

Uma nutrkâo adequada durante o perfodo crftico do
desenvolvimento é essencial para a formaçâo do Sistema
Nervoso central (SNC). A defici6encia nutricional neste
perfodo resulta em mflltiplas alteraçöes morfolögicas,
bioqufmicas e comportamentais. Este estudo analisou os
efeitos da desnutrkâo no desempenho durante a
aquiskâo de discriminaçöes complexas. As ratas-màes e
os filhotes foram mantidos com 16% @ ou 6% (D) de
protefna desde o nascimento até 35 dias. Depois da
recuperaçâo nutricional os animais foram expostos ao
teste de discriminaçâo. Uma alcova com três ttineis
acoplada à caix de Skizmer permitiu apresentar Luz ou
Som como SD no tfmel central e em um dos ttineis das
laterais, comparados com vârios SDs no outro tlinel. Cada
resposta idêntica ao SD no tûnel lateral foi reforçada com
uma pelota de comida. Depois da aprendizagem das
discriminaçâo simples, foram realizadas 5 sessöes com um
estfmulo redundante sobreposto ao SD e depois feito o
teste de aprendizagem da informaçâo redundante. A
anélise estatfstica mostrou que as lat6encias e os erros
foram maiores no infcio do teste e decafram ao longo das
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Uma nutrk:o adequada é essencial para a fonnaçao do
Sistema Nervoso Central (SNC), sua organizaçâo
funcional e bom desenvolvimento do organismo como um
todo. A ocorrência de deficiência nutricional durante o
perfodo crftico do desenvolvimento do SNC resulta em
alteraçöes morfolögicas, neuroqufmicas e
comportamentais. Alguns dos efeitos da desnutrkâo slo
permanentes, entretanto a estimulaçâo e o enriquecimento
ambiental podem recuperar parte destes efeitos. Este
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sessöes e das fases, tanto para o grupo controle quanto B1O 15 DESNUTRVAO E ESTRESSE NA GESTACAO:
para o desnutrido. Contudo, os artimais expostos ao MEDIDAS COMPORTAMENTAIS DAS MXES E
estfmulo 1uz apresentaram maior ntimero de erros e maior FILHOTES DURANTE A LACTACAO. Alessandra Cristina
latencia para responder do que os animais expostos ao Dal Bello*; Luiz Marcellino fic Oliveira. tf-cbrclérb de
estfmulo som. Nâo houve diferença significativa entre os Ntllrif& e Comportamento, Departamento de Psicologia e
grupos para responder ao teste da informaçâo Educaçâo, Universidade de 5J0 Paulo, Riàcirlo Preto - SP)
redundante.

Apoio financeiro: CNPVCAPES>
Palavras-chave: Desnutkâb, hprendizagem e Discrinlirlcffy

A desnutrkâo no infcio da vida resulta em alteraçöes
morfolögicas e comportamentais. Fatores estressantes no
perfodo pré-natal também levam a mudanças na interaçâo
social e reaçöes emocionais. Esse trabalho visa analisar as
conseqiiências do estresse pré-natal e da desnutrkào
sobre o desenvolvimento dos filhotes e nas interaçöes
mâe-filhote durante a lactaçào. Os ratos foram acasalados
com o objetivo de iniciar o estresse no 130 dia de gestaçào,
para os controle (C-16% de protefna) e desnutridos (D-60/o
de protefna). A metade de C e D receberam 80 choques
diérios apresentados a intervalos variâveis (0.6mA, 0.5s)
do dia 13 ao 20 dia da gestaçâo. As ratas foram mantidas
com as mesmas dietas durante a lactaçâo (21 dias). As
ninhadas foram filmadas durante a noite (dias 3, 6, 12, 15,
18 e 21) durante a lactaçâo, formando assim 4 subgrupos:
controle sem estresse (CS) ou com estresse (CE) e
desnutrido sem estresse (DS) e com estresse (DE). Os
animais nâo estressados foram colocados em gaiolas
semelhantes por igual perfodo. Os dados preliminares
mostram reduçâo de ingestâo no infcio do estresse e uma
adaptaçâo aos choques evidenciada por um aumento da
ingestâo de dietas e aumento do peso no final da
gestaçâo.A sobreposkâo da desnutrkâo e do estresse
durante a gestaçâo resultou em maior ocorrência de
natimortos ou canibalismo nos primeiros dias apös o
parto. A anâlise preliminar das filmagens mostram que as
ratas mâes estressadas visitaram com maior freqûência o
comedouro quando comparados com animais controle. As
categorias ninhada separada, rata-mâe deitada,
amamentaçâo estâo sendo analisadas, comparando as
conseqflências do estresse e da desnutrkâo. Os dados jâ
publicados nesse laboratörio mostram diferenças nas
interaçöes mâe-filhote durante a desnutrkâo.

Apoio financeiro: CNPq

Palavras-chave: Desnutkno, Estresse, Jnlcrcff'io mne-hlllote

BIO 14 EFEITOS DA DESNUTRIIAO E DO ESTRESSE
MATERNO SOBRE OS FILHOTES:MEDIDAS
BIX UM CAS E COMPORTAMENTAIS. Alex Souza
Bertoldi* e Luiz Marcellino de Oliveira (Dqmrtamento de
Psicologia e Educaçâb, Faculdade de Ciêndas e Letras de
Rïàcirlib Preto, Universidade de ,%0 Paulo - SP)

desnutrkao e o estresse podem ser fatores
complicadores da gestaçâo em humanos. Estudos com
animais tem mostrado que a desnutrkào leva a prejufzos
em estruturas cerebrais do filhote, como a reduçao no
tamanho das células, no nlimero e dertsidade de terminais
sin/pticos, na ramificaçâo dendrftica, na camada de
mielina e na concentraçâo de serotonina e, no nlimero de
sinapses no hipocampo. O estresse e desnutrkâo podem
também causar alteraçöes no comportamento tais como:
aumento nas reaçöes emocionais de medo e artsiedade
alteraçöes na aprendizagem de esquiva condicionada e
aquiskâo de operantes. Levando em contas estas
pesquisas, esse trabalho foi realizado com objetivo de
avaliar quais seriam os possfveis prejufzos para o filhotes
advindos da exposkâo da mâe, a uma deficiência
nutricional e a um estfmulo ambiental estressor durante a
fase de gestaçâo. Como critério avaliativo, foram
utilizados a analise de desempenho em testes
discriminativos simples e também anJlise das possfveis
alteraçöes bioqufmicas. Como modelo de desnutrkâo, foi
utilizada uma dieta de 6% de protefna no perfodo que vai
do 14@ dia de gestaçâo ate 21O dia de lactaçâo e, como
modelo de estresse materno foram utilizado choques em
intervalos variâveis ministrados durante a tiltima semana
de gestaçâo. Aos 21 dias partes dos filhotes sâo
sacrificadas para a medida em HPLC-DE dos nfveis de
monoaminas e seus metabölitos (Dopamina, Dopac, 5-HT
e S-HIAA), nas regiöes hipotalâmicas (VentrœMedial e
lateral) e, os demais animais sâo mantidos até os 70 dias
quando sâo submetidos a um procedimento de aquisiçâo
de discriminaçào simples, num total de oito sessöes. é
possfvel concluir que o estresse e a desnutrkâo nâo
tendem a afetar o peso materno durante o perfodo
gestacional, mas sem dtivida a desnutrkâo afeta o
crescimento do filhote no perfodo de lactaçào e pös-
lactaçâo.os resultados que estâo em fase final de anélise
mostram evidentes alteraçöes no sistema dopaminérgico,
contudo nâo foram encontradas alteraçöes tâo claramente
significativas no teste comportamental. As possfveis
relaçöes entre as alteraçöes bioqufmicas e
comportamentais serâo ainda analisadas apös a realizaçâo
dos testes estatfsticos apropriados.

Apoio Financeiro: CNPq

Palavras-chave: Desnutriçao, Estresse e Aprendizagem

Tolerância à cocafna e desejo compulsivo por e1a
('kraving'') nâo sâo somente fenômenos neurobiolögicos,
mas também, respostas condicionadas, conforme o
paradigma Pavloviano, resultantes de reaçöes
antecipatörias do organismo eliciadas por sinais do
contexto associados, previamente, ao uso da cocafna. Esse
contexto, envolvendo atribukâo de significado, nâo é
mera reproduçâo de propriedades ffsicas, no processo da
drogadicçâo. Os objetivos desse estudo foram examinar se
a tolerância de natureza condicionada de uma droga,
neste caso a cocafna, encontrada em estudos de
laboratörio animat pode ser identificada em sittlaçöes de
cotidiano de indivfduos humanos usuârios de cocafna;
examinar os sinais do contexto, entendidos como
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BIo 16 EsTfuul-os CONDICIONAIS DO CONTEXTO
NA TOLEU NCIA APRENDIDA h DRX A: UMA
ABORDAGEM QUALITATIVA. Hh ostinha Mariana Costa
de. Almeida e #sJ Lino Oliveira Bueno (Institutc de Psicologia,
Programa de Neurociências e Comportamento) Universidade de
Sfib Paulo, sfib Paulo, S.P.
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estfmulos definidos por propriedades ffsicas e por
significados e que estâo associados às diversas
manifestaçöes comportamentais relacionadas ao uso da
droga; caracterizar esses sinais, identificando a sua
natureza e se apresentam propriedades condicionadas ou
condicionais ('bccasion setting''); identificar nos relatos
dos entrevistados se as diversas manifestaçöes
comportamentais relacionadas ao uso da cocafna sofrem
alteraçöes e se essas alteraçöes estâo relacionadas com
fatores do contexto. A entrevista abel'ta semi-estruturada
foi a técnica usada para coleta de dados. Dez sujeitos em
tratamento por dependência de cocafna, nove do sexo
masculino e uma do sexo feminino foram submetidos a
entrevistas abertas, gravadas. Os dados, narrativas
resultadas de transcrköes das entrevistas gravadas, foram
classificados em categorias de acordo com anâlise do
contelido. Os resultados mostraram que a diminukâo da
euforia, efeito subjetivo da cocafna, pode ser, pelo menos
em parte, resultado de fatores extrafarmacolögicos; sinais
de contexto, associados previamente ao uso da cocafna,

- Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
adquiriram propriedades de estfmulos condicionados e
condicionais; o uso de cocafna teve propriedade de
estfmulo reforçador. Conclusâo: Os modelos de tolerância
aprendida a drogas e de propriedades condicionais de
''occasion setting'' da tolerância aprendida a drogas,
desenvolvidos especialmente em estudos de
comportamento animal em laboratörio, mostraram-se
adequados para a compreensâo de aspectos
comportamentais presentes na drogadicçâo com cocafna
em humanos; os fenômenos da tolerância e ''craving'',
envolvidos no processo de drogadicçâo, sâo respostas de
natureza condicionada e sâo moduladas por sinais do
contexto, presentes no momento da ingest:o da cocafna.
Em humanos, estes estfmulos e processos envolvem
representaç&s e significados. A entrevista aberta
mostrou-se um irtstrumento importante para se ter acesso
às interpretaçöes do sujeito dependente e às relaçöes de
contexto do uso da cocafna.

Palavras-chave: cocat-na, cnnfïftiorllrlicnlth tolerância.
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CLIN 01 O ESTUDO DA INTERAG O MAE
CIUANCA E A ZNFASE NOS FATORES AMBIENTAIS.
Tannie Schut* (IC. CNPV. Wr;l da Rocllc Resende
(orkntadora ANPEPP-CNPQ) Depto. De Psicologia -
Faculdade de Ciências - UNESP! Ffwm/sp (2002) - Pesquisa
em andamento - resultados parciais.

(CAT-H). Claudia Aratijo da Cunha, Marcionila Roffrèucs âa
Silva :Hln, Karla Cristina Martins*, Rkriae Alves de Oliveira
Botelho* e Sclwila MCHJ Ferreira Silva* (Faculdade de
Psicologia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia,
MG)

Estudos recentes relatam que para realizar uma
aprendizagem satisfatöria faz-se necessério que esta seja
acompanhada de uma estrutura de personalidade sadia e
emocionalmente madura. Isto significa que o nfvel de
maturaçào de uma criança para a aprendizagem depende
das inter-relaçöes estabelecidas entre os fatores
intelectuais, emocionais e biolögicos. Em termos
emocionais, o teste projetivo proporciona às crianças
expressarem temas relacionados à sua personalidade,
esttzdando a dinâmica significativa das diferenças
individuais na percepçlo de estfmulos padronizados.
Nesse sentido, objetivou-se investigar através do CAT-H,
o nfvel de maturidade de 54 crianças de 2a série do ensino
Smdamental de duas escolas pûblicas da cidade de
Uberlândia- MG. O CAT-H, foi escolhido como
instrumento nesta pesquisa por ser indicado para as faixas
etérias acima dos sete anos, e por favorecer projeçöes
especfficas relacionados a problemas de alimentaçio,
rivalidade entre irmâos, esclarecer atimdes concernentes
às figuras parentais, relacionamento interpessoal,
complexo de ldipo e cena priméria, agressao,
masturbaçâo, hâbitos de limpeza e solidâo. Possibilita,
ainda, determinar quais os fatores dinâmicos que podem
estar relacionados com as reaçöes infantis num grupo, seja
na escola, na famflia e de uma forma mais ampla no
desenvolvimento infantil. Através do CAT-H foi possfvel
realizar uma anllise qualitativa de conflitos, necessidades,
concepçâo de mundo, relaçöes com figuras parentais,
defesas, nfvel de desenvolvimento do superego, e figuras
de identificaçâo, e integraçâo do ego. Além disso, é
possfvel a identificaçào da capacidade infantil de
organizar açöes numa sucessào temporal, detectando
dificuldade no desenvolvimento. Das 10 variantes
analisadas pelo teste, priorizou-se o item interaçâo do ego,
manifestando-se em nfvel de maturidade. O teste foi
adrninistrado individualmente e durou aproximadamente
2 horas com cada criança. Os resultados evidenciaram que
das 54 crianças pesquisadas, 35 encontraram-se num nfvel
de maturidade emocional aquém do esperado, 18 na
média, ou seja, dentro do esperado para a faixa etâria e
somente uma criança com nfvel de maturidade além do
esperado, embora a maioria delas evidenciasse muitos
recursos cognitivos pela criatividade das tramas das
estörias contadas. Considerou-se como aquém do
esperado, estörias em que as personagerts evidenciavam
traços de regressâo, em atividades tfpicas de crianças mais
novas, como chorar, mamar, dormir com os pais,
depender de outras pessoas para realizar tarefas que
poderia executar em sua idade, como para se alimentar,
tomar banho. A maioria das crianças evidenciava
insegurança, medo de situaçöes e pessoas estranhas,
dependência dos pais, dificuldade para lidar com
frttstraçöes, e com a agressividade, idealizando um final
feliz para sair de situaçöes diffceis, fugindo dos conflitos.
Pode-se concluir que aquelas crianças estâo precisando de
ajuda especializada para fortalecerem seus egos'
estruturarem melhor seus recursos afetivos emocionais
para assim aproveitarem melhor os contelidos
aprendidos, tâo necessârios para seu desenvolvimento
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Introduçâo Segundo Winnicott, ambiente satisfatörio é o
que facilita a expressào e o desenvolvimento das
tendências individuais herdadas. Sua principal
caracterfstica é alto grau de adaptaçâo às necessidades
individuais da criança, tendo a mâe como principal figura.
Através do cuidado cortstante, que o progenitor mantém
com a criança, é que se assentam as bases da satide
mental. Dar enfoque à relaçào parental, nào implica
atribuir aos pais, isoladamente, a responsabilidade total
sobre as dificuldades da criança. Nâo hâ padrào de
atitudes corretas que sirvam de matriz para o
desenvolvimento saudâvel: a relaçào entre bebê, mâe e pai
se desenvolve de acordo com o tipo de pessoas que eles
sào, respeitando-se a histöria individual, o contexto söcio
cultural e as caracterfsticas individuais. A êrtfase, neste
estudo, estâ no relacionamento insatisfatörio como parte
da experiência de crianças com prejufzo no
desenvolvimento emocional. Daf a necessidade de centrar
atençâo nas informaçöes detalhadas das experiências
ambientais. Objetivos. Avaliar efeitos da experiência de
privaçào afetiva, expressos nos sintomas clfnicos; analisar
a descontinuidade interativa, e a qualidade da atençâo
recebida, seja na fase inicial da vida infantil, seja
posteriormente. Dar maior precisào à avaliaçâo clfnica da
perlurbaçào da interaçâo parental, revisando categorias
como carência afetiva, rejekào e superproteçâo materna
cujo sentido se perdeu através da apropriaçâo
indiscriminada da teoria. Metodologia: Através do
método da recortstruçào da histöria de vida, mapeamos
oporhmidades da criança para estabelecer ligaçâo com a
figura matema; prolongadas e repetidas rupturas de
vfnculos; experiência de privaçâo por um perfodo de 3 a 6
meses nos 3 ou 4 primeiros anos, e ocorrência de
mudanças de figura materna no mesmo perfodo.
Procedimentos. O protocolo de avaliaçâo da interaçâo
parental obedece a um roteiro segundo a dimerksâo
familiar, social e econômica da criança. Contempla dados
relacionados aos fatores que desencadeiam os sintomas:
concepçâo, gestaçâo, interaçao, doenças psicossomâticas,
etc. Avaliaçâo e lnterpretaçâo parcial; A avaliaçâo é
qualitativa e as informaçöes recebem tratamento
interpretativo. Quanto à experiência de ruptura de
vfnculo, dos 20 casos estudados, apenas 2 meninas foram
adotadas; 4 meninos experimentaram negligência
materna; 6 crianças foram educadas por parentes; uma
menina e um menino permaneceram na institukâo. Os 8
restantes, pertencem à famflias intactas e tiveram prejufzo
na qualidade da interaçâo. As queixas referem-se a
agitaçâo e inquietude, agressividade, disttirbio da
alimentaçâo, baixa auto estima, doenças somâticas e
sintomas associados.

Palavras-chave: mâ'e - criança - interaçàb

CLIN 02 UM ESTUDO SOBRE A M ATURIDADE
EMW IONAL DE CRIANCAS ATM W S DO TESTE DE
APERCEPG O TEMATICA INFANTIL- HUMANO
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cognitivo e global. O que se questiona agora é porque Palavras-chave: ezarese notunla, clc?:lf?Jlcnlo cn; gntpo,
estas crianças estâo tào imaturas e despreparadas para aparelbo de alarvle para ezurese.
enfrentar a realidade?

Bolsa de Irticiaçào Cientffica do CNPQ

Palavras-chave: maturidade evwcicnal, personalidade e teste
projetivo

CLIN 04 CQNQUISTA DA LEITUM  E DA ESCRITA -
REPERCUSSOES NA PEKSONALIDADE DA CRIANCA.
Siloe Pereira (Departamento de Psicologia, Universidade de
Caxias do Sul, Caxias ib Su@ S)

O trabalho discute algumas das repercussöes que
acontecem na vida da criança a partir da aprendizagem
da leitura e da escrita, considerando as perspectivas da
pröpria criança, dos pais e da professora. Retîne dados
levantados por meio de três instrumentos: a) um
questionsrio aplicado a crianças que freqiientam a
primeira, segunda ou terceira séries do Ensino
Fundamental em três categorias de escolas, quais sejam,
escolas privadas, onde as crianças pertencem à classe
média, escolas ptîblicas localizadas em bairros da periferia
da cidade e escolas da rede pliblica situadas em bairros
menos periféricos, todas elas localizadas na cidade de
Caxias do Sul; b) um questionirio aplicado aos pais das
mesmas crianças e c) um questionério aplicado às
respectivas professoras. Os resultados permitem sintetizar
algumas cortsideraçöes tais como: a aprendizagem da
leitura e da escrita pela criança produz nela mudanças
profundas nâo apenas em termos de competências e
habilidades de natureza cognitiva, mas, principalmente,
repercussöes na sua personalidade em sentido
abrangente. Tais repercussöes se dâo, por exemplo, pela
aquiskâo de uma maior autoconfiança, de uma auto-
estima mais elevada e de um sentimento cada vez maior
de apropriaçào de si mesmas. Verificam-se, em
decorrência, mudanças nas relaçöes entre a criança e a sua
faml-lia, sendo que agora aquela, a criança, conquista cada
vez mais espaços e se faz respeitar por suas novas
competências.

Palavras-chave: aprendizagem, auto-estima, autoconhança

CLIN 03 ''ENURESE INFANTIL NOTURNA
MONOSSINTOW TICA: INTERW NN O
COMPORTAMENTAL EM GRUPO COM APARELHO
NACIONAL SONORO''. R.A.Prota da Silva-, M.â. Facco*,
Llbhksilvares (orientadora), (Departamento de Psicolqia
Clt-nica, Instituto de Psicologia- USP; 517() Paulo-SP)

O presente trabalho buscou auxiliar crianças com enurese
noturna na clfnica escola da Universidade de D o Paulo,
através de intervençâo terapêutica realizada em grupos de
pais e de crianças, semanalmente. No grupo de pais foi
feito aconselhamento psicolögico abordando o tema
enurese; no trabalho ltidico com as crianças o conteûdo
era trazido por elas a cada encontro. Nossos clientes
foram 6 crianças entre 8 e 12 anos. Xs famflias de cada
criança foi emprestado um aparelho nacional para auxiliar
no tratamento da enurese. Este aparelho, de tecnologia
inglesa, foi fabricado através de parceria com a POLI-USP
e cortsiste de uma esteira e um dispositivo sonoro, que é
acionado quando a criança urina na cama. Assim, a
criança nâo fica por muito tempo molhada e acostuma-se
a acordar seca. Os pais responderam individualmente o
InventJrio de Comportamentos da lnfância e
Adolescência - CBCL (Child Behavior Checklist,
Achenbach, 1991), a Escala de Intolerância (Morgan &
Young, 1975) e o Formulârio de Avaliaçâo de Enurese
(Blackwell, 1989). Foi também realizada a Entrevista Semi-
Estnltttrada de Butler (1987), com cada criança
individualmente. Paralelamente à avaliaçào por
questionârios, as famflias registraram a freqikência de
descontrole enurético das crianças antes e ao longo do
tratamento. O critério adotado para o encerramento do
atendimento foi o de a criança estar seca por dois meses
seguidos tendo passado pelo processo de
Superaprendizagem, que cortsiste em tomar bastante
lfquido antes de dormir e, ao urinar, fazer exercfcios de
retenç:o da urina para fortalecer a musculatura
esfincteriaM . Atualmente, estamos no oitavo mês de
terapia, sendo que no quinto e no sexto nao houve
atendimentos pois eram férias. Das seis crianças que
ingressaram neste Programa, cinco deixaram de ser
enuréticas segundo os critérios do DSM-IV (urinar na
cama com freqùência igual ou superior a 2 vezes por
semana durante 3 meses seguidos). A famflia da criança
que nâo deixou de ser enurética nâo seguia as irtstruçöes
da terapeuta e por fim desistiu do atendimento. Este
trabalho é relevante para a psicologia enquanto ciência
porque inaugura no Brasil uma nova forma de
atendimento a crianças com enurese not-unw que é a
uniâo da orientaçâo psicolögica com o uso do aparelho
sonoro. Sâo discutidas as dificuldades que este tipo de
trabalho suscita tanto a nfvel instimcional, como
individual, inclusive com referência aos aspectos de
adesâo ao tratamento.

*'Fapesp; * CNPq

Ao nascer, o bebê se encontra num estado de dependência
absoluta. Nào estl capacitado motoramente para buscar
alimento, nem possui coordenaçâo e tônus muscular para
dirigi-lo à boca. A presença de alguém é de suma
importância para sua sobrevivência e para a organizaçâo
de seu psiquismo, uma vez que as primeiras inscrköes
psfquicas surgem a partir das primeiras experiências de
satisfaçâo. Ao interpretar o grito do bebê, ao tomar como
mertsagem uma massa sonora nâo identificâvel e colocâ-la
em palavras, o Outro primordial, funçâo geralmente
ocupada pela mâe, introduz o bebê na linguagem. Se
chora ou fica inquieto, se coça os olhos ou emite algum
balbucio, a cada gesto do bebê a mâe supöe uma
significaçâo. é o infcio da construçâo de um caminho de '
vida em que, de uma libra de carne, torna-se sujeito.No
entanto, para que um sentido seja atribufdo a uma
demanda do bebê é necessério que ele esteja diante de
alguém que também demande algo dele, situando-o num
lugar particular em sua economia libidinal. Em se
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CLIN 05 O DESPERTAR DO BEBZ. AnJ Martha I/si/son
Maia , Ana Rita Rflp:t?s Silva Ckrflclho (+) , Diana Quintella de
Macedo Soares e Silva (*), MJHJ Fernanda Machado Bebianno
Rodrigues (*), Teresa Oliveira Vasconcelos (*) (Unidade de
Prczvnffib Pesquisas e Atendimentos, Rio de Janeiro, RJ).



XSSS Reuniâo Anual de Psicologia
tratando do acesso à linguagem, a emergência psfquica do
sujeito é promovida pelos cuidados do Outro primordial,
o Nebertsmench descrito por Freud (1998(1895J). Os
cuidados deste Outro implicam num olhar para o bebê
enquanto o acaricia, o embala, o alimenta. O despertar da
sexualidade estâ ligado a esse olhar que ultrapassa o
campo das necessidades. Diversos psicanalistas que se
detiveram no atendimento de bebês e crianças de tenra
idade salientam a importância da intervençâo de um
outro na situaçâo de desamparo original e cortsideram o
olhar como constitutivo do eu e da imagem do corpo,
conforme se observa nos estudos cllssicos de René Spitz
sobre o hospitalismo; na Teoria do Apego e pesquisas
sobre a privaçao matema realizadas por Jolm Bowlby; na
funçào de espelho da màe e da famflia, assim como nos
conceitos de ''mâe suficientemente boa'', ''preocupaçâo
matema primâria'' e ''loucura necesséria das mâes''
propostos por Donald W. Winnicott e no Estâdio do
Espelho e na importância da funçâo patema - tendo em
vista os registros real, simbölico e imaginério - no ensino
de Jacques Lacan. Esta pesquisa apresenta uma discussâo
sobre a importância do olhar na constituiçâo psfquica
tendo em vista as teorizaçöes de Freud, Spitz, Bowlbp
Winnicott e Lacan. Ilustraremos ''O despertar do Bebê''
com um estudo de casos clfnicos e imagens. Deste
trabalho resulta a pesquisa açâo/intervençâo que
desenvolvo junto com uma equipe de alunos de
psicologia (*) no CEMASI (RJ) desde julho de 2001.
Apoio: UPPA Unidade de Prevençâo Pesquisas e
Atendimentos

- Resumos de Ctml/p/ctzçtb Cientlflca
especfficas como encoprese, agressividade e isolamento,
mostraram-se amenizadas e a relaçâo das crianças com
estes comportamentos foram alteradas.
Os relatos dos pais, ao final do processo, apontaram para
uma percepçào muito positiva a respeito das alteraçöes do
comportamento das três crianças, referindo uma melhora
importante.
Pode-se concluir que o brincar proporciona à criança
oportunidades para associaçôes com o estado emocional.
f: através da observaçâo da criança , enquanto brinca, que
podem-se ter indicaçöes de como e1a organiza o
conhecimento que tem dentro de si e do mundo que a
cerca. O jogo tem uma funçâo social, jâ que ajuda a criança
a sair do seu egocentrismo original, pois a auxilia na
necessidade de compreerkoo e respeito às regras,
ajudando a constrtlir uma reciprocidade necessâria para
convivência social. Assim, algurks casos podem beneficiar-
se de um processo grupal limitado no tempo, baseado no
brincar, na medida em que altera a percepçâo que as
crianças têm de si, repercutindo em alteraçöes
comportamentais.

APOIO FINANCEIRO: Universidade de llibeirâo Preto -
UNAERP

Palavras-chave: Psicoterapia grupal, crïcnfcs, clt-nica-escola

Palavras-chave: Olhar, constituiçtio pstjuica, desejo.

CLIN 07 PSICODINAMISMOS DE FAMfLIAS COM
CRIANCAS PORTADOM S DE CâNCER
RESULTADOS PRELIMINARES. Dérfs Lieth Peçanha,
PHSJIIJ N. Cavini* tLflàtlrfpltiH() VIDA, Departamento
Psicologia, Universidade Federal de 5#t7 Carlos, SP)

Pesquisas indicam que o câncer infantil e seu tratamento é
CLIN 06 RELATO DE EXPERI/NCIA DE vivenciado como um evento traumâtico no contexto
PSICOTERAPIA GRUPAL INFANTIL EM CLX ICA- familiar, entretanto hJ uma carência de trabalhos que
ESCOLA. Marina Menechino Costa*, Tlllfs Ferreira da Rosa explicite o seu impacto nas trartsaçöes familiares.
Rocha*, Vanessa Fabiana Fabn-cio*, Fernanda Sampaio*, Objetiva-se estudar os psicodinamismos de famflias com
Luciana Marinho Gatto*, Adriana Vilela Jacob. Curso de crianças portadoras de câncer através de entrevista com
Psicologia da Universidade de Rïàcirtib Preto - UNACRP os pais e da Entrevista Familiar Estruturada (EFE) em sua

versào adaptada (Peçartha e Pérez-llamos, 1999). Para
As Clfnicas-Escola recebem um elevado nûmero de tanto, avaliam-se as dimens& s transacionais propostas
crianças com diferentes queixas comportamentais e os nesse instrumento. Sujeitos: Ao longo de um ano de
processos tradicionais de psicoterapia individual nâo tem trabalho cortseguiu-se o consentimento de 5 famûias de
sido eficazes para atender à demanda. Dentre as diversas crimxas com leucemia, com idade entre 4 e 9 anos, na
alternativas de intervençâo, tem-se o processo participaçâo neste estudo. O atendimento ocorreu num
ludoterépico grupal. centro oncolögico no estado de Sâo Paulo. Os primeiros
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficâcia de sintomas apareceram predominantemente aos 4 anos de
um processo terapêutico grupal de curta duraçao, em uma idade (400/0) e predominou a existência de familiares com
clfnica-escola. Participaram deste estudo duas estagiarias algum tipo de câncer (80T4. Os pais tem em média 2 filhos
do curso de psicologia, supervisionadas semanalmente. e escolaridade de sepmdo grau. Emprega-se o método de
Foram sujeitos três crianças do sexo masculino, com sete esttzdo de casos segundo o fator tempo de exposiçâo à
anos de idade, residentes na cidade de Ribeirâo Preto, doença. Os dados sâo tratados através do estudo clfnico
alunos do erksino regular. Todos apresentavam alteraçöes de cada faml-lia e de estatfstica descritiva em relaçâo ao
de comportamento. As sessöes terapêuticas seguiram a grupo. Os resultados deste estudo indicam que em
orientaçâo psicanalftica e os terapeutas mantiveram uma determinadas dimertsöes predomina a disfuncionalidade,
postura de acolhimento e aceitaçâo, buscando a reflexâo destacando-se a comunicaçâo, normas familiares e a
sobre o funcionamento individual e do grupo durante expressâo da afetividade. De parte especificamente da
cada sessâo, estas duravam uma hora, e ocorriam criança predominam medos, dificuldade de
semanalmente, por um perfodo de dois meses. As crianças relacionamento e artsiedade. Nossos achados indicam que
foram avaliadas antes e depois do processo de além da famflia e a criança mobilizarem recursos para o
intervençâo e os pais foram entrevistados. enfrentamento da doença, as disfunçöes referidas refletem
Os resultados mostraram uma melhora na agressividade e o maior impacto do sofrimento e a constrkâo advindos da
na interaçâo com o outro. Observou-se uma maior enfermidade. Apoia-se outras pesquisas no sentido de
tolerância frente às suas dificuldades e limites, bem como ofertar suporte psicolögico a famflias que possuem uma
com as dificuldades e limites do outro. Queixas criança com câncer. Além disso indica-se que atençâo
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particular deve ser dada aos psicodinamismos familiares
mobilizados em face da doença, favorecendo intervençöes
que trabalhem a expressào da afetividade e dos conflitos,
na busca de soluçöes favorecedoras do desenvolvimento
da criança e da faml7ia.

1 Bolsista de produtividade CNPq - 2 Aluna de graduaçâo

Resumos de Ctml/nfc/llp Cieztf' lca
forma, o orgasmo feminino foi sendo deixado de lado e a
relaçào sexual era algo que apenas o homem desfrutava.
Esta situaçào vem mudando com o passar do tempo, e
hoje, muitas mulheres buscam se conhecer, se tocar e
querem também chegar ao orgasmo. Porém, grande parte
delas nào tem conseguido alcançar este objetivo de forma
plena. Estudos apontam que a maioria dos fatores
associados à dificuldade de atingir o orgasmo sâo
psicolögicos. Estes fatores podem ser sentimentos,
pensamentos e comportamentos da mulhec além da
qualidade do relacionamento e do papel do parceiro na
incidência do problema, mas ainda hâ uma grande
carência de conhecimentos a respeito dos mesmos. O
presente trabalho realizou uma investigaçào acerca dos
possfveis fatores associados ao Transtorno Orgâsmico
Fem inino. Para isto, a pesquisa foi estruturada em duas
partes. Primeiramente, buscou-se investigar os fatores
psicolögicos associados ao Transtomo Orglsmico
Feminino através de um levantamento bibliogrâfico. Em
um segundo momento, deu-se continuidade a esta
investigaçâo a partir de uma pesquisa empfrica descritiva,
na qual se procurou verificar tais fatores a partir da
representaçâo mental das mulheres. Determinou-se um
nlimero de vinte sujeitos para compor a amostra
intencional, por ser uma pesquisa que se aprofundaria nos
relatos de cada sujeito. Os sujeitos da amostra
apresentaram as seguintes caracterfsticas: mulheres
universitérias da Grande Florianöpolis, com idade entre
vinte e trinta anos e vida sexual ativa. Como o tema da

Palavras-chave: 1. Psicodinâmicafamiliar; 2. Câncer inhntil;
.3. Avaliaçâojamiliar

CLIN 08 AVALIAN O DA PEKSONALIDADE EM
MULHERES HOMOSSEXUAIS. Miriam Izabel de Souza
(Mestrado) Universidade Sli'0 Francisco - f tatiba, SP.

Concebe-se, neste trabalho, a personalidade através da
proposta teörica estrutural de fatores; a
homossexualidade feminina quando os desejos eröticos
da mulher sâo direcionados à pessoa do mesmo sexo e,
ainda, às mudanças de percepçâo que a
homossexualidade feminina têm sofrido, nos liltimos 20
anos, nas âreas social, cultural, legal e teörica. Objetiva-se
através da Ficha Anamnésica e do Teste de Personalidade
Comrey (CPS): -avaliar e comparar a personalidade de
dois grupos de 20 mulheres homossexuais de faixas
etârias diferentes, sendo o gnlpo I de 20 a 25 anos e o
gnlpo 11 de 35 a 40 anos. -caracterizar e comparar o grtlpo
nas questöes pessoais e quanto à sua percepçâo,
orientaç:o e experiência sexual; -analisar a comparaçâo
entre os grupos da pesquisa e o grupo feminino da
padronizaçao brasileira do CPS; Partiu-se da hipötese que
encontrarfamos diferenças sigrtificativas entre os fatores
da personalidade dos dois grupos, e que, os resultados
mais pröximos à média dos dados normativos seriam
encontrados nos fatores do gnlpo II. Os resultados
apontaram para diferenças significativas quanto a se
perceberem identificadas como lésbicas pela sociedade, o
grupo 11 se sente mais percebido na sua condkâo. Os
resultados extrafdos do CPS mostram que a variâvel
idade diferenciou as respostas, em dois fatores: T
Atitude Defensiva e C - Inconformidade Social, o que, de
certa forma, confirma a hipötese. Os grupos se
autodescreveram como significativamente diferentes,
tendo resultados mais pröximos da faixa média da
padronizaçâo, descritos pelo gnlpo lI. Na comparaçâo dos
grupos da pesquisa e do grupo feminino da padronizaçâo,
obteve-se cinco fatores diferentes: % 0, C, S, M, o que
corresponde dizer, que em nfvel de E - extroversâo, A -
dinamismo e P - autrufsmo os grupos se assemelham, se
diferenciando em T - atitude defensiva, O - organizaçâo, C
- inconformidade social, S - estabilidade emocional e M -
masculinidade e feminilidade, sendo que nestes cinco, as
mulheres do CPS se apresentam mais pröximas da média
normativa e o grtlpo da pesquisa abaixo da dessa faixa.

Palavras-chave:
Homossexuais.

pesquisa é algo ainda um pouco reprimido socialmente e
supondo que muitos sujeitos talvez se sentissem
desconfortâveis se fossem entrevistados ou questionados
de maneira direta sobre sua intimidade, foi elaborada
uma técnica projetiva para que as resistências a tal
assunto pudessem ser controladas. A projeçâo dos sujeitos
foi estimulada, nesta pesquisa, através da apresentaçâo da
foto de uma mulher com expressâo facial neutra, seguida
da entrega de uma folha com o seguinte relato: ''Esta
mulher teve uma relaçio sexual na noite passada. Porém,
embora tenha sentido muito prazer, nâo alcançou o
orgasmo''. Apös a leitura desta frase, o sujeito encontraria
questöes a serem respondidas. Tais questöes tinham como
objetivo levantar as representaçöes mentais das mulheres
sobre os fatores psicolögicos associados ao Transtorno
Orgâsmico Feminino. Através da aplicaçlo desta técnica
encontrou-se um rico material. Dentre as diversas
questöes levantadas, pode-se citar a importância de a
mulher se sentir segura em seu relacionamento; a
necessidade de comunicaçâo e respeito entre o casal; a
interferência da artsiedade, da preocupaçâo, do estresse e
da culpa feminina na chegada ao orgasmo, entre outras.
Isto indica haver realmente uma possfvel associaçâo entre
os sentimentos, pertsamentos e comportamentos da
mulher e o Transtorno Orgâsmico Feminino, além da
qualidade do relacionamento e do papel do parceiro.

Palavras-chave: orgasmojeminino, transtonw.Avaliaçâb; Personalidade; Mulheres

CLIN 09 POSSWEIS FATORES PSICOLX ICOS
ASSOCIADOS AO TRANSTORNO ORGXSMICO
FEM ININO. Patrida Medeiros* e André Luiz M oraes Ramos
(Universidade do Vale do Itajak, Fipzcl'll- 5C)

CLIN 10 QUEIXAS DE DISFUNG O SEXUAL
FEMININA SONHOS E ENTENDIMENTO
PSICODINAMICO. Niura Luci Schuch (Curso de Psicolqia -
Instituto Cultural de Ensino skpcrfor do Amazonas - Manaus,
AM)

Esse trabalho propôe o emprego de intervençâo
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Desde os tempos mais antigos, a mulher é vista e se vê
com a funçâo de proporcionar prazer ao homem. Desta
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terapêutica integrada, através de abordagem
comportamental e de interpretaçöes da psicodinâmica e
da produçâo onfrica das pacientes com queixa de
disfunçâo orgâstica, visando ilustrar e divulgar o processo
terapêutico de abordagem mista. No presente estudo
explana-se sobre a experiência de emprego de terapia com
enfoque integrado em pacientes com queixas de
disfunçöes sexuais. Ilustrar com fragmentos de sessâo
terapêutica e relato de sonhos o entendimento
psicodinâmico dos contetîdos trabalhados, também foi
objetivo desta pesquisa. Assim como, discutir e comentar
sobre condutas terapêuticas integradas. Método: Trabalho
descritivo bibliogrâfico, ilustrado com relato de
fragmentos de sessào terapêutica e da produçâo onfrica
das pacientes com queixa de disfunçào orgsstica e
correspondente interpretaçào psicodinâmica. Resultados e
Discussâo: Queixas sobre disfunçöes na resposta sexual
feminina sâo detectadas rotineiramente. f: parte integrante
da ananmese a investigaçâo de qualquer tipo de
dificuldade no desempenho sexual. Até alguns anos atrés
eram rotuladas de frfgidas todas as mulheres que
apresentavam disfunçöes na resposta sexual, quaisquer
que fossem suas manifestaçöes. O trabalho da Dra. Helen
Singer Kaplan, M.D., PIA.D., Payne Whitney Clinic do
New York Hospital, esclarece sobre os aspectos mais sutis
da diferenciaçâo das disfunçöes sexuais feminina
estabelece prognöstico definido e tratamento especffico
para cada tipo de caso, distinguindo três fases na resposta
sexual: desejo, excitaçao e orgasmo. A anorgasmia é sem
dlivida o distlirbio mais freqùente e de melhor
prognöstico. Nas psicoterapias individuais de enfoque
analftico, a intervençâo esté focada primariamente nas
causas remotas e subjacentes do problema, com a
finalidade de curar o sintoma pela resoluçào destes
conflitos profundos. Na terapia focal dâ-se atençâo
especffica ao sintoma, para curâ-lo, e nas terapias
comportamentais focalizam-se de maneira muito estreita
os antecedentes imediatos do sintoma, com proposta de
mudanças comportamentais. Conclusao: A terapia sexual
clâssica tem as caracterfsticas do enfoque
comportamental. A intenrençao terapêutica integrada é
baseada no conceito de mliltiplos nfveis causais, onde a
abordagem comportamental dirige-se à modificaçzo das
causas imediatas enquanto que as interpretaçöes
psicodinâmicas esclarecem os conflitos incortscientes.por
meio deste trabalho, verifica-se a excelência da terapêutica
integrada na medida em que registram-se significativos
esbatimentos das queixas em média em 12 (doze) sessöes
de psicoterapia de grupo, tendo em média 08 oito
pacientes por grupo.

Palavras-chave: disfunçno sexual feminina, abordagem
comportamental, inlcrprclnflo psicodinâmica

Palavras-chave: Autoconceito - Psicoterapia - Escolares.

Resumos de Comunicaç Jt? Cientlf' lca
Objetivou-se neste trabalho avaliar o Autoconceito de
crianças que passaram por uma Psicoterapia Breve de
Grupo e a percepçâo de seus pais sobre seu
comportamento. Foram avaliadas cinco crianças de ambos
os sexos com idades variando entre sete anos e onze
meses e ortze anosz com inteligência Média, que
procuraram atendimento Psicolögico na Clfnica de
Psicologia do Nûcleo
Multiprofissional da Universidade de Ribeirâo Preto -
UNAERP. Procedeu-se a aplicaçâo, da Escala
Comportamental Infantil A2 de Rutter com os pais e a
aplicaçio da Escala Infantil Piers Harris de
Autoconceito, com as crianças. Apös a aplicaçio dos
instrumentos mencionados as crianças passaram pelo
Processo Terapêutico e logo apös reaplicou-se os mesmos
instrumentos. Os dados foram cotados de acordo com as
recomendaçöes técnicas. O resultado Médio dos sujeitos
na Escala lnfantil Piers &#8211; Harris de Autoconceito
geral foi de 69,8 pontos e na Reaplicaçào a pontuaçâo foi
de 77 pontos, o que corresponde a um aumento médio de
9% apös a lntervençâo, o que sugere uma melhora do
Autoconceito destas crianças especialmente com relaçao
ao Comportamento. Jé na Escala Compodamental A2 de
Rutter, segundo os pais observou-se que 4 sujeitos
apresentaram melhora ou manutençâo dos Escores

e relativos ao Comportamento. Conclui-se assim, que o
processo de Psicoterapia Grupal Breve, realizada no
contexto de uma Clfnica Escola por aproximadamente 2
meses pode ter mobilizado alteraçöes das auto percepçöes
das crianças com relaçio ao seu Comportamento, o que
resultou em uma percepçào também favorlvel de seus
Pais.

Apoio Financeiro: Universidade de Ribeirâo Preto
&#8211; UNAERP.

CLIN 12 PLANT/O PSICOLX ICO AO ALUNO
UNIVERSITXRIO. Heidi MJHIIPI Bertolucci Coelho (Ch-nica
de Pesquisa e Psicologia Aplicada ''D' Betti Katzenstein'' -
Universidade Estadual Paulista - Assis - SP)

Essa pesquisa nasceu da necessidade de reconhecer a
crescente procura no Centro de Pesquisa e Psicologia
Aplicada por serviços psicolögicos, pelos alunos do
Campus. Essa demanda chamou atençâo e no decorrer do
primeiro semestre de 2000 foi implantado um sistema de
pronto-atendimento psicolögico, com o objetivo de dar
acolhimento aos alunos dos cursos de Letras, Histöria,
Biologia e Psicologia. Para implantaçâo desse serviço
foram selecionados dez estagiârios do quarto e quinto
anos de Psicologia que se mantinham em plantâo,
oferecendo escuta ao aluno universitârio. Os estagiârios
receberam formaçâo especffica em atendimento clfnico e

teörica semanal dos casos atendidos. AsCLIN 11 AVALIAG O DO AUTOCONCEITO EM
ESCOLARES - UM ESTUDO PILOTO. ''vanessa Fabiana
Fabricio, *Fetnanda Sampaio, *T& fs Ferreira da Rosa Rt?c'g;l,
*Marina Menechino Costa e Adriana Vilela Jacob. Universidade d

ede Ribeirâo Preto - UNAERP
, Rfldrfio Preto, .S#0 Paulo.

O Autoconceito é uma atitude valorativa que um
indivfduo tem de si mesmo.
Este atributo tem grande importância para a experiência
vital, salide psfquica e por fim para o desenvolvimento
construtivo da personalidade.

supervisâo
queixas trazidas e analisadas no decorrer do perfodo de
seis meses trouxeram informaçöes interessantes. O servko

plantâo psicolögico foi procurado por 228 alunos,
sendo 63% deles do curso de Psicologia; 19% do curso de
Histöria; 16% do curso de letras e somente 2% do curso de
Biologia. Outro dado relevante é que 72% dos alunos
eram do final do primeiro ano ou infcio do segundo ano
de seu curso, 24% cursavam o ûltimo ano do curso e 4%
estavam na fase intermediério de sua fonnaçào. As
queixas coletadas foram divididas em grandes temas, tais
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como: dificuldade de adaptaçào a cidade e a vida na aplicaçâo das técnicas e uma preocupaçâo em
universitJria somam 48% do total levantado; individualizar o tratamento usando outros recursos, tais
relacionamento interpessoal, seja de ordem afetiva ou como outras abordagerts terapêuticas, a psicoeducaçâo, a
social, revelam 320/0; sintomas psicossomâticos 17% e anslise f'uncional e a relaçio terapêutica; nâo houve
distùrbios mentais graves 3%, O resultado dessa pesquisa diferenças entre psiquiatras e psicölogos no consumo e
levou a um plano de intervençâo a comunidade aplicaçâo dos dados de pesquisa; houve uma clara opçâo
universitâria com um Programa de Promoçào e Prevençâo por um tratamento combinado de terapia comportamental
da saûde mental, composto de projetos diversos: com farmacoterapia; notou-se também que o tratamento
atendimento psicoterJpico individual, atendimento comportamental para o TOC nào é sinônimo apenas da
psicoterépico em gnlpo, oficinas de vivências e convênio aplicaçào de técnicas padronizadas. Concluiu-se que os
com ambulatörio psiquiâtrico da cidade. Essa pesquisa participantes estào comscientes dos dados de pesquisa
ainda estl ativa através do plantào psicolögico e a cada sobre o tratamento comportamental do TOC, consideram
semestre sâo renovados ou mantidos os projetos de os resultados das pesquisas na tomada de decisào e os
trabalho oferecidos ao aluno do Campus. O resultado implementam de maneira individualizada. Assim, hâ uma
dessa intervençâo trouxe maior esclarecimento e utilizaçâo dos dados de pesquisa sobre o tratamento
importância do trabalho psicolögico preventivo dentro da comportamental do TOC na prâtica clfnica de
Universidade, o que favoreceu a integraçâo dos alunos, profissionais envolvidos com a pesquisa e, se estâo
auxiliando em sua adaptaçâo a vida acadêmica, usando, significa que as pesquisas controladas têm
desligamento da cidade de origem e maior autonornia servido à prética clfnica, ao menos para a amostra
frente as responsabilidades dessa nova etapa de sua vida: estudada.
a conquista profissional e desenvolvimento emocional. Pesquisa realizada com bolsa do CNPq na Universidade
Palavras-chave: Plantâo Psicolôgico - Aluno Universitârio - de D o Paulo.
Desenvolvimento Emocional. Palavras-chave: tratamento comportamental, transtonw

obsessivo-compulsivo, prlilicc ch-nica e pesquisa

CLIN 13 NA PG TICA A TEORIA é OUTRA? UM
ESTUDO SOBRE O TRATAMENTO
COMPORTAMENTAL DO TM NSTORNO OBSESSIVO-
COMPULSIVO. A?1c Lûcia /fmktzpfc Barduchi (Campinas/sp)

A literatura sobre o tratamento comportamental do TOC
(Trartstomo Obsessivo-compulsivo) aponta para a
eficâcia das técnicas de exposkâo e prevençâo de
respostas, entretanto, ainda é incerta a maneira como os
resultados das pesquisas controladas poderiam se
generalizar na prâtica clfnica, tomando necessérios
estudos que demonstrem o que os terapeutas realmente
estâo fazendo. Assim, essa pesquisa teve por objetivo
verificar como psiquiatras e psicölogos brasileiros, que
atuam com conceitos e/ou técnicas comportamentais no
tratamento do TIX , informam aplicar os resultados de
pesquisas controladas na sua prâtica clfnica. Para tanto,
foi elaborado um questionârio que foi respondido por 26
profissionais, sendo nove psiquiatras e 17 psicölogos, que
estavam atendendo ou tinham atendido recentemente
portadores de T(X . Os participantes foram selecionados
inicialmente via mala direta da ASTOC (Associaçio
Brasileira dos Portadores de Sfndrome de Tourette, Tiques
e Trartstomo Obsessivo-compulsivo) e em um congresso
sobre TCXT onde se reuniram diversos profissionais
envolvidos com o tema, mas em funçâo do baixo ntîmero
de retomos utilizou-se também a indicaçâo pelos pares,
sendo inclufdos na amostra apenas aqueles que usavam
conceitos e/ou técnicas comportamentais no tratamento
do TOC. Enquanto resultados observou-se que amostra
foi composta basicamente de profissionais envolvidos
com a pesquisa, o que pode representar que os terapeutas
comportamentais têm forte formaçâo acadêmica ou que as
pessoas que responderam ao questionârio sâo aquelas
ligadas a atividades de pesquisas e que estâo mais
dispostas a responderem um estudo de levantamento;
embora todos os participantes informaram usar as
técnicas de exposiçao e prevençao de respostas e que as
operacionalizam, em sua maioria, de acordo com os dados
de pesquisas controladas, verificou-se uma flexibilizaçâo
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CLIN 14 AVALIAIAO DO ABUSO SEXUAL EM
CRIANCAS E ADOLESCENTES. Cléudio Garcia
Capitâoluniversidade 5#0 Francisco, Universidade Mackenzie,
Instituto de Injectologia Eml-lio Ribas) Rita Aparecida Romarol
Universidade 51 Francisco)

Em nossa atualidade, especialmente depois do advento da
Internet, ficamos espantados, mesmo estarrecidos e
alarmados com a pornografia infantil veiculada
livremente, pelos e entre os intimeros sites e endereços
eletrônicos. As crianças sào expostas em situaçàoes
insinuantes, umas fazendo sexo com algum adulto e,
muito mais horripilante ainda, crianças de colo, bebês
submetidos às mais variadas torturas, cujo instrumento é
a tara sexual, muitas vezes, presente em alguém da
pröpria famflia. Na Classificaçâo de Transtornos Mentais
e de Comportamento da CID-10, a pedofilia é inclufda
entre os Trartstornos de Personalidade e de
Comportamento em Adultos e é definida ''como uma
preferência sexual por crianças, usualmente de idade pré-
puberal ou no infcio da puberdade''. Para Gabel (1997), a
violência sexual praticada contra a criança é um das
formas de maus-tratos que mais freqùentemente é
ocultada. Por um lado a criança tem medo de falar e, por
outro, quando o faz, o adulto tem medo de escutâ-la.
Bouhet, Pérard e Zorman (1997) apontam que em quase
todas as pesquisas realizadas até o momento, a violência
sexual ocorre entre os nove e doze anos de idade, apesar
de muitas crianças serem enviadas aos hospitais por
conseqùência do abuso, com menos de 6 anos de idade.
Nossa pesquisa objetiva tomar como base o fenômeno do
abuso sexual na infância e adolescência, tal qual e1e é
lembrado posteriormente, caracterizando suas principais
formas, por quem foi praticado, em que época da vida
ocorreu. Nossa amostra é cortstitufda de 500 sujeitos,
indivfduos maiores de 18 anos, universitério, divididos
por gênero, em dois grupos de aproximadamente o
mesmo nûmero. Irtstnzmentos: Questionârio sobre a
incidência de abuso sexual na infância e adolescência.
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Procedimento: o questionsrio foi elaborado de forma a ser
aut-adm inistrado, contendo a faixa etâria, o sexo e as
questöes pertinentes à pesquisa. Apts a leitura e a
assinamra do termo de Consentimento Esclarecido, o
questionârio foi aplicado em grupos, respondido
individualmente e, cada participante, apös responder o
questionério, colocou-o em envelope pardo, sem qualquer
possibilidade de identificaçâo postericmAnâlise dos
Dados: procurando uma melhor clareza na anélise dos
dados, elencamos dois grupos: a) corresponde aos atos
que agrediram a criança e adolescentes sensorialmente
(conversas, imagens, exibkào de örgâos genitais); b)
corresponde aos atos que utilzam o corpo (contatos
sexuais ou masturbaçâo, relaçöes sexuais forças),
estratégia esta utilizada na França, em 1989, pelo Centro
de Pesquisa sobre a Infância e Adolescência. Apös o
levantamento das freqiiências, analisa-se como o
fenômeno do abuso sexual em crianças e adolescentes se
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demorstrava sua relaçào de dependência estabelecida
com a màe e transferida para a terapeuta. Outros aspectos
importantes observados foram as angustias ligadas aos
impulsos orais e sexuais. Quanto aos orais podiam ser
observados quando Amanda entrava nos atendimentos
com chupeta e tinha necessidade de beber âgtla e ingerir
alimentos, expressando, dessa maneira, fantasias ligadas à
oralidade. Amanda utilizou-se tanto da comunicaçào
através dos brinquedos como de sua expressâo oral para
revelar suas preocupaçöes e fantasias relacionadas aos
conflitos, demonstrando, em algumas sessöes um mundo
interno confuso e perturbado. No decorrer desse processo
foi possfvel obselwar certas mudanças no comportamento
de Amanda, que se traduziram principalmente na
natureza do vfnculo com estabelecido com a terapeuta.
Esse trabalho permitiu obselvar que o relacionamento
terapêutico tem se mostrado fltil no sentido de ajudar as
crianças vitimizadas a estabelecerem novas e diferentes
relaçöes com um melhor aproveitamento de seus recursos
internos.

CLIN 15 A CRIANCA VITIMIZADA: UMA
EXPERI/NCIA LUDOTEG PICA. Priscila Paula Vieira de
Medeiros yFaculdade de Filosoha Cilncics e Letras fftl Ribeirâo
Preto -USP), Neiva Maria da Silva Mayor e Regina Helena
Lima Caldana (Facttldade de Filosoha Ciéncïfls e Letras de
Rzléirfi't? Preto -USP).

Apoio: Fundaçâo Primeiro Mundo

Palavras-chave: criança, vitimizaçno, ludoterapia

CLIN 16 ATENDIMENTO PSICOW H PICO GRUPAL
DE CRIANCAS NO SERVICO DE SAUDE
COMUNITXRIA. Rosângela de f'làiplc Nunes* , Solange

Negligência, abandono, violência ffsica ou sexual sào Heckler*, Silvia Pereira da cmz ( Programa Interdisciplinar de
sittlaçöes de vitimizaçâo infantil que estâo se tornando Prontogo e Afcrlffy à scgffc, Llniversidade do Vale do Rï(? dos
cada vez mais visfveis no contexto attlal. Dessa forma, o Sinos, 5Jp Leopoldo, RS)
trabalho psicolögico é importante na medida em que
possibilita o desenvolvimento individual da criança é crescente a demanda por atendimento psicolögico, para
vitimizada. Uma das formas possfveis de intelvençâo crianças, nos servkos de saflde comunitâria, por motivos
clfnica é o atendimento ludoterâpico de orientaçâo de dificuldades de relacionamento, problemas de
psicanalftica, cujas aplicaçöes vem sendo objeto de aprendizagem e condutas agressivas. Em muitos casos, a
esforços de sistematizaçào que permitam orientar a demanda refere-se a situaçöes trartsitörias. Entretanto,
pröpria prética. Este trabalho tem como objetivo descrever vérios destes refletem situaçöes mais complexas,
uma experiência clfnica que surgiu através de um estégio envolvendo condköes familiares adversas e conflitivas
da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirâo que se manifestam em quadros depressivos ou de
Preto (USP), voltado ao atendimento a crianças transtornos de conduta na criança. Neste trabalho,
vitimizadas. O caso em questlo é o de uma menina (que discutimos uma proposta de intervençâo psicoterâpica
chamaremos de Amanda) de 5 anos, encaminhada para o grupal, com cinco crianças na faixa etâria de 8 a 9, anos
atendimento psicolögico pela equipe técnica da Casa desenvolvida numa clfnica. O modelo de entendimento
Abrigo em que se encontrava; Amanda estava abrigada transacional famflia -criança -ambiente, no surgimento de
em virtude de uma longa histöria de briga familiar,com dificuldades ou trarustornos emocionais no
disputa pela guarda da menina, numa situaçâo em que os desenvolvimento infantil, corksidera que vârios fatores
familiares cuidadores envolvidos na disputa apresentam interagem na etiologia de situaçöes de vulnerabilidade
comprometimento psiquiétrico. Amanda foi abrigada e/ou dificuldades relacionais na criança, serâ como
dezembro de 1999, o atendimento ludoterépico iniciou-se presença de situaçöes de violência familiar, depressâo
em janeiro de 2000, sendo que o perfodo para o qual se matema, estresse econômico, dentre outras. Estas
volta este trabalho esté compreendido entre setembro de dificuldades se manifestam na criança de diversas formas,
2001 e maio de 2002. Neste perfodo a criança foi atendida tais como: conduta agressiva, depressâo, hiperatividade,
em uma sala do Centro de Psicologia Aplicada dificuldades de manter a atençào e isolamento associadas,
(CPA/FFCLRP-USP), numa freqùência de duas vezes muitas vezes, a um apego inseguro com as figuras
semanais. Todas as sessöes foram trarkscritas e parentais, ao abuso e negligência. Tanto condutas
supervisionadas. O material apresentado refere-se às agressivas como depressivas relacionam-se a ambientes
principais observaçöes decorrentes da anélise, em familiares caöticos, agressivos e com falta de limites.A
supervisaos das trarscrköes. Durante o processo partir deste enfoque, propôs-se a criaçâo de um gnzpo
terapêutico, o tema principal foi a situaçao de disputa psicoterépico de crianças, baseado no modelo de
vivenciada ppr Amanda em sua casa e reproduzida em Kembergtlggz), com a diferença de incluir os pais em
suas brincadeiras nos atendimentos. Havia tentativas de sessào conjunta com os filhosz apresentando quadros
criar atritos entre a terapeuta e sua mâe, no infcio e no moderados de dificuldades relacionais, agressividade e
final dos atendimentos, quando Amanda agarrava-se a problemas na relaçâo familiar que tivessem como foco o
terapeuta, o que parecia ser uma revivência dos conflitos entendimento das expressöes lfldicas da criança, seu
familiares, acentuados pela disputa e rivalidade, e comportamento verbal e nâo-verbal para a compreensâo
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de seus padröes afetivos e comportamentais. Além disto, primeiro processo em pelo menos 75% dos casos,
organizaram-se sessöes mensais com a participaçâo dos chegando a 90,9% nas entradas de marw de 1999 para
pais no trabalho terapêutico. O grupo é coordenado por PBI. Quanto às entradas em junho, houve igual tendência
dois co-terapeutas. A proposta de atendimento consiste para os dois tipos de desfecho em 1996 para PBA e PBI,
em encontros semanais de terapia em grupo com as enquanto que no mesmo mês em 1999, houve 44,45% a
crianças. Além disso, ocorrem sessöes mensais com a mais de casos conclufdos do que interrompidos em PBA e
pallicipaçâo dos pais. Observou-se que, num perfodo de 60% mais de casos de PBI conclufdos do que
seis meses de trabalho, a nfvel da criança, a proposta interrompidos. Embora o ntimero de internlpçöes pareça
possibilitou maior interaçâo e comprometimento familiar, elevado em levantamentos globais, quando analisadas em
através da maior escuta e envolvimento dos pais. Em funçào do tempo de espera para o primeiro atendimento,
termos relacionais, as crianças foram expostas a situaçöes verifica-se uma evidente tendência à conclusào deste
diferenciadas o estabelecimento de vfnculos comPara
pares. Na escola, se estabilizaram as queixas e, em três
casos, houve referência de mudança positiva. Finalmente,
houve aderência das crianças e seus pais à proposta de
intervençâo grupal. Destaca-se, af, a importância da
continuidade da participaçâo, visto que nos programas de
atendimento comunitârio o fndice de abandono ou
desistência é considerével. Desta forma, entende-se que a A

poio: Mackpesquisaproposta se corkstitui como uma alternativa de
intervençâo grupal viâvel para os servkos de atendimento Palavras-chave: psicoterapia àrcpc; clknica-escola; fmfp/fcflo
à satide. de scrtHfa

processo. Desconsiderar esse fator pode levar a um viés
de analisar como iguais, processos com diferentes tempos
de espera e percursos com maior tempo de duraçâo e com
mudança de terapeuta a cada perfodo letivo. Estas
inferências requerem verificaçâo especffica além da
identificaçâo de outras variâveis que podem interferir
neste contexto.

Palavras-chave: Grupo - Criança - Psicoterapia

CLIN 17 PROCESSOS DE PSICOTEM PIA BREVE EM
CLXICA-ESCOLA: TEMPO DE ESPERA E DESFECHO.
Maria Leonor Espinosa Enéas, Tereza Iochico Hatae Mito,
Josiani Cristina Faleiros* e Tfînifl Mara Torrente*.
(Universidade Presbiteriana Mackenzie - Sà'o Paulo - SP)

CLIN 18 VALIDADE DA TERAPIA COGNITIVA PAIIA
AMOSTM S CLX ICAS NO BRASIL: UM ESTUDO
COMPARATIVO DE EFICXCIA. Ana Maria Martins Serra,
PhD (ITC - Instituto de Terapia Cognitiva, SJO Paulo e
Campinas, SP), Samara Flamini K!i/1! (Depto. de Estatl-stica,
IME CC, UNICAMP, Campinas)

O presente representa o primeiro teste de eficécia da
Terapia Cognitiva (TC), em seu modelo original,
desenvolvido por A. Beck e colaboradores (Beck, 197%
J.Beck 1996). para amostras brasileiras. Foram conduzidos
dois estudos. O Estudo 1 teve como objetivo testar a
eficâcia de TC em seu modelo original para uma amostra
brasileira de pacientes particulares pagantes e de nfvel
söcio-econômico médio e alto (grupo 1, ou G1, n=15), com
base nas seguintes variâveis: reduçâo de escores em
versöes para o Port-uguês das escalas BDI (Beck
Depression Inventory, versâo 1996), BAI (Beck Anxiety
Inventory) e BHS (Beck Hopelesness Scale), e duraçâo da
terapia (ntimero de sessöes à alta). O Esttldo 2 teve como
objetivos (1) testar a eficécia de TC para uma amostra de
pacientes de nfvel söcio-econômico baixo e recebendo
psicoterapia gratuita (grupo 2, ou G2, n=15), com base nas
mesmas variéveis; e (2) comparar a eficâcia de TC entre
G1 e G2. Os sujeitos de ambos os grupos foram pareados
com base em gênero (2 homerts e 13 mulheres), idade
(teste Mann Whitney Rank Sum: p=.901), estado civil (5
solteiros e 10 casados) e queixa principal (5 portando
depresslo, 4 portando trarkstom o de artsiedade, e 6
portando quadros de depressâo e arksiedade associados), e
foram selecionados entre aqueles pacientes que
efetivamente levaram o processo psicoterâpico a termp.
Quanto aos resultados, as diferenças entre os escores
iniciais e finais para o BDI. BAI e BHS foram altamente
significativas para ambos os grupos, utilizando-se o Teste-
T Pareado das Diferenças entre as Médias dos escores,
com p = 0 nas três escalas para os dois grupos. Na
segunda parte do Estudo 2, comparando a reduçâo de
escores entre os grupos mediante a utilizaçâo do Teste
Mann-Whitney das Diferenças Relativas (diferença
relativa = Itescore final - escore inicial) / escore iniciall *
100), observamos diferenças nâo significativas.
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A avaliaçâo de servkos de atendimento psicolögico
constitui-se um aspecto bâsico dos mesmos na medida em
que orientam seu aperfekoamento. O presente estudo
irtsere-se num projeto mais amplo desenvolvido na
Universidade Presbiteriana Mackeluie e pretende
identificar o percurso da clientela na Clfnica Psicolögica
até seu desfecho. Seus achados poderâo otimizar e
redimensionar os investimentos em funçâo das
caracterfsticas e necessidades da clientela. Neste trabalho,
o objetivo foi comparar as entradas mês a mês, de
pacientes adultos e crianças nos primeiros semestres de
1996 e 1999 para atendimento em psicoterapia breve (PB).
Foi verificado o montante de atendimentos, o tempo de
permanência e tipo de desfecho, se conclufdos ou
interrompidos. A idéia principal foi avaliar se hâ
interferência do mês de entrada, se no infcio ou no final
do primeiro semestre, sobre o tempo de espera para o
infcio do primeiro atendimento em psicoterapia breve e o
tipo de desfecho obtido nesse atendimento e ainda, se hâ
modificaçâo no montante relativo dos tipos de desfecho
apös três anos. Os dados foram coletados nos livros de
registro de pacientes e verificou-se um total de 177
atendimentos de adultos (PBA) e 96 de crianças (PBl) em
1996 e em 199% 135 e 78 respectivamente. Relativamente à
duraçâo do percurso, observou-se uma duraçâo mâxima
de até sete semestres em PBI e até nove em PBA, sendo
que a maioria dos pacientes permaneceu por até quatro
semestres. Observou-se um aumento no total de
interrupçöes na medida em que a entrada se dava mais
pröximo ao final do semestre e também quando havia um
percurso mais longo. Quando comparadas as entradas do
infcio e do final do semestre de cada ano, os dados
mostraram que tanto em PBA quanto em PBI, os pacientes
com entradas em março dos dois anos tendem a concluir o
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Finalmente, com relaçào à comparaçio da duraçio da
terapia entre os gruposz com base no nflmero total de
sessöes, utilizamos duas diferentes anâlises estatfsticas, o
Teste-'r da Diferença entre duas amostras e o Modelo de
Anélise de Sobrevivência Nào Paramétrica, que indicaram
diferenças nâo significativas entre os grupos. Conclusâo:
TC mostrou-se igualmente eficaz para ambos os gnlpos,
sugerindo a aplicabilidade do modelo original de TC a
amostras brasileiras de nfveis söcio-econômicos
médio/alto e baixo. A despeito de limitaçöes
metodolögicas (designaçâo nâo aleatöria dos sujeitos aos
grupos; proficiência dos terapeutas nâo sistematicamente
avaliada, embora baixa proficiência teria afetado
resultados na direçio oposta àquela hipotetizada), os
dados do presente esttldo sugerem direçöes importantes
para futuros estudos, a fim de replicar e expandir nossos
resultados.

Palavras-chave: Terapia Cogllitiva, estudo de ehcécia,
Psicologia clt-nica, psicoterapia

Resumos de C0??l&aïcJ(J0 Cientlf' lca
colaborativos em outras tarefas clfnicas (expressar o que
sente e pensa diretamente a outras pessoas, agendar
compromissos, arrumar a cama, assistir a um programa
que gosta e ler coisas simples que agradem) com
mudanças cognitivas, afetivas e comportamentais, porém
nenhum deles realizou este procedimento pedido pelo
terapeuta. Conclui-se que, no estudo destes quatro casos
clfnicos atendidos no C.E.AP., a técnica de Registro de
Pertsamento em Diârio nâo obteve êxito na adesào pôr
parte dos clientes o que implica na necessidade de mais
estudos sobre a utilizaçao desta técnica na nossa cultura.

Palavras-chave: Registro de Pensamento em DJJHI?,
Intervençàb Cognitiva, dihkil ciksûb.

CLIN 20 EFEITOS DA TERAPIA COGNITIVA DE
INTERVENCAO BREVE: ESTUDO DE CASO COM
ACOMPANHAMENTO. Marco Antônio Silva Alvarenga*
(Universidade Federal de Minas Lkrais e Sérgio Luiz
Evangelista Santos* (Universidade Federal de Minas Gerais).

CLIN 19 REGISTRO DE PENSAMENTO EM DI/R1O;
UMA T/CNICA DE DIFfCIL ADESâO PELO CLIENTE
EM INTERVENCAO TERAPCUTICA. Marco Antônio Silva
Alvarenga* (Universidade Federal de Minas Gerais), Roberta
Bosi* (Universidade F'ederal de Minas Gerais) e Sérgio Luiz
Ebfmgcffsll Santos* (Universidade Federal de Minas Gerais).

A validade das intenrençöes psicolögicas estâ baseada em
estudos de seguimento (Follow-up) nos quais se verifica a
durabilidade e permanência dos efeitos terapêuticos. Em
terapias comportamentais e cognitivo-comportamentais
costuma ocorrer seguimentos de pös-terapia em
intervalos entre 2 meses a 3 anos. Nesse sentido, para
verificar a eficâcia da Terapia Cognitiva de Intervençâo
Breve foi atendido um caso clfnico nâo psiquiâtrico (que
nâo é considerado como portador de algum tipo de
transtomo mental segundos os critérios adotados pelo
CID 10). O processo terapêutico durou aproximadamente
8 meses e compreendeu 25 sessöes. A principal queixa do
cliente era a falta de assertividade, especificamente a
dificuldade em expressar opiniöes e afetos diante de
situaçöes nâo agradâveis, como por exemplo: ''o meu
irmâo pega o meu carro sem me pedir e eu nào digo nada,
ou dizer que quero ir embora pra casa quando a minha
namorada quer que eu fique com ela'' (sic) e nâo emitir
comportamentos que considera como agradâveis como
jogar futebot tocar violio, escrever e 1er gibis. As sessöes
foram divididas da seguinte maneira; 1O) Duas sessöes
para entrevista inicial, rapport e esclarecimento do que é,
como funciona a Terapia Cognitiva e sua duraçâo; 23 20
sessöes de intervençâo em que foram utilizadas técnicas
cognitivo-comportamentais como: Curtograma, Treino de
Assertividade, Dramatizaçâo, Questionamento Socrâtico,
Questionamento Reflexivo, Imagens Mentais, Descrkâo
de Tarefas Graduadas e Aproximaçao Sucessiva e, 3O) Três
sessöes para a finalizaçâo do trabalho terapêutico e
avaliaçào do desenvolvimento do caso (avaliaçâo do
terapeuta e, principalmente, do cliente). Apös o processo
de intervençâo breve houve um aumento de atitudes
assertivas segundo relatos verbais feitos pelo cliente.
Mesmo corsiderando o trabalho de intervençâo cognitiva
breve eficaz cortsiderou-se necessério checar a
durabilidade dos resultados alcançados. Apös as
intervençöes terem sido encerradas combinou-se que o
cliente retom aria a cada dois meses em um perfodo de
aproximadamente 18 meses, cortstituindo ao todo nove
sessöes de seguimento (Follow-up). Durante a aplicaçâo
deste procedimento verificou-se que as mudanças
cognitivas, afetivas e comportamentais alcançadas em
terapia permaneceram, assim como possibilitou ao cliente
trazer à terapia algumas demandas atuais e descrever as
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O Registro de Pensamento em Diârio (R.P.D.) é uma
técnica que foi desenvolvida por Aaron Beck para facilitar
seus pacientes na identificaçào de pensamentos
autométicos disfuncionais e cortsequentemente
possibilitar a sua modificaçâo. Esta tarefa é realizada da
seguinte maneira: quando determinado pertsamento
(disfuncional) vier à cabeça do paciente, e1e deve detectar
que pensamento foi este, anoté-lo em um diârio e
descrever qual foi o pertsamento, o que sentiu e como agiu
em relaçào a ele. Esta técnica é considerada por Beck
como relevante ao trabalho clfnico e funcional à terapia.
Em quatro estudos de casos realizados na Clfnica Escola
(C.E.A.P.) da Universidade Federal de Minas Gerais
(U.F.M.G.) se propôs a utilizaçâo desta técnica como
suporte à terapia na detecçào de pensamentos
automâticos e afetos e sua possfvel modificaçâo. Os
clientes apresentavam diferentes perfis clfnicos. Dois eram
do sexo masculino (um com 27 anos, advogado,
apresentava dificuldades de assertividade e o outro com
23 anos, cursava supletivo do 2* grau, e apresenta
procrastinaçâo) e dois do feminino (uma com 48 anos, 10
grau completo, aposentada, com sintomas de depressio
como; desânimo para realizar qualquer tarefa cotidiana,
desinteresse em fazer viagens, sair de casa, ler e se divertir
de alguma maneira e a outra com 22 anos, superior
incompleto, também apresentando sintomas de
depressâo, tristeza que vem sem saber porquê e
dificuldade em realizar as tarefas que antes realizava com
disposiçâo). Foram realizadas 20 sessöes com os pacientes.
As 2 iniciais para entrevista; 16 sessöes de intervençâo e 2
sessöes para finalizaçâo do trabalho terapêutico. Quando
a inteneençlo propriamente dita se iniciou /oi solicitado a
todos os clientes que fizessem o Registro de Pertsamento
em Diirio para adicionar dados ao atendimento clfnico. A
tarefa era designada a todos os paciente no final de cada
sessâo. Nas 16 sessöes em que a tarefa de R.P.D. fora
solicitada aos clientes constatou-se que apesar de
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estratégias que vinha utilizando para resolvê-las. Conclui-
se que, em casos nâo psiquistricos, L possfvel uma
intervençâo cognitiva e comportamental eficaz. Por outro
lado, o procedimento de seguimento permite ao clfnico
verificar se os objetivos alcançados em terapia
permanecem e identificar que estratégias cognitivo-
comportamentais o cliente têm apreendido e utilizado
para a resoluçào de problemas cotidianos e realizaçào de
tarefas apös o perfodo de intervençöes terapêuticas.

Palavras-chave: Cognitivo e comportamental, estudo Jfc
seguimento, ll?/fl/if7lfi'() p6s-terapia.

#:Jl/,?7t?J de Cpvlppïctzfty Cientlf' lca
psicoterapia. A dispersâo, presente no campo da clfnica e
representada pela existência de diversas abordagens e
escolas, teria suas rafzes nas diversas tentativas se
fundamentar o fenômeno da clfnica a partir das
discussöes realizadas no plano epistemolögico. No
decorrer de sua formaçào, o psicölogo clfnico deveria ser
munido com o mâximo possfvel de irtstrumentais acerca
das semelhanças e diferenças presentes nas diversas
abordagens de psicoterapia a fim de que e1e possa exercer,
na configuraçào de sua identidade profissional, um
comportamento crftico, facilitando a troca e a contribukào
entre diferentes abordagens.

CLIN 21 DA TCCNICA (TICA COMO FUNDAMENTO
DA CLXICA PSICOTEG PICA. Alessandro de Magalhks
Gemino** (Doutorado c??î Psicologia - Universidade Federal do
Rio de Janeiro, R/)

O campo da psicologia clfnica apresenta, em sua
configuraçâo atual, um carâter distinto. Longe de
aparentar unidade, ele se compöe de uma seqitência de
disjunçöes, interpretaçöes variadas apresentando cada
qual sua configuraçâo teörica e seu domfnio prâtico.
Legando à dimertsâo teörica, ou ao plano epistemolögico
seu lugar de fundamentaçâo, a psicoterapia legitimou
assim a dispersâo presente em seu campo. As teorias,
apresentando cada qual sua visâo de homem e de mundo,
sustentariam nâo sö a dispersâo, mas, principalmente, a
identificaçio do clfnico como um técnico. Tomando como
base os questionamentos empreendidos pelo filösofo
M artin Heidegger, a partir do qual podemos compreender
a dispersâo do campo da clfnica pela sua filiaçào a uma
concepçâo metaffsica da subjetividade, pretendeu-se neste
trabalho desenvolvido ao longo do curso de Mestrado em
psicologia na UFRJ apontar a ética como resposta à
questâo sobre qual o ftmdamento da clfnica psicoterlpica.
Através de uma metodologia hermenêutico-discursiva,
elaboramos nosso trabalho de pesquisa em três etapas.
Auxiliados pelas cortsideraçöes feitas por Foucault sobre
os pressupostos da pesquisa histörica e a genealogia
nietzscheana, procuramos inicialmente rever o percurso
de cortstittlk:o da psicologia, tanto para identificar sua
dispersâo como para clarificar sua relaçâo com o contexto
técnico-cientffico caracterfstico dos ''Tempos modernos''.
Em seguida, retomamos criticamente o processo de
corustituiçâo do campo da clfnica buscando, com isso,
irkstrumentos para compreender as possfveis razöes da
identificaçâo da prâtica clfnica como um trabalho
essencialmente técnico. Finalizamos entâo nosso percurso
com a discussâo de duas noçöes caracterfsticas da ciência
moderna e tomadas usualmente como öbvias: a técnica e a
teoria. Com ambas sendo tematizadas a partir de suas
respectivas origerts etimolögicas elas revelaram uma
aproximaçâo originâria com a ética, entendida também a
pal-tir de sua raiz etimolögica (ethos). Neste sentido e
' apoiado na ''destruiçâo da metaffsica'' e na ''analftica do
dasein'' elaboradas por Heidegger, levando este a elaborar
uma ''ontologia hm damental'' no decorrer de suas obra,
conclufmos que, anterior a qualquer elaboraçâo teörica
constituinte das diversas abordagerus presentes no campo
da psicoterapia, a ética aparece como uma caracterfstica
fundamentalmente originâria, legitimando ser ela a
resposta para questâo guia de nosso trabalho: qual o
ftmdamento da clfnica psicoterâpica. Duas outras
conseqùências se revelaram importantes para o esmdo da

168

Pesquisa realizada com o auxflio de bolsa fornecida pelo
CNPq.

Palavras-chave: clt-nica psicoterépica - epistemologia
ontologia.

CLIN 22 SERVICO DE ATENDIMENTO
PSICOLX ICO EM CAMPUS UNIVEKSITXRIO:
PROFILAXIA CONTM  A VIOLZNCIA E PREVENG O
DA SAIIDE MENTAL. Nilma Figueiredo de Almeida-
(Departantento de Psicologia, Instituto de E'Jucnftib,
Universidade Federal Rural do Ri0 de Janeiro, Seropédica, RJ.)

Atualmente a violência tem invadido todas as âreas da
vida de relaçâo dos indivfduos. O desenvolvimento
tecnolögico e da civilizaçâo, paradoxalmente, ao mesmo
tempo que promovem o bem-estar das pessoas parecem
concorrer para a deterioraçâo das condiçöes da vida
social. A prevalência de um clima cultural onde os valores
bésicos e agregadores da coletividade encontram-se
fragmentados, provoca a banalizaçâo do mal, a tolerância
com a crueldade, a impunidade, a descrença na justka e
no Estado. Tal situaçâo contribui para a ''naturalizaçâo'' da
violência tâo presente e dilufda no cotidiano da famflia,
da escola, no trabalho, nas ruas e para a potencializaçao
da autoagressâo (drogadicçlo) e heteroagressâo
(vandalismo, crimes). A violência fica, entâo, entendida
como aquela situaç:o na qual o indivfduo fica submetido
a uma coerçào e a um desprazer desnecessârio ao seu
crescimento e desenvolvimento. O objetivo deste trabalho
foi ressaltar a importância de um servko de atendimento
psicolögico em um campus universitério como meio
profilético contra a violência e propiciador da satide
mental. No Serviço de Atendimento Psicolögico da
UFRRJ, a violência familiar aparece retratada nos
sintomas de dificuldade na aprendizagem, depressâo,
retraimento, dificuldades nas relaçöes interpessoais e
amorosas, sentimentos de baixa auto-estima e carência
afetiva. Em um levantamento realizado neste Servko
quanto à incidência de abuso sexual verificou-se que dos
60 sujeitos atendidos, 67% eram do sexo feminino e
destas, 7,5% sofreram abuso sexual na infância. Este
resultado corrobora as estimativas de que somente 10%
dos casos sâo revelados. A situaçâo de abuso é algo que
corkstrange muito prohm damente a vftima e esta tende a
nâo revelar a problemâtica devido à vivência de medo,
culpa e vergonha. Somente com algum tempo de terapia
ou com forte aliança de confiança com o terapeuta este
tema emerge. é grande o ntîmero de crianças/
adolescentes seviciados e violentados pelos pröprios pais,
padrastos, parentes, amigos da famflia e vizinhos. Esse
fenômeno perpassa todas as classes sociais e o silêncio é a
defesa mais utilizada pela vftima. Romper com o pacto de
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silêncio é o primeiro passo para a consciência da situaçào mantinha relaçöes na freqitência de uma vez a cada dois
de violência vivida e tomada de decisào para mudac meses) tendo o cliente cortsiderado como ''desempenho
evitando uma desestruturaçâo da personalidade, que sexual satisfatörio'' (sic). Nas sessöes de follow-up, um
pode levar à dificuldade de relacionamento, à. depressâo e mês e quatro meses depois, L.R.R. afirmou ter
até ao suicfdio. Dar a oportunidade a quem sofreu algum generalizado o aprendizado das técnicas cognitivas para
tipo de violência para expressar-se, elaborar suas outras âreas que lhe causavam problemas criando
vivências, é democratizar a satide e prevenir para que a soluçöes alternativas para suas antigas deficiências e
vftima nâo se identifique com o agressor, tornando-se relatou ter conseguido emprego como auxiliar de
também um agente de violência, seja contra si mesmo ou contabilidade.
contra o outro. Palavras-chave: Disfunçno sexual, ksfib cerebral, terapia
Palavras-chave: Violência; .sf7lilc Mental: Abuso sexual cognitiva co??l/porlfprnénlflf

CLIN 23 A TEM PIA COGNITIVA APLICADA A UM

CASO DE DISFUNG O SEXUAL EM UY PACIENTE
COM TM UMATISMO CG NIO-ENCEFALICO. Sérgio
Luiz Evangelista slnlos' (Universidade Federal de Minas
Cerais) e Marco Antônio Silva Alvarenga* (Universidade
Federal de Minas Gerais)

O presente trabalho se refere ao estudo das técrticas
cognitivas aplicadas a um caso de disfunçâo sexual em
um paciente com Traumatismo Crârtio-Encefélico (TCE) e
sua posterior generalizaçâo para outros problemas de
origem cognitiva decorrentes da lesào. Uma das
conseqûências deste tipo de traumatismo é a perda do
desempenho sexual. O esttldo de caso refere-se a um
paciente L.R.R. de 42 anos, com segundo grau de
escolaridade, solteiro, auxiliar administrativo atuando na
érea de contabilidade. O paciente havia sofrido um TCE
ao cair de uma escada cerca de quatro anos atrés, em 1998,
ficando em coma por algurls dias. A avaliaçâo neurolögica
acusou lesöes fronto-temporo-parietal direitas o que
ocasionou paralisia facial esquerda, segundo a avaliaçâo
neuropsicolögica contatou-se dificuldades em memorizar
leituras e dificuldade em realizar célculos matemâticos hâ
ainda a queixa de perda do desempenho sexual e baixa
concentraçao. Segundo a literatura especializada, as
técnicas cognitivas sâo eficazes para a reabilitaçào destas
disfunçöes e foram utilizadas em um perfodo de 16
sessöes, uma vez por semana, concomitantemente à
avaliaçâo neuropsicolögica. As sessôes tiveram duraçâo
entre uma hora e uma hora e meia, sendo realizadas na
UFM G e no HC-UFMG. lnicialmente foi estabelecida a
confiança do cliente na relaçâo terapêutica assim como o
informe e o esclarecimento sobre as seqflelas do TCE e as
possibilidades de recuperaçâo. O paciente foi
cortscientizado sobre suas limitaçöes e novas dificuldades,
assim como irtstrtlfdo sobre os danos neurolögicos.
Durante as sessöes iniciais, L.R.R. expressou sua angtistia
e o desespero que sentia por estar desempregado, a
incerteza sobre as perspectivas futtlras de seu estado de
satîde e, principalmente, o medo de se reaproximar da
namorada pois nâo corkseguia manter relaçöes sexuais
com ela. Apös as sessöes iniciais, o paciente foi submetido
às técnicas cognitivo-comportamentais de:
Dessertsibilizaçâo sistemética, detecçâo de pertsamentos
automâticos relacionados à disfunç:o, técnicas de
reatribukâo da culpa, busca de soluçöes altemativas
(brainstonning), e biblioterapia. As técnicas foram
aplicadas com o objetivo de proporcionar o aprendizado
de novos meios para lidar com a disfunçâo sexual e criar
estratégias para comperusé-la. Ao final do tratamento, o
paciente relatou manter relaçöes sexuais com a namorada
na freqflência de duas vezes por semana, (anterionnente
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CLIN 24 A TERAPIA COGNITIVA APLICADA A UMA
PACIENTE COM SINTOMAS DE DEPRESSAO. Roberta
Bosi * (Universidaâe Federal de Minas Gerais), Marco Anlt-info
Silva Alvarenga* (Universidade Federal de Minas Gerais) e
Sérgio Luiz E vangelista sfull0s+ (Universidade Federal de
Minas Gerais)

A Terapia Cognitiva (T.C.) surgiu como uma nova
proposta para o tratamento de pacientes com sintomas de
depressâo. Inicialmente os atendimentos eram
estruturados em 14 sessöes (entrevista, anamnese,
intervençâo e avaliaçâo da intervençâo). Atualmente, o
atendimento institucional em T.C. apresenta um nlimero
de sessöes relativamente maior (em média 25). Foi
atendido na Clfnica Escola de Aplicaçio da Psicologia
(C.E.A.P.), na Universidade Federal de Minas Gerais
(U.F.M.G.), uma paciente com 48 anos, 10 grau completo e
aposentada. Apresentava sintomas de depressâo, mas sem
diagnöstico psiquiâtrico. As principais queixas eram
desânimo para realizar qualquer tarefa cotidiana que
antes realizava facilmente ''estou tâo desanimada que nao
arrumo a casa que nem fazia antes'' (sic), desinteresse em
fazer viagens que tanto gostava ''sempre gostei muito de
viajar e todo ano viajava, mas hoje n:o tô muito disposta,
parece que nem gosto mais'' (sic), sair de casa, ler, se
divertir seja sozinha ou com familiares e amigos e se
sentia inlitil por n:o trabalhar mais. A cliente foi
submetida a 25 sesse s sem acompanhamento apös a
terapia (Follow-up), este estâ sendo realizado atualmente.
Foram utilizadas as seguintes técnicas na intervençâo
deste caso; Treinamento de Assertividade, Curtograma,
Dramatizaçâo, Reestruttlraçâo Cognitiva
(Questionamento Socrético), Questionamento Reflexivo,

d I Mentais Descrkâo de Tarefas 'Uso e magens ,
Graduadas, Registro de Pertsamento em Diârio,
Reatribukâo, Buscas de Soluçöes Altemativas e Ertsaio
Cognitivo. Estas técnicas estâo descritas na literatura com
sua eficécia devidamente comprovada. As sessöes foram
dividas em: 1. Duas sessöes para rapport, entrevista e
ananmese; 2. 21 sessöes terapêuticas utilizando técnicas
cognitivas e comportamentais para a intervençâo e 3.
Duas sessöes para o trabalho de finalizaçào da terapia e
avaliar quais foram os efeitos positivos da terapia na
remissâo dos sintomas de depressâo e qualidade de vida
da paciente. Os resultados alcançados em terapia com este
sujeito foram eficazes e se mostraram capazes de
promover mudanças cognitivas e consequentemente
afetiva, emotiva e comportamentais. As mudanças
ocorreram em relaçâo ao humor, sentia-se mais disposta a
realizar tarefas cotidianas como arrumar a casa ''faço
todos meus trabalhos de casa, varro, encero o châo, lavo o
banheiro... n:o fico mais deitada, chorando pelos cantos''
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(sic), sair de casa com familiares e amigos, ler livros
''renovei minha ficha no SESC e agora sempre pego livros
lâ'' (sic), e programar viagens ''entrei para um clube da e
terceira idade e eles fazem viagens sempre e dividem o
pacote, entâo vou viajar com eles em Outubro'' (sic), além
de ter modificado a crença de que era inkitil procurando
tarefas que poderia exercer dentre as habilidades que
possuf. A intervençio cognitiva se mostrou eficaz no
tratamento deste caso. Para avaliar a permanência dos
efeitos terapêuticos serâ necessério a realizaçào de Follow-
up (este procedimento estâ em andamento, foram
realizados quatro sessöes no perfodo de seis meses e tem
apresentando, até agora, permanência dos resultados
positivos alcançados).
Palavras-chave: Terapia Cognitiva, ïnécrpcrlff/p breve,
sinlcnCf:s de depressno

Resumos de Cprllp./??jclllt? Cientlf' lca
Orientaçào Psicanalftica aos familiares, com o objetivo de
oferecer uma compreensâo dinâmica do momento de crise
irtstrumentalizJ-los a participar do processo de

reabilitaçâo do paciente; e lnterconsulta entre os
profissionais de Psicologia e Fonoaudiologia com vistas a
um melhor atendimento e otimizaçâo do processo de
reabilitaçâo. As atividades iniciam-se no grupo de técnicas
auto-expressivas e continuam num processo de
aprofundamento na psicoterapia breve de modo a
promover a adequaçào dos mecanismos de defesa,
supressào/controle da depressâo e desenvolvimento da
auto-estima, e, conseqûentemente, auxiliar na aquiskào
da voz esofégica. Apös 1 mês de tratamento percebem-se
os primeiros sinais de reduçào da depressào. Aos 3 meses,
o paciente jé produz sons esofjgicos e encontra-se em
processo de reintegraçâo social e aos 6 meses verifica-se
uma maior estabilidade emocional, redescoberta do
prazer de viver e desenvolvimento de atividades
produtivas pelos pacientes atendidos.

Palavras-chave: Paciente Laringectomizado Total,
Atendinwnto Psicolôgico, Reabilitaçâb Oncolkgica

CLIN 25 O ATENDIMENTO PSICOLUGICO AO
PACIENTE LARINGECTOMIZADO TOTAL. Miriam
Gunzburger, Jtilio Clscr Cmz Collares da Rocba*, Monique
Roffrfgucs de spuzfl', Mfircifl Farias M cplcfk' e Ruth Ccrffosp
Fernandes* (Nûcleo da ;0z Esojégica - Cllhica Universitéria
Hcrlng Dunant - Universidade Estédo de .$J, Rio de Janeiro -
R1).

CLIN 26 ELABORAG O DO LUTO: A DIFICIL LUTA
COM 'RA OS MECANISMOS DE FUGA. Tatiana Lûcia
Santana* (Faculdade de Psicologia, Universidade Federal de
Uberlândia, Uberlândia yMinas Gerais).A laringectomia total ocorre, normalmente, em pacientes

acometidos por câncer no laringe e o procedimento
cinirgico consiste na extirpaçâo total do laringe e cordas
vocais, com presença permanente do traqueostoma
(oriffcio na base do pescoço). A cirtlrgia altera os
mecanismos de conduçao do ar até os pulmöes e a
respiraçào passa a ser feita pela via digestiva, com
separaçâo permanente entre as mesmas (via digestiva e
via respiratöria). Em 1983, foi montado, na Clfnica
Universitâria Henry Dunant, sob os auspfcios da
Faculdade de Fonoaudiologia da UNESA, o Nûcleo da
Voz Esofâgica, objetivando oferecer campo de estâgio a
alunos do Curso de Fonoaudiologia, no que se referia ao
atendimento ao paciente laringectomizado total. A partir
de 1996, este nticleo passou também a oferecer campo de
estâgio aos alunos de Psicologia, que se interessavam pela
ârea da Salide com vistas a atendê-lo em suas dimertsöes
biopsicossociais. Este trabalho apresenta uma proposta
metodolögica, a nfvel psicolögico, de atendimento ao
paciente laringectomizado total e aponta a viabilidade da
mesma. Serve de base, o trabalho realizado na Clfnica
Universitâria Henry Dunant com esses pacientes, cujos
objetivos sâo reaprender a viver e oferecer suporte ao
desenvolvimento da voz esofâgica. O encaminhamento
dos pacientes é feito através de profissionais da Rede
Ptiblica/privada ou ex-pacientes que conhecem o trabalho
desenvolvido na Clfrtica. Ao chegarem, sâo avaliados para
determinaçâo da capacidade de desenvolver a voz
esofâgica e, encaminhados à Psicologia para atendimento.
No momento, hâ 8 pacientes em tratamento psicolögico e
2 familiares em acompanhamento psicolögico sistemético.
Os Procedimentos sâo: Grupo com técnicas auto-
expressivas com objetivo de reconhecer o corpo mutilado
e reestruturar os novos esquemas e imagens corporais;
Psicoterapia Breve de Orientaçâo Psicanalftica, com o
objetivo de fortalecer o ego, elaborar o luto, oferecer um
novo conhecimento sobre si mesmo, descoberta de novas
potencialidades, compreerksâo dos pröprios limites e
desenvolvimento da auto-estima; Psicoterapia Breve de

l70

Uma experiência de luto é um processo lento, diffcil e
exaustivo, mas também deve ser vista como algo
fecundante e que oferece importante contribukâo para o
crescimento emocional. Contudo, nota-se que, devido ao
avanço râpido da técrtica e novas conquistas cientfficas, o
homem vem tentando se defender de diversas maneiras
contra o medo crescente da morte. A partir da constataçào
de nosso inconsciente nâo é capaz de conceber nossa
mortalidade, esta pesquisa tem como objetivo a melhor
compreertsâo acerca da elaboraçâo do luto e dos
mecanismos de fuga utilizados por indivfduos enlutados
para manter a crença em sua imortalidade. Para a
obtençâo de tais dados foram realizadas entrevistas com
dez indivfduos de ambos os sexos que sofreram perdas
recentes ( tempo médio = 10,88 meses) e significativas.
Foram elaboradas, pela pröpria pesquisadora, seis
perguntas abertas e fechadas que buscavam estabelecer a
relaçâo existente entre o estâgio de elaboraçâo do luto em
que o indivfduo se encontrava e os irtstrtlmentos
utilizados por eles para superar a perda. As entrevistas
foram realizadas frente a frente com o indivfduo e
duraram em média vinte minutos cada uma. Os
resultados obtidos demortstraram que a capacidade de
aceitaçâo da morte de um ente querido depende tanto do
tempo vivido ao lado de quem faleceu e do grau de
ligaçâo entre eles quanto da maneira que se perdeu este
alguém. Encontrou-se também diferenças significativas
entre a elaboraçâo do luto de indivfduos do sexo feminino
e indivfduos do sexo masculino. Sendo que os primeiros
apresentaram ser mais propfcios a permanecerem no
estâgio de depressâo ( 600/0) do que aceitar ( 200/0) ou negar
a morte (200/0) , enquanto que os flltimos tendem ou a
negar completamente a perda ( 33,330/0) ou a aceitar
rapidamente o fato ( 66,670/4. Descobriu-se também que,
entre os diversos mecanismos utilizados por indivfduos
enlutados para elaborar, aceitar ou negar a morte, a
religiâo e a esperança de um possfvel reencontro foram os
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mais citados, ambos com um percentual de 29,410/0, especial das interferências no vfnculo terapêuta x
seguidos do apoio e conforto encontrado em entes paciente. Na psicanilise clâssica, o pesquisador marcou
queridos ( 23,530/4, da percepçâo de que seria pior se a presença, com o exercfcio da neutralidade e objetividade
pessoa sobrevivesse ( 11, 7604) e a existência de boas frente ao seu objeto, em busca de um saber absolutista. A
lembranças ( 5,880/4. Concluiu-se entâo que, ao acreditar ciência na pös-modernidade, foi instalando aos poucos
na existência de uma vida apös a morte, o homem buscou proximidade em relaçào ao objeto, começou a valorizar a
tomar mais comperksador o ato de morrer e que ao notar subjetividade e reconheceu que o conhecimento do objeto
que nào é capaz de evitar uma morte, tende a se proteger se dâ também, através do conhecimento de ''si mesmo''.
criando estratégias de defesa contra a dor da separaçâo. Nas tiltimas décadas cresce a ênfase de uma visâo que
Desta forma, é de grande importância que haja uma boa privilegia a interaçào emocional do par terapêutico, onde
elaboraçâo do luto, pois somente o processo de todo conhecimento é construfdo a dois, e que a existência
lamentaçâo é capaz de nos tornar aptos a aceitar nào sö as dessa dupla traz a possibilidade de se prodlzzir saber; pois
dificuldades criadas pela perda, mas também de utilizar a essa relaçâo exige ''disponibilidade para o novo'' e todos
dor para um crescimento emocional. os valores e a pröpria identidade do terapeuta se colocam

em risco, ou seja, passfveis de mudança, assim como, a doPalavras-chave: elaboraçno do luto, mecanisntos de defesa e paciente
.

crescinlento emodonal.
Palavras-chave: Pesquisa psicanalktica vl-natlo
transjerencial - evoluçâo histérica

CLIN 27 A IMPORTXNCIA DO VX CULO
j usoTM NSFERENCIAL NO TRATAMENTO PS Q .

Heidi MiHJN: Bertolucci Coelho (Ch-nica de Pesquisa e
Psicologia Aplicada ''D' Betti Katzenstein', - Universidade
Estadual Paulista - Assis - 5P) Maria Llit--ic de Oliveira (Depto
de Psicologia da ffïtlcf7ffilloc-lzltfnik de Ciências e Letras da
Universidade Estadual Paulista- Araraquara - SP)

CLIN 28 O ESTILO DE APEGO EM MAES DE
CRIANCAS INTERNADAS COM PROBLEMAS
RESPIRATURIOS. DéHs Lieth Peçanha, Lilian Sacramento
Cabral* tLn!7orlléHc WDA, Departamento Psicologia,
Universidade Federal de 5Jt? Carlos, SP)

A aplicabilidade dos princfpios do apego cobre o ciclo
vital humano e, assim, partiu-se do trabalho de traduçào
do ''Q- set'' sobre o apego infantil, chegando-se ao estudo
do apego em adultos. Buscando um instnlmento vâlido e
de fâcil aplicaçào para o estudo do apego em adultos,
optou-se por traduzir o questionârio de relaçöes afetivas
(QltA) (Bal-tholomew e Horowitz, 1991), corkstrufdo em
lfngua inglesa. O QRA fornece uma quâdrtzpla
classificaçào dos estilos de apego presentes nesse sistema,
definidas como seguro, desvinculado, preocupado e
amedrontado. A versao desse instrumento em lfngua
francesa (Lacharité e Peçanha, 1999), evidenciou que o
estilo de apego numa amostra de 140 pais contribufa
significativamente para explicar a variância do nfvel de
funcionamento do filhota) com transtornos mentais. O
presente trabalho utiliza-se do QIG  para estudar o estilo
de apego em 56 mâes de crianças com idade entre 1 a 9
anos, intemadas na Santa Casa de Sâo Carlos, com
diagnöstico de doença respiratöria, durante os anos de
2000 e 2001. Também foram realizadas entrevistas semi-
estrtlturadas com os sujeitos a fim de avaliar a qualidade
de seus relacionamentos com pessoas significativas no
nticleo familiar. Essas mâes tem idade média de 27 anos, a
maioria é casada e possuem de 2 a 3 filhos. No QRA a
maioria das respostas indica estilo de apego seguro, o que
corrobora a qualidade de relacionamento positivo com os
pröprios pais, companheiro e filhos, fornecida nas
entrevistas. A seguir, cerca de metade dos sujeitos aponta
um estilo de apego preocupado, o que parece relacionar-
se às demais respostas do grupo que referem dificuldades
no relacionamento com essas pessoas pröximas. Os
resultados apresentados sugerem a validade do
irkstrtzmento para essa amostra da populaçâo brasileira ao
indicar que a segurança no apego associa-se a uma
percepçâo positiva das relaçöes interpessoais na fanu-lia.
Além disso a intem açâo por disttirbio respiratörio,
embora preocupante para a totalidade dos entrevistados
parece nâo interferir na resposta ao QR& indicando a
desejada independência entre os corkstrutos estado de

Esse pesquisa teve por objetivo recuperar a importância
do vfnculo trarksferencial entre paciente e psicoterapeuta

' 

em um momento, onde nossa cultura contemporânea
coloca o contato entre as pessoas em detrimento em
relaçâo as exigências do mundo moderno.
Na atualidade o contato humano é desvalorizado,
minimizado; enquanto o contato tecnolögico ganha
espaço e cortsegue manter duas pessoas conectadas entre
si, pela facilidade da forma de encontro, ou melhor,
justamente pela dificuldade de se estabelecer um encontro
verdadeiro. O encontro através da tecnologia favorece a
fantasia e a idealizaçâo de uma relaçio que infelizmente
substitui a possibilidade do lidar com o contato real. Esse
contato real fatalmente trarâ frustraçöes e exige da parte
de cada um, tolerância a diferença que o outro traz.
O vfnculo terapêutico tem o privilégio de ser estabelecido

d 1 dâ ao vivo. Possui caracterfsticasem um mun o rea e se
bésicas e essenciais qus garantem um encontro humano,
exige a presença ffsica de ambos, suas disponibilidades de
mente e desejo para arriscarem-se em um processo que
nâo possui trajeto previsto.
Na histöria da psicanâlise, o foco das atençöes era dirigido
unicamente de um observador para um obselwado - o
paciehte - e sö recentemente esse foco foi ampliado e
passou a abranger o analista, seu f'uncionamento mental e
suas emoçöes.
Essa pesquisa tem sua f'undamentaçâo metodolögica na
abordagem histörica do conceito de vfnculo transferencial,
reconhecendo a evoluçâo da técnica dentro do movimento
psicanalftico. Foi realizada uma investigaçâo na literatura
psicanalftica abordando o pensamento de autores
importantes a respeito do conceito de vfnculo
transferencial.
O percurso histörico, origem e modificaçâo desse
conceito, necessariamente passou pela abordagem teörica
de Freud, Klein, Bion e outros autores contemporâneos
como Herrmann, Ferro e Ogden. O acompanhamento
desta trajetöria teve por propösito perceber momentos de
m'udanças que ocorreram nas indicaçöes técnicas, em
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ansiedade e estilo de apego. comentérios do irmâo que correspondiam a realidade.

Conclufsse que mudanlas comportamentais foram
* Bolsista PIBIC/CNPq obtidas: passou a fazer escolhas levando em conta sua
Palavras-chave: 1. hpego; 2. Prcblemas respirat6rios; 3. Pröpria opiniâo, estabeleceu prioridades baseada em
Questionârio de relaçses c/ll'?Jcs. anllises funcionais; diminuiu a freqûência de pedir

opiniâo do terapeuta; satisfeita com diminukào do
comportamento de bater nas crianças.

CLIN 29 ATIVIDADE DE EXTENSXO
(ATENDIMENTO PSICOLX ICOI:TIIEINO ASSERTIVO
PAIIA INTERACAO FAMILIAR E ESTABELECIYENTO
DE PIUORIDADES BASEADAS EM ANALISES
FUNCIONAIS. Joselma Tavares f'mlunsc (Dpartamento de
Psicoloqia - Universiâade Federal Jk Santa Catarina,
Florianopolis)

Cliente casada, cursando pös-graduaçâo, doutorado, tem
duas filhas pequenas. Iniciou o atendimento com a queixa
de: querer concluir o doutorado, deixar de bater nas
filhas, conseguir emprego. Verificou-se as seguintes
dificuldades: l-cliente nâo valoriza seu papel na dinâmica
familiar (atividades domésticas), achando necessârio
trabalhar em atividade remunerada, 2-tem uma avaliaçâo
depreciativa de si modelada e mantida por comentârios e
pejorativos de seu irmâo mais velho (médico), 3-nâ0
possufa cronograma com atividades que levassem a
atingir seu objetivo: terminar o doutorado, 4- choro
freqitente durante as oito primeiras sessöes (intervençao
medicamentoso, anti-depressivo) s-sentimento de culpa
por bater e/ou avaliar que batia demais nas crianças e 6-
necessidade constante de aceitaçâo de outras pessoas,
querer a opiniao. Foram realizados 22 encontros na clfnica
escola entre 08/2001 e 06/2002. Observando que sua
interaçâo com irmâo era marcada por comentârios
agressivos e pejorativos do tipo: irmâo faltava ao almoço
marcando, nâo avisava, deixava todos esperando;
presenteava filha da cliente com brinquedos quebrados;
fazia torcida do contra para n:o passar na prova de
Fràncês do doutorado; na véspera de sua cirurgia, irmào
afirmou que era câncer sem conhecimento prévio do
resultado (innào enganado). A cliente nâo-assertiva ao
interagir com o irmâo; chorava na frente dele diante dos
comentârios injustos; nâo argumentava; concordando e
obedecendo as orderks com medo de desagradar o irmào e
piorar as situaçes de conflitos. Foi necessârio muito
treino assertivo para intimeras situaçöes de conflito. Outra
ârea de sofrimento era sua vontade de concluir o
doutorado e o desejo de trabalhar fora, atividades
incompatfveis, foi necessârio estabelecer prioridades,
discriminar o que deveria fazer para obter aito em cada
escolha. Reconhecimento dos antecedentes e corseqiientes
de cada situaçöes problemas, ajudando a constrtlir uma
anâlise de custo e beneffcio a curto médio e longo prazo
para suas escolhas bem como identificar as contingências
atuais e passadas que exerciam controle sobre seu
comportamento o que mostro-se produtivo. O
comportamento de bater nas filhqs diminuiu bastante
depois de identificar o quê desencadeava-o. Recusou
proposta de emprego baseada no salârio ser menor que a
mesada do marido e tom aria inviâvel o termino do
doutorado. Descobrir que era seu irmâo que a pressionava
para procurar emprego argumentando ser muito diffcil
entrar no mercado de trabalho. Respostas funcionais para
o término do doutorado como fazer curso de excel, work,
windows foram executadas. Passou a ser mais assertiva
na interaçâo com o irnuo, estabelecer prioridade fazendo
anélises de custo e benéfico, discriminando e selecionando
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Apoio Financeiro: Universidade Federal de Santa Catarina
-UFSC

Palavras-chave: 1- Anélise hncional, 2- Assertividade, 3-
Terapia Comportamental

CLIN 30 ATIWDADE DE PESQUISA: AN/LISE DO
DISCUKSO, EM SITUACAO DE TEM PIA,
IDENTIFICANDO ANTECEDENTES E
CONSEQOENTES DO COMPORTAMENTO
PROBLEMA. Joselma Tavares Fmllfcso (Departamento de
Psicologja,' Universidade Federal de Santa Catarina,
f'ltdcrl 'opolis)

Atendimento psicolögico individual realizado no Serviço
de Atendimento Psicolögico. O SAPSI atende a
comunidade intem a ou extema da UFSC com prioridade
as pessoas pobres. A triagem (entrevista inicial) é
realizada por Psicöloga contratada do SAPSI, estagiârios e
professores envolvidos em pesquisa nào cortseguem
suprir a demanda. Hâ casos de desistência (ex.
preenchimento em 17-05-01 chamada em 23-5-02), outros
o contato meses depois é inviâvel pois os dados
fornecidos mudaram. Durante o perfodo de 08/2001 até
06/2002, foram realizadas 24 sessöes com a cliente T. de
uma hora em que as entrevistas eram gravadas para
posterior transcrkâo, Termo de Consentimento Livre e
Esclarecimento assinado. A cliente preencheu a ficha de
triagem em 31-10-00 e foi chnmada em 16-8-01. Iniciando
com dois encontros semanais passando para um semanal,
depois quinzenal. Foi analisada a terceira sessào,
delimitada no foco 'bater nas crianças't'' Uma coisa que eu
queria saber, eu nào sei se isso é discutido aqui, por que é
que a gente tem raiva e bate no filho'?, por que é que a
gente bate em filho?'' (fala n.7). T. iniciou afirmando que
nâo querer falar, questionou o porque de ter sido
escolhida para atendimento (resposta do terapeuta, fala
n.3). Ocorreram 174 falas todas identificadas
numericamente em ordem crescente de aparecimento, 87
falas emitidas pelo terapeuta e pelo cliente,
respectivamente, com 3.011 e 4.233 palavras. Foi utilizado
a técrtica de modelagem para ensinar a cliente relatar
detalhadamente os antecedentes e corseqùentes da
situaçâo bater; treino discriminativo sobre quais situaçöes
este comportamento ocorria e o treino de
comportamentos assertivos para substituir ''dar atençào e
receber atençâo''. Anâlises hmcionais foram explicitadas
pelo terapeuta, fala n.71 ''...vamos perturbqr nossa mâe ao
mâximo que der, e1a aparece..a'' e pela cliente, fala n.73
''
...mirtha filha e1a ajuda bastante, claro, ela seca louça, as
vezes ela fala 'aha mâe nâo tâ pedindo, aha mâe tâ
mandando' ''. Contingências foram programadas de
interaçâo que pudessem ajudar a cliente a discriminar os
estfmulos que levavam a bater bem como descobriu os
reforçadores positivos que poderiam ser fom ecidos.
Respostas emocionais aparecem com freqûência, T.
chorava quando iniciou seu relato sobre bater nas crianças
ou apresentou risos diante de relatos constrangedores
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individual e grupal de orientaçào psicanalftica; terapia de
casal e famflia de orientaçào sistêmica; suporte em
psiquiatria clinica; psicodiagnostico; seminârios teöricos;
supervisâo e pesquisa. Finalmente funcionam interligados
a Clinica Escola laboratörios contribuindo com
investigaçâo e praticas de disciplinas a fins. Para isso a
Clinica Escola conta com salas equipadas com espelho
unidirecional, sistema som e intercomunicador. Nas
Unidades Bâsicas e

como fingir nào ouvir a filha chamar enquanto estava no
tanque lavando roupa. Atualmente estâ satisfeita com as
novas formas de interagir com os filhos, comportamento
de bater dirninuiu de freqiiência. Na transcrkào é diffcil
ser fiel a entonaçào, ao fluxo da voz. Seria produtivo
registrar os comportamentos nâo-verbais (gestos, postura,
expressöes faciais), pois, a interaçâo, aliança terapêutica e
mudanças comportamentais sâo construfdas através dos
comportamentos verbal e nào-verbal. Foi reforçador
poder ajudar uma pessoa da comunidade e tentar
sistematizar o conhecimento através da pesquisa na érea
clfnica.

Apoio Financeiro:
Catarina-uFsc

Palavras-chave: l-Aprenâizagem, z-Anllisc funcional, 3-
Terapia Comportamental

Universidade Federal de Santa

enfatizada a promoçâo em satide,
através do Programa de açöes comunitârias integradas a
Unidade Rio Branco e na Unidade M atias Velho onde se
realiza atualmente diagnostico de sittlaçào através de
entrevistas inicias e grupos operativos. A rede assistencial
em implantaçâo pretende configurar espaço que
contemple o estimulo a estabelecer as competências e
habilidades bjsicas da formaçào do psicölogo. Preocupa-
se com intervençâo e pesquisa interligadas e aproxima
Universidade e Comunidade com mlituos beneffcios.

CLIN 31 IMPLEMENTAG O DE REDE DE ATENCAO EM SAIXE
< NTAL NA CLINICA ESCOI.A DE I'SICOLG;IA DA ULBRA E
UNIDADES BM ICAS DE SAUDE DA CIDADE DE CANOM , IQS..
Circe Salcides htersen, Mestre em Psicolqia Clinica pela
PUCRS, Doutoranda em Psicologia do Desenvolvimento
UFRGS ; Claudeth Lilja, Mestre em Psicopatologia e Psicologia
Clinica pelo ISPA- Portugal, doutoranda ent Psicologia
Evolutiva e da fff/fccffib pela Universidade de Santiago de
Compostela- Espanha; Fernando Dias, Mestre em Psicologia do
Desenvolvimento UFRGS; Glâucia Grohs, Mestre ent
Psicologia do Oesenvolvimento UFRGS; M JIHJ Aparecida
Krlfsc Dib; Mestre em Psicologia Clinica pela PUCRS.
Prfessores do clfrso de Psicologia Ulbra, Superoisores da
Clinica Escola do Centro Multiprohssional da Ulbra.

O presente trabalho apresenta o modelo assistencial em
implantaçâo pela Clinica Escola de psicologia da ULBRA.
O servko esta situado no Centro Multiprofisional no
Campus Universitârio e nos postos avançados em duas
Unidades bâsicas de Satide do municfpio de Canoas. A
relevância deste estudo esta em sua preocupaçlo com a
formaçào profissional do psicölogo atrelada à realidade,
bem como em preconizar a execuçào do papel social da
universidade junto à comunidade. A rede assistencial em
sakide mental visa contemplar pesquisa e intervençâo e
tem um caréter interdisciplinar. O curso de psicologia
apresenta atualmente diferentes selwiços para o exercfcio
pratico de seus alunos. Estâo interligados de forma
horizontal a Clinica e os seguintes servkos; Nticleo de
Atendimento a Vitimas de Violência - NAVIV; Servko em
Psicologia e Pesquisa Organizacional do Trabalho-sppo'r;
Transversalmente estâo vinculados ao förum da cidade de
Canoas; Laboratörio de Instrumentos de Avaliaçâo
Psicolögica-taABlAp; Laboratörio de desenvolvimento;
Laboratörio de Intervençâo e Pesquisa Psicolögica -
LabIPP; (0 liltimo em implantaçâo). A organizaçâo de
servkos leva em conta para estabelecer o fluxo de
pacientes o sistema de referencia e contra-referencia,
conforme modelo assistencial hierarquizado vigente no
pais, SUS, observa os diferentes nfveis de atençâo em
saûde para a defirtkâo de estratégias de intervençâo.
Participam desta rede assistencial: professores e alunos do
curso de ps' icologia e trabalhadores dos diferentes
servkos assistenciais referidos. A Clinica Escola presta
assistencia no nfvel de atençâo em salide secundâria e de
reabilitaçâo. Para atingir esta meta sâo propostas as
seguintes modalidades de intervençâo: psicoterapias

Este trabalho tem como objetivo realizar o mapeamento
dos recursos da rede assistencial dos bairros Rio Branco e
Mathias Velho do municfpio de Canoas no Rio Grande do
Sul. Serâ desenvolvido por uma psicöloga da Equipe de
Satide M ental da infância e adolescência da Unidade de
Satide Rio Branco e uma assistente social do Servko de
Satide Mental de adultos no bairro Estância Velha. Este
projeto conta com a participaçâo da Clinica Escola de
Psicologia da ULBRA através de duas professoras e seis
estagiârios em psicologia clfnica. Os objetivos especfficos
desta intew ençâo sio: detecçâo dos pontos estratégicos
para intervençâo em cortsultoria escolar; investigaçâo das
motivaçöes dos trabalhadoress da rede assistencial dos
bairros acima referidos, que participarâo da açâo coletiva
de cortstnlçâo da rede; avaliaçâo da percepçâo dos
trabalhadores a respeito da rede assistencial e finalmente
o que seria necessârio do ponto de vista do trabalhador
para a efetivaçâo de uma proposta de assistência de satide
coletiva. Justiça-se à relevância deste projeto pela
constataçâo da fragilidade da rede assistencial da cidade
para atender as demandas de satide mental da populaçâo
que evidencou-se através da obsezvaçâo e da pratica
diéria. Existe a intençio de reconhecimento e mensuraçâo
das condköes de oferta dos recursos da ârea delimitada,
bem como avaliaçio da existência de conexöes entre os
servkos. A proposta compreende pesquisa e intervençâo
simultaneamente e para a realizaçâo da mesma foram
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Palavras-chave: rede assistencial de saûde; clinica escola;
proprcnlc comunitério.

CLIN 32 PROJETO DE INTERVENCAO ACOES
INTEGRATIVAS COMUNITARIAS. Circe Salcides Petersen
1, Mestre em Psicologia Clinica pela PUCRS, Doutoranda em
Psicologia do Desenvolvinlento UFRGS ; Claudia Wurch..
Psicôloga da Secretaria Municipal da SJJJ: de Canoas, Mestre
em Eff7zcf7ffi'o pela PUCRS; Gléucia Grohs 2, Mestre em
Psicologia do Desenvolvimento UFRGS; MCHJ Aparecida
Krlfsc Dib 3; Mestre crl; Psicologia Clinica pela PUCRS; Tania
Regina Nigeliskii ; Jlssfsfalle social da Secretaria Municipal da
Satide de Canoas. 1, 2, 3; sJo Professores #c curso de Psicologia
UI-JRZI, Superoisores da Clinica Escola do Centro
Multiprohssional da UL8RA, 2 e atualmente coordenadora da
Clinica Escola e diretora do Curso de Psicologia da ULFRA.
Christiane hnini *; Darcyane Melo *; Diogo Andrade *;
Fernanda Bernardo *; Fabiula Scopel ; Tf'triflrlc Lauermann *:
Acadêmicos de psicologia da UL8RA.
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delimitadas as seguintes questöes de pesquisa: como estâo
configurados os recursos às redes assistencial dos bairros
rio branco e Matias Velho; quais os pontos estratégicos
entre os recursos para a intervençâo em consultoria
escolar; qual a percepçâo dos trabalhadores a respeito da
rede assistencial e qual a motivaçào dos trabalhadores em
implementar a constnlçâo coletiva da rede. Serâo
participantes desta investigaçâo representantes das
entidades assistenciais divididas em: Unidades Bâsicas de
Salide, ONGS, escolas estaduais, municipais e privadas,
associaçöes comunitârias e entidades religiosas. A açào e
investigaçào têm como instrumentos: questionsrio Söcio-

- Resamos de Ctmlzjctwlp Cientiflca
demogrlfico; levantamento do livro de registros de casos;
escala de satisfaçâo e grupos focais. Os procedimentos
estâo divididos em duas etapas: a primeira cortsiste no
levantamento das condköes dos recursos e a segunda sâo
os grupos focais. Os resultados da intervençâo apontam
para a necessidade de aprofundar os vfnculos entre os
diferentes jervkos da rede assistencial e para isso a
corstruçâo de förtlas permanentes dê interlocuçâo entre
os trabalhadores.

Palavras-chave: programa comunitirio; rede assistendal em
saûde, saûde coletiva
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COG 01 CONSCIZYCIA METATEXTUAL EM
CRIANCAS: CRITERIOS DE JULGAMENTO DA
COMPLED DE DE HISTURIAS. Patn'cia MCHC Uchôa
Simöes tfknfkffib Joaquim Nabuco, Rccl/, PE)

Este estudo investiga o desenvolvimento da consciência
metatextual em crianças, no seu aspecto relativo à
habilidade de julgar a completude de histörias. A
corksciência metatextual se caracteriza como uma
atividade realizada por um indivfduo que trata o texto
como um objeto de anâlise. Neste tipo de atividade, o
indivfduo explicitamente focaliza sua atençào no texto e
nâo apenas faz uso dele, sendo necesssrio, portanto, uma
reflexào consciente sobre o texto. Pouco ainda se sabe
sobre a aquiskao e o desenvolvimento da cortsciência
metatextual em crianças e sobre a maneira de se avaliar tal
habilidade. Diante deste quadro, é relevante a
investigaçâo do desenvolvimento de habilidades
metatextuais e a discussao a respeito das diferentes
formas de avaliar estas habilidades. Participaram do
estudo 57 crianças de escolas particulares de Recife. O
estudo teve infcio com crianças na faixa etâria de sete
anos, cursando a la série e finalizou quando estas crianças
estavam com oito anos, cursando a 2* série do ertsino
fundamental. Adotou-se um planejamento experimental
que envolveu três ocasiöes de testagem com um intervalo
de seis meses entre elas. Em cada testagem, foi aplicada
uma tarefa de cortsciência metatextual que consistia em
apresentar diferentes textos-estfmulo (histöria completa,
infcio, meio e fim de histöria) e solicitar à criança que
julgasse se se tratavam de histörias completas ou
incompletas, J'ustificando seus julgamentos. As respostas
das crianças foram categorizadas quanto aos acertos e
erros no julgamento da completude e quanto aos critérios
apresentados em suas J'ustificativas. Foram observados
diferentes critérios de julgamento da completude: critérios
que cortsideravam aspectos globais do texto (tamanho da
histöria), aspectos fonnais (convençöes lingflfsticas
pröprias de uma histöria), aspectos relacionados ao
conteûdo do texto (personagerks e/ou eventos) e critérios
que faziam mençâo à. estrutura da histöria (infcio, meio e
fim da histöria). Também foram observados julgamentos
de completude sem que fosse explicitado um critério
definido. A anâlise dos resultados mostrou que, em todas
as ocasiöes de testagem, a explicitaçâo pela criança de um
critério do julgamento da completude estâ mais
relacionada ao acerto e, por outro lado, a indefinkâo
quanto ao critério de julgamento mais frequentemente
mostrou-se relacionada ao erro. O critério que menciona
as partes da histöria como J'ustificativa do julgamento foi o
mais utilizado e foi aquele que apresentou aumento na
freqïiência quando comparadas as testagerts. O critério
relativo ao contetido da histöria é também muito
utilizado, mas sua apresentaçâo dirninui entre as
testagerts. Os critérios que mencionam o tamanho e as
convençöes lingûfsticas foram apresentados com menor
freqttência e diminuiu entre as testagens. Estes resultados
indicam que o desenvolvimento da consciência
metatextual esté relacionado à explicitaçâo de critérios de
julgamento e é caracterizado pelo aumento do uso do
critério que corsidera a estrutura da histöria como
justificativa do julgamento. A anâlise desses resultados
aponta para as diferentes formas de reflexâo sobre o texto
que o indivfduo pode apresentar a partir dos critérios de
anâlise que adota. Por fim, este estudo apresenta uma

176

reflexâo sobre as formas de investigaçào da consciência
metatexmal e de seus diferentes aspectos.

Palavras-chave: consciência metatextual, desenvolvimento da
Iinguagem, desenvolvimento cognitivo

cœ  02 UM ESTUDO EXPLORATURIO DA
ESTRUTURK AO DE CONHECIMENTOS SOBRE
FENOMENOS BIOLUGICOS. Francimar Martins Teixeira.
(Programa de Pés-Grfitlcffib em ftfrfccfb da Universidade
Federal de Pernambuco, Recfe, PE)

Nào existe cortsenso entre pesquisadores sobre como
ocorre a gênese e o desenvolvimento de conhecimentos
acerca de fenômenos biolögicos. Nos anos 70 os princfpios
da abordagem prototfpica foram amplamente
empregados para explicar o processo de estruturaçio de
conhecimentos sobre fenômenos biolögicos. Em meados
dos anos 80 e anos 90, foram apresentadas evidencias que
o conhecimento biolögico é cortstitufdo por uma rede de
informaçöes com conceitos articulados entre si, formando
estruturas explanatörias, denominadas de teorias. Ora os
pesquisadores atribuem a origem de tais teorias a
princfpios inatos que direcionam o modo de pensar - as
tendências essencialista e a teleolögica -, ora apontam
fatores söcio-culturais (ex. a escolarizaçio). Apesar das
diferenças entre essas abordagens, ambas sâo perspectivas
monocasufsticas: identificam uma causa linica ou
principal e a e1a tributam a estruturaçio dos
conhecimentos biolögicos. Ainda nos anos 90 foi
argumentado que tal estruturaçâo depende também das
caracterfsticas do fenômeno em questâo. Se as
irtformaçöes sâo diretamente observâveis hâ a
oportunidade de aprendizagem sobre elas por parte de
todos os membros da comunidade. Caso contrârio, apenas
um grtlpo restrito terâ acesso as mesmas. Examinamos a
inter-relaçâo dos fatores inatos, söcio-culturais e
caracterfsticas do estfmulo no processo de estnlturaçio de
conhecimentos biolögicos, contrastando o entendimento
sobre animais, previamente à irkstruçào formal, por parte
de trinta e uma crianças. Dezesseis eram recifertses de
classe média à alta, idade média de 9 anos e 9 meses,
alunos da 3a série de uma escola particular. As outras
quinze crianças, eram da ârea rural de uma pequena
cidade do sertâo baiano, idade média de 9 anos e 7 meses,
com escolarizaçâo ou de 3 meses ou de um ano.
Entrevistamos individualmente cada criança ao tempo em
que lhes apresentJvamos réplica de animais e
gravâvamos tudo em âudio. Questionamos sobre a dieta,
nascimento e reproduç:o de animais que: (1) as crianças
urbanas e as do meio rural nâo conheciam, (2) ambos
conheciam; (3) as crianças urbanas, mas nâo as rurais
tinham experiência direta, e vice-versa. Em seguida,
apresentamos a réplica de 27 animais, solicitamos que elas
os agrupassem e dissessem o critério utilizado. Houve
semelhança nos dados sobre cruzamento. Algumas
crianças dos dois grupos apresentaram respostas idênticas
sobre o nascimento e a dieta dos animais, mas
predominou as diferenças nas informaçöes. Os animais
foram agrupados em seis categorias: morfologia,
taxonomia, comportamento, moradia, antropocentrismo e
mishzra de critérios. Diferenças significativas foram
encontradas no uso de morfologia (t = 3.17; p<0.005, d.f =
21,16), taxonomia (t = 3.51; p<0.05) e antropocentrismo.
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Nâo houve diferenças significativas no agrupamento
baseado no comportamento (t = 0.40; p>0.005, d.f.= 25.55),
moradia (t = 1.36; p > 0.05, d.f.= 28.99) e mistura de
critérios (t = 1.26; p > 0.05, d.f.= 21.52). Esses resultados
sugerem que conhecimentos sobre fenômenos biolögicos
podem ser gerados a partir da percepçâo de atributos.
Contudo, por vezes isso nâo é suficiente para gerar tais
conhecimentos.

Pesquisa financiada pelo CNPq

Palavras-chave: 1- Gênese de conceitos biol6gicos, 2-
Desenvolvinwnto cognitivo, 3- fbrplflféb de conceitos na fn/lnci

Os transtornos do funcionamento executivo cortstituem
um denominador comum neuropsicolögico de muitos
trarustomos do desenvolvimento cerebral, principalmente
dos chamados trartstomos extem alizantes do
comportamento. Uma meta-anâlise conduzida por algurts
autores revelou que, mesmo apös controles estatfsticos
adequados para o quociente intelectual ou idade mental,
os déficits em provas de f'unçâo executiva
tradicionalmente relacionadas à integridade funcional das
âreas pré-frontais discriminavam crianças e adolescentes
portadores de hiperatividade, autismo, transtorno de
conduta, sfndrome de Tourette etc., em relaçao a controles
normais. Estes achados reforçam o interesse em
desenvolver, validar e nonnatizar instrumentos
psicométricos destinados especificamente à avaliaçào das
f'unçöes executivas. Apesar das pesquisas sobre as funçöes
executivas estarem ligadas ao funcionamento frontal,
deve-se ter sempre em mente que este conjunto de
funçöes depende também do bom funcionamento de
outras éreas cerebrais como: as âreas associativas
parietais, occipitais e temporais, além das conecçöes
lfmbicas frontomediais e orbitais. Muitos autores vêm
defendendo a hipötese de que deficiências nas funçöes
executivas podem ser caracterizadas como o déficit
primârio de muitos distdrbios do desenvolvimento. Este
trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho, teste
por teste, de 8 pacientes com atraso do desenvolvimento
na Bateria de Investigaçào das Funçöes Executivas (BIFE-
UFMG) comparando-os à uma amostra nào-clfnica de 162
crianças de 4 a 6 anos de idade. Esta bateria de testes foi
estruturada e adaptada levando-se em conta os
pressupostos teöricos da psicologia e das neurociências
cognitivas. Estas f'unçöes orquestram o compodamento
consciente, selecionam e organizam temporalmente as
mais diversas funçöes cognitivas de modo a permitir a
adaptabilidade da conduta ao meio, seja e1e interno ou
extemo. Muitos autores vêm defendendo a hipötese de
que deficiências nas funçöes executivas podem ser
caracterizadas como o déficit primârio de muitos
disttirbios do desenvolvimento, como por exemplo, a
Desordem de Hiperatividade e Déficit de Atençâo
(ADHD). Os resultados encontrados indicam que a BIFE-
UFM G se mostrou capaz de detectar déficits executivos e
diferenças de desempenho entre os grupos, por exemplo,
no Teste de Busca Visual (variâvel tempo total) 2
pacientes obtiveram um rendimento 2 e 3 desvios padröes
acima da mediana comparados com a amostra controle.
No Teste de Fluência Verbal (variâvel To de repostas
corretas) outros 2 pacientes obtiveram resultados 2 e 3
desvios padröes abaixo da mediana do grupo controle de
4 anos de idade. No Teste da Torre de Hanöi (variâvel
total de quebra de regras) 2 pacientes obtiveram escores 2
e 3 desvios padre s acima da mediana do grtzpo controle
de 4 anos de idade. No entanto, o p'upo de pacientes
clfnicos ainda é reduzido, o que inviabiliza uma anâlise
quantitativa mais detalhada. O objetivo deste esttzdo é
apontar para a possibilidade de realizar diagnöstico e
pesquisa em pacientes com atraso do desenvolvimento
utilizando a BIFE-UFMG visto que, instrumentos
neuropsicolögicos de avaliaçâo, validados para
populaçào brasileira, ainda sào escassos.

Resumos de CtllpTlnïctzçlp Cientsca
/fI1 Barreto*; Patnkia Martins de Freitas*; MCHJ Isabel fbs
Santos Pinheiro**; Vitor Geraldi Haase (Laboratério de
Neuropsicologia do Desenvolvimento, Universidade Federal de
Minas Gcrnis/MG)

COG 03 A MEMURIA DE TM BALHO E A
INTELIGZNCIA PSICOMZTRICA COMPARTILHAM OS
MESMOS RECUIISOS COGNITIVOS. Carmen E. Flores-
Mendoza (Laboratério de Arfl/ïflfûb das Dljerenças Individuais
- UFMG), Victor Thiago de Aguiar* (LADI-UFMG), NJJI
Martins Fagundes. (LADI-UFMG), Aldo lvan Paiva* ILADI-
UFMGI, Adriana Mundim Grôppo* (LADI-UFMG)

Tarefas de simples annazenamento sem nenhtlm
processamento ocorrendo em paralelo sâo chamadas de
tarefas de memöria a curto prazo. Tarefas complexas
envolvendo solicitaçâo de armazenamento e
processamento em paralelo s;o denominadas tarefas de
memöria de trabalho (working memory tasks). Medidas
clâssicas como armazenamento de dfgitos ou letras sâo
consideradas medidas de memöria a curto prazo,
enquanto que medidas complexas tais como leitura e
câlculo sâo corksideradas tarefas de memöria de trabalho.
Numerosos estudos correlacionais apontam para uma
forte correlaçâo entre memöria de trabalho e inteligência
psicométrica. Com relaçâo a essa flltima, embora existam
numerosas habilidades psicométricas existe uma forte e
linica fonte de variância, denominada g. Essa fonte é
evidenciada pela positiva correlaçio entre todas as
habilidades cognitivas psicométricas. Por outro lado,
embora o construto memöria de trabalho distingua
conteûdos (verbal, numérica, espacial) e operaçöes
(armazenamento e processamento), alpzrks estudos têm
encontrado uma alta correlaçâo entre diversas tarefas de
memöria de trabalho, o que evidencia a validade de
cortstruto do conceito de memöria de trabalho também
como uma fonte geral de recursos cognitivos. O presente
estudo explora a estrutura da memöria de trabalho
delineado sob a metodologia da investigaçâo da estrutura
da inteligência. Padiciparam do estudo 187 sujeitos
universitârios, sendo 117 da Espanha e 70 do Brasil. A
memöria de trabalho foi avaliada por meio de oito tarefas
informatizadas, enquanto que a inteligência foi avaliada
por meio das Matrizes de Raven - Escala Geral (Brasil) e o
Teste de Habilidades Primérias de Thurstone (Espanha).
Os resultados mostraram que a memöria de trabalho pode
ser corsiderada como uma fonte geral de recursos
cognitivos e que essa fonte esté fortemente relacionada à
inteligência psicométrica (r = +.7).
Palavras-chave: Memkria de trabalho, Inteligência

COG 04 AVALIAG O NEUROPSICOLOGICA E
DESEMPENHO DE 8 PACIENTES COM ATRASO DO
DESENVOLVIMENTO UTILIZANDO A BIFE-UFMG.
Canlila Teixeira Heleno*; Lorcnzo Lanzetta Natale''; Gustavo de
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Palavras-chave: Neuropsicologia; Funçses Executivas; Atraso
do Desenvolvimento

CX  05 ARF MENTAG O NA INTERNET: UMA
INVESTIGK AO DO DISCUKSO ARGUMENTATIVO
PRODUZIDO EM UM AMBIENTE DE CHAT. Lajayette
Batista Melo** tf,Ms-yj'rilfslzcfln em Psicologia Cognitiva,
Universidade Federal de Pcmcrnàlzcth Reaje, PE)

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
velocidade da rede, podem ter levado os sujeitos a
despenderem um esforço nào concentrado na temltica
principal. Pôde-se observar, fundamentalmente, que os
argumentos eram direcionados a posköes e nâo
propriamente às pessoas. As pessoas tinham uma
identificaçao textual, que era a énica caracterfstica
compartilhada por todos. Os argumentos eram
direcionados, portanto, a um censrio textuat mas a
aceitaçâo de um outro virtual era pressuposta, jâ que seria
uma condkâo para que fosse estabelecida uma conversa.
Palavras-chave: argumentaçâo, Internet, chat
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Estudos especfficos em ambientes da Internet (por
exemplo, chats), ainda sâo incipientes no que dizem
respeito à argumentaçâo. Neste trabalho, foi utilizado o
modelo de argumentaçâo sugerido por Selma Leitâo
(publicado na revista Human Devlopment do ano 2000,
nûmero 82, da editora KARGER) para investigar como é
produzido o discurso argumentativo em um ambiente de
chat. Este modelù possibilita que sejam verificadas
caracterfsticas como as de influência mtit'ua no discurso,
transformaçâo da conversaçâo, passo a passo da discussâo
e movimentos dialéticos como os de acordo-desacordo.
Além disso, as caracterfsticas textuais da interface dq um
chat ensejam que sejam verificadas as formas como as
mensagerts estâo relacionadas umas com as outras no
fltlxo discursivo. A unidade de anâlise do modelo em
pauta é vista como uma trfade formada por argumento,
contra-argumento e resposta. O argumento é composto de
um ponto de vista e de uma J'ustificativa. O contra-
argumento é qualquer mudança relacionada ao
argumento e a resposta é qualquer reaçào a um contra-
argumento. As res/ostas podem descartar; localizar;
integrar ou aceitar o contra-argumento. é necessârio que
haja oposiçâo e que o discurso seja direcionado a alguma
audiência para que seja estabelecido um processo de
negociaçào. Tal oposkào ocorre mesmo em um processo
solitârio, çomo a escrita, e a audiência para a qual o
discurso é direcionado pode ser imaginada. O que é
peculiar em um discurso de chat é que o mesmo nâo pode
ser entendido exatamente como comunicaçâo face-a-face
nem propriamente como um discurso solitârio. Para este
trabalho, foram esmdados registros dos chats do Projeto
Virtus, setor da UFPE resporkuvel por trabalhos de
educaçâo a distância via Intemet. Especificamente neste
artigo, foram enfocadas as discussöes ocorridas na
disciplina ''Co' gniçâo e Tecnologias da Informaçâo'',
desenvolvidas por alunos da pös-graduaçâo em
Psicologia Cognitiva. Foi possfvel identificar m' udanças e
entender a argumentaçâo como um processo dinâmico.
Foi possfvel ainda verificar como os argumentos sâo
mutuamente influenciados, seja pela participaçâo dos
alunos na conversaçâo, seja pelo direcionamento ou
opiniâo emitida pelo professor. O que é mais importante é
que foram verificadas caracterfsticas peculiares de
produçâo do texto argumentativo em funçio do artefato,

ou seja, da interface do ambiente. Caracterfsticas
referentes à tecnologia empregada contribufram para uma
série de discussöes nos chats que nâo eram propriamente
referentes às argumentaçöes em questâo. Conversava-se
muito sobre o pröprio ambiente. Algumas pessoas
também enviaram merusagerts para o ambiente, repetindo
o que outros diziam e aparentemente respondendo a
questöes que outras mertsagerts tratavam posteriormente
Isso pôde ser verificado devido à ordem na qual o
discurso estava disposto. Questôes tecnolögicas, como a
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COG 06 UM ESTUDO COGNITIVO SOBRE A
ANSIEDADE E A DEPRESSâO NO PROCESSO DE
ENVELHECIMENTO EM UMA AMOSTM  NâO-
CLfNICA. Karla Cristina Martins* Ederaldo José Lopes e Ana
LHJJ Ribeiro de Oliveira tLlàorfll($rfc de Processos
Cognitivos, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlêndia -
MG)

O objetivo desta pesquisa foi verificar a relaçâo entre
arksiedade e depressâo/processos cognitivos no
envelhecimento. A hipötese era que os sujeitos com traços
de artsiedade e depressâo têm uma tendência de
memorizar e recordar mais facilmente adjetivos de
conotaçâo negativa, visto que seus esquemas
interpretativos da realidade apontam para idéias de
perigo, ameaça, autocrftica e desesperança. A amostra foi
composta por 22 pessoas do sexo feminino, alfabetizadas,
que freqûentavam um Centro de Convivência de Idosos
em Uberlândia - MG com idade variando de 50 a 78 anos
e idade média de 61,09 anos. Utilizaram-se os seguintes
irkstrumentos: Anamnese; Inventârio Beck de Depressâo;
lnventârio de Ansiedade e Inventério de Depressâo, de
Greenberger e Padesky; Teste de Recordaçâo Livre
(memöria), baseado no estudo de Bradley e Mathews,
utilizando adjetivos positivos e negativos. Os sujeitos
foram testados individualmente durante 4 sessöes, nas
quais se aplicaram a ananmese, as escalas de ansiedade e
depressâo e o teste de memöria. Este teste consistia de 4
folhas com 6 adjetivos cada, totalizando 24 adjetivos (12
de contetido positivo e 12 de contetido negativo). Os
sujeitos tinham 2 minutos para estudar a lista de 6
palavras. Apös esse tempo, eles realizavam uma tarefa
numérica de ''contar-para-trâs'' durante 2 minutos.
Finalmente, eles tinham mais 2 minutos para recordar a
lista de adjetivos. Os resultados obtidos a partir da
aplicaçâo dos inventérios mostraram que dos 22 sujeitos, 7
eram nâo-depressivos, 11 eram depressivos leves e 4,
depressivos moderados. Com relaçâo à. ansiedade, 9
apresentavam ansiedade leve, 10 apresentavam arsiedade
moderada e 3, nfveis graves de ansiedade. Os resultados
mostraram que os nfveis de depressâo e arusiedade sâo
iguais na amostra como um todo (c2 = 1,96, p > 0,05). As
correlaçöes entre os resultados do teste de memöria e os
nfveis de depressâo (r = -0,51) e ansiedade (r = -0,40), além
de moderadas foram negativas. Ademais, obteve-se uma
média percentual idêntica de recordaçâo de adjetivos
positivos e negativos (57,220/0) para os sujeitos
depressivos. Para o grupo nâo-depressivo, uma média
percentual de recordaçâo de adjetivos positivos de 54,76%
e negativos de 57,14% diferença estatisticamente nâo-
significativa (t = -0,55, p > Os05). Os dados obtidos a partir
da anamnese revelam que as distorçöes cognitivas mais
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frcqiientes nas pessoas depressivas foram as
generalizaçöes excessivas. Quanto às crenças centrais e
intermediârias, 72,41% contêm idéias negativas sobre si, o
mundo e seu f'uturo para os depressivos e 30,43% para os
nâo-depressivos. Os resultados deste trabalho nJo
confirmam a hipötese da tendenciosidade a favor do
''recordar negativo'' em sujeitos depressivos e ansiosos. O
uso de esquemas negativos na artsiedade é bastante
controverso e tem encontrado menos suporte empfrico do
que na depressâo. Em detrimento destes resultados, a fala
dos sujeitos aponta o emprego de crenças disfuncionais e
pessimistas, possivelmente numa tentativa de evidenciar
o abandono e isolamento sociais a que muitos idosos sâo
submetidos.

PIBIC/CNPq/UFU

Palavras-chave: Depressâo; Ansiedade; Envelhecinlento

Resumos de Ctmvaïcaftb Cientsca
este efeito tende a ser maior para os três primeiros
estfmulos (6,56$) do que para o tiltimo (1To) O
desempenho na tarefa auditiva, a despeito de sua
simplicidade, ficou em tom o de 800/0. Estes resultados
sugerem que recursos gerais do sistema de memöria a
curto prazo podem estar envolvidos na codificaçâo e/ou
no armazenamento de um objeto visual e de sua poskâo
no espaço.

*IC, CNPq (522624/95 )

COG 08 O QUE ACONTECE COM A INFORMAG O
NâO ATENDIDA ?. Rossini, J.c'hRondinoni, C.**, Galera,
C., DPE- Psicobiologia Lab. Psicol.Em erim. Humana,
FFCLRP-USP- SP, Psicobiolqia, FFCLRP-USP-SP

COG 07 A MEMURIA WSUO-ESPACIAL A CURTO
PRAZO IJTILIZA RECURSOS ATENCIONAIS GERM S?
Oliveira, R. G.*, Galera, C. Lab. de Psicol. Exp. HJ,INCJIHJ, DPC,
FFCLRP-USP.

A psicologia cognitiva dos ûltimos 50 anos se baseia em
duas suposköes fundamentais, uma é a que temos uma
capacidade limitada para tratar da informaçâo ambiental
e a outra que apenas uma parcela da informaçâo
disponfvel é selecionada para anâlises mais elaboradas, de
capacidade limitada. O modelo de seleçâo inicial
cortsidera que o processo de seleçâo seria anterior e
necessério ao processo de identificaçâo dos estfmulos. Um
segundo modelo sugere que a seleçâo da irtformaçâo
relevante é realizada em estâgios mais tardios do
processamento, indicando que nâo hé uma filtragem
excludente inicial e sugerindo assim um fluxo contfnuo no
processamento da informaçâo .
Estudos que utilizam a tarefa de busca visual têm
mostrado que apenas uma parcela dos estfmulos presente
no campo é selecionada e submetida a um processo de
anélise. Nossos estudos têm mostrado que o processo de
anélise dos estfmulos selecionados nâo é afetado pela
presença de elementos irrelevantes, que teoricamente
seriam ignorados pelo processo de anâlise. Neste estudo
investigamos se a presença de um estfmulo com as
mesmas caracterfsticas do alvo, mas pertencente à
categoria dos estfmulos irrelevantes, interfere no processo
de busca.
O alvo foi definido como um sinal de ''+'' com o elemento
vertical deslocado ou para a direita ou para a esquerda do
centro do segmento horizontal. A magnitude do
deslocamento definiu dois nfveis de similaridade (alta e
baixa); os distratores foram sinais de ''+''. A luminância
dos estfmulos relevantes foi mantida constante com 64,96
cd/mz. Os elementos de fundo foram letras ''Xs'', com uma
luminância de 2,5 cd/mz. Em 50% das provas um
elemento ''lntruso'' foi apresentado em meio aos
elementos de fundo. O ''Intnzso'' era um sinal de ''+'' com o
elemento vertical deslocado para a direita semelhante ao
alvo. Os estfmulos foram apresentados em uma matriz
virmal com 7x7 caselas na tela de um monitor (60 Hz). Em
cada prova os estfmulos relevantes eram apresentados em
4, 6 ou 8 posköes ao redor do ponto de fixaçâo, em um
total de 736 provas por sessâo. Os elementos de fundo
ocupavam todas as caselas restantes da matriz. A mesma
luminância dos elementos de fundo foi atribuida ao
elemento ''lntruso''. A tarefa dos sujeitos (6) era identificar
se o segmento vertical do alvo estava deslocado para a
direita ou para a esquerda o mais râpido possfvel sem
cometer erros. Os resultados foram submetidos a anélise
da variância (ANOVA) revelando um efeito do ''lntruso''
na anélise dos elementos relevantes.
Isto permite concluir que nâo hâ uma filtragem

Existem evidências sölidas da existência de um sistema de
memöria visuo-espacial a curto prazo, independente do
sistema de armazenamento fonolögico-verbal. Este
sistema conteria subcomponentes resportséveis pelo
armazenamento da informaçâo visual estâtica, pelo
armazenamento da poskâo espacial dos objetos, assim
como de seu movimento. O envolvimento de recursos
atencionais gerais do sistema de memöria a curto prazo
no armazenamento de informaçâo visuo-espacial nâo estâ
esclarecido. Algurts resultados experimentais sugerem
que o armazenamento da informaçâo visuo-espacial exige
recursos atencionais superiores àqueles disponfveis a esse
sistema. Por exemplo, o desempenho numa tarefa de
reconhecimento de padröes visuais sem nome é
fortemente prejudicado pela realizaçao simultânea de
tarefas aritméticas simples (subtraçâo e multiplicaçao).
Neste experimento investigamos se uma tarefa auditiva
de discriminaçâo de torts interfere no desempenho de
uma tarefa de localizaçâo espacial. Nesta tarefa, quatro
padröes visuais sem nome foram apresentados, em
seqflência, em diferentes posköes da tela de um monitor.
Ao final da seqflência o sujeito experimental apontou a
posiçâo na qual um estfmulo teste havia sido apresentado;
a variével dependente foi a porcentagem de localizaçöes
corretas em funçâo da posiç:o serial do estfmulo teste. Em
2/3 das provas, a apresentaçâo dos estfmulos visuais foi
acompanhada pela apresentaçâo de uma seqitência de
torts, graves (900Hz) e agudos (30O0Hz). A apresentaçâo
dos torks podia ser simultânea com os padröes visuais, ou
podia ocorrer no intezvalo entre dois estfmulos. Nas
provas com tons o sujeito, além de apontar a poskâo do
estfmulo teste, identificou o nûmero de torks graves
apresentados na seqùência de tons. Os resultados de sete
dos oito sujeitos avaliados até o momento, mostram uma
deterioraçâo média de 5,5% no desempenho da tarefa de
localizaçâo espacial quando esta tarefa foi realizada junto
com a discriminaçâo de tons; para o oitavo sujeito o
desempenho teve uma melhora de 1% com a tarefa
auditiva. A taxa de recordaçao do ûltimo estfmulo (89t$)
supera a média das taxas dos três primeiros em 350/0. A
realizaçâo simultânea da tarefa auditiva provocou uma
queda de 5% na taxa de recordaçâo da poskâo espacial, e
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excludente primâria efetiva o que evidencia uma seleçào Palavras-chave: meméria espacial, clcnfJo, desenvolvimento
mais tardia dos elementos relevantes concomitante a cqnitivo
anâlise atentiva.

Apoio financeiro: Capes; FapespcNpq

COG 09 CARACTEIY TICAS DO
DESENVOLWMENTO DA MEMURIA ESPACIAL E DA
ATENIAO EM CRIANCAS. Ederaldo #sJ Lopes e Renata
Ferrarez Fernandes Lopes tl-càorcllrfp de Processos Cognitivos,
Faculdade de Psicoloqia, Universidade Federal de Uberlândia,
Uberltndia, MG); Ccscr Galera (Departamento de Psicologia e
ffflzccffi't?, Universidade de sfib Paulo, Riàtùrfib Preto, SP)

O estudo da forma pela qual a informaçâo visoespacial é
codificada, armazenada e recuperada da memöria tem
sido objeto de intenso debate na psicologia cognitiva.
Modernamente, diversos experimentos têm sido feitos na
tentativa de se encontrar sustentaçâo teörica para o
entendimento desses mecanismos, sobretudo os que ligam
a memöria e atençâo em crianças. Os estudos com
crianças têm revelado que as estratégias de reverberaçao
aparecem por volta dos 7 ou 8 anos, e ela é um elemento
importante na manutençâo da informaçâo. As crianças
mais novas fazem uso de estratégias visuais, uma vez que
o mecanismo verbal ainda se encontra em
desenvolvimento. Este trabalho teve por objetivo
investigar o desenvolvimento dos mecanismos de
processamento da informaçâo espacial e da atençâo em
diferentes faixas etârias. Para isso, 78 crianças de ambos
os sexos, nas faixas etârias de 7 a 12 anos, participaram do
seguinte experimento: na tela de um computador 386-DX
foram expostos 4 quadrados (3 na mesma fileira e um logo
abaixo), dentro dos quais aparecia um conjunto de 3 letras
de uma mesma cor ou de cores diferentes, apresentadas
aleatoriamente. Apös a apresentaçâo das letras, elas eram
apagadas e uma delas (0 teste) era repetida no quadrado
que se situava na parte inferior da tela. A tarefa era
apontar, na fileira de cima, qual era a poskâo espacial
ocupada pelo teste anteriormente. No total, as crianças
realizaram 24 provas. Quatro fatores experimentais foram
manipulados: um fator intersujeitos (idade) e três fatores
intra-sujeitos (poskâo espacial, cor das letras
memolizadas e similaridade visual). A variâvel
dependente foi o ntimero de acertos. Os escores obtidos
foram submetidos a uma anâlise de variância que
mostrou os seguintes resultados: o fator idade teve efeito
significativo, F(5, 72)= 4,93, p < 0,01, o mesmo ocorrendo
com os fatores poskâo espacial, F(2, 144) = 11,47, p <
0,001, similaridade, F(1, 72) = 28,3, p < 0,001, e coc F (1,
72) = 7,69 , p < 0,007. Nâo houve nenhuma interaçâo
significativa entre os fatores experimentais. Em conjunto,
os resultados apontam para diferenças no processamento
da irtformaçao espacial em funçâo dos fatores
manipulados, com uma vantagem geral para as crianças
pré-adolescentes. Essa vantagem reflete a aditividade de
cödigos verbais e visuais na memöria ativa de curto
prazo, um mecanismo reconhecidamente importante para
o processamento da informaçâo na memöria de longo.
Além disso, as dificuldades encontradas nas crianças mais
jovens pode refletir dificuldades atencionais na conjunçâo
das caracterfsticas necessérias (cor, forma e poskâo das
letras) para a eficiência na identificaçâo da letra-posiçâo
espacial.

A Teoria Cognitiva dos Transtornos de Personalidade
pressupöe a existência de esquemas cognitivos
interpretativos distorcidos da realidade que, se ativados,
canalizam o processamento cognitivo durante transtomos
sintométicos , tais como a ansiedade, cujo contefldo
circunda a idéia de descontrole frente a estfmulos do
ambiente. Esses esquemas negativos envolvem a
percepçâo de uma ameaça ffsica ou psicolögica ao
domfnio pessoal, assim como uma sensaçâo exagerada de
vulnerabilidade. Em termos do funcionamento cognitivo,
os indivfduos ansiosos têm uma probabilidade maior do
que os nâo-artsiosos de prestarem atençâo e memorizarem
estfmulos com contetidos ameaçadores. Entretanto, os
resultados experimentais mostram que hâ muitas
controvérsias na literatura sobre o processamento da
informaçâo ameaçadora por indivfduos artsiosos. Desse
modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar a memöria de
curto prazo para palavras neutras e ameaçadoras
apresentadas a uma amostra nio-clfnica. A hipötese foi
que se a amostra nâo apresentasse diferença estatfstica
significativa na taxa de acertos para as listas neutras em
relaçâo às listas ameaçadoras , entio o contekido afetivo
nâo influenciaria a memorizaçâo de curto prazo.
Participaram deste experimento uma amostra nâo-clfnica
de 18 estudantes universitârios de ambos os sexos com
idade média de 25 anos. O material cortsistiu de dois
protocolos, num total de 24 provas (12 provas com 5
palavras e 12 provas com 9 palavras). As provas pares
foram compostas de listas de palavras neutras, e as provas
fmpares, por listas de palavras negativas. Utilizou-se
também uma lista de palavras composta de nomes de
cores que serviu como uma tarefa interferente e o
Inventârio de Ansiedade de Greenberger & Padeskp.
Antes do experimento, todos os sujeitos responderam ao
Inventârio de Ansiedade. Para cada lista, a tarefa do
sujeito consistiu em l&la em voz alta uma linica vez, em
seguida leu as palavras da tarefa interferente, finalmente,
recordou as listas de palavras apresentadas inicialmente.
Metade dos sujeitos passou inicialmente pelas listas de 5
palavras e depois, pelas listas de 9 palavras, tendo
ocorrido o oposto com a outra metade. Cada prova durou
aproximadamente 2,5 minutos. O experimentador
registrou o ntîmero de acertos em cada prova, submetidos
ao teste de W ilcoxon. As palavras neutras foram
recordadas mais facilmente que as palavras de cunho
negativo/ameaçador, com Z = -277, p < 0,01 para as listas
de 5 palavras e Z = -3,72, p < 0,0001 para as listas de 9
palavras. Nenhum dos sujeitos apresentou fndice de
ansiedade patolögica e nâo houve correlaçâo significativa
entre o ntimero de acertos e os fndices de ansiedade. Esses
achados contrariam a hipötese inicial, porém nâo se pode
generalizâ-los, uma vez que dados obtidos clinicamente
sustentam a existência de pertsamentos e crenças
ameaçadoras em amostras elfnicas. Todavia, esses
resultados divergem de outros obtidos
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COG 10 UMA INVESTIGAIAO EXPERIMENTAL DA
MEMURIA E AS IMPLICAIXES PAM  OS MODELOS
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experimentalmente com amostras nâo-clfnicas, o que na compreensâo dos modelos cognitivos de ansiedade.
merece uma discussào teörico-metodolögica mais ampla Palavras-chave: cogniçno, ansiedaâe, ??le??l(iHJ.
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DES 01 O USO DA ESCALA DE AVALIACAO DE
COMPORTAMENTO E COMPEX NCIA SOCIAL (SCBE)
COM CRIANCAS PRZ-ESCOLARES BRASILEIM S..
Mlrc Bigras (Universidade de Sherbrooke-cA), MCHC
Auxiliadora Dessen e Yandra Ribeiro Torres* (LfI!70rf!)(iHc de
Desenvolvimento Familiar, Universidade de Brasl-lia, Brasilia,
DF)

Palavras-chave: crianças pré-escolares; competênda social;
avaliaçâo.

A Escala de Avaliaçào de Comportamento e Competência
Social (Social Competence and Behavior Evaluation scale -
SCBE) foi desenvolvida originalmente para avaliar
padröes de competência social, regulaçâo e expressào
emocional e dificuldades de ajustamento em crianças
entre 30 e 78 meses, visando ajudar professores na
avaliaçào periödica de crialxas em creches e pré-escolas.
Apös vârias adaptaçöes, a escala tem sido usada com
sucesso em pesquisa e em situaçöes clfnicas e escolares,
possibilitando avaliar o nfvel de dificuldades sociais e o
grau de competência social de crianças. Considerando que
um grande ntimero de problemas comportamentais e
emocionais nâo sâo observados diretamente por
profissionais da satide, a SCBE constitui irkstrumento
valioso, na medida em que os pröprios professores de pré-
escolas, que convivem diariamente com as crianças,
podem responder os iterts da escala. Este estudo teve
como objetivos introduzir a versio resumida da SCBE-3O
para avaliar crianças pré-escolares brasileiras e comparar
os resultados com aqueles obtidos com amostras
americana e canadense. Para a validaçâo da SCBE-3O no
Brasil, 301 crianças foram avaliadas por seus professores
pré-escolares, apös seis semanas do infcio das aulas.
Adotou-se uma abordagem padrào para testar a
equivalência conceitual e psicométrica do questionério
traduzido para o português, em que foram testados os
critérios de estabilidade e cortsistência interna e foram
estabelecidas as correlaçöes com critérios externos. Os
seguintes irtstrumentos foram utilizados como critérios
externos: (a) lndfce de Estresse Parental- PSI, que fornece
uma medida do grau de estresse que os genitores
experienciam nas suas relaçöes parentais; (b) teste
Lollipop, que mede a prontidâo para alfabetizaçâo em
crianças pré-escolares; e (c) Matzizes Progressivas de
Ilaven, teste nâo verbal que avalia a habilidade de
comparaçâo, raciocfnio analögico e organizaçâo espacial.
Os resultados mostram que hâ equivalência psicométrica
entre a SCBE-3O e as versöes originais em inglês e francês
e que o desenvolvimento social de meninos e meninas
pré-escolares sâo coerentes com as observaçöes
americanas, em que os meninos tendem a mostrar mais
comportamentos agressivos e menos competência social
quando comparados com as meninas em ambiente
escolar. Os resultados mostram, também, que hâ
discrepâncias entre as amostras brasileiras e do Quebec e
aquelas dos USA. Sâo discutidas a importância de se usar
a SCBE-30 como: (a) estratégia de medida do
desenvolvimento sociat nâo somente para mostrar o nfvel
de adaptaçâo social, mas também o grau de competência
social das crianças em ambiente escolar; (b) estratégia de
avaliaçâo global visando subsidiar polfticas para a
promoçâo do desenvolvimento e implementaçâo de
programas pré-escolares que levem em corsideraçâo as
necessidades especfficas das crianças brasileiras nos
diferentes contextos sociais.

CNPq

l notsvel que as brincadeiras infantis sâo diferenciadas de
acordo com o gênero. Observaçöes realizadas com
crianças de 7 a 10 demorkstram haver pouca afinidade com
amigos do sexo oposto. As meninas tendem a um tipo de
brincadeira que envolve somente meninas e os meninos,
por sua vez, também têm melhor relacionamento com
companheiros do mesmo sexo. Também destacaremos as
montagerus do grupo que se diferenciam, pois as meninas
costumam se relacionar sempre com as mesmas e em
menor quantidade; jâ os meninos pennitem a entrada de
pessoas diferentes em sua turma. Tais formas de
relacionamento sâo conhecidas como interksiva e
exterksiva, respectivamenteA partir do momento em que
as crianças elaboram o brincar, criando novos cenârios e
funçöes para suas brincadeiras, hl uma redefinkio dos
papéis sexuais estereotipados como masculino, feminino.
Nas interaçöes gnlpais nos anos da escola elementar é
observada a exclusio do sexo oposto, um padrio que
parece existir em todas as culturas do mundo. As relaçöes
de amizades das meninas incluem concordância,
aquiescência e auto-revelaçâo, comparadas aos meninos,
que expressam fatores de competkâo e dominância, mas
nada disso deve obscurecer o fato de que existem grandes
semelhanças nas interaçöes de pares masculino e feminino
de amigos, pois as formas comurts de comunicaçâo entre
eles sâo colaborativas e de cooperaçâo. Este trabalho
baseou-se na observaçâo de aproximadamente 400
crianças de 7 a 10 anos, em uma escola particular da
cidade de Campinas, no perfodo dos jogos entre alunos
(''olimpfadasn). O objetivo era comparar se haveria
diferença entre as formas de organizaçâo dos grupos de
brincadeira, anteriormente observadas (meninos e
meninas brincando em grupos separados) e aquelas
oconidas durante os jogos entre alunos. Os resultados
demonstraram haver uma diferença significativa na
formaçâo dos grupos. A partir da divisâo dos alunos em
times, diferenciados pela cor da camiseta que usavam,
houve maior uniâo de crianças de sexos diferentes, com
mesma cor de camiseta. Percebe-se entâo que naquele
momento, havia uma mudança de referencial para
formaçao dos grupos: nâo era mais o gênero e sim a
junçâo daqueles que lutavam por um mesmo objetivo. O
final das competiçöes trouxe novamente a formaçâo dos
grupos de acordo com o gênero, demonstrando que a
motivaçâo social pode modificar o tipo de vinculaçâo
entre gêneros, destruindo as estereotipias tradicionais.

Palavras-chave: desenvolvimento sodal, brincadeiras, Fncro
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DES 02 US VXCULOS AFETIVOS E SOCIAIS NAS
BIUNCADEIIG S INFANTIS. Geraldo A. Fiamenghi Jr**
(Faatldade de Psïct?ltpjrfvf.Ms-tlrfdlzfpffi'o em Psicologia da
Ptmll/kffl Universidade Catélica de Campinas, SP e ' Pés-
Grcflifcffib em Disttirbios do Desenvolvimento, Universidade
Presbiteriana Mackenzie, SP); 'Thfùz Angelino de Canmlllo*
tloclflikfk de Psicologia da Pontlkia Universidade Cat6lica de
Campinas, SP); Marta Minopoli* (Faculdade de Psicologia da
Pontjcia Universidade Catôlica de Campinas, SP).
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Cbioâi* (Faaildade de Psicologia da Pontpkia Universidatk
Cat6lica de Campinas, SP); hmanda Wccàsler'h (Faculâade de
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Resamos de Cpvlppïctw#p Cieztlf' lca
desenvolvimento de padröes sociais nas crianças estudos
observaram que a capacidade para a empatia surgiu com
a evoluçâo dos mamfferos. Esta perspectiva evolucionlria
nos leva a pensar na capacidade para a empatia como um
componente da natureza humana, profundamente
enraizado e ao mesmo tempo, como uma caracterfstica
que podemos compartilhar com outros animais. O
presente estudo teve por objetivo descrever e analisar a
freqiiência e a qualidade dos comportamentos empâticos
em crianças pré-escolares. Fizeram parte da pesquisa 22
crianças, com idade entre 30 e 46 meses de idade, sendo
que 11 delas apresentavam-se com dois semestres de
experiência na creche e as demais com nenhuma
experiência. Esta creche é mantida por Organizaçöes nâo
Govemamentais, que atende crianças pobres da periferia
de Belém, situada nas proximidades do Campus
universitârio da Universidade Federal do Parâ. A coleta
de dados envolveu 30 sessöes de observaçao de quatro
minutos para cada criança em ambiente de sala de aula no
perfodo da manlu durante o primeiro trimestre de 2001.
Os episödios selecionados eram divididos em duas
dimensöes principais: a primeira refere-se à qualidade das
respostas empâticas que englobou sete categorias: (CAF)
Correspondência de Afeto, (CAT) Correspondência de
Atividade, (DBB) Dividir Brinquedo Brincadeira, (PCR)
Perguntar Comentério Reassegurador, (DCO) Dar
Cortselho, (DBO) Dar brinquedo Objeto, (CAJ)
Comportamento de Ajuda. A segunda dimertsâo utilizada
caracteriza as circunstancias em que as categorias foram
observadas: (IP) Iniciativa Pröpria, (I) Imitaçâo, (S)
solicitaçào esta circuastância divide-se em (v) solicitaçao
verbat (nv) solicitaçao n;o verbal, (a) solicitaçào por
ameaça. Foram observadas ao todo 1619 episödios
empsticos. Os principais resultados encontrados
indicaram que as categorias citadas acima apareceram em
todas as sessöes sendo que a categoria (DBB) foi a mais
freqûente, a circunstância com maior freqûência foi (IP).
Enquanto que a categoria com menor freqûência foi (CAJ)
e a circunstância com menor freqttência foi (a) isto é,
solicitaçâo por ameaça,todas as categorias estiveram
presente em todas as variéveis analisadas como sexo e
experiência de creche. Quanto a variâvel sexo meninos e
meninas apresentaram médias semelhantes No que diz
respeito ao efeito da creche no comportamento das
crianças observou-se crianças com maior experiência de
creche e crianças que nâo tinham qualquer experiência de
creche diminufram sua freqitência de comportamentos ao
longo do pertodo de observaçào o que nâo era esperado
pois normalmente os estudos relatam aumento nas
freqûências de comportamentos empâtica em crianças que
freqûentam creches, podemos inferimos este resultado ao
tipo de arranjo oferecido ou as caracterfsticas pessoais da
cuidadora. Estes resultados sâo discutidos a partir de uma
perspectiva etolögica e com implicaçes em quadros
teöricos e empfricos da ârea.

Palavras-chave: CRIANU S PR/-ESCOM RES,
CRECHE S, EMPATIA.

A construçâo do tocar inicia-se no ventre matem o onde o
bebê tem uma rica alimentaçâo sensorial, captando os
sorts do pröprio corpo da mâe e os do mundo extemo.
Cada impressâo sensorial irâ corresponder a uma
impressâo psicolögica e, desta forma, o universo psfquico
iré se constituir. O vinculo entre mâe-bebê é essencial para
que a criança se sinta segura ao estabelecer laços
posteriormente com outras pessoas. A autoconfiança,
promovida pelos pais é essencial para a formaç:o destes
vfnculos. Ao ser tocada, acariciada, carregada no colo,
aconchegada, confortada e ao receber verbalizaçöes
carinhosas, a criança aprende a transmitir os mesmos
comportamentos para os outros. O brincar favorece o
desenvolvimento dos vfnculos afetivos e sociais positivos,
condiçöes para que se possa viver em grupo. Brincar de
casinha é comum entre as crianças, ao dramatizar elas se
colocam na poskâo de pai, mae, irmâo e esta é uma forma
de aprender a lidar com a vida em famûia. Os meninos
também brincam de casinha, porém os adultos geralmente
nâo aceitam esse comportamento no sexo masculino.
Brincadeiras corsideradas mais ''masculinas'' como jogar
futebol e ''lutar'' podem ser formas saudlveis de liberar
adrenalina concentrada no organismo. Nosso trabalho foi
realizado em um colégio particular da cidade de
Campinas, SP, com aproximadamente 40O crianças de 7 a
10 anos, em observaçöes semanais durante o recreio
escolar, em perfodos de meia hora. Os objetivos eram
observar as diferenças entre mertinos e meninas em
relaçâo ao toque, durante as brincadeiras. Os resultados
mostram que o tocar, nas brincadeiras é diferente de
acordo com o gênero. Observamos como o toque é
diferente entre as crianças, variando de acordo com o
gênero. Os meninos tendem a apresentar um estimulo
mais solto ''desligado'' e sem medir força ffsica (chutar,
dar um tapa, rolar no châo, passar rasteira etc), embora
tais comportamentos nâo sejam necessariamente um sinal
de agressividade, pois nào hâ intençâo de causar dano ao
outro. Jâ, entre as meninas, o toque é mais delicado,
sertsfvel, tendendo a mostrar mais um comportamento
matemal. Logicamente, podemos observar diferenças
individuais, mas, em termos globais, meninos e meninas
tocam-se de forma distinta. Tais resultados confirmam
vârias pesquisas atuais sobre as diferenças psicolögicas
entre os gêneros.

Palavras-chave: fkscnthclrfmenlc sccfcl, toçuc, géueros

DES04 COMPORTAMENTO EMP/UCO EM
CRIANCAS PV -ESCOLARES. Karla Dalmaso* Celina
MCHC Colino Magalhks (Departamento de Psicslogia
Emerimental, Universidade Federal do Park :clJpI/PA)

As trartsformaçöes sociais vividas am almente vêm
mudando a forma como as crianças estâo sendo criadas,
criando um novo espaço para elas, a creche. Essas
mudanças exercem influências diretas

DES 05 O M2TODO MXE-CANGURU E AS TRX AS
INTEM CIONAIS MAE-BEBZ RECZM-NASCIDO.
Algeless M ilka Meireles- Nâdia M .R Salomâ'o Raquel Bezerra*
Janatha Garretti* (Nûcleo de Estudos em fnlcrnflib social e
Desenvolvimento Infantil - Universidade Federal da Parat'ba -
Jof-fo Pessoa-pB)

no
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Santos*, Lecncrffo Benlardo de Oliveira*, Lfric M idori Okino
Yoshikai*, Luciana Stoppa dos Santos*, Pclndck Conzaga*
(Universidaik Federal fk S5o Carlos - 5P).

Pesquisas atuais tem demonstrado a possibilidade de
identificar sinais de autismo em crianças na faixa etâria de
18 meses, caracterizados por um agrupamento de
prejufzos comportamentais quanto a prestar atençâo a
outros (manter contato visual e orientar-se quando
chamado), imitar açöes de outras pessoas e em responder
afetivamente e cgmpartilhar atençâo (apontar e mostrar
objetos). Um dos irtstrumentos mais utilizados e
divulgados para realizar uma triagem inicial de atrasos do
desenvolvimento, com boa precisao e validade, é o
Checklist for Autism in Toddlers CHAT. Este
instrumento, composto por nove questöes dirigidas aos
cuidadores e cinco iters de observaçâo, os quais exigem
respostas do tipo sim/nào, tem por objetivo identificar
crianças com alto ou moderado risco para desenvolver
autismo e crianças com atraso global de desenvolvimento,
sendo que avalia comportamentos de brincadeira
simbölica, atençâo compartilhada e gestos
protodeclarativos. De fécil e râpida aplicaçâo, os
resultados obtidos por esse irtstnlmento servem de alerta,
aos profissionais da satide primâria, para encaminhar a
faml-lia e a criança a uma avaliaçâo especffica de autismo
em idade precoce; portanto nâo se trata de um
iastrumento de diagnöstico. O objetivo desse trabalho foi
identificar crianças em risco para desenvolver autismo via
aplicaçào do CHAT. 243 crianças na faixa etâria de 11 a 30
meses de idade, frequentadoras de doze creches da cidade
de S:o Carlos (SP), tiveram seu repertörio
compol-tamental avaliado por esse instrumento. Foram
identificadas 72 crianças (29.6$4 sem riscos de atraso de
desenvolvimento; três crianças (1.230/0) com alto risco para
desenvolver autismo e 16 crianças (6.580/4 com moderado
risco para autismo. As crianças restantes (152- 62.550/4
apresentaram falha em pelo menos um item chave para
autismo ou atraso global de desenvolvimento. Cabe
destacar que poucas crianças identificadas com esses
atrasos recebem atendimento especializado. Além desses
resultados, destaca-se a necessidade de atendimento das
crianças que fracassaram nos itens do CHAX maior
capacitaçâo dos cuidadores em identificar sinais precoces
de atraso de desenvolvimento e realizar
encaminhamentos da criança e famûia para serviços
especializados.

Palavras-chave: sinais precoces de autismo, CHAT,
desenvolvimento infantil.

A interaçâo mâe-criança constitui um importante fator
para o desenvolvimento, devendo ser compreendida
dentro de uma perspectiva bidirecional. O nascimento de
um bebê pré-termo ou com baixo peso afeta a interaçào,
tendo em vista que o atendimento do recém-nascido em
unidades de tratamento intensivo restringe o contato com
a mâe, além de desencadear nos pais sentimentos
negativos em relaçào ao bebê e si pröprios. Nesse aspecto,
cortsidera-se importante que essa assistência seja oferecida
tentando-se promover e estimular as trocas interacionais
mâe-filho, encorajando-se as mâes a se sentirem mais
capazes ao cuidar do filho. Considerando a relevância das
trocas interacionais iniciais, torna-se necessârio osque
cuidados hospitalares que promovem a separaçâo entre a
màe-filho logo apös o parto sejam repensados, uma vez
que interferem no processo de formaçâo do vfnculo
afetivo. Com a finalidade de reduzir a mortalidade entre
bebês pré-termo e, ao mesmo tempo, melhorar o
atendimento à demanda, criou-se, na Colômbia, o Método
Mâe-canguru. Esse programa se baseia no alojamento
conjunto, no aleitamento materno e no contato pele-a-pele
como forma de substituir a incubadora e controlar a
temperatura corporal do bebê, representando uma
altemativa em relaçâo ao tratamento de recém-nascidos
de risco. O alojamento conjunto permite o contato
contfnuo entre a mâe e o bebê desde o parto, facilitando as
trocas interacionais iniciais. Durante a internaçâo
hospitalar, as mâes recebem instruçöes a respeito de como
lidar com seus bebês, tendo em vista os cuidados
especfficos que o mesmo requer, o que as ajuda a superar
os sentimentos de inadequaçâo. Este trabalho teve por
objetivo descrever as trocas interacionais mâe-bebê
durante a assistência do Método Mâe-canguru, em
ambiente hospitalar, destacando-se comportamentos
cortsiderados importantes à formaçâo do vfnculo afetivo.
Participaram deste estudo, 10 dfades mâe-bebê com baixo
peso atendidas pelo Método Mâe-canguru em uma
matemidade ptiblica de Joâo de Pessoa, na Parafba. Foram
realizadas observaçöes sistemâticas em ambiente
hospitalar, durante o perfodo de internaçâo e assistência
pelo Método Màe-canguru. Para registro das trocas
interacionais mâe-filho e anâlise das observaçöes foram
empregadas categorias comportamentais referentes à
atividade da mâe e do bebê. As categorias de atividade da
mâe mais frequentes foram olhar para o bebê (Ob), olhar
para o ambiente (OA) e tocar o bebê (T), sendo que as
relacionadas à fala dirigida ao bebê e a realizaçâo de
gestos apresentaram as menores freqiiências. Entre as
categorias de atividade do bebê, as mais freqflentes foram
as de movimentar membros (MM) e a de sucçâo nutritiva
(SN), sendo a menor freqiiência verificada para a
categoria de sucçâo nâo nutritiva (SNN). Estes dados
ressaltam que o Método Mâe-canguru propicia
comportamentos importantes à interaçâo m ae-bebê e à
formaçâo do vfnculo.

Palavras-chave: trocas iniciais baixo peso Método M#e-
Canguru

DES 07 CARACTEIYSTICAS DE CRIANCAS
ENCAMINHADAS PAM  ATENDIM ENTO
PSICOPEDAGUGICO. Luciana Carla dos Santos Elias-
(Faaildade de Filosoha, Ciências e Letras de Rfldrfib Preto-
USP, Ribeirno Preto, SP) e Edna MCH: Marturano (Faculdade
de Medidna de Ribeirno Preto - USP, Ribeirâb Preto, SP).

DES 06 SINAIS PRECOCES DE AUTISMO EM
CRIANCAS DE CRECHES: O USO DO CHAT. Ana Lûcia
Rossito Aiello, Alessandra Arnold Tavares*, Aline de Cflrfpnlhc
Abdelnur*, Aline M aira da Silva*, Ana Carolina Gslcrins
Felicio*, Emiliane Cosln Assis de Oliveira*, Kellen Costa

é alta a freqùência de crianças encaminhadas para
servkos de psicologia que apresentam queixa de baixo
rendimento escolar. O baixo rendimento escolar parece
freqflentemente associado a problemas de comportamento
e dificuldades interpessoais. Investigaçöes prévias
sugerem que, na clientela referida às clfnicas de psicologia
por dificuldades escolares, esses problemas se apresentam
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em nfvel clfnico, podendo engendrar mecanismos de
vulnerabilidade para distûrbios psicossociais na
adolescência, conforme indicado por estudos de
seguimento. Visando subsidiar medidas de suporte
adequadas às necessidades dessa clientela, o presente
estudo teve como objetivo caracterizar crianças, combaixo
rendimento escolar, encaminhadas a uma clfnica de
psicologia do Sistema Unico de Satide, quanto a nfvel
intelectual, desempenho em leitura e escrita, habilidades
de soluçâo de problemas interpessoais e problemas de
comportamento. Participaram 65 crianças (52 meninos),
com idade entre seis e doze anos, cursando de 13 a 5* série,
encaminhadas para o Ambulatörio de Psicologia Infantil
do Hospital das Clfnicas de llibeirâo Preto-usp, inscritos
consecutivamente e aguardando chamada para a triagem
clfnica do servko. A avaliaçâo de cada participante foi
realizada no contexto da triagem clfnica, em duas sessöes
individuais com as crianças e com suas

Os instrumentos utilizados foram:

Resumos de Ctmnrlfclllp Cientlf' lca
escolar pobre referidas para atendimento no sistema de
salide. Participaram 75 crianças (59 meninos), com idade
entre 8 e 11 anos, referidos a uma clfnica de psicologia.
Embora a sub-realizaçâo escolar fosse o motivo do
encaminhamento de todas as crianças, 84% delas
mostraram um escore de problema de comportamento em
nfvel clfnico quando avaliadas através da Escala
Comportamental Infantil A2 para pais - ECI. Dois grtlpos
foram formados com base nesses escores: um grupo de
crianças com escores de problema de compodamento
abaixo da mediana da amostra e outro grupo com escores
acima da mediana. Os grupos nâo diferiram com respeito
ao gênero, nem quanto a desempenho escolar e nfvel
intelectual, medidos através de testes padronizados.
Durante uma entrevista individual, as mies completaram
uma lista de circunstâncias adversas crônicas e a Escala de
Eventos Adversos, que inclui eventos ocorridos na vida
da criança, nos contextos familiar e escolar, bem como
entre os pares, tanto no passado como nos tiltimos meses.
Os gnlpos foram comparados através do teste t . Os
resultados indicaram que, no curso da vida, crianças do
grupo com escores mais altos de problemas de
comportamento foram mais expostas a circurtstâncias
adversas prolongadas ou recorrentes e vivenciaram mais
eventos adversos. Elas foram mais freqûentemente
expostas a instabilidade financeira familiar (perda de
emprego do pai ou da mâe, diminukâo da renda
familiar), modelos parentais de conduta desviante (abuso
de substância, envolvimento em ocorrências policiais) e
conflitos entre os pais. Mais crianças com problemas de
comportamento tiveram, em sua trajetöria escolar,
mudanças de escola e trocas de professora durante o ano
letivo. As relaçöes com os companheiros estào mais
freqflentemente deterioradas nesse grupo, o que pode
estar relacionado às dificuldades de comportamento das
crianças avaliadas. Os resultados sâo coerentes com a
literatura e sugerem que, entre os participantes do grtlpo
com problemas de comportamento, todos os sistemas
interpessoais de suporte podem estar afetados: o lar, a
escola e o grupo de companheiros. Nessa conjunçâo
adversa, as dificuldades escolares estariam contribuindo
para aumentar a vulnerabilidade da criança para
inadaptaçâo psicossocial. A perspectiva ecolögica adotada
na anélise dos eventos de vida se mostrou proffcua.

FAPESP; CNPq

Palavras-chave: ambiente jamiliar, problemas
comportamento, desempenho escolar, crfnnfl.

mâes/responsâveis.
Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven-
Escala Especial, Teste de Desempenho Escolar ('rDE),
Procedimento de Soluçâo de Problemas lnterpessoais em
Crianças (CHIPS), Escala Comportamental A2 de Rutter
(ECI) e Inventârio de Comportamentos da Infância e
Adolescência (CBCL). As anélises inclufram estatfsticas
descritivas (porcentagem, média, desvio-padrâo), assim
como testes de comparaçâo entre grupos (teste t e teste
Exato de Fisher) para as comparaçöes entre sexos.
Observou-se que: a maior parte dos participantes
apresentam capacidade intelectual média ou acima da
média; alguns sinalizam dificuldades significativas em
habilidades de soluçâo de problemas interpessoais; as
dificuldades comportamentais foram evidentes, seja ao se
considerar fndices globais de problemas de
comportamentos ou âreas especfficas; e observou-se
comorbidade de problemas de comportamento
internalizantes e extem alizantes. Os resultados relativos a
comparaçâo entre sexos apontou que as meninas
encontram-se mais prejudicadas em algumas éreas de
comportamento. Os resultados contribuem para o
estabelecimento de estratégias de apoio psicopedagögico,
na medida em que delimitam quais as âreas especfficas de
problemas mais freqfientes e severos nessa populaçâo,
assim como as âreas de recursos que se encontram
preservadas. Reafirma-se a necessidade de intervençöes
de apoio e preventivas junto a esse tipo de populaçâo, que
focalizem nâo sö as dificuldades acadêmicas como
também as dificuldades comportamentais, a fim de
minimizar dificuldades presentes como também prevenir
possfveis dificuldades ao longo do desenvolvimento.

++ yapEsp

Palavras-chave: baixo rendimento escolar, comportamentos e
irllcrfpcnffib.

DES 09 PRIMEIRAS
IMPORTXNCIA DA

IMPRESSOES ACERCA DA
AUTO-ESTIM A E DO

AUTOCONCEXO EM CWANCAS NA IDADE
ESCOLAR. Andréia Gonialves dos Santos*, Canlila Garcia
Dutra Finotti*, Juliana Soares Bom-Tempow, Larissa Souto*

DES 08 ADVEKSIDADE AMBIENTAL E PROBLEM AS O presente trabalho foi proposto na disciplina Psicologia
DE COMPORTAMENTO EM CRIANCAS. Julina Martins do Desenvolvimento 1, tratando-se de uma proposta de
Faleiros* (Universidade de SJt? Paulo, Rfscirtib Preto, SP) , investigaçâo acerca do desenvolvimento de crianças entre
Luciana Carla dos Santos Elias** e Edna MJHJ Marturano seis e doze anos. O objetivo era se verificar o quâo a auto-
(Universidade de sJn Paulo, Rilvïrfib Preto, SP) estima e o autoconceito em crianças em idade escolar

influem na convivência tanto familiar quanto na escola.
Problemas de comportamento freqûentemente se Foram escolhidas duas crianças, sendo uma do sexo
desenvolvem em contextos de adversidade ambiental. O masculino e outra do sexo feminino, com oito e nove anos
estudo aqui relatado adota um referencial ecolögico para respectivamente. Foram realizadas observaçôes
documentar essa associaçâo em crianças com desempenho naturalfstkas em duas escolas particulares tradicionais de
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Uberlândia-MG e no ambiente familiar dos sujeitos.
Utilizou-se inicialmente a definkào de auto-conceito
como sendo a soma total dos modos como o individuo vê
a si mesmo, considerando duas principais dimenstses:
uma descritiva, a auto-imagem, e outra avaliativa, a auto-
estima, que é a avaliaçào pessoal que o individuo faz de si
mesmo, o senso do seu pröprio valor e competência. Os
sujeitos foram escolhidos, pois, hipoteticamente, o mertino
apresentaria auto-estima e autoconceitq baixos, jâ que
seus pais estavam em processo de separaçâo, criando uma
possfvel desestabilidade familiar. Entretanto, a menina
apresentaria auto-estima e autoconceito altos, pois possui
uma estrutura familiar, aparentemente, estâvel. Com a
intençâo de verificar tais aspectos nas crianças, recorreu-
se a um question/rio no qual a criança se avaliava,
atribuindo valores, numa escala de um a dez, a respeito
do que ela pensa de si mesma e, também, sobre o que ela
pensa que deveria ser de acordo com as normas por ela
assimiladas, nos papéis de filho, amigo, irmâo, aluno,
praticante de esportes e aproveitamento escolar. Os
resultados obtidos corroboraram a hipötese referente à.
menina, com auto-avaliaçôes admirâveis em todas as
âreas demonstrando discrepâncias mfnimas; e refutaram,
em parte, a hipötese referente ao menino, jé que
demonstrou uma auto-estima alta ao que se tratava de

escola, amigos e desempenho

Resunlos de Comunicaçno Cientsca
temâtica em questâo, e a anâlise qualitativa destes artigos.
Esta anllise permite destacar algurts pontos. Dentro de
um contexto geral de notfcias ligadas à intertsificaçâo do
processo de urbanizaçâo, às decorrentes melhorias da
cidade, ou à necessidade delas, a preocupaçâo com a
satîde pflblica e pessoal é uma corstante. A presença de
informaçöes sobre o alto fndice de mortalidade infantil, o
incentivo às prâticas higiênicas e de imunizaçào e a
presença de uma visâo de cunho cientffico ainda
'nascente', sustentam tais recomendaçöes, muito
divulgadas também através de propagandas de remédios.
Além disto, os artigos trazem preocupaçâo de ordem
moral e religiosa, veiculada através de exemplos a serem
seguidos no cotidiano. Neste sentido, as idtias sobre
educaçâo de filhos sâo norteadas por uma concepçâo de
que a formaçâo da criança deve voltar-se para a promoçâo
de uma vida saudâvel, ffsica e moralmente. Um destaque
especial é dado à educaçâo formal, que se traduzia nos
esforços para a freqùência escolar e desenvolvimento do
bom comportamento nos grandes '' rupos escolares'' que, g
estavam sendo criados. Pode-se, através deste contetido,
perceber uma forte presença do discurso higienista que,
com o intuito de diminuir a mortalidade infantil e
melhorar a qualidade de vida da populaçâo em geral,
promoveu neste perfodo a reeducaçâo da vida familiar,
num contexto em que a preocupaçâo era garantir a
sobrevivência dos futuros cidadios, cortsumidores em
potencial, fator muito importante para a base de uma
economia capitalista que entâo se expandia no pafs.
Paralelamente, a preocupaçâo com a moral e religiâo
aponta para a vigência de uma concepçâo de criança
enquanto um ser que precisava ser protegido de todos os
males, nâo sö da carne como também do espfrito.

Palavras-chave; infincia, cJ;Itu;#0 ejanll-lia

âreas como nos esportes;
entretanto, como era esperado, no que diz respeito à ârea
familiar, afirmou ser um filho pouco obediente, enquanto
que gostaria de melhorar; além de colocar-se como um
péssimo irmâo, dizendo que nesse aspecto, também,
gostaria de ser diferente. Assim, pôde-se concluir que a
auto-estima e o autoconceito dependem nâo sö de
aspectos extem os, mas de como e quanto categorias como
famflia, escola e amigos sâo valorizados por cada um.
Conseguiu-se, portanto, ver na prâtica a atuaçâo do
psicölogo e a sua importância, além de experienciar-se
prt-conceitos existentes que precisam ser mudados.

Palavras-chave: auto-estima, autoconceitlb idade escolar

DES 10 A CIUANCA, A FAMfLIA E A CIDADE NO
INfCIO DO SICULO XX: RETRATOS EM UM JORNAL
DO INTERIOR PAULISTA (1909 A 1924). Luciana Maria da
Silva* e Regina H. L. Caldana. fkcflikfk de Filosoha Ciências e
Letras da Ribeiràb Preto da Universiâade de Ksli'o Paulo

DES 11 LAZER E DIW IkSXO DO JOVEM NO
MUNDO MODERNO. Andressa da Fonseca Ribeiro*, Juliana
de Casto Chazles*- e Lara Mendes Cesar*- * Aluna do crfrso de
Psicologia da UCG e pesquisadora do Nticleo de Estudos
Psicossociais (NEP-UCG) e *** Mestre em Psicologia '%ck/
pela UFMG, professora da Universidade Catklica de Goiâs
(UCG) e da Universidade Estadual de Goïfis (UfG).

A educaçâo e o cuidado dos filhos parece se corlstituir em
uma tarefa diffcil para os pais. Sobre o processo de
educaçào muito se tem discutido levando em
consideraçâo o contexto atual do educador (pais) e o do
educando (criança), além da anâlise da relaçâo existente
entre as partes envolvidas neste processo. M as o modo de
vida encontrado nas famflias da sociedade atual é
proveniente de uma longa histöria que perpassa toda a
época de transkâo entre os modos de vida ''tradicional'' e
''modema''. é sobre um recorte desta fase que tal pesquisa
se concentra, cujo objetivo é enfocar o ideério relacionado
à criança e sua educaçâo no seio da famllia, nas primeiras
décadas do XX. Trata-se de um trabalho de cunho
exploratörio, qualitativo, que tem como fonte o jornal
''Gazeta de Batataes'', publicado semanalmente nesta
época. Foi selecionado para anâlise o conjunto dos
nûmeros publicados nos anos de 1909/1910, 1914, 1919 e
1924. A anâlise incluiu uma leitura exaustiva dos nûmeros
na sua fntegra, a seleçâo dos artigos voltados para a

O lazer vem assumindo diversos significados ao longo do
tempo. O sistema capitalista se apropriou dessa irtstância
para gerar lucro incentivando o prazer efêmero,
irtstrumentalizando as emoçöes e oferecendo a
possibilidade da compra da felicidade como um artefato a
ser cortsumido. Diante da crescente insegurança do
cotidiano, a modem idade irtstaura sittlaçöes cada vés
mais interiores e individuais de lazer em espaços privados
e protegidos (shopping-centers, condomfnios fechados
etc). Este trabalho pretende refletir sobre como o
adolescente esté ocupando seu tempo no que se refere ao
lazer e a diversâo. Para isso foi realizado uma pesquisa
com 468 jovens de 13 a 18 anos de escolas da rede
estadual, da rede municipal e do ertsino particular para
investigar quais as atividades de diversâo dos
adolescentes, quais os programas que mais assistem na
TV, se possuem o hâbito de leitura, qual é o tema mais
ConRunA entre OS anRigos e Se fazenl ProgranAas Conl a
famflia. Pode-se perceber que assistir televisâo foi a
atividade mais exercida pelo jovem para se distrair,
mostrando a importância dos educadores utilizarem esse
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vefculo de comunicaçâo com teor educativo para tratar de
assuntos delicados ou diffceis de se abordar. As novelas
sâo os programas mais assistidos pelos adolescentes. Os
meninos assistem mais filmes, seriados, jogos, programas
esportivos, desenho animado e programas eröticos. As
meninas jé preferem mais as novelas, os programas de
auditörio, os clips musicais e os programas que falam de
moda. Outra forma de lazer apontada pelos jovens foi a
conversa com amigos e com a famflia. Os jovens se
ajudam mutuamente a enfrentar as dificuldades e
agregam-se para se sentirem menos frâgil. O assunto de
maior ênfase entre os antigos se refere à escolha do
parceiro ideal. Os adolescentes de nfvel söcio-econômico
baixo praticam mais esporte por ser uma atividade que
envolve pouco, ou nenhum, custo. Algumas formas de
lazer correspondem mais ao gênero masculino e outras
mais ao gênero feminino. Os meninos gastam mais o
tempo livre praticando esporte e navegando na intemet e
as garotas jâ gostam mais de ler e de ouvir mtisica. Os
joverts que possuem renda familiar mais elevada (acima
de seis salârios mfnimos), que estudam na rede particular
de ensino, usufruem mais dos lazeres pagos (cinema,
shopping, internet barzinhos/restaurantes, leitura de
revistas Veja, Isto é e jomais), do que os adolescentes com
renda familiar de até um salârio mfnimo, demonstrando
que as expectativas e o exercfcio do lazer sâo diferentes
dependendo dos fatores socioeconômicos e psicossociais.
Os adolescentes que possuem 10 grau (completo e
incompleto) e as meninas saem preferentemente com a
fanu-lia mostrando que o e1o com essa institukâo ainda
perdura na adolescência.

Palavras-chave: Adolescênda, lazer e diversno.

- Resumos de Ct/lpNn/ct?llt? Cientlf' Ica
catalogados como envolvendo menores. Destes, 145 foram
considerados pertinentes ao objetivo desta pesquisa, e 92
selecionados para anâlise qualitativa por fazerem mençâo
à violência sexual ou por dizerem respeito à contrataçâo e
dissoluçâo de matrimônio (processos de Emancipaçâo,
Suplemento e Supdmento de Idade, Licença para
Casamento, Coasentimento para Casamento, Suprimento
de Consentimento para Casamento, Autorizaçào para
Casamento, Divörcio, Desquite, Estupro e Defloramento).
A anâlise qualitativa efetuada envolveu primeiramente a
catalogaçào e fichamento de todos os processos e
posterior leitura fntegra dos 92 selecionados, de tal
maneira a serem definidos eixos teméticos descritivos do
seu contetîdo. A perda da virgindade aparece nos
processos de defloramento e estupro como mövel maior
para o processo contra agressor, destacando-se a inocência
da vftima. Os processos de emancipaçâo, licença,
consentimento, suprimento de corksentimento e
autorizaçâo para casamento revelam mulheres que,
submissas ao pâtrio poder, tem que recorrer à justka para
cortseguirem casar-se quando a vontade do pai ou do
tutor era contrâria, lançando mâo inclusive da
cortsumaçâo do ato sexual para tanto. Quanto ao
casamento, os processos de divörcio mostram como
razöes alegadas situaçöes de violência por parte do
homem, inexistência da virgindade pré nupcial, e
incompatibilidade de gênios. Este quadro revela a
importância da preservaçâo da virgindade pré-
matrimonial como indicativo da honradez da mulher, a
fragilidade e submissâo feminina frente à proteçâo e
poder masculino, relatividade da situaçào de menoridade
passfvel de alteraçâo pela pröpria legislaçâo jurfdica, e
prâticas que contrariam a idéia do ''amor eterno''.

Palavras-chave: infância, casamento e sexualidade
DES 12 A FAMILIA E MENORIDADE NO lNfClO DO
SICULO XX: CONCEPX ES SOBRE O MATRIMôNIO E
SEXUALIDADE EM PRX ESSOS JUDICIAIS NA
COMARCA DE RIBEIRAO PRETO - 1876 A 1927. Rajael
De Tilio* e Regina H. L. Caldana. Faatldade de Filosoja
Ciências e Letras da Ribeirno Preto da Universidade de .%0
Paulo

DES 13 A CRIANCA E SU# FAMfLIA NO INfCIO DO
SZCULO NO BM SIL: IDEIAS NUM JORNAL DA
CIDADE DE RIBEIRAO PRETO. Fentando Char Pasqua*,
Regina Helena Lima Caldana Departamento de Psicologia e
Effucflffib - FFCLRP/USP

As relaçöes familiares sâo produzidas e trartsformadas,
entre outros, pelo imaginério vigente em determinada
cultura e sua respectiva histöria. No que diz respeito às
relaçöes familiares o perfodo do infcio do século XX vem
sendo estudado e cortsiderado importante como ponto
inicial de uma série de trartsformaçôes que ocorreriam ao
longo do século. Este trabalho constitui-se numa
investigaçâo das concepçöes que permeavam as idéias
sobre educaçâo da criança na famflia no infcio do século
XX no Brasil, através da analise do jornal ''Diério da
Manhâ'', veiculado entâo no municfpio de Ribeirâo Preto -
SP, considerando-se o jornal como um importante meio de
disseminaçâo de idéias nesta época. Seu objetivo é
conhecer melhor o perfodo no que diz respeito à
mentalidade em termos de modelos de cuidado e
educaçâo recomendados, de préticas educativas proscritas
ou valorizadas, e das representaçöes e concepçöes sobre a
infância e a famflia. Selecionou-se, como material para
anélise, dois anos da publicaçâo, referentes
respectivamente à março de lgo7/fevereiro de 1908, e
janeiro/junho de 1923 e julho/dezembro de 1924; tal
recorte deveu-se à condkâo de manuseio do material, em
funçâo de seu estado de corkservaçâo. Adotou-se para a

Na sociedade ocidental, principalmente apös influência
da filosofia estöica no Cristianismo, o casamento sempre
foi visto como sendo a tînica maneira de se legitimar
moralmente a descendência e a trartsmissâo de berts,
fixando-se a partir do século XW I na Europa como locus
privilegiado do amor conjugal e da educaçâo e bem estar
das crianças. Da mesma forma, as maneiras pelas quais
adultos e crianças se relacionavam sofreu mudanças
significativas com o passar dos tempos; no Brasil, foi ao
longo do século XIX que a figura da mâe voltada para o
cuidado atento da criança, do marido e do lar, passou a
ocupar o papel central na dinâmica familiar. Este trabalho,
que faz parte de um projeto maior que pretende visualizar
e estudar concepçöes sobre a infância no Brasil da
passagem do século XIX para o XX, volta-se para o esttldo
das préticas referentes à contrataçâo de matrimônio
envolvendo menores (de 21 anos), algumas estratégias
sexuais pré-nupciais existentes relacionadas à contrataçâo,
e estratégias utilizadas para a dissoluçâo do casamento,
no perfodo em questâo, através da anélise de processos
judiciais datados de 1876 até 1927, contidos em 230 caixas-
arquivo do Arquivo do Förtlm da Comarca de Ribeirâo
Preto. De um total de 4860 processos, 537 foram
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presente investigaçzo uma anllise qualitativa que
compreendeu leituras sucessivas do material na busca de
regularidades e diferenças, com o cortstante apoio na
literatura referente ao perfodo, no intuito de compor um
quadro descritivo significativo e compreensivo. A anâlise
levada a efeito mostra, no perfodo em questâo, a presença
das seguintes idéias: 1) a valorizaçâo do casamento como
recurso ''natural'' que leva o homem à maturidade, e
cortseqûentemente viabiliza a constituiçào da famflia; e
paralelamente, principalmente em piadas e sétiras, uma
visâo irônica dele, como ''um fardo'' para o homem. 2) a
apresentaçâo da mulher como ''naturalmente'' destinada
ao espaço doméstico, cabendo-lhe plincipalmente o papel
de mâe (freqùentemente ligado à figura bfblica de Maria),
sendo que seu bom carâter e decência sâo os principais
recursos para educaçâo do filho; ao mesmo tempo,
''modernidades'' no seu comportamento, traduzidas na
vaidade ou participaçâo na vida polftica, sâo alvo de
ridicularizaçâo. 3) h criança, apresentada de forma
idealizada à imagem e semelhança da criança européia e
de um anjo, deve-se tolerar com indulgência as artes ou
travessuras. 4) Em termos de prâticas adotadas, o jomal
revela preocupaçâo tanto com a violência por parte dos
adultos, de que a criança é objeto, como com o trabalho
infantil na indtistria. 5) Grande espaço tem a atençâo à
educaçâo ptiblica e seu incentivo, com o convite a novas
prâticas de higiene e cuidado, e consideraçâo de sua
incumbência da tarefa de formaçào moral da criança. V&
se, neste conjunto de teméticas, indicadores de um
processo de mudanças sociais envolvendo a famflia e as
concepçöes que norteavam o contato com a criança, que
relacionam-se à intensificaçào do processo de
urbanizaçào.

- Resumos de Comunicaçâb Cientlf' lca
presente investigaçào teve por objetivo verificar a
evoluçao do comportamento de algumas crianças frente
às tarefas propostas, aos colegas e ao adulto mediador, ao
longo do perfodo de intervençâo, bem como relacionar
essa evoluçâo com dados individuais de problemas de
comportamento obtidos antes e depois da intervenç:o.
Participaram seis meninos, com idade entre oito e 12 anos,
encaminhados a uma clfnica de psicologia vinculada ao
SUS, com queixa de dificuldades escolares. Na avaliaçâo
pré-intervençâo feita junto às mâes, todos tinham
problemas de comportamento em nfvel clfnico na Escala
Comportamental Infantil A2 e mostravam algum
comprometimento em pelo menos um dos eixos do
Inventério de Comportamentos da Infância e
Adolescência - CBCL. As crianças foram atendidas em
dois grtzpos de três, durante vinte sessöes que foram
gravadas em vfdeo. Duas sessöes iniciais, duas do terço
intermediârio e duas da parte final da intervençâo foram
analisadas. Em cada sessâo, foram obseN ados quatro
perfodos de cinco minutos, correspondendo a diferentes
atividades, utilizando-se o sistema SCAN - Schedule for
Classroom Activity Norms; o comportamento era
codificado a cada 10 segundos, em uma dentre 12
categorias, tendo como referência a tarefa e as interaçöes.
A metade do material foi reavaliada pelo mesmo
observador apös 20 dias, obtendo-se fndices de
estabilidade acima de 800/0. Os resultados das observaçöes
indicaram, desde o infcio do processo, alta concentraçâo
de comportamentos orientados para a realizaçâo das
tarefas propostas, ocupando, estimativamente, mais de
60% do tempo. Os dois grupos diferiram quanto à
evoluçâo dos comportamentos durante as oficinas, um
deles mostrando aumento nas interaçôes e o outro, no
envolvimento com as atividades propostas. Ao se
analisarem os casos individuais, essas mudanças nào
mostram correspondência direta com melhoras de
comporlamento relatadas pelas mâes apls a intervençâo,
relativas a hiperatividade, retraimento e problemas
sociais. Aparentemente, as melhoras se associam à
estrutura das oficinas, que induz a participaçâo ativa das
crianças em atividades constrtltivas conjuntas desde o
infcio da intervençâo.

FAPESP; CNPq

Palavras-chave: intervençno, crfcnfc, comportamento

Palavras-chave: injânciayjamilia, cffucflffib

DES 14 OFICINA DE LINGUAGEM
COMPORTAM ENTOS DOS PARTICIPANTES
DURANTE O PRIV ESSO.. Luciana Carla dos Santos
Elias*yuniversidade de ,sf'ft? Paulo, Ribeirà'o Preto, SP) ,
Michelie Cristine Mazzetto Betti* (Universidade de Rfàcirfib
Preto, SP) e Edna Maria Marturano (Universidade de 5/'fn
Paulo, Rïàcirfi'o Preto, SP)

A Oficina de Linguagem constitui modalidade de
intervençio para crianças com desempenho escolar pobre,
tendo por metas, entre outras, melhorar sua realizaçâo
acadêm ica e aumentar sua motivaçâo para a
aprendizagem escolar. A intervençâo, pautada por
princfpios de aprendizagem mediada, inclui encontros
semanais em pequenos gnzpos, com duraçâo de uma hora
e meia a duas horas. As sessöes sâo estruturadas em torno
de tarefas coletivas como pesquisas e projetos, onde a
linguagem oral e escrita é usada ativamente como meio
para alcançar os objetivos comurts. Essa modalidade de
atendimento tem sido oferecida à clientela de uma clfnica
de psicologia vinculada ao SUS, cuja demanda estâ
constitufda de crianças com baixo desempenho escolar
associado a dificuldades söcio-emocionais. Em estudo
anterior com 20 crianças, observaram-se melhoras
significativas tanto nas habilidades acadêmicas como nos
problemas de comportamento, embora em algumas
crianças os problemas de comportamento persistam em
nfvel clfnico. Considerando a necessidade de esclarecer os
rocessos que podem ter levado a esses resultados, aP
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DES 15 DIFERENCAS ENTRE OS SEXOS NO FALAR-
DE-SI NAS SALAS DE BATE-PAPO DA INTERNET: UM
ESTUDO EXPLOIGTURIO. Ana Cristina Garcia Dias-
(Universidade de S1ib Paulo, .sJt? Paulo, SP) e Mcrcc Antônio
Pereira Teixeira (Universidade Regional Integrada, Erechim,
13S).

As salas de bate-papo da Internet permitem novas formas
de interaçâo e revelaçâo de si. Diferenças de gênero na
revelaçâo de si tradicionalmente apontadas na literatura
podem encontrar-se diminufdas ou mesmo apagadas na
Internet, uma vez que a imagem pessoal nâo se
encontraria comprometida da mesma maneira que no
contexto face a face. O anonimato e o distanciamento
ffsico, caracterfsticas do ambiente, oportunizariam aos
homens a discussâo mais aberta de seus sentimentos e
emoçöes, enquanto mulheres poderiam falar mais
abertamente de fantasias e desejos sexuais. O objetivo
deste estudo foi explorar o comportamento e opiniöes de
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jovens acerca da revelaçâo de si nas salas de bate-papo.
Participaram desta pesquisa 128 jovens (média de idade
17,02 anos), 61,7% mulheres, estudantes de uma escola de
ensino médio e de uma faculdade da Grande Sâo Paulo.
Eles responderam em sala de aula um questionério
desenvolvido para este estudo, abordando motivaçöes,
hâbitos e atitudes em relaçio às salas de bate-papo na
Internet. A andlise dos dados revelou que homerks e
mulheres nâo diferiram quanto aos motivos pelos quais
utilizavam as salas de conversaçào, tendo predominado as
opçöes ''se divertir'' (74,4:$) e ''conhecer pessoas'' (48,8$0).
Ressalte-se, no entanto, que cerca de 60% dos
respondentes declararam participar de bate-papos
virtuais com uma freqûência inferior a uma vez por
semana. Um percentual significativamente superior de
mulheres (em comparaçâo ao homens) indicou criar
personagens ao entrar nas salas de conversaçâo, enquanto
um maior percentual de homens (em relaçâo às mulheres)
declarou achar mais fâcil conversar sobre assuntos
fntimos nas salas de conversaçâo do que em uma relaçâo
face à face (por se sentirem mais protegidos no primeiro
ambiente). A grande maioria dos participantes indicou
que nâo busca as salas de bate-papo para resolver
problemas pessoais (88,9tr0), embora 25% tertha
reconhecido que as conversas nas salas os ajudam a se
conhecer melhor. Os resultados sugerem que as salas de
bate-papo se constituem principalmente num ambiente
ltidico que pode facilitar ou nâo a aproximaçâo com
outras pessoas. Os homerts parecem perceber as salas da
Intem et como um ambiente protegido que lhes possibilita
expressar aspectos mais fntimos de si, algo que
provavelmente nâo é usual nas interaçöes face a face.
Neste estudo, contudo, nâo investigou-se o que
significariam estes ''aspectos fntimos''; este termo pode ter
sido interpretado tanto como sentimentos, angtistias e
projetos de vida mais amplos quanto como expressöes de
desejo sexual mais momentâneo. Por outro lado, o fato de
as mulheres criarem mais personagerts nas salas de bate-
papo nos sugere que elas sâo mais receosas do que os
homens de se exporem nesse ambiente, ou ainda que elas
usam esse meio como um espaço para uma exploraçâo
ltidica de si de uma maneira mais intensa do que os
homems. Os resultados obtidos indicam a necessidade de
mais investigaça s sobre os efeitos da Intem et na
revelaçâo de si e no desenvolvimento da intimidade.

Apoio: CAPES

Palavras-chave:/clnr-lc-sf, intimidade, Internet

RPJI//nI)J de Cplp7gr/ïclllo Cientiflca
sintltico, além de fazer uma aproximaçào com o contexto
social das crianças. A perspectiva de utilizar histörias
relatados pelas pröprias crianças resgata o interesse pelo
cödigo escrito e assim, possibilita construçio de textos
com uma estrutura narrativa mais elaborada. Utilizando a
brinquedoteca que é um espaw preparado para estimular
a criança à atividades ltîdicas, a presente pesquisa visa
transcrever as histörias contadas e, apös encenaçöes e
montagem de painéis, analisar a constrtlçâo de textos
narrativos, observando as estnlturas narrativas nas
histörias nas diferentes fases (oral e escrita). Participaram
do estudo 33 crianças escolares, na faixa etâria de 8 a 12
anos, pertencentes as turmas de reforço escolar das 2* e 3a
séries de uma creche na periferia de Belém-PA. Para
coleta dos dados foram empregados tesouras, giz de cera,
lâpis de cor, cartolinas, fantasias, revistas, etc., além de
câmera filmadora, micro-gravador e mâquina fotogrâfica.
Foram atendidas duas hzrmas diariamente no perfodo da
tarde, com duraçâo de trinta minutos para cada turma
durante 3 meses. A pesquisa apresentou quatro fases
distintas. Na primeira, os paMicipantes contavam
histörias, tendo o objetivo de fazer um levantamento de
quais histörias as crianças conheciam e de seu repertörio
lingufstico. No segundo momento, eles escolhiam uma
das histörias contadas para representâ-la em forma de
teatro. Posteriormente - terceira fase - os participantes
montavam um painel alusivo à mesma histöria. A tiltima
fase era destinada para elaboraçâo de um texto narrativo
da mesma histöria das fases antecedentes. As histörias
contadas foram comstitufdas, principalmente, pelas
categorias: Personagem Principal e Descontinuidade. Em
todos os textos coletados verificamos a presença das
seguintes categorias: Contexto, Personagem Principal,
Personagem Secundârio e Tema. Nas narrativas da turma
de segunda série, a freqûência da categoria
Descontinuidade foi maior do que nas narrativas da
terceira série. A categoria Relaçöes de Causalidade foi
exclusiva dos textos escritos pelos alunos da terceira série,
assim como as categorias Tftulo e Tema, que foram mais
freqûente nas narrativas dessa turma. Portanto, as
histörias relatadas eram mais difusas e com poucos
elementos compondo a trama. As histöria escrita jé
possufam uma relaçâo mais nftida com as estruturas
narrativas. A pesquisa mostrou-se uma estratégia eficiente
para tom ar a prâtica da escrita mais interessante para as
crianças, além de possibilitar uma reavaliaçâo dos
educadores de quais os pontos deficientes de seus alunos
na atividade de construçâo de texto. Dessa forma a
pesquisa torna-se uma opçâo de implementaçâo no
conteûdo escolar.

DES 16 DA FALA PARA ESCRITA: CONTOS DE
HISO RIA EM SITUAG O LUDICA COMO
ESTRATZGIA PAIG  O DESENVOLVIMENTO DE UMA
ESCRITA MAIS INTELIGIW L. Maria Lûcia Chaves Lima*
(Universidade Federal do Park Belém-lMlyLarissa Gonçalves
Medeiros* (Universidade Federal do Park Belém-PA) e Celina
Maria Cclino Magalhnes (Profa. Dra. :0 Dqmrtamento de
Psicologia Experimental da Universidade Federal ff0 Park
Belém-PA).

Projeto financiado pelo CNPq
Palavras-chave: brinquedoteca; conslm flo de texto; contexto
social.

DES 17 AS NAIGATIVAS DAS CRIANCAS COM
MANIFESTAX ES SOW TICAS NO CONTEXTO DO
JOGO DO RABISCO DE WINNICOU . Carla MJHJ
Ventura Tarasconi** (Universidade de Passo Ftl/î#o/Rs - Curso
de Psicolqia)

A complexidade e a riqueza das relaçöes entre a vida
ffsica e a vida psfquica fascinam. Pensar o somâtico em
relaçâo ao psfquico vem orientando o campo de pesquisas
cientfficas, revelando-se como uma tarefa instigante e

A criança, ao ingressar pela primeira vez na escola, jâ traz
uma bagagem cultural que reflete suas rafzes. As escolas,
salvo raras exceçöes, pouco valorizam esse conhecimento
pré-existente em seus programas para aquiskâo de letras
e ntimeros. Ouvir e contar histörias cortstituem uma
condkâo favorâvel para expandir o conhecimento léxico e
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desafiadora. Considerando que o discurso do senso
comum hl muito incorporou o verbo somatizar com
diferentes conotaçöes, neste estudo é priorizada a forma
de somatizaçâo recorrente, relacionada a uma maneira
articular de expressâo ''psico-corporal'', que refleteP
tendências subjetivas, com queixas permanentes ou
passageiras de afecçöes ffsicas. Desta forma, o somatizar
cortstitui-se numa manifestaçâo no orgânico de algo do
psfquico. Contudo, quando se procura conhecer as
caracterfsticas desta relaçào, a simplicidade parece
desaparecer e uma série de questöes e suposiç&s sobre
estas manifestaçöes sâo levantadas. Esta pesquisa visou
estudar as narrativas das crianças com manifestaçöes
somâticas no contexto do squiggle game de Winnicott,
que, como recurso terapêutico, exerce um importante
papel dentro da psicologia clfnica, especialmente como
mediador entre a criança e o terapeuta. Utilizou-se um
delineamento de estudo de caso, com quatro crianças que
apresentavam queixas sométicas como motivo de cortsulta
psicolögica comparadas a quatro crianças que n:o
apresentavam queixas nem buscaram atendimento. Foram
analisados e comparados nos dois grupos, os dados da
situaçâo familiar e os temas freqttentes nas verbalizaçöes
produzidas durante o jogo do rabisco. Nas verbalizaçœs,
examinou-se as vivências e as experiências das crianças,
relatadas em forma de narrativas autobiogrâficas, criadas
para dar sentido e significado à experiência. Os resultados
mostraram que caracterfsticas ligadas as somatizaçöes
mantêm-se nas narrativas produzidas durante o jogo,
contrastando com as produzidas pelas crianças sem
queixas, que nâo cortstrufram narrativas. Temas como
morte, doença, dores, velhice e tristeza foram comuns nas
crianças somatizantes. Jâ as crianças sem somatizaçöes,
desenvolveram uma temética lûdica, acompanhada de
sentimentos prazerosos. Estas tiltimas apresentaram uma
capacidade de simbolizaçâo evidenciada nas brincadeiras
que desenvolveram no contexto do jogo do rabisco e nos
desenhos que produziram como conseqùência desta
atitude llidica, nâo evidenciada pelas crianças com
manifestaçöes somâticas, que estiveram sempre,
prioritariamente, preocupadas em narrar suas
preocupaçöes. Além de uma maior diversidade nas
verbalizaçöes e nas brincadeiras, as crianças sem queixas
apresentaram capacidade para planejar atividades,
envolvendo o entrevistador neste planejamento e
revelando o uso de estratégias cognitivas. Portanto, as
crianças sem queixas foram criativas em suas atividades,
nâo repetindo motivos como fizeram as crianças com
manifestaçöes somâticas. O estudo das narrativas das
crianças com manifestaçöes somâticas permitiu que se
entendesse como as crianças articulam e significam suas
vivências e sentimentos. Possibilitar às crianças que criem
narrativas é permitir que contem suas histörias de vida e
signifiquem o que acontece com elas, permitindo que o
narrador relate as histörias de sua pröpria vida. Enfim, a
cortstruçâo de narrativas, eliciadas a partir do jogo do
rabisco que organiza suas vivências e experiências, pode
configurar-se como um importante irtstnzmento de
avaliaçâo e anâlise de como a criança vem significando o
que ocorre em sua vida

- Resumos de Ct?p7va/c/ll(? Cientsca
DES 18 RELAIAO PAI-BEBZ: AS ATIVIDADES QUE
O PAI REALIZA COM O BEBI DE TRZS MESES. Rita de
Câssia Sobreira Lopes, Mcrjnrk Loh Aguiar-, Carolina
Gls//cHv' e Cesar Augusto Piccinini (Programa de PJs-
Graduaçâb em Psicologia do Desenvolvimento, Instituto de
Psicologia, LJFRGS' Porto Alegre, RS)

As pesquisas sobre a relaçâo pai e filho têm crescido em
ntimero a partir da década de 80. O papel desempenhado
pelo pai tem sido definido pela forma como o pai se ocupa
de seu filho, isto é, pelas tarefas que realiza com ele. Desse
modo, o papel que o pai exerce passou a ser alvo de
exigéncias fundadas pela sociedade. O 'pai moderno' tenta
assumir o vazio criado pela diminukâo da participaçâo da
mâe nos cuidados. Assim, os 'novos pais' sâo aqueles que
procuram e, muitas vezes, obtêm a igualdade com a màe
nos cuidados ao bebê. Neste sentido, o presente estudo
investigou as atividades que o pai realiza com o bebê,
bem como sua percepçào acerca delas, isto é, quais as
mais e menos prazerosas. Participaram deste estudo 39
pais adultos que esperavam seu primeiro filho, residiam
com as mies do bebê e eram de famflias de nfveis söcio-
econômicos e escolaridades variados. A amostra foi
selecionada entre os participantes de um projeto maior
intitulado Aspectos subjetivos e comportamentais da
interaçlo pais-bebê/criança que, a partir de um
delineamento longitudinal, acompanha famflias desde a
gestaçao até o terceiro ano de vida da criança
(GIDEP/UFRGS). Os pais foram entrevistados quando o
bebê tinha 3 meses de idade. As entrevistas foram
analisadas através de anâlise de contetido. Foram
privilegiados, para a anâlise, quatro töpicos da entrevista.
No primeiro töpico, tarefas realizadas no dia-a-dia com o
bebê, uma parcela dos pais (39t$) referiu realizar tarefas
de cuidado. Alguns pais (31To) mencionaram que n;o
realizavam tarefas de cuidados ao bebê e, entre estes, 14%
referiram se ocupar de tarefas domésticas a fim de liberar
a màe para os cuidados com o filho. Com relaçâo ao
segundo töpico, como os pais brincavam com o bebê,
destacaram-se as atividades ue envolviam comunicaçâoCl
com o bebê (670/0), como por exemplo conversa e trocas
recfprocas. No tocante ao terceiro töpico, o que mais
gostavam de fazer com o bebê, os resultados apontaram
que muitos pais (360/0) preferiam atividades que
envolvessem comunicaçâo com o bebêz seguidas de
atividades de lazer (260/4 como passear com o filho e ver
W . Jé as tarefas de cuidado foram amplamente
mencionadas (670/0) em resposta à quarta questâo sobre o
que menos gostavam de fazer com o bebê. Destes, muitos
pais (41% aludiram sentir-se menos capazes que as mâes
para realizarem tais tarefas. Estes resultados parecem
refletir o momento atuat no qual os pais se vêem
solicitados a serem mais participativos nos cuidados ao
bebê, mesmo que muitas vezes nâo cortsigam responder a
tais exigências.

Palavras-chave: Relaçâ'o pai-bebl, participaçâb do pai, S/J de
trh meses

Palavras-chave: Narrativas; manifestaçàb somética; .#gt? do
rabisco

DES 19 IDENTIDADE DE GZNERO E
HOMOSSEXUALIDADE ENTRE OS CLUBBEIQS. Adriene
Resende Alves* Luciana Henriques Pontes* M ichelângela
Gonçalves Madeira* (Dmartanlento de Psicologia Escolar e Jo
Desenvolvimento, Universidade de Brasllia, Brast-lia - DF)

Na adolescência, os grupos passam a representar
191
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importante papel na cortstitukâo da identidade dos
sujeitos. O presente estudo tem como objetivo investigar
elementos relacionados à formaçâo de grtlpos e seu papel
na identidade sexual e de gênero de uma especffica
categoria de adolescentes autodenominada ''clubbers''. Os
clubbers sâo adolescentes e jovens de classe média e alta
que freqûentam festas caracterizadas pelo uso corrente de
drogas lisérgicas e por expressarem um visual andrögino,
com nattlralizaçào da homossexualidade bem como de
prlticas homossexuais, independente da real orientaçâo
sexual dos envolvidos. A sexualidade é um fator essencial
para compreensào das relaçöes humanas no âmbito da
afetividade. No caso da orientaçào homossexual, as
interaçöes afetivas sào comprometidas pelo julgamento
social e pelo preconceito. Os participantes da pesquisa
foram 06 adolescentes de classe média, sendo três
meninas e 3 meninos, 2 deles cursando o ertsino médio e
os outros 4 faculdade, com idade entre 17 e 21 anos e que
se dizem freqfientadores assfduos de raves, que seria as
festas tfpicas desse grupo. Os participantes foram
selecionados a partir de indicaçâo de outros clubbers e
por compartilharem caracterfsticas compatfveis com o
estudo. As hipöteses levantadas foram: (a) existe uma
ideologia clubber e seus integrantes a conhecem; (b) a
homossexualidade é encarada de forma natural nesse
grtlpo; (c) existe preconceito em relaçâo a
homossexualidade na tribo clubber; (d) o uso de drogas
funciona como um facilitador das relaçöes homossexuais.
Foram aplicadas entrevistas semi-estnlturadas
individuais audiogravadas e transcritas. Os
procedimentos de anllise foram baseados em elementos
da anâlise de contelidos. A partir da pré-anllise, foram
criados eixos de anâlise qualitativa, cada eixo relacionado
a uma das hipöteses levantadas, que norteou a
categorizaçâo das respostas. As anâlises evidenciaram que
os entrevistados nâo compartilham ideologias gnlpais.
Todos os participantes ressaltaram a estética clubber e as
drogas utilizadas em grupo como os fatores mais
relevantes para a unidade do mesmo. Nâo apresentaram
uma identidade de grtzpo cortsolidada, embora
demonstrassem ter a identidade individual bem
estabelecida. Em relaçâo à homossexualidade, todos
apresentaram naturalidade em lidar com a questâo,
relatando participaçâo em prâticas homossexuais ou
apresentando receptividade para experimentarem essa
experiência. Ainda, reafirmaram nâo haver nenhuma
martifestaçâo de preconceito nas raves. Nâo foi verificado
nenhuma relaçâo direta do uso de drogas e a
homossexualidade.

- Resumos de Ctmppfctzl't'ip Cientlf' lca
estudar esse fenômeno levando em conta a relaçâo que o
'ovem estabelece com a escola, com a famûia e com aJ
sociedade. Com o objetivo de estudar a relaçao do
adolescente com a educaçio escolar e suas conseqtiências
para o aparecimento da indisciplina, realizou-se uma
pesquisa com 468 adolescentes com idade variando entre
treze e dezoito anos, de escolas das redes estadual,
municipal e particular dos ensinos fundamental e médio
da cidade de Anâpolis (GO) para avaliar algurts fatores
intra-escolares que podem estar influenciando no
aparecimento da indisciplina. Questöes como relaçâo
professor-aluno, motivaçào dos joveas diante do estudo,
percepçâo da qualidade das aulas, das formas de
avaliaçâo, dos contetidos ministrados e do currfculo
escolar foram relacionadas com o objetivo de entender
atitudes como desatençâo, absentefsmo, cola durante as
avaliaçöes e até a reprovaçlo. O irtstrumento utilizado foi
o questionârio contendo perguntas estrtlturadas. Os
adolescentes deveriam estar entre os 13 e os 18 anos e
estar cursando o ensino fundamental ou médio. A anâlise
dos dados foi feita no SPSS (Statistical Package for Social
Science), programa especializado para anâlise de dados de
pesquisa. A pesquisa cortstatou que algurts joverts nâo
apresentam vinculo com o aprender e nâo aprovam o
contekido dado em sala por achar que ele estâ
desvinculado com a vida profissional. Os alunos da rede
ptiblica, que possuem renda familiar mais baixa estâo
mais insatisfeitos com a qualidade das aulas, com o
professor e apresentam maior incidência de reprovaçâo,
porém sâo passivos diante dessa situaçâo, pois nâo
conseguem propor altem ativas para transformâ-la. O
gênero e a irkserçào no mercado de trabalho também
influenciam o envolvimento que o jovem estabelece com a
escola e, cortseqûentemente, o surgimento de ''atos
indisciplinadosn. A cola é um recurso bastante utilizado
pelos adolescentes, o que denota a necessidade de se
discutir sobre a concepçâo de moral, de ética e de
aprendizagem que o sistema capitalista vem difundindo
na sociedade. Pode-se concluir que os educadores devem
avaliar os equfvocos do sistema escolar, pois a indisciplina
pode ser resultante da incapacidade da escola atender os
interesses dos alunos. Todos esses fatores influenciam no
aparecimento da ''indisciplina'', portanto, o sistema
educacional precisa ser reperksado, pois ele nâo estâ
exercendo com plenitude a sua funçâo de formar
cidadâos.

Palavras-chave: educaçâo, indisciplina ejovem.

Palavras-chave: lmnlcssexudffkfk, cluslxrs c jrflvs urscucs .

DES 20 A RELAG O DO JOW M COM A
EDUCAG O ESCOLAR E OS FATORES QUE
INFLUENCIAM NA INDISCIPLINA. Juliana de Cflsàro
Chaves*** Regilane Gomes Barbosa* - 'MM estre cn: Psicologia
Socin! pela UFMG, professora da Universidade Cat6lica de
Goiés (UCG) e da Universidade Estadual de Goïls (UEG) c
'Aluna do cfrso de Psicologia da UCG- GO e Bolsista do BIC -
UPG -UCG.

Esse trabalho faz uma anélise sobre as possfveis relaçöes
entre adolescência e indisciplina. A noçâo de disciplina
varia dependendo do contexto, da abordagem de ensino e
da concepçao de ser humano, portanto é necessério

As trartsformaçöes söcio-culturais e econômicas
inlluenciam nas formas de engajamento polftico das
pessoas e, mais especificamente, dos jovens. Os anos 60 e
70 foram marcados pela preocupaçâo dos adolescentes
com a polftica, com os hâbitos e com os costumes. A
difusâo da competiçâo e, conseqùentemente, do
individualismo, deixaram as pessoas mais irtsensfveis
diante das causas ptîblicas. Para avaliar, portanto, o
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DES 21 UMA ANXLISE DA VISâO POLITICA DO
JOVEM NO MUNDO MODERNO. Juliana de Castro
Chaves*''* Roberta Pires de Souza* - *+*M :slre em Psicologia
Social pela UFMG, projessora da Universidade Catélica de
Gcfls (UCG) e da Universidade Estadual de Goiés (UEG) e
'Aluna do clzrsn de Psicologia da UCG- GO e Bolsista do BIC -
UPG -LICG.
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espaw que ocupa hoje a dimensâo da polftica no mundo
jovem, perguntamos sobre o seu interesse com relaçào a
essa tem âtica. Foi realizado um perfil do adolescente em
diferentes grupos a partir dos cruzamentos das temâticas
pesquisadas com idade, sexo, escola ptiblica escola
particular, rtfvel söcio-econômico etc.). O instrumento de
coleta de dados foi o questionârio com perguntas
estruturadas. Os critérios para a escolha dos locais
pesquisados foram a existência de adolescentes de 13 a 18
anos, do sexo masculino e feminino que estivessem em
perfodo escolar. O nûmero de questionérios aplicados foi
definido por meio de técnica de amostra probabilfstica,
com seleçâo aleatöria nos colégios. Os resultados foram
tratados e analisados estatisticamente no programa
Statistical Package for the Social Science (SPSS). Para
investigar a temética em questâo, foi perguntado aos
adolescentes sobre o seu interesse por polftica, sobre o
acompanhamento dos acontecimentos polfticos e quais
seriam as possfveis medidas que poderiam ser tomadas
pela gestào municipal de sua cidade. Pode-se concluir que
a maioria dos adolescentes encontra-se desinteressado e
nâo acompanha os acontecimentos polfticos. A alienaçâo
esté mais presente nos joverts de classe baixa, que
estudam em escolas ptiblicas. Esses dados sâo
preocupantes pois a alienaçlo faz com que seja mais fâcil
acontecer a reproduçâo da ideologia dom inante que
reforça o estado de dominaçâo e de exclusâo dessa parcela
da populaçâo. A descrença com relaçâo aos polfticos
também é apontada quando eles sugerem
prioritariamente ética e compromisso na gest:o
administrativa e quando se interessam mais pela polftica
externa do que pela polftica do pafs. Na medida que eles
vâo ascendendo de nfvel escolar hé uma maior
aproximaçâo da polftica, o que nos leva a inferir que esse
interesse é imediatista, devido ao vestibular, e nâo um
exercfcio corksciente e contfnuo de cidadania. Uma grande
parte dos adolescentes n;o se considera agente
trarksformador da sociedade pois quando indagados sobre
propostas para melhoria da sua cidade se eximiram de
apontar alguma sugestâo.

Palavras-chave: indivkduo, adolescência, polt-tica
modernidade.

Resumos de Ctmpzp/clflt? Cientfr lca
conta o contexto söcio-histörico, a relaçào com outros
fenômenos e o que caracteriza esse ato como violento.
Este trabalho tenta esclarecer alguns fatores que podem
influenciar a manifestaçâo violenta dos joverts na
irtstitukâo escolar a partir de uma perspectiva söcio-
histörica. Para isso foi realizada uma pesquisa junto a 468
adolescentes sobre a percepçào a respeito da violência que
lhes é atribufda, a depredaçâo nas escolas e os motivos
apontados para justificâ-la. Os dados mostram que os
pröprios joverts se acham violentos. Sepmdo eles, essa
crença se traduz na depredaçào das escolas. Esse
comportamento é justificado pelas estratégias ideolögicas
da universalizaçào e da nattlralizaçio, que retiram desse
fenômeno o seu carâter histörico e a compreertsâo dos
fatores que influenciam a depredaçâo escolar. Fazer
bagunça e depredar a escola sâo vistos como sinônimo de
uma rebeldia particular desse estâgio do desenvolvimento
e como um comportamento biolögico. Essa percepçào
pode ser usada para justificar atos de violência. Essa
violência é mais percebida pelos jovens da rede ptiblica,
que possuem renda familiar de até um salério mfnimo,
mostrando que a representaçao social do jovem pobre ser
violendo se reproduz na escola. A violência trartscende as
uestöes imediatamente visfveis e significadas. 2Cl
importante destacar que a desigualdade social, os maus
tratos ffsicos e morais que os joverts sofrem podem acabar
por despertar-lhes uma atitude permanente de
desconfiança e de auto-defesa. Ao mesmo tempo em que a
escola é um refflgio da violência que vem de fora,
reprodutora dos conflitos advindos do plano
macroestrutural, ela também expressa e produz a sua
pröpria violência. Diante de todas essas adversidades, os
jovens podem acabar transgredindo as leis impostas pela
sociedade por nâo acreditarem no sistema contraditörio
de normas.

DES 23 A TELEVIS/O: INSTRUMENTO
DILAPIDADOR DA INFâNCIA. Luciana Araujo Gomes*
(Universidade Estkio de sJ, Resende-Rl)

O texto refere-se a uma Comurticaçâo Cientffica As
crialxas, na atualidade, encontram-se enclausuradas
numa sociedade eletrônica, dentro da qual a TV tem se
caraderizado como o principal fardo de excitaçâo
humana, que engendra valores e lança-os aos homens.
Nâo isentando às crianças de suas chuvas valorativas, a
efv contribui para taché-las como pequenos espectadores,
uma vez que seus programas nâo delimitam faixas etérias.
Por conta disto, assiste-se a uma transformaçâo dos seres
crialxas, que vêm paulatinamente antecipando-se como
seres adultos, visto que se encontram expostos à
assimilaçâo de valores nëo mediados, propagados pela
mfdia televisiva. O estudo compreendeu uma pesquisa
teörico-bibliogréfica a qual demarcou a televisâo
enquanto desfrutadora de um papel traztsformador da
realidade social. Propôs-se perksar a sociedade hodierna,
no que conceme ao seu delineamento, como mediadora,
enquanto configurada pela presença da TV, e os
comprometimentos desta liltima na formaçâo e satide
psicolögica dos pequenos seres, na medida que contribui
para dissipar o signo criança, emergido por volta do
século XVllI e, que tâo fortemente esteve firmado sobre os
pilares sociais. A metodologia empregada colzsistiu na
anâlise da literatura cientffica no tocante à atual
configuraçào social enquanto norteada pela vigência da
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DES 22 O JOVEM E AS DIW RSAS FACES DA
WOLZNCIA: UMA AW LISE DA DEPREDAG O
ESCOLAR. Juliana de Castro Chaves-* e lkoberta Pires de
Souza* - *HMestre em Psicologia Social pela UFMG projessora
da Universidade Catôlica de Goifis (UCG) c da Universidade
Estadual de Gcils (UEG) e 'Aluna do cwrso de Psicologia da
UCG- GO e Bolsista ffo BIC - 7PG -LICG.

A concepç:o de violência estâ ligada à idéia de tratar uma
pessoa como coisa, ou seja, como alguém destitufdo de
dignidade e liberdade. Esse conceito tem como base a
violaçào dos direitos humanos. Nesse sentido, a violência
nâo é vista apenas pelo uso da força, a violência ffsica,
mas numa dimensâo que ultrapassa o que os olhos podem
ertxergar e o que se é capaz de sentir. A violência assume
um carâter ffsico e um carâter simbölico, que se
manifestam concretamente através da discriminaçâo, do
preconceito e da exclusâo do outro. A definkâo do que é
violência depende da época, do contexto, do enfoque de
quem analisa e das relaçöes com outros fenômenos.
Qualquer ato de violência deve ser estudado levando em
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televisào, e sua contribukào à dilapidaçào da infância. O
estudo também valeu-se do fato dos seres adultos
encontrarem-se contemporaneamente infantilizando-se,
significando também uma caracterfstica desta mesma
sociedade eletrônica, fomentadora de valores promfscuos,
propagados, em sua grande parte, pela mfdia televisiva. O
propösito foi entâo, analisar a televisâo e seus
comprometimentos no que tange aos comportamentos
sociais, focando mais especificamente a formaçào e saûde
psicolögica dos seres crianças, considerando-se a satide
psicolögica como um equilibrio psfquico, emocional e
cognitivo. Com o estudo, concluiu-se que: numa
sociedade onde crianças estâo adultificando-se e os
adultos infantilizando-se, logo, ambos os seres fundindo-
se numa tinica etapa de desenvolvimento caracterolögico,
é possfvel presumir que o conceito simbölico de infância,
tal como o signo criança, emanados por volta do século
XVIII na Histöria Social, nâo mais se condizem com o
conceito impresso na sociedade passada. A infância é uma
invençâo histörica destinada a uma finalidade prâtica, a
qual expressa a preconizaçâo social no que diz respeito a
forma pela qual indivfduos e meio configuram-se. Porém,
assiste-se na contemporaneidade ao desenquadrar e ao
desarraigar dos pequenos seres, no que confere as suas
antigas condköes de seres crianças. A realidade atual
deixa claro que a sociedade nâo precisa mais de crianças,
e estas n:o precisam mais de infância. Neste sentido, J
também possfvel presumir que a sociedade hodiem a nâo
precisa mais de idosos, mas apenas de adultos, uma vez
que o que é apregoado, é a indefinida, ou mesmo a
imortalizada juventude.

- Resumos de Comunicaçso Cientlf' lca
anos. A produçâo a partir de estfmulos verbais aparece
aos 7 anos. A compreertsào da situaçio envolvendo ''falsa
crença'' (conteûdos mentais conflitantes entre si), aparece
significativamente aos 5 anos, estabilizando-se aos 9 anos
(porém o entendimento do enunciado dessa situaçâo jé se
consolida aos 7); a produçâo se estabiliza a partir dos 9,
mas nâo atinge a totalidade dos sujeitos até os 13 anos. A
compreensâo da crença conflitante com a realidade
aumenta até os 9 anos. A produçào de representaçöes
grlficas adequadas dessa situaçâo sö aparece nesta idade,
apresentando dificuldades mesmo aos 13 anos. As
crianças mostraram um maior entendimento das crenças
conflitantes do que da crença em conflito explfcito com a
realidade. A capacidade de descrever verbalmente
situaçöes envolvendo representaçöes de 2a e 3a ordens
aparece aos 9 anos, n:o mudando significativamente nas
amostras subseqûentes: a compreertsâo de ''pensamentos
sobre pensamentos'' se mostra diffcil mesmo para crianças
de 13 anos. O entendimento de enunciados contendo tais
aninhamentos hierérquicos aparece aos 5 anos e nâo sofre,
apös os 9 anos, quedas com o acréscimo de novos balöes
imbricados, talvez pela menor complexidade da tarefa de
escolha da resposta gréfica correta apös ouvir o
enunciado, em relaçâo à verbalizaçâo de uma resposta. A
produçâo de representaçöes grâficas de pensamentos
imbricados aparece aos 9, mantendo-se estâvel até os 13
anos. Em determinadas faixas etârias, procedimentos
menos complexos (compreensio passiva das
representaçöes) permitiam o aparecimento de mais
resultados positivos do que os mais complexos (produçâo
ativa das representaçöes), sugerindo que estas crianças
estavam em uma idade de transkao em relaçâo à
compreensâo dos conceitos abordados, a Zona de
Desenvolvimento Proximal.

Palavras-chave: Televisno; Infância; Desenvolvimento

DES 24 ONTOGZNESE DA TEORIA DA MENTE E
REPRESENTAG O GG FICA DE CONTEUDOS
MENTAIS. Cléudia F. Rcdrfpfcz*, Janatha C. 8. Silva* e
Eduardo B. Ottoni (Depto. de Psicolojia fx/zrfrncrfll/,
Instituto de Psicologia, Universidade de Sao Paulo, S. Paulo,
SP)

Estudamos a ontogênese da Teoria da Mente (capacidade
de atribuir pensamentos e conteûdos mentais a outros
indivfduos), utilizando a representaçâo grâfica de ''balöes
de pertsamento'', aplicada a indicadores de diferentes
estâgios deste desenvolvimento, como a compreensâo de
''falsas crenças'' (contetidos mentais conflitantes entre si
ou com a realidade) e de ordens mais complexas de
representaçöes mentais (pensamentos sobre
perksamentos). Testamos os töpicos: persamento X
realidade (contraste entre as propriedades dos objetos
reais e a privacidade dos pensamentos); pensamentos
diferentes sobre o mesmo objeto (possibilidade de pessoas
diferentes terem idéias distintas sobre algo cuja real
natureza é desconhecida); falsa crença (entendimento de
que se pode ter uma representaçâo incorreta, quando o
sujeito conhece a correta); representaçöes de 2a e 3* ordem
(hierarquicamente aninhadas). Entrevistamos 191 crianças
de 3, 5, 7, 9 11 e 13 anos (mais um grupo-controle adulto),
utilizando três procedimentos: explicaçöes verbais de
ilustraçöes contendo balöes de pensamento, escolha (entre
5 cartöes) da melhor expressâo grâfica de um enunciado
verbal e produçâo de representaçöes grâficas destes
enunciados. A compreensâo da representaçâo gréfica de
conteûdos mentais começa a aparecer nas crianças de 5
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Apoio: FAPESP

Palavras-chave: Teoria da Mente; balöes de pensamentoijalsa
crença

DES 25 DEPRESSXQ NA ADOLESCZNCIA:
DIFERENCAS DE GENERO E CONDIG O S(VIO-
ECONôMICA. Bârbara ZCJJJH Cavedon* & Helena Beineke*
(Universidade do Vale do Rio os Sinos, S#0 Leopoldo-Rs).

A depressâo é considerada um dos transtornos mais
comuns na adolescência, ocorrendo em 6% do total da
populaçâo de adolescentes. Estudos epidemiolögicos
constataram a influência de certas variâveis no
aparecimento de estados depressivos, como baixo 'nfvel
söcio-econômico, aumento da idade, gênero feminino
(especialmente apös a puberdade), traços de
personalidade especfficos e alguns fatores ambientais
desencadeantes do transtorno. Hé também fatores que
parecem proteger adolescentes da ocorrência da
depressâo, como o sucesso escolar, o envolvimento em
atividades extracurriculares, a competência social, a auto-
percepçâo positiva e suportes sociais adequados. Cerca de
3% dos adolescentes afetados apresentam a forma mais
severa do trarkstorno, enquanto que 25% apresentam a sua
forma menos severa. Este estudo teve por objetivo
analisar a presença do distlirbio depressivo em
adolescentes, investigando as variâveis sexo e nfvel söcio-
econômico. Participaram 131 adolescentes de ambos os
sexos (49,6% meninos e 50,4% meninas), de idade entre 13
e 17 anos (M=13,95; d.p.=0,94), sendo 64 de escola pftblica
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e 67 de escola particular, ambas da cidade de Porto
Alegre. O instnlmento utilizado para avaliar o distlirbio
depressivo foi o Children's Depression Inventory (CDI),
adaptado no Brasil por Gouveia, Barbosa, Almeida &
Gaiâo. A aplicaçâo do instrumento foi realizada de forma
coletiva, em sala de aula, nas pröprias escolas. A escala
apresentou uma cortsistência interna elevada, de .82,
medida pelo Alpha de Cronbach, e a média encontrada foi
de 10,4 com um desvio padrâo de 6,0. A média
encontrada no sexo masculino foi de 9,4 pontos, enquanto
que no feminino foi de 11,42. As médias apresentadas, de
acordo com a escola, foram de 9,98 na escola pûblica, e
10,84 na escola particular. Utilizando-se o T-Test, n;o
foram encontradas diferenças estatisticamente
significativas nem entre os sexos nem entre o nfvel söcio-
econômico, avaliado a partir do tipo de escola. Porém, os
dados indicaram uma provével tendência à maior
ocorrência do quadro depressivo em adolescentes do sexo
feminino na amostra utilizada. Corsiderando-se dois
desvios padröes acima da média como ponto de corte,
foram encontrados cinco participantes (3,810/0) com
provével diagnöstico de depressâo, sendo um menino e
duas meninas da escola particular e duas meninas da
escola pliblica. De qualquer forma, é importante destacar,
que a definkào do ponto de corte para depressào n:o
deve seguir apenas um critério psicométrico, mas exige
tambtm uma avaliaçào clfnica, que possibilite a
comprovaçâo da manifestaçâo do distûrbio depressivo
através de critérios diagnösticos definidos e permita
estimar a precisâo do irtstrumento. Para que se possa
chegar a evidências mais conclusivas, fazem-se
necessérios mais estudos que investiguem a ocorrência de
depressâo entre adolescentes, utilizando-se de amostras
maiores e representativas de diferentes nfveis söcio-
econômicos, tendo em vista que existem variaçöes na
presença de fatores de risco para depressào entre
diferentes classes sociais.

- Resumos de Comunicaçso Cientlf' lca
validados na populaçào de crianças americanas com
autismo. Esses comportamentos se apresentam
distribufdos em cinco âreas: Estfmulos Sensoriais,
Relacionamento, Linguagem, Corpo e Uso de Objeto e
Sociabilidade.para este trabalho usamos apenas o ftem
''evitar o olhar'' do ABC. As mâes dos 3 gnlpos foram
entrevistadas individualmente. Para anâlise estatfstica
empregou-se o teste Fisher, buscando verificar a
associaçâo entre o comportamento ''evita o olhar''e os 3
grupos de màes entrevistadas. Ta1 anâlise evidenciou que
o comportamento analisado estâ significantemente
associado ao grupo de crianças com autismo ( p< 0.02).
Concluindo, a atençâo visual é uma funçâo que se
encontra prejudicada no grupo de crianças com autismo,
o que pode explicar algumas das manifestaçöes de
alteraçöes cognitivas presentes na referida patologia.

Palavras-chave: trilnstonlo autista, cfcnff'D visual,
ctl/lgt?rlflpltrnltl

DES 27 MEDIAG O MATERNA DE
DESEW OLWMENTO EM SITUAIAO LUDICA LIVRE
E DE ENSINO DE JOGO C0M CRIANCAS NASCIDAS
COM ALTO RISCO NEONATAL. Vivian Caroline Klein*
(Faculdade de Psicologia, Universidade Federal de s'Jo Carlos,
Stib Carlos, SP), lralûcia Bertini Martins (Faculdade de
Filosoha Ciências e Letras de Riàdrfib Prclo, Universidade de
.$Jo Paulo, Ribeirâb Preto, SP), Maria Beatriz Martins Linhares
(Faculdade de Medicina de Ribeiriïo Preto, Universidade de 5JO
Paulo, Ribeirno Preto, SP) e Francisco Eul6gio Martinez
tlkclzlfkffz de Medicina de ftfldrfib Preto, Universidade de Slb
Paulo, Rfàdrf'fc Preto, SP).

Palavrms-chave: depressâ'o, adokscência, gênero.

DES 26 A ATENG O VISUAL Nos TRANSTORNOS
lr xslvos Do DESENVOLVIMENTO **Mércia Regina Fumagalli
Marteleto & Mércia Rqina M.hdromônico (Universidade
Federal de SJ() Paulo œscola Paulista de Medicina Humana)

A prematuridade, a condkâo de muito baixo peso do
recém- nascido (<1500g) e as complicaçöes moderadas ou
severas perinatais associam-se a riscos desenvolvimentais
que se multiplicam e afetam sobremaneira o
desenvolvimento psicolögico infantil. A qualidade do
ambiente familiar e, principalmente, a mediaçâo matema,
se adequada, pode cortstituir-se em mecanismo de
proteçâo favorecendo este desenvolvimento e até mesmo
neutralizando o risco neonatal. Cortsidera-se uma
mediaçâo materna adequada quando esta constitui-se em
uma experiência de aprendizagem mediada , isto é,
quando o ambiente é interpretado para a criança por uma
pessoa que entende suas necessidades, interesses e
capacidades, assumindo um papel ativo em tornar os
componentes do meio, assim como as experiências
passadas e f'uturas da criança, compatfveis com ela,
maximizando o seu aprendizado da experiência. O
presente estudo teve por objetivo caracterizar indicadores
da mediaçâo matema e aspectos do comportamento de
crianças pré-escolares nascidas com vulnerabilidade
orgârtica (pré-termo e com muito baixo peso) em sittlaçöes
estnzturadas de brincar e aprender utilizando materiais
ltidicos e pedagögicos. A amostra foi composta por 15
crianças de seis anos de idade, nascidas pré- tezmo (<37
semanas) e com muito baixo peso (<1500g) e suas
respectivas mâes. Foi estnzturada uma sittlaçâo de
observaçâo sistemâtica da interaçâo mâe-criança, com
duraçâo méxima de 30 minutos, dividida em dois
momentos: ltidico livre e de ertsino de jogo. A sessâo,
realizada em laboratörio, foi filmada e gravada em âudio.
Foi elaborada uma metodologia de anélise de dados
constim fda por cinco sistemas de categorias. A anâlise de
dados focalizou os episödios de interaçâo mâe- criança, o
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O autismo é uma desordem de desenvolvimento grave e
crônica que se manifesta especialmente nas éreas de
comunicaçâo, interaçâo e atividade ltidica. Os prejufzos
na atençâo visual vem sendo referido tanto por pais como
por profissionais envolvidos na atençâo à criança com
autismo. O objetivo deste trabalho foi verificar se a
atenç:o visual associa-se às alteraçöes de comportamento
descritas por pais de crianças diagnosticadas como
portadoras de trartstom o autista. A amostra foi
constitufda de 25 mâes, sendo 5 delas mâes de crianças
diagnosticadas com autismoilo de crianças diagnosticadas
com problemas de linguagem e 10 de crianças tfpicas
inseridas em escola de educaçâo infantil. A idade das
crianças variaram de 4 a 11 anos, sendo a média de 6 anos
para o grupo de autismo, 8 anos para o grupo de
problemas de linguagem e 8 anos para o grupo de
crianças tfpicas.para entrevistar as mâes utilizou-se a
Escala de Comportamentos AutfsticoszABctKrug
&cotlgg4l,traduzido e adaptado por Marteleto e
Pedromônico (2000). A escala contém 57 comportamentos
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contetido das verbalizaçöes das dfades e as atividades como comunicaçâo em famflia. Com os pais foi realizada
desenvolvidas, além do desempenho da dfades no uma entrevista, de forma individual, com o objetivo de
momento estruturado de erusino de jogo. Em ambas as saber quais os seus sentimentos, e como percebe o
situaçöes, verificou-se, predominantemente, que: a) as sentimento e reaçâo do seu filho com o uso desse
dfades mâe- criança estudadas estabeleceram episödios de vocabulsrio. Foi realizada uma anàlise dos contetidos das
contato bidirecionais iniciados pela mâe; b) as respostas das entrevistas, chegando-se a categorias. Os
verbalizaçöes maternas focalizaram o envolvimento da resultados obtidos foram: a) quanto às gfrias mais usadas:
criança para participaçâo nas atividades, o fomecimento os adolescentes indicaram usar com seus pais as seguintes
de informaçöes especfficas e solicitaçöes da atençao da gfrias: 't5 ligado' (800/4, 'bagulho' (31,430/4, 'furiembow-
criança; c) as verbalizaçöes da criança corksistiram em (17,146$/ b) quanto ao que os adolescentes acham que
comentârios que referiam-se às açöes e aos estfmulos da seus pais sentem diante do uso da gfria: os adolescentes
situaçâo presente e em solicitaçöes de esclarecimentps, de apontam que os seus pais se mostram indiferentes
aprovaçâo ou de orientaçâo da mâe; d) as dinâlnicas de (69,440/4, também usam gfrias (16,670/0) e debocham
realizaçâo das dfades mâe- criança consistiram em (5,550/0/ c) quanto aos sentimentos dos pais com o uso de
atividades realizadas pela criança com auxflio da mâe. No um vocabullrio diferente na famflia: constatamos que os
ertsino do jogo a maioria das dfades cortseguiu êxito na pais criticam (70O/J), se mostram indiferentes quanto ao
tarefa de montagem de quebra- cabeças, sendo que as seu uso (400/0) e nâo gostam (406$) de seu uso em famflia;
categorias de desempenho que mais ocorreram foram, em d) quanto à percepçâo dos pais de como seu filho se sente
primeiro lugar, Sucesso da Criança M ediado pela Màe e, e reage perante este tipo de comunicaçâo: os pais afirmam
em segundo lugar, Sucesso da Màe Independente da que seus filhos usam gfria porque os amigos usam em
Criança. Os achados mostraram, em ambas as situaçöes, grupos (800/4, para serem diferentes dos adultos (300/0) e
indicadores de interaçào que atendem aos critérios para chamar atençâo (200/4. Conclufmos que os pais
principais de mediaçâo propostos por Haywood e Tzuriel criticam o uso da gfria em fanuelia quando usadas com
para que ocorra uma experiência de aprendizagem significados oferksivos, vulgares, pesados, isto é, com
mediada, denominados intencionalidade e reciprocidade, palavröes, pois acham que nâo é uma expressâo que deve
mediaçâo de significado, mediaçào de sentimento de ser usada em qualquer lugar. Algurks se mostram
competência e mediaçâo para regulaçâo e controle do indiferente e outros nâo gostam, apesar dos adolescentes,
comportamento. Caracteriza-se, assim, aspectos da na maioria das vezes, acharem que seus pais se mostram
mediaçâo matema regulada ao comportamento da indiferentes. A maioria dos pais percebe que o uso de
criança, fundamental para crianças em geral e gfrias é importante para a identificaçâo do filho com o
especificamente em risco para problemas de grupo de amigos. Para o adolescente, o uso da gfria em
desenvolvimento. famlelia é considerado normal.

Bolsa de Iniciaçâo Cientffica: FAPESP - Apoio Financeiro:
FAPESP, CNPq e FAEPA.

Palavras-chave: mediaçâ'o pmlemc de desenvolvimento; rré-
termo; baixo peso de nasdmento.

Sem apoio financeira ou bolsa.

Palavras-chave: G/RM ADOLESCENTE
COMLINJIMU O

DES 28 A GfRIA NA ADOLESCZNCIA. Eliane Flach*,
Franciele Pessin*, Janise Figueirô*, Neiva Clara Lfifkkc',
Débora Dell 'Aglio** - Universidade do Vale do Ric dos Sinos,
sJ/ Leopoldo/Rs.

A aquisiçâo de uma linguagem diferente (a gfria) é usada
pelos adolescentes como uma forma de auto-afirmaçâo e
de segurança, que aparece quase sempre no interior de
gnlpos. O adolescente usa a gfria sem fazer muito esforço
para ser entendido pelos pais, o que pode levar à
dificuldade de comunicaçào entre eles. Por isso, o objetivo
deste estudo foi investigar as gfrias mais usadas pelos
adolescentes com seus pais, bem como seus significados, e
também quais os sentimentos de ambos quanto ao uso de
um vocabulârio diferente. Participaram deste estudo 35
alunos, de ambos os sexos, de duas turmas do 20 ano do
ensino médio de uma escola particular de Porto Alegre e
também 10 pais de adolescentes dessa faixa etéria. Com os
alunos foi utilizado um questionério com questöes abertas
e fechadas, aplicado de fonna coletiva, com o objetivo de
conhecer as gfrias mais usadas com seus pais, bem como
seus significados. Foram levantados e tabulados a
freqûência e percentual dessas gfrias. Apös a aplicaçâo do
questionârio foram escolhidos aleatoriamente 4 alunos de
cada t'urma para a realizaçâo de entrevista, com o objetivo
de saber do adolescente como ele se sente e como ele acha
que seus pais se sentem e reagem com o uso de gfrias

Partindo do pressuposto de que os jogos de regra sâo
instrumentos vélidos para a anâlise do processo de
cortstruçâo do conhecimento e considerando que o Jogo
das Quatro Cores constitui um meio pelo qual a relaçlo
entre o fazer e o compreender pode ser analisada, o
presente trabalho teve por objetivo investigar, em uma
perspectiva cortstrutivista, a influência do tipo de prâtica
(individual ou em dupla) na soluçâo de problemas
contidos em situaçöes de jogos de regras, com base na
teoria de Piaget. Assim, procurou-se avaliar quarenta
crianças (vinte de 10 e vinte de 12 anos), tanto em relaçao
aos seus desempenhos (se conseguem ou nao colorir as
figuras propostas e quais sâo os procedimentos
utilizados), quanto aos nfveis de compreensâo
(caracterizados pela relaçâo entre o fazer e o
compreender, ou seja, pela relaçâo entre os procedimentos
utilizados e as estratégias elaboradas verbalmente)
alcançados por elas na soluçao do problema formulado no
Jogo das Quatro Cores. O problema formulado consistia
em colorir cinco figurasz subdivididas em regiöes,
utilizando-se no mâximo quatro cores, de maneira que
regiöes vizinhas nâo possufssem a mesma cor. A presente
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DES 29 A PG TICA DO JOGO DAS QUATRO CORES
EM UM CONTEUO COYSTRUTIVISTA. Lorena Carla
Macedo da Silva (Faculdade Italo-Brasileira, Cariacica-Es) e
Antonio Carlos Ortega (Universiâade Federal do Espl-rito
Santo, WfJHJ-f'&.
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pesquisa foi realizada em três etapas. Na primeira etapa,
todos os participantes foram avaliados de acordo com
seus desempenhos na resoluçâo do problema contido em
situaçöes do Jogo das Quatro Cores (Figuras A, B e C),
com o propösito de analisar o nfvel de compreensâo
alcançado por eles nessa tarefa. Na segunda etapa, foram
propostas a todos os participantes novas situaçöes, com o
objetivo de proporcionar uma ampliaçào da prltica do
Jogo das Quatro cores. O problema consistia em colorir as
Rguras D e E, de acordo com os mesmos procedimentos
utilizados na primeira etapa. Tendo em vista que o
objetivo principal deste trabalho consistiu em investigar a
influência do tipo de prética no nfvel de compreensâo do
sistema contido no Jogo das Quatro Cores, as crianças
foram divididas, mediante sorteio, em quatro grupos (10
em cada). Enquanto que os Grupos 1 e 3 (10 e 12 anos,
respectivamente) tentaram colorir individualmente essas
figuras, os Grupos 2 e 4 (10 e 12 anos, respectivamente)
tentaram pintâ-las em dupla. Na terceira etapa da
pesquisa, todos os participantes foram reavaliados de
acordo com os mesmos instrumentos e procedimentos
utilizados na primeira etapa. Comparando-se os
resultados obtidos na primeira e na terceira etapas,
verificou-se que houve melhora em relaçâo ao nfvel de
compreensào da maioria do participantes. No entanto, de
acordo com o Teste de Anâlise de Variância, cortstatou-se
que nâo houve diferenças significativas quanto ao fato de
as crianças terem praticado o jogo individualmente ou em
dupla. Assim, verificou-se que a maioria das crianças
(67,50/0) avançou nos nfveis de compreertsào do jogo,
sendo que 35% o praticaram individualmente e 32,5% em
dupla. Portanto, apesar de se constatar melhora no nfvel
de compreensâo dos participantes apös a prâtica do Jogo
das Quatro Cores, essa melhora nào foi significativa, nào
podendo, consequentemente, ser atribufda aos tipos de
prética investigados.

Apoio Financeiro: CAPES

Palavras-chave: Construtivisnlo, Fazer e Compreender, Jogos
de Regras

DES 30 COMPARANDO DUAS M ODALIDADES DE
INTERVENG O APLICADAS COM MENINOS QUE
APRESEM W M PROBLEM AS DE COM PORTAMENTO
ASSOCIADOS AO BAIXO RENDIM ENTO ESCOLAR..
Luciana Carla dos Santos Elias** (Faculdade de Filosoha,
Cféntrfns Letras de Ribeiriïo Prets - USP, Rflvirfib Preto, SP) e
Edna MJHJ Marturano (Faculdade de Medicina de Riàcirfib
Preto - USP, Rildrfib Preto, SP).

Resumos de Ct?ml/?7l'clllt? Cientlf' lca
que visa desenvolver e/ou aprimorar habilidades de
soluçào de problemas interpessoais, como forma de
atenuar dificuldades comportamentais e
consequentemente melhorar o rendimento escolar; (b)
modalidade ''Oficina de Linguagem'', baseada em
princfpios da aprendizagem mediada, que visa ajudar
crianças com baixo rendimento escolar e com problemas
de comportamento associados a melhorar a motivaçâo
intrfnseca para o aprendizado escolar e desenvolver
estratégias para o aprendizado, melhorando assim seu
rendimento escolar e comportamentos. Participaram do
estudo 39 meninos, com idade entre oito e onze anos.
Todos haviam sido referidos a uma clfnica de psicologia
em razào de dificuldades escolares. Os instrumentos
utilizados foram o Teste de Desempenho Escolar, a Escala
Comportamental Infantil 42 para pais e o Teste de
Soluçào de Problemas Interpessoais. As crianças foram
avaliadas e aleatoriamente encaminhadas para uma das
duas modalidades de tratamento. Foram realizadas
avaliaçöes em três diferentes momentos: antes da
intervençào, imediatamente apös a intervençào e seis
meses apös o térm ino da intervençâo. Nos diferentes
momentos de avaliaçâo as crianças foram avaliadas pelos
mesmos iztstrumentos, visando verificar o desempenho
acadêmico, comportamentos apresentados e habilidades
de soluçào de problemas interpessoais. Em ambas as
intervençöes as crianças receberam atendimento durante
um semestre, com sessâo semanal de duas horas de
duraçâo; as màes receberam orientaçâo quinzenal com
duraçâo de uma hora e meia, similar para ambos os
grupos. Foram realizadas anâlises estatfsticas
comparando os resultados apresentados pelas crianças
nos três diferentes momentos de avaliaçâo, buscando-se
verificar a eficâcia de cada modalidade de intervençâo. Os
resultados apresentados imediatamente apös a
intervençâo mostraram que em ambas as modalidades de
intervençâo as crianças apresentam progressos no
desempenho escolar e reduzem as dificuldades
comportamentais apresentadas, no entanto, as melhoras
verificadas sâo mais proeminentes ma modalidade de
intervençào EPRP. Os resultados obtidos seis meses apös
o término das intervençöes apontaram que os
participantes de ambas as modalidades de intervençâo
mantêm algurks progressos obtidos, continuam
melhorando em algumas âreas e têm algumas perdas,
embora as dificuldades nâo voltem aos nfveis iniciais.
Apesar de nâo ter sido possfvel dimertsionar a
contribukâo do atendimento às mâes para as melhoras
obtidas, os resultados sâo encorajadores em relaçâo a
ambas as modalidades de intervençâo e deixam clara a
superioridade do programa EPRP.

baixo ++ FAPESPA literamra tem apontado que crianças com
rendimento escolar freqùentemente apresentam
problemas de comportamento e dificuldades
interpessoais, o que as coloca em condk:o de risco para
desajustamento psicossocial. Tem sido enfatizada a
necessidade de prover suporte a esses indivfduos, tanto
para atenuar dificuldades imediatas, como para evitar
dificuldades de ajustamento psicossocial futuras. Diante
desse contexto o presente trabalho tem por objetivo
comparar duas modalidades de intervençâo, quanto a sua
eficécia para melhorar o desempenho acadêmico e
atenuar problemas de comportamento, em crianças que
apresentam ambas as dificuldades. As modalidades de
intervençâo avaliadas foram: (a) modalidade ''Eu Posso
resolver Problemas'' IEPRl5, adaptaçào de um programa,
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Palavras-chave: modalidades de inlcrocnffib,
rendimento escolar, problemas skio-emocionais.

DES 31 PjRCEPX E! DAS ADOLESCENTES
QUANTO A OCORRENCIA DA MENARCA. Paula
Ecksteinyuniversidade do Vale do Rio dos Sinos, Sûb Leopoldo-
RS)

A puberdade é um processo biolögico, que envolve um
conjunto de mudanças corporais que desencadeiam
alteraçöes psicolögicas e sociais no adolescente. Estas
mudanças corporais impöem a sexualidade gertital ao
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indivfduo e levam a um luto pelo corpo da infância deles é a qualidade de vida. Uma boa qualidade de vida L
perdido. Nas meninas, estas mudanças sào imprescindfvel em qualquer idade, e em especial na
principalmente caracterizadas pela ocorrrência da terceira idade onde o indivfduo estâ num perfodo de
menarca, que pode ser percebida de diferentes formas, transformaçâo e por vezes mais susceptfvel ao
dependendo do contexto social e psicolögico. O infcio da aparecimento de patologias ou mesmo à debilidades na
puberdade pode ocorrer dois ou três anos antes do realizaçâo de atividades do dia-a-dia. Este trabalho
esperado, sendo entâo cortsiderada puberdade precoce. objetivou verificar a freqitência de indivfduos com déficits
Estudos indicam que a puberdade precoce ocorre mais na Atividade de Vida Disria (AVD) assim como a
freqûentemente nas meninas. Este estudo teve como presença de patologias numa parcela da populaçào idosa
objetivo investigar questöes relacionadas à ocorrência da de Uberlândia. Para obter os dados sobre AVD foi
menarca em adolescentes, fontes de informaçào, suas utilizado a Escala de Avaliaçâo Geriâtrica de Crichton
percepçöes e cuidados com o corpo. Participaram deste cujos escores variam de 1 a 5 para os seguintes iterts:
estudo 95 adolescentes entre 12 e 16 anos (média=13,5 mobilidade, comunicaçio, orientaçâo, cooperaçâo,
anos), estudantes da 7* e 84 série do ensino hmdamental inquietude, vestuârio, alimentaçào, continência, sono,
de uma escola pûblica da cidade de Sâo Leopoldo, que humor subjetivo e humor objetivo; para determinar a
preencheram um questionârio com questöes abertas e presença de patologia acrescentou-se uma questlo aberta.
fechadas. O questionério foi aplicado de forma coletiva, Os dados foram coletados num local de grande
em sala de aula, e as respostas das questöes fechadas movimentaçâo (Terminal Central do Sistema lntegrado de
foram levantadas e tabuladas, observando-se suas Transporte) onde aleatoriamente entrevistamos pessoas
freqûências. Foi realizada uma anâlise de contetidos das que conviviam diretamente com indivfduos acima de 50
questöes abertas, chegandœse a categorias descritivas. No anos. Foram coletados 1524 entrevistas com idades
grupo investigado, a idade média da menarca foi aos 11,8 variando entre 50 e 103 anos e idade modal de 65 anos. Os
anos e 57,7% das adolescentes jâ apresentam ciclos dados sobre AVD foram submetidos ao teste estatfstico
regulares. Quanto a fontes de irtformaçâo sobre a Qui quadrado (X2), obtendo-se um X2 calculado de 10,76
menarca, a maioria das adolescentes (88,90/0) busca para um X2 tabelado de 7,81. Com nfvel de significância
orientaçâo com as mâes, 18,9% com as amigas e 16,7% de 5% pode-se concluir que provavelmente a idade dos
com innâs e primas. Com relaçâo a informaçöes escritas, sujeitos influencia no fato deles apresentarem ou nâo
737% das participantes buscam conhecimento quanto ao déficit na AVD, sendo que a proporçao de pessoas acima
corpo, sexualidade e mertstruaçâo nas revistas, enquanto de 80 anos com déficit na AVD é maior do que nas idades
41% buscam em livros. Quanto a consultas ao entre 50 e 59 anos. De 60 a 69 e 70 a 79 a proporçâo nâo
ginecologista, 70% das mesmas infonnaram nunca ter ido apresenta diferença significativa. Para os dados referentes
ao ginecologista e 15,5% foram apenas uma vez. As à patologia obteve-se X2 calculado de 36,04 e X2 tabelado
adolescentes apresentaram muitas percepçöes negativas de 7,81, com nfvel de significância de 5% podemos dizer
em relaçâo à ocorrência da menarca (56% das respostas), que provavelmente com o aumento da idade tende-se a
referindo ter sentido medo, vergonha, mal-estar, entre aumentar a freqûência de indivfduos com patologia.
outros. Apresentaram também diversos cuidados Aplicou-se o coeficiente de contingência e pôde-se
tomados durante o perfodo merkstrual, como nâo andar verificar que a associaçâo encontrada entre idade e AVD
descaka, nào lavar o cabelo, nâo sentar em lugares foi de 0,08 e entre idade e patologia foi de 0,15, ambas
gelados, nâo se molhar, nào praticar exercfcio ffsico. Os podem ser consideradas fracas. De forma geral podemos
dados levantados indicam que a média de idade de dizer que com o aumento da idade ocorre o aumento da
ocorrência da menarca, neste grupo, é mais baixa do que a quantidade de indivfduos com déficit na AVD, isso ocorre
média apontada por outros estudos, podendo confirmar também com a patologia, no entanto foi constatado que
uma tendência, apontada na literatura, em direçâo a essa relaçâo pode ser cortsiderada fraca. Enfim, a chegada
ocorrência precoce da maturidade sexual. A maioria das da terceira idade pode trazer vérias modificaçöes na vida
adolescentes busca informaçöes sobre mertstruaçâo com a do indivfduo, dentre essas modificaçöes esté o
mâe e através de revistas, mas pode-se observar pouca aparecimento de doenças e déficit na realizaçâo de
fceqùência de consultas a ginecologista. Pode-se concluir atividades da vida diâria. Diante deste fato se faz
que hâ ainda muitas irtformaçöes distorcidas sobre o necessârio trabalhar preventivamente no sentido de
perfodo mertstrual, indicando que hâ necessidade de proporcionar uma boa qualidade de vida para que assim
maior oriehtaçâo às adolescentes quanto à menstruaçâo, essas modificaçöes possam ser superadas de maneira
para que esta possa ser percebida de forma mais positiva. satisfatöria.

Palavras-chave: puberdade, menarca, adolescência. * alunas graduandas da Universidade Federal de
Uberlândia - +* docente do Departamento de Fisiologia
da Universidade Federal de Uberlândia

DES 32 UMA AMOSTM  DA POPULAG O IDOSA
DE UBERLâNDIA: RELAG O ENTRE DZFICIT NA
AVALIAG O DE WDA DIARIA, PATOLOGIA E
IDADE. 'Patnkia FCHJ Soares, *simone Aparecida dos Santos,
'Lucimara Perente Domiciano, wAline Ctmceïffib Oliveira
Costa, ''*Milton Bedaque (Universidade Federal de Uberlândia
UFU, Uberlândia - MG)

A fase da terceira idade vem recebendo uma atençâo
especial por parte de pesquisadores de diferentes âreas.
Muitos sâo os motivos que conduzem esse interesse, um

DES 33 MEDIAG O MATERNA DO
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM : FATOR DE
PROTEG O PAIIA CRIANCAS NASCIDAS Plt2-
TEltMO?. Iralûcia MJH;I Bertini Martins** (Faculdade de
Filosoha, Ciências e Letras de Ribeirno Preto-USP), Vivian
Caroline Klein* (UFSCar); MnWJI Beatriz Martins Lfnhflrcs
(Faculdade de Medicina de Rilvirfib Preto-USP) Frcncisco
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'c-sl/rzlty.& de Colnunicaç Jt? Cientlka
corsistem em recurso potencialmente protetor para as
crianças em risco para problemas de desenvolvimento.

FAEPA / FAPESP / CNPq

Palavras-chave: Pré-termo, plcflicffib materna de
desenvolvimento, pré-escolar

O peso de nascimento e a idade gestacional sâo duas
variéveis importantep no nascimento. Desvios em
qualquer um desses aspectos para fora da faixa da
normalidade constituem-se em si fator de alto risco para o
desenvolvimento sadio da criança. A relaçào entre
mediaçào matem a adequada e o desenvolvimento
adaptativo da criança nascida pré-termo e muito baixo
peso encontra-se comprovada em diversos esttldos.
Necessita-se, portanto, caracterizar como se processa a
mediaçâo matema para que ela seja efetiva enquanto fator
de proteçào. Essa caracterizaçâo deve ser realizada em
fases especialmente sensfveis do desenvolvimento da
criança, como por exemplo, na idade pré-escolar. O
presente estudo teve por objetivo comparar aspectos da
mediaçào materna de desenvolvimento e aprendizagem
de crianças pré-escolares que nasceram pré-termo e muito
baixo peso com crianças que nasceram a termo. A amostra
foi composta por 30 crianças de seis anos e suas
respectivas mâes, sendo 15 crianças nascidas pré-termo
com peso igual ou abaixo de 1.500g no HCFMRP (MBP) e
15 crianças controle nascidas a termo e com peso igual ou
acima de 2.500g (C). Na coleta de dados, as crianças foram
avaliadas para caracterizaçâo do nfvel intelectual (Raven)
e do comportamento (Escala de Comportamental Infantil
A2 de Rutter). Para avaliar a mediaçâo matema
estruturou-se uma situaçâo ltidica de observaçâo
sistemâtica da interaçâo mâe-criança. A mâe deveria
brincar com a criança durante um perfodo de 15 rrtinutos,
cuja atividade foi gravada com vfdeo tape e gravador,
simultaneamente. Estavam disponfveis sobre a mesa
materiais llidicos e pedagögicos. Na anJlise da interaçâo,
apös as trartscrköes das fitas de éudio e vfdeo,
desenvolveram-se sistemas de categorias acerca do tipo
de episödios de contato estabelecidos entre màe e criança
e contetido das verbalizaçöes maternas. Posteriormente,
obteve-se o fndice de concordância entre dois
observadores independentes e entào aplicou-se os
sistemas de categorias. Os dados obtidos foram tratados
estatisticamente em termos fndices de incidência,
proporçâo e procedeu-se a anâlise de regressâo mtiltipla.
Os resultados indicaram um padrâo interativo das dfades
mâe-criança, em ambos os grupos com caracterfsticas
mais semelhantes do que distintas. Quanto aos tipos de
episödios de contato, o padrâo de interaçâo com
intercâmbios bidirecionais foi o que apresentou maior
incidência. Esses intercâmbios eram tanto iniciados pela
mâe com resposta da criança ou vice-versa. Quanto às
verbalizaçôes matenms em ambos os grupos foram
predominantemente orientadas para envolver a criança na
participaçâo das atividades propostas, fornecer
irtfonnaçâo à criança e solicitar sua atençlo para a
realizaçâo da atividade. Destaca-se que entre essas
categorias, nas mâes MBP predominaram as verbalizaçöes
de envolvimento da criança na participaçâo das
atividades, diferentemente das mâes C que predominou a
transmissâo de informaçöes. No grupo MBP, os episödios
de contato de intercâmbio bidirecional iniciado pela mâe e
as iniciativas da mâe de intercâmbio apresentaram relaçâo
significativa com o comportamento da criança avaliado
pela Rutter. Os achados revelam nos padröes de mediaçâo
analisados, caracterfsticas de intencionalidade,
reciprocidade e regulaçâo de comportamento, que

Esta pesquisa investigou relaçöes entre dois modelos de
diferenças individuais, focalizando a questâo dos
interesses vocacionais: a teoria das personalidades
vocacionais de J. Holland e a teoria da independência de
campo de H. W itkin. O modelo de Holland propöe que as
pessoas podem ser caracterizadas de acordo com seis
tipos predominantes: o realista-concreto (R), o intelectual
ou investigador (1), o artfstico (A), o social (S), o
empreendedor (E) e o convencional (C). Jâ a teoria da
independência de campo de Witkin estabelece que os
sujeitos apresentam diferenças individuais ao longo de
uma dimensâo denominada independência de campo,
caracterizando diferentes estilos cognitivos. Os indivfduos
mais independentes de campo tendem a perceber os
elementos estimulantes do ambiente de modo discreto,
separados do seu contexto, quando o campo estâ
organizado (capacidade de anâlise); e tendem a impor
estrutura sobre o campo e a percebê-lo organizado,
quando este se apresenta com certa ambigfiidade e
escassa organizaçâo (capacidade de estruturaçâo). O
contrârio pode dizer-se da pessoa mais dependente de
campo. Diversos estudos têm demonstrado a importância
desta variâvel no comportamento humano, inclusive o
comportamento de escolhas profissionais. O objetivo
desta pesquisa foi examinar as relaçöes existentes entre
estas variâveis em um a amostra de adolescentes.
Participaram do estudo 186 estudantes do ertsino médio
com idades entre 16 e 18 anos (62% mulheres). Eles
responderam, em sala de aula, a um irtstrumento que
avalia as dimensöes de interesse vocacional propostas por
Holland e a um teste que mede a independência de campo
(Teste de Figuras Mascaradas). Os sujeitos foram
classificados de acordo com o tipo de interesse vocacional
predominante na tipologia de Holland. Uma anâlise de
variância indicou a existência de diferenças entre os tipos
de Holland quanto à independência de campo (p=0,047).
Anâlises a posteriori revelaram que sujeitos com tipo
predominante investigativo obtiveram escores
significativamente mais altos em independência de campo
do que os tipos artfstico, social e convencional (p<0.05),
embora deva-se ressaltar que estes efeitos sö foram
detectados através do teste LSD, nâo tendo sido
observados com o uso de provas mais exigentes. Os
sujeitos também foram agrupados, conforme indicaçâo da
literatura, em RIA e SEQ ou seja, de acordo com os tipos
de interesse teoricamente mais independentes e mais
dependentes de campo, respectivamente. A anâlise de
variância revelou que os sujeitos com interesses RIA
mostraram-se mais independentes de campo do que os
sujeitos SEC (p=0,O07). De um modo geral, os resultados
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sugerem que sujeitos com personalidades vocacionais
predominantemente investigativas tendem a ser mais
independentes de campo do que sujeitos com interesses
do tipo social, artfstico ou convencional. Estes achados
corroboram evidências encontradas em outras pesquisas,
as quais mostraram que as pessoas relativamente
independentes de campo tendem a se interessar por
campos que exigem competência em anélise e
estruturaçào cognitiva, com ênfase no abstrato e teörico, e
que nâo solicitem envolvimento interpessoal. Novas
pesquisas, contudo, fazem-se necessJrias para replicar e
expandir os resultados deste trabalho.

Apoio: CNPq

- Resumos de Ctll/7lzp?dctzl& Cientlf' lca
relacionadas à formaçào prltica (exploraçào de prltica,
bolsa e monitoria) contribufram significativamente neste
modelo. A percepçâo pessoal de oportunidades
profissionais foi o preditor mais saliente (mesmo quando
se incluiu a situaçào do mercado de trabalho no modelo).
Tal resultado sugere que a decisao de carreira depende
mais da forma como o indivfduo percebe o mercado de
trabalho do que propriamente das suas condköes
objetivas. Os resultados indicaram também que um sertso
de competência profissional e clareza sobre si mesmo sâo
fatores importantes na formaçâo de planos profissionais, o
que estâ de acordo com as teorias de autoconceito e de
auto-eficâcia aplicadas ao desenvolvimento vocacional.
Além disso, a exploraçâo de informaçâo mostrou ser um
preditor da decisào de carreira, sugerindo que a busca por
infonnaçöes acerca da profissao de fato irkstrumentaliza o
indivfduo para uma melhor elaboraçao de um plano
profissional pös-formatura. Ainda, o apoio percebido em
relaçâo ao projeto também contribuiu para a predkâo da
decisâo de carreira, o que indica a importância de uma
rede de apoio para os jovens fonnandos a fim de que o
processo de decisâo acerca do fumro profissional seja
facilitado.

Apoio: CNPq

Palavras-chave: escolha prohssional, interesses prohssionais,
estilos cognitivos

DES 35 DECIS/O DE CARREIRA EYTltE
ESTUDANTES EM FIM DE CURSO UNIW IB ITARIO.
Marco Antônio Pereira Teixeira (Universidade Federal Jc Rio
Grfmfk do Sul, Porto Alegre, RS e Universidade Regional
Integrada, Erechim, RS) e William Barbosa Gomes
(Universidade Federal do Rio Crande do Sul, Porto Alegre, RS).

Palavras-chave: decisno de carreira, desenvolvinwnto
vocacional, universitérios

Os estudantes universitérios concluem seus cursos com
diferentes atitudes e expectativas frente ao futtlro
profissional. Algurus percebem-se confiantes e estabelecem
planos, enquanto outros sentem-se irtseguros e nâo sabem
o que fazer profissionalmente. Este estudo buscou
investigar variéveis associadas à decisâo de carreira entre
estudantes em fim de curso universitârio, especialmente
clareza de autoconceito, auto-eficâcia profissional,
compodamento exploratörio, participaçâo em atividades
acadêmicas de formaçao, percepçâo de dificuldades para
ingresso no mercado de trabalho, percepçào de apoio ao
projeto profissional e percepçâo pessoal de oportunidades
profissionais. Participaram do estudo 252 esmdantes de
24 cursos da UFRGS que cursavam o liltimo semestre de
faculdade (média de idade 23,9 anos; 60,7% mulheres).
Um instnzmento de auto-relato foi especialmente
desenvolvido para avaliar as variâveis de interesse. Para
investigar as contribuiçöes independentes de cada uma
das variâveis para a decisâo de carreira, uma anâlise de
regressâo mtiltipla simultânea foi realizada tendo como
variâveis preditoras a clareza de autoconceito, a auto-
eficâcia profissional, o apoio percebido ao projeto
profissional, a percepçâo de barreiras à execuçâo do
projeto, a exploraçâo de informaçâo, a exploraçao de
prâtica, a percepçâo de oporhmidades profissionais e a
experiência de bolsa de pesquisa e monitoria. O modelo
mostrou-se significativo, com um llztal'ustadolaozs3,
indicando que cerca de 53% da variaçâo na decisâo de
carreira foi explicada pelo conjunto das varilveis
preditoras (17=28,94; p<0,001). Os coeficientes de regressâo
padronizados (betas) indicaram que as variâveis
percepçâo de oportunidades, auto-eficâcia profissional e
clareza de autoconceito foram as que mais contribufram
para a predkâo da decisâo de carreira corsiderando-se o
modelo proposto. Jâ a exploraçâo de infonnaçâo e o apoio
percebido em relaçâo ao projeto profissional mostraram-
se menos relevantes para a prediçâo da decisâo, embora
os coeficientes ainda tenham sido significativos. Da
mesma forma, uma alta percepçâo de barreiras também
mostrou-se negativa e significativamente associada à

. decisâo. De mqneira nâo esperada, nenhuma das variéveis

A adolescência é um perfodo fundamental para o
desenvolvimento humano, mas que pode ser
prohmdamente afetado pela ocorrência de eventos
estressores negativos. Estudos têm demoastrado que
eventos estressores constituem-se como fatores de risco
para o desenvolvimento de psicopatologias e
comportamentos que comprometem a salide, o bem-estar
e a competência social. Este estudo teve como objetivo
investigar a ocorrência de eventos de vida estressores bem
como avaliar o impacto dos mesmos em adolescentes.
Participaram deste estudo 409 adolescentes (188 meninos
e 221 meninas), com idades variando entre 12 a 17 anos
(m=13,9 anos; d.p.=1J), cursando de sexta a oitava séries
de diferentes escolas estaduais de ensino fundamental dos
municfpios de Porto Alegre (46$0) e Novo Hamburgo
(549/4. Foi utilizada uma versâo adaptada da Escala de
Eventos de Vida Estressores em Adolescentes (EEVEA),
com 64 iterts mertsurando a ocorrência e o impacto
atribufdo a diferentes eventos estressores. O irkstrumento
foi aplicado de forma coletiva, em sala de aula, e os dados
foram tabulados e analisados descritiva e
inferencialmente no programa SPSS for Windows (Versâo
10.1). Os resultados indicaram que os eventos estressores
mais freqflentes, entre os adolescentes, foram morte de
familiares, provas escolares e conflitos entre pares.
Considerando-se o total dos escores obtidos nos itens da
escala, as anélises indicaram uma diferença significativa
(p<0,01) entre as médias encontradas nas cidades de Porto
Alegre (m=67,14) e Novo Hamburgo (m=51,24), sendo
que, em Porto Alegre, os eventos mais freqùentes e com
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maior impacto foram morte de um dos pais (p<0J01),
envolver-se em brigas com agressio ffsica (p<0,011), ser
assaltado (p<0,004), separaçâo dos pais (p<0,005) e ser
expulso da sala de aula (p<0,001), entre outros. Em Novo
Hamburgo, os eventos mais freqùentes e com maior
impacto foram ter provas no colégio (p<0,006), ser
impedido de ir a festas ou passeios (p<0,038) e nâo ter
dinheiro (p<0,019). Nâo foi encontrada diferença
significativa no total dos escores de eventos estressores
entre os sexos, mas sim em algurts eventos estressores
especfficos, indicando que entre os meninos foram mais
comuns e causaram maior impacto os eventos envolvendo
problemas com professores (p<0,003), ser suspenso na
escola (p<0,043), brigas com agressâo ffsica (p<0,049), e
ser assaltado (p<0,001); enquanto que, entre as meninas,
foram mais freqiientes e impactantes os eventos
relacionados a terminar namoro (p<0,003), ter brigas com
irmâos (p<0,001), ser impedida de ir a festas ou passeios
(p<0,001), ter que obedecer aos pais (p<,002), ter crise
nervosa (p<0,001) e ter familiares doentes (p<0,013).
Também foi observada uma correlaçào positiva entre o
total dos escores no instrumento (ocorrência e impacto) e
a idade, indicando que ocorrem mais eventos estressores e
que estes causam maior impacto à medida que aumenta a
idade. Os dados levantados neste estudo fornecem
subsfdios para identificar os eventos estressores e seu
impacto na adolescência, sugerindo estratégias especfficas
de intervençâo - prevençào e tratamento - junto aos
adolescentes e à comunidade escolar.

- Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
dados levantados, observou-se que, quanto aos
significados do ficar para os adolescentes, houve a
predominância, em ambos os sexos, das categorias
''ausência de compromisso'' (77% para as meninas e 63%
ara os meninos), ''passageiro'' (335% para as meninas eP
45% para os meninos) e ''superficialidade'' (41% para as
meninas e 35% para os meninos), nâo apresentando
diferenças significativas em relaçâo ao gênero. Quanto aos
significados do namorar, as meninas apresentaram as
seguintes categorias: ''compromisso'' (54%4, ''seriedade''
(43,50/4, ''fidelidade'' (230/0) e ''amor'' (20,50/0); enquanto os
meninos citaram ''seriedade'' (35%4, ''compromisso'' (310/4,
''continuidade'' (21,50/0) e ''sentimento'' (17,50/4.
Considerando que hâ uma equivalência semântica entre
as categorias apresentadas, observa-se que o namorar é
visto de forma semelhante pelos meninos e pelas meninas,
como um relacionamento mais sério e duradouro,
enquanto o ficar é visto como efêmero e superficial.
Verifica-se uma disposkâo maior para ficar entre os
meninos (47%) do que para as meninas (31tlt). Este
resultado pode ser entendido a partir dos estereötipos
sociais, ligados aos papéis de gênero, pelos quais hâ toda
uma expectativa em torno da figura feminina, da qual sâo
exigidos relacionamentos mais pnzdentes e interiorizados,
enquanto que nos meninos, ao contrdrio, hs uma
exigência de afirmaçào da sua masculinidade, como algo
que deve ser definido com a demorstraçâo pliblica do
interesse pelas mulheres. No entanto, apesar da diferehça
de gênero encontrada quanto à preferência por ''ficar'',
observa-se que tanto as meninas quanto os meninos
atribuem significados semelhantes a estes tipos de
relacionamento, que demonstram ter caracterfsticas
diferentes e exercer papéis distintos na adolescência.

Palavras-chave: adolescência; relacionamentos; Frlcrc

Apoio Financeiro: UNISINOS e FAPERGS
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DES 37 RELACIONAMENTOS AMOROSOS NA
ADOLESCZNCIA: DIFERENCAS DE GINERO. Anice
Tempel Costa*; Luciana Deretti*; hbiano Gonçalves Nunesw E
Dlsorfl Dalbosco Dell'Aglio (Universidade ;10 Vale do Rio Jcs
Sinos - UNISINOS - Sà'o Leopoldo, l?S).

A adolescência é um processo psfquico e social, distinto
da puberdade, que por sua vez é um processo ffsico e
biolögico. Na adolescência hâ a resoluçâo de intimeros
conflitos e o estabelecimento da identidade do indivfduo.
O ficar e o namorar sâo os dois prindpais modos de
experimentaçâo concreta utilizados na busca do amor
pelos joverts, permitindo a afirmaç:o da identidade
sexual, importante para o desencadeamento desse
processo de maturaçâo. Esta pesquisa teve como objetivo
verificar as diferenças quanto aos tipos de
relacionamentos amorosos entre adolescentes do sexo
feminino e masculino. Levando em cortsideraçâo as
perspectivas teöricas estudadas, busca-se uma melhor
compreensâo destes tipos de relacionamentos através da
investigaçâo de seus significados. Participaram deste
esmdo 90 adolescentes, com idade média de 14,5 anos, de
ambos os sexos (43,5 % meninas e 56,5% meninos),
estudantes do primeiro ano do ensino médio, de classe
média alta, de escola particular de Pot-to Alegre, IQS.
Utilizou-se um questionârio com questöes abertas e
fechadas, aplicado de forma coletiva. Nas questöes
fechadas foram levantadas freqflências, porcentagens e
médias, observando-se a variâvel sexo. Nas questöes
abertas, foi realizada a anélise de conteûdo e as respostas
foram classificadas em categorias descritivas. Através dos
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DES 38 ESTUDO EXPLORATURIO SOBRE O
COMPORTAMENTO DO BUNDALELZ NOS JOVENS
EM BRASILIA. Daniel Miura Bonazzi*; Flévia Reis Pires
Peixoto*; Tatiana Yokoy de Souzas; MJHJ Cléudia Oliveira
(Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento ,
Universidade de Brast-lia , Brast-lia - DF)

O estudo visa abordar o comportamento de exibir as
nédegas em pliblico, denominado ''bundalelê''. Nota-se
amalmente um movimento de transposiçâo dessa
linguagem privada e condenada para a mfdia, a
propaganda e o desenho, com diversos significados, como
entreter, chocar, protestar, etc. Os comportamentos de
pequena trarusgressâo adolescentes estâo sendo
manifestados por adultos, que adquirem o ''modo de vida
adolescente'' na pös-modernidade (nâo preocupaçâo,
diversâo, irreverência). Freud, em seu texto ''Carâter e
erotismo anal'', relaciona a fixaçâo anal com traços de
carâter. Relata que os traços de carâter anais podem
''transformar-se em rebeldia, a qual pode facilmente
associar-se a cölera e fmpetos negativos'', ''o convite a uma
carfcia na zona anal, como expressao de desafio ou
desprezo... A exibkâo das nédegas representa um
abrandamento em gesto desse convite verbal.'' Este
trabalho objetivou descobrir os motivos e os objetivos que
levam os adolescentes a apresentar esse comportamento;
verificar em que circunstâncias o comportamento é
apresentado; qual o estereötipo de quem o faz; o prazer
envolvido no ato e levantar diferenças entre gêneros em
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relaçâo ao comportamento. Para isso, foram feitas anslises
de contetido de entrevistas semi-estruturadas com 17
sujeitos, sendo 15 homens e 2 mulheres. Os entrevistados
sâo alunos de graduaçâo da Universidade de Brasflia, de
diversos cursos. Todos os entrevistados residem em
Brasflia, variando as idades entre 17 e 22 anos. Os motivos
relatados de terem feito o bundalelê foram trartsgressào,
reconhecimento social, desafio, mostrar poder, diversâo,
agredir, influência dos amigos e exibicionismo. Os
objetivos relatados foram: deboche, contestaçào,
transgressâo, desafio, exibicionismo, ser engraçado, status
no grupo, agredir. As situaçöes em que o bundalelê mais
se manifestou foram: estar em grupo, trânsito, festa e
protestos. O estereötipo desses sujeitos é o de homens
jovens, em gnlpo, bem humorados e/ou bêbados. A
grande maioria afinna que a bebida contribui bastante
para o comportamento. O prazer em executar o bundalelê
envolve trartsgredir, diversào, aceitaçào, auto-afirmaçào.
Os joverts que jâ fizeram bundalelê julgaram o
comportamento de fonna pejorativa, reconhecendo a nâo
convencionalidade do mesmo, sendo que alguns o
cortsideram comum no seu grupo de amigos. Também é
notâvel o comentârio de que depois da adolescência, a
probabilidade de fazê-lo é menor. No que tange a
diferenciaçao de gênero, foi verificado que o
comportamento do bundalelê envolve valores sociais e
caracterfsticas de personalidade tipicamente masculinos,
evidenciando restriçöes culturais à mulher. Podemos,
entâo, o adolescente tem em
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paternidade, enfatizando-se o relato de possfveis
mudanças em decorrência dessa nova situaçâo. Foi
observado que todas as crianças moram com a màe e nâo
com o pai, exceto no caso de um participante, que està
casado com a màe de seus filhos. Todos os pais mantêm
contato com seus filhos. No caso de um deles, a filha mora
em outro estado, com a mâe, o que faz com que o contato
se dê mais por telefone. A influência religiosa foi citada
por quatro participantes como pontos relevantes no relato
de seu caso. Diante dos resultados encontrados, foi
corroborada a idéia de que o exercfcio da paternidade é
influenciado pela situaçào söcio-econômica, educaçâo,
cultura e contexto histörico. Com isso, perceberam-se
diferenças na postura adotada pelos participantes frente à
paternidade precoce, que podem ter sido influenciadas
pelas diferenças econômicas. O participante de menor
poder aquisitivo adiantou-se quanto ao casamento e
tomou-se realmente um pai ''de famflia'', mantendo
relaçâo afetiva estâvel com os filhos e também com a mâe
deles. A patem idade trouxe aos participantes beneffcios
emocionais substanciais, como resportsabilidade,
necessidade de ter objetivos palpâveis e concretos,
poskâo mais realista e maior preocupaçâo com os estudos
e/ou trabalhp. Todos os participantes descreveram-se
como borks pais. Apenas aquele cuja filha mora em outro
estado admitiu n:o poder exercer a patemidade da
maneira que considera ideal, devido à distância. Para os
participantes, o conceito de bom pai envolve estar
presente, conversar com o filho, ser o provedor e seu
melhor amigo, dar carinho e atençâo, participar da vida
do filho, mostrar interesse e dedicaçâo. Portanto, a idéia
do pai provedor ainda é presente, mas nâo é tâo forte e
rfgida, revelando que as geraçöes mais jovens assumem
uma postura menos trédicional, ou seja, tendem a aceitar
melhor a concepçâo de um pai mais compreensivo e
carinhoso com seus filhos.

Palavras-chave: paternidade, ficksclnc-fn, identidade

averiguar que prazer
transgredir e em vivenciar a diversào como o que existe
de bom no mundo e na adolescência. O espaço oferecido
pelo âmbito da diversâo e da trartsgressâo é onde eles
podem exercer suas capacidades potenciais e ir além dos
seus limites e dos limites socialmente colocados. Neste
espaço de divertimento e transgressâo, os adolescentes
vivenciam prazer e se sentem animados. Hâ uma
necessidade de nâo se ficar alheio ao que é oferecido e
considerado bom pelos colegas, mesmo se isso puder
implicar em trarksgressào.

Palavras-chave: Transgressno; Adolescência; Bundalelê. DES 
40 O DESENVOLW MENTO MORAL EM

ADOLESCEU ES DE GQNEROS DIFERENTES. Selma
Pacheco Guimarnes, St'lvia M JHJ M elo Gonçalves & Suely de
Oliveira Schustoy (Universidade Federal Rural do Rio de
Janeirosio de laneiro/lf).

Este trabalho teve como objetivo investigar se existem
sistemas morais diferentes para os dois gêneros. A
orientaçâo teörica foi baseada nas contribuköes de Piaget
e Kolhberp assim como nas de seus seguidores e crfticos,
como Carol Gilligan. A amostra foi cortstitufda de 120
sujeitos, entre 13 e 16 anos, sendo 60 adolescentes de cada
sexo e residentes no municfpio do llio de Janeiro. Os
sujeitos foram interpelados individualmente, em sua
escola, por entrevistas semi-estruturadas. A solicitaçâo era
para que ouvissem uma estöria e que, no final, dessem
sua opiniâo, tentando se colocar no lugar do personagem,
namorada ou namorado, conforme o caso. Ao todo, eram
três estörias diferentes, embora todas correspondessem ao
dilema moral de se fazer ou nâo um aborto. O que diferia
nas estörias era o modo de se pensar moralmente no
problema, a partir de um envolvimento mais direto ou
nâo na relaçâo com as pessoas. A primeira estöria foi
apresentada para metade dos adolescentes, de ambos os
sexos, e relatava o dilema de uma jovem adolescente que
havia engravidado de seu namorado. Ela estava sofrendo
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DES 39 PATERNIDADE NA ADOLESCZNCIA: A
FORMAG O DA IDENTIDADE DE PAl EM UM
CONTEXTO PRECOCE. Cindy Matias de Sousa*, Lorena
Francisca Toledo Alves Garcia*, Pclmslu Belle Betnardes*,
M CHC Clâudia Santos Lopes de Oliveira - Orkntadora
(Departamento de Psicologia Escolar e fftl Desenvolvimento,
Universidade de Brasilia, BrasilialDF).

Essa é a comunicaçâo cientffica de um trabalho que se
propôs a estudar a formaçâo da identidade de pai em
rapazes que se tornaram pais na adolescência, isto é,
durante o perfodo de cortstruçao da identidade masculina.
Também verificou-se a postura assumida por esses
adolescentes frente à patem idade precoce, bem como a
concepçâo deles acerca do papel social do pai, em
comparaç:o com a literatura jé existente sobre essa
questâo. Para isso, foram feitas entrevistas semi-
estruturadas, gravadas em fita cassete e posteriormente
trartscritas, com seis homerts, com idade atual entre 19 e
27 anos, que se tom aram pais até os 20. As entrevistas
abordavam aspectos familiares, afetivos, sociais,
econômicos, psicolögicos e profissionais do
desenvolvimento dos participantes antes e depois da
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muito com aquela situaçâo e nào sabia se deveria contar o
que se passava para seus pais, pois estes achavam que ela
deveria chegar virgem ao casamento. E1a gostava muito
de seu namorado e este também gostava muito dela, mas
como nâo poderiam se casar, ele sugeriu que e1a tivesse o
filho e que mais tarde eles repensariam a sittlaçao. A outra
estöria, apresentada para a outra metade do grupo
feminino, era igual à anterior, com a variaçâo da jovem
adolescente nào gostar mais de seu namorado e jâ vir
pensando em acabar o relacionamento, quando o
''incidente'' acontecera. Para o outro gnlpo dos rapazes,
contou-se uma estöria bem pröxima à anterior, mas nesse
caso, era o namorado quem queria acabar o
relacionamento por nâo gostar mais da namorada, embora
esta ainda gostasse dele. Os resultados encontrados, nos
adolescentes do sexo masculino, apontam para uma
diferença nâo significativa em relaçào às duas estörias,
80% eram favorâvel ao aborto na primeira estöria e 90%
na segunda. Em relaçâo ao sexo feminino, encontramos
uma diferença bastante expressiva, 20% achavam que o
aborto deveria ser feito na primeira estöria; e 70%
apontaram para o aborto como soluçào do dilema da
segunda estöria. Os resultados confirmam as crfticas de
Gilligan a Piaget e a Kohlberg, pois o pensamento
operacional, responsével pela capacidade intelectual de se
tomar decisöes independentes, nâo representa o ponto
mais alto do pensamento moral. As adolescentes do sexo
feminino mostraram um pensamento moral, em relaçao
ao aborto, muito mais voltado para os envolvimentos
emocionais do que os adolescentes masculinos. f:
importante ressaltarmos que, desde a morte de Kohlberg,
a componente moral nào vem despertando o interesse nas
pesquisas em Psicologia do Desenvolvimento como nossa
época atual merece. O surgimento da AIDS e a elevaçio
dos casos de doenças sexualmente transmissfveis, as
drogas, a corrupçâo, a violência e a educaçâo inadequada
impöem uma renovaçâo nas pesquisas dessa érea.

Palavras-chave: M orll, Desenvolvimento e Gênero
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por aquelas punköes que façam o sujeito refletir sobre o
ato que cometeu A amostra foi corlstitufda por 60 sujeitos,
30 meninos e 30 meninas, estudantes do ertsino
fundamental, com 10 anos de idade, residentes no llio de
Janeiro. Os sujeitos ouviam uma estöria na qual o
protagonista transgredia a uma ordem e lhes era
solicitado que avaliassem, de acordo com uma escala
previamente estabelecida, o grau de severidade da
punkâo que deveria ser aplicada ao transgressor. A
seguir, eram apresentados dois tipos de punkào para que
determinassem a mais indicada para a situaçâo proposta.
Através da anâlise do Chi-ouadrado, obseNou-se que
existe diferença significativa, a um nfvel de significância
de 0,05 e gl igual a um, entre meninos e meninas, relativa
ao tipo de punkâo (X2 = 7,32). Um ntimero maior de
meninas, em relaçâo aos meninos, optou pela punkâo
recfproca. A diferença entre as médias dos meninos e
meninas quanto ao grau de severidade da punkào, pela
anâlise do teste T, mostrou-se significativa. Os meninos
escolheram as mais severas (t = 2,13; p < 0,005). Este
resultado corrobora nossa idéia irticial, e conclufmos que
os sujeitos investigados estâo em nfveis evolutivos
diferentes em relaçâo às idéias sobre justka e punkâo; a
diferença aponta a favor das meninas. Este fato pode ser
atribufdo a intimeros fatores, dentre os quais podemos
destacar: a prltica educacional diferenciada aplicada a
meninos e a meninas; ao atendimento pelas meninas da
expectativa da sociedade em relaçâo ao ser feminino, pois
espera-se que a mulher demonstre mais seus sentimentos
e emoçöes do que o homem e desta forma seja mais
complacente em seus julgamentos e conseqûentemente
adote menos medidas expiatörias.

Palavras-chave: M oralidade, Pltnïfln e Glncrc

DES 42 EEA: UM RESGATE DE SISTEMAS
DINâMICOS NO DESENVOLVIMENTO DA
COMUNICAN O NO COMWO DA VIDA. Nadja MCH:
Vieira''* e MCH;I C. Lyra ( LABCOM - Departamento de
Psicologia da UFPE) Cbnîunicflff7n Cient#ca

DES 41 ESTUDO COMPAM TIVO DO
DESENVOLVIMENTO MOM L ENTRE M ENINOS E
MENINAS.. Selma Pacheco Guimarnes, Sklvia MJHII Melo
Gonçalves & Suely de Oliveira Schustoy (Universidade Federal
Rural do Rio de laneiros io de Janeiro/Rl)

O presente estudo teve como objetivo explorar as
possibilidades de um modelo teörico e metodolögico para
anâlise do desenvolvimento da comurticaçâo no começo
da vida. Trata-se do modelo Estabelecimento, Extensâo e
Abreviaçâo - EEA, que defende o desenvolvimento da
comunicaçâo no começo da vida como fundamental para
o desenvolvimento humano visto ser o cenârio onde se
observa a emergência dos processos de relaçâo entre o
indivfduo e os meios ffsico e social e onde se irtscreve
também a emergência da subjetividade e
intersubjetividade. Fundamentando-se na teoria dos
sistemas dinâmicos o referido modelo define a dfade,
mâe-bebê como um sistema cuja dinâmica operante
revela-se a partir da auto-orgartizaçâo dos pröprios
elementos interdependentes constitutivos desse sistema.
Dessa forma, como se observou na aplicaçâo do referido
modelo, o desenvolvimento da comunicaçâo expressa
momentos de diferentes configuraçöes resultantes de
auto-organizaçöes temporârias que esse sistema realiza.
No presente, trabalhou-se com três dfades, realizando-se
uma anâlise de vinte e seis vfdeos de cada dfade. Cada
vfdeo corresponde a uma sessâo semanal de 20 minutos
gravados no LABCOM - Laboratörio de Comunicaçâo do
Departamento de Psicologia. No inicio das filmagens os

203

Esta pesquisa teve como objetivo comparar o
desenvolvimento moral de meninos e meninas, em
relaçâo à punkâo. Utiliza como referencial teörico, os
estudos de Piaget e Lawrence Kohlberg. Segundo Piaget,
as crianças mais novas estabelecem puniçâo mais severa e
do tipo expiatörio para pessoas que provocam prejufzos a
terceiros enquanto as mais velhas optam para punkâo
menos severa e recfproca, pois esta ajuda o culpado a
reconhecer porque seu ato foi errado, levando-o a uma
reformulaçâo intema, julgam o valor de uma punkâo nâo
por sua severidade, mas pela transformaçâo interior que
se opera no transgressor. A punkào expiatöria tem
caracterfstica corretiva imediata, que faz com que o sujeito
mude o seu comportamento, nâo necessariamente
fazendo-o mudar a sua atitude e a recfproca é uma
puniçao educativa que objetiva uma mudança atitudinal.
Julgamos que o desenvolvimento moral relativo à punkâo
ocorre de fol'ma diferenciada entre meninos e meninas e
ue as meninas, em ocasiâo anterior aos meninos, optamCI
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bebês tinham a idade de quatro semanas e no término 38 na rua. Observaram-se grupos de brincadeiras, suas
semanas. Nas anslises procurou-se fazer uma leitura dos regras, nlimero de participantes, as relaçôes das crianças
significados de configuraçöes microgenéticas na aprendiz-experiente, liderança, mobilidade dos gnlpos;
comunicaçâo face-a-face, isto é, situaçöes analisadas utilizando-se do registro cursivo focal em ambiente
segundo a segundo, refletidas no curso do natural e ''scarls'' de cinco em cinco minutos, em um bairro
desenvolvimento ao longo de trinta e oito semanas. Nessa da periferia de Aracaju. Participaram 66 crianças sendo 48
direçào, observou-se que estabelecimento, extensâo e meninos e 18 meninas. Foram registrados 74 episödios de
abreviaçào sâo seqttências de momentos de quase brincadeiras envolvendo tanto grupos mistos (630/4, como
estabilidade no curso do desenvolvimento da sö com meninos (306$) e sö com meninas (70/4. Por este
comunicaçâo. A analise de dimertsöes no interior de cada resultado percebe-se que as meninas preferiram brincar
um desses momentos, isto é, o grau de imediaticidade e em grupos mistos que em grupos segregados por sexo. J5
suavidade com que se inicia um processo comunicativo os meninos a depender da brincadeira brincavam
face-a-face sinalizado pelo contato com o olhar e ainda a sozinhos em brincadeiras consideradas como masculinas,
quantidade de t'umos que se altemam durante a como por exemplo, no jogo de gude. A maioria dos
manutençào desse contato demonstraram diferentes gnlpos era formada por crianças entre 7 e 12 anos de
composköes para os três momentos. Destaca-se ainda idade, verificando-se a presença de apenas 6 crianças
que no momento da abreviaçâo configuraram processos menores, que participavam ou como observadores ou
que sinalizaram uma acentuaçâo do mtituo entendimento como aprendizes tipo ''café com leite''. Foram observadas
dos significados ou de conhecimento mtituo entre os 8 situaçöes em que existiram manifestaçöes explfcitas de
participantes. Além disso, uma maior variabilidade nas transmissâo da cultura do brinquedo, como por exemplo,
distribuköes das dimensöes sugere que auto-organizaçâo a emissâo de frases como ''é assim que se faz'', etc.
que o sistema se impöe no momento da abreviaçâo parece Eventualmente verificava-se a presença de adultos, porém
inscrever um nfvel de generalizaçâo no desenvolvimento em apenas 2 oportunidades estes agiram como
da comunicaçâo que se caracteriza por impulsionar o instrutores. Verificou-se também nào haver mobilidade
sistema para uma nova direçâo de organizaçâo o que significativa entre os sujeitos, havendo uma constância
carece ainda de investigaçöes posteriores. Esses resultados das crianças tanto na rua quanto nos grupos de
foram apresentados na forma de gréficos de linhas e brinquedo. Na maioria dos episödios verificados a
barras sendo acompanhados por comentârios e liderança foi exercida por uma menina, apesar do ntimero
discussöes. Concluiu-se que o modelo EEA oferece maior de meninos presentes na nla. Das brincadeiras
grandes recursos para o estudo do desenvolvimento da encontradas 50% foram categorizadas como tradicionais,
comunicaçâo no começo da vida visto que os seus sendo as mais freqûentes: queimado, gude, corda e rodas.
conceitos subvencionam uma confecçào de procedimentos Brincadeiras que acreditâvamos esquecidas como
competentes â captura de processos que compöe o escravos de jö e bom barqueiro, foram presenciadas, jâ o
desenvolvimento da comunicaçâo possibilitando o empinar pipa, tâo popular em todo o Brasil, foi
alcance tanto dos aspectos temporariamente estâveis encontrada em apenas uma oportunidade. Conclufmos
quanto aquelas instabilidades também integrantes e que a orgartizaçâo social da criança na rua segue critérios
definidoras da auto-organizaçâo caracterfstica da que nâo s:o de propriedade de adultos e nem tem algo
evoluçao desse fenômeno. Acredita-se que esse modelo escrito para realiza-la, podendo se configurar de diversas
irtscreve-se como uma ferramenta teörica e metodolögica fonnas dependendo da cortstitukâo grupal e das
competente e titil para aqueles pesquisadores que se experiências vividas pelos integrantes dos grupos de
interessam pelo estudo do desenvolvimento da brinquedo.
comunicaçâo no começo da vida. E

ste trabalho contou com a ajuda de bolsas
Palavras-chave: Modelo, Processos, Auto-organizaçno PIBIC/CNPVUFS, COPES/UFS e com auxflio da

FAPESE.

Palavras-chave: organizaçno stdll, brincadeiras, m1.
DES 43 ORGANIZAG O SX IAL NAS
BRINCADEIM S DE RUA: O CASO DO BAIRRO ROSA
ELZE (ARACAJU/SE). Uvia Godinho Ncng Gomes*, Adriana
Viana Amaral*, Ana Beatriz Garcia C. Caroalho*, Ilka Thiziane
Teixeira Santana*, Tatiana Cardoso Andrade*, F/JIHJ Vanessa
dos Santos*, Ilka Dias Bichara (Departamento de Psicologia -
Universidade Federal de Sergipe)

DES 44 O ADOLESCENTE, A FORMAG O DE SUA
IDENTIDADE E O CONSUMO DE éLCOOL. Adriana
Coutinho Cranato; Lul's Sérgio Sardinha (Faculdade de
Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie)

Toda vez que se faz pesquisas epidemiolögicas, nota-se o
crescimento do ntimero de jovens que fazem uso de
bebidas alcoölicas. Na maioria das vezes, eles buscam os
sintomas positivos que, de infcio, o âlcool proporciona:
agitaçâo, euforia, sentimento de liberdade, satisfaçâo e
motivaçâo, os quais sâo responséveis por gerar grande
sensaçâo de prazer entre os jovens. Porém, nâo nos parece
que sö isso seja suficiente para explicar o porquê tantos
jovers em nossa sociedade estejam usando esta droga de
forma cada vez mais intensa. Alguns autores afirmam que
nossa personalidade resulta da interaçào contfnua de três
sistemas: o biolögico, o social e o individual. Estas
questöes sâo facilmente observadas no perfodo que se
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Poucos sâo os estudos e pesquisas acerca da organizaçâo
social da criança em brincadeiras de na  contexto no qual
podemos observar crianças testando regras, muitas vezes
seculares, treinando habilidades necessârias para o
desenvolvimento infantil, ressignificando elementos da
cultura, bem como os trarksmitindo a outras crianças,
comumente chamadas de aprendizes. Em muitas cidades
brasileiras, principalmente em bairros de periferia, é na
rua que se aprende elementos impodantes da culmra
como, por exemplo, as brincadeiras tradicionais. Nesse
sentido, este trabalho relata uma pesquisa que visou
investigar como as crianças se organizam e como brincam
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expectativas que têm do retorno dos filhos ao lar. Assim,
entrevistou-se quatorze (14) membros adultos de 11
tonzel famflias, acusadas de negligência e/ou violência
ffsica. As entrevistas foram realizadas nos locais de suas
moradias e tiveram a duraçâo média de 90 minutos, tendo
sido gravadas em fita K7 e transcritas integralmente.
Cumpre dizer que, do total, sete fanu-lias eram
identificadas como tendocomo negligentes e quatro
praticado violência ffsica. A anâlise dos dados mostra que
as famflias consideradas negligentes nâo reconhecem com
clareza o fato de terem sido consideradas inadequadas em
relaçào aos filhos, remetendo seus problemas às questöes
de ordem material. Desta forma, percebem as
intervençes sofridas como ajuda, nâo se atendo para o
carster legal que respalda o abrigamento, baseado na
proteçâo da criança/adolescente. As institukes de abrigo
sâo percebidas positivamente, vistas como um lugar bom,
onde os filhos estâo ficando temporariamente e recebendo
''tudo o que famflia nao pode dar'', em termos financeiros.
As expectativas em relaçâo ao retomo sâo boas, ou sejas,
h/ um desejo de poder estar junto novamente. Entretanto,
demonstram um certo temor em nâo conseguir

suprir as necessidades materiais e, por

utilizaçâo do
âlcool pelos seus familiares e seu grupo de amigos, algurts
chegam a ficar impressionados com a quantidade de
âlcool utilizada por seus amigos. Conclui-se que existe
uma grande tolerância com o uso de âlcool, desde a
infância até a vida adulta. Na adolescência, justamente no
momento em que ocorre um intenso processo de
organizaçâo da identidade, o jovem vai encontrar no meio
uma mensagem que jé havia sido passada em sua
infância, que é a de uma possibilidade de utilizar uma
droga que permeie e possibilite uma relaçâo mais
satisfatöria com as pessoas que o cercam e o meio. Apesar
de existir um entendimento do perigo sobre o uso
abusivo, este parece estar relegado a um momento
distante, que pode ser controlado e evitado.

Palavras-chave: Uso de drogas; adolescência; identidade

novam ente
conseqiiência, coordenar a educaçâo dos filhos o que, em
algurts casos, sugere idéias quanto ao beneffcio da
criança/adolescente continuar no abrigo por tempo
indeterminado, considerando que lâ têm uma vida melhor
do que se voltasse a morar com a faml7ia. Somente alguns
sujeitos expressam uma apreensao em relaçào ao fato de o
abrigamento abalar a autoridade parental. Jâ os adultos
das faml-lias denunciadas devido à violência ffsica,
embora reconhecendo o ato na base da intervençâo söcio-
jurfdica, cortsideram-no como um incidente ou um
acidente, decorrente de um descontrole momentâneo.
Deste modo, percebem as açöes instimcionais
preponderantemente como negativas, julgando as açöes
sofridas como precipitadas e/ou desnecessérias e
sentindo-se injustkados. Assim, se opöem à instituiçâo de
abrigo, pois o percebem como um local para crianças
örfâs, que nâo têm famflia, o que nâo seria o caso de seus
filhos, expressando o desejo de poder exigir o retorno
imediato dos filhos ao lar. Concluindo, é possfvel aventar
que cada tipologia de abuso parece ser vivida/percebida
pelos adultos de modo peculiar, o que certamente
influencia nas maneiras de encarar as açöes de
intervençâo e, conseqttentemente, sua efetividade. A
ampliaçâo de pesquisas dessa nattzreza faz-se
imprescindfvel à intervençâo mais cuidadosa e ética na
ârea.

Apoio: FAPESP

Palavras-chave: violênda domhtica / a/knlflï;l / criança e
adolescente

DES 45 VITIMIZAG O DE CIUANCAS E
ADOLESCEVES: A CONCEPW O DA FAMILIA EM
RELAG O AS INTERVENCOES SOFRIDAS E O
RETORNO DOS FILHOS APUS O ABRIGAMENTO.
Alessandra da Silva Araujo Matias* e MJHAIJ Rezende Bazon -
Departamento de Psicologia e Eififcflftib - Faculdade de
Filosoha,ciências e Letras de Riàdrfib Preto - Universidade de
5J0 Paulo
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interpöe entre a infância e a idade adulta, o adolescente se
tornarâ cortsciente de todos os ajustamentos que serào
exigidos dele neste momento, antes mesmo de atingir a
maturidade. Este trabalho procura entender o que estâ
acontecendo com o jovem em nossos dias. Por que eles
precisam se embriagar para tomar certas atitudes, tomar
decisöes ou expor suas idéias. Serà que a educaçao
familiar e o ambiente social têm alguma influência? Numa
tentativa de compreender esta situaçâo, realizou-se uma
pesquisa com joverts de 15 a 25 anos nas cidades de Do
Paulo (SP) e Poços de Caldas (MG). Através de um
questionârio procurou-se explicitar os aspectos
implicados no uso de âlcool. Os principais resultados
apontam que, independentemente do lugar de moradia,
os jovens buscam com freqitência bebidas alcoölicas nos
fins de semana e nas atividades de entretenimento. Os
principais efeitos notados s;o o de descontraçâo, euforia,
maior comunicabilidade, perda de noçào do tempo. Os
entrevistados apontam tlma necessidade de sentir-se mais
livre e mais sociâvel, afirmam ainda, que o âlcool os deixa
m ais simpâticos, o que possibilita um melhor
relacionamento com as outras pessoas. Acreditam que
podem usufruir apenas dos aspectos corksiderados
positivos deste uso, pois entendem que o uso abusivo é
prejudicial. Afirmam que o âlcool é muito bom quando
usado moderadamente, pois ajuda a se descontrafrem. Os
entrevistados também notam uma intertsa

A violência contra crianças e adolescentes, no contexto
doméstico' é uma problemâtica social importante, que
merece ser melhor investigada, seja pela freqitência ou
pela gravidade dos acontecimentos. As pesquisas, bem
como as intervençöes na érea, tendem a focalizar mais
fortemente a figura da vftima, sendo que a ötica dos
adultos resporsabilizados pelos abusos é, de forma geral,
pouco conhecida. Portanto, no presente trabalho o
objetivo é de tentar compreender melhor a concepçâo de
adultos envolvidos com esta problemâtica, mais
especificamente em relaçâo às intervençöes söciojurfdicas
sofridas, bem como aos programas de abrigo e as

DES 46 A VISAO DE ESTUDANTES
UNIVEKSITXRIOS DOS CUIQSOS DE ENFERMAGEM,
MEDICINA E ODONTOLOGIA SOBRE O IDOSO -
ATITUDES EM rtEl-Afâo à vELHIcE.. Raphaela Areias
da Silveira* (Faculdade de Psicologia; Universidade Federal de
Uberlândia; Uberlândia-MG); Sueli Aparecida Freire
(Faatldade de Psicologia; Universidade Federal de Uberlândia;
Uberlândia-MG)

O envelhecimento populacional no Brasil é uma realidade
cada vez mais pröxima, estâ acontecendo de maneira
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ràpida e sem o devido planejamento. Os desdobramentos
desse fenômeno podem ser vistos em vlrios segmentos
como por exemplo nas polfticas de saûde ptiblica onde se
têm um aumento de demanda da populaçâo idosa e
poucos recursos destinados à mesma, em oposkâo aos
destinados à infância. Isso denota a falta de interesse ou
preocupaçào dos responsâveis pela formulaçâo e
execuçào das polfticas pûblicas em geral, o que seria um
reflexo da sociedade como um todo jâ que tal fenômeno
nâo parece ser percebido como emergente. A carência de
programas e servkos, associada ao despreparo de
profissionais das mais diversas âreas, tem contribufdo
para que se protele o desenvolvimento de uma cultura
favorlvel ao envelhecimento normal e bem-sucedido
assim como limita a veiculaçào de informaçöes relevantes
para um desenvolvimento com qualidade de vida pois as
mesmas ficam restritas a pequenos grupos que muitas
vezes trabalham isolados. Considerando o exposto este
trabalho levanta a visâo de estudantes universitérios dos
cursos de enfermagem, medicina e odontologia sobre o
idoso em geral e a velhice pessoal. Pertsando em atitude
como preditora de comportamento, uma organizaçâo de
crenças e cognköes, dotada de carga afetiva (positiva ou
negativa), que predispöe a uma açâo, levantar a atitude
dessa populaçâo é fundamental para que se redimensione
sua formaçâo pois serâo profissionais que atuarâo em
contato direto com os resultados do envelhecimento
populacional. Participaram desse trabalho 36 estudantes
do curso de enfermagem, 40 do curso de medicina e 40 da
odontologia, totalizando 116 sujeitos distribufdos entre o
primeiro e segundo perfodos. Para coleta de dados foram
utilizados dois instnlmentos: 1) ficha de infonnaçöes
söcio-demogrâficas, 2) uma escala para avaliaçâo de
atitude em relaçâo ao idoso e à velhice pessoal. O
programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) foi
utilizado para a anJlise estatfstica das respostas. Os
resultados obtidos demortstraram que os estudantes têm,
em geral, uma visâo negativa do idoso ou da velhice,
ainda que as porcentagens sejam pröximas do que
poderia ser considerada uma visâo positiva. Mas o que
realmente chama a atençâo é que esta visâo altera-se
quando se trata da velhice pessoal. As respostas foram
preponderantemente positivas, pröximas a 100% o que
reforça o que foi colocado acima: as pessoas tratam o
envelhecimento como uma realidade distante, nâo se
preparam para a mesma, idealizam a velhice pessoal,
descontextualizando-a , e ressaltam os pontos
considerados negativos do processo de envelhecimento
sem buscar estratégias para que os mesmos sejam
minimizados jâ que nâo se sentem afetados pelo o mesmo.
Ressalta-se, entào, a necessidade de se enfatizar, durante a
formaçâo desses profissionais, as quest&s relativas à
velhice, suas possibilidades e limites, a fim de que possam
vir a desenvolver programas educativos que abranjam a
populaçâo, criando oportunidade para um
envelhecimento satisfatörio e uma boa qualidade de vida
na velhce.

Palavras-chave:/omcffl prohssional, atitude, velhice
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A interaçào mie-bebê e sua relaçâo com
desenvolvimento posterior da criança representa uma
ârea de grande interesse entre os pesquisadores do
desenvolvimento infantil. Dentre os fatores que
contribuem com o processo interativo, o papel exercido
pela depressâo materna tem sido abordado por intimeras
investigaçöes nas flltimas décadas, devido às evidências
de que o estado depressivo da màe pode repercutir
negativamente no estabelecimento das primeiras
interaçöes com o bebê e, em conseqiiência, no
desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança. O
presente estudo investigou o impacto da depressio
materna para a interaçio màe-bebê no final do primeiro
ano de vida do bebe. Participaram do estudo 26 dfades
mâe-bebê, sendo 15 com mâes sem indicadores de
depressâo e 11 com mâes com indicadores de depressao.
As mâes foram designadas aos dois grupos com base nos
escores obtidos no Inventlrio Beck de Depressâo. Elas
eram de famûias de nfveis söciœeconômicos e
escolaridades variados. A amostra foi selecionada entre os
participantes de um projeto maior intitulado Aspectos
subjetivos e comportamentais da interaçâo pais-
bebê/criança que, a partir de um delineamento
longitudinal, acompanha famflias desde a gestaçao até o
terceiro ano de vida da criança (GIDEP/Ufrgs). Os bebês
eram de ambos os sexos e tinham doze meses de idade.
Foi realizada uma observaçâo a partir da filmagem da
interaçâo das dfades durante uma sessâo de brinquedo
livre, na qual comportamentos maternos e infantis
relacionados à exploraçâo dos brinquedos foram
examinados. Os comportamentos matemos foram
classificados como facilitadores da exploraçâo de
brinquedos pelo bebê (introduz um brinquedo; mantém a
atençâo do bebê em um brinquedo; demorkstra ternura e
afeiçâo; expressa prazer e alegria) e nâo-facilitadores da
exploraçào de brinquedos pelo bebê (redireciona a
atençâo do bebê para outro brinquedo; evidencia
intrusividade ao brincar; demonstra apatia; demonstra
contrariedade). Os comportamentos infantis foram
classificados como afeto positivo (focaliza a atençâo em
um brinquedo; sorri; vocaliza positivamente; busca
proximidade) e afeto negativo (rejeita um brinquedo;
chora; vocaliza negativamente; afasta-se/resiste ao
contato). Anâlise multivariada nos escores totais de
comportamentos matem os e infantis revelou que mâes
com indicadores de depressao apresentaram menos
comportamentos facilitadores da exploraçâo de
brinquedos pelos bebês, assim como seus filhos
mostraram mais afeto negativo durante a interaçâo.
Anâlise de variância realizada separadamente para cada
categoria de comportamentos maternos mostrou que
mâes com indicadores de depressâo apresentaram um'a
freqflência significativamente maior na categoria
demortstra apatia, bem como uma freqflência
significativamente menor nas categorias mantém a
atençâo e demortstra ternura e afeiçâo. A mesma
'tendência, embora marginalmente significativa, apareceu
em relaçâo à categoria introduz um brinquedo. Anélise de
variância realizada separadamente para cada categoria de
comportamentos infantis mostrou que bebês de mâes com
indicadores de depressâo mostraram uma freqflência
significativamente maior na categoria vocaliza
negativamente e uma tendência marginalmente
significativa a uma menor freqûência na categoria sorri.
Esses resultados apoiam as expectativas de que a presença
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de indicadores de depressào materna no final do primeiro
ano de vida do bebê influencia negativamente a qualidade
da interaçào màe-bebê.

Resumos de Ctm7?znïcl('#t? Cientlf' lca
interaçöes, mas também que eles podem auxiliar na
avaliaçào da qualidade da interaçâo educador-criança e
no planejamento, implementaçâo e avaliaçâo de condköes
de orientaçâo para educadores.

Palavras-chave: estimulaçâo precoce, fnlcrnffib adulto-
crftmfc, padröes de infcrcfloDES 48 IDENTIFICAC O DE PADROES NA

INTERK âO EDUCADOR-CRIANCA. Prfscik Mara de
Araujo*, Nflnag 7. hnseca de Alnleida e MJHJ Stella C. de
Alcântara GiI (Departamento de Psicologia, UFSCar- .%0
Carlos - SP). DES 49 COMPORTAMEU O MEDIACIONAL EM

MAES DE CRIANCAS PEQUENAS.. Celia Vectore e Elayne
de Moura Braga*. (Faaildade de Psicologia. UniversidadeFederal de Uberlândia. Uberlândia/MG)Nos tiltimos anos, as creches - ou escolas de educaçâo

infantil - deixaram de ser apenas locais onde as mâes
colocam seus filhos para poderem trabalhar e vêm se
trartsformando em ambientes verdadeiramente
educativos. Esse novo modo de conceber esses espaços
educacionais tem impulsionado a realizaçâo de estudos
sobre a qualidade do atendimento oferecido nessas
instituköes, sobretudo da qualidade das interaçöes
educador-criança, jâ que o educador é o profissional da
creche mais diretamente resportsâvel pela criança e seu
desenvolvimento. O presente estudo focalizou a interaçâo
educador-criança e teve como objetivo identificar, nessas
relaçöes, indicadores que permitam captar a dinâmica
interativa entre os parceiros envolvidos na interaçâo e
tornar possfvel reconhecer padröes de interaçâo. A coleta
de dados foi realizada em três creches da cidade de Sâo
Carlos e participaram deste estudo seis educadoras
responsâveis pelos berçlrios das creches, sendo duas de
cada uma delas. Foram feitos registros em videotape das
interaçöes educador-criança nas pröprias creches em
sittlaçöes rotineiras de trabalho, ou seja, situaçöes de
banho, alimentaçâo e recreaçâo. Foram assistidas 5,7 horas
de vfdeo, em média, com o registro das açöes das
educadoras das três creches. Inicialmente, foram
verificados os registros de uma das creches e, a partir
disso, descreveram-se e cronometraram-se todas as
interaçöes das educadoras com as crianças. As interaçöes,
que serviram de base para a identificaçâo dos padröes,
foram organizadas num protocolo e classificadas. A partir
do protocolo, a classificaçâo foi realizada em três
momentos distintos, retornando-se sempre aos registros
em videotape. Com base nas classificaçöes, foram
elaboradas as definköes dos aspectos caracterizadores da
interaçâo. Elaboradas as definiçöes, os registros das outras
duas creches foram assistidos e as interaçöes foram
classificadas num novo protocolo, com algumas
adaptaçöes, a fim de facilitar as classificaçöes. Durante a
anélise das cenas, as definiçöes foram sendo
complementadas, a fim de tornâ-las mais claras e
condizentes com o real. Depois de classificadas todas as
interaçöes das seis educadoras e a partir da defirtiçâo dos
aspectos caracterizadores das interaçöes, as cenas foram
reanalisadas, procurando-se identificar padröes
interativos, corustitufdos pela combinaçào dos diferentes
aspectos. A anâlise dos dados coletados permitiu
identificar aspectos caractelizadores da interaçâo
(Regulaçâo/Nâo Regulaçâo, Afeto/lteprimenda e
Iniciativa) e, a partir deles, quatro padröes de interaçâo:
Padrâo 1 - Interaçâo regulada com reprimenda; Padrâo 2 -
Interaçâo regulada com afeto; Padrâo 3 - Interaçâo sem
regulaçâo e com afeto; e Padrao 4 - Interaçâo sem
regulaçâo e com reprimenda. Acredita-se que a
identificaçâo de padröes interativos seja importante nâo
sö como contribukâo metodolögica, na medida em que
imprime um modo particular para o estudo das
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O objetivo do presente estudo foi caracterizar o processo
mediacional utilizado por maes de crianças pequenas, de
acordo com os critérios utilizados pelo Programa MISC.
Foram sujeitas 14 mulheres, mâes de crianças cujas idades
variavam de seis meses a dois anos, sendo estas filhos
ûnicos; o nfvel söcio-econômico situava-se junto aos
extratos mais desfavorecidos da populaçâo residente
numa cidade do interior de Minas Gerais. Os
instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram: (a)
avaliaçào do desenvolvimento da criança, através da
Escala 'Portage Guide', a qual cortsidera aspectos como
socializaçâo, linguagem, cuidados pröprios, cognitivo e
motor; (b) Escala de Disponibilidade para Aprendizagem
de Crianças até 3 anos. Os procedimentos utilizados para
a coleta dos dados podem ser assim descritos:
primeiramente, foram feitas observaçöes domiciliares das
crianças em atividades do dia-a-dia, para obtençâo de sua
idade de desenvolvimento; a seguir, foi feita a aplicaçâo
da escala supracitada nas mâes, objetivando avaliar a
forma como a mesma percebe a disponibilidade da sua
criança para aprender. A etapa seguinte, envolveu a
realizaçâo de 5 filmagens de 15 rninutos de cada mâe
interagindo com a criança em atividades relacionadas à
alimentaçâo, banho e brincadeiras, perfazendo um total
de 75 minuios de cada dfade mae-criança; o cômputo total
das atividades videografadas foi de 1050 minutos de
filmagerts. Estas filmagerts foram transcritas e, entio
foram analisadas minuciosamente as interaçöes mâe-
criança, de acordo com os critérios mediacionais
propostos pelo programa, a saber:
intencionalidade/reciprocidade; expansâo; mediaçâo do
significado; recompensa e auto-regulaçâo do
comportamento. Os dados oriundos por meio da
identificaçâo dos comportamentos mediacionais, foram
quantificados, segundo a freqitência apresentada, de
modo que foi possfvel determinar que, em mâes de
crianças até dois anos, o critério mediacional mais
utilizado é o de intencionalidade/reciprocidade, o qual
ocorre quando a m:e orienta deliberadamente a interaçâo
numa direçâo escolhida, selecionando, moldando e
interpretando o estfmulo especffico e a criança responde,
indicando que estâ receptiva e envolvida no processo de
aprendizagem. A classificaçâo menos freqtiente foi a de
competência, a qual ocorre quando a mâe ajuda a crialxa
a desenvolver a autoconfiança necesséria para se engajar
numa dada atividade com sucesso. Estes resultados
preliminares apontam para uma diferença na freqflência
dos critérios utilizados por mâes de crianças maiores,
conforme atestam estudos anteriores, onde a ênfase dada
pela mâe, situa-se nas atividades relacionadas à autœ
regulaçâo do comportamento. Ta1 achado, pode ser
explicado considerando que nas crianças menores hâ um
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envolvimento mais acentuado das mâes, no sentido de
focalizar a atençâo das crianças para aquilo que
consideram importante ser aprendido, ao passo que nas
crianças maiores a preocupaçâo parece estar ligada às
atividades que propiciem uma certa independência
infantil. A partir deste estudo, serào empreendidos novos
trabalhos, objetivando a aplicaçào do Programa MISC
junto às mâes estudadas, a fim de toms-las boas
mediadoras em suas interaçöes com seus filhos.

* Bolsista de Iniciaçâo Cientffica pelo
PIBIC/FAPEMIG/UFU

Palavras-chave: mediaçno, irllcrcffib mk-criança
desenvolvimento.

Resumos de Covlznklftl Cientlhca
semestre, foi encontrada uma tendência a aumentar a
freqitência dos comportamentos de interaçâo com a
equipe ( 627% para 88,40), cooperaçâot 43,4% para
75,30/e), lutar pelo que quer (337% para 62,30/4 e de
brincar com brinquedos tidos como do outro sexo (44,9%
para 57,9%4. Tais resultados indicam que no decorrer dos'
encontros, as crianças foram se sentindo mais seguras,
aceitas e à vontade para brincar entre si.Também parecem
indicar uma evoluçâo no comportamento social em
aspectos relacionados à convivência com o outro e à
autonomia. Espera-se, portanto, que esta experiência
venha a contribuir para o bem-estar e desenvolvimento do
grupo atendido.

Apoio: PROEXUUFPE ( Bolsa de Extensâo)
Palavras-chave: Brincadeira desenvolvimento;
brincandesenvolvimento psicossocial.DES 50 O BRINCAR DE CRIANCAS NuMA

COMUNIDADE CARENTE E POSSIW IS RELAIXES
C0M O DESEW OLVIMENTO. Lrica de Menezes e Silva
Pires; Renata Janundo de A!n1:i;lJ*; Caroline Perboire Correia DES 51 PROCESSOS INTEM RW OS DE CRIANCAS
Lima*; Rita de Céssia Alves de AbreuyDepartamento de ABAIXO DE DOIS ANOS EM CRECHE - NECESSIDADE
Psicologia, Universidade Federal de Pernambuco , Redylq ). DE AMPLIAIAO DO CONCEFI'O DE INTERACAO.

Adriana Mara dos Anjos, Kclifl de Souza AVIOHM, Maria
O brincar tem sido enfocado por diversas âreas do Clotilde Rossetti-Ferreira. Faculdade de Filosoha, Ciêndas e
conhecimento, e, de modo geral, tem se destacado como Letras de Ribeirno Preto, Universidade de .%t? Paulo, SP.
uma atividade essencial à criança, por seu papel no
desenvolvimento, na aprendizagem e no pröprio bem- Revisâo bibliogréfica dos liltimos 20 anos, em três bases
estar. No entanto, nâo raras vezes, crianças pertencentes a de dados (Medline, Lilacs e Psyclit), constatou ntimero
segmentos economicamente desfavorecidos , usufruem reduzido de trabalhos que versem sobre interaçâo de
menos dos beneffcios do brincar, seja pela falta de espaços crianças, sobretudo abaixo de dois anos de idade. Além
adequados, condköes materiais ou até pela necessidade disso, verificou que este tema passou a ser,
de trabalhar para a subsistência. Ta1 privaçâo pode afetar predominantemente, mais explorado a partir da década
o desenvolvimento e, sob cedas circunstâncias , vir a de 80. Ainda, que a maioria dos trabalhos utiliza-se do
restringir a capacidade adaptativa diante de futtlras conceito de interaçào que entende ser necesssrio que
adversidades. O presente trabalho teve por objetivo, ambas as partes envolvidas façam algo conjuntamente.
favorecer a brincadeira em um grtlpo de crianças de uma Com o objetivo de investigar se e como ocorrem
comunidade de baixa renda. O projeto foi desenvolvido interaçöes de crianças abaixo de dois anos, realizamos
numa creche de uma irtstitukâo assistencial no Recife. estudo empfrico. Utilizamos Banco de Dados do Projeto
Uma turma do pré-escolar, de idade entre 5 e 6 anos, Integrado, Processos de Adaptaçâo de Bebês à Creche,
composta por 23 crianças (16 meninos e 7 meninas), foi que acompanhou a freqflência de 21 bebês (5-13 meses),
acompanhada durante os meses de abril a dezembro de em creche universitâria. Trabalhamos com 54 fitas de VC
2001. Esta foi dividida em dois grupos, cada um (75 horas de gravaçâo), dos três primeiros meses de
participando de uma sessâo semanal, com duraçao média freqûência dos bebês a creche. A organizaçao e anélise dos
de oitenta minutos. As sessöes de brincadeira eram dados nortearam-se na perspectiva teörico-metodolögica
realizadas numa pequena brinquedoteca montada pelo da Rede de Significaçöes. Inicialmente, realizamos estudo
projeto de modo a possibilitar o livre acesso a variados exploratörio das fitas, identificando cenas interativas
brinquedos, com liberdade para escolher, ainda, criança-criança. Nessa etapa, contrariamente ao que
companheiros e brincadeiras. As crianças brincavam usualmente a literatura propöe, identificamos grande
livremente, sem interferência da equipe, a nâo ser quando nlimero de ocorrências de interaçöes. Estas ocorriam de
solicitada. Enquanto isso eram realizadas observaçöes, forma breve, muitas vezes nâo pareciam intencionais e
visando identificar possfveis padröes comportamentais ou eram, ainda, promovidas ou interrompidas pelas
mudanças nos mesmos.uma anâlise preliminar realizada incompetências motoras das crianças. De modo a melhor
ao término do 1o. semestre de 2001, comparando-se o compreender como se davam esses processos, nova
infcio e o final deste perfodo de intervençâo, apresentou anâlise dos dados foi estabelecida. Para isso, sorteamos
algurks resultados como os que se seguem. Observou-se uma das crianças e, nas gravaçöes, identificamos todos os
uma tendência a aumentar a frequência do episödios interativos dela com outras crianças.
comportamento de brincar com os colegas (de 94,2% para Curiosamente, atabamos por ampliar o nûmero de cenas
1000/4 e uma tendência à diminukâo da frequência de interativas e, ainda, a traçar tênues apontamentos em
comportamentos que visam a procurar atençâo ( de 59,5% direçâo a algumas das caracterfsticas desses processos,
para 46,304) e de comportamentos indicativos de inibkâo ( levando-nos a questionar o sentido de interaçâo restrito
de 34,7% para 20,2T0). Foram registrados também, baixos àquele de pessoas que fazem algo conjuntamente. Porém,
fndices de agressividade durante as sessöes ( 5,8% no como algumas dessas cenas revelavam inconsistências e
infcio e 11,6% no final). No segundo semestre, foram nos colocavam em sit-uaçâo de ambigùidade, nova etapa
realizadas algumas modificaçôes com introduçâo de de anâlise foi constitufda. Nesta, escolhemos algumas das
novas categorias de comportamento a serem observadas. cenas, nas quais entendfamos que algo estava
Comparando-se o infcio e o final da intelwençâo no 2o. concretamente acontecendo entre as crianças. A partir
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delas, através da anslise microgenética, acompanhamos
os processos durante, anteriores e posteriores ao episödio
propriamente dito. Essa anâlise nos levou a verificar que
v/rias açöes e emoçöes das crianças revelavam busca por
determinada interaçâo, sendo que nem todas culminavam
em interaçöes propriamente ditas. Evidentemente, muitos
desses eventos acabavam por se perder, diante da
multiplicidade de coisas aconteciam, simultaneamente.
No entanto, outros se desdobravam e se concretizavam.
Assim, identificou-se que, mesmo no primeiro ano de
vida, os comportamentos de um se mostravam regulados
pelo outro, pela açâo do outro, esta estando ou nâo
dirigida ao primeiro. Entendeu-se, portanto, a
necessidade de se ampliar o conceito de interaçâo, de
modo a abranger também a regulaçâo, a co-regulaçào, a
atividade individual e o comportamento socialmente
dirigido, que podem chegar a se estruturar, de forma
contfnua ou ininterruptamente, em uma açâo conjunta
entre crianças

(Fapesp/CNPq).

- Resumos de Cpr/lip7ïctwt'zp Cielmf' lca
sessâo as regras e os objetivos das sessöes. A terceira
etapa consistiu de sete sessöes nas quais foram realizados
dinâmicas e exercfcios que possibilitassem alcançar os
objetivos propostos. A tiltima sessio foi utilizada para
avaliar e finalizar o trabalho do semestre por meio de um
feedback dado aos participantes sobre o trabalho.
Avaliou-se também o que cada um dos participantes
achou do trabalho desenvolvido no decorrer das treze
sessöes. Os resultados observados apontam para uma
melhora acentuada em sua capacidade de emitir
comportamento de tomar decisöes diante das atividades
propostas em cada encontro, demonstrando habilidades
sociais mais adequadas. Concluindo, os participantes
demorstraram maior independência com relaçâo ao
comportamento de tomar decisöes, possibilitando o
desenvolvimento de habilidades essenciais a um
envelhecimento digno e com qualidade de vida.

Palavras-chave: Comportamento de tomar decisks, adultos

com dehciênc'ia mental, envelhecimento.

Palavras-chave: dehniçàb interaçâo, processos interativos
criança-criança, bebê. DES 53 CAM CTERISTICAS DE

COMPORTAMENTOS SOCIAIS DE CRIANCAS
CARENTES. Carolina f'crnlino da Silva* e Olga Mitsue Kusn
(Universidade Federal de Santa Catarina, f'/cricrllplfs SC)

0 vefculo bâsico para o desenvolvimento de relaçöes das
cdanças com os companheiros é a brincadeira. Entre dois
e cinco anos, as interaçöes das crianças se tornam mais
fortalecidas e complexas. A criança estâ socializada
quando e1a intemalizou aquilo que é pröprio de seu
grupo social, tornando-se capaz de identificar-se e de
conviver com os demais. Contudo, a maneira pela qual se
processa a socializaçâo em diferentes segmentos estâ
longe de ser homogênea. Essa estratificaçâo social,
detelminada grande parte, por fatores econômicos, tem
agravado as condköes das pessoas mais pobres,
principalmente das crianças com menos idade. A
vulnerabilidade dessas crianças aos desafios e obstâculos
impostos pela sociedade, fica maior na medida que elas
nâo encontram, na grande maioria das vezes, condköes
de apoio e infra-estrutura apropriada ao desenvolvimento
necessârio para fazer dos obstâculos e desafios, gênese
para seu crescimento e amadurecimento. Fica cortstatada
a necessidade de conhecer, os aspectos e determinantes
das situaçöes nas quais crianças carentes estâo envolvidas.
Assim, o objetivo do estudo é tomar conhecido os
elementos que caracterizam as interaçöes entre crianças
carentes. Foram observadas seis crianças de dois a quatro
anos pertencentes a classe de baixo poder aquisitivo, de
uma creche municipal de uma cidade de médio porte em
Santa Catarina. Os dados foram coletados por filmagens,
durante perfodos de atividade livre. Os comportamentos
selecionados para anâlise foram: cooperar, liderar,
comportamento agressivo e afetivo. Esses
comportamentos foram identificados de acordo com as
definköes previamente elaboradas para cada
comportamento. De modo geral, as interaçöes entre
crianças foram de curta duraçâo e, na maioria das vezes,
intermediadas pelo brinquedo. Grupos de meninas e de
meninos eram freqùentemente fozmados separadamente.
Os comportamentos de cooperar raramente foram
apresentados em funçao de solicitaçâo verbal ou
solicitaçâo explfcita de uma criança para outra. Ajudar,
repartir foram çomportamentos que apareceram

DES 52 O COMPORTAMENTO DE TOMAR
DECISOES EM ADULTOS COM DEFICIêNCIA
MENTAL. Fernanda Renda Brasil* (Universidade do Sagrado
Ccrcf/ib- USC - Baun1/spl e Sklvia Aparecida Jbrrlfpzcrf''
(Faculdade de Ciências da Satide- (QrIVS'P e Universidade
Estadual Paulista - UNESP- Araraquara/sp

Desde o nascimento, somos erksinados a ''parar e pensar'' e
a ''considerar todas as conseqflências''. No caso de pessoal
com deficiência mental, que apresentam um déficit
cognitivo relevante, muitas vezes é diffcil realizar a
anâlise das contingências envolvidas no comportamento
de tomar decisöes. Em muitos casos, durante toda a sua
vida, o deficiente mental nâo tem um treinamento efetivo
com relaçâo a essa habilidade, talvez porque seus
cuidadores nâo percebam a necessidade desse treino, ou
ainda porque geralmente é mais fécil fazer por aquele que
tem limitaçöes do que ''gastar tempo e trabalho''
ertsinando e/ou treinando-os a emitir o compodamento
de tomar decisöes. Pode ocorrer ainda, que as pessoas que
convivem com o deficiente mental nâo acreditem que este
possa emitir adequadamente ta1 comportamento. O
envelhecimento implica na necessidade de habilidade de
autocuidado e de vida prâtica eficientes, uma vez que os
pais, ou aqueles que cuidam dessas pessoas nâo poderâo
faze-lo por tempo indeterminado. Tais habilidades
dependem da capacidade de tomar decisöes. O objetivo
geral do trabalho foi treinar os participantes a emitir o
comportamento de tomar decisöes. Enquanto objetivos
especfficos, foram trabalhadas questöes relacionadas a
habilidades de adequaçâo social, comportamento verbal e
linguagem. O trabalho foi realizado na APAE - Bauru SP,
tendo como participantes vinte e um alunos com
deficiência mental com idade variando entre 23 e 44 anos.
No método utilizado, o procedimento de intervençâo foi
dividido em três etapas. Na primeira, as cinco sessöes
iniciais, com duraçâo de cinqûenta minutos cada uma,
foram desenvolvidas atividades para o estabelecimento de
um rapport adequado. Na segunda etapa, o grupo foi
dividido em dois subgrupos para facilitar o
desenvolvimento das atividades. Estabeleceu-se na sexta
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espontaneamente quase sempre em funçlo de um
brinquedo ou brincadeira. Compoltamentos agressivos
apareceram como episödios de curta duraçâo, na maioria
das vezes com chutes ou derrubando objetos que as
outras crianças seguraram. Nâo houve episödios de
agressöes ffsicas umas em relaçâo às outras. Os
comportamentos de liderar foram identificados em
situaçöes nas quais crianças trocavam de brinquedos ou
de brincadeira. Quando uma criança se afastava do gnlpo
e ia para outro lugar do parque e as outras a seguiam, ou
quando uma criança guiava uma ou duas ao brincarem de
''trenzinho''. Comportamentos de afetividade foram
identificados quando as crianças dançavam juntas,
ficavam de mâos dadas e mesmo quando repartiam ou
cediam seu brinquedo à outra. Considerando que, num
exame geral, nâo houve diferenças substantivas na
maneira pela qual essas crianças interagem em
comparaçào com aquela descriu na literatura, fica
configurada a resportsabilidade da escola no oferecimento
de melhores condköes para crianças provenientes das
escolas ptiblicas no suprimento de um eventual ambiente
extra-escolar aquém daquele que elas necessitam para seu
pleno desenvolvimento.

Palavras-chave: comportamentos sociais; sodalizaçno;
fnlercff'D entre crffmfcs

- Restltzos de Colnltllfclçlo Cieztflca
observou-se que o tipo de lazer hedonista - busca prazer
individual e imediato - relacionou-se positivamente com
as condutas antisociais (r = 0,15, p < 0,05); o hébito de
lazer irtstrutivo - busca a formaçâo intelectual e cultural -
correlacionou-se inversamente com as condutas
antisociais (r = -û,21, p < 0,01) e delitivas (r = 0,14, p <
0,05); o lazer ltidico - correspondente ao carâter de jogos,
divertimentos mais instrumentais - apresentaram uma
relaçâo com ambas as condutas, a antisocial (r = 0,15, p <
0,05) e a delitiva (0,11, p < 0,05). Quanto a uma pontuaçào
total do comportamento delinqûente, observou-se uma
relaçào direta com o lazer hedonista (r = 0,14, p < 0,05), e o
lazer lûdico (r = 0,15, p < 0,05) e inversamente com o
instnltivo (r = -0,21, p < 0,01). Conclusâo: Compreende-se
a necessidade em coltsiderar o tipo de lazer na prevençâo
de comportamentos delinqûentes entre os joverts, fazendo
com que esses organizem melhor seu tempo e o tipo de
diversâo. Por outro lado, ta1 estudo corrobora o realizado
por Martfn e col. (1997), os quais encontraram resultados
semelhantes; os comportamentos violentos se
relacionaram com diversâo em festas, bebidas e vfdeo
games de açâo e aventura, jâ os nâo violentos
apresentaram um öcio passivo e caseiro: vêem
documentérios, passeiam com a famflia, lêem etc. Desta
forma, é possfvel que o tipo de lazer promova de forma
divertida a formaçâo ética, humana e profissional no
jovem.

DES 54 INFLUZNCIA DO TIPO DE HiBITOS DE
LAZER NAS CONDUTAS ANTISOCIAIS E DELITIVAS.
Nilton S. Formiga (CE ULP - ULBRA); Valdiney U. Gouveia
(Universidade Federal da Paraibak Luise Lûdke; Milena
Patrkia Teixeira e I'Vflyî'?lf7 Damaceno Santos (CEULP -
ULBRA)

Palavras-chave: Hibitos de lazer; Condutas antisociais e
delitivas; adolescentes.

DES 55 A AUTOESTIMA COMO INIBIG O DO
COMPORTAMENTO AGRESSIVO EMJOVENS. Nilton S.
Fon77igl; Luise Ludke; Ludimila Inh Nunes Prestes; Marluce
de Oliveira e Izabel Saboya Santos (CE ULP - ULBRA)

A explicaçâo sobre as catzsas da agressâo no ser humano
tem sido justificada tanto em termos de perspectivas
sociais e individuais, quanto psicossociais. No entanto, a
auto-estima tem sido um construto, ainda destacado pelos
teöricos, apesar dos seus vieses personalfsticos,
promotores do processamento e lembrança das
informaçöes a nosso respeito, tomando-se mediador
motivacional para açâo do sujeito (Myers, 1999). Desta
forma, é possfvel que o comportamento agressivo, no
sentido de que faz parte de um mundo abstrato, se
relacione com a autoavaliaçâo que a pessoa faz de si
mesma. Bryout e Smith (20û1) e Paulin e Boivir (2000)
concebem a agress:o como um comportamento
multidimensional, podendo ser encontrada em dois
fatores: o ffsico e o verbal. lndependente do tipo de
agressâo, ela é concebida como um comportamento que
visa fazer o ma1 a alguém. O objetivo deste trabalho é
avaliar a relaçâo da autoestima, negativa ou positiva, e a
agressâo, ffsica ou verbal. Mltodo: 100 jovens
participaram deste estudo, com idades entre 14 e 22 anos
(M = 14,8, DP = 1,57), a maioria eram mulheres (67t$).
Estes responderam o irtstrumento avaliativo da
autoestima positiva e negativa (Gonzâlez & Ramos, 2000)
e do comportamento agressivo (Pastorelli e cols. 1997)9 os
instnlmentos eram compostos, respectivamente, por 20
itens (1O autoestima positiva, 10 negativa), estes foram
respondidos numa escala tipo Likert, variando de 1 =
totalmente em desacordo a 4 = totalmente em acordo, o
segundo também, composto por 20 itens (10 agressâo

Divertir-se para os adolescentes é um aspecto
caracteristicamente natural, os quais promovem uma
busca de sensaçöes através das mais diferentes formas de
lazer; da leitura e passeios com familiares a jogos
esportivos, é possfvel encontrar essas formas de lazer na
vida deles. Porém, sepmdo Martfn e Martfnez (1997) o
tempo livre que estes têm destinado ao lazer, tem se
destacado como algo para, exclusivamente, romper
normas ou padröes sociais contrsrios aos seus objetivos.
Por outro lado a mfdia tem enfocado a violência, seja
através de fatos do cotidiano ou pelas fonnas de
organizaçâo social adotadas por eles: fonnaçâo de gangs,
criaçâo de jogos de diversâo violentos, etc. capaz de
produzir, também, enfatizando a diversâo, um
rompimento de normas sociais e irtstitucionais (por
exemplo, balbérdias em festas, vandalismo, alto consumo
de âlcool e fumo etc.), salientando assim, condutas
delinqûentes. Este trabalho tem como objetivo avaliar a
relaçâo entre os hâbitos de lazer e condutas antisociais e
delitivas em jovens brasileiros. Método: 710 jovens
participaram deste estudo, com idades entre 15 e 22 anos
(M = 14,8, DP = 1,57), distribufdos eqûitativamente
quanto ao sexo. Estes responderam uma escala atividades
de hâbitos de lazer (Formiga, Queiroga, Gouveia,
Andrade e Meira, 2001) composto por 24 itens com uma
escala tipo Likert, variando de 0 = nunca a 5 = sempre;
escala de condutas antisociais e delitivas (Formiga, 2002),
com 40 iters respondidos em uma escala tipo Likert
variando de 0 = nunca a 9 = sempre. Numa folha a parte,
questöes söcio-Demogréficas como: o sexo, idade, classe
social. Resultados: A partir de uma correlaçâo de pearson
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ffsica e 10 verbal) numa escala tipo Likert, variando de 0 =
nunca a 3 = sempre. Resultados: Observou-se, a partir de
uma correlaçâo de pearson, que a autoestima positiva
relaciona-se negativamente com agressâo ffsica (r = -0,18,
p < 0,05)e verbal (r = -0,35, p < 0,01). A autoestima
negativa correlacionou-se positivamente, com agressâo
ffsica (r = 0,18, p < (W5)e verbal (r = 0,18, p < 0,05).
Conclusâo: Por ser autoestima um componente essencial
sobre o estado emocional do jovem, tanto como fator
protetor quanto capaz de promover condutas de risco,
percebe-se a necessidade de contar com prâticas
programas de intervençâo que enfatizem a autoestima
ositiva, fazendo com que o jovem possa processar eP
corstruir conceitos positivos sobre si, justamente por se
encontrar numa fase tâo complexa e transitöria, no que se
refere a sua imagem. O investimento nestas prâticas serà
capaz de inibir comportamentos agressivos, tanto ffsicos
quanto verbais, tornando-se um importante elemento de
prevençào e promoçâo da salide emocional e social dos
adolescentes.

- Resumos de Cölnl/a/ctzf âo Cientlf' lca
aspectos sâo analisados; 5. Atividades de leitura. A anslise
dos dados mostrou que os recursos de âudio, vfdeo e
interatividade oferecidos pelo computador estimulam a
produçâo escrita, quantitativa e qualitativamente.
Observou-se que a escrita no computador favorece a
criaçao de vfnculos positivos com a linguagem escrita e,
finalmente, corstatou-se a utilidade do computador como
fenumenta para apoiar e auxiliar a aquiskâo e
desenvolvimento da lfngua escrita, que, além de tudo
desenvolve o sentimento de empowerment em alunos nao

e alfabetizados. Os resultados obtidos nesta avaliaçâo
permitiram traçar o perfil de desenvolvimento da
linguagem escrita de cada aluno, o que possibilitou
nortear o programa de aprendizagem da leitura e escrita
em ambiente irtformatizado.

Palavras-chave: infonniitica educativa, alfabetizaçâ'o,
dehciência mental

Palavras-chave: Autoestivla; Xgrcssfib; Adolescentes.

DES 56 ANiLISE COMPAM TIVA DE PRODW OES
ESCRITAS, M ANUSCRITAS E DIGITAIS DE PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIZNCIA MENTAL. Izabel da
Costa Neves Ferreira (Projessora doMestrado em Educaçâb,
UERJ), Mara Lûcia Rcis Monteiro da Cmz** ( mestranda em
EJrlcflffib, UERJ), Alba MCHC Lemme Wcïss+' ( mestranda em
El'lkcfpffi'o, UERJ), Ana Caroline F. C. Souza** t/7ls-jrrfliltllffi'()
em PsicopedagogiayuElf), Milca Pereira de Oliveira-lpés-
grcltlcff'fo em PsicopedagogiayuERl), Lûcia Maria de Miranda
(Apae-Rio), MIIHC Aparecida Ivas (Apae-Rio), Maria da GIJHC
Calado Goplff7ln (Apae-Rio), Tatiana Mena ffcs Santos (Apae-
1?io)(R.J.)

Este trabalho tem por objetivo analisar comparativamente
as produçöes escritas, manuscritas e digitais de alunos
portadores de deficiência mental, da Apae-Ko. Esta
avaliaçào, feita através de um irtstrumento de sondagem e
identificaçâo do nfvel de desenvolvimento verificou as
potencialidades dos alunos no campo da expressâo
escrita, comparando as produçöes nos dois âmbitos,
manuscrito e digital, para avaliar até que ponto, o tipo de
material explorado pela criança exerce influência sobre os
processos de desenvolvimento cognitivo. A avaliaçâo foi
feita como um momento inicial do projeto de Pesquisa
''Construçâo da Linguagem escrita em ambiente
informatizado de aprendizagem'', implementado em
parceria entre a Equipe do Programa de Mestrado em
Educaçâo da UERJ, o Curso de Pös-graduaçâo em
Psicopedagogia da UERJ e a equipe do Laboratörio de
Informâtica da Apae-ltio. Foram utilizados aplicativos e
softwares educacionais, com o objetivo de mediatizar
experiências com a lfngua escrita. A avaliaçâo incluiu os
seguintes aspectos: 1. Caracterizaçâo dos alunos (
informaçöes obtidas através de prontuârio); 2. Entrevista
com os alunos, para sondar a visâo que têm das funçöes
da leitura e escrita e como avaliam a si pröprios no
desenvolvimento da linguagem escrita; 3. Entrevista com
os pais, para levantar a quantidade de linguagem escrita
presente no meio em que vive a criança, além de verificar
o significado atribufdo pela famflia ao letramento do
aluno; 4. Atividades de desenho e escrita, corkstando de
produçöes grâficas dos alunos, tanto de desenhos quanto
de escritas, feitas no computador e no papel; vârios
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DES 57 O ACOMPANHANTE TERAPZUTICO COM
ADOLESCENTES PORTADORES DE DEFICIZNCIA
M ENTAL COM O RECUIISO AUXILIAR DO
DESENVOLVIMENTO. Jorge Lut-s Ferreira Aùr/ib
(Dqmrtamento de Psicologia Evolutiva, Social e Escolar -
Faculdade de Ciências e Letras de Assfs Universidade
Estadual Paulista - SP)

O Acompanhante terapêutico, enquanto recurso
terapêutico auxiliar no tratamento de pacientes psicöticos,
foi introduzido na psiquiatria a partir da década de 1970,
ocasiâo em que o psiquiatra e psicanalista argentino
Eduardo Kalina começou a empregar esta forma de
atendimento com adolescentes psicöticos e toxicômanos.
Gradualmente, o Acompanhante Terapêutico foi
ganhando fmpeto a partir da necessidade de uma
alternativa ao tratamento psiquiltrico tradicional, que
através de suas prâticas asilares exclufa o psicötico do
convfvio social. Desta forma, o Acompanhante
Terapêutico vem favorecer o resgate das potencialidades
do indivfduo psicötico, bem coma a integraçâo do
indivfduo à sociedade. Pertsado originalmente para o
atendimento de pacientes psicöticos o trabalho do
Acompanhante Terapêutico atende, atualmente, a
diversas demandas, ou seja, sua populaçâo alvo vai além
dos pacientes psicöticos, como é o caso do presente
trabalho, desenvolvido com adolescentes portadores de
deficiência mental. Assim, o objetivo desta intervençâo é
favorecer o desenvolvimento de adolescentes portadores
de deficiência mental leve e moderada, por intermédio do
Acompanhante Terapêutico, ampliando suas vivências no
espaço cotidiano, tomando possfvel a constnwâo de
novas relaçöes sociais e criando condköes para que
caracterfsticas tfpicas da adolescência como busca de
autonomia e independência possam emergir. Com esta
finalidade, foram atendidos por estagiérios do 4o. ano do
Curso de Psicologia da UNESP de Assis, 7 adolescentes
matriculados na Associaçâo de Pais e Amigos do
Excepcional de Assis APAE. O trabalho corksiste em
promover safdas regulares da referida irustit-ukâo, o que
ocorre em média uma vez por semana com duraçâo de
duas horas, aproximadamente. Desta forma, cada
adolescente na companhia de seu respectivo
acompanhante tem a oportunidade de entrar em contato
com seu bairro e sua cidade, pçrcorrendo caminhos
diversos e freqùentando espaços variados a sua escolha.



Xx%Il Reuniâo Anaal de hicologia -Resumos de Ctmna/clllp Cielltlf' lca
avaliar ta1 quest:o, foi utilizada uma entrevista semi-
estnlturada, composta por 7 questöes, que visavam
investigar os töpicos referentes aos conhecimentos dos
irmâos sobre o Transtomo Invasivo do Desenvolvimento
e o relacionamento dos mesmos com o irmâo autista. 0s
dados das entrevistas foram exarninados através da
Anllise de Contetido. Os resultados revelaram o
desconhecimento de alguns irmâos sobre a sfndrome e a
dificuldade em expressar sentimentos como raiva e
citimes. Ta1 realidade reflete a importância de se realizar
trabalhos de intervençào, com essa populaçâo, que
possam esclarecer questöes referentes a essa érea de
estudo. Além disso, constatou-se que o grupo investigado
freqûentemente auxilia tanto nos cuidados referentes ao
irmâo com necessidades especiais quanto realiza
atividades em conjunto com o irmâo, demonstrando que,
apesar da presença do Trartstorno Invasivo do
Desenvolvimento, mantém- se algum nfvel de interaçào.

Os resultados obtidos com esta intervençâo apontam em
duas direçöes. A primeira, vem criando condköes para
que a sociedade habitue-se a conviver com a diferença e
aprenda a aceitar o adolescente portador de deficiência
ocupando espaços sociais e realizando atividades
habitualmente desempenhada por indivfduos desta faixa
etâria. A segunda, consiste em proporcionar os recursos
necessârios para que os adolescentes portadores de
deficiência mental possam desenvolver plenamente as
caracterfsticas tfpicas desta fase evolutiva, respeitando
suas potencialidades e limitaçöes, saindo dos espaws
asilares e freqùentando novos espaços no meio social, de
fonna tal que possa apropriar-se destes e incorporâ-los
em sua vida cotidiana, com independência e autonomia.

Palavras-chave: Adolescência, Acompanhante terapêutico
Dehdência mental

Apoio financeiro: CNPqDES 58 CONWW NDO COM O AUTISMO
:

EXPERIZNCIA DOS IRMAOS. Vanessa Fcnseca Gomes-;
Joceline Fétima Zanchettin* e Cleonice Bosa (Programa de Pés-
Graduaçâ'o em Psicologia do Desenvolvimento, Instituto de
Psicologia, UFRGS, Porto Alegre, RS)

Palavras-chave: Transtonws Invasivos do Desenvolvimento,
irmfibs e convivência

Os Trarkstornos Invasivos do Desenvolvimento (TlD)
caracterizam-se pelo comprometimento severo e invasivo
em algumas âreas do desenvolvimento, como as
habilidades de comlm icaçâo e de interaçâo social
recfproca e pela presença de comportamentos
estereotipados. Tais caracterfsticas clfnicas repercutem no
hmcionamento familiar afetando, por exemplo, os
padröes de comunicaçâo e de interaçâo. Estudos
indicaram a existência de estresse em famflias que
possuem um membro com diagnöstico de autismo. As
caracterfsticas clfrticas do autismo podem cortstituir
estressores em potenciais. A cronicidade do trartstomo
pode levar os pais a uma exaustâo e riscos para
desenvolver bumout (situaçâo extrema de estresse). Este
fato pode ocorrer devido os cuidados cortstantes
prestados ao indivfduo e a carência de servkos que
ofereçam atendimentos especiais para essa populaçâo. A
estrutura familiar pode ser compreendida como um
conjunto invisfvel de exigências hmcionais que organizam
as formas de interaçao entre os membros de detenninada
famûia. Verifica-se na literatura uma ênfase no impacto
do Trartstom o Invasivo do Desenvolvimento nos pais,
enquanto que seu efeito nos irmâos tem sido pouco
estudado. Observa-se que a criança autista afeta de
maneira direta e indireta o funcionamento dos demais
irmâos na faml-lia. Isso ocorre porque o irma-o precisa lidar
com as demandas presentes no cotidiano e com as
alteraçöes nos padröes de relacionamento familiar
resultante da presença de um membro familiar com
necessidades especiais. As investigaçöes dessas questöes
sâo importantes devido à suas implicaçöes para
intervençâo terapêutica para essa populaçâo.
Considerando que a metodologia empregada nessa ârea
tem utilizado predominantemente instrumentos fechados
e relatos parentais, é preciso re-examinar essas questöes a
partir de entrevistas abertas. Portanto, o objetivo do
presente esm do é investigar a concepçâo do irmâo acerca
do impacto do Transtom o Invasivo do Desenvolvimento
na Famflia. Para tanto, participaram 10 irmâos de
indivfduos diagnosticados com Transtorno Invasivo do
Desenvolvimento, com idades entre 8 e 18 anos. Para

Estudos revelam que o brincar se corkstitui no meio mais
natural e livre de expressâo da criança, que em cada fase
do seu desenvolvimento apresenta caracterfsticas
peculiares.
Atuando como psicölogo em uma institukâo para
crianças deficientes visuais, partiu-se do pressuposto que
o brincar se constitufa num dos meios de investigaçâo e
intervençâo psicolögica. Dado que os resultados de uma
revisâo dos estudos sobre o brincar da criança nâo
irtformavam se esse tipo de atividade era semelhante ou
divergente à da criança vidente, foi realizado o presente
estudo. O objetivo da pesquisa em questâo teve por
objetivo investigar o brincar da criança cega congênita,
mais especificamente se como gnlpo apresentavam
atividades ltidicas peculiares e se a condkâo de
deficiência determinava, de modo significativo, a forma
de expressâo dessas atividades. Os sujeitos foram oito
crianças com idade de sete anos, quatro do sexo
masculino e quatro do sexo feminino, alunos de uma
irtstitukâo, especializada no atendimento a pessoas cegas,
localizada na cidade de Sâo Paulo. Diagnosticadas como
cegas congênitas, nâo apresentavam qualquer problema
de ordem ffsica ou neurolögica e segundo seus
professores nào manifestavam dificuldade de
aprendizagem e no relacionamento interpessoal. Cabe
assinalar que os procedimentos éticos foram
observados.o procedimento metodolögico cortstou de
quarenta sessöes. Cada sessâo constou de dois momentos:
Primeiro: observaçâo da criança em atividades livres, num
perfodo de 20 a 30 minutos, com registro cursivo de suas
atividades; sepmdo: de entrevista da criança observada,
nos moldes do Método Clfnico proposto por Piaget. Os
dados obtidoj depois de analisados e interpretados, foram
classificados em atividade ltîdica: solitéria - funcional,
construtiva ou dramética; paralela - funcional, cortstrutiva
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DES 59 O BRINCAR DA CRIANCA CEGA: UM
EjTUDO PSICOLX ICO SOBRE A ATIWDADE
LUDICA DE CRIANCAS DEFICIENTES VISUAIS.
Arnaldo Antonio Penazzo e Vanda Cianga Rcnlirc (Programa
de Pls-Grdtlcffib em Psicologia (Universidade .$f7(? Marcos,
.%p Paulo, SP)
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ou dramâtica; associativa funcionat construtiva ou
dramâtica; cooperativa - construtiva, dramética ou com
regras, por ser esse tipo de classificaçâo, a mais completa,
encontrada naquele momento.Tendo em conta o objetivo
do presente estudo, os resultados mostraram que o gnlpo
de crianças cegas nâo se caracterizou por apresentar
atividades llidicas peculiares, mas revelou que a condkao
de deficiência visual determina, de modo significativo, a
forma de expressao de suas atividades lédicas.
Evidenciou, ainda, que essas crianças apresentam
atividades lûdicas comuns às crianças videntes, quanto ao
seu contelido, mas peculiar quanto a sua forma de
expressâo. Concluiu-se pela necessidade de novos estudos
com ampliaçâo do ntîmero de crianças, diversificaçâo das
faixas de idade, outros ambientes, além da irkstitukào
escolar.

Resumos de Comunicaç Jt? Cientf lca
especfficas dos disléxicos nas éreas envolvidas na
aquiskào e desenvolvimento destas habilidades.
Considera a necessidade de atender aos diferentes
aspectos ligados à percepçio auditiva, visual e viso-
motora, à memöria, à cogniçâo como um todo e à emoçio,
buscando investigar procedimentos especfficos na
interface psicologia e educaçâo que se mostrem para estes
sujeitos como facilitadores no processo de aprendizagem.
Parte do consenso verificado sobre as bases
constitucionais da dislexia, utiliza-se das indicaçöes da
diferenciaçào dos modos de processamento visual,
auditivo e da deficiência na memöria de cudo prazo do
indivfduo disléxico, para apresentar como cortsideraçöes
finais alguns recursos especfficos registrados em
experiências do uso da informâtica no atendimento
particular a disléxicos, de ilustraçöes de associaçöes que
possibilitem uma melhora na compreensào de contetidos
abstratos e a valorizaçâo da aprendizagem processada
através da trarsmissào oral e ilustrada das informaçöes.
Conclui que a aprendizagem escolar do indivfduo
disléxico pode ser facilitada através de recursos
especfficos que atendam suas necessidades especiais
decorrentes das questöes constitucionais que dâo origem
às suas dificuldades, as quais nâo o impossibilitam para o
aprendizado, mas requerem a utilizaçâo de
procedimentos diferenciados como auxiliares na
trarusmissâo de conteûdos.

Palavras-chave: Dislexia - Pesquisas - Intervençâo

Apoio financeiro: Universidade Do Marcos.

Palavras-chave: Brincar; dehciência visual; desenvolvimento.

DES 60 DISLEXIA - HISTURICO, PROPOSIX ES
ARUAIS E ASPECTOS FACILITAPORES PAIIA O
PROCESSO DE APRENDIZAGEM . FATIMA ALI ZAHRA
IAR,** (PROGRAA  Dj MESTRADO jM PSICOLOGIA
DA UNIVERSIDADE SAO MARCOS, M O PAULO, SP)

O estudo tem como objetivo investigar aspectos que se
apresentem como facilitadores para o indivfduo disléxico
no processo de aprendizagem. Faz um levantamento da
literatura especializada nacional e intemacionat buscando
os registros da evoluçâo histörica do conceito de dislexia,
tendo corkstatado que a ênfase das pesquisas e
conceitualizaçöes estâ localizada nos aspectos
constitucionais do sujeito. Verifica que historicamente
foram privilegiados os estudos referentes às questöes
constitucionais da nâo dominância dos hemisférios
cerebrais; alteraçöes visuais qualitativas nâo referentes à
acuidade visual; a prevalência em indivfduos do sexo
masculino e, posteriormente os estudos passam a se
referir às dificuldades em decodificar infonnaçöes
fonolögicas decorrentes de disfunçöes do processamento
auditivo e ao carâter genético da sfndrome, através das
observaçöes de alteraçöes nos cromossomos VI, X'V e II,
estando estes distdrbios associados ou nâo de forma
diferenciada entre si, variando de indivfduo para
indivfduo. Efetua uma anélise das pesquisas realizadas
nos programas de pös graduaçâo em Psicologia,
Fonoaudiologia e Educaçâo, nas Universidades de Sâo
Paulo (USP, PUC, Mackenzie e Sâo Marcos) relativas à
dislexia, a partir da década 70 até o final do ano 2001.
Conclui que estes estudos orientam-se no sentido de
contexmalizar a dislexia e de apresentar recursos teöricos
que possibilitem a identificaçâo ou diagnöstico dos
portadores do disttirbio. Definem a dislexia como uma
sfndrome com bases orgânicas multicausais, geradora de
dificuldades especfficas na aprendizagem da leitura e
escrita, descrevendo os indivfduos disléxicos como
sujeitos que se encontram dentro dos padröes normais de
inteligência ou, mais freqûentemente, apresentam uma
classificaçâo acima da média para a idade, contrastando
estes dados com o baixo rendimento escolar. Partindo
destes referenciais o presente trabalho, de modelo teörico,
investiga as funçöes que se fazem necessârias para a
ocorrência do processo de aprendizagem da leitura e
escrita, buscando a localizaçâo das dificuldades
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DES 61 A HISTURIA DAS INSTITUIX ES DE
ABRIGO XS CRIANCAS E ADOLESCENTES &
CONCEPX ES DE DESENVOLWMENTO INFANTIL.
Angela Tprn:fl Miranda tFtlnfkf& Universidade Federal do Rio
Grande), Rodrigo Santos zqfïcrrlc (Fundaçno Universidade
Federal do Rï(? Grande), Sandra Eliane Sena Cuello tFun#flflo
Universidade Federal do Rio Grande), MCHJ Angela Mattar
Yunes (Centro de Estudos Psicolégicos sobre Meninos e
M eninas de R=, Fundaçâ'o Universidade Federal do Rï0
Grande, Rio Grande, RS)

A gravidade e a amplitude das cortseqùências sociais que
a questâo das crianças irtstim cionalizadas apresenta é
inegâvel. Mas, o que se conhece sobre o assunto, nâo é
suficiente para a definiçâo de programas polfticos
adequados às necessidades desta populaçâo. Sabe-se que
a vivência irtstitucional pode apresentar, tantos ou mais
fatores de risco quanto a rua no desenvolvimento das
crianças. O meio circundante da criança, os ambientes e as
relaçöes influenciam suas vidas e identidades, seu
desenvolvimento cognitivo, social e afetivo. Do ponto de
vista legal, as instituköes de abrigo devem oferecer
proteçzo integral àqueles que estâo sob suas
resporksabilidades e proporcionar o cumprimento de seus
direitos garantidos por lei. Porém, sabe-se que a situaçâo
das entidades estâ muito distante das funçöes
preconizadas pela lei. O presente estudo teve por objetivo
estudar o histörico das irtstituiçöes que oferecem abrigo
em tempo integral às crianças e adolescentes no
Municfpio do Rio Grande-lls, com vistas a detectar as
concepçöes implfcitas de desenvolvimento infantil. Foram
realizadas em médiaz três visitas de observaçâo a cada um
dos quatro abrigos existentes na cidade. Em seguidas
foram entrevistados os mais antigos representantes das
lideranças destas irkstitukôes. A entrevista continha uma
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questâo desencadeadora que estimulava o relato da
histöria de fundaçâo das instituiçöes. A anllise dos dados
e o levantamento das principais categorias das narrativas
seguiu todos os passos propostos pela grounded-theory.
Os resultados preliminares revelaram que as iastituköes
têm diferentes origens: a mais antiga nasceu da iniciativa
individual de uma religiosa; outras duas resultaram do
envolvimento de pessoas e grupos da comunidade e a
mais recente de todas as casas surgiu de presses de
grtlpos sociais que impuseram o envolvimento da
prefeitura na criaçâo e manutençâo da mesma. Quase
todas as irkstittzköes começaram com objetivos caritJrios
sem propösitos explfcitos de educar ou contextualizar o
desenvolvimento dos abrigados. Cada casa foi definindo
as caracterfsticas de sua atual clientela de acordo com as
dificuldades ocorridas ao longo de suas histörias. Dois
dos abrigos optaram por atender crianças e adolescentes
do mesmo sexo indicando as dificuldades institucionais
em lidar com aspectos da sexualidade como parte
integradora do desenvolvimento infantil. O relato dos
entrevistados e os dados de observaçâo denotam que
nenhuma irtstit-ukao apresenta uma proposta pedagögica
clara de açâo/intervençâo e o trabalho é realizado de
maneira a atender necessidades imediatas. Apenas um
dos entrevistados enfatizou as preocupaçe s da
irtstitukâo sobre a infância enquanto perfodo
desenvolvimento ffsico, intelectual, emocional e espiritual.
A maioria dos dirigentes atribui a ausência do plano
söciœeducativo à falta de recursos humanos qualificados.
Cada dirigente revela a falta de comunicaçâo inter-abrigos
e operacionaliza o trabalho irtstitucional de maneira
isolada e fragmentada com frégil inserçào das irtstittlköes
na rede de apoio à infância. Portanto, a histöria de criaçâo
das irkstituköes originariamente na perspectiva de tâo
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no cotidiano das atividades dos abrigos. Desta forma, o
que pode a irkstitucionalizaçâo representar no
desenvolvimento psicolögico das crianças e adolescentes:
risco ou proteçâo?

- Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
alguns mais visfveis e outros nem tanto que devem ser
conhecidos quando a analisamos. E preciso estar atendo
às suas finalidades, buscando compreender as relaçöes
das pessoas que nela estâo envolvidas e seus conflitos.
Segundo o art. 90 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, implementado em 1990, caberâ às entidades
de atendimento a responsabilidade pela manutençào das
pröprias unidades, bem como pelo planejamento e
execuçâo de programas de proteçào e söcio-educativos
destinados à crianças e adolescentes. A metodologia
utilizada consistiu em uma pesquisa do tipo exploratöria.
Os instnzmentos utilizados para a coleta de dados foram:
a observaçâo nào-participante da rotina de um abrigo
para crianças que estâo para adoçào, realizada durante
dezoito turnos, em dias alternados; a entrevista semi-
estruturada foi realizada com dez funcionârias da referida
institukâo. Os dados foram analisados quantitativamente
e qualitativamente, sendo apresentados em forma de
tabelas e em categorias para anélise de contetido. Os
resultados encontrados indicaram que nâo hâ
planejamento de programas söcio-educativos como
determina o ECA, e portanto, hâ a necessidade de uma
preparaçao para as crianças que aguardam a adoçâo. Ou
dado referose ao perfil nào capacitado dos profissionais

sua que interagem com as crianças que estio para adoçâo. Os
de resultados indicaram também a necessidade de mudança

na escala de trabalho das funcionârias da institukâo para
o favorecimento de vfnculos afetivos com as crianças
atendidas no abrigo. Cada poskâo que uma pessoa tem
irâ determina-la, fazendo com que a sua existência
concreta seja a unidade da multiplicidade. Nota-se que
proporcionar um ambiente favorâvel para o
desenvolvimento da identidade das crianças é de
fundamental importância, assim como treinar as pessoas
que fazem parte das interaçöes sociais na infância.

Palavras-chave: adoçâ'o, critmfns institucionalizadas, rotina
de atendimento

Palavras-chave: histéria das fAlsfifzffft-ks, desenvolvimento,
concepçöes de desenvolvimento injantil. DES 63 OS ESTILOS PARENTAIS E SUA RELAG O

COM A INSTABILIDADE DE METAS E A INDECISâO
VOCACIONAL DE FILHOS ADOLESCENTES. M auro de
Oliveira Magalhks- (Pés-grfdulf#c em psicologia do
desenvolvimento, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porfo Alegre - RS)

Os estilos parentais, isto é, os diferentes padröes de como
os pais adrninistram os aspectos de poder e apoio
emocional na relaçâo com os filhos, têm recebido atençâo
crescente de pesquisadores. Estudos têm demortstrado
que o estilo parental tem influência significativa em
diversas éreas do desenvolvimento psicossocial de
adolescentes. A adolescência é um perfodo crucial para o
estabelecimento de projetos de vida e, neste sentido, o
indivfduo necessita apresentar capacidades de estabelecer
metas e tomar decisöes. Entre estas tiltimas estâ a decisâo
vocacional. Esta pesquisa investigou se diferenças em
estilos parentais influenciam o grau de indecisâo
vocacional e de irtstabilidade de metas de filhos
adolescentes. A tradkâo de pesquisa iniciada por D.
Baumrind, e atualmente representada por E. Maccoby e J.
Martin, propöe duas dimertsöes fundamentais nas
prâticas parentais: a exigência (atimdes de controle e
estabelecimento de limites) e a responsividade (apoio
emocional e compreensâo) em relaçâo ao comportamento
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DES 62 CRIANCAS QUE ESTâO PAIIA ADOG O:
UM ESTUDO EXPLOM TURIO SOBRE A ROTINA DE
ATENDIMENTO EM UM ABRIGO. Josiane da Silva Delvan
e Prfsci/c Beneduzi* (Curso ffe Psicologia, UNI VALI, Itajal-, S.
C.)

h problemética das crianças abandonadas é uma
realidade crescente no Brasil. Muitas das crianças
abrigadas aguardam famlelias que as adotem. Mesmo que
pareça impossfvel atender à todas, elas nâo perdem a
esperança de encontrarem uma fanu7ia que as amem e as
acolham sem preconceitos ou pena. Hâ poucos trabalhos
que abordam a sistematizaçâo de 'atividades nos abrigos
para as crianças que estâo para adoçâo. A adoçâo surge
como um meio para proteger a criança, visando
proporcionar um ambiente favorâvel para o seu
desenvolvimento. Diante deste quadro, este trabalho
objetivou conhecer a rotina de atendimento de um abrigo
para crianças que estâo para adoçâo, caracterizando o
perfil profissional dos funcionârios que interagem com as
crianças e a organizaçâo da rotina de atendimento da
irtstitukâo. Toda institukâo possui objetivos especfficos,
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dos filhos. A combinaçâo destas duas dimensöes constitui
as variaçöes estilfsticas, a saber: autoritativo (exigência e
responsividade elevadas), autoritârio (exigência elevada e
resporksividade reduzida), indulgente (elevada
resporksividade e reduzida exigência), e negligente
(exigência e responsividade reduzidas). A revisâo da
literatura sugere que os filhos de pais negligentes
apresentariam escores mais elevados de indecisâo
instabilidade de metas, enquanto que o estilo autoritativo
estaria relacionado ao padrio inverso. Participaram do
estudo 199 adolescentes estudantes do ensino médio (99
homens e 1O0 mulheres) com idades entre 15 e 20 anos
(média=17,24). Foram utilizadas as duas escalas de estilos
parentais, responsividade e exigência, a escala de
indecisâo vocacional, e a escala de instabilidade de metas.
Na amostra investigada, estes irtstnlmentos apresentaram
fndices de consistência intema respectivamente a=.8%
a=.81, a=.80 e a=.75. As anélises de variância nâo
indicaram diferenças significativas entre estilos parentais
com relaçào à decisâo vocacional. Anàlises da influência
especffica de pais e mâes mostraram que adolescentes
filhos de pais negligentes e autoritârios apresentaram
escores mais elevados de instabilidade de metas em
comparaçâo com filhos de pais autoritativos (p<0,05). E
adolescentes filhos de mâes negligentes apresentam
escores mais elevados de irtstabilidade de metas em
comparaçâo com filhos de màes autoritativas (p<0,01).
Este flltima diferença manteve-se com a anâlise do estilo
de pais e mâes combinados (p<0,05). Os resultados
corroboram os beneffcios da educaçâo autoritativa e os
prejufzos decorrentes de prsticas negligentes apontados
por pesquisas anteriores. A ausência de efeitos para a
variâvel indecisao vocacional deve-se, provavelmente, a
complexidade deste processo em termos de estâgios e da
qualidade da tomada de decisâo. Por fim, sugere-se que
os estilos parentais influenciam no desenvolvimento de
recursos fundamentais de personalidade, tais como a
capacidade de estabelecer metas, que por sua vez terâo
algum impacto em domfnios especfficos do
desenvolvimento, tais como o vocacional.

Palavras-chave: estilos parentais, indecisno vocacional,
instabilidade de metas, adolescência
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implicaçöes dessa etiologia na alteraçâo de seu
desenvolvimento global. Para isso, foram coasideradas
quatro àreas de seu desenvolvimento: motora, cognitiva,
de linguagem e söcio-afetiva. O sujeito apresentado é HD,
uma criança de 9 anos aluno de uma Escola Classe de
Ensino Regular no Distrito Federal, havendo freqiientado
classes de estimulaçâo precoce de um Centro de Ertsino

e Especial (CEE) da mesma regiào. Foi levantada a
documentaçâo psicopedagögica que a Escola Classe
dispunha sobre a criança, apresentando também registros
do CEE. Simultaneamente, foi feito um estudo do
contexto social dessa por meio de informaçöes contidas na
documentaçao e de levantamento por meio de entrevistas
com a sua professora e a psicöloga da escola. Também
fora realizada avaliaçâo do desenvolvimento utilizando
observaçâo do comportamento com registro cursivo,
sendo levantados padröes comportamentais. Utilizando
essa técnica foi possfvel detectar caracterfsticas da
Sfndrome de Asperger, como algumas dificuldades em
nfvel de interaçào social com os seus pares e dificuldades
relacionadas a interesses restritos que afetam a sua
concentraçao em sala de aula. Os vfnculos relacionais
eram pobres, relacionando-se com os seus colegas de
forma superficial. Possufa uma inabilidade em entender
regras sociais, sendo relatadas vérias vezes confrontos
entre HD, professora e colegas. Mesmo assim, HD era
uma criança querida por seus colegas de classe e pelos
funcionérios da escola. Apesar da dificuldade de
concentraçào nas tarefas, HD tinha um desempenho
acadêmico acima da média. Apesar de apresentar uma
ligeira incoordenaçâo motora, nâo fora afetada a
funcionalidade de seus movimentos. Possufa os seus
membros inferiores levemente tortos, mas que nâo
dificultava a sua locomoçio. Fora relatada pela psicöloga
e observado no prontuârio que HD era bem aceito pelos
familiares. As observaçöes, a investigaçâo da
documentaçâo apresentada pela escola e as informaçöes
obtidas com as professoras foram base para algumas
propostas de intervençöes, sendo as intervençöes familiar
e multi-familiar as mais indicadas para o melhor
desenvolvimento do sujeito. As proposköes a serem
apresentadas relacionam-se também com a discussao a
respeito das condköes do ertsino especial no contexto
educacional e polftico-social do Distrito Federal.

Palavras-chave: Sl-ndrome de Asperger, desordent
desenvolvimental, crltlclflk regular inclusiva.DES 64 ACOMPANIJAMENTO DE UMA CRIANCA

PORTADORA DE SINDROME DE ASPERGER E
PROPOSTAS PAM  INTERVENG O - UM ESTUDO DE
CASO. Carlos Frederico de M acedo Coelho* e Rosana Maria
THsllo (Universidade de Brasllia, Brasl-lia - Df). DES 65

A Sfndrome de Asperger é uma nova categoria de
desordem desenvolvimental, que antigamente se
relacionava com quadros de autismo. Fora descrito pela
primeira por Harts Asperger em 1940 e somente fora
aparecer no DSM em 1994. 2 uma desordem de base A
neurolögica onde estâo presentes disfunçöes nas
habilidades sociais e de linguagem e padrôes
comportamentais repetitivos e perseverantes. O
prognöstico da Sfndrome de Asperger na adolescência e
na idade adulta é melhor que o do autismo, o que nâo
quer dizer que nâo deva haver dificuldades nas âreas
afetivas e de interaçâo social. O presente trabalho tem por
objetivo realizar a avaliaçâo do desenvolvimento de um
criança portadora de Sfndrome de Asperger dentro do seu
contexto social e psicopedagögico afim de compreender as

2 l 5

ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANCA
COM NEUROFIBROM ATOSE TIPO 1 E PROPOSTAS
PARA INTERVENG O - UM ESTUDO DE CASO. José
Leonardo Ncres e Silva* (Universidade de Brasklia, Brasilia -
DF)

Neurofibromatose de Von Recklinghausen, ou
neurofibromatose tipo 1 (NF1) é uma sfndrome genética
autossômica dominante ligada ao cromossomo 17, que
compromete a suposta ftlnçlo de supressor de tum ores
desse, que se caracteriza de forma mais geral por manchas
café-com-leite ao longo da pele, t'umores pelo corpo
chamados neurofibromas e deformidades posturais e
össeas. A NF1 pode estar relacionada a algumas
caracterfsticas psicolögicas peculiares, como auto-estima
comprometida pela auto-imagem deformada, formas
especfficas de estruturaçâo cognitiva e de
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aprendizagem.o presente trabalho tem por objetivo
realizar a avaliaçâo do desenvolvimento de uma criança
com NF1 dentro do seu contexto social e psicopedagögico
afim de compreender as implicaçöes dessa etiologia na
alteraçào de seu desenvolvimento global. Para isso, foram 0
consideradas quatro âreas de desenvolvimento: motora,
cognitiva, de linguagem e sdcio-afetiva. O sujeito
apresentado é RMA, uma criança de 12 anos aluna de um
Centro de Ersino Especial (CEE) no Distrito Federal. Foi
levantada a documentaçzo médica e psicopedagögica de
que o CEE dispunha sobre a criança. Ao mesmo tempo,
foi feito um estudo do contexto social dessa por meio de
informaçöes contidas na documentaçào e de levantamento
por meio de entrevistas com a equipe de professoras da
criança. Também foi realizada avaliaçâo de
desenvolvimento, sendo utilizadas interaçöes ltidicas
livres, observaçào do comportamento por meio da técnica
de registro cursivo, sendo levantadas categorias
comportamentais, e entrevista com os profissionais que
attlam junto à criança sobre seu desenvolvimento e suas
atividades. Por meio da observaçâo direta do
comportamento de RMA foi possfvel detectar
caractedsticas de deficiência mental, que é caracterfstica
da maioria dos casos de mas

Resamos de Comunicaçâo Cientlka
pollfnlfiric âa 7PG UCG e *+*M:slrc cl?J Psicologia Social pela

UFMG projessora da Unipcrsifkdc Cat6lica 2: Goiis (UCQ e
da Universidade Estadual de Gpitis (UfG).

NFI, provavelmente
relacionada à anöxia neonatal sofrida por essa, apontada
pelos laudos pediétricos. RMA apresentou sintomas de
trarstorno de déficit de atençâo e hiperatividade (TDAH),
que aparece freqùentemente associado à NFI, tendo
dificuldades em se concentrar nas tarefas que as
professoras tentam lhe passar; apesar disso, apresentou
algumas habilidades de soluçào de problemas simples no
perfodo de observaçio. N;o apresenta linguagem verbal,
comunicando-se por meio de gestos com as professoras, e
os sinais de linguagem compreertsiva sâo controversos,
apesar de obedecer a algurts comandos verbais
especfficos. Apesar de ser sorridente e carinhosa com
adultos, RMA nâo apresentou interaçâo com outras
crianças em nenhum momento do perfodo de observaçâo.
Seu comportamento motor se caracterizou por topografia
marcante do andar devido a deformidades posturais e
diferenças de comprimento entre os membros inferiores,
caracterfsticas da NFI, e algumas estereotipias
caracterfsticas. As professoras relataram no perfodo de
observaçâo que RMA era pouco aceita por sua famflia.
Algumas hipöteses formuladas com base nas observaçöes
e na documentaçâo, a ser verificadas, sâo: TDAH, possfvel
deficiência auditiva, falta de estimulaçâo verbal da parte
da famflia devida a baixa expectativa em relaçâo à criança,
dentre outras. As observaçöes, a investigaçâo da
documentaçâo apresentada pela escola e as irtformaçöes
obtidas com as professoras foram base para algumas
propostas de intervençöes, bem como para uma discussâo
a respeito das condiçöes do ensino especial no contexto
educacional e polftico-social do Distrito Federal.

Palavras-chave: neurohbrontatose tipo 1, dehciência mental,
cfftlcflffib especial

mercado de trabalho atual é caracterizado pela
competiçào e pela formaçâo continuada do trabalhador.
Essas exigências impostas pela globalizaçâo geram
contradköes permeadas por desigualdades que envolvem
diferentes oportunidades que afetam diretamente a
escolha profissional. Com o objetivo de analisar o
processo de escolha do trabalho do adolescente, foram
entrevistados 468 adolescentes do sexo feminino e do sexo
masculino do ensino fundamental e médio sobre questöes
referentes aos motivos que levam os jovens a optar por
uma profissâo, as pessoas que inspiram essa trajetöria e a
inserçâo do jovem no mercado de trabalho. O instrumento
utilizado foi o questionârio com perpmtas estruturadas e
anâlise dos dados foi feita no SPSS (Statistical Package for
Social Science), programa especializado para anâlise de
dados de pesquisa. A pesquisa indicou que o gênero
influencia na definkâo profissional, na irtserç:o no
mercado de trabalho e na profissâo escolhida, pois os
meninos trabalham mais do que as meninas e escolhem
mais a profissâo devido ao retorno financeiro. Eles
demortstram se preocupam mais em dar continuidade a
profissâo do pai, o que pode ser decorrência da questâo
cultural de que o homem deve ser o resportsével
financeiramente pela sustentaçâo da famflia e dar
prosseguimento à atividade famfliar. O nfvel söcio-
econômico direciona as expectativas, as preocupaçöes, a
escolha da profissâo, a inserçâo prematura no mercado de
trabalho, a relaçào com os estudos e o tipo de atividade
que os joverks estâo inseridos. Os alunos que pertencem a
um nfvel söcio-econômico mais desprestigiado possuem
um rtfvel de expectativa profissional mais baixo, pois
escolhem profissöes mais acessfveis que nâo exigem
muito conhecimento e nem formaçâo qualificada e,
conseqûentemente, possibilitam menos probabilidade de
ascertsâo social. Isso expressa o sentimento de impotência
desses adolescentes diante das condköes sociais que
consideram impeditivas para o processo de escolha. Esses
adolescentes se consideram passivos diante das
possibilidades da realidade objetiva mostrando que a
''liberdade de escolha'' pregada pelo neoliberalismo é uma
qualidade irreal e ideolögica. O fator financeiro também
impulsiona a entrada precoce dos jovens no mercado de
trabalho, mostrando que a adolescência pode terminar
mais cedo para os que possuem nfvel söcio-econômico
mais baixo. A baixa escolaridade, provocada pela entrada
prematura no mercado de trabalho reflete na ocupaçâo
profissional desqualificada. Essa inserçâo no mundo do
trabalho antes de terminar os esm dos gera maior fndice
de absentefsmo, de desatençâo e de reprovaçâo escolar.
Essas atividades demortstram uma terkoo dialética entre
inclusâo e exclusâo, pois os trabalhos nào propiciam o
crescimento e/ou o aperfeiçoamento dos adolescentes,
mas a impossibilidade da cortstruçâo de oportunidades de
aprendizagem e do exercfcio da cidadania. Esse sistema
amplia os mecanismos de desigualdade social
representados pela dolninaçâo, pela exploraçao e pela
exclusào.

Palavras-chave: A#olcsccnlc, mercado de trabalho e escolha
prohssional

DES 66 OS DESAFIOS DA ESCOLHA PROFISSIONAL
DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TM BALHO
ATUAL. Ana Paula Fernandes Rezende* Juliana de Castro
Chaves*- - 'Aluna do cwrsc de Psicologia e pesquisadora
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ESC 01 A WFLUZNCIA DA SEPARK /O DOS PAIS
NO RENDIMENTO ESW LAR DE CRIANCAS PR(-
ESCOLARES: A OPINIAO DE PROFESSORES. Laysa
MJHJ Lopes de Souza Conçalves*; Liza Minnelly do fspfrïlo
Santo Aguiar*; Ana Cristina Costa Frcnfc. Universidade da
Amaz6nia. Belém, Pa.

Apesar de ser cada vez mais freqûente na sociedade, o
divörcio é um fenômeno que merece ser estudado,
principalmente em se tratando dos impactos que e1e
provoca nos integrantes da famflia, especialmente nas
crianças. Assim, este trabalho busca averiguar a influência
da separaçào dos pais no perfodo em que a criança estâ
freqùentando o pré-escolar. A famflia é corksiderada um
referencial resportsâvel pelo desenvolvimento emocional e
social da criança. Durante a faixa etâria chamada segunda
infância (que compreende dos três aos seis anos de idade),
a criança esté num processo de desligamento da famflia
em direçào à socializaçâo que acontece, geralmente, na
escola. Embora a famflia ainda seja o nûcleo da sua vida,
figuras de outras crianças surgem. Mas elas ainda se
encontram num nfvel muito egocêntrico, elas estâo, ainda,
muitas presas às pröprias expectativas e tende a atribuir
às pessoas seus pröprios pensamentos e sentimentos que
possuem uma tendência ltidica e fantasiosa, além de
estarem ligadas aos conceitos concretos e o amor tende a
ser medido pela proximidade. Nesse contexto, o professor
desempenha um importante papel de observador e
detector de alteraçöes em nfvel cognitivo, comportamental
e emocional, além de ser interventor e mediador de
situaçöes concem entes à dfade fanu-lia-escola. A presente
pesquisa foi realizada em uma escola particular que
atende a classe média da cidade de Belém com
professores que, ao longo de sua carreira, tiveram alunos
envolvidos em processo de separaçào dos pais. A
entrevista semi-estruturada foi usada como técnica e era
composta de cinco questöes que buscavam colher a
percepçâo do professor sobre as mudanças
comportamentais dos alunos, relacionadas à separaçâo
dos pais. Foram entrevistados quatro professores da
educaçâo infantil que lecionavam um no maternal, um no
jardim 1, um no jardim 11 e um na alfabetizaçào. Nas
respostas, notou-se uma freqûente necessidade de
conhecer o problema pelo qual a criança estâ passando e a
fonna de relacionamento cultivado na famflia. Foram
relatados comportamentos de agressivos, reduçâo da
comunicaçâo e sociabilidade, além de comportamentos
regredidos como o choro constante que intervem no
processo de socializaçâo infantil, assim como a aversâo ao
ambiente escolar e apego excessivo a um brinquedo em
especial. Foram citados déficits em atividades que exigem
concentraçao.As professoras do maternal e dos jardins I e
11 relataram que as tarefas grâficas (como por exemplo,
desenhar) despertavam maior interesse do que tarefas
ltidicas (como a utilizaçâo de brinquedos e do parque),
que despertam interesse em menor grau. A professora da
alfabetizaçâo relatou que hé uma baixa influência do
divörcio no rendimento escolar e na pal-ticipaçâo e
cooperaçâo em tarefas de grupo. Sugere-se a realizaçâo de
outros estudos, entrevistando pais, crianças e analisando
fichas de acompanhamento dessas crianças, pata que se
comparem os resultados obtidos.

Palavras-chave: dftplrcfo, cdtlccffïo infantil, rclldfnlerlfo
escolar.

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa que
inclui estudos que visam avaliar as condköes de ofel'ta da
Educaçâ.o Infantil em diferentes instituköes em um
municfpio de Santa Catarina. Este estudo em particular,
refere-se à relaçào fanudlia e centros de educaçâo infantil,
mais especificamente sobre a natureza das interaçôes
entre pais e professores como seu foco de anàlise. Estudos
têm mostrado que a parceria entre centros de educaçâo
infantil e fanu7ia contribui para melhorar a qualidade da
educaçao formal e informal das crianças. A partir da
inclusâo dos pais de forma efetiva na educaçào infantil
aumenta a possibilidade de melhoras ao que é oferecido à
criança tanto na irkstitukâo quanto na faml7ia. Em
contrapartida, as percepçöes que pais e professores tem
do seu papel diante da educaçao infantil ainda
privilegiam a perspectiva dos cuidados gerais em
oposiçào aos aspectos pedagögicos e educacionais. Desta
forma, restringem-se as possibilidades de
diferentes maneiras de envolvimento e entre

desenvolver
parceria

institukâo e famflia. Sendo assim, este estudo tem como
objetivo analisar as interaçöes entre pais e professores
durante seus encontros diérios em diferentes Centros de
Educaçâo Infantil pliblicos, particulares e comunitârios.
Foram feitas observaçöes em três irtstituköes que atende
populaçöes de diferentes nfveis sociais, em turmas de
crianças de 3 a 5 anos. lrstrumentos de observaçâo de
situaçöes semelhantes (Tudge, 1997) e dados de estudos
anteriores (Bhering & De Nez, 2001) sobre envolvimento
de pais serviram de suporte para a construçâo de uma
grelha de observaçâo sistemâtica (naturalfstica) a qual
registra todas as etapas do encontro diârio entre pais e
professores dividido em três momentos distintos, porém
complementares: cumprimentoz conversaçâo e despedida.
A observaçâo naturalfstica e sistemética nâo sö possibilita
a percepçâo de como os pais e professores trocam idéias,
fazem planos e dâo sugestöes, como também é possfvel
perceber a influência destes contatos para o atendimento à
criança. A anâlise qualitativa das observaçöes revela que
nas irkstituköes pûblicas e comunitârias o padrâo das
interaçöes entre pais e professores parece ser superficial,
restrito e répido. As interaçöes se tomam mais intensas
quando algo de extraordinârio acontece que precisa da
participaçâo ativa dos pais. Com isso, os nfveis de
envolvimento entre pais e professores oscilam de acordo
com a atitude adotada por ambos no momento em que se
encontram (cumprimento). Além disso, percebe-se que o
perfil (caracterfsticas individuais/sociais) de pais e
professores influencia diretamente na intensidade do
envolvimento. O mesmo nào ocorre com a mesma ênfase
nas observaçöes feitas na irtstitukâo particular. A postura
adotada tanto pela irtstitukâo quanto pelos pais parece ser
mais ativa e participativa. A disponibilidade e a iniciativa
para o envolvimento sâo mais freqûentes nos encontros
diârios, sendo que as professoras parecem dispor de mais
tempo para atender os pais no momento em que chegam
para buscar as crianças. Com isso, podemos supor que as
diferenças (individuais/sociais/culturais) entre as
populaçöes atendidas influenciam nas expectativas,
atitudes, iniciativas e disponibilidade para o
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envolvimento de pais. PIPG - Programa lntegrado de Pös- crianças, quando terminam a atividade proposta, ficam
Graduaçâo/uNlvALl. muito tempo esperando para que outra coisa seja

proposta, isto é, a relaçâo e transkào entre atividade éPalavras-chave: préticas diérias; caracten*sticas individuais; tj
camente inexistente.Prain teraç 110 prfessorefpilis.

PIBIQ/CNPq

Palavras-chave: interaçâo adulto/criança, édtlcflffi'o injantil,
qualidade.ESC 03 AVALIAG O DA QUALIDADE NA

EDUCAG O INFANTIL: UM ESTUDO SOBRE A
INTERAG O ADULTO/CRIANCAS. Eliana Bherinq,
PL.D; Ana Paola Sganderla* ( Universidade #tl Vale do Itajm,
Itajat', SC)

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa mais
amplo que se baseia em referenciais teöricos söcio-
interacionistas, e que visa avaliar as condköes de oferta
da Educaçâo Infantil em diferentes instituköes de um
municfpio de Santa Catarina. O nosso estudo focaliza-se
na interaçâo adulto/criança e parte do principio de que a
açâo mediadora do adulto desempenha um papel
fundamental no desenvolvimento e na aprendizagem da
criança. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar a
interaçâo entre os adultos e crianças em Centros de
Educaçâo Infantil Pliblicos utilizando como irtstrtlmento
uma escala de interaçao adulto/criança (Farran e Collirts,
1996). Esta escala pretende avaliar a interaçâo a partir da
atuaçâo do adulto, analisando os padröes de interaçâo
desenvolvidos em sala de aula durante a brincadeira livre.
A escala contém 11 itens: envolvimento ffsico,
envolvimento verbal, nfvel de reaçâo do professor para a
criança, interaçâo através do brincar, ensino, controle
sobre as atividades da criança, nûmero de diretrizes e
comandos dados as crianças verbalmente e fisicamente,
relaçöes entre as atividades, afirmativas positivas,
afirmativas negativas e estabelecimento de metas.
Participaram deste estudo três Centros de Educaçào
Infantil municipais . As observaçöes foram feitas em
turmas de crianças de 3, 4 e 5 anos. Conforme instruçöes
de utilizaçao da escala, a observaçâo é feita em 30
minutos. Considerando as definköes dos itens da escala,
os resultados indicam que hâ padröes limitados de
interaçào entre adulto e criança. As professoras
observadas parecem nâo interagir com as crianças durante
o perfodo que observamos de maneira a explorar o
mundo das crianças. As intervençöes sào feitas e
direcionadas ao grupo todo e quase nunca se estabelece
um contato individual ou em pequenos grupos. Sendo
que o envolvimento ffsico e verbal, as afinnativas
negativas e positivas, e diretrizes estao relacionados com
o comportamento dos adultos em relaçâo à disciplina das
crianças. Na maioria das vezes, nâo hé um re-
direcionamento do comportamento indesejâvel e/ou
atividades das crianças. Os adultos controlam as
atividades que pretendem que as crianças realizem, nâo
estabelecendo metas claras e nâo demortstrando nas suas
açöes uma relaçâo entre o que eles propöem as crianças e
o nfvel de desenvolvimento, habilidades e potencial das
crianças. Desta forma a interaçâo parece se limitar a um
contato distante com as mesmas. Além disso, as salas
observadas dispunham de pouqufssimos materiais
disponfveis no momento das observaçöes para que as
crianças pudessem se articular com os adultos, outras
crianças e com os brinquedos e materiais. Este fator
dificulta nJo sö a movimentaçâo dentro da sala como
também compromete o potencial das situaçöes que
promoveriam a interaçào com e para as crianças. As

O desenvolvimento de habilidades sociais na infância
tende a contribuir para uma vida adulta mais produtiva e
plena. O presente projeto de pesquisa, ertsino e extensâo,
que tem carâter preventivo, propöe o desenvolvimento
destas habilidades, aliando a pesquisa em habilidades
sociais à prâtica de programas preventivos dessa
natureza. Crianças de quatro a seis anos de idade da rede
municipal de ensino de Curitiba, sâo convidadas a
participar de dez sessöes (uma sessâo por semana) de
atendimento em grupo com outras crianças, provenientes
de escolas municipais diferentes das suas. Os pais das
crianças participantes do projeto recebem sessöes de
orientaçâo semanal, durante o mesmo perfodo em que as
crianças sâo atendidas, onde temas especfficos s;o
apresentados abordando a relaçâo dos pais com as
crianças, bem como a manutençâo das habilidades prö-
sociais desenvolvidas no projeto, pois se considera que
para efetividade deste tipo de programa é necessâria a
intenrençâo destes, reforçando os comportamentos
socialmente adequados, bem como colaborando para o
desenvolvimento do repertörio comportamental das
crianças. Também, quirtzenalmente os professores
recebem orientaçâo, onde a temâtica das habilidades
social é discutida, esclarecendo-se dtividas sobre os
comportamentos das crianças e colaborando com os estes
para um manejo adequado de turmas pré-escolares.
Através do contato com os pais e professores é viabilizada
a generalizaçâo das habilidades que estâo sendo
desenvolvidas nos encontros do gnlpo, para outros
contextos da criança (casa e escola). O manejo das
teméticas é feito através de atividades lûdicas
(brincadeiras, histörias), e outros recursos grupais, que
propiciem estfmulo para a discriminaçâo por parte das
crianças das habilidades prö-sociais, assim como as
instrumentalize para futuros manejos sociais apropriados.
Cortsiderando que os pais que recebem orientaçâo na
maioria dos casos têm outros filhos com os quais também
implementam o que foi discutido, o nlimero de crianças
atingido pelo projeto é bem maior. Relato de pais,
professores, assim como a facilitaçâo no relacionamento
com pares por parte das crianças observado no decorrer
dos encontros têm sido aspectos que apontam para a
efetividade do programa. Percebe-se como principal
dificuldade encontrada no projeto a falta de
conscientizaçâo da comunidade em relaçâo à importância
da prevençâo. A comunidade esté acostumada a buscar
atendimento psicolögico quando existem problemas, nâo
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ESC 04 HABILIDADES SOCIAIS EM Pll2-
ESCOLARES: UMA ABORDAGEM PREVENTIVA.
Suzane Schimidlin Lbbr; Taksa Borges Grfdrld'; Caroline
Guisantes de Salvo*; Patrkia de Oliveira'; 8rlzFlo Strazasson*,
Gislei M ocelin Polli*; CQ#HeIJ R. T. da Silva* ; Ana Paula
Misuta*, Ana Paula Reller*; Andressa Salles- Eneide M ucke-
ILJI/IIrIIMHO do Cor/lptlrlcrncnln Humano, Departamento de
Psicologia da Universidade Federal do Parank Curitiba-plk)
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apresentando total adesâo ao trabalho se nào est:o
presentes dificuldades concretas. No entanto o feedback
dos pais, das escolas e os resultados obtidos até aqui,
apontam para um reconhecimento gradual do trabalho
preventivo ampliando as perspectivas de continuidade e
ampliaçâo do projeto.

Resumos de Comunicaçâ'o Cientlf' lca
este conceito. O Teste do Desempenho Escolar apresentou
resultados mais similares entre os dois grupos. Os
diferentes resultados alcançados pelas crianças indicam a
importância e a existência de diferenças individuais que
interferem no modo como a criança é afetada pela
violência. f: inegâvel o fato de que algumas crianças sào
resilientes, e mostram nào ser afetadas pela violência
quando avaliadas. No entanto, os resultados do grupo das
crianças expostas como um todo, mostraram um
desempenho relativamente inferior nas atividades
escolares diante das avaliaçöes realizadas.

*0 presente projeto conta com o fomento da Prö-reitoria
de Extensâo e Cultura da UFPR

Palavras-chave: Prevençao; Habilidades sociais; orkrllflffi'o

Apoio Financeiro: CAPES
ESC 05 CRIANCAS EXPOSTAS h VIOLINCIA
CONJUGAL: CARACTEIY TICAS DO DESEMPENHO
ACADZMICO. Patnkia Ceorgia Brancalhone** e Lûcia
Cavalcanti de Albuquerque Williams (Laborat6rio de Anâlise e
Prepcnffib da Viol-encia, Universidade Federal de S'JI? Carlos,
SJC Carlos-sp)

Palavras-chave: violência conjugal, crianças emostas â
violência, desempenho acadêmico

ESC 06 CIUATIVIDADE E TRABALHO
PEDAGUGICO: LIMITES E POSSIBILIDADES NA

A criança que viu, ouviu um incidente de agressâo à mâe, EXPRESS/O DA CRIATIVIDADE DO PROFESSOR DE
viu o seu resultado ou que vivenciou o seu efeito quando HISTURIA. Maria de Fitima Magalhks Mariani** e frtlniœ
interagindo com seus pais, é uma criança exposta à Soriano de Alencar (Universidade Cat6lica de Brast-lia, Brasklia-
violência conjugal. Estudos com mulheres vftimas de DF)
violência indicam que as crianças testemunham
diretamente a agressâo ffsica e psicolögica que elas O estudo investigou os componentes do contexto da
sofrem. No entanto, muitos fatores interferem no modo da organizaçâo do trabalho pedagögico e do contexto
criança lidar com a experiência de testemunhar a agressao pessoal/individual que agem como inibidores e
da mâe. Caracterfsticas como a idade, o sexo e o facilitadores da expressâo da criatividade, a partir da
temperamento parecem estar relacionadas com a resposta percepçâo de professores de Histöria. O desenvolvimento
da criança frente a uma situaçâo traumâtica. Os estudos do potencial criativo, o qual todas as pessoas sâo
que investigam o efeito de testemunhar violência conjugal detentoras, é influenciado por fatores que podem agir
indicam que crianças expostas à violência conjugal estâo como estfmulos e/ou barreiras à criatividade. Estes
em risco quanto ao desenvolvimento comportamental, fatores podem ser de natureza interna e externa ao
emocional, social, cognitivo e ffsico, sendo menos indivfduo. Dentre os de natureza interna ou pessoal
adequadas socialmente, abaixo da média na escola, destacam-se os traços de personalidade e a motivaçJo.
negligentes com suas atividades e apresentando Dentre os de natureza extema destacam-se as normas e
artsiedade e depressâo. O objetivo deste estudo foi avaliar convençöes söcio-culturais, o processo polftico, a famflia,
o desempenho acadêmico de crianças expostas à violência a escola, e o ambiente de trabalho. Partindo do
conjugal que freqitentam o Ertsino Fundamental. A pressuposto de que o professor de Histöria. como
comparaçâo era feita com um grupo de crianças nâo elemento da organizaçâo do trabalho pedagögico, é
expostas à violência, do mesmo sexo e idade, escolhidas influenciado por condköes que estimulam suas
nas mesmas salas de aula das crianças expostas à habilidades criativas e outras que bloqueiam o seu
violência participantes da pesquisa. As mâes de todas as potencial criativo, é que surgiu o interesse em realizar este
crianças participantes responderam a uma entrevista com estudo. Participaram do estudol6 professores de 5a, 6a, 7â
questöes sobre a famflia, a violência e o desempenho e 84 séries do ensino fundamental de cinco escolas
acadêmico da criança e, as mâes das crianças expostas à ptiblicas e cinco escolas particulares de Brasflia. Os
violência responderam a uma escala que media a extensâo professores foram entrevistados sobre questöes referentes
das agressöes ffsicas e psicolögicas. Os professores à sua percepçâo com relaçâo às habilidades criativas, aos
forneciam o Boletim Escolar das crianças avaliadas e elementos do contexto da organizaçâo do trabalho
respondiam a Escala de Avaliaçao da Performance pedagögico e do contexto pessoal/individual favorâveis à
Acadêmica. O Teste do Desempenho Escolar foi aplicado expressâo da criatividade em seu trabalho docente, aos
para constatar em quais âreas acadêmicas estas crianças elementos do contexto da organizaçâo do trabalho
apresentavam dificuldades. O estudo se encontra-se em pedagögico e do contexto pessoal/individual limitadores
fase final de coleta de dados, mas resultados preliminares da expressâo da criatividade em seu trabalho docente.
podem ser apontados. Do total das nove crianças Realizou-se anélise de contetido, elaborando-se categorias
expostas, oito presenciaram pelo menos um episödio de que abrangeram o contetido das respostas obtidas. Os
agressâo da mâe e cinco estâo convivendo em um resultados indicaram que um ntimero significativo de
ambiente de violência conjugal hâ mais de 5 anos, o que professores se percebe criativo, bem como considera o
confirma dados da literatura, indicando que a sittlaçâo de trabalho que realiza criativo. Foram apresentadas
violência tende a se estender por um longo perfodo. Os justificativas relativas a fatores favorâveis à criatividade.
resultados da Escala de Avaliaçâo da Perfonnance Três professores nâo corsideram o trabalho que realizam
Acadêmica foram mais baixos para oito das nove crianças criativo. Desse total duas professoras informaram que se
expostas, com a média de 55 pontos contra 75 do grupo de consideram pouco criativas e apenas um docente
criànças nâo expostas. Nos conceitos do Boletim Escolar, infonnou que se considera nâo-criativo, enfocando
apenaé uma criança exposta obteve conceito Plenamente algumas barreiras à expressâo da criatividade. Dentre os
Satisfatörio, enquanto cinco crianças nâo expostas tiveram facilitadores do contexto da organizaçâo do trabalho
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pedagôgico os mais apontados foram Iiberdade,
disponibilidade de recursos materiais, trabalho em
equipe, receptividade dos alunos, orientaçâo efetiva, boa
relaçâo professor-aluno e apoio dos colegas. Observou-se
que paixâo pelo trabalho, gostar de Histöria, gosto pelas
artes, bom-humor e paixào pelo estudo foram os
facilitadores de ordem pessoal/individual mais
resmltados. Constatou-se que certas condutas do aluno,
sobrecarga de trabalho, carência de recursos materiais,
estrutura educacional, perfil da gerência e/ou direçao,
falta de apoio à pesquisa foram os limitadores do contexto
da organizaçao pedagögica mais salientados. Por outro
lado, falta de habilidade na relaçao com o aluno, medo,
arrependimento e frustraçâ.o e falta de tempo foram os
limitadores de ordem pessoal/individual mais
ressaltados. Notou-se uma tendência de os professores
buscarem novas alternativas visando a apropriaçâo do
conteûdo da disciplina pelos alunos. O estudo contribui
para desvelar os aspectos que impedem a expressâo
criativa do professor e fomentar possibilidades à
cortstnlçâo de um ambiente pedagögico favorJvel à
criatividade.

Palavras-chave: criatividade, trabalho pedaghico, projessor.

Resumos de Comunicaç #t? Cientlf' lca
paramétrica. Os resultados indicaram que a escala de
atribuiçâo de capacidade ao sucesso foi substancialmente
correlacionada ao aproveitamento acadêmico e ao auto-
conceito acadêmico. A escala de atribukâo de capacidade
ao fracasso foi medianamente correlacionada com a escala
de atribuiçào de capacidade ao fracasso (negativamente)
ao auto-conceito e aproveitamento acadêmico. Os
resultados obtidos apoiam os estudos que têm
demonstrado que as diferenças individuais nas
atribuköes acadêmicas estâo relacionadas a diferenças no
auto-conceito e no aproveitamento acadêmico e têm
importantes implicaçöes para situaçöes educacionais.

+bolsistas de Iniciaçao Cientffica do CNPq

Palavras-chave: auto-conceito, Jlrisllfffib de causalidade,
desempenho acadêmico

ESC 08 RELAX ES ENTRE AUTO-CONCEITO,
APROVEITAMENTO ACADZMICO, GZNERO E IDADE.
M elissa Picchi Zambon*, Silvana Canalhe Garcia-, Tfînic
Maria Santana de Rose (Universidade Federal de Sfib Carlos,
S'Jo Carlos, SP)

ESC 07 ATRIBUIIXES ACADIMICAS E SUAS
RELAIXES COM O AUTO-CONCEITO E
APROVEITAMEU O ACAD/MICOS. Melissa Picchi
Zambon*, Luciana Luizzi* e Tânia M aria Santana de Rose
(Universidade Federal de 5ûb Carlos, Sf70 Carlos, SP)

Os resultados dos esmdos sobre o instrumento de
avaliaçâo do auto-conceito Self-Descrition Questionnaire
(SDQ-l), realizados com amostras australianas e inglesas
tem mostrado que: o auto-conceito é mais positivamente
correlacionado com o aproveitamento acadêrnico do que
com o nâo-acadêmico; hâ diferenças significativas entre o
auto-conceito de meninos e meninas nas âreas de leitura ,
matemâtica , aparência ffsica e habilidades ffsicas ; um
decréscimo no auto-conceito com a passagem da idade da
infância para a pré-adolescência. Em um estudo sobre
adaptaç:o do SDQ-I no Brasil, escolares com desempenho
acadêmico satisfatörio e irtsatisfatörio responderam ao
instrumento. Neste estudo verificou-se que as relaçöes
entre os escores gerais de auto-conceito acadêm ico e nâo-
acadêmico encontradas foram similares aos resultados
disponfveis na literatura. No presente estudo procurou-se
avaliar a validade das respostas dadas ao SDQ-I pelo
grupo de escolares participantes do est-udo anterior
verificando como se apresentavam o auto-conceito em
Leitura, Matemâtica, Escolar Geral, Aparência Ffsica,
Habilidades Ffsicas, Relacionamento com os Pais,
Relacionamento com os Companheiros e Auto-conceito
Geral em funçâo do rendimento acadêmico, do gênero e
da série escolar. O SDQ-I possibilita a avaliaçâo de oito
dimertsöes do auto conceito, sendo três da érea
acadêmica, quatro da ârea nâo acadêmica e uma do auto
conceito global. O instrumento foi aplicado em 64
escolares do Ertsino Fundamental, sendo 22 meninos e 42
meninas, sendo que 30 eram de 3a série e 34 eram de 4a
série. Entre estes alunos um grupo de 54 alunos tinham
aproveitamento acadêluico satisfatörio e um outro grupo
de 10 alunos apresentavam aproveitamento irksatisfatörio.
Os resultados mostraram que o grupo de alunos com
desempenho satisfatörio obteve significativamente auto-
conceito mais elevado nas dimertsöes Leitura, Aparência
Ffsica, Relaçöes com os colegas e Relaçöes com os pais do
que o grupo de alunos com desempenho irtsatisfatörio. Os
escores do grupo de meninos foram significativamente
mais elevados em Habilidades Ffsicas, Aparência Ffsica
do que as meninas. O auto-conceito do grupo de meninas
em leitura foi significativamente mais elevado do que o
dos meninos. O grupo de alunos da 3a série apresentaram
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Tem sido amplamente demonstrado na literatura o efeito
de que os sujeitos atribuem o seu pröprio sucesso a causas
como capacidade e esforço e atribuem seu fracasso a
causas como dificuldade da tarefa, sorte e a influência de
pessoas. Um substancial conjunto de estudos tem
indicado que este efeito varia em funçào de diferenças
individuais nos nfveis de auto-conceito e aproveitamento
acadêmico. Os alunos com melhores fndices de
aproveitamento acadêmico, apresentam mais alto auto-
conceitos e sâo os que mais provavelmente atribuem à
capacidade o seu sucesso acadêmico e menos
provavelmente atribuem à falta de capacidade o seu
fracasso acadêmico. O objetivo do presente estudo foi
examinar como as atribuiçöes de causalidade de um
grupo de alunos brasileiros se relacionam ao auto-
conceito e ao aproveitamento acadêmico. Participaram do
estudo 71 crianças, sendo 29 da 3a série e 42 da 4a série de
uma escola pûblica da cidade de Sâo Carlos. As
atribuköes foram avaliadas por meio da Sidney
Attribution Scale (SAS) composta por 72 iterts, sendo seis
iterts para cada uma das12 escalas resultantes da
combinaçâo de contefldo acadêmico (leitura e escrita),
resultado (sucesso e fracasso) e causa percebida
(capacidade, esforço e causas externas). Para a avaliaçâo
do auto-conceito utilizou-se o Self-Description
Questionnaire (SDQ) composto por 76 itens que medem 7
componentes do auto-conceito relativos à ârea nâo
acadêmicas (capacidade ffsica, aparência ffsica,
relacionamento com colegas e relacionamento com os
pais) e a ârea acadêmica (leitura, matemética e escolar
geral). Os irtstrumentos foram aplicados coletivamente,
grupos de 15 crianças. Como medida de aproveitamento,
foram consideradas as notas dadas pelos profesxres. Foi
realizada uma anélise estatfstica de correlaçâo nâo-
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significativamente auto conceito mais elevados em
Habilidades Ffsicas, Leitura e o Escolar Geral do que os
alunos da 4* série. Os resultados obtidos no presente
estudo indicam a validade das respostas dadas ao SDQ-I
pela amostra de alunos brasileiros, na medida em que os
escores foram sistematicamente relacionados aos três
critérios extemos que vem sendo cortsiderados para a de
validaçâo do construto auto conceito, ou seja,
aproveitamento acadêmico, gênero e série. A maioria dos
resultados obtidos entre a amostra brasileira sâo similares
aos observados nas amostras australianas e inglesas. Na
literam ra observa-se um resultado atribufdo a diferença
sexual quanto a apresentaçào de auto-conceito em
matemâtica, mais elevado entre os meninos. Este
resultado nâo foi verificado entre a amostra brasileira.

*fbolsistas de Irticiaçào Cientffica do CNPq.

Palavras-chave: Auto-conceito, l/fp/ï#lflo do
Description Questionnaire-l, Aproveitamento Acadêmico

#pJp,?7pJ de Cppêl/rlïct7f#t? Cientlf' lca
extra-curriculares (idiomas, religiâo, informltica, assuntos
de interesse relacionados ou nâo à graduaçâo etc.), sendo
que a maioria nâo considera que existam diferenças no
estudo destes e de assuntos curriculares. Dentre os que
responderam sobre a existência de dificuldades no estudo
(110), apenas um indicou a nào existência e 109 afirmaram
ter dificuldades; 34 dos participantes nâo responderam
esta questâo. Dentre as dificuldades mais freqûentes,
foram apontadas a falta de concentraçâo (36 indicaçöes),
sono ou carksaço (22), falta de tempo (17) e baixa
qualidade das aulas (10). Quanto às condköes de ertsino,
baixa qualidade de aulas foi o item mais indicado (12
indicaçöes), seguido de alto grau de dificuldade dos livros
utilizados (8), complexidade de matérias, falta de local de
estudo adequado, e falta de livros na biblioteca (com sete
indicaçöes cada). Cerca de 50% dos respondentes
relataram ter dkividas sobre como estudac e 56%

Selj- relataram desejar fazer modificaçöes na maneira como
estuda, sendo ''obtençio de melhor rendimento''a
principal razâo. Foram apontados como servkos de maior
interesse dos participantes, material de apoio para o
estudo, orientaçöes gerais e escritas, acompanhamento de
estudos e oficinas, em especial ''como lidar com
interferências'' e ''procedimentos ao esttldar''. Os
resultados obtidos indicaram desconhecimento de
senriços existentes na irtstitukâo pelos usuârios em
potencial e ofereceram subsfdios para direcionamento das
açöes do programa jâ existentes e proposkào de novas
açöes.

ESC 09 NECESSIDADES DE ESTUDANTES
UNIVEIQSIT/RIOS COMO PONTO DE PARTIDA PARA
PROPOR AX ES EM UM PRX M MA DE
CAPACITAG O PARA O ESTUDO. Walter Luiz David*,
Priscila C. Grisante*, Fernanda Loureiro de Souza*, M ariéle de
Cassia Diniz Cortez *, Daniele Silmann*, Fernando Calzavara
de Oliveiraycurso de Grfdlzcffib em Psicologia da UFSCar,
sfib Carlos, SP), Ana LNC'fJ Cortegoso (Departamento de
Psicologia UFSCar, SJO Carlos, SP) Palavras-chave: hébitos de estudo; estudo crll universittirios;

contingências no estudo
Ao atender estudantes de graduaçâo para orientaçöes e
acompanhamento de estudos, visando capacita-los para
lidar com exigências acadêmicas e profissionais, tem
surgido a necessidade de identificar e investigar variéveis
que interferem na aquiskâo e manutençâo de
comportamentos de estudo. Alto fndice de repetência e
evasâo em determinadas disciplinas bâsicas constantes da
grade curricular de diferentes cursos de graduaçào e
queixas sobre condköes de ensino nestas disciplinas, além
das dificuldades de estudo expressas por alunos nelas
irtscritos, apontaram a necessidade de obter irtformaçöes
sobre aspectos do repertörio e do contexto em que
estudam estes alunos, como forma de propor açöes em
um programa destinado a promover comportamentos de
estudo em alunos de graduaçâo. 144 alunos de diferentes
cursos de graduaçao inscritos em duas disciplinas bâsicas
de matemâtica responderam perguntas sobre sua situaçâo
acadêmica, caracterfsticas do repertörio de estudo e das
condköes a que estâo expostos, histöria de aprendizagem
sobre como estudar, avaliaçâo sobre seu pröprio
repertörio, dificuldades e necessidades identificadas por
eles e recursos de apoio ao estudo que conhecem ou com
que contam. Os resultados obtidos indicaram: escassez de
recursos de apoio ao aluno, desconhecimento dos
existentes pela maioria dos respondentes, uso freqttente
da biblioteca universitâria como local de esmdo, alto
fndice de avaliaçâo positiva sobre o pröprio repertörio de
estudos, contraposto a indicaçâo de freqfiência excessiva
ou insuficiente de estudo por 40% dos participantes e
rendimento no esmdo menor que o desejâvel para 50%
dos respondentes. Cerca de 16% dos alunos relataram nâo
gostar de estudar, e 68 indicaram gostar com restrköes
(em funçâo de interesse pelas disciplinas, falta de tempo,
qualidade do ensino e horério disponfvel para estudar
etc); 50% dos respondentes indicaram realizar estudos
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ESC 10 CAM CTERIZAG O DE CONTINGZNCIAS
PARA DESENVOLWMENTO E MANUTENG O DE
COMPORTAMENTOS DE ESTUDO EM CRIANCAS.
Fernanda Loureiro de Souza*, #flH?1C Ribeiro de Assunqno*,
Wcllcr Luiz David*, Daniele .'.iilrllflnrl*, M ariele de Cassia
Diniz Cortez* (Curso de GrcJunffib em Psicologia da UFSCar,
is'f'fo Carlos, SP), AAlJ Lucia Cortegoso (Departamento de
Psicologia da UFSCtV, Sf% Carlos, SP)

O desenvolvimento e a manutençào de comportamentos
de estudo em crianças envolve compol-tamentos de
agentes educativos, em particular pais e professores, que
por sua vez estâo sujeitos a contingências que incluem
comportamentos da pröpria criança, mas nâo se
restringem a eles. A importância da açâo de pais no
processo de aprendizagem do estudar justificou buscar
informaçöes sobre esta açâo e sobre relaçöes que
permeiam este processo. Por meio de entrevista com pais
de alunos da 3a. série do ensino fundamental, foram
obtidas informaçöes sobre condköes a que tais crianças
estâo sujeitas enquanto realizam atividades escolares em
casa. Participaram doze mâes e um pai, de 26 a 43 anos,
com escolaridade de segunda série do erksino
fundamental a erksino médio conclufdo. Onze eram
casados, variando de um a quatro o nflmero de filhos.
Oito relataram cartsaço ao final do dia, perfodo em que
nove deles disseram examinar a liçâo dos filhos ou ajudar
com lkâo de casa. Apenas 2 participantes indicaram ser
esta uma das atividades preferidas. Dez afirmaram fazer
algo em relaçâo ao estudo dos filhos em feriados ou firus
de semana, e 9 que seus filhos decidiam quando, onde e
como estudar. Todos os pais afirmaram que os filhos
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costumam ter liçöes de casa, e que eles pröprios
costumam apresentar algum tipo de comportamento em
relaçâo à atividade de estudo dos filhos, como: perguntar
sobre tarefa (46,9% das respostas); ajudar com tarefa (25$4
e examinar a lkâo (28,10/4. Dentre as medidas tomadas
pelos pais quando seus filhos nâo querem estudar ou
fazer liçâo, 55,6% das indicadas sào de natureza coercitiva
(repreensâo, castigo, ameaça, chantagem emocionat
privaçào de diversâo). Em situaçöes em que a lkâo é ma1
feita, ou apresenta erros, ou estâo incompletas, foram
apontados como comportamentos dos pais: criar
condköes para um estudo adequado; perguntar por que a
criança fez como fez ou deixou sem fazer, conversar;
ensinar como preencher a lacuna e/ou como corrigir o
erro, graduar a tarefa para reduzir a dificuldade, levar a
dificuldade ao professor etc. Quando os filhos fazem
lköes adequadamente, 83,3% dos pais afirmaram liberar
corseqûências positivas para o comportamento de estudo
por meio de elogios especfficos. Embora todos os pais
tenham relatado que fazem algo em relaçao ao estudo de
seus filhos, três deles relataram encontrar dificuldades
nisto. Todos os pais afirmaram acreditar na influência do
ambiente no modo de estudar dos filhos, mas quando
questionados em relaçâo aos aspectos que podem
dificultar ou favorecer o repertörio de estudo dos filhos,
nâo foram observadas indicaçöes relativas a variJveis que
costumam influir na qualidade do estudo. Os resultados
obtidos, com pais que concordaram em participar do
estudo e que, portanto, podem representar uma amostra
nâo significativa das condköes a que estâo expostas a
maioria das crianças nesta faixa etâria, indicam uma
disposkào destes pais para atuar de modo a apoiar seus
filhos em relaçâo às exigências escolares, mas reduzida
capacidade destes indivfduos para atuar como agentes
facilitadores, de acordo com conhecimento jé disponfvel
na ârea.

Palavras-chave: agentes educacionais; comportamentos
cslzlffp em crftmfcs, contingências no estudo

Resumos de Ctlrr/lfr/ïclfêb Cientlf' lca
oriundos da rede pkiblica e particular. Destes, 02
cursavam o primeiro ano; 24, o segundo; e, 05, o terceiro
ano. Três etapas foram cumpridas para cada um dos
segmentos desta pesquisa: revisâo bibliogrâfica;
observaçio da dinâmica irtstitucional, do espaço ffsico e
do histörico da Institukâo; aplicaçào do instrumento
cortstrufdo especificamente para este estudo. Efetuou-se o
registro da freqitência das repostas objetivas e a anâlise
qualitativa dos itens subjetivos, assim categorizados:
sentimento em relaçào ao professor; conceito de avaliaç:o;
fatores de sucesso na vida escolar; responsabilidade com
as tarefas escolares; reprovaçào, com as subcategorias
causas e sentimentos; conceito de sucesso na escola; gostar
do professor e sua influência na aprendizagem; percepçâo
em relaçâo às notas recebidas; influência do
comportamento na aprendizagem; e, sentimento em
relaçâo à. escola. Dentre os resultados desatacam-se:
41,94% dos alunos gostam de seus professores, e nào
gostam dos professores 00/0; como J'ustificativas
prevalecem a competência/dedicaçâo para 21,43t% e a
falta de consideraçâo/respeito, assinalada por 39,29$0,
como aspectos positivos e negativos, respectivamente; o
conceito de avaliaçâo é entendido como avaliar o aluno
por 48,390/0, ao passo que para 45,16% refere-se à testar a
capacidade dos alunos; dentre os fatores corksiderados
para o sucesso na vida escolar predominam ser estudioso
(26,090/4, dedicado (23,910/4 e resportsâvel (17,390/4; no
item responsabilidade com as tarefas escolares, 45,16%
alegam que apenas às vezes sâo responsâveis, e somente
373% dizem nunca serem responsâveis; para 61,29 0/0,
gostar do professor influencia a aprendizagem, enquanto
29,03% nâo consideram esta fator relevante; os alunos
percebem como justas as notas recebidas - 87,100/0, crendo
que estas sào compatfveis com o seu esforço (78,790/0).
Conclui-se que, o sentimento em relaçâo ao professor é
determinante no processo de aprendizagem; a reprovaçio
parece estar associada ao grau de resportsabilidade com asd

e tarefas escolares
, obtendo os dois fatores o mesmo fndice

(45,16($); os alunos sentem-se os fmicos resporksâveis pelo
seu desempenho; para se obter sucesso, é necessârio uma
série de atributos que expressam o enquadramento às
normas disciplinares impostas pela escola, gerando
sentimentos de amor, ödio e revolta; ter sucesso, nâo estâ
relacionado ao aprender significativamente, mas a
ultrapassar um obstâculo - passar de ano; a repetência é
um fator que reflete diretamente no auto-conceito do
aluno.

ESC 11 FIG CASSO ESCOLAR: UM ESTUDO NA
CIDADE DE RESENDE. Rosane de Albuquerque Costa
(Universidade Eslficio de SJ - Campus Resende, Rio de Janeirok
Célia Regina de Oliveira (Universidade Estâcio de SJ - Campus
Resende, Ric de Janeiro, Doutoranda do Programa de P6s-
Grfitlflffib em Psicologia Social da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro) Adriana Borges, Ana Carolina Vieira, Jaqueline
Primo Balieiro Dinfz, Janaina Macedo Triani, Sabrina Tatiana
Valeriano M achado.

Historicamente, a Escola é o lugar destinado à
transmissâo do saber socialmente acumulado. Pesquisas
anteriores demonstram que a Escola nâo é neutra, ao
contrârio é comprometida polftica e ideologicamente com
a formaçâo dos sujeitos bem afeitos às normas e padröes
sociais. Assim, o sucesso ou o fracasso escolar implica
numa formaçâo de compromisso pessoal e social, que
possibilitaré ultrapassar os limites impostos por sua
condkao social. Este trabalho, foi realizado entre 2000 e
2001, dele participaram 790 pessoas. Objetivou avaliar
como alunos, pais e professores entendem e qualificam o
desempenho escolar em tezm os do sucesso ou do fracasso
dos alunos. Nesta proposta, apresentamos o segmento
relativo aos alunos do Ensino Médio, cuja amostra foi
constitufda por 31 integrantes - 17 do sexo feminino e 14
do sexo masculino, com faixa etéria entre 16 e 18 anos,
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fAcadêmicos do Curso de Psicologia da Universidade
Estécio de Sâ - Campus Resende, Rio de Janeiro.

Apoio Financeiro: Universidade Estécio de Sâ

Palavras-chave: Desempenlto, sentimento, escola

ESC 12 REDESCOBRINDO APROXIMK OES ENTRE
A PSICANXLISE E A EDUCACAO. Maria Lzicin de
Oliveira. (Departamento de Psicologia da Effuclff'fo e Pds-
graduaçâ'o em E'ffuccffib Escolar - Universidade Estadual
Paulista ''/?Jlïc de Mesquita Filho'' - Araraquara - SP)

Trata-se de uma pesquisa cujo objetivo é identificar a
partir da produçâo psicanalftica brasileira das tiltimas
décadas, modos e a natureza de aproximaçâo entre
Psicanélise e Educaçâo Escolar. As fontes utilizadas sào
livros, trabalhos acadêmicos, atividades de intezvençâo,
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eventos cientfficos e revistas especializadas - com ênfase
especial na Revista Brasileira de Psicanslise. Descartada a
proposkâo de fazer dos pais ou professores analistas de
seus filhos e alunos, - idéia que foi dihmdida no infcio do
século XX -, segue-se um perfodo no qual aspectos
fundamentais do método psicanalftico estào sendo
perksados e empregados como irtstrumento de ampliaçâo
de conhecimento do educador sobre o carJter
intersubjetivo do ensino e da aprendizagem. A inserçâo
da psicanllise no cotidiano escolar deixa de figurar como
tratamento psfquico no sentido de uma atividade clfnica
individual ou coletiva; de uma 'aplicaçào' em sala de aula,
por intermédio de intervençöes psicometristas. A
trartsferência como aspecto fundamental do
relacionamento humano e da aprendizagem; - enquanto
recurso técnico para ampliar a compreensâo do sentido da
comunicaçâo e do diâlogo humano, - tem sido
contemplada como modo privilegiado e o mais recente de
redefinkâo da natureza dos laços que tem sido
estabelecidos entre a Psicanâlise e a educaçao
escolarizada. A pesquisa pennite ressaltar dois pontos. O
primeiro diz respeito à ausência de publicaçöes de
trabalhos dedicados a educaçâo na Revista Brasileira de
Psicanâlise, desde sua criaçâo em 1967 até 2001, quando
encontra-se uma resenha sobre uma publicaçâo desta
pesquisadora. O segundo, diz respeito a experiências
encontradas nas outras fontes de pesquisa. Nestas,
privilegia-se o trabalho do psicölogo (a partir de uma
irtspiraçâo na psicanâlise) ou do psicanalista, no cotidiano
escolar, em atividades com alunos e/ou a professores. No
lugar de uma modalidade curativa ou profilâtica - modo
tradicional de irtserçâo da psicanâlise na educaçâo -, os
desafios impostos a educaçio ao lado do conhecimento mais
acumulado pelos psicanalistas em decorrência da
pesquisa sobre o psiquismo, permitem uma redescoberta
de laços entre a psicanâlise e a educaçào que pode ser
traduzida por promoçâo de satide e de desenvolvimento.
Embora isoladas, as irticiativas dessa natureza empregam
aspectos do método psicanalftico no aprimoramento da
formaçâo do professor e representam uma recuperaçâo da
amplitude metodolögica da psicanâlise. Redescobrir a
Psicanâlise fora do âmbito clfnico clâssico, significa
contemplar o inconsciente na corkstitukâo do sujeito e
suas relaçöes, para uma compreertsâo ampliada do
processo de ensino e da aprendizagem. A consideraçâo
pelo funcionamento do psiquismo na experiência de
formaçao profissional do professor, significa contemplar
para além de intençöes pedagögicas, o aspecto da
intersubjetividade do fenômeno educacional e do
desenvolvimento humano. A pesquisa permite concluir
que a psicanélise pode inspirar projetos educacionais e a
formaçâo e o desenvolvimento de educadores
contribuindo para ampliar a visâo sobre a gênese de
problemas escolares e de desafios impostos à
escolarizaçâo na atualidade.

Palavras-chave: Psicanélise; effucflffy escolar; n:/fcffo

Resumos de Cp/pl/aïctwtl Cientlf' lca
Os estudos mais recentes em tomo da motivaçào do aluno
têm conclufdo ser necessârio que se contemplem tanto
variéveis tipicamente motivacionais como variéveis
cognitivas, entre as quais se destacam as estratégias de
aprendizagem. Os resultados de aprendizagem
dependem simultaneamente desses dois conjuntos de
fatores. O presente estudo teve dois objetivos. O primeiro
era investigar o grau em que alunos de dois cursos
superiores utilizam diferentes tipos de estratégias de
aprendizagem, bem como o tipo e o nfvel em que
perseguem metas de realizaçâo (meta aprender, ego-
aproximaçâo, ego-evitaçâo e evitaçâo do trabalho. O
segundo objetivo foi descobrir a relaçao entre as
percepçöes do contexto de aprendizagem por parte desses
alunos e a adoçâo de uma ou outra meta de realizaçào e a
utilizaçâo de estratégias de aprendizagem. Participaram
do estudo 106 acadêmicos de dois cursos diferentes, um
da ârea de humanas e outro da érea de exatas. Os dados
foram coletados em relaçào a apenas uma disciplina de
cada curso. Como irtstrumentos de medida foram
utilizados três questionârios, com escala Likert: (a) o
Inventlrio de Estratégias e Aprendizagem (LASSI); (b)
Questionârio de Avaliaçâo das Metas de Realizaçâo; e (c)
Questionério de Avaliaçâo de Percepçöes quanto ao
Ambiente Psicolögico da Sala de Aula na disciplina alvo.
Os resultados mostraram nào existir diferença
significativa nos escores de orientaçâo às metas aprender,
ego-aproximaçâo e evitaçâo do trabalho, entre os alunos
das duas disciplinas, apesar da tendência de adoçâo
preferencial das metas aprender e evitaçao do trabalho.
No entanto, em relaçao à meta ego-evitaçâo, os alunos de
um curso/disciplina acusaram escores significativamente

altos. Quanto ao uso de estratégias de
aprendizagem, verificaram-se diferenças significativas nas
categorias organizaçào do tempo, concentraçâo, auxiliares
de esttldo e verificaçâo. Surgiu ainda uma relaçâo
significativa entre a adoçâo das metas aprender e ego-
aproximaçâo, juntamente com o uso de estratégias de
aprendizagem, e aspectos percebidos no ambiente de cada
disciplina. Estes aspectos incluiam as exigências de
esforço nas tarefas escolares; explicitaçâo de objetivos
educacionais, critérios de avaliaçâo e feedback,
valorizaçâo da matéria e outros comportamentos do
professor. Alguns desses resultados alinham-se com
descobertas de pesquisas anteriores conduzidas no
exterior, particularmente em relaçâo às associaçöes entre
percepçâo do ambiente e adoçâo de metas e estratégias.
Além disso, os dados permitem conclusöes acerca do
papel do professor em relaçâo à motivaçâo otimizada dos
alunos de cursos superiores.

Palavras-chave: Estratégias de Aprendizagem - M etas de
rcc/fzcffib - Motivaçtio no ensino superior

ESC 13 USO DE ESTM T/GIAS DE APRENDIZAGEM
E SUAS RELAX FS COM METAS DE REALIZAG O:
UMA INVESTIGAG O EM CUKSOS SUPERIORES..
Luzia Rodrigues Cardoso e JCSJ Aloysto Bzuneck (l-lnipcrsï/fk
Estadual de Lnnlrfnl. Londrina-pr)

ESC 14 PERCEPG O DE PROFESSORES E
ESTUDANTES UNIVEKSITiRIOS QUANTO AO
ESTIMULO h CRIATIVIDADE: UM ESTUDO
COMPARATIVO. Eunice Soriano de Alencar (Programa de
Mestrado em Efflïccffib, Universidade Catôlica de Brasilia,
Brasklia, DF), Denise de Souza Fleith (Instituto de Psicologia,
Universidade de Brasl'lia, Brasklia, DF), Adriana Quintas
Fittipaldi* (Universihde de Brasilia, Brasklia, DF), Daniela
Rczenke Matos* (Universidade de Brasilia, Brasl-lia, DF),

l * Univer'sidade Catblica de Brast-liaGfl?ie/JI Gram trtt? ( 
,

Brésilip, DF), /os/ Vandetlei S. Rolim. (Universidadt de
1ia Brasoia, DF), Bejane Arriffffl lkibtiro* (UniversidadeBrast ,
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Cat6lica de Brast-lia, Brasl-lia, DF) e tlrsiflc B. Faria Valdetaro*
(Universidade de Brast-lia, Brast-lia, DF).

Resumos de Cop7l/?7/cl(Wt? Cientf' lca
Apoio CNPq. '

Palavras-chave: criatividade, pcrcgffib de projessores e
estudantes, ensino universitério.A 

necessidade de se propiciar melhores condköes para o
desenvolvimento do potencial criador no contexto
educacional tem sido ressaltada desde os anos 50 por
diversos autores. Vârios de nossos estudos têm apontado
a prltica de exigir do aluno a reproduçâo de
conhecimentos e a memorizaçâo, requerendo dos mesmos
conhecimentos muitas vezes obsoletos. Neste sentido, o
presente artigo teve como principais objetivos: (a)
investigar a extertsâo em que professores universitârios
cortsideram que vêm apresentando comportamentos que
favorecem o desenvolvimento das habilidades criativas
dos seus alunos no decorrer de suas disciplinas; (b)
investigar a extertsâo em que estes professores
consideram que os seus alunos percebem os referidos
comportamentos apresentados pelo professor para
favorecer o desenvolvimento das habilidades criativas; e
(c) investigar a extertsâo em que os estudantes dos
professores que participaram do presente estudo,
efetivamente percebem que os seus professores
apresentam ou nio, em sala de aula, comportamentos que
favorecem o desenvolvimento e expressio da criatividade.
Participaram do estudo 43 professores de universidades
ptiblicas e privadas do Distrito Federal. Destes 517%
lecionavam em irtstituiçöes particulares e 48,8% em
instituköes pûblicas, sendo que do total da amostra de
professores 58,1% eram do gênero feminino e 41,9% do
gênero masculino, com idade média de 41 anos.
Participaram também 1068 estudantes que cursavam uma
disciplina de graduaçâo ministrada por estes professores.
Dentre os estudantes, 56,9% estavam matriculados em
irtstituiçöes particulares e 43% em instituköes ptiblicas.
Do total de estudantes 577% eram do gênero feminino e
42% do masculino, com idade média de 23 anos. Foi
utilizado um instrumento de 38 itens para avaliar a
extensâo em que o professor considerava que vinha
apresentando comportamentos que favoreciam o
desenvolvimento das habilidades criativas de seus
estudantes. O mesmo irtstrumento foi respondido pelos
universitârios com vistas a avaliar a percepçâo destes
quanto ao grau de incentivo a diferentes aspectos da
criatividade por parte do seu professor. Este instrumento
avaliava quatro fatores: Incentivo a Novas Idéias, Clima
para Expressâo de Idéias, Avaliaçâo e Metodologia de
Ensino e Interesse pela Aprendizagem do Aluno. Foi
utilizado neste estudo um delineamento fatorial, com
emprego da anâlise multivariada de variância. Dentre os
quatro fatores avaliados por alunos e professores
universitârios, o referente à Avaliaçio e Metodologia de
Ertsino foi o que obteve média mais baixa. Os alunos, em
especiat fizeram uma avaliaçâo menos positiva de seus
professores nesse fator, comparativamente aos demais
fatores. Por outro lado, observaram-se médias mais altas
nos fatores Clima para a Expressâo de Idéias e Incentivo a
Novas Idéias por parte dos professores ao se avaliarem.
Os esm dantes apresentaram uma avaliaçâo mais positiva
de seus professores no que diz respeito à Clima para
Expressâo de Idéias e Interesse pela Aprendizagem do
Aluno. Tais resultados nos levam a concluir que os
professores reconhecem a importância de se incentivar o
desenvolvimento de habilidades criativas no contexto
educacional. Entretanto, eles parecem nâo estar
instrumentalizados em termos de préticas e estratégias de
erksino estimuladoras da criatividade em sala de aula.
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ESC 15 PREVENG O h AIDS NAS ESCOLAS:
DIFICULDADES E DESCONTINUIDADES NAS
REPRESENTAIXES DE DIRETORES. Raquel Souza Lobo
Glzzzp (PUC, Campinas, SP), Moacir W?z0** (PUC,
Campinas, UMC, Mogi das Cruzes, CEETEPS, .$#t) Paulo, SP)

Programas de Prevençâo à Aids s;o desenvolvidos nas
escolas, uma vez que estas constituem ambientes em que
se refmem os adolescentes em perfodos regulares e
continuados. Possibilitam o direcionamento de
înformaçôes e corthecimentos que influenciam a formaçâo
desses adolescentes, permitem observar e acompanhar o
desenvolvimento de comportamentos psicossociais e
percepçöes. Programas de Prevençâo à Aids devem ter
por objetivo auxiliar e dirigir abordagerts das questöes
relacionadas com o HIV/AIDS, num processo
continuado, utilizando-se de metodologias estruturadas e
da organizaçâo escolar. Esta pesquisa teve como objetivo
caracterizar as atividades de prevençao à Aids
desenvolvidas em Escolas Técnicas, identificar e analisar
os fatores relacionados as dificuldades e facilidades assim
como aqueles que propiciam as descontinuidades das
atividades ao longo dos anos. Foram sujeitos 72 Diretores
de 63 Escolas Técnicas Estaduais que atuaram no perfodo
de 1996 a 1999, reunidos em dois grupos - G/96/99 e
G1798/99. Utilizou-se de um questionârio contendo
questöes abertas e fechadas, com indicadores sobre a
identificaçâo dos sujeitos, programas/atividades de
prevençâo desenvolvidas, motivos das dificuldades e
descontinuidades. As respostas dadas às questöes abertas
foram analisadas pela técnica de AnJlise de Contetido e as
fechadas computadas em porcentagerts. Utilizou-se o teste
c2 de homogeneidade para avaliar as diferenças e o
coeficiente de Pearson para as relaçöes entre as respostas
dos grupos. Os principais resultados mostraram que
48,6% dos Diretores possui folnnaçâo na ârea de
Humanas, 43,1% nas irea de Exatas e Biolögicas e 8,3%
nâo indicaram formaçâo. Participaram de atividades de
prevençâo à Aids, 41,7% dos sujeitos, a principal maneira
de participaçâo foi como ouvintes (52,7% G1796/99 e
54,6% GD98/99). A ocorrência de atividades de prevençâo
à Aids nas Escolas passou de 38% em 1996 para 86,6% em
1998 e 71,1% em 1999. Houve um decréscimo na inclusâo
das atividades nos planos escolares de 60% em 1996 para
50% em 1998 no GD96/99 e de 44,4% para 417% no
G1798/99. A inclusâo das atividades de prevençâo nos
planos das disciplinas, em 1999, foi de 26% no GD96/99 e
18% no (5D98/99. O principal método utilizado foi a
exposiçâo oral do tipo palestra (68,4% G1796/99 e 61,5%
GD98/99), envolvendo profissionais da ârea da satide
(47,8% e 52,00/0), tratando de DSTS/AIDS (62,3% e 49,00/0).
As principais dificuldades foram as Irkstitucionais 65,5%
GD96/99 e 57,6% G1798/99, destacando-se a financeira.
Os principais obstâculos foram os pedagögicos 43,7%
GD96/99 e 34,4% GD98/99 incluindo a Capacitaçâo de
docentes e materiais didâticos. As principais facilidades
foram os interesses dos professores e alunos. Concluiu-se
que as atividades ocorreram com regularidade de 80% no
perfodo em estudo com tendências a decréscimo, sem
articulaçöes entre os planos escolares e de disciplinas.



XXIll RI?I/I7/JII Anual de Psicologia
Essas atividades nâo parecem caracterizar-se como
compromisso educacional. As questöes psicossociais e
afetivas sâo amplamente suplantadas pelas de carâter
médico-biolögico. As dificuldades irtstitucionais de ordem
financeira podem estar configurando uma transferência
de responsabilidades da direçao em planejar e
desenvolver as atividades de prevençâo da escola para
outras esferas. Aparecem incoerências nas dificuldades
quando sâo apontados os obstâculos de
Didâtico/pedagögicos originados na escola como fatores
impeditivos do desenvolvimento das atividades.

UNEsco/Ministério da Saûde.

Palavras-chave: Prevençno, AIDS, Escola

- Resumos de Comunicaç #t? Cientlf' lca
Piloto (Grupos A e B) apresentaram melhores
perspectivas de ingresso numa universidade do que
àqueles da Cidade Satélite (Grupos C e D). Assim, pode-
se confirmar que diferenças socioeconômicas influenciam
negativamente na perspectivas de ingresso numa
universidade e, corkseqiientemente, nas perspectivas de
futuro desses jovens. Os dados da anllise qualitativa
mostram que esses adolescentes estavam vivendo um
momento de preocupaçào com a formaçào profissional e
com a entrada no mercado de trabalho. A elitizaçao do
ensino superior no Brasil é um fato ainda nâo superado e
que impöe aos adolescentes das camadas inferiores
possibilidades diferenciadas de obtençâo de um diploma
de curso superior.

Palavras-chave: adolescência, ensino ?ulf& , universidade

ESC 16 EXPECTATIVAS QUANTO AO INGRESSO
NA UNIVEIB IDADE ENRXE ADOLESCENTES DE
DIFERENTES INSERX ES GEOGG FICAS DO DF..
M aria Clâudia Oliveira**, Alessandra da Silva Souzaw, Raquel
Gonlcs Pinto*, Antônio M JHO Lljc-io de Oliveira
JûniortlDqmrtamento de Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento, Universidade de Brasl-lia, Brasilia-DF)

ESC 17 RECUIB OS E DIFICULDADES NA
TRAJEO RIA DE CRIANCAS DE PRIMEIM  A
TERCEIRA SZRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. Sngela
Coletto Morales Escolano- (Faculdade de Filosoha, Ciências e
Letras de Ribeirno Preto - USP) e MCHC Beatriz Martins
Linlmres (Faculdade de Medicina de Rildrfib Preto - USP)

A escola é, junto com a famflia, a instittliçâo que
proporcionarâ maiores repercussöes no desenvolvimento
da criança, sendo determinante para o seu
desenvolvimento cognitivo e social. O processo de
escolarizaçâo da criança requer a articulaçâo satisfatöria
de mtiltiplos recursos da criança e de condiçöes
ambientais, na medida que pode favorecer o
cumprimento da tarefa de produtividade ou realizaçâo de
atividades valorizadas socialmente pela cultura. O
presente trabalho, inserido em um projeto mais amplo,
corsiste em um estudo longitudinal com o objetivo de
avaliar o desempenho escolar, contemplando indicadores
cognitivos, comportamentais (avaliados por pais e
professores) e do ambiente familiar da criança focalizando
a entrada na escola e os finais da primeira, segunda e
terceira séries. A amostra foi cortstitufda por 40 crianças
regularmente matriculadas, freqflentando desde a
primeira até a terceira série do ensino fundamental de
uma escola pûblica, seus pais e professores. O
procedimento foi realizado em quatro etapas: a) infcio da
primeira série, com a aplicaçâo do Raven, do
procedimento de avaliaçâo cognitiva assistida Jogo de
Perguntas de Busca com Figuras Geométrica's e o
dimensionamento do repertörio de entrada da criança
quanto a noçöes de leitura e escrita inicial e leitura de
texto; b) final da primeira série, com a aplicaçâo da
Avaliaçào Pedagögica l e o Teste de Desempenho Escolar
ITDEI (avaliaçâo do desempenho escolar); c) final da
segunda série, com aplicaçâo da Avaliaçâo Pedagögica 11 e
a reaplicaçâo do TDE, aplicaçâo dos questionârios
Conners para professores e pais (avaliaçâo do
comportamento) e da Escala de Eventos Adversos com os
pais (avaliaçâo do ambiente familiar); d) final da terceira
série, com aplicaçâo da Avaliaçâo Pedagögica 111,
reaplicaçâo do TDE, aplicaçâo dos questionârios Conners
para professores e pais e da Escala de Eventos Adversos
com os pais. Os resultados mostraram que a grande
maioria das crianças apresentou bom desempenho nas
avaliaçöes do infcio da primeira série, 63% com nfvel
intelectual, na média ou acima da média, 91% com perfil
ganhador na avaliaçao cognitiva assistida, 98% das

O acesso ao ensino superior no Brasil é bastante elitizado,
principalmente nas universidades ptîblicas, nas quais as
vagas sâo as mais concorridas. No atual contexto da
educaçâo brasileira o carâter pûblico ou privado da escola
onde os adolescentes estudam define sobremaneira suas
chances de ingresso numa universidade ptiblica. Este fato
pode influenciar negativamente seus planos de vida, uma
vez que o m érito acadêmico e intelectual é na realidade
predeterminado socioeconomicamente. O presente
trabalho buscou investigar as perspectivas quanto ao
ingresso na universidade por parte de adolescentes de
diferentes irtserçöes sociais do Distrito Federal.
Participaram dessa pesquisa 48 adolescentes - 23 do sexo
masculino e 25 do sexo feminino - matriculados no
terceiro ano do ertsino médio de 4 escolas do Distrito
Federal (Grupo A - Escola ptiblica de Brasflia; Gnlpo B -
Escola particular de Brasflia; Grupo C - Escola pliblica da
Cidade Satélite; Grupo D - Escola particular da Cidade
Satélite). Foi constrtlfdo um instrumento composto por 36
proposiçöes com uma escala Likert de três pontos. O
questionârio abrangia questöes relativas às perspectivas
de futuro dos adolescentes, abordando os temas: relativos
ao ingresso na universidade e às diferenças entre
escola/universidade e escola/trabalho. O irtstrumento
também possufa apös cada proposkâo um espaço
destinado a comentérios e infonnaçöes. Quanto a ingresso
na universidade foram encontradas diferenças entre os
grupos pesquisados e o teste do quiquadrado revelou
serem essas diferenças estatisticamente significantes ( r
= 23,73 , p = 0.01). Os Grtlpos A e B. apresentam
resultados semelhantes, sendo que 72,3% e 66,70/0,
respectivamente, das respostas foram positivas ao tema. O
Grupo C foi o que apresentou maior porcentagem de
respostas negativas (32,76$) e o Grtlpo D de respostas
parciais (41,80/0). Quanto às diferenças entre escola e
universidade/trabalho, as diferenças entre os grupos nâo
foram estatisticamente significativas.). Foi obtido um
ntimero total de 533 comentârios dos quais 160 eram
referentes à preocupaçâo com a formaçâo profissional,
continuidade dos estudos, vestibular, opçâo profissional e
exigências do mercado de trabalho. Com relaçâo aos dois
temas analisados os adolescentes que estudavam no Plano
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crianças com o processo de alfabetizaçâo jâ iniciado.
Quanto à avaliaçâo do desempenho escolar medido
através das Avaliaçöes Pedagögicas verificou-se que na
primeira série a média era de 7,70. E, em contrapartida, na
terceira série a média caiu para 6,72. Esta mesma
tendência verificou-se no TDE quando 90% das crianças
apresentaram desempenho no nfvel médio ou superior no
final da primeira série e no final da terceira série 70% das
crianças com desempenho nestes nfveis. Em relaçào à
avaliaçâo do comportamento e do ambiente familiar
verificou-se que estas crianças possuem pouca
adversidade ambiental e poucos problemas
comportamentais. Considerandœse os dados obtidos,
essas crianças possuem um repertörio cognitivo favorJvel
à aprendizagem, n;o possuem comportamentos atfpicos
ao longo do curso da primeira a terceira série e n;o estâo
passando por situaçöes potencialmente adversas em seu
ambiente familiar. No entanto, o desempenho escolar
parece estar piorando de uma série para outra. Deste
modo, discute-se a resporksabilidade da escola que deveria
estar atuando como mecanismo de proteçâo e fonte de
suporte psicossocial ao desenvolvimento da criança.

FAPESP; CNPq

Palavras-chave: Fatores de Risco,
Adversidades no Ambiente Familiar.

- Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
de sucessotn=lz), fracasso (n=16) e indecisâo (n=7). As
percepçöes de sucesso tiveram 44 atribuköes causais e
foram agrupadas em seis categorias, sendo estudo (n=17)
e esforço para aprender (n=13) as mais freqûentes. As
percepçöes de fracasso envolveram 28 atribuköes causais
e geraram 10 categorias, destacando-se falta de estudo
(n=08) e tipo/dificuldade do teste (n=07) como as de
maior freqflência. Os Ss indicaram 40 sentimentos para
sucesso, que redundaram em 10 categorias, sendo alfvio
(n=12) e satisfaçâo (n=9) as categorias que apresentaram o
maior ntimero de sentimentos relatados. Para fracasso,
houve, coincidentemente, também, 40 referências, que se
subordinaram a 16 categorias, com maior freqitência para
frustraçào (n=5), vontade/necessidade de melhorar (n=5)
e decepçâo (n=4). Os resultados obtidos sào compatfveis
com estudos que envolvem atribuköes causais e
sentimentos em contextos de realizaçâo escolar.
Atribuköes causais e sentimentos se inter-relacionaram,
de modo que alguns sentimentos, no presvnte estudo,
poderiam ser cortsiderados como atribuköes. l possfvel
que o uso do termo sentimento no lugar do termo
emoçâo, no questionJrio ministrado, tenha propiciado o
aparecimento de algumas respostas inusitadas.
Implicaçöes foram exploradas no que diz respeito ao

Desempenho Escolar, aprimoramento do ertsino, da aprendizagem, do
desempenho e do estilo de atribukio dos Ss.
Palavras-chave: atribuiçâ'o de causalidade, Jlrflwfft-ks
sentimentos-emoçöes, sucesso ejracasso em silzfcftib de test

ESC 18 ATRIBUIX ES CAUSAIS E SENTIMENTOS
EM UMA SITUAG O DE REALIZAIAO ESCOLAR. José
Augusto da Silva Pontes Neto . (Departamento de Psicologia
Evolutiva, Sodal e Escolar - Universidade Estadual Paulista,
Campus de Assis) & Marcelo Llfis Crassi Beck- ( P6s-
Grfdacffib em E'ltlclffib - Universidade Estadual Paulista,
Campus de Marilia; Ftlnfllff'fo Llniversidade do Estado do Mato
Grosso).

ESC 19 INTERAIXES SOCIAIS E A CONSTITUIIAO
DA IDENTIDADE INFANTIL: UM ESTUDO h LUZ DE
HENRI W ALLON. Lùcia Helena F. Mendonça Costa,
Faculdade de Psicologia, Universidade Federal de Uberlândia-
M Q

Este estudo objetiva investigar como se estruturam as
interaçöes em uma irtstitukâo ptiblica de educaçâo
infantil, com ênfase nas estratégias de oposkào e seduçào
expressos nas interaçöes criança - criança, à luz da teoria
de Henri W allon. Sepm do este autor as crises
interpessoais (oposiçâo e seduçâo) vividas pela criança na
etapa personalista, constituem uma necessidade primeira
para a constitukâo da identidade infantil e,
cortseqttentemente, para a formaçâo de sua pessoa.
Observou-se um grupo de oito crianças de 3 a 5 anos de
idade, sendo três meninas e cinco meninos, em um
perfodo de atividades estruturadas pela educadora, em 10
sessöes de vfdeo-gravaçöes, com duraçâo de 30 minutos
cada uma delas. Esm seguida, cada sessâo foi descrita
minuciosamente e apös a anélise de conjunto das
gravaçöes, procedeu-se às etapas de identificaçâo, recortes
e categorizaçâo dos episödios que apontavam para as
condutas de oposkâo e seduçâo, a saber: (1) apropriaçâo
do objeto/espaço; (2) afirmaçâo verbal; (3) limitaçâo
corporal; (4) agressâo ffsica; (5) coalisâo - associar-se ao
outro para se afinnar sobre o outro; (6) exclusâo ou
marginalizaçâo do outro; (7) seduçâo. Notou-se que os
comportamentos expressos pelas crianças denotam os
recursos de que elas dispöem para satisfazer a seus
objetivos e necessidades, ou seja, a anâlise voltou-se para
as caracterfsticas da faixa etâria das crianças e para as
condköes da institukâo em que elas estâo irtseridas.
Observou-se que o fator desencadeador de oposkâo e da
seduçâo, na maioria dos episödios, foi a apropriaç:o do
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Em situaçöes de realizaçâo, como a de submeter-se a um
teste, alunos tendem a atribuir causas ao sucesso ou
fracasso experimentado. Essa experiência de sucesso ou
fracasso e as causas atribufdas nào estào desprovidas de
emoçâo e envolvimento afetivo. Assim sendo, este estudo,
de carâter exploratörio, objetivou verificar as percepçöes
de sucesso ou fracasso, as atribuköes causais e os
sentimentos relacionados em uma situaçâo de
desempenho acadêmico. Atuaram como Ss, 73 alunos (15
do sexo masculino e 58 do sexo feminino) de um curso de
Psicologia situado no interior do estado de Sâo Paulo,
com idade variando entre 17 e 26 anos aproximadamente.
Como parte das atividades, que deviam cumprir em uma
determinada disciplina, esses Ss foram submetidos a uma
prova objetiva contendo 20 questöes. Esta, apös correçâo,
foi devolvida aos Ss, que receberam um feedback apenas
sobre o nûmero de respostas corretas. Ato contfnuo,
solicitou-se a esses Ss que wspondessem, por escrito e
individualmente, a um questionério referente à percepçâo
de sucesso ou fracasso, às atribukôes causais e aos
sentimentos subjacentes a essa percepçâo. Os dados,
assim coletados, revelaram 37 respostas de sucesso, 27 de
fracasso, sete de indecisâo ou dtivida (que foram
descartadas) e duas respostas que precisaram ser
anuladas. Nenhum sujeito, que acertou nove questöes ou
menos (n=11), relatou percepçâo de sucesso, assim como
nenhum sujeito, que acertou 14 questöes ou mais (n=25),
relatou que seu desempenho havia sido um fracasso. A
faixa entre 10 e 13 acertos foi a que permitiu experiências
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objeto, representado pelos brinquedos neste trabalho. Por
meio destes é que as crianças opôem-se e seduzem-se aos
seus pares. Sepmdo Wallon, é pelo objeto que a criança
vai realizando a diferenciaçào entre ela e o outro. Assim,
ao disputar a posse dos objetos e dos espaços ou, ainda,
quando a criança mostra-se amistosa com os seus pares,
ficou mais clara a intençâo de apropriarem-se dos
bdnquedos afirmando que lhes pertencem pela ostentaçâo
dos pronomes meu/minha, além de protegê-los ou
reivindicâ-los como sua propriedade. Essa anâlise oferece,
portanto, subsfdios para a discussâo como essas
estratégias podem estar relacionadas com o processo de
constitukào da identidade infantil, contribuindo para o
desenvolvimento da criança em iastituköes educacionais.

Resumos de CplnpzlklfJp Cieztlf' lca
tem como eixo temltico os Desafios da Psicologia na
formaçâo docente, incluindo quatro pesquisas:
Problematizando os contfnuos desafios da Psicologia na
formaçâo docente; Psicologia, licenciatura e saberes
docentes: identidade, trajetöria e contribuköes; Anblise de
crenças e suas implicaçöes para a educaçâo; A afetividade
em sala de aula: as condköes de ensino e a mediaçào do
professor. O sepmdo gnlpo, Alguns temas da Psicologia
entrelaçados na formaçâo docente, corkstitui-se de quatro
pesquisas: Psicologia e Parâmetros Curriculares
Nacionais: contribuköes para formaçâo de professores'?;
Contribuköes da Psicologia Social para a formaçâo do
professor: representaçöes sociais e atitudes; A dimensào
teörico-prética da Psicologia Educacional na formaçâo de
professores: a metodologia da problematizaçào como
desencadeadora da articulaçâo entre teoria e prâtica;
Professor pesquisador e Psicologia: problematizando
relaçöes. Tendo como eixo principal Relatando
experiências recentes de trabalho com a Psicologia na
formaçâo docente estâo inclufdas quatro pesquisas neste
terceiro gnlpo: A Psicologia na formaçâo de professores
universitârios: experiências em cursos de especializaçâo;
Psicologia e formaçâo de professores: relatando uma
experiência na pös-graduaçao; Ensinando Psicologia para
professores através de mfdias interativas; e Psicologia e
formaçâo docente no espaço cotidiano do educador. Os
trabalhos depurados cortstituem-se em momentos de
aprendizagem, afinal produzir conhecimento, socializâ-lo
e empreender permanentes movimentos de re-elaboraçâo
apresenta-se como um trajeto fundamental processos
formativos.

Palavras-chave: Psicologia e E'lffcflftib Superior; fbrnJcffib de
professores; Forrllcfflb do Pesquisador.

Palavras-chave: interaçöes sodais, cfftlccffib injantil, H:nH
I/V'JI!(?rl.

ESC 20 PSICOLOGIA E FORMAIAO DW ENTE:
DESAFIOS E CONVERSAS. Roberta Gurgel Azzi, Ana
MJHJ Falcâ'o de Aragâo Sadalla, Priscilc Larocca, Ffiùfo
Bacchiegga, Tamara Aàrfib Pina, Mflricrlc Wisnivesky,
Carolina de Arlgtib Escher, Paula Satetta, Sérgio Antonio da

Silva Leite, Elvja Cristina Martins Tassoni, Larissa Clrrinllro
de Carvalho, Angela Fétima Soligo, Marli Amélia Lucas
Pereira, Patn-cia Cristina Albieri de Almeida, G/JH;I Aparecida
Pereira de Oliveira, Sylvia Helena Souza da Silva Batista,
Cléudia Chueire de Oliveira, Audrey Pietrobelli de Souza,
Neiva de Oliveira Moro, Gnlpo de Estudos Psicologia e
Educaçâo Superior da Faculdade de fWuccff'io da Universidade
Estadual de Campinas - UNJCAMP.

A Faculdade de Educaçâo da Unicamp sedia o Grupo de
Estudos Psicologia e Educaçâo Superior, sendo a parceria
o eixo do trabalho do PES desde sua criaçâo, em 1996.
Inicialmente, o Grupo debrtlçava-se apenas sobre a
temâtica do estudante universit/rio, iniciando a
constituiçào de um de seus objetos de investigaçâo - o
aluno na e da universidade - a partir de trabalhos e
produçöes de alunos dos cursos de graduaçâo e pös. A
partir de 1997, hâ um perfodo de exparksâo, trazendo nâo
somente novos focos de estudo sobre o universitârio,
como também o interesse em estudar o professor do
erksino superior. Relacionada a estas duas vertentes, h/
também o eixo de estudos que busca analisar a formaçào
do pesquisador. Assim, a partir das contribuköes da
Psicologia, os membros do PES têm mantido o interesse
pelo estudante, docente e pesquisador que interagem no
ambiente da educaçao superior. A parceria nas atividades
de ensino e pesquisa encontrada na Faculdade de
Educaçâo possibilitou que se privilegiassem as condköes
de trabalho e as oportunidades de dedicaçào e realizaçâo
também conjuntas. Movidos pela prltica desafiadora de
contribuir com a formaçâo em Psicologia de futuros
professores, enfrentamos diariamente o desafio de refletir
sobre nosso papel, nossos percursos e nossas escolhas.
Encontramos no espaço coletivo de nosso grupo de
pesquisa um locus valioso para o partilhar de nossas
crenças, dtividas, artseios e sucessos. O conjunto de
pesquisas aqui apresentadas tem como objetivo
apresentar o Grupo e apontar que o cenârio acadêmico é
um espaço de produçâo coletiva de conhecimento, onde
podem ser realizadas pesquisas em grupo, estruturar
parcerias, estabelecer perspectivas de trabalho e
sintonizar interesses e referenciais. Os estudos aqui
reunidos estâo organizados em três grupos. O primeiro
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ESC 21 ANXLISE DAS TESES DE DOUTORADO EM
PSICOLOGIA EDUCACIONAL DE UMA
UNIVEKSIDADE BRASILEIRA. Roberta Gurgel Azzt
Sandreilane Cano da Silva*, A?w Paula Anërfcp da Silva*
(D@. de Psicologia Educacional da f'ctw/ikf!c de E'ffuccflb da
UNICAMP)

O presente resumo traz um relato de pesquisa de um
estudo de caso sobre a Pös-graduaçâo stricto-sensu da
Faculdade de Educaçâo da Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP (Sào Paulo/Brasil). Neste estudo,
realizado pelo grupo de pesquisa Psicologia e Educaçâo
Superior (PES) da FE-UNICAMP fez uma anélise de 70
teses defendidas, em nfvel de doutorado, na ârea de
concentraç:o Psicologia Educacional. f: importante
colocar que o programa de pös graduaçào da Faculdade
de Educaçào da UNICAMP passou por uma reformulaçâo
e esta ârea de concentraçào nâo existe mais como tal desde
1998. O estudo teve por objetivo verificar os seguintes
pontos: (1) a origem e a década dos periödicos
referenciados pelos titulados em seus trabalhos de
doutorado; (2) como eram as autorias destas referências
bibliogréficas que os doutores utilizaram, na constnwâo
de seus trabalhos de titulaçào; (3) identificar o local, as
estratégias e os sujeitos utilizados pelos titulados em sua
pesquisa; (4) identificar os iastrumentos que os titulados
utilizaram para fazer a coleta de dados da pesquisa; (5)
identificar os recursos utilizados para apresentar os
resultados. Como irtstrumento de coleta de dados foram
elaboradas planilhas, uma para cada objetivo proposto.
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Nestas foram realizadas as categorizaçöes dos dados
pertinentes aos objetivos. Os resultados mostraram, em
relaçao ao primeiro objetivo, a predominância de artigos
de psicologia intemacionais e de periödicos de educaçào
nacionais, abordando o perfodo da década de 1960 até
1990 mas, hà a predominância das décadas de 1970 e 1980;
no segundo objetivo é possfvel afirmar que o trabalho em
parceria na tîltima década vem ganhando força, o que
significa que a realizaçâo de trabalhos em equipe vêm se
mostrando um aspecto fundamental na construçào e
recortstruçào do conhecimento; no terceiro objetivo,
verificou-se que a grande maioria dos autores realizaram
suas pesquisas nas escolas de educaçâo bâsica, tendo
como sujeitos, principalmente, alunos e professores como
mostrado em outras pesquisas divulgadas sobre este
assunto; no quarto objetivo observou-se que os titulados
utilizam testes para coletar os dados mas, este nâo é o
tinico instrumento de coleta de dados utilizado; jé no
quinto objetivo hâ variadas formas de apresentaçâo dos
resultados (tabelas, quadros, figuras, trechos de
entrevistas entre outros). Os resultados deste estudo
contribuirào para as discussöes sobre as caracterfsticas da
produçào dos trabalhos de teses em psicologia
educacional, com as discussöes sobre a fonnaçao na pös-
graduaçào bem como um instrumento de avaliaçào em
relaçâo ao novo modelo vigente na universidade em que
se realizou a pesquisa.

'PIBIC/CNPq

Palavras-chave:
Psicologia Educadonal.

Anilise

- Resumos de Comunicaçâo Cientsca

Ibclfnicnlcl, Pés-graduaçàb,

ESC 22 Q CONTEXTO ESCOLAR SOB O ENFOQUE
PSICANALITICO. Irene Ccrlnen Piconi Prestes (Curso
Psicologia, Universidade Tuiuti do Parani, Curitiba-lm)

é o ponto que destacamos a encontramos atuante na vida
psfquica das pessoas. Falamos da 1ei subjetiva que dâ o
ordenamento psfquico e que é pröpria ao sujeito. Para
esse sujeito individual, esses referenciais sâo anteriores ao
seu nascimento, uma vez que a criança contém a
expectativa do casal parental, inserido no meio que o
cerca, sob a influência da condkâo social que o detennina.
Portanto, esse sujeito nasce onde atuam o discurso e o
desejo do casal que o concebe. A criança significa um
corpo suspenso no desejo dos pais pré-existente ao
surp'mento do EU. A criança recebe e reconströi esse
material psfquico, tal como estava no originârio dos pais.
Por isso torna-se inegâvel a marca da histöria de vida
pessoal de cada sujeito na definkao de suas opçöes no
presente, esteja e1e atuando em qualquer espaço de sua
existência, inter e intzupessoal. Como também torna-se
diffcil deixar de reconhecer que, nesse projeto
identificatörio, é a relaçâo entre o sujeito e o
outrotmâe/filho,prof/aluno) que estâ sempre em causa,
em todos os tempos da cortstrtlçâo da identidade. Essa
pesquisa de orientaçào psicanalftica se dâ a partir do
discurso social que é a fonte das representaçöes do desejo,
do inconsciente, assim, investigar em psicanâlise é dar
lugar ao discurso do sujeito, Nossa escola foi escolhida a
partir de contatos pessoais realizados com vârias escolas
em Curitiba. Buscâvamos uma escola que, demonstrasse
interesse e entusiasmo pelo estudo pois, a natureza da
abordagem de anélise escolhida, exige a disponibilidade
de participaçao voluntâria de seus integrantes. Essa
investigaçâo visa um exame do ambiente e da situaçâo
estudada por meio do acesso direto às pessoas, às
sittlaçöes, destacando-se o significado que os
protagonistas dào à rotina di/ria e a conexâo dos fatos
com sua histöria e vivências pessoais. A escola como
institukâo se apresenta em sujeitos concretos, que nela
escrevem parte de suas histörias de vida pessoal, e que,
em co-autoria, escrevem também a histöria da instittlkâo.
f: nos sucessivos enunciados que o sujeito identifica, para
si e para os outros, seus anseios e seus ideais, gerando a
formaçâo de compromissos vindos de processos
inconscientes, onde o tempo futuro serl aquele em que o
assado seré, de certa forma, reencontrado. f: nesseP
espaço que o sujeito corlströi sua histöria. Nesse conjunto
sucessivo de vozes identificatörias do meio, no contexto
de uma sociedade letrada, a escola muito cedo ocupa um
lugar de substituiçào primeira e imediata dos referenciais
parentais. E a Psicanélise? Reconhecida sua eficâcia para
lidar com o intrapsfquico, problematiza-se a validade de
trartspor para o interpessoal, no caso o coletivo, a
Psicanâlise. Qual contribukâo deu-nos a Psicanâlise
quando trabalhamos com Educaçâo e com o contexto
escolar se ao longo de sua histöria ela se cortsolidou na
Clfnica e no trato com as questöes do sujeito? Para nâo
frtzstrar os desavisados e os cépticos, jâ pomos aqui parte
da resposta; ajudou-nos a escutar sujeitos dispensando
dinâmicas de grupo como um fim em si mesmo - e ao
devolvermos a eles o nâo dito no seu dizer, a devoluçâo
gerava um efeito de grupo, desencadeando nos outros
participantes a necessidade de falar também. A teoria
psicanalftica possibilitou-nos ouvir o escondido no dizer
desses sujeitos, mas que se evidenciara no comportamento
dos mesmos.

ralavras-chave: psicanâlise, JJ/EUIWtI prevençso.

Esta pesquisa desenvolvesse a partir do estudo de algurks
conceitos psicanalfticos articulando-os ao contexto escolar.
Dessa maneira discorremos sobre o campo da
subjetividade, em que o sujeito esta imerso, na amalidade;
e refletimos sobre os seus efeitos no campo relacional
escola/aluno/professor. Na atualidade o que vivemos sâo
relaçöes humanas em desencontros, laços sociais
incortsistentes, por exemplo, os casamentos pouco
duradouros, a fanlia nuclear em trartskào, as relaçöes
escola/aluno/professor apresentam altos fndices de
indisciplina e de violência. A sociedade moderna se revela
como a reconhecedora dos problemas e detentora da
soluçio para os problemas humanos. Assim, propöe
regras a seguir para se ter sucesso profissional, sucesso
financeiro e para uma vida bela e feliz. Dessa maneira o
que a atualidade parece produzir é aquilo que o sujeito
precisa, antes mesmo de o sujeito saber do que precisa,
parece antecipar-se ao desejo do sujeito e ao seu
sofrimento de nâo saber o que quer. Afinal, podemos
justificar que estamos numa democracia capitalista onde
os objetos estâo af para serem produzidos e cortsumidos.
Ez parece, que é o que esta acontecendo, ou seja, a
supervalorizaçâo nos e dos objetos de corksumo. Também
podemos destacar que vivemos num mundo cercado pela
lei, ou melhor, para a convivência social do homem se fez
necessârio o estabelecimento da lei. A lei rege nossa
sociedade, nossa justka, nossa famflia, enfim, esta
presente nas relaçöes sociais entre pessoas, algumas
vezes, de modo expresso e normativo, outras vezes e este
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ESC 23 RECONSTRUINDO A PG TICA DOCENTE sobre os aspectos envolvidos na pràtica docente, com a
NO COTIDIANO ESCOLAR. Maria Elizabete Campanuâo finalidade de ajudar a aumentar a qualidade e a eficscia
Arice- tpcnl#cfc Universidade Catklica de Campinas, SP) do processo educacional.

Este projeto foi implementado tomando-se duas atitudes:
uma de investigaçâo e outra de intervençâo
psicopedagögica preventiva. Foi desenvolvido em uma
escola estadual localizada em ârea urbana periférica.
Diante dos dados iniciais levantados na problemâtica da
irtstituk:o, tais como: direçào e professores apresentando
caracterfsticas de agrupamento; professores com baixa
auto-estima, desmotivados e nâo valorizando o aspecto
humano da relaçâo ensino e aprendizagem; acomodaçâo
de algurks professores com relaçâo a sua formaçâo e
aperfekoamento, foram elaboradas estratégias visando
fornecer elementos para uma reflexào no interior da
escola sobre o trabalho docente, a busca do
autoconhecimento, conhecimento de grupo, auto-estima e
conhecimento intelectual. Criou-se de forma cortsciente
situaçöes de interaçâo que oportunizaram as relaçöes
recfprocas, posto que a vivência assim as conduziu.
Buscou-se intervir na institukâo por acreditar no
indivfduo como um ser integral com poder para
trarksformar as intençöes e as açöes em verdadeiros atos
educativos. O ensino de qualidade pressupœ 11m
processo de trabalho onde o professor amplie seu conceito
de prâtica, percebendo-o em unidade com a teoria. Para
isso, ele necessita de um conhecimento pedagögico que
fundamente sua prâtica, que o faça refletir,
principalmente de forma coletiva. Optou-se pela postura
Psicanalftica Cognitiva, numa intervençao primâria,
baseada na teoria de Jean Piaget, para quem a inteligência
é a capacidade de estabelecer relaçöes, reelaborando-as
através das informaçöes e experiências anteriores e
contribuindo na elaboraçâo de novos conceitos e
conhecimentos. O trabalho foi desenvolvido com 27
professores de primeira à quarta séries e constou de três
etapas: a primeira com 21 encontros, 49 horas e 4
momentos: levantamento da problemética/ conversas/
observaçœs e dinâmicas de gnlpo/ açâo; a sepmda com
13 encontros, 24 horas e 4 momentos: conversas/
dinâmicas de grupo, anâlise e discussâo/ observaçâo e
açâo/ cortscientizaçâo; a terceira com 10 encontros, 20
horas e 3 momentos: corkscientizaçâo/ reflexâo/ açâo. A
partir desses momentos, percebeu-se a importância da
atuaçâo do trabalho em conjunto, do compromisso e
envolvimento de cada um, assumindo o papel de sujeito-
agente do processo educacional. A forma de atuaçâo foi
estruturada gradualmente na medida em que a
problemâtica foi sendo diagnosticada. Isto requereu uma
modalidade particular de atuaçâo para a sittzaçao em
estudo, o que pode significar que nâo hâ procedimentos
predeterminados. Como cada situaçâo é tinica, procurou-
se tomar atitudes especfficas em relaçâo a cada sittzaçâo.
Ao se intervir na problemética jâ irtstalada, preveniu-se o
aparecimento de outros problemas. Respeitou-se as
caracterfsticas do grupo e suas especificidades,
escolhendo os meios e os firts que melhor lhes
atendessem. A partir do diagnöstico realizado e da
reflexâo conjunta com a equipe escolar, estabeleceu-se
uma melhor qualidade relacional propiciando a formaçâo
prético-reflexiva desses profissionais, fazendo-os sentir a
necessidade de buscar um novo enfoque pedagögico e
melhor qualidade na constnlçâo da pröpria aprendizagem
e de seus alunos. é essencial que futuros trabalhos sejam
conduzidos no sentido de garantir um espaço de reflexâo
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Palavras-chave: Pritica docente; relacionamento; ensino de
qualidade

ESC 24 DESEMPENHO ESCOLAR E DIFICULDYDES
DE ATENIAO EM ESCOLARES DE PRIMEIM  SERIE.
Josiane MJHJ de Freitas Tonelotto (PUCCAMP-SP), MJIHC
José Guimarâ'es Carelli (Nticleo Neurol6gico de Amparo-sp),
Priscila de Azevedo COStaIPUCChMP-SPI*, leyse Martins
(PUCCAMP-SPI'.

Para pesquisadores interessados na melhoria da
qualidade do ensino aprendizagem nâo é tarefa fâcil
encontrar medidas satisfatörias e adequadas para
avaliaçâo do desempenho acadêmico. Fatores de ordem
intema externa ao indivfduo costumam ser causas
interferentes no processo de aprendizagem formal
propiciando freqûentemente um desempenho escolar
irtsatisfatörio. Entre esses fatores estào os problemas de
atençào, manifestados como déficits em diversos graus.
Nesse estudo pretendeu-se analisar o desempenho
acadêmico de escolares de primeira série relacionadœo
com a presença de dificuldades de atençâo. Foram sujeitos
57 escolares, 27 do sexo masculino e 30 do sexo femirtino,
alunos regularmente matriculados em um Nticleo
Educacional de um municfpio do interior paulista,
ingressantes na primeira série do ensino fundamental no
presente ano letivo. Dos sujeitos estudados 9
expedmentaram ao menos uma reprovaçâo; a idade da
amostra variou entre sete e dez anos a serem completados
ao longo do ano letivo. Os instrumentos utilizados para a
coleta de dados foram o teste de Desempenho Escolar
(TDE) com o objetivo de avaliar o desempenho em leitura,
aritmética e escrita e a Escala de Transtomo de Déficit de
Atençào/Hiperatividade pröpria para professores e fltil
como medida de déficit de atençâo, hiperatividade,
problemas de aprendizagem e compodamento anti-social.
Os dados foram coletados em entrevistas individuais com
os sujeitos e em entrevistas individuais com seus
professores. Apös a coleta, os dados foram submetidos à
anélise estatfstica através das provas de Anâlise de
Correlaçâo e de Variância. Comparandœse as pontuaçöes
obtidas nos instrumentos utilizados, observou-se a
presença de correlaçâo negativa significativa entre os
resultados de leitura e dificuldade de atençâo, leitura e
hiperatividade, leitura e problemas de aprendizagem,
câlculo e problemas de aprendizagem, escrita e
dificuldade de atençâo e escrita e problemas de
aprendizagem. A classificaçâo na avaliaçâo do TDE para
leitura, escrita, aritmética e total em inferior, médio
inferior, médio, médio superior e superior comparada
com déficit de atençâo, (hiperatividade problemas de
aprendizagem e comportamento anti-social permitiu que
fossem observados os seguintes resultados a) as médias
obtidas em déficit de atençâo, hiperatividade, problemas
de aprendizagem e comportamento anti-social foram
menores para os grupos com melhor desempenho no
TDE; b) diferenças significativas foram observadas em
leittlra e déficits de atençâotp=o,ol), leimra e
hiperatividade (0,04) , leitura e problemas de
aprendizagem (0,001), escrita e problemas de
aprendizagem (p=0,02)e na avaliaçâo total e problemas de
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aprendizagem (p=0,03). Nesse estudo as dificuldades de
atençâo apresentaram-se relacionadas com o desempenho
em leitura, escrita e aritmética e essa identificaçâo é de
grande valia aos profissionais resportsâveis pelo
acompanhamento acadêmico dos sujeitos, permitindo que
medidas de intervençâo possam ser implementadas para
a melhoria do desempenho acadêmico na tentativa de
evitar o irsucesso na escolarizaçâo.

Resumos de Comunicaçno Cientlhca
resultados inferiores em leitura (p=%006), em aritmdica
(p=O,01), e na avaliaçâo total (p=0,01). Os dados revelaram
que o uso da Escala Portage é importante para escolares
ingressantes na escolaridade tanto no que se refere a uma
apreciaçâo geral do desenvolvimento quanto para a
identificaçâo de problemas no desempenho escolar
especialmente aqueles relacionados à compreertsâo da
linguagem, permitindo que sejam definidas estratégias de
correçâo e minimizaçao de eventuais problemas que
possam ser enfrentados na escolaridade, contribuindo
para a melhoria da relaçào ensinar-aprender.

Palavras-chave: desenvolvitnento injantil, desempenho
escolar, escolaridade

Palavras-chave: dlhaildades de clcrlffi'c, desempenho escolar,
escolaridade

ESC 25 MEDIDAS DO DESENVOLWMENTO
INFANTIL E DESEMPENHO ACADZMICO EM
ESCOLARES DE PRIMEIM  SfRIE. Josiane Maria de
Freitas T0?;t%ll() (PUCCAMP-SP) Murillo Belvel Fernandes
(Universidade Presbiteriana Mackenziel*, Maria #sJ
Guimarks Carelli (Nticleo Neurolôgico de Amparo-sp)

ESC 26 INTERVENG O PSICOPEDAGX ICA EM
UM GRUPO DE ADOLESCENTES COM QUEIXA
ESCOLAR.. Eliane Azevedo da Silva*, Everson C. de A.
Meireles* e Carmen Jansen de Cérdenas- (Universidade
Catklica de Brasklia - UCB)Avaliar o desenvolvimento infantil é tarefa necessâria

para aqueles que se ocupam dos cuidados de crianças,
sobretudo no que se refere à questâo preventiva. Uma boa
visâo do desenvolvimento global e do desenvolvimento
cognitivo infantil é necessâria especificamente no infcio da
escolaridade fonnal, jâ que ler e escrever sâo etapas do
desenvolvimento que para serem bem sucedidas
requerem estrutura anterior sölida no que diz respeito a
experiências adequadas nos aspectos afetivo, motor,
social, etc. Nessa pesquisa o objetivo principal foi avaliar
aspectos do desenvolvimento de escolares de primeira
série, no que se refere à sociabilidade/compodamentos,
compreertsâo e emissâo da linguagem, cuidados pröprios,
desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor
relacionando-os com desempenho escolar em leitura,
aritmética e escrita: Foram sujeitos 57 escolares
regularmente matriculados em um Nûcleo Educacional de
um municfpio do interior paulista, ingressantes na
primeira série do ensino hmdamental no presente ano
letivo sendo 27 dos quais eram do sexo masculino e 30 do
sexo feminino, com ou sem reprovaçöes anteriores. A
idade dos sujeitos variou entre sete e nove anos a serem
completados ao longo do ano letivo. Os irtstrumentos
utilizados para a coleta de dados foram Escala de
Desenvolvimento Portage com a finalidade de avaliar o
desenvolvimento infantil dos sujeitos de forma global e
Teste de Desempenho Escolar (TDE) com a finalidade de
avaliar o desempenho em leitura, escrita e câlculo. Os
dados foram coletados na institukâo em entrevistas
individuais com os sujeitos e em entrevistas individuais
com suas professoras. Apös a coleta, os dados foram
submetidos à anâlise estatfstica através das provas de
Anâlise de Variância para a comparaçâo de médias
encontradas nas diversas âreas avaliadas.Em relaçâo é
Escala de Portage, considerando-se 90% dos
comportamentos esperados para a faixa de seis anos
completos, foram observados atrasos nas âreas de
sociabilidade/compodamentos (10% dos sujeitos),
linguagem compreensiva (75% dos sujeitos), ernissâo da
linguagem (36% dos sujeitos), cognitiva (190/4, cuidados
pröprios (80/0) e motora (80/4. Nâo foram observadas
diferenças significativas ao serem considerados sexo e
reprovaçôes. O desempenho em leitura, aritmética, escrita
e total foi analisado e relacionado às âreas avaliadas pela
Escala de Portage, do que se obteve que baixos resultados
em linguagem compreensiva estâo associados com
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O Centro de Formaçâo em Psicologia Aplicada - CEFPA, é
uma unidade do curso de Psicologia da Universidade
Catölica de Brasflia - UCB, que funciona como espaço
para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da
extensào, viabilizando, nos laboratörios, a pesquisa e a
prâtica profissional de estudantes, sob a orientaçâo dos
professores, comprometidos com o alcance social da
psicologia nas âreas clfnica, organizacional, processos
bâsicos, social e escolar. O presente trabalho inscreve-se
nos projetos de Interface Escolar/lrtstitucional em escolas
ptiblicas e particulares do DF, através da atuaçâo de
profissionais envolvidos com a promoçio de salide e
efetivaçâo da escola como um fator de promoçâo do
desenvolvimento. Neste sentido, o estudo objetiva
oferecer um atendimento que valorize o indivfduo como
um ser biopsicossocial, integrante de um sistema familiar
em constante e dinâmica interaçâo com o contexto social,
especificamente o sistema escolar. Para tanto, procurou-se
compreender a multiplicidade dos fenômenos
configurados na ''queixa escolar'', entendendo a met/fora
expressa nos sintomas apresentados pelos adolescentes.
Nestes termos, a intervençâo foi orientada no sentido de
mobilizar os recursos pessoais do adolescente para lidar
com a crise normativa ''imposta'' pelo perfodo do
desenvolvimento humano conhecido como adolescência.
O referencial teörico utilizado durante os atendimentos
esteve alicerçado no modelo do Desenvolvimento
Psicossocial de Erik Erikson -A crise da constitukâo da
identidade no adolescente, e na abordagem Sistêmica
cortsiderando o ciclo vital da fanu ia. A clientela atendida
nessa pesquisa/intervençâo atendeu a seis adolescentes
com faixa etâria de 13 a 16 anos, esmdantes da Rede de
Ensino Pdblico do Distrito Federal, encaminhados pela
escola ao CEFPA, com a queixa de dificuldade de
aprendizagem e de relacionamento interpessoal. 'Como
procedimentos, realizaram-se atendimentos semanais em
grupo com aproximadamente 1:30h de duraçâo e visitas
às escolas, além de atividades em conjunto com os pais
dos adolescentes participantes. Durante os atendimentos,
privilegiaram-se dinâmicas de grupo; colagens; confecçâo
de painéis; pinttlras; trabalho com 'sucatas'; atividades
corporais; atividades llidicas; expressividade escrita e
oral; discurso livre e entrevista familiar. Os eixos
temâticos foram: O adolescente, ser/estar no mundo; a
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dinâmica do adolescente no sistema familiar, no contexto
escolar, assim como no relacionamento com os pares; a
vivência relacional afetiva, o compromisso/a pel-tença e o
auto-cuidado. O processo nos permite esperar como
possfveis desdobramentos: a implementaçâo de um
diâlogo dinâmico entre famlelia e escola; a
problematizaçâo da negligência, estigmatizaçâo, anulaçâo
subjetiva, preconceitos e mensagerts com duplo vfnculo,
presentes nos contextos nos quais os adolescentes se
irtserem e, processualmente, a promoçâo da salide.

Palavras-chave: Adolescência; conslrlzffib da identidade;
queixa escolar.

Resamos de Cbmll/nfclflp Cientsca
ESC 28 O USO DE MATERIAIS DISPONIW IS NA
INTERNET EM SALA DE AULA E EM TRABALHOS
ESCOLARES NO CUKSO DE PSICOLOGIA DA
UNIVALI. Everton Ccrdeiro Mazzoleni* e Eduardo José Legal
(Nûcleo fk Pesquisas em Psicolqia, Universidade do Pflk do
ltajai, Itajat', SC).

ESC 27 A IMPORTANCIA DA ESTRUTURAG O
ESPACIAL E ORGANIM G O GM FO-PERCEPTIVA
NO DESEMPENHO DA ESCRITA. Hvaléria Queiroz
Furtado. (Gepesp, Unicamp, Campinas-sp), Gislene de Campos
Oliveira (Gepesp, Unicamp, Campinas-sp)

Pesquisas vem apontando que a escrita é uma atividade
que obedece a exigências precisas de estruturaçâo
espacial. No contexto escolar podemos verificar que a
criança deve compor sinais orientados e reunidos de
acordo com leis de sucessâo assim como suas
propriedades topolögicas , como ter ou nâo uma parte
fechada ou aberta. A escrita é, pois, uma atividade espaço-
temporal muito complexa. Levando em corksideraçâo estes
aspectos esta pesquisa teve como objetivo avaliar a
influência da estruturaçâo espacial e organizaçâo grafo-
perceptiva no desempenho da escrita de crianças de
primeira série do primeiro grau. A fim de atingir os
propösitos da pesquisa foram avaliados 24 sujeitos de
uma escola estadual de Londrina-plk com idade entre 6 e 7
anos de idade, sendo 13 do sexo feminino e 11 do sexo
masculino. Utilizafam-se os seguintes instrumentos:
exame psicomotor, proposto por Oliveira (1996), avaliaçào
da escrita elaborada por Gualberto (1984) e o teste
gestâltico viso-motor (Bender), segundo Santucci e
Pêcheux (1981). O exame psicomotorr avaliaçâo da escrita
e teste Bender foram aplicados ao final do ano letivo.
Dividiu-se o grupo de sujeitos em 3 subgrupos, de acordo
com o desempenho obtido na escrita,: usando os quartis
como intervalos, grupo fraco, regular e forte. Foram
comparados especificamente os gnlpos forte e fraco a fim
de observar a relaçâo entre desempenho na escrita,
organizaçâo grafo-perceptiva e estnltttraçâo espacial. Os
resultados apontaram que os sujeitos do grtlpo fraco
obtiveram baixo desempenho na estnlturaçào espacial e
organizaçâo grafo-perceptiva. O grupo forte, por sua vez,
obteve bom desempenho tanto na estnlturaçâo espacial
como organizaçâo grafo-perceptiva. Pode-se cortstatar a
estreita relaçao entre a estruturaçâo espacial, organizaçâo
grafo perceptiva e escrita, demonstrando que a percepçâo
do espaço auxilia a criança a ter um melhor desempenho
tanto na sua vida diéria, auxiliando na identificaçâo e
conceituaçâo dos contrastes, como no plano grâfico, onde
as relaçöes espaciais se faz muito presente e necessâria.

Uma gama muito variada de informaçöes circula na
intemet. Sâo tantas informaçöes quanto o sâo o nûmero
de colaboradores. Esta riqueza numérica trouxe também
roblemas. Para o ''navegador'' inexperiente a busca deP
informaçöes especfficas para a sua necessidade é
comparada a procurar ''uma agulha em um palheirof'.
Entre uma quantidade quase irtfindével de informaçöes
sem utilidade para o indivfduo se encontra um ou outro
dado realmente relevante. Hâ vârias bifurcaçöes e
cordusöes, havendo uma necessidade de filtragem e de
organizaçâo destas informaçöes, pois na rede tudo se
encontra e tudo se diferencia ao mesmo tempo. Para
tanto, o treinamento para a utilizaçào da rede se faz
extremamente necessârio. Mais do que usar o
computador, o usuério deve ser capaz de utilizar os
instrumentos de busca mais indicados para as suas
necessidades (no caso acadêmico, os bancos de dados e
pâginas especializadas) e, além disso, conhecer as formas
mais eficientes de achar as informaçöes que procura. Tal
dificuldade pode inibir o uso destes materiais com
recursos didâticos entre profissionais e estudantes. O
presente trabalho teve por finalidade levantar a utilizaçâo
de recursos da intemet (artigos, e-books, aplicativos, etc)
para fins acadêmicos entre professores e estudantes do
curso de psicologia da UNIVALI, campus 1. MATERIAL E
M/TODOS: Foram elaborados dois questionârios (um
para os alunos outro para os professores) que continham
questöes fechadas e abertas sobre a utilizaçào de materiais
obtidos na internet em trabalhos

Apoio financeiro- Fapesp.

Palavras-chave: Estruturaçâb espacial. Psicomotricidade.
Escrita

acadêmicos,
acessibilidade às informaçöes e usabilidade do material
obtido incluindo os critérios que utilizam para aferir a
qualidade deste. Participaram 51 estudantes (em um total
de 112 questionârios distribufdos) e 11 professores (de 52
questionârios distribufdos). A Coleta de dados ocorreu
entre agosto e outubro de 2001. RESULTADOS: A anélise
de resultados demorstrou haver problemas em relaçào a
falta de treinamento para a busca de informaçöes através
da intemet, tanto por parte dos professores quanto dos
alunos. Este dado foi corroborado pela grande freqûência
de utilizaçao de motores de busca nâo especializados
(Cadê, Yahool, Aonde) que nào s;o indicados para
pesquisa bibliogrâfica ou recursos especializados. Os
professores declararam estar medianamente satisfeitos
com as informaçöes obtidas nos sites utilizados, porém
nâo os utilizam para o ensino. Isto estâ ligado a
desconfiança da qualidade dos materiais achados na rede
e devido a falta de uso de bases especializadas. Em
relaçâo aos critérios utilizados para atestar a qualidade
das informaçöes encontradas na rede, as respostas foram
agrupadas em duas categorias: de acesso e formais de
texto. As de acesso incluem attlalizaçâo do site, qualidade
do provedor e acesso râpido. Os aspectos formais do texto
incluem: referências do autor, tipo de pesquisa, linha
editorial, referências bibliogrâficas, clareza conceitual e
metodologia. CONCLUSâO: Boa parte dos estudantes e
professores utiliza material da internet para os seus
trabalhos acadêmicos, contudo a falta de conhecimento
sobre a pesquisa na intem et e principalmente, a barreira
da lfngua (inglês), dificultam a recuperaçâo de material de
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qualidade desmotivando seu uso mais freqitente. Palavras-chave: Orientaçâo Prohssional. Fantklia-escola.

Ensino vlédio.
Palavras-chave: Intenwt; Reairsos Diditicos

ESC 29 SENTIMENTOS E PREOCUPAX ES DOS
PAIS NO PRX ESSO DE ESCOLHA PROFISSIONAL
DOS FILHOS. *Wamélia Santina Murgo M/msfib e Ana
MCH; Falcâo de Aragâo Sadalla (Instituto de Psicologia da
Ptmlscffl Universidade Catôlica de Campinas)

A Orientaçâo Profissional tem sido definida como um
campo de attlaçao que deve ser estendido a toda
comunidade escolar - pais, professores e alunos - uma vez
que visa desenvolver estratégias facilitadoras da
identificaçâo das potencialidades do ser humano.
Considerando que a incidência de pesquisas sobre
trabalhos de Orientaçâo Profissional junto a pais é
pequena, o objetivo deste estudo foi identificar os
sentimentos e preocupaçöes dos pais no processo de
escolha profissional de seu filho. Buscou fundamentaçâo
nos estudos sobre Orientaçao Profissional e na Teoria
Ecolögica do Desenvolvimento Humano para discutir a
aplicabilidade de um trabalho junto a uma escola de
ensino médio com a famflia. Foram participantes da
presente pesquisa 34 pais (24 mâes e 10 pais) de alunos da
terceira série do Ertsino Médio de um colégio localizado
no interior do estado de D o Paulo. Para a coleta dos
dados foi elaborado um questionârio composto de nove
questöes para caracterizaçâo da amostra e 14 questöes
abel-tas. Como método de anélise dos resultados, utilizou-
se a abordagem qualitativa por meio da Anâlise de
Contetido. Os dados coletados foram organizados em
duas categorias; sentimentos e preocupaçöes dos pais. Na
primeira, as respostas encontradas falam de felicidade e
realizaçâo quando os pais visualizam a construçâo dos
projetos de vida de seu filho. A felicidade aparece ligada à
concretizaçâo destes projetos. Imaginar o filho formado,
exercendo a profisszo que escolheu, parece conferir aos
pais uma serksaçâo de ter cumprido sua tarefa como pais.
Também foram apresentados sentimentos de irksegurança,
pois acreditam que o filho nesta idade n:o estâ preparado
para realizar uma escolha tâo importante. Quando o filho
demonstra estar seguro em sua escolha, os pais relatam
estar tranquilos e igualmente seguros, jâ o contrârio
também acontece diante da irtsegurança do filho, aparece
a irsegurança dos pais. Na segunda categoria as respostas
explicitam preocupaçöes com uma escolha que esteja
aliada ao prazer, ao mercado de trabalho, ao vestibular, à
adequaçâo entre o projeto profissional e o de vida. Esta
pesquisa permitiu evidenciar serem os pais os
participantes especiais do processo de escolha
profissional, e a escola grande aliada destes na preparaçâo
do aluno e da famflia para que a cortstruçâo do projeto
profissional ocorra de modo cortsciente, conduzindo à
realizaçâo, à felicidade e à formaçâo de profissionais
envolvidos em assumir o compromisso com o social. Os
resultados também explicitaram a necessidade da
realizaçâo de trabalhos junto a pais para promover uma
integraçâo seqùenciada e permanente por meio de
encontros passfveis de serem orientados, além de
possibilitar a discussâo e troca de experiências com outros
pais sobre os sentimentos experimentados no processo de
escolha profissional dos filhos.

Apoio CNPq.

O mundo do trabalho tem passado por profundas
trartsformaçöes nas ûltimas décadas, fazendo com que a
escolha profissional se torne cada dia mais complexa. O
desenvolvimento tecnolögico cria tarefas e ocupaçöes que
nâo existiam, enquanto profissa s até entâo consideradas
sölidas e seguras, quase que simplesmente desaparecem.
Para o adolescente que se prepara para escolher uma
profissâo, a sittlaçâo é, no mfnimo, paradoxal. O mercado
de trabalho parece por um lado se encolher, e por outro se
expandir. A Orientaçâo Profissional nunca foi tâo
necessâria. Atenta a esta necessidade a Academia Horâcio
Berlinck um colégio de Ertsino Médio, localizado no
interior de Sâo Paulo, desenvolve através do
depadamento de Psicologia, um projeto de Orientaçâo
Profissiortal junto a alunos da primeira a terceira série e
do curso preparatörio para vestibular, pertencentes a faixa
etâria de 14 a 20 anos, que tem como objetivo principal a
facilitaçâo do processo de escolha do adolescente. O
projeto foi estruturado em partes, divididas e aplicadas de
acordo com cada série do aluno. A primeira atividade
deste projeto é denominada Orientaçâo para Vestibular
Seriado. Realizada na primeira série em forma de grupos,
visa preparar o aluno para o novo sistema de vestibular,
adotado atualmente por algumas Universidades
brasileiras: o seriado. D o trabalhados temas como: o que t
Vestibular Seriado, Universidades que oferecem essa
forma de avaliaçâo, cursos oferecidos por cada uma
dessas Universidades e o universo das profissöes. Na
segunda série, sâo realizados os Grupos de Orientaçio
Profissional. O objetivo central aqui é auxiliar o
adolescente a persar sobre a importância da elaboraçâo
de um projeto profissional e de vida, entendendo a
escolha profissional como parte deste projeto. Visa
também refletir sobre o significado do trabalho, oferecer
maiores informaçöes sobre profissöes, universidades e
mercado de trabalho. Outra etapa do projeto
desenvolvida com alunos da terceira série e do curso
preparatörio para vestibular é denominada Vestibular em
Cena, corksiste em encontros mensais que visam trabalhar
temâticas relacionadas à ansiedade frente ao vestibular,
safda de casa, expectativas com relaçâo à Universidade,
organizaçâo para os esm dos. Anteriormente à realizaçâo
de cada encontro, sâo distribufdos folhetos informativos
sobre a temética que seré vivenciada no encontro.. Esta
atividade é estendida aos professores, que, como os
alunos, recebem os folhetos informativos. A famflia
também é irtserida nesse Projeto de Orientaçâo
Profissional. Sâo, para tanto, realizados os Grupos de Pais.
O objetivo é oferecer aos pais informaçöes que os
orientem nas suas atitudes junto ao adolescente neste
perfodo e promover a integraçâo fanlia-escola.
Anualmente, é realizado ainda, o Encontro de Informaçâo
Profissional, atividade que reline cerca de 80 profissionais
das mais variadas âreas e cursos para mostrarem aos
alunos através de palestras e debates a realidade e
caracterfsticas das profissöes. Os resultados deste projeto
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ESC 30 ORIENTAG O PROFISSIONAL E
COMUNIDADE ESCOLAR: PROPOSTA DE
INTERVENN O NO ENSINO MO IO. K amélia Santina
Murgo Mansàb e Roberta Stanglwrlim. (Academia Hcrfido
Berlinck. #1i - Sâo Paulo)
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apontam que a medida que se conhece, o adolescente se
toma mais predisposto a assumir com respoasabilidade
suas escolhas. A Orientaçâo Profissional entendida como
um campo de ampla atuaçâo estendido a toda
comunidade escolar, pais, professores, alunos, favorece o
desenvolvimento de estratégias facilitadoras do
reconhecimento das potencialidades do ser humano

Palavras-chave: Orientaçâo Prohssional. Ensino ??îlfii().
Escolha projssional

Resamos de Ctzolznfclftb Cieztf' lca
Palavras-chave: cc/ucftclly ie cflucflibrcs, llistérfc fn/hntfl,
eâacaçno infantil.

ESC 32 AVALIAG O DE HABILIDADES DE
ARITMCTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL DE
VITYRIA-ES. Sônia Regina f'ftdn: Enumo; Mylena Pinto
Lima Ribeiro-; Tatiane Lebre Dias-; Kc/p de Paula-; Aline
Cottardiw; JHIu da Silva Frczfib e Flivia Torini* (Universidade
Federal do fspfrilo Santo, WIéH#F5)

ESC 31 CAPACITACAO DA ''HORA DA HISTURIA''
DE PROFESSORES DE EDUCAN O INFANTIL: UMA
INTERW NG O PSICOEDUCACIONAL. Eliara
Trevensolli Loures (Secretaria de E#lztuflib do Munidpio de
JJPIJHIJAIJ-S. P.)

Dificuldades na aquiskào de repertörios matemlticos
aparecem na literatura como uma importante variével em
quadros de fracasso escolar. Uma anâlise funcional desse
fenômeno deve atentar para os efeitos da privaçâo söcio-
culmral e da escolaridade inadequada em detrimento de
transtornos de origem biolögica. Critérios de avaliaçâo
mais eficazes baseiam-se no mapeamento de habilidades
presentes e ausentes no desempenho de um indivfduo
com dificuldades na aquiskâo de habilidades aritméticas,
com ênfase na anélise das contingências e da natureza das
relaçöes de controle de estfmulo. Esta pesquisa avaliou as
habilidades bâsicas em aritmética de alunos do Ensino
Fundamental, como parte de um projeto mais amplo
voltado para a avaliaçâo de alunos com necessidades
especiais e em risco de atraso escolar. Fizeram parte da
amostra 264 alunos, da 2a. à 5a. série, de uma escola
ptiblica de Vitöria/Es, com idade entre 8 e 19 anos (Md
=10). Utilizou-se o teste de desempenho Escolar (TDE),
aplicado ao final do ano letivo, com normas brasileiras,
composto por três subtestes: a) Escrita (nome pröprio e
ditado de M palavras contextualizadas em frases); b)
Aritmética (soluçâo oral de três problemas e célculo
escrito de 35 operaçöes aritméticas); e c) Leitura
(reconhecimento de 70 palavras isoladas). Os subtestes de
Escrita e Aritmética foram aplicados em grupo, por classe
escolar; o subteste de Leitura foi aplicado
individualmente. Os resultados de cada subteste e o
desempenho geral foram classificados de acordo com os
fveis ''irtferior'' '' édio'' e '' ior'' se undo as normasn , m super , g
dos do TDE. Foi realizada também uma anélise de enos
no subteste de Aritmética, segundo as categorias: resposta
oral, adkâo, subtraçâo, multiplicaçâo, divisâo, fraçâo,
expressâo numérica simples e equivalência. Para o
detalhamento das habilidades envolvidas na resoluçâo
dessas operaçöes foram definidas 20 subcategorias de
tipos de erro. Os resultados do TDE concentraram-se no
nfvel ''inferior'' (637% dos alunos), para todas as séries. Os
alunos apresentaram mais dificuldades no subteste de
Escrita (73,1% dos alunos) e de Aritmética (57,6$4, sendo
seguido pela Leitura (47,7$4. Somente 7,6% dos alunos
obtiveram classificaçâo ''superior''. De modo geral, cerca
de 50% dos alunos que obtiveram desempenho ''inferior''
na Aritmética também apresentaram essa classificaçâo no
subteste de Escrita. A anâlise de erros do subteste de
Aritmética mostrou que, para a 2a. série, 58,1% das
respostas estavam incorretas; 32,5% para a 3a. série; 57,8%
para a 4a. série; e 48,2% para a 5a. série. Os dados
indicaram uma tendência de crescimento na taxa de
respostas incorretas à medida que aumentava o nfvel de
dificuldade das operaçöes, em especial a partir da
subtraçâo, estendendo-se para as demais operaçöes. Os
alunos da 5a. série apresentaram déficits nas habilidades
bâsicas que deveriam ter adquirido nas séries anteriores,
das 2.774 respostas às questöes, cerca 21% foram deixadas
em branco. Foi observada alguma variabilidade entre os
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O reconhecimento da importância dos professores
enquanto promotores do desenvolvimento e da salide
mental infantil, tem motivado a qualificaçào profissional
nas Instituköes de Educaçâo Infantil. Este projeto,
realizado nas pré-escolas de Ensino Municipal de
Educaçâo lnfantil do Municfpio de Jaguaritina (S.P.),
basicamente se desenvolveu no cotidiano de sala de aula,
a fim de sensibilizar os educadores em um intertso
trabalho de criaçao, significaçâo e ressignificaçao. A
experiência aqui relatada teve como objetivos reestnlturar
a contaçâo de histörias para promover a descoberta do
prazer da leitura pelos alunos e, a partir do vivido,
propiciar atividades ltidicas, de elaboraçâo afetiva e
enriquecimento cultural. A ênfase nas histörias incentiva
o imaginârio e, possibilita um espaço privilegiado de
desenvolvimento mtituo do intelecto e das emoçöes. Essas
vivências emocionais despertadas pela literatura resgatam
a imagem do objeto (pessoa) ausente e condicionam a
descoberta de aspectos estruturantes da pröpria
identidade. A contribukâo da literatura é notöria quando
utilizada como um instm mento de reflexâo do mundo e
de si mesmo e nào apenas, como o cumprimento do dever
ou da tarefa. O autor dessa proposta identificou 31
professores motivados que participaram de oito encontros
de reflexâo e, de narraçöes da literatura infantil (contos de
fadas, fâbulas, poesias) como também de atividades
llidicas em suas pröprias salas de aula. Foram
estruturadas atividades direcionadas para as crianças tais
como: leitura dialogada de histörias e lendas,
recorkstruçao dos personagens, reproduçâo de atividades
similares às dos personagens, criaçâo coletiva do final da
histöria e a recontagem da leitura de sua pröpria vida. E
esse trabalho teve ainda como desdobramento o
envolvimento dos pais e a criaçâo do programa ''A Hora
do Conto'' na râdio (FM 94.5). Durante o projeto notou-se
a crescente participaçâo dos adultos bem como das
crianças que expressavam em suas brincadeiras e
solicitaçöes o interesse despertado pelas atividades. Os
resultados foram eficazes: na reorganizaçâo da ''hora da
histöria'' envolvendo planejamento, narraçâo e atividades
lédicas; na possibilidade de troca das vivências entre os
pröprios educadores e; no diagnöstico de necessidades da
realidade de sala de aula para a equipe técnica. Portanto,
oferecer altenmtivas de capacitaçâo em servko se
diferencia de formatos tradicionais como rnini-cursos,
possibilitando ao professor e todos envolvidos a
participaçâo na cortstruçâo do conhecimento.
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alunos em relaçâo à. quantidade e tipos de erros
apresentados. Apös essa triagem inicial, espera-se mapear
as habilidades bésicas que precisam de ensino direto,
pretende-se assim, contribuir para uma interpretaçâo
analftico-comportamental do fenômeno em questâo.

Apoio Financeiro: CNPq; Capes.

Palavras-chave: dihculdades de aprendizagem,
aritméticas, Ensino Fundanwntal.

- Resumos de Ct/l?7=ïctwlt? Cientf' lca
emocionais (660/0) e cognitivos (57%).Foi perguntado aos
professores se a inclusào estâ acontecendo de forma
harmoniosa na prética e a maioria (790/0) respondeu
dizendo que nâo. Esses e muitos outros dados jé
pelmitem confirmar as hipöteses levantadas de que a
inclusâo nâo acontece de forma harmoniosa, que a
formaçâo do professor e as adaptaçöes feitas pelo contexto

habilidades escolar n;o correspondem as necessiades. As conclusöes
devem apontar sugestöes para a melhora, bem como
direcionamento a açâo mais efetiva do psicölogo escolar .

Palavras-chave: inclusâo escolar, professores, cnsfno regttlar
ESC 33 INCLUSâO ESCOLAR SOB A (XICA DO
PROFESSOR. Maria de Fétima M inetto Caldeira Silva -
(Curso de Psicologia, Universidade Tuiuti do Parank Curitiba,
P&

A presente pesquisa propöe-se a relatar a situaçâo da
inclusào escolar sob a ötica do professor de ensino regular
da cidade de Curitiba/pR. A proposta de educaçâo
inclusiva considera a prâtica de inclusio de todos,
independentemente de seu talento, deficiência, origem
social ou cultural, em escolas e salas de aula regular, de
forma a satisfazer todas as necessidades de cada
indivfduo. Ao refletir em torno do tema entendemos que a
educaçâo inclusiva refere-se a uma escola de melhor
qualidade para todos. Para atingirmos o objetivo maior de
uma inclusâo que se efetive na prâtica de forma
harmoniosa, consideramos necessârio buscar conhecer as
dificuldades que estâo sendo reveladas na sua prâtica.
Nesse trabalho, buscou-se saber quais as concepçöes de
professores do ersino regular a respeito da inclusào
escolar. A escolha do professor como sujeito de
investigaçào, valeu-se pelo fato de entendermos que nesse
processo inicial de concretizaçâo da inclusâo, o professor
terâ uma f'unçâo de destaque, como um pilar que se
estiver bem respaldado poderé senrir de apoio e
sustentaçâo para os demais. Isso nâo diminui a
importância e a responsabilidade de outros, como os pais,
a escola como um todo, o govemo ou a sociedade.
Inicialmente fizemos um levantamento do ntimero de
escolas de ensino regular na cidade e constatamos que 331
escolas atendiam crianças especiais nas salas de ensino
regular em processo de inclusâo. Separamos
aleatoriamente uma amostra de 50% entre as escolas
envolvidas com a inclusâo. Foram entregues 165
questionârios, divididos em duas partes, a primeira sobre
o processo inclusivo e a segunda parte voltada as
percepçöes em relaçâo aos alunos especiais. Tivemos' o
retorno de apenas 135. A anâlise parcial permite-nos fazer
algumas cortsideraçöes: temos mais escolas municipais
(380/0) com crianças em processo de inclusâo do que
particulares (320/0) e estaduais (270/4. A maioria dos
professores (710/4 possui formaçâo superior e um gnzpo
cortsiderâvel (450/0) tem especializaçzo em ersino médio
ou superior. Corstatamos que os professores em sua
maioria (95t$) acreditam na necessidade de adaptaçöes do
contexto escolar para receber os alunos especiais, contudo,
em uma pergunta seguinte os professores afirmam que
grande parte das escolas (7704) nâo tem feito adaptaçöes.
Perguntamos aos professores se eles sentem-se
reparados para atender alunos com necessidadesP
educativas especiais e mais da metade (780/0) diz nâo estar
reparado, mas interessado em adquirir novosP
conhecimentos.ouanto ao aproveitamento dos alunos
com necessidades educativas especiais, os professores
acreditam que sào na éera social (910/4, seguido dos
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ESC 34 DESENVOLW MEX O COGNITIVO: UM A
PROPOSTA DE AVALIAN O ATRAW S DA ESCALA
PORTAGE E FIGURA HUM ANA. Murillo Belvel Fernandes
(Universidade Presbiteriana Mackenziel*, Josiane MCHJ de
Freitas Tonelotto (PUCCAMP-SP), MJHJ José Gtlfpmrf'ks
Carelli (Nûcleo Neurolégico de Amparo-sp)

Ao avaliar o desenvolvimento infantil, uma das grandes
preocupaçöes é definir a qualidade do desenvolvimento
cognitivo, recurso necessério para a adaptaçâo adequada
do ser humano e requisito Smdamental para o
aprendizado. Nessa pesquisa o objetivo principal foi
avaliar o desenvolvimento cognitivo de escolares no infcio
da alfabetizaçâo. Foram sujeitos 57 escolares, 27 do sexo
masculino e 30 do sexo femirtino, alunos regularmente
matriculados em um Ntîcleo Educacional de um
municfpio do interior paulista, ingressantes na primeira
série do ertsino fundamental no presente ano letivo, com
reprovaçöes ou nâo. A idade dos sujeitos variou entre sete
e dez anos a serem completados ao longo do ano letivo.
Os irkstrumentos utilizados para a coleta de dados foram
Escala de Desenvolvimento de Portage, com a finalidade
de quantificar as realizaçöes esperadas até o final do sexto
ano de vida nas âreas de socializaçâo/ comportamentos,
linguagem compreensiva e emissâo, cuidados pröprios,
cogrtitiva e motora e o teste da Figura Humana com a
finalidade de posicionar cada sujeito em relaçâo ao seu
grupo etârio através de prova que n;o exige
conhecimentos anteriores. Os dados foram coletados em
entrevistas individuais com os sujeitos, com seus pais e
com professores. Apös a coleta, os dados foram
submetidos à anâlise estatfstica através das provas de
Anélise de correlaçâo e Teste t de student. Do total de
sujeitos, 11 apresentaram resultados abaixo do esperado
na ârea cognitiva da Escala Pol-tage e 21 no Desenho da
figura Humana. A anâlise de correlaçâo entre ambas
avaliaçöes foi positiva e significativa. Através da
qualidade do desenho (total) foram definidos dois grtzpos,
um com percentis abaixo da media e outro com percentis
na m édia ou acima. M aiores médias nas éreas avaliadas
pelo Portage foram obtidas pelo grupo com percentis na
mldia ou acima com diferença significativa para
desenvolvimento cognitivo (p=0,04). Os dados revelaram
a utilidade do teste da Figura Humana como instnlmento
auxiliar para avaliaçâo do desenvolvimento cognitivo, jâ
que os resultados apurados a partir de seu uso também o
sâo em avaliaçâo normativa como é o caso da Escala
Portage. A facilidade de utilizaçâo dos irtstnlmentos é um
aspecto relevante e auxiliar no acompanhamento do
desenvolvimento cognitivo como parte do
desenvolvimento infantil durante os anos pré-escolares e
escolares. O reconhecimento e correta identificaçào de
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atrasos no desenvolvimento cognitivo pennite que sejam
definidas estratégias de correçào e minimizaçào de
eventuais dificuldades.

Palavras-chave: desenvolvimento infantil, desenvolvimento
cognitivo,hgura humana.

Resumos de Cpp/kl/?7ic/llp Cientlf' lca
entre auto-eficscia e desempenho em matemàtica, bem
como uma relaçâo negativa entre ansiedade e
desempenho. Estes resultados demonstraram que quanto
maior a auto-eficscia do aluno, menores nfveis de
artsiedade e melhor desempenho este apresentava, o que
cortfirma as formulaçöes teöricas, estando também de
acordo com diversas investigaçöes anteriores.

Apoio Financeiro: FAPESPESC 35 RELAIXES ENTRE CRENCAS DE AUTO-
EFICXCIA, ANSIEDADE E DESEMPENHO EM
MATEMXTICA.. Liliane Ferreira das Neves** e Miircia
Regina Ferreira de 8HI: (Faculdade de Eltlccffib - Unicamp -
Campinas - SP)

Palavras-chave: Auto-ehcécia; Ansiedadey. Desenlpenho em
matemâtica.

Diversos constructos teöricos têm sido utilizados para
explicar os resultados alcançados pelos alunos no
contexto escolar. Dentre estes, encontram-se o conceito de
auto-eficâcia, compreendido por influenciar
positivamente o desempenho acadêmico, e o conceito de
ansiedade, que em nfveis elevados, tem sido relacionado a
desempenhos inadequados. As crenças de auto-efic/cia
compreendem os J'ulgamentos das pessoas acerca de suas
capacidades para alcançarem detenninados
desempenhos, bem como para exercerem controle sobre
algurks eventos que afetam suas vidas. Tem sido
demonstrado na literatura, que estas crenças exercem uma
influência no comportamento, nos processos cognitivos,
na motivaçâo, nas reaçöes emocionais e até mesmo nas
escolhas que os indivfduos fazem. Jâ a artsiedade é
compreendida por afetar de forma desfavorâvel o
desempenho dos alunos, anteriormente e durante a
realizaçâo das tarefas, através de dois componentes: a
emotividade e a preocupaçâo. A emotividade possui
caréter afetivo e envolve reaçöes fisiolögicas
desagradâveis, tertsâo e sentimentos de desconforto,
enquanto a preocupaçâo inclui pertsamentos
autodepreciativos e antecipaçâo de conseqûências
negativas relacionadas ao desempenho. De acordo com a
Teoria Söciofognitiva de Albert Bandura, pessoas com
menor auto-eficâcia, experimentam nfveis maiores de
stress e artsiedade diante de situaçöes adversas. No
sentido de confirmar este modelo teörico, diversas
pesquisas têm evidenciado relaçöes inversas entre estes
dois constructos. Diante deste contexto, o presente estudo
teve como objetivo verificar a existência de relaçöes entre
as crenças de auto-eficâcia, a ansiedade relacionada à
M atemâtica e o desempenho nesta disciplina. Esta
pesquisa foi desenvolvida em uma escola pûblica estadual
do interior de Sâo Paulo, tendo sido sujeitos 122 alunos de
terceira e quarta séries da primeira fase do ertsino
hm damental, com idade variando de oito a treze anos.
Destes, 63 estudantes eram do gênero masculino e 59 do
gênero feminino. A coleta de dados foi realizada em
perfodo normal de aula, tendo sido aplicados
coletivamente dois irtstnlmentos: a) um questionlrio de
auto-eficâcia matemâtica, com treze questöes de escala
tipo Likert, de cinco pontos que variavam de ''nada
confiante'' a ''totalmente confiante''; b) uma escala de
arksiedade matemética, com nove itens de escala tipo
Thurstone, de oito pontos variando de ''totalmente falsa'' a
''totalmente verdadeira''. Também foram coletadas as
notas finais dos alunos em matemética. A anâlise dos
resultados foi efetuada através da matriz de correlaçâo de
Pearson, que indicou uma relaçâo inversa entre auto-
eficâcia e artsiedade relacionada à matemâtica. Além
disso, foi encontrada uma relaçâo positiva e significativa
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ESC 36 ATITUDES DE GRADUANDOS EM
MEDICINA EM RELAN O A ASPEG OS RELEVANTES
DA PG TICA MIDICA. Maria de Fétima Aveiro Colares,
Luiz Ernesto de Almeida Troncon, /0sJ Fernando Castro
Figueiredo, Ana Raquel Lucato Cianjlone, MJHJ de Lourdes
Veronese Rtdripzcs, Carlos Eli Piccinato e Luiz Cesar Peres.
Faculdade de M edicina de Riàcfrfib Preto, Universidade de 5J()
Paulo (FMRP-USP)

A incorporaçâo de atitudes positivas frente a diferentes
aspectos envolvidos na atençâo à Satide do indivfduo ou
da coletividade, cortstitui objetivo consertsual, embora
nem sempre explfcito, da formaçâo integral do graduando
em Medicina. Desta forma, o objetivo do presente estudo
foi o de identificar a tendência atitudinal de estudantes
egressos de um curso médico, frente a aspectos relevantes
da prâtica médica.Nesse sentido, as atitudes de
formandos em Medicina de uma escola pflblica do interior
do Estado de Sâo Paulo, em relaçâo a aspectos relevantes
ao exercfcio dessa profissio, foram avaliadas por 4 anos
cortsecutivos, empregando-se uma escala do tipo Likert,
previamente construfda, validada e testada. Esta escala
contém 52 iterts, agrupados em 6 diferentes fatores. Foram
avaliadas 4 turmas compostas de 65 a 95 estudantes, com
idade variando de 22 a 29 anos, havendo ligeiro
predomfnio do sexo masculino sobre o feminino. Em
todos os anos, a aplicaçào da escala de atitudes foi feita
em ocasiao tinica, algumas semanas antes do término do
curso de graduaçâo em M edicina. Como as turmas
avaliadas correspondiam a dois diferentes currfculos, foi
adicionalmente avaliado o possfvel efeito de uma
reformulaçâo curricular sobre as atitudes dos estudantes.
Tendo sido verificada ausência de diferenças cortsistentes
entre as 4 turmas, agruparam-se os resultados dos 4 anos
em um conjunto tinico correspondendo a 317 graduandos.
Na anâlise dos resultados, o valor da média fatorial dos
escores obtidos em cada conjunto de iterts dos fatores
esmdados permitiu identificar a tendência atitudinal do
grupo como um todo. Os resultados revelaram atitudes
predominantemente positivas frente a: 1) valorizaçào de
aspectos emocionais em doenças orgânicas (M=4,32); 2) as
prâticas de atençâo primâria à satide (M=4,22); e 3) outros
aspectos da atuaçâo médica na comunidade (M=4,30). Os
resultados nâo evidenciaram atitudes negativas frente a
nenhum dos fatores avaliados, mas foram detectadas
atitudes indefinidas ou conflitantes frente a: 4) aspectos
relacionados à morte (M=3,62); 5) atitudes frente a doença
mental (M= 3,10) e 6) contribukâo do médico ao avanço
cientffico da Medicina (M=3,71). Nâo houve diferenças
significativas entre as turmas correspondentes aos dois
currfculos de graduaçâo. Estes resultados permitiram
concluir que os graduandos em Medicina da institukao
estudada apresentam atim des positivas frente a 3 dos 6
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aspectos abordados, o que indica corsecuçào dos na tentativa de resgatar um bom rendimento, apesar do
correspondentes objetivos educacionais. A ausência de desconhecimento das causas que podem estar levando os
diferenças entre os graduandos das duas estruturas filhos ao irksucesso, a grande expectativa dos pais é no
curriculares sugere que as tendências atitudinais sentido de cuidar dos efeitos. Entre as implicaçöes
detectadas refletem valores mais arraigados na cultura da educacionais destaca-se a necessidade dos pais serem
instituiçâo, nào sendo, portanto, passfveis de modificaçâo mais bem orientados para poderem assessorar os filhos.
a curto prazo. Por outro lado, a ausência de atitudes Mesmo que trabalhem e nâo possam estar presentes na
claramente positivas frente a algurts dos aspectos escola, eles podem ser muito significativos quando
avaliados sugere a necessidade de intervençöes conhecem estratégias auxiliares de ersino.
educacionais especfficas e mais efetivas. Palavras-chave: Rendimento Escolar, Ensino Fundanlental,

Rclcffib Famt-lia-Escola.

ESC 37 REPRESENTAN O DOS PAIS SOBRE A
ESCOLA E O DESEMPENHO ESCOLAR DOS FILHOS.
Valéria Aparecida Chechia** e Anltsnfn dos Santos Andrade.
(Faculdade de Filosoha Cïérlcifps e Letras hlniversidade de S'JO
Paulo - Ribeirno Preto/sp)

A importância da participaçâo dos pais na vida escolar
dos filhos tem apresentado um papel importante no
desempenho escolar, ou seja, o dillogo entre a famflia e a
escola, tende a colaborar para um equilfbrio no
desempenho escolar. No entanto, é importante corlsiderar
que a cultura familiar impöe um sistema de hâbitos
institufdos e generalizados em relaçao à escola. Mas
também é verdade que a famflia têm os seus significados,
que vâo gerando diferentes conhecimentos e novos
hâbitos. Assim, a cultura familiar revela o conjunto de
prlticas, ideologias e valores que dispöem os pais para
dar sentido à educaçâo escolar. Neste sentido, o presente
estudo tem como objetivo geral conhecer como os pais
constroem o conhecimento sobre a escola, o desempenho
escolar e como participam nas atividades escolares,
procurando investigar as diferenças nas representaçöes. O
estudo foi realizado com 32 pais, sendo dezesseis pais de
alunos com desempenho classificado como sucesso e
dezesseis pais de alunos com insucesso escolar, de uma
escola pliblica estadual do primeiro ciclo do ensino
fundamental de um bairro de perifeira, de um Municfpio
do interior de Sâo Paulo. Numa proposta de estudo
etnogrâfico da prética escolar, as entrevistas semi-
estruturadas, foram utilizadas como irtstrumento de
coleta de dados, que foram tratados através da anâlise de
contetido. Entre os resultados obtidos destaca-se: 65% dos
pais se referem â famflia de hoje afirmando que as
mesmas educam sem regras e disciplina; 35% dos pais
revelam que o modo tradicional de educaçâo é melhor
que o de hoje; em 85% dos pais de alunos com sucesso
escolar, existe uma crença de que ''a escola é boa''; 60% dos
pais de alunos com insucesso revelam uma percepçâo
negativa da escola, atribuindo a esta as razöes das
dificuldades de aprendizagem dos seus filhos; 92% dos
relatos dos pais revelam que os alunos com sucesso
escolar tiveram uma trajetöria de bom rendimento desde
o infcio de sua vida escolar; 85% dos relatos dos pais de
alunos com insucesso revela que o filho jâ inicia o
percurso da vida escolar apresentando dificuldades no
rendimento. Em conclusâo, a percepçâo que os pais
cortstroem sobre a escola estâ relacionada ao que a escola
trarksmite e em relaçâo ao desempenho atribuem
responsabilidade ao filho, ao professor e também à
famflia.Também, para esses pais, a importância da escola
deve ser desenvolvida no cotidiano familiar, ou seja, a
famflia deve assumir o resgate da valorizaçâo da escola.
Por outro lado a escola deve rever os seus valores em
relaçâo ao aluno e à famflia. A participaçâo é direcionada
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ESC 38 CRENCAS E REPRESEX AX ES DOS
PROIJSSORES SOBRE O CONSTRUTIVISMO, OS
PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCNS) E
AS INOVAX ES PEDAGX ICAS NO CONTEXTO DAS
DIRETRIZES PROPOSTAS PARA O ENSINO
FUNDAM ENTAL A PARTIR DA LDB DE 1996. Patnkia
Rossi Carraro** e Jt?lMnfp dos Santos Andrade (FCL-IfJJCJC de
Filosoha Ciências e Letras juniversidade de Sf'f0 Paulo -
Ribeirâo Preto/sp)

A partir da implementaçâo da proposta dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) levantaram-se questöes
sobre vârios aspectos, como a estratégia utilizada na sua
elaboraç:o e as concepçöes pedagögicas instigadoras de
ta1 documento. Sabe-se que a base teörica dos PCNS do
Ensino Fundamental é a proposta cortstrutivista. A linha
de pesquisa ''Pertsamento do Professor'', fruto da evoluçâo
das teorias e pesquisas dos paradigmas de investigaçâo
didltica, vem se destacando e oferecendo grandes
contribuköes para a melhoria do ensino. Partindo deste
referencial, o objetivo deste projeto é investigar, numa
abordagem qualitativa, as crenças e representaçöes dos
professores do ertsino fundamental a respeito do
Corustrutivismo, dos PCNS e das lnovaçöes Pedagögicas.
O projeto foi desenvolvido com quarenta professores do
ensino fundamental em duas Escolas da Rede Ptiblica de
Ensino/Kbeirào Preto. Com estes professores foram
realizadas entrevistas de profundidade, semi-
estruturadas, em duas sessöes. A primeira buscava a
contextualizaçâo da formaçâo, histöria e prâtica
profissional dos professores e teve ainda como objetivo o
estabelecimento de um vfnculo mais favorâvel que
facilitasse a participaçâo dos entrevistados. A segunda
entrevista investigou as crenças e representaçöes em
relaçâo ao Construtivismo, aos PCNS e as Inovaçöes do
Ensino Atual. Para analisar os resultados das entrevistas
gravadas e transcritas literalmente, foi realizada a Anâlise
de Contetido cujas fases organizam-se em tomo de três
pölos: a pré - anélise; a exploraçâo do material, e por
tiltimo o tratamento dos resultados obtidos, a inferência e
a intezpretaçâo. Da grande diversidade dos depoimentos
dos professores foi possfvel chegar a algumas conclusöes,
tais como: 75% relataram uma definkâo de
Construtivismo bastante superficial e imprecisa; 25%
descreveram que desconhecem este assunto. Com relaçâo
aos PCNS, dos relatos dos professores, 80% descreveram
possuir alpzm conhecimento sobre esta proposta de
ensino; 12,5% nào se lembraram do que vem a ser os
PCNS e 7,5% desconhecem o assunto. Quanto as
lnovaçôes Pedagögicas, das falas dos professores, 70%
relataram nâo serem totalmente contra as mudanças
educacionais, acreditam que estas sejam importantes. O



Xxbrll Reuniâo Anual de Psicologia
que estes questionam, e nào aceitam, é a maneira como
estas chegam para eles, sem nenhum respaldo. Dos
depoimentos dos professores, 30% relataram nâo serem
favorâveis às mudanças no ensino, principalmente
quando se referiram a Progressâo Continuada. Estes
resultados indicam que os professores nâo apresentaram
uma concepçâo clara e conclusiva sobre o Cortstnltivismo
e sobre os PCNS, talvez por falta de preparo, estudos e de
orientaçöes na escola. Supöe-se também que a forma
como estes foram passados nas escolas nào orientaram
devidamente o trabalho dos professores. JJ as Inovaçöes
Pedagögicas assumiram um papel mais de desorientador
e desestruturador, do que facilitador do trabalho do
docente. Considera-se que os dados encontrados
confirmam a literatura consultada e que os objetivos de
investigar as crenças e representaçöes dos professores
sobre o Cortstrutivismo, os PCNS e as Inovaçöes
Pedagögicas foram alcançados. Destaca-se entre as
implicaçöes educacionais enunciadas, que os professores
deveriam estar envolvidos no processo de elaboraçâo das
propostas de mudanças no ertsino, bem como terem o
devido respaldo depois da sua implantaçâo, podendo
assim contribuir para a melhoria do trabalho docente.

Resumos de Ctmllnïc/ltb Cientf' lca
quaisquer das medidas utilizadas entre as crianças do
gênero masculino e feminino. Os resultados obtidos
contrastam com outros observados por pesquisadores que
constataram um maior ntîmero de diferenças em medidas
de pertsamento criativo a favor da Escola Inovadora em
alunos de séries mais avançadas. Espera-se que o presente
estudo possa constituir uma contribukâo para a
renovaçâo da prstica pedagögica, especialmente na
educaçâo Infantil e nos primeiros anos do Erksino
Fundamental, onde melhores condköes devem ser
propiciadas para o desenvolvimento e expressâo das
habilidades criativas.

Palavras-chave: pensamento criativo, escola inovadora,
criatividade.

ESC 40 AVALIAG O DE PG TICAS DOCENTES:
DESENVOLVIMENTO DE UM  INSTRUMENTO DE
MEDIDA. Eunice SIIHJAIO de Alencar (Programa de Mestrado
enl Educaçâo, Universidade Catôlica de Brast*lia, Brasl'lia, DF),
Denise de Souza Fleith (Instituto de Psicologia, Universidade de
Brasl-lia, Brasl-lia, DF)

Projeto subvencionado pela FAPESP

Palavras-chave: Pensamento do Projessor; Construtivismo e
PCNS

Hé um reconhecimento crescente de que é necessârio
preparar o aluno para um novo cenério, onde a
capacidade de pensar e resolver novos problemas ocupa
um lugar central. Especialmente o professor tem sido
considerado como um elemento fundamental para a
promoçào de um ambiente que facilite o desenvolvimento
e expressio do potencial criador. Observa-se, entretanto,
uma carência de irtstrumentos que visem avaliar a
exterksào em que professores vêm apresentando
comportamentos e prâticas docentes que favorecem o
desenvolvimento e expressâo das habilidades criativas de
seus estudantes. Com vistas a preencher esta lacuna no
que concerne ao ensino universitârio, construiu-se o
Questionârio de Prâticas Docentes. Este foi elaborado com
base em uma escala desenvolvida e utilizada pela
primeira autora em pesquisas a respeito de criatividade
no contexto universitério.e apresenta-se em três versöes:
uma a ser respondida pelo professor cortsiderando seus
comportamentos tfpicos em sala de aula; uma segunda
versâo a ser respondida pelo professor na perspectiva de
seus alunos, ou seja, cortsiderando como seriam as
respostas de seus alunos ao avaliarem os seus
comportamentos docentes em sala de aula; e uma terceira
versâo, com os mesmos itens, porém, a ser completada
pelos estudantes avaliando o referido professor. O
irtstrumento é composto de 38 iterts relativos a diversas
dimertsöes da criatividade, como traços de personalidade,
pertsamento criativo e outros aspectos que podem
favorecer a expressâo das habilidades criativas, tais como
metodologia de ensino e condköes de aprendizagem.
Estes itens foram cortstrufdos com base na produçâo
cientffica sobre criatividade e em estudos empfricos
realizados pelas autoras no contexto educacional. Apös
estudo piloto com uma amostra de 132 alunos e 7
professores universitârios com o objetivo de avaliar
semanticamente os iterus cortstnlfdos, o irtstrumento foi
aplicado em uma amostra de 43 professores universitérios
e 1068 estudantes que cursavam uma disciplina de
graduaçâo ministrada por estes professores. Estabeleceu-
se, entâo, a validade de cortstruto do instrumento,
examinando a sua estnltura interna por meio de anâlise
fatorial (Anâlise dos eixos, com rotaçlo oblfqua). Esta

ESC 39 HABILIDADES DE PENSAM ENTO
CRIATIVO EM CRIANCAS DE la SIRIE DE ESCOLAS
TM DICIONAL E INOVADORA. HAdélia W z de Souza,
Eunice Sotiano de Alencar (Programa de Mestrado em
ffflftuftib, Universidade Cat6lica de Brasklia, Brasl-lia, DF)

Este estudo teve como objetivo investigar habilidades de
perksamento criativo de crianças advindas da Educaçâo
Infantil, freqflentadoras da 1a. série do Ensino
Fundamental de Escolas Inovadora e Tradicional. A
pesquisa foi realizada em duas escolas particulares de
Brasflia, tendo como amostra 50 crianças, 25 de cada
escola, sendo 27 do sexo masculino e 23 do sexo feminino.
Foram utilizados para avaliaçâo de habilidades do
pertsamento criativo o teste Cfrculos da Bateria Torrance
de Pensamento Criativo; uma atividade denominada
Produçâo de Tftulos lnéditos a partir de uma reproduçâo
da tela Guernica de Pablo Picasso; e uma produçâo de
texto, finalizando a histöria A Pipa e a Flor, de Rubem
Alves. Utilizou-se o teste t de Student para analisar as
diferenças entre médias em distintas medidas de
pertsamento criativo (fluência, flexibilidade e
originalidade) e coerência com o infcio da histöria,
corsiderando-se as variâveis gênero e tipo de escola.
Embora as m édias nas medidas de fluência, flexibilidade,
originalidade e coerência com infcio da histöria,
apresentadas pelos alunos da Escolq Inovadora, tenham
se mostrado superiores em relaçâo às obtidas pelos alunos
da Escola Tradicional, diferenças significativas foram
observadas apenas nas medidas de fluência nas
atividades Produçâo Inédita de Tftulos e Finalizaçâo de
Histöria e fluência no teste Cfrculos. Observou-se ainda
que os tftulos criados pelos alunos da Escola Inovadora
foram mais coerentes com o estfmulo apresentado e os
textos corkstrufdos por estes mesmos alunos foram melhor
elaborados. Nâo foram encontradas diferenças
significativas no nfvel de habilidades criativas em
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indicou os seguintes fatores: lncentivo a Novas ldéias,
Clima para Expressâo de Idéias; Avaliaçâo e Metodologia
de Ensino e Interesse pela Aprendizagem do aluno.
Ressalta-se que todos os iterks que integraram cada fator
apresentaram carga fatorial igual ou maior que 070.
Calculou-se também o coeficiente alfa de cada fator, tendo
sido todos eles igual ou superior a 0,72. Ademais, a
correlaçâo item-total variado de 0,43 a 0,75. As anàlises
realizadas indicam que o questionlrio discrimina distintas
dimensöes do comportamento docente que sâo relevantes
para o desenvolvimento das habilidades criativas,
corkstituindo-se em um instrumento litil para fins de
pesquisa e diagnöstico de prâticas docentes.

Palavras-chave: Professor, Priticas docentes, Criatividade

Resumos de Cp/nlfpïctzlW() Cientlf' tca
famflia, como elementos constituintes do problema da
criança, uma vez que esses sâo pouco considerados.
Propöe-se com isso, uma perspectiva circular e interativa
de entendimento da queixa (WEISS, 1992), a fim de que se
possa realizar um processo diagnöstico interventivo mais
sistêmico e abrangente.

Palavras-chave: Brinquedoteca Psicopedag6gica - Queixa
Escolar - Diagn6stico

ESC 42 PROJETO RE-CRIAR: UM TRABALHO DE
INTERVENIXO PSICOLX ICA JUNTO A CRIANCAS
CARENTES. Maria A/AIJ/iJI Rangel de Caroalho Aranha,
Alessandra L. Moreira*, Fcrrlflnfk C. Marques*, Glauce Maria
Silva*, Tatiana Moreno*,CAPE, Llniversidade Sl'D Marcos, sfib
Paulo, SP

ESC 41 BRINQUEDOTECA PSICOPEDAGX ICA:
UM LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE A QUEIXA
ESCOLAR. Antonia Cristina Peluso de Azevedo** e Izabel
MJHC Nascimento da Silva Maximo (Centro Universitério
Salesiano de Lorena - UNISAL - SPI.

O ''Projeto Parceiros da Criança'' é uma institukâo que
visa atender crianças carentes da comunidade de
Heliöpolis, no municfpio de Do Paulo, mantido pelo
Instituto General Motors. A Universidade Sâo Marcos, em
parceria com a UNAS (Uniio dos Nticleos, Associaçöes e
Sociedade de moradores de Heliöpolis e Sâo Joâo
Clfmaco) desenvolve o Projeto Re-criar, um projeto de
educaçâo nâo formal em espaço extra-escolar e fora do
horério letivo, para crianças de Educaçâo Fundamental de
ambos os sexos que residem na comunidade. As
atividades sâo desenvolvidas em oficinas, como a oficina
de artes, de jogos, de leitura e escrita, etc. O presente
trabalho é parte da ''Oficina de desenvolvimento pessoal''
e tem como objetivo proporcionar o auto-conhecimento e
a auto-estima, a cortstruçâo da identidade e a motivaçâo,
visando facilitar o processo de socializaçào, estimular a
curiosidade e o interesse e desenvolver atitudes e
habilidades que possibilitem às crianças lidar melhor com
seu cotidiano e com o processo de ensino e aprendizagem
pelo qual passam na institukào escolar. Para alcançar tais
objetivos foram realizados encontros semanais de uma
hora de duraçâo durante todo o ano letivo com dois
grupos de cerca de 23 crianças em cada. Cada grtlpo foi
coordenado por duas estagiârias do quinto ano do nlicleo
de Psicologia Escolar e Educacional do curso de
Psicologia. Com a utilizaçâo de estratégias de trabalho em
grupo, como a técnica de grupos operativos, dinâmicas de
grtlpo, jogos cooperativos e discussöes, foram abertos
espaços de diâlogo e auto-expressâo, onde cada
participante pôde trazer à tona contetidos que puderam
ser trabalhados. Inicialmente as técnicas utilizadas
visavam a apresentaçlo pessoal, a descontraçâo e o
entrosamento dos componentes do grupo. Em seguida os
objetivos foram proporcionar maior conhecimento de si
mesmo e dos outros e maior integraçâo e cooperaçâo entre
os participantes, visando metas comurus ao grupo. Na
seqitência, foram trabalhadas a auto-estima e a motivaçâo
pessoal, motivaçâo tanto no que diz respeito às atividades
grupais gerais quanto com relaçâo às atividades escolares.
No decorrer do trabalho, as crianças mostraram maior
confiança em si pröprias e em suas possibilidades como
estudantes e aprendizes e uma auto-estima mais elevada,
refletindo nas relaçöes interpessoais e na motivaçâo para
com a escola. Ambos os grupos tiveram sucesso quanto à
corksecuçâo da proposta, embora diferenças significativas
pudessem ter sido obselwadas entre eles, especialmente
quanto ao fato de que algumas crianças m ostraram-se
mais resistentes ao trabalho, defesas mais diffceis de

Esta pesquisa teve como objetivo realizar um
levantamento de dados sobre os motivos que levaram a
escola ou a famflia a procurar o selwiço da Brinquedoteca
Psicopedagögica de um Centro Universitârio do interior
do Estado de D o Paulo, levantando também dados sobre
o histörico escolar e familiar das crianças encaminhadas.
Foram sujeitos vinte crianças atendidas na Brinquedoteca
Psicopedagögica, ano 2000, sendo quinze meninos e cinco
meninas, com idade variando entre 5 e 12 anos, cursando
da Pré-Escola à segunda série do Ensino Fundamental
(dezesseis crianças em escola pûblica, e quatro em escola
particular). A pesquisa caracterizou-se
metodologicamente como de Levantamento de Dados,
sendo utilizado como fonte, os pronttlârios das vinte
crianças atendidas. Os resultados mostraram , em relaçJo
à queixa, que nove das crianças sâo caracterizadas como
distrafdas, dispersas e desatentas; nove tem dificuldade
em leitura e escrita; três nâo querem mais ir à escola; oito
sâo rotuladas como agressivas e irritadas; seis nâo fazem
nada na escola; uma chora muito e é corksiderada imatura
pela professora; duas sö fazem o que querem; quatro nâo
cortseguem aprender nada; duas sâo agitadas. Com
relaçâo à histöria escolar dessas crianças, uma mudou de
escola; duas voltaram para a série anterior; seis sâo
repetentes; uma nâo quer ficar na escola. As demais
crianças nJo apresentam problemas escolares. A histöria
familiar das vinte crianças atendidas, evidencia que em
oito dos casos, os pais sâo separados; uma delas tem
ciûmes da mâe; em uma delas, o clima familiar é
tumulmado; duas das crianças possui pai alcoölico; em
uma o pai é usuério de droga; duas das crianças sâo
adotivas; em uma delas o pai nâo se relaciona bem com os
filhos; em uma delas, o pai suicidou-se; uma delas nâo
conhece o pai; duas tem relacionamento familiar
saudével. Como conclusâo, percebeu-se que a queixa
concentra-se, em sua maioria, na pröpria criança como
fonte do problema, ta1 como apontam os estudos de Patto
(1997) e Machado et al (1997), o que acaba levando a uma
psicologizaçâo e patologizaçào dos problemas. Em relaçâo
à histöria escolar e familiar das crianças atendidas,
evidenciou-se o quanto se faz necessério corksiderar
também as prâticas pedagögicas adotadas na escola, assim
como os componentes vinculares presentes no contexto da
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serem rompidas e maior dificuldade de transpor os
resultados para as situaçöes concretas do dia a dia e da
escola. O trabalho possibilitou uma maior valorizaçâo
pessoal dos participantes, a conscientizaçâo da
importância do papel que cada um ocupa no seu gnlpo
social e na sociedade mais ampla, como também
possibilitou desenvolver um maior senso crftico da
realidade em que vivem. Para os profissionais envolvidos,
os resultados mostraram que a intervençâo proposta
possibilitou uma série de mudanças, sendo eficaz para a
promoçâo da saûde e do bem estar das pessoas
envolvidas.

- Reszmos de Cp?/7l/nïclllt) Cielltf' fcJ
questöes educacionais mais amplas, tais como a
preocupaçào com a evasio e repetência escolar. As
preocupaçöes mais freqûentes referiram-se, no entanto, às
questöes metodolögicas do ensino da Matemàtica. Os
resultados alcançados na primeira etapa da disciplina
Psicologia da Educaçào nos permitem avaliar como
promissora essa forma de atuaçâo no ensino de Psicologia
na formaçâo de professores, pois permite ao professor dar
um novo significado ao seu fazer docente.

Palavras-chave: ensino de Psicologia,forvlaçàb ik projessores,
prética docente

Palavras-chave: Psicologia Escolar, fnslïlififfib educativa,
crifmfcs carentes.

ESC 44 ESTILO DE ENSINAR E DE APRENDER: UM
ESTUDO COM PROFESSORES E UNIVEIQSITXRIOS.
Mariana Gcrôfnl de Oliveira'h Larissa Carpintero de
CfIrf7fII/:(?**, Sonia Cniz*''e Solange M. Weschsler. PUC-
Campinas, SP.

A realizaçâo bem sucedida da aprendizagem no contexto
escolar acontece, quando se entende e cortsidera aptidöes
cognitivas, söcio-afetivas e motoras do aluno. Deve-se
ficar atento para melhorias em estratégias de ensino e de
motivaçào no processo de ensino-aprendizagem. Tendo
em vista o auxilio que o Psicölogo Escolar pode oferecer
ao professor, foi desenvolvido o presente trabalho com o
objetivo de investigar os estilos de ertsinar de professores
universitbrios e também os estilos de aprender de seus
alunos, bem como estabelecer as possfveis relaçöes entre
estilos de ensino-aprendizagem. Este estudo contou com a
participaçâo de 6 professores e 25 alunos da 2a série do
curso de Psicologia da Puc-campinas. Duas escalas do
tipo likert foram elaboradas, considerando os cortstructos
envolvidos nos estudos de Dunn e Dunn: Ambiente
Imediato, Elementos Emocionais, Elementos Sociolögicos
e Elementos Ffsicos. O procedimento corksistiu em duas
etapas distintas e concomitantes. O irtstrumento I foi
entregue a 10 professores; sendo 6 respondidas. O
instnlmento 11 foi aplicado em 25 alunos. Os dados
expressivos foram os que se seguem: quanto aos aspectos
ambientais que influenciam o estilo de erksinar e aprender,
é possfvel apontar para importância de estruturas ffsicas
que privilegiem a boa iluminaç:o e ventilaçâo nos
ambientes de trabalho e estudo. Quanto aos elementos
emocionais, professores e alunos concordaram em relaçâo
à persistência. Contudo nos itens que avaliavam
estrutura, os professores demortstraram ter mais
preocupaçâo com a estruturaçâo das aulas e atividades,
essa corkstataçâo nos remete a pensar no pröprio papel do
professor como mediador e que, portanto, necessita de
estrtzturaçâo para a eficâcia de seu trabalho.
Especificamente nos resultados dos alunos uma
contradkâo foi evidenciada, o fato deles gostarem de
questöes do tipo fechadas, mas por outro lado preferirem
redaçöes de tema livre. é muito interessante observar a
necessidade tanto dos professores quanto dos alunos por
trocas entre os pares (elementos sociolögicos). Nesse
sentido a universidade tem o papel de proporcionar
espaços que possibilitem as trocas e proporcionem o
exercfcio desse estilo que eles têm em comum. Quanto à
necessidade de intake, para os professores esse nâo foi um
item significativo enquanto que para ao alunos, esse
intervalo é essencial. Outro item que nâo apresentou
concordância foi o relativo à mobilidade, professores
sentem mais necessidade de movimentarem-se. Este dado
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ESC 43 O ENSINO DE PSICOLOGIA NA
PEKSPECTIVA DA REFLEXAO SOBRE A PG TICA DOS
PROFESSORES. (Diana Cc/wlllo de Canmlho, Ntkia Luiza
Duarte da Silveira, Mônica D.S. Gonçalves - Universidade
Federal de Santa Catarina - Florianôpolis/ SC)

O presente trabalho apresenta a experiência de ertsino de
Psicologia da Educaçâo em um curso de Licenciatura à
Distância em Matemltica, em andamento no perfodo de
maio a setembro de 2002. O pliblico alvo sâo 420
professores que jé atuam em uma rede estadual, no ertsino
médio e fundamental, mas nâo possuem formaçâo
especffica em Matemàtica. O objetivo da disciplina de
Psicologia da Educaçâo foi o de trabalhar os contetidos da
érea, garantindo a interlocuçâo com a experiência prstica
dos professores. A proposta procurou, além de
disponibilizar conhecimentos sobre a histöria da
Psicologia e as teorias de desenvolvimento e
aprendizagem, propiciar aos professores condköes de
operar com os conhecimentos adquiridos, ou seja,
interrogar as teorias psicolögicas tendo por base os
problemas enfrentados no cotidiano escolar. Tomamos
como referência para essa proposta as idéias
desenvolvidas por Lev S. Vygotsky a respeito dos
conceitos cientfficos e conceitos cotidianos e a importância
atribufda pelo autor ao processo de escolarizaçâo para o
desenvolvimento do psiquismo. Tal pressuposto teörico
serviu como base para as nossas estratégias de ensino-
aprendizagem em sala de aula, bem como para o processo
de avaliaçào, no qual os alunos apontaram problemas
vividos no seu dia-adia na escola e os analisaram tendo
por base as teorias estudadas. Entre os principais
problemas descritos pelos alunos, podemos destacar: a
inclusâo no ensino regular de alunos surdos e cegos; a
agressividade de alunos em relaçâo ao professor; o
desinteresse e a apatia dos alunos frente ao contelido,
como trabalhar com o erro no processo ertsino-
aprendizagem; como trabalhar na sala de aula com a
heterogeneidade de faixa etâria e de conhecimentos dos
alunos; como fazer uma avaliaçâo centrada no processo
de aprendizagem dos alunos e nâo na nota; como
trabalhar a relaçâo fanu-lia/escola; como trabalhar os
medos e bloqueios em relaçâo à Matemâtica; como
relacionar os conceitos desenvolvidos na disciplina de
M atemâtica com os conceitos cotidianos dos alunos; como
diminuir a evasâo escolar, a repetência e garantir a
melhoria no desempenho do aluno. Percebe-se que os
problemas apontados pelos alunos vâo desde questöes
referentes à relaçâo professor-aluno na sala de aula até
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pode ser entendido pelo fato dos professores ficarem em
pé durante as aulas, tendo maior autonomia para se
movimentarem. Com esse esttldo foi possfvel perceber
que existem semelhanças e diferenças entre os estilos de
ensinar e de aprender. Contudo, as diferenças nâo devem
ser vistas como dificultadores da relaçâo ensino-
aprendizagem e sim dados importantes e complementares
que podem ser bastantes liteis na orientaçao do trabalho
dos professores quando definem as estratégias e
contetidos para a sua açào pedagögica. O psicölogo
escolar tem um papel importante no levantamento e
anJlise dos estilos, bem como na mediaçâo entre os dados
obtidos e a prâtica cotidiana em sala de aula. Desta
maneira, é fundamental a realizaçâo de investigaçöes e
aprofundamento teörico sobre o tema que complementem
os dados apresentados nesse estudo.

Resumos de Ct/l?7xn/clilt? Cientlf' lca
como sua famflia é vista pela escola; reduzindo, dessa
forma, toda questào a um problema familiar. As
concepçöes de aprendizagem dessas professoràs mostram
que a escola detém um saber que a autoriza,
estabelecendo o que é cel'to ou errado na trartsmissào do
conhecimento, quando poderiam ser revistos, dentre
outros fatores, as pröprias concepçöes de aprendizagem
que estào presentes nessas instituköes escolares. A
concepçâo de que essas dificuldades decorreriam de uma
desestruturaçào familiar é posta em dûvida, visto que a
maioria dos alunos atendidos possui uma famflia
constitufda por pai/màe/irmàos e que durante os
atendimentos pudemos muitas vezes verificar que ''essa
dificuldade'' é muitas vezes fruto do deposito de uma
expectativa de fracasso por parte da escola. Em nossa
proposta trabalho, buscamos desconstruir o mito da
desestruturaçâo familiar como linica geradora das
dificuldades de aprendizagem, pertsando de que forma
essa famflia influencia esse aluno no processo de
aprendizagem e qual o modelo possfvel nesse processo
capaz de deslocar essa concepçâo que deposita nas
faml7ias toda responsabilidade sobre os problemas
vividos pelas crianças durante o processo de
aprendizagem, sem que o modelo de ertsino seja
questionado.

Palavras-chave: problemas no processo de cprcnffizlgcrn;
famklia; clknica

*'Alunas do Curso de Mestrado da Ptf - campinas,
Bolsistas CAPES.

Palavras-chave: Estilo de ensinar, estilo de aprender psicôlogo
escolar.

ESC 45 O MITO DA FAW LIA DESESTRUTUM DA
NAS CHAMADAS ''DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM''. Alessandra de Saldanlm da Cama*;
Anelize Teresinlta da .$W77c Araùjo; Claudia Barros Silva;
Fernanda da Veiga Olmi*; Flfizlfc Maria Cabral de Almeida;
Micheline Fraga Machado*; & Suely de Almeida Batista
Dessandre (Universidade Federal Fluminense - Niterôi, RJ)

Este trabalho tem por base a prâtica desenvolvida no
Curso de Exterksào ''Experimentando e construindo
modelos de atendimento clfnico com as chamadas
dificuldades de aprendizagem'', realizado no Selviço de
Psicologia Aplicada (SPA) vinculado ao Departamento de
Psicologia da Universidade Federal Fluminense; surgido
da necessidade de pertsar a interferência dos processos de
aprendizagem nos de subjetivaçlo e na experimentaçâo
clfnica, estendendo a interface entre os domfnios da
clinica e da educaçâo no que tange às problemâticas
inerentes ao processo de aprendizagem. Partindo da
hipötese de que as concepçöes sobre o que é ou nâo
aprender perpassam as prâticas na sala de aula e
detenninam o tipo de encaminhamento, recebemos
alunos encaminhados pelas irtstituköes de ertsino
ptiblicas ou privadas, tendo como eixo o atendimento
clfnico que inclui, dentro de sua dinâmica, a presença dos
pais ou responsâveis da criança e um representante da
institukâo que fez o encaminhamento. Avaliando-se, as
situaçöes que originaram o problema, as situaçöes
problemâticas que aparecem durante o processo de
aprendizagem sâo analisadas. Sâo feitas entrevistas com
os pais/responsâveis para situar a demanda dentro da
famflia e coletar dados sobre a cortstit-ukâo familiar. Um
questionârio é enviado aos professores para que
descrevam o que entendem por dificuldade de
aprendizagem, e baseado nesse questionârio foi verificado
que as concepçöes de aprendizagem dessas professoras
fragmentam o ato pedagögico e seus alunos em duas
metades: a cognitiva e a afetiva, nâo percebendo a estreita
vinculaçâo entre ambas; e que no que concerne aos
aspectos afetivos, a desestrutblraçâo familiar é apontada
or esses professores como a principal causa dasP
dificuldades de aprendizagem, vinculando as
expectativas de sucesso ou fracasso de um aluno ao modo
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ESC 46 DINAMICA DAS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM NA CONSTRUG O DE UM
MODELO DE ATENDIMENTO CLX ICO. Alessandra de
Saldanha da Gama*; Anelize Teresinha da Silva Araûjo;
Claudia Ffèrrt?s Silva; Fcrrlfmik da Veiga Olmi*; Flévia A'lllrfc
Cabral Jt' Almeida; Micheline Fraga Machado*; & Suely de
Almeida Batista Dessandre (Universidade Federal Fluminense -
Niterôi, RJ)

Esta pesquisa investiga as concepçöes de aprendizagem
presentes nas prâticas das irtstituköes educacionais,
considerando duas etapas distintasl um levantamento de
um arquivo jâ existente no SPA/UFF de 72 fichas de
psicodiagnösticos, do perfodo de 1997/99, e de 57 casos
atendidos, entre 2000/02, pelos alunos do Projeto de
Extensâo ''Experimentando e construindo modelos de
atendimento clfnico com as chamadas dificuldades de
aprendizagem'', vinculado ao Servko de Psicologia
Aplicada (SPA) do Departamento de Psicologia da
Universidade Federal Fluminense (UFF). O eixo principal
deste projeto é o atendimento clfnico que inclui
entrevistas com os pais ou resporkUveis das crianças e
jovens atendidos, assim como os seus professores,
procurando investigar todos os segmentos que sâo partes
integrantes de uma mesma dinâmica. Os dados foram
subcategorizados em idade, sexo, nfvel de escolaridade,
érea de encaminhamento e demanda por indicadores
cognitivos e subjetivos. A idade variével no primeiro
perfodo (1997/99) esteve entre 5 e 15 anos, com 26% de
meninas e 74% de meninos, enquanto que no segundo
perfodo (2000/02), entre 5 a 16 anosz com 35% de meninas
e 65% de meninos. No que se refere ao nfvel de
escolaridade, tivemos um universo de 17% da pré-escola,
34% da alfabetizaçâo, 29% da 1a. a 3a. série, 16% da 4a. a
8a. série, 1% do 1o. grau, 2% do 2o. grau, de 1997 a 1999 e,
um universo de 5% da pré-escola, 5% da alfabetizaçâo,
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43% da 1a. a 3a. série, 19% da 4a a 8a, 12% do 1o. grau, 9%
do 10 grau incompleto, 2% do 20 grau e 5% sem
identificaçâo, de 2000 a 2002. Quanto à ârea de
encaminhamento, no perfodo (1997/99) tivemos 8% da
Fanuqia, 41% da SaûIIe/SPA-UFF, 37% do Ensino, lo/o do
Jurfdico, 10 O/o do Ensino/saûde e 3% sem identificaçào,
enquanto que, no perfodo de 2000/02, verificamos 8% da
Famflia, 37% da Sa;A/SPA-UFF, 37% do Ertsino, 4% do
Jurfdico, 4% do Ensino/satide e 10% sem identificaçâo. A
partir dos dados de encaminhamentos feitos através da
àrea de ensino, as anélises indicaram que os professores
fazem referência a dois conjuntos de demanda, quando
realizam seus diagnösticos prévios: os modos cognitivos
de relacionamento de aprendizagem atribufdos aos
alunos e os modos subjetivos de relacionamento com tais
situaçöes. A ârea de ensino é a que encaminha o maior
nlimero de casos, a partir do que é possfvel crer que o
educador faça a sua avaliaçào apontando o que ele chama
de dificuldade de aprendizagem. Uma vez que esta
avaliaçâo efetuada por parte da institukâo apöia-se no
discurso cientffico vigente, passa a ter cunho de verdade,
possibilitando a viabilizaçâo da produçâo do fracasso
escolar, entendendo-se o discurso corrente quanto à
aprendizagem como tendo uma ligaçâo direta ao aspecto
cognitivo. A escola é que proclamarâ a capacidade de seu
aluno, determinando que aprender significa ''dominar''
todo um aparato oferecido, através do cognitivo.

Palavras-chave: encaminhavlento; demanda; indicadores
subjetivos e cognitivcs

/ècll//n(?l de Cpl?ll/n/clllt) Cientlf' lca
criatividade como sendo construfda socialmente, possfvel
a todos desde que suas condköes de vida pelmitam
envolverem-se em atividades que demandem o criar e
permitam o seu desenvolvimento. Apös o término das
atividades no contexto da disciplina ministrada, uma
nova etapa de entrevistas foi realizada, na qual 2 sujeitos
apresentaram uma concepçâo inatista de criatividade, 1
sujeito se remeteu à criatividade como processo söcio-
histörico, 1 sujeito apresentou uma resposta hibrida
(ambivalente), 1 sujeito nâo concedeu a entrevista e outros
6 sujeitos nâo responderam à questâo de forma direta,
sinalizando, contudo, para outras possibilidades de
transformaçöes, no tocante às elaboraçöes conceituais
acerca da atividade criadora.como resultado, constatou-
se que as respostas obtidas poderiam ser agrupadas em
duas grandes vertentes, no tocante à noçâo de
criatividade: uma que se sustenta numa noçâo de
natureza humana e outra que aponta uma leitura social e
histörica do sujeito, atenta às suas condköes reais de
existência.l-lâ, por sua vez, mudanças no que se refere à
incidência de respostas, indicando um movimento, por
parte da maioria dos sujeitos, de superaçâo de uma
concepçâo inatista de criatividade, para uma leitura que a
cortsidera como processo histörico-culttlral. Ressalta-se
também a mudança qualitativa no contelido das
respostas, pois se havia uma relativa fragmentaçào nos
conceitos apresentados no primeiro momento, as
entrevistas finais caracterizaram-se por uma compreensâo
teörica da questâo, o que julgamos ser decorrente do
processo vivido.

'Bolsas de Iniciaçâo Cientffica do programa
PIBIC/DAP/UFSC e CNPq

Palavras-chave: Criatividade; constituiçno do sujeito;
psicologia Jlïslérïco-crflétlrcl.

ESC 47 O CONFEITO DE CRIATIVIDADE SEGUNDO
ALGUNS ACADEMICOS DE PSICOLX IA DA UFSC:
MOWMENTOS PRODUZIDOS EM UM CONTEXTO DE
ESCOLARIZACAO FORMAL. Andréa Vieira Zanella, Silvia
Zanatta Da Ros, Alice Casanova dos Reisquelly Bedin França*
(Universidade Federal de Santa Catarina, Florian6polis, SC)

Colaborando com a discussâo atual em torno da
criatividade humana, vimos desenvolvendo um projeto
de pesquisa que aborda o processo de constituiçâo do
sujeito envolvendo adultos escolarizados em um contexto
de ensinar e aprender, tendo como foco de anâlise a
atividade criadora. O presente trabalho cortsiste em um
recorte desse projeto e analisa as transformaçöes nos
conceitos de criatividade de 11 acadêmicos do curso de
Psicologia da UFSC, regularmente matriculados em uma
disciplina optativa intitulada Psicologia da Criatividade.
As informaçöes foram coletadas através de entrevistas
semi-estruturadas individuais, realizadas no infcio e ao
final do semestre letivo, as quais foram trartscritas e
analisadas segundo a técnica de anâlise de contetidos.
Como aporte teörico-metodolögico optou-se pela
Psicologia Histörico-cultural, fundamentalmente as
contribuköes de Lev S. Vygotski e algurks de seus
interlocutores, posto que indicam caminhos para abordar
a cortstitukâo do sujeito em sua singularidade, sendo esta
entendida como inexoravelmente social. Nas entrevistas
iniciais, a maior parte dos sujeitos (7) demonstrou
entender criatividade como qualidade inerente ao sujeito
e presente em todas as pessoas; em outras palavras,
potencial que requer liberdade para ser expresso, idéia
esta que se aproxima de ' uma concepçâo inatista de
criatividade. Os demais sujeitos (4), por outro lado,
manifestaram através de seu discurso uma concepçâo de

Introduçâo: Em agosto de 1999, foi iniciado o programa
institucional interdisciplinar com os cursos de Psicologia,
Enfermagem, Fonoaudiologia e Odontologia do Centro de
Ciências da Salide da UNIVALI. O ''Projeto de atençào à
educaçâo e satide na comunidade escolar'' atende 36
professores e funcionârios, 434 alunos assim como suas
famflias. Com ênfase na dimensJo pedagögica, têm-se
buscado estratégias metodolögicas que viabilizem a
cortstruçio coletiva de conhecimentos nos campos da
saûde e educaçào. Objetivos: Contribuir para o
desenyolvimento integral da comunidade escolar,
traçando e executando açöes de âmbito
preventivo/educativo na promoçâo da saûde. Cultivar
grtlpos de trabalho interdisciplinar para o favorecimento
de novas tecnologias de educaçâo e prevençâo dos
assuntos relacionados à satide. Método: O primeiro
momento foi de mobilizaçâo da equipe de professores e
bolsistas em conhecer a realidade da escola e levantar as
possibilidades de açâo, através de reuniöes com a direçâo,
equipe técnica pedagögica e docentes, observaçöes e
entrevistas semidirigidas. Estabeleceram-se as prioridades
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ESC 48 PROGRAM A INTERDISCIPLINAR EM
EDUCAIAO E SAUDE. Léia Viviane Fontoura, Salete
Galvan, Adir Luiz Stiz, Adriane Baggio. Alessandra Sebben
Covolo*, Ana Paula Boeira Lencina*, flcfnc Rocha Pinheiro*,
Arftm: Mezadri*, Emanuella Sauto Arrosi*. (Centro de
Ciências da Saûde; Curso de Psicologia; Universidade do Vale
do Itajak I tajat/sc)
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de inserçâo na irtstituk:o. Todas as açöes sâo discutidas
em grupo, com reuniöes semanais, na qual se originam
subprojetos que integram as intervençöes. Atualmente,
encontram-se em andamento três açöes: llAssessoria aos
professores nas dificuldades encontradas em sua prâtica
docente, com acompanhamento semanal em sala de aula;
2) Formaçâo continuada dos docentes e equipe
pedagögica com encontros mertsais, discutindo temas
como: desenvolvimento humano, relacionamento com os
alunos, sexualidade, satide, entre outros, conforme a
demanda destes, promovendo a autonomia e valorizaçâo
do profissional; 2) Intervençâo educativa/preventiva com
grupos de adolescentes, com iruserçào quinzenal em todas
as turmas de 5a à 8a série e classe de aceleraçio,
trabalhando com vivências nas relaçöes interpessoais e
abrindo espaço para discussâo de temas do interesse dos
alunos. Realizou-se também seis oficinas para
adolescentes, trabalhando os temas trartsversais.
Ocorreram no segundo sâbado de cada mês. Aprofundou-
se o conhecimento dos temas debatidos, promovendo o
posicionamento crftico e propiciando condköes de
enfrentamento a situaçöes de riscos sociais. - Resultados:
Corkstatou-se na anâlise da irkstitukâo, as dificuldades na
realizaçào de atividades coletivas, revelando problemas
de relacionamento interpessoal dos vârios atores sociais
da comunidade escolar. Observa-se uma reduçâo de
atitudes agressivas e maior cooperaçâo dos grupos. A
partir das intervençöes, verificou-se a diminukào do
fndice de problemas relacionados à salide e a otimizaçâo
das relaçöes interpessoais. Percebe-se a boa participaçâo e
receptividade da populaçào atendida nas açöes
desenvolvidas. - Conclusâo: A avaliaçâo dessa experiência
perm itiu observar um envolvimento significativo entre o
trabalho dos professores e dos bolsistas na escola e a
mobilizaçào desta para mudanças na relaçào professor-
aluno, na valorizaçâo do yrofessor e no uso de propostas
pedagögicas inovadoras. E necesslria uma trartsformaçâo
social no espaço educacional com o propösito de alterar
positivamente a qualidade de vida na comunidade
envolvida. Entende-se que, para trabalhar com educaçio e
satide, é necesslrio se despojar de um enfoque
funcionalista e constnlir uma relaçâo dialögica,
trartsformando açöes individuais em coletivas.

Palavras-chave: educaçâb; saûde; interdisciplinaridade

- Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
cöpia de textos e exercfcios avaliativos, com pouca
participaçâo dos alunos. A intervençâo teve como objetivo
central opormnizar aos alunos de 5a. a 8a. séries
discutirem criticamente esses contetidos, tendo como
fundamento o pröprio conhecimento e experiências, a
realidade escolar e os problemas pessoais e interpessoais.
Essa estratégia manteve as caracterfsticas de
interdisciplinaridade e trartsversalidade. Os temas
relacionados às questöes de ética, pluralidade cultural,
meio ambiente, satide, educaçâo sexual, trabalho e
consumo foram trabalhados em cinco encontros. A
realizaçào ocorreu aos sébados pela marthà como
atividade extraclasse, envolvendo alunos e professores de
ambos os turnos de funcionamento da escola, orientadora
educacional, bem como, bolsistas e professores dos cursos
de psicologia, enfermagem, fonoaudiologia e odontologia.
O planejamento das oficinas procurou voltar a prJtica
educacional, com base na teoria da atividade para a
compreertsàk ' da realidade social, dos direitos e
responsabilidades em relaçào à vida pessoal e coletiva e
afirmaçâo do princfpio da participaçâo polftica, servindo
também como capacitaçâo para os professores. Ao final de
cada encontro os participantes o avaliaram através do
preenchimento de um formulério, que serviram também
para acolher as sugestöes e planejar novas açöes. O
resultado foi positivo, os alunos participaram ativamente,
indicando o alcance do objetivo. As oficinas permitiram a
sersibilizaçâo dos alunos de que n;o existe sujeito
socialmente omisso e que cada um contribui na
caracterizaçâo do meio social em que estâ irkserido; na
valolizaçâo da pröpria fonnaçzo como requisito para
realizaçâo dos projetos de vida; na discussào de
problemas escolares e apresentaçâo de soluçöes.

Palavras-chave: Tevlas transversais, cfflztufûb, satide,
interdisciplinaridade

ESC 50 ESTXGIO SUPERVISIONADO EM
PSICOLOGIA EDUCACIONAL: UMA INTERVENG O
COM O CORPO DOCEU E E O CORPO DICENTE.
Patrt'da Toscan Thomas'; Sabrina Annoni Pazeto* e M auro
ps?' da Rosa. (Universidade do k'flk do Itajal', Departamentn de
Psicologia, Biguaçu-sc)

ESC 49 TEM AS TM NSVEIQSAIS: UMA
INTERVENIAO INTERDISCIPLINAR. Léia Viviane
Fontoura; Adir Luiz Stiz; Salete Galvan; Matheus Vilon M . de
Oliveira*; Renata Pm ncr de Castre*; Liliana Souza Snovarski*;
A#rfcrlc Baggio*; Alessandra Sebben Covolo''; Ana Paula Boeira
Lendna') Rosana Pereira*; Elaine Rocha Pinheiro*; Arffmc
Mezadti'; Emanuella Santo Arrosi''. (Universidade do Vale do
Itajat'. Centro de Ciências da Saûde. Curso de Psicologia.
Itajat/sc)

Este trabalho tem por objetivo viabilizar a intervençâo de
questöes relacionadas a inter-relaçâo dos professores e
dos demais funcionérios de uma escola pliblica do
municfpio de Biguaçu, situado na grande Florianöpolis,
bem como infonnar os alunos do ensino fundamental
sobre a importância da aprendizagem escolar, ressaltando
métodos eficazes de melhorar a qualidade do esm do. Esta
proposta foi desenvolvida através de 7 dinâmicas de
gnlpo tendo em média a participaçâo de 16 pessoas do
corpo docente e funcionârios da referida escola, sendo que
todos os membros envolvidos foram previamente
convidados a participarem das atividades realizadas. A
utilizaçâo das dinâmicas de grupo possibilita a reflexâo
sobre os temas abordados, sendo um deles a auto-estima,
visto que a baixa remuneraçâo do professor faz com que
este diminua o interesse por seu trabalho, colocando
rofessor e ensino na condkao de ''dom'', desrespeitandoP
assim o aspecto profissional da atividade do mesmo.
Outros assuntos trabalhados foram: conhecimento mkituo,
confiança e desconfiança, a importância da escuta, o
respeito pelas diferenças e as situaçöes cotidianas da
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O M inistério da Educaçâo e Cultura sugeriu incluir os
contetidos relacionados com a construçâo da cidadania
nas escolas, sob a forma de Temas Trartsversais. Com este
intuito, o projeto Atençâo à Educaçâo e Satide na
Comunidade Escolar - PAESCE, que vem sendo
desenvolvido em uma escola estadual no municfpio de
Itajaf/sc, apös uma anâlise da instituiçâo, optou trabalhar
esses conteûdos através de oficinas. Os temas estavam
sendo abordados em uma ûnica disciplina, através da
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vivência em sala de aula. Assim, o psicölogo no contexto
escolar tem como objetivo aumentar a qualidade do
processo educacional, fazendo uso de teorias e técnicas
dos conhecimentos psicolögicos. J5 o trabalho com o
corpo discente foi realizado através de 17 palestras
informativas, sendo que foi realizada uma palestra por
turma, abrangendo aproximadamente 625 alunos, desde o
pré-prima'rio até a quarta série, pois as mesmas viabilizam
um novo olhar sobre as questöes do ensinar e do aprender
promovendo a capacidade de reflexâo e corkscientizaçao a
cerca do referido tema, sendo que é através destas que
poderâ se criar um novo espaço para a interaçâo entre
alunos e professores. Esta proposta esta cakada no fato de
que todo indivfduo tem condkâo de aprender sempre. Os
seguintes assuntos foram abordados: os facilitadores da
aprendizagem como a concentraçao, a disciplina referente
aos horârios de estudo, a relevância de questionar a cerca
das dificuldades e a importância da realizaçâo das tarefas
de casa, bem como o objetivo final da aprendizagem. Os
resultados evidenciaram avanços na inter-relaçâo do
corpo técnico da escola, possibilitando que os mesmos
refletissem sobre os assuntos abordados promovendo
mudanças significativas para o desenvolvimento do
grupo enquanto sujeitos ativos na educaçzo formal. No
que se refere as palestras, tomando o professor como
mediador, percebeu-se que os alunos passaram a
questionar mais durante as aulas, havendo também uma
tentativa de organizaçâo dos horârios de estudo,
possibilitando uma interferência do aluno nas simaçöes
de aprendizagem através da interaçâo.

- Reszlnos de Ctm=ïclllp Cientiflca
composto por 24 iterks com numa escala tipo Likert,
variando de () = nunca a 5 = sempre; questöes referidas às
horas dedicadas ao estudo, a autopercepçâo de bom
estudante, indicando-a numa escala que variava 0 =
Péssimo a 5 = excelente, e por fim, sua nota no final do
ano, recorreu-se para isso uma consultar no histörico
escolar. Bem como, sexo, idade, classe social. Resultados:
A partir de uma correlaçâo de pearson observou-se que o
tipo apenas o tipo de lazer instrutivo relacionou-se com os
indicadores de rendimento escolar: às horas dedicadas ao
estudo (r = 0,20, p < 0,01), a autopercepçâo de bom
estudante (r = 0,27, p < 0,01) e a nota no final do ano (r =
0,08, p < 0,0$. Quanto a predkâo do rendimento escolar a
partir do hâbito de lazer, apenas o tipo instrutivo foi
capaz comprovar sua explicaçâo para os indicadores: às
horas dedicadas ao eshldo (b = 0,23), a autopercepçâo de
bom estudante (b = 0,28) e a nota no final do ano (b=
0,09).Conc1usâo: Com isso é possfvel perceber a
necessidade, tanto de considerar o tipo de lazer, quanto à
direçâo e dedicaçâo que é destinada para a diversao dos
joverts, tanto na escolar quanto em seu cotidiano. Nâo se
trata aqui de repressâo a diversao e muito menos a
desvalorizaçâo desta, o fato estâ em se tratar o tempo livre
numa perspectiva capaz de formar cultural e
individualmente o jovem, enfocando sua eficiência e êxito
escolar.

Palavras-chave: Hébitos de lazer; Rendimento escolar;
Adolescentes

ESC 51 RENDIMENTO ESCOLAR E AS DIMENjOES
DE HXBITOS DE LAZER: PREDIZENDQ A EFICACIA
ENTRE EXITO ESCOLAR E DIW KSAO PAIIA O
JOW M. Nilton S. Jbrraip (CEULP - ULBRA); Valdiney P.
Gouveia (Universidade Federal da Parat-ba); Alicia Omar
(CONICE T); ïellen C/lrislinc Ferreira Neto e Ludimila Ines
Nunes Prestes (CE ULP - UL8M I

O problema do rendimento escolar seja em estudantes do
nfvel fundamento ou médio, têm recebido diferentes
enfoques de anâlise e apontado urgentes soluçöes: da
avaliaçâo a prâtica docente à participaçâo familiar, bem
como, a organizaçâo da escola e o tipo de orientaçao
culmral (Formiga e cols. 2002). Cada um com seu valor e
importância, porém, discute-se sobre a influência que a
diversâo possa ter quanto ao o êxito escolar dos jovens. A
diversâo atualmente tem sido discutida tanto pelas
irustituköes, fanlias, clubes de lazer e populaçâo em
gerat fazendo repensar a forma de lazer que os
adolescentes vivem e sua eficiência na formaçâo pessoal e
social dos mesmos.segundo Pais (1998) o cotidiano das
pessoas pode proporcionar atividades capazes de
corkstruir hâbitos, e assim, formar costumes, de prazer ou
aborrecimento. Com o avanço da rnfdia em geral, tem se
destacados tipos de lazer que fomentam a violência, e
quase nada, na formaçào cultural, neste é
significativamente importante para dimensâo
educacional. Neste trabalho pretende avaliar a relaçâo e
predkâo entre os indicadores do rendimento escolar e os
hâbitos de lazer. Método: 710 jovens participaram deste
esttldo, com idades entre 15 e 22 anos (M = 14,8, DP =
1,57), distribufdos eqûitativamente quanto sexo. Estes
responderam uma escala atividades de hâbitos de lazer
(Formiga, Queiroga, Gouveia, Andrade e Meira, 2001)
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ESC 52 O BRINCAR E A CONSTITUIG O
SUBJETIVA: A IMPORTâNCIA DA DIMENSXO DE
OUTRO PRIMORDIAL NA EDUCAG O. *Michele
Ramersy-Geselda Baratto, e **Carla Regina Cumiotto
(Llniversidade Regional de Blumenau, Dtyurlcrlcnlo de
Psicologia, Blumenau/sc)

Este trabalho procura elucidar como se dâ a constitukào
subjetiva do bebê no primeiro ano de vida na perspectiva
da Psicanâlise, buscando saber qual a funçâo do brincar
no processo de humanizaçâo, jâ que em uma pesquisa
anterior - ''Institucionalizaçâo Precoce: Os Efeitos da
Separaçâo Mae-Filho no Primeiro Ano de Vida'' -
observou-se que os bebês que freqûentam creches, além
de chorarem menos que aqueles que permanecem com
suas mâes, apresentam atrasos na aquiskâo do controle
motor delicado. Nesse sentido, propöe uma definkâo do
brincar que se dâ muito antes do nascimento biolögico
propriamente dito, perguntando ainda, se o brincar
poderia ser tomado como uma alternativa para suprir
possfveis falhas no processo de subjetivaçao. O brincar é
uma atividade humanizadora, que se inicia antes do
nascimento biolögico do bebê, em que a mâe, brinca com
as palavras no sentido de cortstnzir uma imagem para o
sujeito por vir. Assim, o brincar se apresenta como uma
atividade corustituinte da subjetividade, jâ que é através
dele que o bebê poderâ suportar uma necesséria e
fundamental separaçâo, esta que irâ permitir a nâo
identidade na simbiose mâe-bebê, possibilitando assim, a
constitukâo de um eu para o pequeno sujeito. Processo
que implica na construçâo da imagem e esquema
corporal, além de suas conseqïiências no desenvolvimento
neuro-psico-motor da criança. Desta forma, os processos
cortstituintes da infância se fazem entremeados pela
dimertsâo do brincar. Sendo na ausência desta, que se
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encontram as sintomatologias graves presentes na caracterfsticas peculiares da fase escolar e atividades que
infância, pois, a condkào para o brincar é a sua relaçâo os instrumentalizaram em relaçâo às estratégias
com um Outro desejante. Desta forma, o referente pedagögicas adequadas a realidade do aluno. Foram
trabalho contribui para pontuar o incessante trabalho que organizadas atividades culturais como gincanas, datas
o sujeito tem que realizar para se humanizar, e que esta comemorativas, associadas ao contetido curricular,
humanizaçâo nào se restringe aos cuidados bésicos cortsiderando que este tipo de atividade inexistia na
relacionados às necessidades de um organismo vivo. Mas, escola. Analisando esta realidade à luz de Wallon,
que em se tratando de pequenos sujeitos, tem que haver percebe-se que para este autor o movimento tem f'unçao
uma suposkâo de sujeito, o desejo de um outro posto em ''afetiva'', pois é através dele que a criança expressa suas
cena. Nesse sentido, levando-se em conta a dimertsào de emoçöes; f'unçào ''de manipulaçào'' do meio extemo e
Outro Primordial, pensa-se o brincar no primeiro ano de ftlnçâo ''postural'' onde a movimentaçâo tônica e postural
vida como uma alternativa para suprir possfveis falhas de reflete o curso do pertsamento, dando sustentaçâo à
relaçào que pode haver no ingresso do bebê na creche. atividade de reflexào mental. Assim, a insistência dos
Contudo, nâo no sentido de criar mais uma metodologia educadores na manutençâo da postura sentada e a
educacional ou discurso cientffico sobre parâmetros do repressào da expressividade do aluno prejudica o
desenvolvimento infantil. Mas, de retomar a dimensào de desenvolvimento global da criança, provoca ainda mais a
Outro primordial na Educaçio, jé que no primeiro ano de indisciplina e até os atos mais agressivos dos alunos. Estes
vida, trata-se da constitukâo subjetiva, do processo de e os educadores entram num jogo vicioso, chamado por
humanizaçâo dessa populaçâo tJo pequenirta. Wallon de ''circuito perverso das emoçöes'' provocando o

desgaste da relaçâo, culminando freqiientemente na
* Michele Kamers: Acadêmica-estagiéria do 90 semestre j ao do aluno do contexto escolar

. Quanto maiorexpu sdo curso de Psicologia, estagiâria do Hospital Santo jareza o professor tiver das suas emoçöes maisc
Antônio, ex-bolsista do PIPE (Programa de Incentivo à j te administrarâ os conflitos surgidos. Assim, éfaci men
Pesquisa da FURB) e bolsista do CNPQ. indisciplina ou necessidade de expressâo o
''Geselda Baratto: Psicöloga e Psicanalista, professora e comportamento dos alunos desta escola? Sob o prisma
supervisora da Universidade Regional de Blumenau e walloniano, cortsidera-se como aspectos propulsores do
mestre em Psicologia Clfnica pela Universidade Tuiuti do desenvolvimento, a necessidade de se movimentar para
Parané. coordenar o pensamento e a atençio difusa, a

Palavras-chave: Bebês, l/H7lclr, educaçtïo

ESC 53 INDISCIPLINA
EXPRESSâO: CONTRIBUIIXES DE HENRI WALLON
PAM  A INTERW NIAO PSICOLX ICA. Lûcia Helena F.
Mendonça Costa, Carliene Freitas da Silva, (Faculdade de
Psicologiaj Universidade Federal de Uberlândia-Mc).

OU NECESSIDADE DE

cortfrontaçâo com o conhecimento do outro para delimitar
seus pröprios papéis. Para os educadores, devido suas
crenças, sua pr/tica pedagögica inadequada e,
provavelmente, por falta de conhecimento, acreditavam
ser indisciplina, provocava-a e a mantinha. Através da
intervençao realizada foi possfvel sertsibilizar os
professores e diminuir a frequência das queixas. Portanto,
cabe ao psicölogo compreender os fatores sutis que
desencadeiam as queixas nas escolas e propor soluçöes
adequadas, instrumentalizando e ampliando a visào dos
educadores para uma efetiva prâtica mais efetiva.Considerando a relevância e a necessidade da atuaçâo do

psicölogo em irkstituköes educacionais, este trabalho
pretende analisar a queixa de uma escola pûblica,
indisciplina e a agressividade de alunos de la à 4a séries
com idades entre 6 e 15 anos, sob a ötica do referencial
teörico de Henri W allon, expondo suas corsideraçöes e
apresentando a intervençâo realizada. A partir de
observaçöes, entrevistas, dinâmicas e levantamento de
necessidades caracterizou-se a irtstitukâo, professores e
alunos identificando os fatores desencadeantes da queixa.
Os educadores apresentaram os alunos como incapazes
de aprender, indisciplinados, provenientes de famflias
desestruturadas. No entanto, foi observado muitos alunos
com dificuldades de aprendizagem, porém criativos em
suas brincadeiras. Esta percepçâo dos educadores
influenciava seus comportamentos e suas préticas
pedagögicas, consideravam qualquer açâo dos alunos
como ataque ou agressividade; culpabilizavam as
condköes familiares pelos comportamentos e a nâo
aprendizagem dos alunos; suas estratégias de ensino eram
monötonas, desinteressantes e desmotivadoras, deixando
os alunos ociosos nas aulas; usavam regras para tolher e
punir qualquer movimento dos alunos em sala de aula e
reagiam de forma agressiva para com eles. Nestas
condkôes, realizou-se atividades com os educadores
propiciando reflexöes quanto a sua prética pedagögica,
suas crenças e suas relaçöes com os alunos, compreertsâo
acerca do desenvolvimento infantojuvenil, das
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Palavras-chave: indisciplina, f/lferflcrlflb psicolôgica, Henri
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ESC 54 A EDUCAG O SEXUAL NA REVISTA NOVA
ESCOLA:. Adriana Cândido da Silva*, Leila MCHJ Ferreira
Salles (Dqmrtamento de Ellzclflo, UNESP, Rio Claro, SP)

Esse estudo teve por objetivo identificar no periödico
Nova Escola os artigos referentes à. orientaçâo sexual
buscando verificar o espaço ocupado pela temâtica no
âmbito da coleçâo e sistematizar e analisar essas
produçôes. Para tanto foram analisados os 118 ntimeros
publicados entre março de 1986, ano de inicio da coleçâo,
a dezembro de 1998. No total, foram selecionados 120
adigos que se cortstitufram em objeto de anilise. Esse
estudo se qualifica como uma pesquisa documental e a
técnica empregada para o exame dos documentos foi a
anélise de contetîdo. A unidade de anâlise tomada foi o
texto. Nos textos buscamos identificar os temasz ênfases e
padrôes que emergiam da leitura do material. Os artigos e
textos publicados foram, a partir dessa leitura,
classificados em 4 categorias. Na categoria escola e
sexualidade foram classificadas 51 reportagens que
tratavam de questöes relacionadas a sexualidade no
âmbito escolar enfocando situaçöes que os professores e
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outros profissionais da educaçâo se deparam em sala de
aula ou nos corredores e pltios da escola. Na categoria
prevençâo e doenças sexualmente transmissfveis foram
enquadradas 36 reportagens que tratavam de temas
relativos à prevençâo a DSTS. Na categoria adolescente e
sexualidade, foram classificadas as reportagens, num total
de 25, que tinham por enfoque central retratar o que os
adolescentes pensam sobre a sexualidade, indicar
algumas caracterfsticas dessa faixa etâria e discutir a
relaçào entre sexualidade adolescente e problemas sociais
como gravidez precoce. Na categoria sociedade e
sexualidade foram enquadradas 8 reportagens que
enfocavam aspectos como repressâo sexual, estereötipos e
preconceitos sociais associados a sexualidade, aborto e
abuso sexual. O estudo mostrou que a orientaçâo sexual é
um tema constantemente abordado pela revista e que
parece existir uma convergência entre a concepçâo de
orientaçâo sexual presente na literatura da ârea e aquela
veiculada no periödico. A literatura na ârea e a revista
assemelham-se quanto à concepçâo de orientaçâo e
educaçâo sexual, a importância da orientaçâo sexual no
âmbito escolar, a necessidade de uma formaçâo adequada
do orientador para attlar nessa ârea. Hâ também
convergências que o trabalho docente nessa temética seja
realizado em diferentes disciplinas, a partir dos
questionamentos e comportamentos dos alunos em sala
de aula, e que seja abordado interdisciplinarmente. Mas a
anâlise mostrou também diferenças entre a revista e a
bibliografia da érea pois a ênfase norteadora das
reportagerts veiculadas na revista Nova Escola é a
indicaçâo de normas, préticas e padröes de conduta pelos
quais os professores podem pautar-se em sala de aula. A
importância da irtstrumentalizaçao do professor ficou
evidenciada em todas as categorias nas quais os artigos
foram classificados e analksados.

'Bolsista de iniciaçào cientffica FAPESP

Palavras-chave: escola, nrknlcff'fn sexual, ffnclncil,
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abuso sexual e da legislaçào referente ao tema, além de
falharem na identificaçào de procedimentos adequados e
sugerirem procedimentos inadequados frente a casos de
crianças sexualmente abusadas. O objetivo da Fase 02 foi
avaliar a eficâcia de uma intervençâo com educadoras no
sentido de capacitl-las a atuarem com casos de abuso
sexual. As participantes desta fase foram 11 educadoras
que js haviam participado da fase 01, sendo que cinco
participaram da intervençâo e seis (por optarem pela nâo
participaçâo) formaram um grupo controle. A intervençâo
correspondeu a três encontros de três horas de duraçâo
cada um, realizados na Secretaria Municipal de Educaçâo.
As atividades dos encontros envolveram exposköes orais
sobre o tema, atividades prâticas, exposköes sobre a
legislaçào, apresentaçöes de vfdeos e filmes e role-play.
Foram aplicados dois irtstrumentos (Registro sobre abuso
sexual e Questionârio sobre conhecimento e crenças a
respeito de abuso sexual) para ambos os grtlpos, a fim de
avaliar o desempenho das participantes no infcio, ao final
dos encontros, e quatro meses apös a intervençâo. Os
resultados demoastraram que em relaçâo a irtfonnaçöes e
crenças sobre abuso sexual, o grupo que recebeu a
intervençâo apresentou um aumento estatisticamente
significativo em seu desempenho nas três aplicaçöes do
instrumento. Jâ para o grupo controle, este desempenho
manteve-se estâvel entre as duas primeiras aplicaçöes e
apresentou decréscimo entre a segunda e a terceira
aplicaçào. Em relaçào a modificaçöes nos procedimentos
referentes a encaminhamentos e dentindas, no grupo que
recebeu a intervençâo houve uma alteraçâo discreta, mas
significativa entre as duas primeiras aplicaçöes do
instrumento, sendo que entre a segunda e terceira
aplicaçâo houve modificaçöes bastante significativas; e no
gnlpo controle estes mantiveram-se estâveis entre as três
aplicaçe s. As consideraçöes finais apontaram para a
necessidade de estudos com outros profissionais que
lidam com crianças, como diretores de escola. Por fim o
estudo enfatiza a inclusào do tema abuso sexual em
polfticas educacionais.

'Trabalho financiado pela FAPESP.
Palavras-chave: lusc scxucl, edtlcckores, preflcnff-fo.ESC 55 CAPACITAG O DO EDUCADOR ACERCA

DO ABUSO SEXUAL INFANTIL. Rachel de FCHC Brino
(LAPREM - Departamento de Psicologia, Universidade Federal
de Sfib Carlos, 5J(? Carlos, SP); Izcic Cavalcanti de
Albuquerque Williams (LAPREU - Dqmrtamento de
Psicologia, Universidade Federal de SJn Carlos, SJo Carlos,
SP).

A violência por abuso sexual é mais diffcil de ser
identificada por nâo apresentar, na maioria dos casos,
marcas ffsicas. é possfvel capacitar pessoas que lidam com
crianças a identificar vftimas de abuso sexual por meio da
identificaçâo de sintomas. Os professores, em geral,
podem desempenhar um importante papel no diagnöstico
precoce se aprenderem a diferenciar tais sintomas. O
estudo compöem-se de duas fases: Fase 01 - Concepçöes
do educador acerca do abuso sexual e Fase 02 -
Intervençâo com as educadoras. O objetivo da Fase 01 foi
caracterizar o repertörio de informaçöes das educadoras
de escolas municipais infantis no que refere-se a abuso
sexual infantil. As participantes desta fase foram 20
educadoras de EMEIS. Foram realizadas entrevistas,
utilizando-se um roteiro, na pröpria escola da educadora.
As informaçöes foram analisadas e divididas em oito
categorias. Os resultados apontaram que a maioria das
educadoras possufa informaçöes insuficientes acerca do
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ESC 56 FORMAG O DE PROFESSORES EM
INFORW TICA NA EDUCAG O ESPECIAL:
CONSTRUINDO UMA PG TICA REFLEXIVA. Izabel da
Costa Ncpcs Ferreira (Projessora do Mestrado em E#/zcflflo,
UERJ), Alba Wciss'' ( mestranda em Efllzccf#c, UER/), Mara
Lûcia Cmz+* ( mestranda em Educaçâo, UERJ), Elizabete
Antunes (Apae-Rio), Lucia Miranda ( Apae-Rio), Mcrfc
Aparecida Ivas Lima (Apae-Rio), MCHC da GMHC Gonçalo
(Apae-Rio), Tatiana dos Santos (Apae-Rio) (R.J.)

0 presente trabalho tem por objetivo apresentar e analisar
o processo de fonnaçâo em serviço de professores para o
uso da informa-tica na educaçâo especial, com pessoas
portadoras de deficiência mental, realizado na APAE-IUO.
Foi corustrufdo na parceria entre o Programa de Mestrado
em Educaçâo, Linha de Educaçâo Especial/tlRl e a
Equipe do Laboratörio de Informâtica da APAE-W O. O
Grupo de Pesquisa do Mestrado em Educaçao
Especial/uERl investiga sobre o uso do computador na
Educaçâo Especial, tanto nas possibilidades de criaçâo de
novas relaçöes entre os sujeitos portadores de deficiência
mental com a informaçâo e seu processamento, quanto na
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abertura de novas modalidades de aprendizagem ou de
realizaçào de atividades que sâo consideradas quase
impossfveis fora do ambiente computacional. Uma das
vertentes de estudo é a anâlise da folnnaçâo de professores
que procure desenvolver uma postura reflexiva, através
da apropriaçâo e execuçâo da informética na educaçâo,
dentro da abordagem do Construcionismo
Contextualizado proposto por José Armando Valente. O
trabalho desenvolvido na Apae-ltio buscou construir esta
prâtica reflexiva, priorizando o fortalecimento da
autonomia na utilizaçâo do computador como recurso
pedagögico, a criatividade no planejamento,
implementaçào e avaliaçâo de projetos, sendo o
desenvolvimento de habilidades técnicas conquistado
gradualmente. Foi proposto um curso com currkulo
apresentado como linhas gerais norteadoras,
constantemente confrontadas com a realidade.
Estruturaram-se encontros sistemâticos com discussâo de
textos, dinâmicas de apresentaçâo de softwares e
exposkào pelas alunas/professores de atividades
planejadas e desenvolvidas por elas. No laboratörio,
contaram com a presença da professora de apoio em
informâtica na educaçâo. Os momentos de apresentaçâo,
pelas alunas/professoras, das atividades foram de
fundamental importância, porque ao organizarem-nas por
escrito puderam tomar consciência e obter um primeiro
nfvel de reflexâo e ao se exporem diante do grupo,
vivenciaram situaçöes de debate, crftica e depuraçâo de
suas idéias e propostas. O curso buscou promover nas
alunas/professoras o pertsar sobre suas açöes e sobre seus
pensamentos e sentimentos no processo de apropriaçâo e
aprendizagem dos recursos, esperando ter contribufdo
para ressignificaçâo dos seus modelos de
aprendizagemrs resultados preliminares mostraram que
os professores vêm vencendo as dificuldades/resistências
iniciais e começaram a criar altemativas pedagögicas mais
adequadas, combinando os recursos da informâtica com
as atividades de sala de aula.

Palavras-chave: formaçno de professores, fn/prvllicc
educativa, JICJCiJ/TCiJ mental

Resumos de Comunicaçâo Cientiflca
Sfndrome de Down. Para tanto, faz-se necessâria a
identificaçâo das dificuldades que os pais enfrentam
durante o processo de educaçâo dos seus filhos para que
essas dificuldades sejam superadas e a aprendizagent seja
concretizada. O objetivo é identificar as dificuldades
enfrentadas pelas mâes que lidam com o ertsino de
comportamentos necessârios para a aquiskâo de uma
independência diéria de crianças portadoras de Sfndrome
de Down. Foram realizadas entrevistas com cinco mâes de
crianças portadoras de Sfndrome de Down com idade de
sete a treze anos matriculadas em uma escola especial
pliblica, localizada em uma cidade de médio porte no
litoral de Santa Catarina. O roteiro de entrevistas foi
elaborado para identificar comportamentos das mâes que
podem estar relacionados ao aumento ou diminukâo da
possibilidade de uma criança portadora de Sfndrome de
Down conquistar sua independência diâria, as prâticas
desenvolvidas para essa aprendizagem, as dificuldades
enfrentadas no erksino, a percepçâo das mâes acerca das
possibilidades de aprendizagem dos filhos. Tendo em
vista, a anélise das respostas fornecidas pelas mâes nas
entrevistas, observou-se que embora elas percebam as
iniciativas de seus filhos para a realizaçâo dos
comportamentos, cortsideram essas iniciativas como
brincadeiras, perdendo a oportunidade de a padir dessa
iniciativa da criança, desenvolver um processo de
aprendizagem cortsistente e gradual para que a criança
possa realizar o comportamento sem auxflio. O fato dos
filhos nâo realizarem todas as etapas de um determinado
comportamento é para as mâes um indicativo de que os
filhos sâo incapazes de realizâ-lo e assim, estas mâes
realizam os comportamentos para os filhos. Sem
perceberem as diferentes etapas que compöe um processo
de aprendizagem, as mâes nào estimulam, nem
valorizam, as demorstraçöes oferecidas pelos filhos de
que sabem realizar algumas destas etapas, por vezes
inibindo-os de executarem mesmo as etapas mais simples
de um comportamento. Além disso, as mâes atribufram
aos professores, a Deus e ao tempo a tarefa de ertsinar aos
filhos comportamentos relacionados com a conquista de
independência.

Bolsa de Pesquisa: PIBIC/CNPq.

ESC 57 DIFICULDADES NO ENSINO DE
COMPORTAMENTOS NECESSXRIOS IIARA A
INDEPENDZNCIA DE PORTADORES DE SINDROME
DE DOW N. Fernanda Cascaes Teixeira* e Olga Mitsue Klfàt?
(Departamento de Psicologia, Universidade Federal de Santa
Catarina, Floriankpolis, SC)

Antes de serem podadoras de Sfndrome de Down, as
crianças portadoras de Sfndrome de Down sâo crianças
capazes de adquirir um elevado grau de independência
diâria. Por possufrem traços ffsicos e de personalidade
caracterfsticos à Sfndrome, portadores da Sfndrome de
Down podem ser alvos de preconceitos sociais o que leva
as famflias a exercerem uma superproteçâo, tolhendœlhes
as possibilidades de conquista de uma independência. No
entanto, se forem estimulados podem aprender a cuidar
de sua higiene, alimentaçâo, locomoçâo, organizaçâo e a
exercer atividades produtivas, de modo a nâo
erpetuarem uma relaçâo de dependência com seus pais.
E importante que os pais estejam preparados para
oferecerem estfmulos adequados, que potencializem o
desenvolvimento cognitivo e a conquista de uma
independência diéria das crianças portadoras de
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Palavras-chave: Sthdrome de Down, dihculdades no ensino,
independência.

ESC 58 INVESTIGAG O E ATIWDADES A
CRIANCAS TALENTOSAS NO ENSINO PUBLICO. Prof
Dra. Sueli Assis de Godoy Pagotti, Cristiane IQHC Teixeira*,
Camila Azenha Alves de Rezende*, Universidade Federal de
Uberlândia - Uberlândia, MG.

A identificaçâo e o desenvolvimento de talentos ou altas
habilidades têm sido, hé muito, preocupaçâo de
pesquisadores em Psicologia. Gardner rejsalta que a
inteligência humana engloba oito tipos diferentes de
inteligência, a saberc lingitfstica, lögico-matemâtica,
espacial, cinestésico-corporal, musical, interpessoal,
intrapessoal e namralista. Cada indivfduo possui
quantidades variadas dos diferentes tipos das
inteligências, que sâo combinadas e usadas de maneiras
extremamente pessoais. O presente estudo tem como
objetivo identificar e estimular o desenvolvimento de
crianças talentosas identificadas pela inteligência
interpessoal no contexto de uma escola ptiblica do ensino
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fundamental, em Uberlândia, MG. O que justifica esta
pesquisa L a preocupaçâo com essas crianças talentosas
inseridas no ensino ptiblico, sem um apoio,
desperdkando seus talentos. A inteligência interpessoal
inclui a capacidade para formar e manter relacionamentos
e para assumir vârios papéis dentro dos grupos, como
membros ou lfderes. Os indivfduos que demostram um
compromisso autêntico em relaçào às outras pessoas e a
capacidade para melhorar a vida do outro exibem uma
inteligência interpessoal positivamente desenvolvida.
Para a investigaçào dos talentos interpessoais, foram
realizadas diversas atividades na Escola Estadual Bom
Jesus. A populaçâo estudada inclufa cinqitenta e seis
alunos, dos quais trinta eram do sexo masculino e vinte e
seis do sexo feminino, com idades entre nove e dez anos,
que cursam a quarta série primària. Para a identificaçào
de lideranças entre o grupo, em uma primeira etapa,
utilizou-se de observaçöes, de um sociograma e de
questionârios: 1) Estilos de Aprendizagem; 2) Auto-
indicaçao; 3) Indicaçào de Colegas de Classe. Na segunda
etapa, utilizou-se de atividades para a estimulaçâo das
lideranças identificadas, como; 1) Dinâmica (troca de
presentes) que envolve noçöes de qualidades e talentos; 2)
Ertsino de Origami, atividade em que os lfderes ensinam
para a classe como fazer dobraduras em papel; 3) Râdio-
escola, atividade na qual os lfderes coordenam e realizam,
para toda a escola, um programa de rédio que envolve
mtisica, poesia, literatura, comunicaçâo interpessoal-... 4)
Feedback de talentos, atividade em que a sala é dividida
em gnlpos, nos quais os lfderes identificam diferentes
tipos de talentos aos seus colegas de classe. Todas as
atividades foram desempenhadas seguindo a rotina dos
alunos e da escola. Os resultados obtidos mostraram que
os alunos com habilidades interpessoais diferenciadas
apreciam a interaçâo com outras pessoas da mesma faixa
etJria ou nao. Essas crianças têm capacidade para
influenciar seus pares e, em geral, se destacam no trabalho
em grupo, nos esforços de equipe e nos projetos
cooperativos. Sào sensfveis aos sentimentos dos demais,
curiosos com respeito às variaçöes multiculturais, e
interessados na importância social dos estudos em sala de
aula. Conseguem ter perspectivas sobre qualquer questào
social ou polftica e podem, frequentemente, ajudar aos
outros a apreciarem valores e opiniöes diferentes. O texto
é referente a uma comunicaçâo cientffica.

Palavras-chave: crianças talentosas, liderança, inteligência
intemessoal.

ESC 59 APRENDIZAGEM RELACIONAL
CONTROLE CONDICIONAL POR ALUNOS DE SALA
DE ENSINO ESPECIAL. Jair Lopes Junior (Departamento de
Psicologia - Universidade Estadual Paulistapauru, SP); Elaine
Luiza Bressanl* (Departamento fk Psicologia - Universidade
Estadual Paulistapauru, SP); Ana P.A. Fonseca*
(Departamento de Psicologia - Universidade Estadual
Paulistapauru, SP); Any 8. Queiroz* (Departamento de
Psicologia - Universidade Estadual Paulistapauru, SP);
Michele C. Nossa* (Departamento de Psicologia - Universidade
Estadual Paulistapauru, SP); Izabela C.A. de Oliveira*
(Departamento de Psicologia - Universidade Estadual
Pclzlislf/ twm, SP).

'CJI-OI?J de Ctmizzi/cllWp Cientlf' lca
possivelmente relacionados com a aprendizagem e a
emergência do controle condicional definido por relaçöes
entre componentes de estfmulos modelos complexos. No
Experimento 1, quatro alunos do ensino ptiblico especial
foram expostos a um softwrare que, através da exibiçâo de
estfmulos (desenhos) culturalmente definidos, executou:
a) o treino das relaçöes condicionais AB; b) o teste das
relaçöes simétricas BA; c) o treino das relaçöes de
identidade com estfmulos complexos AB-AB; d) o treino
das relalöes ABX, no qual as ftznçôes dos estfmulos de
escolha (X1 e X2) foram definidas pelas relaçöes de
condicionalidade e de nào-condicionalidade previamente
treinadas entre os estfmulos A e B. Nas fases seguintes, o
mesmo software efetuou: a) o treino de relaçöes
condicionais PQ; b) o teste das relaçöes simétricas QP; c)
os testes das relaçöes PQ-PQ e PQX, que avaliaram a
extertsâo do controle condicional definido pela natureza
das relaçöes entre os componentes do estfmulo modelo.
Todos os alunos atestaram a aprendizagem das relaçöes
AB e a emergência das simetrias BA. Três alunos (lGO,
DAN, JNT) aprenderam as relaçöes AB-AB, mas somente
um (IGO) obteve o critério de aprendizagem no treino das
relaçöes ABX, sendo sua participaçâo interrompida por
motivo de doença. No Experimento 2, a exposkâo ao
software do Experimento 1 (Fase 2) foi precedida, na Fase
1, pelo: a) treino das relaçöes AB; b) teste das relaçöes
simétricas BA; c) treino das relaçöes ABX, sendo que,
desta feita, os mesmos estfmulos do Experimento 1 foram
impressos e manuseados, de modo que cada tentativa do
matching-to-sample foi composta manualmente na
presença e com a ajuda dos alunos, com os respectivos
registros de fidedignidade em todas as sessöes.
Participaram cinco novos alunos da mesma sala de ertsino
especial e três (lGO, DAN, LUI) remanescentes do
Experimento 1. Os fndices de fidedignidade ficaram acima
de 95% de concordância. Na Fase 1, dentre os novos
alunos, dois atestaram a aprendizagem das relaçöes AB e
a emergência das simétricas, sendo que somente um
(RDG) obteve o critério de aprendizagem no treino das
relaçöes ABX. Os alunos remanescentes replicaram os
dados do Experimento 1: todos atestaram a aprendizagem
das relaçöes AB, a emergência das relaçöes simétricas BA,
mas somente IGO obteve o critério de aprendizagem das
relaçöes ABX. Estes mesmos dados de RDG e IGO foram
igualmente registrados diante do software na Fase 2.
Contudo, apesar da aprendizagem das relaçöes PQ e da
emergência das respectivas relaçöes simétricas QP, ambos
registraram resultados distintos dos previstos nos testes
que avaliaram a extensâo do controle condicional
(relaçöes PQX). Esta discrepância salienta a

E independência funcional entre processos atencionais
responsâveis pela aprendizagem discriminativa de
relaçöes entre eventos. Os dados acima acentuam que a
obtençâo do critério de aprendizagem em etapas
precedentes de um procedimento de ertsino pode nào se
constituir em condiçâo suficiente para a extensâo das
habilidades ensinadas para novos contextos.

Financiamento FAPESP/AUXfIiO à. Pesquisa - lBolsista
IC/FAPESP
Palavras-chave: aprendizagem reladonal, controle
condidonal, cff/zccftib espedal

Contextos formais e informais de ensino exigem a
aprendizagem de relaçöes entre eventos. Dois ESC 60 AVALIAIAO DAS PRATICAS
experimentos objetivaram caracterizar procedimentos EDUCACIONAIS IMPLEMENTADAS EM UM
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DE ATENDIMENTO A ALUNOS

Resumos de Ctml/nïctzftb Cientsca
PROGIIAMA
SUPERDOTADOS E TALENTOSOS. Zenata RoJrfpfes
Maia-pinto** e Denise de Souza Fleith (Instituto de Psicologia -
Universidade de Brasl-lia - DF)

ESC 61 EDUCACAO INCLUSIVA: LEVANTAMENTO
DAS PEKFECTIVAS DE PAIS E PROFESSORES
QUANTO A SUA IMPLEMENTACAO. Priscilla Bellard
Mendes de Souza* ; Lt-via Crfslinnc Arrelias* e Virgthio
Monteiro Cardoso** (Departamento de Psicologia Sodal e
Escolar/ UFPA)

Muito tem sido discutido a respeito de prâticas
educacionais implementadas em programas especiais.
Entretanto, pouco tem sido feito no sentido de se avaliar,
sistematicamente, tais pr4ticas. A avaliaçâo das atividades
e estratégias de ertsino, adotadas em um programa
especial, pode contribuir para o processo de tomada de
decisâo acerca das mudanças que devem ser introduzidas
de forma a tornar o programa mais eficiente. Portanto,
este estudo teve como objetivos avaliar o rendimento
acadêmico e a criatividade de alunos atendidos em um
programa para superdotados e talentosos, investigar a
percepçâo de professores, alunos e mâes acerca das
atividades e estratégias educacionais implementadas no
programa, bem como examinar a extertsâo em que tais
atividades e prâticas educacionais se diferenciam das
utilizadas em sala de aula regular. Participaram do estudo
77 alunos, de ensino hmdamental e médio, que
freqitentavam um programa de atendimento ao
superdotado e talentoso, 11 professores que atuavam no
programa, 6 professores de sala de aula regular e 6 mâes
de alunos do programa. Os instrumentos utilizados para
investigaçâo do impacto do programa no rendimento
acadêmico e criatividade dos alunos foram o boletim
escolar e o Teste de Pensamento Criativo - Produçâo de
Desenhos. Para anâlise dos resultados foram empregadas
anslises de variância e teste t. Para examinar a percepçâo
de professores, alunos e mâes acerca das atividades e
estratégias implementadas no programa, utilizaram-se
entrevista semi-estruturada e o Questionlrio de
Atividades de Classe. Anâlise de contetido e anâlise de
variância foram empregadas para analisar os dados das
entrevistas e do questionârio respectivamente. Uma lista
de observaçao foi utilizada para avaliar a extertsâo em que
as prlticas educacionais implementadas no programa se
diferenciavam das adotadas em sala de aula regular. Os
resultados indicaram que os alunos com habilidade em
âreas acadêmicas apresentaram rendimento acadêmico
superior aos da érea artfstica. Por outro lado, estes alunos
obtiveram escores superiores no teste de criatividade
quando comparados aos alunos com habilidades
acadêmicas. A percepçâo de professores, alunos e mâes
acerca das atividades e estratégias educacionais
empregadas no programa, em geral, era positiva.
Entretanto, notou-se a falta de informaçöes sobre os
objetivos e o trabalho desenvolvido no programa por
parte de mâes e professores da sala de aula regular.
Observou-se, ainda, que os professores que attlam no
programa, apesar de possufrem um referencial teörico
sobre superdotaçâo, tinham dificuldade em traduzir
teoria em prética. Os resultados da observaçâo nas salas
de atendimento do programa confirmaram este dado. As
prâticas educacionais utilizadas no programa de
atendimento ao superdotado e talentoso se diferenciavam
moderadamente das empregadas na sala de aula regular.
Os resultados sugeriram que os professores ainda nâo
estavam totalmente irtstm mentalizados para implementar
o modelo de atendimento adotado no programa.

Aluna Bolsista da CAPES

Palavras-chave: superdotaçao e talento, flrclfnffib de préticas
educadonais.

A implantaçâo do ensino inclusivo, a despeito de vârios
estudos demonstrarem sua importância para as pessoas
Portadoras de Necessidades Educativas
EspeciaistpNEEs), ainda carece de informaçöes acerca de
sua eficâcia. Este fato demonstra a necessidade de buscar
dados sobre a concepçio de duas categorias importantes
(pais e professores) a respeito da importância e adequaçâo
do ertsino inclusivo dentro de um sistema de ensino
tradicional e segregador dominante na realidade
brasileira. Objetivou-se fazer um levantamento de algurks
aspectos considerados relevantes pelas referidas
categorias para que o ertsino inclusivo seja implantado de
maneira eficaz. Foram entrevistados 65 pais, sendo 20 de
alunos ''especiais'' matriculados em turmas inclusivas; 22
em regulares e 23 em especiais; e 55 professores, sendo
que 19 trabalham no ertsino inclusivo, 18 no ''especial'' e
18 no regular; todos ligados a escolas da rede pûblica de
Belém-PA. Para a coleta de dados, foram utilizados
questionârios autœaplicâveis contendo itens referentes a
assuntos como infra-estrutura adequada e atitudes tipo
preconceito e discriminaçâo. Os dados demortstraram
que; (1) 80% dos pais do erksino especial, 95% do ensino
regular e 100% do inclusivo concordaram que os
professores do ensino inclusivo devem receber
treinamento em educaçâo especial; com relaçâo aos
professores, 66,7% do ertsino especial, 86,7% do regular e
40% do inclusivo, tiveram a mesma opiniâo dos pais; (2)
quanto à importância da adaptaçâo ffsica do espaço
inclusivo, 90% dos pais do ertsino especial, 100% do
regular e 90% do inclusivo concordaram com tal
importância; com relaçâo aos professores, 100% do ertsino
especial, 86,7% do regular e 93,3% do inclusivo
concordaram com essa afinnativa; (3) a respeito do
ntimero reduzido de alunos por sala de aula (se ajuda na
inclusâo), 95% dos pais do ensino especial, 70% do regular
e 93% do inclusivo acharam importante esse fator; quanto
à opiniâo dos professores, 93,3% do ensino especial,
86,6% tanto do ensino regular quanto inclusivo,
concordaram com essa questâo; (4) com relaçâo à
existência de parceria entre pais, professores e corpo-
técnico, 90% dos pais do ensino especial e regular e 93%
do inclusivo concordaram com essa existência; as opiniöes
dos professores mostraram que 86,7% dos professores do
ertsino especial, 66,7% do regular e 86,7% do inclusivo
acharam importante haver um envolvimento interpessoal
maior; (5) contrapondo-se a essas perspectivas positivas
que facilitam a implantaçâo da inclusâo, 85% dos pais do
erksino especial, 80% do regular e 73,3% do inclusivo;
assim como 80% dos professores do ertsino especial, 53,3%
do regular e 80% do inclusivo, disseram concordar que a
presença de atitudes preconceimosas e discriminatörias
em professores e alunos regulares podem influenciar
negativamente a inclusâo. Esses resultados sugerem que,
para a implantaçâo eficaz do erksino inclusivo, deve-se
levar em consideraçâo: (1) irtstalaçâo de infra-estnlt-ura
adaptada aos PNEES; (2) treinamento dos professores de
turmas inclusivas em educaçâo especial; (3) reduçâo do
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nlimero de alunos por turma, a fim de que haja um
melhor atendimento individualizado; (4) parceria entre
pais, professores e corpo técnico; (5) desenvolvimento de
um trabalho visando à reduçâo da discriminaçào e
preconceito com relaçâo aos alunos PNEES.

Bolsistas do Programa Integrado- PROINT/ UFPA

Palavras-chave: eâucaçâ'o inclusivat preconceito, atitude

#:J&?ppJ de Cpêplzpïctwtb Cientsca
perguntado aos alunos regulares se gostavam de estudar
com os alunos PNEES, predominando em suas respostas
um sentimento de simpatia. Os resultados mostraram que
os alunos nào especiais demonstraram atitudes
preconceituosas em relaçâo a seus pares PNEES,
entretanto foi cortstatado que os alunos PNEES percebem
ue ainda nâo sâo bem aceitos pelos seus pares ''normais'',CI
sugerindo, entào, a necessidade de uma intervençào junto
aos m esm os.

Bolsista do Programa Integrado - PROINT/UFPA
ESC 62 EDUCAIAO INCLUSIVA: UM ESTUDO
SOBRE ACEITAN O/REJEIN O ENTRE ALUNOS.
PHscfllc Bellcr: M . de 50uzc*, Fernanda Souza Almeiâa*,
Virgthio Monteiro Cardoso- (Departamento de Psicologia
Social Escolar - Universiâade Federal :0 PcrJ)

O processo de inclusâo vem se tomando um assunto
muito comum, porém polêmico, principalmente em se
tratando da relaçâo entre alunos Portadores de
Necessidades Educativas Especiais (PNEES) e seus pares
''normais'' uma vez que prevalece, em nossa sociedade,#'
existência de preconceito. Mister se toma a busca de
dados sobre o processo de aceitaçào/rejekâo dos alunos
PNEES nas turmas onde os mesmos forem inclufdos, a fim
de poder contribuir para implementaçâo eficaz da
educaçâo inclusiva. Assim objetivou-se fazer um
levantamento do nfvel de aceitaçâo/rejeiçâo desses alunos
or seus pares ''normais''. No primeiro momento, foiP
solicitado aos alunos integrantes de cinco turmas
inclusivas que indicassem o nome de cinco colegas em
ordem de preferência com os quais gostariam de trabalhar
em grupo. No segundo momento, realizaram-se
entrevistas dirigidas, nas quais foram entrevistados 3
alunos nâo portadores de necessidades especiais e 4
PNEES, de uma escola da rede ptiblica de easino de
Be1ém-PA. Para a coleta de dados, utilizou-se um
questionârio especffico para cada categoria estruturado
com perguntas abertas e fechadas, que abordaram a
percepçâo dos alunos quanto à questâo da inclusâo no
ambiente escolar, sendo que para os regulares,
realizaram-se 8 perguntas e para os PNEES, 11. Os
resultados indicaram que: (1) quanto à escolha dos alunos
na formaçâo dos gnlpos, nâo se evidenciou a exclusâo de
alunos PNEES em comparaçâo a alunos ''normais'',
inferindo-se que nâo foram encontradas atitudes
preconceituosas e discriminatörias entre os mesmos; (2)
em relaçâo à anâlise dos questionârios corstatou-se que
todos os alunos, regulares e especiais, concordaram com o
fato de gostarem de estudar em sua turma; três dos alunos
especiais e todos os regulares responderam que gostam de
estudar com seus colegas de t'urma; dois alunos regulares
concordam que os seus professores têm paciência na
atuaçâo com os alunos PNEES e dois dos alunos PNEES
concordaram. que os professores lhes dispensavam

âo excessiva; três dos alunos PNEES responderamatenç
que os colegas demonstram desinteresse por sua amizade,
em contrapartida, todos os alunos regulares concordaram
a respeito da aceitaçâo da turma em relaçâo aos alunos
PNEES. Quanto ao currfculo escolar, a metade dos alunos
especiais concordaram ter dificuldade, ao passo que todos
os nâo especiais responderam que os alunos PNEES nào
apresentam dificuldades para acompanhar as matérias da
escola. A respeito da participaçâo dos PNEES nas aulas de
Ed. Ffsica, um dos alunos nâo especial respondeu que
possui um sentimento de simpatia com relaçâo a esse fato,
os outros responderam que seria indiferença. Foi
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Palavras-chave: eâucaçà'o inclusiva, rckft-ks interpessoais,
perspectiva

ESC 63 RELAX ES FAMILIARES E ESCOLARES DE
CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA
ESCOLA COMUM. Andréa Callonere (Universidade
Presbiteriana Mackenzie e Unicapital, .%c Paulo, SP)

O propösito central deste trabalho foi o de estudar as
relaçöes familiares e escolares de pais e professores de
alunos com necessidades educacionais especiais na escola
comum, verificando se sâo facilitadoras ou dificultadoras
do processo de inclusâo desses alunos na escola comum.
O interesse em desenvolver este estudo surgiu da
necessidade de compreender as funçöes, expectativas e
concepçöes dos pais, professores e do pröprio aluno
inclufdo.
Para tanto, realizou-se uma entrevista com a m:e e outra
com a professora de uma aluna com necessidades
educacionais especiais inclufda na escola comum.
Observou-se um dia de aula, na classe da aluna inclufda e
fez-se a anâlise documental das sfnteses das falas de vinte
e cinco pais, participantes de um grupo de pais de
crianças e adolescentes com necessidades especiais. Este
material foi categorizado, tabulado e posteriormente
interpretado.
O material analisado indicou a exkstência de uma relaçao
entre a famflia e a escola, permeada por sentimentos
ambfguos com relaçâo à aceitaçâo da realidade do filho ou
aluno com necessidades especiais. A nâo conscientizaçâo
deste fato desencadeia reaçöes defensivas que dificultam
o processo de inclusao e impedem o estabelecimento de
uma relaçào de parceria entre a famflia e a escola.

Apoio financeiro Unicapital (Instituto Luso Brasileiro de
Educaçâo e Cultura)

Palàvras-chave: Inclusâ'o, relaçöes fantiliares e escolares,
cluno ccm ncccssfdcfks cducccfouflfs espcciufs

ESC 64 A DEFICIZNCIA DA APRENDIZAGEM
ESCOLAR COM O RESULTADO DO TRANSTORNO
HIPERCINITICO. Renata Meira l&rcs** (UFPB/JOnO Pessoa-
PB) Algeless Milka Meireles- (UFPB/JIWC Pessoa-pB)

O Trartstorno Hipercinético (TH) é uma das causas mais
comurts de encaminhamento de crianças a psicölogos e
psiquiatras. Caracteriza-se sobretudo por déficit de
atençâo, impulsividade, hiperatividade, irtstabilidade
psicomotora, comportamentos anti-sociais e
desobediência. Essas crianças sâo levadas às consulta
geralmente devido a atrasos escolar ou por recomendaçâo
da institukâo escolar. Porém, essas crianças nâo
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apresentam um Ql abaixo da média, sâo destacadas por
uma notâvel agitaçâo psicomotora, movem-se sem parar,
tocam em tudo, sâo facilmente irritâveis, incapazes de
inibkào motora e de conter sua expressividade, sua
atividade é desordenada, a atençào dispersa e sâo
incapazes de manter uma atividade contfnua e repetitiva.
Embora o aparecimento do transtorno ocorra aos 3 anos
de idade, somente ao ingressar na escola que essas
crianças serâo diagnosticadas, pois elas apresentarâo
dificuldades no aprendizado. No Brasil, os estudos
epidemiolögicos estimam que o TH ocorre em 3% a 5% da
populaçào em idade escolar. O objetivo da pesquisa é
estabelecer a relaçâo entre o Transtorno Hipercinético e a
deficiência de aprendizagem nas crianças portadoras de
tal trartstomo. Foi utilizado uma amostra aleatöria de 20
crianças portadoras do TH pacientes do Setor de
Psiquiatria do Hospital Universitârio Lauro Wanderley-
UFPB. A idade das crianças variou entre 6 e 13 anos, todas
estudantes entre o Jardim 11 e 7' série do ensino
fundamental-r ciclo. O irtstrumento utilizado para
diagnosticar a hiperatividade nessas crianças foi o fndice
de Hiperatividade do Questionârio Abreviado de
Conners, tanto para os pais quanto para os professores. O
ponto de corte, para os pais foi de 14 e para professores 16
pontos. Para medir a atençâo foi utilizado o Teste de
Atençâo (AC) da Bateria Vetor. O fndice de
Hiperatividade demonstrou que essas crianças
apresentavam problemas na organizaçâo acadêmica, na
escrita ou leitura. Dificuldades na manutençâo da atençâo,
nos exercfcios escolares e de manter uma relaçao de
amizade com as demais crianças de sua idade. Os
resultados observados do Teste de Atençâo Concentrada
foi que 50% das crianças analisadas atingiram o nfvel
Inferior de atençâo, 25% atingiram o nfvel Médio lnferior,
15% o nfvel Médio e apenas 10% o nfvel Médio Superior,
nenhuma das crianças atingiu o nfvel Superior. Isto
implica dizer que 75% das crianças analisadas nâo
apresentam a plena capacidade de manter-se atentas. O
mau rendimento escolar dessas crianças com certeza
deve-se ao déficit na ârea de atençâo. Dessa forma, a
escola deveria contribuir de modo a estimular a atençâo
destas crianças, oferecendo um clima afetivo, evitando
choques emotivos e puniçâo que apena's iriam exacerbar a
conduta hiperativa na criança.

Palavras-chave: Transtonw Hipercinético, dehciênda de
aprendizagent, Jt#cil de cfcrlflp

Resumos de Comunicaçso Cientlf' lca
Barretos - SP. Na época a criança estava com oito anos de
idade. Foi sugerido aos pais que em um primeiro
momento a criança freqitentasse as aulas acompanhado
por uma estagiâria do curso de pedagogia, visto que, na
época a criança apresentava muitos compol-tamentos
agressivos e esteriotipias - pröprios do quadro autista. A
estagiâria recebeu orientaçöes semanais da terapeuta,
além disso, também foi realizado um trabalho de
conscientizaçào e orientaçâo com a professora e com os
pais. Atualmente a criança encontra-se na 4.a série do
ensino hmdamental com doze anos de idade, tendo
evolufdo na socializaçâo e relaçâo com os colegas de sala,
além de ganhos cognitivos - a criança foi alfabetizada, faz
as quatro operaçöes matemâticas bâsicas (adkâo,
subtraçâo, divisâo e multiplicaçâo) e domfrtio bâsico de
lfngua estrangeira (inglês). Outro ganho ocorreu em
relaçâo à seus comportamentos, sào raros atualmente os
momentos em que a criança manifesta comportamentos
agressivos e esteriotipados, além de um ganho na
linguagem - apresentando uma fala mais estruturada. Este
caso demonstrou a importância do processo inclusivo
para o desenvolvimento global da criança, bem como,
uma mudança ideolögica e social dos professores e
colegas de sala, mostrando que é possfvel trabalhar com
as diferenças. A inclusâo nào é um processo râpido, nâo
existem receitas, as diferenças individuais sâo enormes,
mas o trabalho é compertsador, trazendo garthos
inquestionâveis para o indivfduo e para a sociedade como
um todo.

Palavras-chave: cuffsmo, iuclusfib, cnsino inclustib

ESC 66 ACESSIBILIDADE AO COMPUTADOR POR
PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECIAIS: EXPERI/NCIA NA FORMAG O DE
PROFESSORES. Silvia Sales de Oliveira- M CHC da Piedade
Resende da Costa (Programa de Pls-grcffrfcflo em Educaçâo
Especial Universidade Federal de Sfi'c Carlos) Nadja Soares de
Pinho Pessoa (Centro de Rejerência do Projessor Prefeitura
Munidpal de Fortaleza)

ESC 65 INCLUSAO E AUTISMO: UMA HISTURIA
QUE DEU CERTO. Mércia Santos Vedovato e Camila
F'erreira de htdfl

Ainda encarada por alguns como uma utopia, a inclusâo
jâ é uma realidade. Compreendendo o erusino inclusivo
como a prâtica da inclusâo de todos, independente de seu
talento ou necessidade especial na escola comum,
presente trabalho teve como objetivo a inclusâo de uma
criança autista no ertsino regular. Foi sujeito do trabalho
uma criança do sexo masculino com diagnöstico de
autismo. Apös o diagnöstico feito por uma equipe
multidisciplinar, a criança foi encaminhada para
atendimento psicolögico, fonoaudiolögico e neurolögico.
O infcio do trabalho inclusivo deu-se no ano de 1999. Para
tanto, a criança foi matriculada na 1.a série do erksino
fundamental de uma escola particular do municfpio de

O computador pode ser um grande aliado no processo de
ensino e aprendizagem de alunos com necessidades
educacionais especiais porque dispöe de recursos como
animaçâo, som, imagem, efeitos especiais, que superam as
possibilidades didéticas e metodolögicas tradicionais,
tom ando o material didético e os conteûdos mais
interessantes e atrativos aos alunos. Oferece, também,
uma grande facilidade de acesso à comurticaçâo, através
da rede Internet. Enfatiza-se, desta forma, a importância
de se investir na formaçâo dos professores que trabalham
no ertsino regular com esses alunos e que irâo utilizar a
informética como ferramenta para o seu trabalho.
Destaca-se a relevância da pessoa com necessidades
educacionais especiais estâ em contato com as

o ferramentas que possam lhe oferecer acesso à irtfonnaçâo,
à cultura, à comunicaçâo e à ambientes que possam
facilitar sua aprendizagem, como por exemplo, o
computador. Porém, este nâo foi persado para um
usuério cego, surdo, deficiente ffsico, ou com seqflelas de
paralisia cerebral.porém, os recursos de acessibilidade
podem ser criados, desenvolvidos, e potencializar
atividades motoras, cognitivas e sensoriais que nào foram
afetadas pela deficiência.Este trabalho teve como
objetivos: apresentar os recursos de acessibilidade na
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perspectiva da inclusâo; discutir a necessidade da
utilizaçâo desses recursos para superaçâo de
desvantagem funcionais por parte da pessoa com
deficiência e enfatizar a importância de o professor
conhecer o potencial de cada tipo de recurso para poder
orientar suas adaptaçöes às necessidades do aluno.Foi
desenvolvido no Ntîcleo de Tecnologia Educacional
(MI'E) do Centro de Referência do Professor ICRPI
(Fortaleza) em parceria com a Universidade Federal do
Cearl. Participaram deste trabalho um grupo de 15
professores do ensino regular do municfpio de Fodaleza.
Foram utilizados como equipamentos: televisâo acoplada
a TV Coder, 15 computadores com os programas Office
da Microsoft (2000) e lntemet Explore 5.0 e uma
impressora. Foi desenvolvido em grupo: experimentador
e professores. Como irkstrumentos foram utilizados: a)
Questionârio inicial para os professores b) Programa de
ensino; c) Ficha de avaliaçâo do curso; d) Diârio de campo
das aulas.para a coleta de dados foram aplicados
questionârios iniciais para investigar o conhecimento dos
professores sobre o contetido do curso. Posteriormente foi
aplicado o programa do curso Recursos de Acessibilidade
ao Computador Pessoas com Necessidades
Educacionais durante 12 foram

Resumos de Ctml/a/clftib Cielmf' lca
simbolizaçâo da realidade.o objetivo deste estudo foi
verificar o grau de habilidade metafonolögica em crianças
surdas através avaliaçâo da consciência fonolögica no
processo de aquiskio da escrita. Foram selecionadas 12
crianças, de ambos os sexos, portadoras de perda auditiva
neurosensorial bilateral prohmda. Foram divididos em
quatro grupos de acordo com o contexto educacional e
comunicativo: G1 ensino regular e especial bilfngiie; G2
somente ensino regular em classe especial bilfngiie; G3
ensino regular e especial oralista; e, (l4 somente ensino
regular oralista, todas de 2a e 3a séries do Ertsino
Fundamental. Foi aplicado o Protocolo de Consciência
Fonolögica ou Cortsciência Alfabética (PCA) desenvolvido
por Capovilla e Capovilla (1998/ e escrita espontânea. Os
resultados encontrados na avaliaçào do G1 apontam para
um score de 22 acertos de 40 possfveis para o Protocolo de
Consciência Alfabética (PCAIZ sendo notada uma maior
dificuldade para as provas que envolviam habilidades
silâbicas como sfntese silâbica, manipulaçâo silJbica e
trarksposkâo silâbica. As maiores ponttlaçöes foram
conseguidas nas habilidades de aliteraçâo e sfntese
alfabética. Quanto à produçâo escrita foi observada
produçâo com uso de perfodos simples sem a presença de
erros ortogrâficos. Para o (52 foi observado um score de 21
acertos no PCA, sendo notadas as mesmas facilidades e
dificuldades quanto às habilidades fonolögicas obtidas
para o G1, ou seja, as habilidades silébicas foram as de
menor desempenho do grupo, com maior facilidade para
as habilidades alfabéticas como sfntese alfabética e
segmentaçào alfabética. Jâ na produçào escrita, este grupo
n:o foi capaz de produzir textos, apenas palavras
isoladas, porém sem cometer erros odogrâficos.os
resultados obtidos para G3 e Cd também apresentaram
semelhanças quanto ao desempenho no Protocolo de
Consciência Fonolögica. O G3 atingiu um score de 25
acertos para prova, contudo suas maiores dificuldades
foram com as habilidades fonêmicas, como manipulaçào e
transposkào fonêmicas. Os fndices de acerto foram
maiores para as habilidades de sfntese e segmentaçâo
silâbica, rima e aliteraçào. Quanto à produçâo escrita,
observou-se a presença de perfodos compostos por
coordenaçâo e subordinaçào, com presença dos seguintes
erros ortogrJficos: omissâo, inserçào e inversào de letras e
trocas surda-sonoras. O Cd apresentou um score de 32
acertos, e à exemplo do G3 suas maiores dificuldades
concentraram-se nas habilidades de ordem fonolögica,
sendo observado um ötimo desempenho para habilidades
silébicas. Na produçâo escrita observado-se o uso de
perfodos compostos por coordenaçâo e subordinaçâo e a
presença dos mesmos erros ortogréficos observados no
G3.

'+Bolsista do CNPq

Para
Especiais horas e

realizadas anotaçœs do curso através de diârio de campo
das aulas. Foram, também, elaboradas e preenchidas
fichas de avaliaçâo do curso pelos participantes.Depois de
coletados, os dados foram transcritos, tabulados e
analisados.A partir dos dados coletados, observou-se que
o professor procura no NI'E a apropriaçâo da tecnologia.
No primeiro momento, a busca desta apropriaçâo,
acontece por uma motivaçào pessoal (saber usar e-mail,
intemet e outras habilidades exigidas pela
contemporaneidade), mesmo sendo este espaço voltado
para a formaçâo profissional e, apös, descortinam novas
possibilidades pedagögicas e contribuem para a melhoria
do trabalho docente em sala de aula, valorizando o aluno
deficiente como sujeito do processo educativo, com direito
de usufruir as polfticas ptiblicas referentes à inclusâo.

*'Bolsista da CAPES

Palavras-chave: acessibilidade ao computador, dehciente,
inclusno

ESC 67 COMPETêNCIA METALINGIXSTICA E
PRODUG O ESCRITA DE SURDOS DE DIFERENTES
ABORDAGENS COMUNICATIVAS E EDUCACIONAIS.
Adriana de Souza Batista-M aria Piedade Resende da Costa
(Programa de Pls-Grfdtlcfflb em E'#ffcclf7o Especial
Universidade Federal de ,5fib Carlcs)

A escrita é um dos instrumentos mais utilizados em todos
os nfveis educativos, sendo um dos objetivos centrais do
processo educativo inicial. é fundamental como
instrumento para apreepsâo de outros conhecimentos e
uma habilidade necessâria, pois o contexto educacional
inicial de aprender a ler e escrever converte-se
rapidamente em ler e escrever para aprendenvygotsky
pressume que ao infcio da aprendizagem da leitura e
escrita, a criança encara-a como mera representaçào da
fala. Neste sentido, concebe a escrita como secundâria à
linguagem oral, que é o referencial para trarscrkâo
grâfica das unidades sonoras. Posteriormente, a
linguagem oral cede espaço e a criança passa a em ergar a
escrita como um simbolismo de primeira ordem, ou seja, a
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Palavras-chave: metalingu-itica, escrita de surdos, abordagens
comunicadvas

ESC 68 HABILIDADES METALINGIXSTICAS E
LINGUAGEM ESCRITA DE CRIANCAS SURDAS. /oself
Soares Brazorotto- MCHJ da Piedade Resende da Costa
Programa de Pls-Grd lwffib em Efltlccff'fn Especial
Universidade f'cffcrcf de Séb Carlos

h criança surda apresenta dificuldades na aquisiçâo e
desenvolvimento da linguagem e no processo de leim ra e
escrita devido ao déficit na recepçâo sensorial auditiva
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das informaçöes e, deste modo, faz-se necessârio investir
em mais pesquisas na ârea para possibilitar a criaçâo de
situaçöes facilitadoras para a aprendizagem da linguagem
escrita, especialmente em relaçâo a crianças que
apresentam uma 'desvantagem inicial' para a apropriaçâo
de seu sistema de escrita, como no caso das crianças
surdas.A aprendizagem da linguagem escrita tem sido
relacionada às habilidades de reflexâo da linguagem,
denominadas habilidades metalingttfsticas. Portanto,
toma-se importante estudar a relaçâo entre as habilidades
de metalingfifsticas e a linguagem escrita de crianças
surdas, de forma que os métodos e estratégias no ensino
da leitura e escrita e no trabalho terapêutico sejam mais
efetivos para a aprendizagem, auxiliando estas crianças
em seu pleno desenvolvimento. O presente estudo teve
como objetivo avaliar a leitura, a escrita e as habilidades
de metalinguagem (Cortsciência Fonolögica e Cortsciência
Sint/tica) de 15 crianças surdas de 8 a 12 anos de idade,
matriculadas no Centro Educacional do Deficiente
Auditivo- CEDAU e de 15 crianças ouvintest grupo
controle), na mesma faixa etâria, alunas de uma escola
estadual de primeiro grau, na cidade de Bauru-sp.
Realizou-se a avaliaçâo das crianças individualmente e
para ta1 foram utilizadas as provas de leitura e escrita do
Exame de Linguagem TIPITI de Brâz & Pellicciotti,
avaliaçâo da leitura e escrita de palavras e
pseudopalavras de Pinheiro, Prova de Cortsciência
Fonolögica de Capovilla & Capovilla, e Tarefas de
Consciência Sintâtica adaptadas de Rego & Buarque. Da
sittlaçâo de avaliaçâo padiciparam pesquisador e criança,
individualmente e as sessöes foram filmadas com câmera
em poskâo fixa, irtstalada em tripé. Para a coleta de dados
com o grupo de crianças surdas e o grupo controle o
mesmo método foi adotado, sendo que o estudo se
desenvolveu no Centro Educacional do Deficiente
Auditivo CEDAU-USP e na E.E.P.G Prof. Silvério Sâo
Joao, na cidade de Bauru-sp. Quanto à anâlise, os dados
foram computados e para verificar as possfveis
correlaçöes entre as habilidades metalingùfsticas e a
linguagem escrita dos grupos estudados, utilizou-se o
teste de correlaçâo de Pearson. Os resultados das
avaliaçöes realizadas demortstraram que assim como as
crianças ouvintes, as crianças surdas educadas na
abordagem aural-oral utilizam-se das habilidades de
metalinguagem na leitura e escrita, sendo que se observou
a correlaçâo entre as avaliaçöes da leitura e escrita e das
habilidades metalingûfsticas neste grupo. Estes dados
tornam-se importantes para a implantaçâo de programas
de estimulaçâo das habilidades de metalinguagem para
crianças surdas, auxiliando na prevençâo e remediaçâo
das dificuldades de leitura e escrita observadas nesta
populaçâo.

Resumos de Comunicaçâo Cientsca
Paulist@ auru, SP) I/hkgacr Rogério da Silva (Universidade
Federal de S& Carlos/sâb Carlos, SP)

Uma das barreiras para o processo de alfabetizaçâo de
pessoas com deficiência auditiva é a comunicaçâo que, em
muitos casos, é bastante limitada. Em se tratando da
populaçâo com deficiência auditiva que se comunica pela
Lfngua de Sinais, algurts aspectos das modalidades
sertsoriais envolvidas na maneira como a lfngua é
produzida e percebida devem ser considerados, pois sâo
distintos da lfngua falada. Enquanto a lfngua falada estâ
baseada nas modalidades oral e auditiva, a lfngua de
sinais est/ baseada na modalidade visual e na execuçâo de
gestos, sendo este um aspecto importante para os
procedimentos de avaliaçâo e intervençâo com pessoas
que utilizam deste sistema de comurticaçâo. A carência de
irtstrumentos de avaliaçlo acadêmica de deficientes
auditivos pode comprometer o delineamento de
programas fundamentados no ensino de habilidades
educacionais, bem como uma efetiva implementaçâo de
prâticas de integraçâo do aluno com necessidades
educativas especiais ao ensino regular. O presente estudo
objetivou avaliar o domfrtio sobre as relaçöes entre
estfmulos que descrevem repertörios bâsicos de leittzra e
escrita por aprendizes com deficiência auditiva, no infcio
da escolarizaçâo, que se comunicam através da Lfngua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), a partir de adaptaçöes
efetuadas em irtstrumentos da literatura pertinente,
entretanto, para alunos ouvintes. Dois estudos foram
realizados, sendo que no Estudo 2, diferentemente do
Estudo 1, a exposiçâo ao procedimento de avaliaçâo foi
precedida pelo ensino de relaçöes (pareamentos) de
identidade entre desenhos. Oito participantes, dois no
primeiro estudo e seis no segundo, foram expostos a
avaliaçâo de relaçöes de similaridade ffsica entre
desenhos, palavras, letras e sflabas, bem como a relaçöes
arbitrârias entre palavras escritas e desenhos, desenhos e
sinais, palavras escritas, letras e sflabas com sinais, tarefas
de nomeaçâo de desenhos, palavras, letras, sinais, tarefas
de cöpia e de ditado. Tais relaçöes foram exibidas em
folhas impressas organizadas seqùencialmente em pastas
tipo catâlogo. Todo o procedimento de coleta foi filmado e
os registros realizados em protocolo manual. As fitas do
procedimento de coleta foram examinadas por três
observadores, usuérios da LIBIG S, sendo um deles
filiado a Federaçâo Nacional dos Surdos (FENEIS). Tais
observadores realizaram anélise de fidedignidade dos
registro, com fndices acima de 90%. Em contraste com o
estabelecimento de relaçöes de similaridade ffsica entre
desenhos, palavras, letras e sflabas, bem como em cöpias,
verificou-se nftida dificuldade nas relaçöes entre
estfmulos que definem a leitura e o ditado para os
participantes de ambos os estudos. A utilizaçâo de uma
fase prévia de ensino minimizou dificuldades de
compreerksâo da instruçao. Esses resultados replicam
dados prévios registrados com alunos ouvintes e sugerem
medidas para a programaçlo de atividades que objetivem
criar condköes adequadas para o ensino de habilidades
que definem a leimra e a escrita através do uso da
LIBRAS.

Palavras-chave: surdez, fvflcfïzlffib, LIBRAS

*fprojeto financiado pela FAPESP
Palavras-chave: criança surda, habilidades metalingûisticas,
linguagem escrita

ESC 69 APREM XZAGEM DISCRIM INATIVA E A
INCLUSâO DE ALUNOS COM NECESSIDADES
EDUCATIVAS ESPECIAIS: A LX GUA BRASILEIM  DE
SINAIS (LIBRAS) NA AVALIACAO DE HABILIDADES
EDUCACIONAIS EM SURDOS. Verônica Aparecida Pereira
Figueiredo (Universidade Estadual Paulistapauru, SP) Ana
Claudia Moreira Almeida l/crffu (Universidade Estadual
P/mlfslf/ fltlrrf, 5P) Jair Lopes Junior (Universidade Estadual

ESC 70 EDUCAG O E SURDEZ: FORMK AO DE
PROFISSIONAIS NO ENFOQUE BILX GOE. Târcia Dias,
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Jaliana Rochc, Patrkia Rncàc, Cthtia Ferrini** e CHslf?1c Palavras-chave: Bilingûismo, Surtkz e Fpnlmflb
Pedroso.lhtendimento Itlteriisciplinar ao Lluno Surdo - Prohssicnais.
Universidade de Ribeirâb Preto, Rfàdrflb Preto - 5P)

O presente estudo tem por objetivo descrever e analisar o
desenvolvimento de grtlpos de estudo de profissionais
atuantes na ârea da surdez desenvolvidos na
Universidade de llibeirâo Preto, junto ao ''Atendimento
lnterdisciplinar ao Aluno Surdo'', em parcerias com
escolas pûblicas da cidade e regiâo. Os gnlpos buscaram
aprofundar o referencial teörico bilfngiie por leitura e
discussâo de textos e por reflexâo sobre a prâtica das
diferentes âreas profissionais, dando subsfdios para
mudanças na polftica educacional das escolas - da
comunicaçào total para o bilinlismo. Para o presente
propösito, foram analisadas 32 encontros, ocorridos de
fevereiro de 2001 a junho de 2002. Participaram dos
grupos 27 profissionais (psicölogas, fonoaudiölogas,
pedagogas, lingùista, analista de sistema e estagiérias de
graduaçâo). O ntimero de integrantes variou de 24 a 09,
POr sessâo. Os encontros aconteceram semanalmente, com
duraçâo média de 60 minutos. Cada grupo teve uma
coordenadora e uma observadora, responsâveis pela
conduçâo do gnlpo e pelo registro sistemâtico dos dados,
respectivamente. No primeiro semestre de 2001 e 2002, as
sessöes foram registradas continuamente, utilizando lépis
e papel. Os dados foram gravados e trartscritos, no
sepmdo semestre de 2001. Apös as transcrköes, na
anâlise dos dados, elaboraram-se crônicas que
consideraram as seguintes categorias: tarefas propostas,
aspectos destacados das tarefas, desenvolvimento das
tarefas, conflito central do encontro e aspectos a serem
discutidos em sessâo subseqitente. As tarefas propostas
foram textos, filmes e relatos de pesquisa e de
participaçào em eventos que tratavam sobre os seguintes
assuntos; histöria da educaçâo dos surdos, com ênfase nas
propostas do bilinl ismo; polfticas educacionais para
surdos; questôes relacionadas com a dinâmica familiar de
surdos e suas relaçöes em atendimentos profissionais; e a
lfngua de sinais. Nas tarefas, os profissionais se detiveram
mais em buscar compreender o bilingûismo; em como
desenvolver at-uaçâo profissional, nas vârias âreas, dentro
do enfoque bilfngfie; em como ensinar o português para
os surdos e em quais modalidades; e em conhecer a lfngua
de sinais - reconhecimento, aquiskâo, estrutura e
gramâtica. As tarefas foram desenvolvidas,
predominantemente, de maneira racional. Contudo, em
muitos encontros, as discussöes envolveram a vivência
dos integrantes. Observaram-se trocas de experiências nos
grupos, além do aprofundamento teörico. Os conflitos se
manifestaram em artsiedade com relaçào à educaçào dos
surdos; à compreerksào de aspectos do referencial teörico
do bilinl ismo, por exemplo, diferenciar lfngua,
linguagem e fala; a desenvolver o bilingùismo simultâneo
ou sucessivo; a desenvolver, ou nâo, a fala nos
atendimentos bilfngiies; e a compreender a estrutura da
lfngua de sinais, bem como a organizaçao de dicionérios.
Na maioria dos encontros, a tarefa proposta foi realizada.
Conclui-se que grupos de estudo de profissionais em
parcerias universidades/escolas pliblicas sâo muito
relevantes, pois neles os profissionais podem ampliar seus
conhecimentos em relaçâo aos atendimentos realizados,
aperfeiçoando a prâtica, e rever os referenciais teöricos,
empreendendo mudanças.

Apoio Fapesp

ESC 71 DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NA
ESCIUTA E A OPEM TORIEDADE NUM GRUPO DE
CRIANCAS DE 2A SIIUE DO ENSINO
FUNDAMENTAL. Clcudfc Arcgjo fk Cunlm, Kcrlc C'rfslf'lw
Martins*, KCHAIC Alves de Oliveira Botelho* e Scheila M CHJ
Ferreira Silva* (Faculdade de Psicolqia, Universidade Federal
de Uberlândia, Uberlândia, MG)

Pesquisas anteriores têm demorkstrado a eficâcia do uso
de provas operatörias no diagnöstico do nfvel de
desenvolvimento inicial de crianças que freqûentam
escola. Sendo sabedores da necessidade premente de se
identificar o raciocfnio lögico das crianças envolvidas no
contexto escolar e, posterior, beneffcio de tal conquista na
detecçâo das possfveis dificuldades de aprendizagem,
objetivou-se aplicar a prova de conservaçâo de
comprimento preconizada por Piaget e uma escala de
avaliaçâo de dificuldades na aprendizagem da escrita
(ADAPE) em 60 alunos de 2a série do ensino fundamental
de duas escolas pûblicas da cidade de Uberlândia-MG. O
texto da escala conligurou-se num ditado constitufdo por
114 palavras, com 60 delas apresentando algum tipo de
dificuldade classificada como encontro cortsonantal,
dfgrafo, sflaba composta e sflaba complexa e 54 palavras
que nâo apresentavam dificuldades. A aplicaçâo do
ditado foi realizada coletivamente e qualquer erro
ortogrâfico ou ausência de palavra foi cortsiderado erro,
assim como acentos e letras maitisculas e mintisculas
indevidas, sendo a soma dos erros a pontuaçâo de cada
criança. A prova de conservaçâo de comprimento foi
iniciada com a colocaçâo de quatro palitos grandes
alinhados em uma reta. A reta que a criança constrtlir
deve conter sete palitos pequenos para que fique do
mesmo comprimento que a reta do experimentador.
Foram feitas as trarksformaçöes na reta cortstrufda pelo
sujeito, mudando primeiramente, o palito da extremidade
esquerda para a extremidade direita. Foi perguntado à
criança se as duas retas tinham o mesmo
comprimento/tamanho ou se uma estava maior ou menor
que a outra, justificando sua resposta.Em seguida,
procedeu-se a mais três transformaçöes.os resultados
demonstraram que a maioria dos sujeitos de 2a série
(n=38) apresenta indicaçâo de dificuldade de
aprendizagem leve, com um percentual de 21-49 erros.
Quatorze crianças foram classificadas na categoria
dificuldade de aprendizagem leve, apresentando entre 50
a 79 erros no ditado; cinco crianças foram classificadas na
categoria sem indfcio de dificuldade de aprendizagem e
apenas três sujeitos na categoria dificuldade de
aprendizagem média, com 80 ou mais erros. Com relaçâo
à prova de conservaçào de comprimento, 39 crianças
foram classificadas como ausentes, isto é, sem indfcios de
operatoriedadefomo intermediârias, 18 crianças e com
presença de cortservaçâo, 3 crianças. Os dados apontam
que a maioria dos sujeitos (n=38) apresenta indicaçâo de
dificuldade de aprendizagem leve, o que significa uma
defasagem do processo de alfabetizaçâo desse grupo de
sujeitos. Além disso, evidenciou-se que apesar das
crianças estarem numa faixa etâria em que a presença de
cortservaçâo é esperada, os resultados identificaram que a
operatoriedade nesse grupo de sujeitos nâo foi
significativa. Isso sugere a elaboraçâo de processos
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interventivos que devam ser desenvolvidas pelo professor
junto a seus alunos no sentido de promover nâo sö o
raciocfnio lögico mas também de minimizar eventuais
dificuldades de aprendizagem na escrita, uma vez que a
quantidade de crianças que nâo se alfabetizam nem na
primeira, nem na segunda série é bem maior do que se
propaga pelos meios de comurticaçâo.

Bolsa de Iniciaçâo Cientffica do CNPQ

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
citaçöes) e à famflia (11 citaçöes à categoria Influência
Familiar). Os professores mencionaram muito pouco a si
mesmos (07 citaçöes) como causa do sucesso,
contrariando as representaçöes dos pröprios alunos, que
os mencionaram 17 vezes. Um aspecto, jâ detectado em
outras pesquisas dos autores e que deve merecer a
atençào, sobretudo, de pesquisadores preocupados com a
questâo de gênero, apareceu também neste trabalho:
apenas quatro alunos do sexo masculino, de um conjunto
de 27, foram indicados por seus professores como
detentores de sucesso.

Palavras-chave: atribuiçâb de causalidade, anélise
atribucional do sucesso, sucesso escolar

Palavras-chave: operatoriedade, fflfjctlllfcrk de aprendizagem
na escrita e ensinofttndamental

ESC 72 ATRIBUICOES PAIIA SUCESSO EM UM
CONTEXTO ESCOLAR. Marcelo Lufs Grassi Beck- (PJs-
Graduaçno em EJuccffib - Universidade Estadual Paulista,
Campus de Marilia; Funikflo Universidade do Estado do M ato
Grosso) & #sJ Augusto da Silva Pontes Neto (Departamento
de Psicologia Evolutiva, .%cfll e Escolar - Universidade
Estadual Paulista, Campus de Assfs)

Este trabalho realizou uma anâlise atribucional do sucesso
escolar em quintas séries de escolas ptiblicas, pois é nesta
série que, historicamente, sempre ocorreram altos fndices
de evasao e reprovaçio. A idéia subjacente a este estudo é
a de que a compreertsâo de fatores que envolvem o
sucesso escolar pode fomecer condköes para que esse
sucesso permaneça, assim como permitir olhar a questâo
do fracasso escolar por um outro ângulo, pois uma
investigaçào do bom desempenho pode subsidiar açöes
educativas que visem a promovê-lo ou implementâ-lo em
detrimento do mau desempenho. Desse modo, objetivou-
se investigar as atribuköes causais que alunos e
professores apresentavam para o sucesso escolar.
Forneceram dados para o trabalho, 27 alunos com bom
desempenho escolar, conforme indicaçào de 30
professores de cinco escolas da Rede Estadual de Ensino
de Marflia (SP), onde esses alunos (quatro do sexo
masculino e 23 do sexo feminino, com idade entre 10 a 12
anos) estavam matriculados. Também, fomeceram dados
para o estudo, os professores jâ mencionados. Destes,
todos possufam diploma de curso superior na ârea em
que atuavam, com tempo de serviço variando de 13 a 35
anos, sendo apenas um do sexo masculino. Esses
professores foram entrevistados sobre informaçöes
pessoais, indicaçâo de alunos com bom desempenho e
causas que percebiam estar subjacentes a esse bom
desempenho. Os alunos indicados, também, passaram por
entrevista, em que se lhes solicitou informaçöes pessoais e
razôes para estarem sendo bem sucedidos na escola. Os
dados obtidos foram submetidos a uma anélise de
conteûdo e agrupados em categorias, cuja cortstrtlçâo
apoiou-se em estudos da literam ra da ârea. Surgiram 12
categorias causais, a saber: Influência Familiar, Motivaçâo,
Esforço e Interesse, Capacidade, Professor, Disciplina,
Freqùência, Influência Social, Satide e Higiepe, Formaçâo
Anterior, Acesso a M eios e Materiais de Informaçâo,
Temperamento e Disposiçöes Intemas e Sistema
Educacional. Os resultados confirmaram parcialmente
pesquisas anteriores e indicaram que os professores
atribuem à faml-lia (30 citaçöes à categoria Influência
familiar) e ao aluno (24 citaçöes à categoria Motivaçâo,
Esforço e Interesse) a resportsabilidade principal pelo
sucesso escolar, enquanto os alunos atribuem a
responsabilidade pelo sucesso a si mesmos (25 citaçöes à
categoria Motivaçâo, Esforço e Interesse), ao professor (17
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ESC 73 A INRM NCIA 1:r MODELO DE ENSWO-
APRENDEAGEM SOBRE O DESEW OLWMENTO DA

ARGU< NTACAO EM IANCM : UM FSTUX  SOBRE O EX REGO
DA FORMA DLSCURSIVA DOS ARGUMENTOS. M aria de Fétima
Vilar de Melo (Projessora Adjunta do Departamento de
Psicologia da Universidade Catélica tfz Pernambuco -
UNICAP) e Denise Terezinha Teod6sio de Mello. (Bolsista do
Programa de Bolsa de Iniciaçâb Cientnca - PIBIQ

Esta pesquisa tem como objetivo investigar o efeito do
modelo ensino-aprendizagem adotada pela escola sobre o
desenvolvimento do emprego da forma discursiva dos
argumentos utilizados por crianças. A hipötese levantada
é que o as crianças oriundas de escolas que usam o
modelo cortstrutivista se apresentariam mais aptas a
empregarem modos discursos que implicam em
capacidades cognitivas mais sofisticadas, tendo em vista
que esse modelo incentiva à interaçâo entre professores-
alunos, alunos-alunos, e, por cortseguinte, a atividade da
criança. A visâo de argumentaçâo aqui defendida, baseia-
se sobretudo nos estudos de autores ligados à pragmâtica
lingùfstica e à lögica natural ou discursiva. A
argumentaçio é concebida como uma atividade social que
se realiza através do discurso e que envolve o uso do
raciocfnio cotidiano. Participaram desta pesquisa 36
crianças, compreendidas na faixa etlria de seis a oito
anos, estudantes da rede particular de ensino e
distribufdas eqûitativamente em dois grupos: o primeiro
composto por estudantes de uma escola que emprega o
modelo empirista de ensino-aprendizagem e o segundo
formado por estudantes de numa escola é emprega o
modelo cortstrutivista. Os dados foram coletados através
de um debate cujo tema versava sobre o controle dos pais
sobre a atividade llidica da criança. Esses debates foram
realizados com três crianças da mesma série e faixa etâria.
Para anélise dos dados, os debates foram divididos em
argumentos e classificados segundo as categorias
empregadas por Grize, Vergés e Selem, (198: e Vilar de
Melo (1998-1999), relativas à forma discursiva do
argumento: axiolögica, comentârio, explicativa,
constativa, e interrogativa. NJo se encontrou diferença
significativa entre os resultados obtidos pelos dois
grupos. Essa conclusâo pode ser explicada pelo fato de
que as escolas cortstm tivistas observadas nâo empregam
exclusivamente o modelo corkstrutivista, ou seja, elas
recorrem ainda a técnicas de cunho empirista. Aliâs, esse
fato também foi obselwado por Becker (1996) em seu
estudo sobre a epistemologia da sala de aula. Assim
sendo' nâo se pode afirmar a influência do modelo de
ersino-aprendizagem sobre o desenvolvimento das
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formas discursivas empregadas pelas crianças. Todavia,
observou-se que na medida em que os grupos sâo
formados por crianças mais velhas, hâ um aumento
notörio das categorias de argumentos que implicam, a
priori, na utilizaçâo de competências cognitivas mais
sofisticadas, o que resulta em argumentos mais
elaborados.

- Resumos de Cpl?llzpïclllp Cientsca
diferenças nas habilidades observadas sepmdo a varilvel
sexo. Segundo os resultados: a) tanto os meninos quanto
as meninas DA e NDA apresentaram uma grande
variabilidade de habilidades de comunicaçâo e
sobrevivência em sala de aula e de habilidades assertivas.

URGâO FINANCIADOR: Universidade Catölica de
Pemambuco - UNICAP

Palavras-chave: Desenvolvimento da crpfmc/llcffib Fonna
disairsiva dos argumentos Modelo Ensinomprendizagem

ESC 74 HABILIDADES SOCIAIS E DIFICULDADES
DE APRENDIZAGEM: DADOS DE COMPETZNCIA
SOCIAL E HABILIDADES SOCIAIS DOS ALUNOS
ATRAW S DE FILMAGEM EM SALA DE AULA..
Elisângela MJHC Machado Pratta''* tDelurlfmlcrlln de
Psicolqia e E'fluccffib, Faatldade de Filosoha, Cërlcfcs e Letras
de Ribeiràb Preto, Universidade de SJo Paulo - Ribeiràb Preto,
SP); Zilda Aparecida Pereirà Del Prette, Almir Del Prette
(Dqmrtamento de Psicolqia, Universidade Federal de SJO
Carlos - Sâ'o Carlos, SP).

As freqûências destas duas categorias sào maiores para os
mertinos do que para as meninas em ambos os grupos de
crianças observados (DA e NDA); b) as crianças DA
apresentaram maiores freqiiências nas habilidades cujo
interlocutor era a professora; c) as freqiiências das
habilidades cujo interlocutor era uma colega foram altas
para ambos os grupos de crianças; d) em relaçâo à
orientaçào, corstatou-se que ambos os grupos de crianças
apresentaram mais habilidades voltadas para a tarefa; e)
em relaçào à adequaçâo as crianças DA e NDA,
apresentaram mais problemas de ocasiâo e de forma em
relaçao às habilidades de comurticaçao e sobrevivência em
sala de aula. Concluindo, a metodologia utilizada no
estudo possibilitou uma anâlise minuciosa das
verbalizaçöes das crianças, pelm itindo a identificaçào das
HS destas no contexto escolar e o levantamento das
semelhanças e diferenças entre os dois grupos de crianças
em tennos das HS.

CNPq

Palavras-chave: habilidades sociais, Jtjclflffciks deaprendizagem, cprllrelékcifl socialNo Brasil, o fracasso escolar tem se cortstitufdo como um
problema crônico e desafiador para os pesquisadores da
educaçào e ciências afirts. Atualmente sào muitos os
conceitos utilizados para explicar o fracasso escolar,
dentre os quais tem se destacado o conceito de
dificuldades de aprendizagem, que situa as explicaçöes
referentes ao fracasso em uma abordagem
psicossociolögica, coerente com a noçâo de ''necessidades
educativas especiais''. Entre tais necessidades ressalta-se a
importância das habilidades sociais (HS). Um nûmero
crescente de pesquisadores da érea da Educaçâo tem se
interessado pelas relaçöes interpessoais das crianças com
dificuldades de aprendizagem, principalmente no
contexto escolar. Neste contexto, as interaçöes educativas,
principalmente em sala de aula, sâo necessérias pois a
criança aprende comportamentos sociais na interaçao que
estabelece com seus pares. Quando uma criança apresenta
problemas nas HS, ela pode ser exclufda das relaçöes com
os pares, fato que limita suas possibilidades de
aprendizagem social. é necessério, portanto, identificar
quais sâo as HS apresentadas pelas crianças com e sem
dificuldades de aprendizagem e a competência social
destas em sala de aula. Este estudo objetivou examinar as
verbalizaçöes de crianças com dificuldades de
aprendizagem (DA) e sem dificuldades de aprendizagem
(NDA) em episödios interativos considerando as
habilidades sociais componentes e a competência social.
Participaram deste estudo 47 crianças da sepmda série do
ertsino fundamental (25 com dificuldades de
aprendizagem e 22 sem dificuldades), de ambos os sexos,
indicadas pelas professoras das salas padicipantes do
mesmo. A coleta de dados foi realizada em sala de aula
através de filmagers com duraçâo de meia hora, para
cada uma das crianças indicadas. A anâlise de dados
envolveu: a) levantamento das habilidades sociais
apresentadas por cada uma das crianças durante o
perfodo de filmagem as quais foram registradas em um
protocolo previamente desenvolvido para esta anélise.
Cada uma das habilidades apresentadas foram
registradas em termos de freqùência de ocorrências,
orientaçâo, interlocutor e adequaçâo; b) levantamento das
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ESC 75 PERCECEPIAO DE UM GRUPO DE
PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE A
SUPERDOTAIAO. Cliudia Araûjo da Cunha, Amilily
Coelho*, Daniele Teodoro'', Jeovane Gcnlcs de FcHc', ïarla
Cristina M artins*, M fric??l Paulino Sanzo Kaminishi*, Tatiane
Filsner Medeiros*. (Faculdade #e Psicologia, Universidade
Federal de Uàcrlén#ic, Uberlândia - MG).

O termo superdotado geralmente é definido como o
indivfduo bem dotado do ponto de vista intelectual, com
um QI superior a 140 na escala de Binet-stanford. Estudos
recentes apontam que indivfduos que comprovaram
superdotaçâo na vida profissional e social nâo
apresentavam QI tâo mais alto que a média. Assim, o
termo se estendeu aos indivfduos talentosos. Parece ser
mais ou menos disseminada a idéia, sepmdo a qual o
superdotado em alguma aptidâo ou talento desenvolve ao
mâxim o suas potencialidades independentemente dos
procedimentos, esquemas, ritmos de aprendizagem e
ensino aos quais seja submetido. A presente pesquisa foi
realizada com o objetivo de verificar as crenças e
percepçôes de um grupo de professores de erksino
fundamental, em seis escolas ptiblicas de Uberlândia -
MG no que se refere à superdotaçâo, partindo-se do
pressuposto de que sua percepçâo interfira em sua prâtica
educativa. Participaram da pesquisa 60 professores, com
idade média de 38,5 anos e com tempo médio de exercfcio
do magistério de 12,13 anos; 4 do sexo masculino e 56 do
sexo feminino. Cortstruiu-se um questionârio, composto
por 25 iterts, .a partir de caracterfsticas dos superdotados
encontradas na literatura especializada. Os iterts foram
julgados pelos sujeitos como falsos ou verdadeiros. Em
visita às escolas, foram entregues 25 questionârios em
cada e recolhidos posteriormente. O percentual de
questionârios recolhidos foi de 41% (62 questionârios),
dentre os quais, 60 vélidos. Os dados obtidos foram
tabulados em escala dicotômica: 0 para as respostas
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erradas e 1 para as corretas, e submetidos ao teste
estatfstico nâo-paramétrico ''Q de Cochran''. Obteve-se um
1=308376 para um c2= 37,7. Ao nfvel de significância de
50/0, conclui-se que h; diferença significativa entre o
ntîmero de acertos dos professores em pelo menos um dos
26 itens do questionério, sendo que os mais acertados
foram os seguintes (os ntimeros entre parênteses indicam
a freqitência percentual de acertos): (V) Os superdotados
demorkstram alto desempenho em determinadats) âreats)
(98,330/0/ (V) Retêm o que aprendem sem muito exercfcio
(950/0/ (F) Adaptam-se facilmente ao contexto escolar
(86,670/4. Alguns itens que apresentaram menor ntimero
de acertos; (F) O superdotado é um fenômeno muito raro,
sendo poucas as crianças e jovens de nossas escolas que
podem ser de fato cortsideradas superdotados (61,670/0/
(F) S:o auto-suficientes e capazes de desenvolver suas
habilidades por si sös (33,3301/ (F) A criança superdotada
continuarâ a demonstrar habilidade intelectual superior
independentemente das condköes ambientais (38,330/4. f:
preocupante que as percepçöes errôneas dos professores
sobre a superdotaçâo concentrem-se no que diz respeito à
identificaçào dos superdotados nas escolas e à
necessidade de estimulaçào do meio para o
desenvolvimento das habilidades destas pessoas. A
crença de que os superdotados sâo auto-suficientes pode
refletir numa falta de comprometimento dos professores
quanto à sua prâtica educativa junto aos mesmos.
Destaca-se ainda que os programas de Educaçâo Especial
da cidade de Uberlândia tendem a privilegiar os casos de
deficiência em detrimento da superdotaçâo, o que pode
estar associado ao fato de que os professores das escolas
da rede pliblica de ensino desconheçam aspectos
relevantes do tema abordado.

Palavras-chave: Superdotaçno; Professores Ensino
Fundamental
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das dificuldades de adaptaçâo e aprendizagem escolar. O
trabalho teve duraçâo de 65 sessôes, ocorridas 2 vezes por
semana em perfodo de uma hora. Foi desenvolvido no
contexto clfnico-escolar, com atendimento individual à
criança, e ampla interaçâo com a professora e com a mâe.
O levantamento diagnöstico foi desenvolvido em 5
sessöes e verificou-se : dificuldade de interaçào social (a
criança isolava-se, nào tomava iniciativa em brincadeiras,
respondia de maneira monossilâbica, entre outros),
dificuldade na aprendizagem (nào dominava os conceitos
aritméticos e mostrava-se no perfodo pré-operacional).
Com os resultados do diagnöstico, o atendimento visou ;
desenvolver a interaçâo social; trabalhar a constrtzçâo de
conceitos matemJticos e de linguagem, e desenvolver as
estruturas operatörias. Da sexta à vigésima segunda
sessao, os padröes de interaçâo social alteraram-se para a
padicipaçâo nas atividades com outras crianças, através
de um treinamento de interaçâo e incentivo. Da sexta à
vigésima qual'ta sessâo ocorreu um avanço ho
pensamento e no raciocfnio da criança. Através de
atividades operatörias e jogos como origami, orientou-se
para as relaçöes temporo-espaciais adequadas e passou-se
assim, gradativamente, para o perfodo operatörio-
concreto. Estas atividades, e também a construçâo de
conceitos matemâticos e de linplagem ocorreram por
todo o perfodo do atendimento. Os resultados indicam
ainda que a criança teve avanço em sua independência.
As dificuldades iniciais de atençâo, formar frases,
organizar o perksamento lögico e interpretar textos, foram
superadas. A mâe e a professora foram cortstantemente
informadas dos procedimentos utilizados e orientadas a
generalizar as atividades da clfnica para o contexto da
escola e da casa. Os resultados mostram que os
procedimentos adotados se revelaram adequados e
eficientes, promoveram a superaçâo das dificuldades
escolares da criança, tanto ao nfvel das interaçöes como
das aprendizagerts. Interferiram na postura da mâe e da
professora frente à criança, o que as tomaram
colaboradoras e coadjuvantes do trabalho.

Palavras-chave: dthculdades na aprendizagem; interaçno
socicl; ensinofundamental

ESC 76 ESTUDO DE CASO: DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM ESCOLAR E INTEM G O SX IAL
EM UMA CRIANCA DE PRIMEIRA SIRIE DO ENSINO
FUNDAMENTAL.. Leonardo Godoy Pagotti* Proja.Dra.
Sueli Assis de Godoy Pagotti (Universidade Federal de
Uberlândia - Centro de Eslzfilos e Atendimento Sueli Pagotti,
Uberlândia, Mg)

A literatura em Psicologia da Educaçlo tem destacado as
dificuldades de aprendizagem como um relevante fator
no insucesso escolar. O presente trabalho é o relato de
uma intervençâo em psicologia da educaçâo. O sujeito é
uma menina de 7 anos e 11 meses de idade, que foi
encaminhada pela escola à clfnica psicolögica com as
queixas de: dificuldades na aprendizagem, entendimento
de contekidos, memorizaçao e interaçâo social . Para o
desenvolvimento do trabalho foram seguidas as etapas:

(a) inicialmente houve uma entrevista com a
mâe, levantando a histöria de vida da criança e as
dificuldades que a criança enfrentava escola;
concomitantemente fez-se (b) caracterizaçâo das
dificuldades em geral da criança obsezvadas pela mâe, (c)
investigaçâo das dificuldades de aprendizagem e
observaçâo do comportamento através de avaliaçöes
especfficas: provas cognitivas e atividades ltidicas, (d)
levantamento junto à professora da queixa escolar com
observaçâo da criança na escola. Apös estas etapas houve
(e) o desenvolvimento de um programa para a superaçâo
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ESC 77 A IMPORTANCIA DO DESENVOLW MEX O
DAS RELAX jS INTERPESSOAIS PAR OS ALUNOS
DE MATEMATICA: UMA EXPERIENCIA COM
ALUNOS-CALOUROS DO CUIISO DE MATEMATICA
DA UFRRJ. Poi/le Vieira Jûnior*; Nilma Figueiredo de
Almeida-l Departamento de Psicologia, lnstituto de Eltlccffib,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ.)

Em uma disciplina reconhecidamente problemâtica como
a matemâtica, toma-se hmdamental que o aluno
reconheça no professor, um colega que estâ disposto a
guiâ-lo por este estranho e novo mundo, tornando-o
aprazfvel e divertido para o processo de aprendizagem . 0
professor que se dispôe a dividir informaç-s, a ertsinar e
a aprender, colocando-se ao lado de seu aluno e nâo de
forma superior a ele, poderé ajudé-lo de maneira
significativa a entender e gostar da matemâtica. A relaçâo
professor aluno deve ser reforçada pela confiança,
respeito e afeto mûtuos, como qualquer outra relaçâo
interpessoal. O professor deve ter conhecimento de seu
eu, suas limitaçöes, caracterfsticas, defeitos e qualidades e
também reconhecer tais fatores em seus alunos,
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respeitando suas deficiências e experiências, aprendendo somente o olhar das pesquisadoras mas

, também, a
com suas diferenças. A atual postura da escola modema pröpria postura interventiva. A opçâo metodolögica
nâo contribui de forma satisfatöria para o ertsino da apresentou as caracterfsticas discriminadas a seguir.
matemâtica . A disposkâo das carteiras, colocadas Amostra: Uma profesxra e 25 alunos de uma classe de
cartesianamente, o material didâtico padronizado (livro e aceleraçâo. Procedimento: Primeiramente, se traçou um
cademo), a postura do professor como detentor do perfil dos sujeitos da intervençâo (professora e alunos) e,
conhecimento e até mesmo seu posicionamento em sala em seguida, passou-se a assistir

, semanalmente, às aulas
de aula, como tirtico foco de atençào, contribuem para de Histöria, gravando-as em fitas, que foram trartscritas
uma aula pouco produtiva, tolhedora da criatividade do com a finalidade de se realizar uma anélise do contetîdo
aluno, e, consequentemente, desinteressante. das mesmas, juntamente com a equipe do projeto. A partir
Considerando a educaçio como estratép'a definida pelas do material coletado, preparou-se pequenas tiras
sociedades para levar cada indivfduo a desenvolver seu ilustrando situaçöes vividas pelo professor em sala de
potencial criativo e a capacidade para se engajar em açöes aula, as quais foram, posteriormente, utilizadas como
comuns, toma-se necessâria a reformulaçâo do processo material intermediârio para o ''encontro'' do professor com
de formaçâo dos profissionais da àrea de educaçào em sua pröpria prâtica pedagögica. Em seguida, o professor
matemética, enfatizando novas metodologias que passou a ter acesso às trarkscrköes de suas pröprias aulas,
favoreçam a expressividade e participaçâo dos alunos, podendo construir sobre elas as crfticas necessârias ao seu
uma didâtica mais dialögica e uma psicologia da desenvolvimento profissional, em reuniöes conjuntas com
educaçâo mais pröxima da emoçâo e da afetividade. O o pesquisador. Resultados: Na etapa de anâlise das aulas
objetivo do presente trabalho foi desenvolver a reflexâo e por parte das pesquisadoras, foram verificados vârios
a autodescoberta em alunos do curso de matemâtica pontos sertsfveis na prética pedagögica da professora, tais
através de uma oficina de dinâmicas de grupo. como: o pouco aproveitamento das colocaçöes e reflexöes
Padiciparam da oficina um grupo de 16 alunos-calouros dos alunos em sala de aula; o uso de intimeras perguntas
por considerâ-los naives aos preconceitos e sequênciadas, sem preocupaçâo com o espaço de resposta
comportamentos existentes no curso. A atividade para o aluno; formulaçâo de perguntas, cujas respostas jâ
consistiu em uma palestra sobre a importância das se encontram implfcitas, ou que sâo antecipadas pelo
relaçöes interpessoais para a aprendizagem e para o professor, bem como a vinculaçâo do planejamento da
desenvolvimento do indivfduo. Posteriormente realizou- disciplina às datas comemorativas. Conclusâo: A prética
se um trabalho prâtico com técnicas de dinârnica de pedagögica encontrada, evidencia um modelo
grupo, que corksistiu em vivências de autodescoberta, reproducionista da educaçâo, dificultando ao aluno a
jogos exploratörios, jogos de sintonizaçào, confiança e possibilidade de corstruir o seu pröprio conhecimento,
integraçâo. Em seguida realizou-se uma avaliaçâo da uma vez que, retira dele a oportunidade de errar, e a
atividade junto aos alunos e a experiência foi corsiderada partir daf corstruir/reconstruir um saber reflexivo e
positiva, pois os resultados foram muito proveitosos. Os crftico. Isso veio trazer à tona a fenda existente entre a
alunos puderam constatar a dificuldade em ouvir o outro, teoria abraçada pelo professor e a sua prâtica em sala de
em expressar idéias com clareza, timidez, a importância aula. Desta forma, busca-sejunto ao professor inseri-lo em
do esforço conjunto na realizaçâo de tarefas, a um processo conjunto de avaliaçâo, reflexâo e
sertsibilidade feminina para observar nuances do aperfekoamento, para que ele possa superar algumas de
comportamento, a importância do diâlogo para a suas dificuldades e abrir caminhos para uma mudança
aprendizagem e da confiança na relaçâo. Verificou-se que qualitativa de sua prâtica pedagögica.
a atividade foi bem aceita e foi um facilitador para A

poio: PROEXT/UFPEaproximaçao entre eles
. Pode ser um primeiro passo para

a melhoria nas relaçöes interpessoais e na futura relaçâo Palavras-chave: Ensino Fundamental; Prética Pedagôgica;
professor-aluno. Constnttivismo.

Palavras-chave: Ensino de Matemética; E'dflcflflib; Relaçti'o
professor-alunc.

ESC 79 AUTO-CONCEITO: UMA ANXLISE DE
CONSTRUCTO E DE UM NSTRUMENTO DE MEDIDA.
Helga Loos- (Universidade Estadual de Campinas,
Campinas/sp)

O auto-conceito refere-se à percepçâo que uma pessoa tem
sobre o self, isto é, o que cada indivfduo sabe sobre si
através da experiência, reflexâo e feedback do ambiente
social. A ênfase que vem sendo dada ao carâter
multifacetado do auto-conceito tem contribufdo para que
se reconheça a sua importância em variadas sittzaçöes. O
auto-conceito acadêmico, por exemplo, tem propriedades
motivacionais que conduzem a significativas
cortsequências no âmbito educacional, tendo sido
considerado uma variâvel mediadora da aprendizagem e
do desempenho escolar. Apesar disso, encontram-se ainda
na literatura psicolögica diversas lacunas que prejudicam
a sua real compreertsâo e aplicaçâo. Sua definiçâo aparece
por vezes de forma confusa e mesclada à de outros
conceitos relacionados, como, por exemplo, a auto-estima.
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ESC 78 UMA EXPERIZNCIA DE INTERW NG O
NUMA CLASSE DE ACELERAIAO. Elana Ccslc Bezerra,
Telma Costa de Avelar e Nadja MJHC Vieira- (Departamento
de Psicologia, Universidade.Federal de Pernambuco, Reaje, PE)

Diante de uma leitura do fracasso escolar, fazendo um
recorte para os determ inantes intra-escolares do mesmo;
da reinserçâo da disciplina Histöria no curdculo do
primeiro ciclo do ertsino fundamental e do desafio
educacional que se nos apresentam as Classes de
Aceleraçâo, partiu-se a campo com o interesse de intervir
numa escola pliblica da Cidade do Recife, com o Objetivo
de proporcionar à professora, subsfdios teöricos e
préticos, que promovessem uma melhoria qualitativa no
processo de ertsino e aprendizagem da disciplina Histöria.
Para alcançar este objetivo, optou-se por uma
fundamentaçâo teörica constm tivista que norteasse nâo
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Observa-se que vjrios autores utilizam os termos auto-
conceito e auto-estima indiferenciadamente. Cabe lembrar
que o auto-conceito é estruturado cognitivamente; por
isso, embora o auto-conceito tenha um aspecto descritivo
e avaliativo (ex: ''eu sou bom em matemética'), distingue-
se da auto-estima por esta expressar julgamento pessoal
de valor em relaçâo àquilo que é percebido (ex: ''às vezes
eu acho que nao sou tâo capaz quanto deveria ser''). Cabe
aos pesquisadores que se ocupam de seu estudo
contribufrem para uma crescente clarificaçào teörica, bem
como para a elucidaçâo de mecanismos cada vez mais
eficientes para acessâ-lo.
Nesse esttldo trabalhou-se com a versào em português
(Jacob & Loureiro, 1999) da Pier-ldarris Children's Self-
Concept Scale (Piers & Harris, 1984), propondo-nos a
testar os procedimentos metodolögicos necessârios para a
produçzo de um irtstrumento confilvel na avaliaçâo do
auto-conceito ligado ao domfnio acadêmico. Com base em
uma anâlise conceitual, produziu-se uma nova versâo do
instrumento, mantendœse as dimertsöes que
correspondem a atributos relacionados mais diretamente
à vida acadêmica: (1) Comportamento; (2) Ansiedade; (3)
Felicidade e satisfaçâo; (4) Status intelectual e acadêmico.
Os itens foram cuidadogamente re-distribufdos, gerando-
se uma versâo com 45 itens. 94 alunos de 3., 5. e 7. séries
de uma escola particular de Campinas/sp completaram
esta versào ''a priori'' da escala. Os dados coletados foram
submetidos à anâlise fatorial (componentes principais),
obtendo-se entâo uma novfssima versio, reduzida para 34
iterts. Chamou-se esta, produzida empir'icamente, de
escala ''a posteriori''. A soluçào encontrada para a anâlise
fatorial possibilitou que fossem mantidas as dimensöes
exploradas ''a priorf', explicando 35% da variância. A
avaliaçâo das propriedades psicométricas das escalas
apontou bom grau de consistência intema (''a
riori''a=0.85; ''a posteriori'' a=0.84).P
Como a escala utilizada mostrou-se confiâvel na avaliaçâo
do constructo que se propôs a medir, pode-se mencionar
algurts dos resultados obtidos. Verificou-se que o grupo,
em geral, apresentou um auto-conceito pojitivo: a
distribukâo concentra-se em torno do escore 40 (méximo:
45 pontos); m= 34,6. A 7. série apresentou auto-conceito
mais negativo, especialmente ' na sub-escala
Comportamento, diferenciando-se significativamente das
demais séries. Na categoria Artsiedade, a 7. série também
apresentou diferenças (tendenciais), mostrando-se os
alunos mais ansiosos. Entre 3. e 5. séries nâo foram
destacadas diferenças significativamente importantes.
Efeitos de gênero foram apontados novamente na 7. série:
as garotas avaliaram seu comportamento e seu status
acadêmico mais positivamente do que os meninos.

Resumos de Cp/nlzafctzl'tb Cientlf' lca
orientaçào da pröpria pesquisadora. A amostra foi
composta por participantes de uma escola particular do
interior de Sâo Paulo, com vinte alunos de lasérie, sendo
dez do sexo masculino e dez do sexo feminino, com idade
entre sete e oito anos. Foi utilizado um iastrumento criado
pela autora para registro de três sessöes, caracterizadas
pelo uso de materiais diferentes (bola, bastâo e arco) e de
situaçöes distintas (Eu, Eu-tlutro e Eu-Grupo). Nas
situaçöes Eu trabalhou-se individualmente com cada
criança em uma flnica sessio. Na situaçào Eu-outro foi
feita a coleta de dados em duplas de crianças (fem e fem;
masc e masc) em uma sessio. Em Eu-Grupo (N = 3 ou 4
crianças) foi realizada uma sessào. Todas as coletas foram
realizadas no ambiente de Educaçâo Ffsica (quadra
poliespol-tiva), da escola freqitentada pelos alunos e
durante as aulas da referida matéria. A anélises estatfstica
empregada foi a correlaçâo de Sperman, o que mostrou
muitas correlaçöes significantes entre os movimentos
estudados nas vsrias situaçöes. Foram utilizados dois
jufzes da ârea de Educaçâo Ffsica que fizeram avaliaçöes
independentes em todas as situaçöes. Na situaçâo Eu
feminino ocorreram 15% de correlaçöes significantes e na
Eu masculino ocorreram 190/0; nas sittlaçöes Eu - outro
ocorreram 25% de correlaçöes significantes para feminino
e 31 To de correlaçöes significantes para masculino; e nas
situaçöes em grupo obteve-se 22 O/o para as meninas e 25%
para os meninos. Foi verificado que ao desenvolver a
ocorrência de movimentos corporais criativos em uma
parte do corpo, se estâ desenvolvendo em outras. Concluf-
se que hâ pouca diferença entre meninos e meninas
quanto a fluência de movimentos corporais (mais
correlaçöes significantes para os meninos). No entanto hâ
situaçöes em que ocorreram mais fluência para meninas e
hâ situaçöes onde ocorreram mais para os meninos. Os
participantes apresentaram mais fluência nas situaçöes
em que estavam agrupados, o que mostra a importância
da interaçào entre os alunos nas aulas de educaçào ffsica,
porém com um trabalho que desenvolva a competência
social. f: necessério que o professor saiba que é possfvel
desenvolver a' criatividade na educaçâo ffsica, desde que o
professor seja motivado a planejar aulas diversificadas,
que favorecem ao desenvolvimento da criatividade.
Tamblm se faz necessârio que os alunos tenham a
oporttmidade de um trabalho de intervençâo para o
desenvolvimento das habilidades sociais.

Apoio financeiro: CAPES modalidade 11

Palavras-chave: Educaçtïo h'sica - Criatividade - Atividade
Fksica

Apoio financeiro: FAPESP; DXAD/CNPq

Palavras-chave: auto-conceito; auto-conceito acadêmico;
pro#ulfib de escalas

ESC 81 APRENDIZAGEM E EMEFGZNCIA DE
RELAX ES ORDINAIS POR ALUNOS DO ENSINO
FUND/MENTAL: ANXLISES EXPERIMENTAIS DE
VARIAVEIS DE PROCEDIMENTO. Jair Lopes Junior
(Departamento de Psicologia - Universidade Estadual
Paulistapauru, SP); Fabiana MJHS Versuti* (Departamento de
Psicologia - Universidade Estadual Paulistapauru, SP).

O estabelecimento de relaçöes entre eventos ou
informaçöes fundamentadas nas posköes ordinais
corkstitui-se em habilidade presente na proposta curricular
do primeiro ciclo do ensino fundamental. Nos dois
experimentos realizados procurou-se avaliar, através de
um software, se a exposkâo prévia aos treinos e aos testes
de relaçöes ordinais sem controle condicional poderia se
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ESC 80 ESTUDO COMPAM TIVO EM FLUZNCIA DE
MOW MENTOS CORPOM IS. Alessandra Rezende
Fflrrioncpo (Pontthkia Universidade Catklica de Canlpinas-
SP)**

Esta pesquisa teve por objetivo investigar um dos
indicadores de criatividade: a fluência de respostas para
movimentos corporais de meninos e meninas. A pesquisa
foi realizada durante a aula de Educaçâo Ffsica, sob a
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constituir em condkâo eficiente para a emergência Educacional para o exercfcio da docência. Uma vez que
posterior desta modalidade de controle de estfmulo. No um dos objetivos da pös-graduaçâo t a capacitaçâo
Experimento 1, dois alunos (NY e FR), na Fase 1, foram docente o presente estudo questiona se a formaçâo na
expostos ao treino de duas relaçöes ordinais (A1@A2 e pös-graduaçào em Educaçâo na Jrea de concentraçâo
A2@A3), seguido pela avaliaçào da emergência da Psicologia Educacional fez com que os docentes-titulados
inferência transitiva (A1@A3 e A1@A2@A3). A Fase 1 foi modificassem o ensino de psicologia , se os docentes-
finalizada com o treino de duas novas relaçöes ordinais titulados acrescentaram em sua prltica pedagögica algo
(A5@A4 e A6@A5) e o teste das respectivas inferências além dos clâssicos de psicologia . Por isso, o presente
transitivas (A6@A4 e A6@A5@A4). Na Fase 2, diante de resumo de relato de pesquisa teve como objetivo
um quadrado verde (X1), foram treinadas as relaçöes compreender as formas e o alcance do corthecimento
B1@B2 e B2@B3 e diante de um quadrado vermelho (X2), produzido, bem como a atuaçào docente anterior e
as respectivas reversöes. Testes posteriores avaliaram a posterior ao ingresso no programa de pös-graduaçào em
emergência do controle condicional sobre as inferências Educaçâo, na ârea de concentraçào de ''Psicologia
transitivas. Nas Fases 1 e 2 (dos Experimentos 1 e 2) foram Educacional'', da Universidade Estadual de Campinas. O
utilizados desenhos culturalmente definidos. Os instrumento utilizado foi um questionârio respondido por
procedimentos das Fases 3 e 4, com desenhos nâo- 35 titulados do programa. O dados coletados nos
representacionais, foram anâlogos àqueles das Fases 1 e 2, mostraram que modos de divulgaçào apontados como os
respectivamente. No Experimento 2, na Fase 1, dois novos mais utilizados foram: 19,7% em Periödicos Nacionais;
alunos (NT e DN) foram expostos ao o treino das relaçöes 4,9% em Periödicos Intemacionais; 21,3% em capftulos de
(A5@A4 e A6@A5) e, em seguida, (A1@A2 e A2@A3), livros ou livros; 26,25% em Congressos Nacionais; 14,75%
sendo que os treinos foram intercalados com os testes das em Congressos Intem acionais; 4,9% em outros meios de
respectivas inferências transitivas. Na Fase 2, a exemplo divulgaçâo, e 87% dos titulados afirmam que nâo
do Experimento 1, ocorreram os treinos e testes do divulgaram os trabalhos desenvolvidos durante sua
controle condicional sobre relaçöes ordinais. As Fases 3 e passagem pelo mestrado e/ou doutorado. Em outra
4, replicaram os procedimentos das Fases 1 e 2, anâlise, os dados nos mostraram que 48,2 % ensinavam
respectivamente, desta feita com estfmulos nâo- Psicologia antes do ingresso no programa, sendo que a
represetacionais. Todas os alunos demortstraram a maior parte destes attzava no ensino superior.
emergência das relaçöes ordinais testadas, com e sem Atualmente, 48,1 O/o dos titulados ensinam Psicologia,
controle condicional, independente da natureza dos sendo que dentre estes, todos atuam na graduaçâo e
desenhos utilizados como estfmulos, nos dois 69,2% atuam também na pös-graduaçâo. Dos titulados
experimentos. Os dados evidenciaram que a emergência que ensinavam psicologia apenas 26,6% o fazem
do controle condicional (Fases 2 e 4) sobre relaçöes atualmente. Os principais autores mencionados como
ordinais (inferência transitiva) mostrou-se mais provlvel ensinados sâo pertencentes a quatro enfoques: o
em ftlnçzo da exposkâo prévia às condköes de ensino e Behavorismo, a PsicanJlise Freudiana, a Psicogenética de
de avaliaçâo de relaçöes ordinais (Fases 1 e 3) que Jean Piaget e a abordagem Histtdco-cultural de
impuseram reversöes anâlogas àquelas exigidas pelo Vygotsky. Os resultados sinalizam um fortalecimento da
controle condicional, contudo, envolvendo estfmulos produçâo escrita como forma de divulgaçâo dos estudos
diferentes (A1, A2, A3, A4, A5 e A6), diferentemente das realizados. Quanto à atuaçào profissional percebe-se que
condköes impostas pelo controle condicional, nas quais as dos titulados que ensinam psicologia, grande parte atua
reversöes aplicam-se para um mesmo conjunto de na pös-graduaçào e os principais autores veiculados neste
estfmulos (B1, B2 e B3). ensino ainda fazem parte dos clâssicos da Psicologia. Mas,

a anâlise dos dados nos mostram também que os titulados
*Bolsista PIKC/CNPq-UNESP j ja antes do ingresso no programaque easinavam Psico og

Palavras-chave: relaçöes ordinais, controle condicional, jâ nâ0 o fazem mais. Este resultado precisa ser melhor
ensinojundamental investigado por outro estudo, uma vez que o esperado

seria que o ntimero de docentes ensinando psicologia
houvesse aumentado apös a titulaçâo na ârea em foco.

ESC 82 DIVULGAG O DO CONHECIMENTO
PSICOLX ICO PRODUZIDO EM UM PROGM MA DE
PX GM DUAG O EM EDUCAG O E A ATUAG O
DOCENTE DOS TITULADOS: UM ESTUDO DE CASO.
Roberta Gurgel Azzt Adriane Martins Soares*, Aglay Sanchez
Fronza Martins* (UNICAMP, Campinas, SP)

FAPESP/PIBIC-CNPq

Palavras-chave: Divulgaçno do conhecimento, Alltf7il()
Docente :p0 psicologia, Pls-jrrflfffflffy

Desde a sua criaçâo na década de 70 os programas de pös-
graduaçao têm dois objetivos principais , um deles é a
formaçâo de pesquisadores na érea e o outro é a
capacitaçâo docente para o ensino superior. A literatura
disponfvel nesta érea tem sinalizado que a cortseqûência
principal dos programas de pös-graduaçâo nos liltimos 30
anos reside na qualificaçâo de docentes para o ensino
superior. No presente estudo, o olhar estâ direcionado
para as os modos de divulgaçâo do conhecimento
psicolögico produzido dento do programa de pös-
graduaçâo em educaçâo e também às contribuiçôes da
formaçâo recebida na ârea de concentraçâo Psicologia
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ESC 83 A BUSCA DE CAMINHOS QUE INTEGM M
TEORIA E PG TICA NA FORMAG O INICIAL: O
CASO DE UMA DISCIPLINA DE PSICOLOGIA. M arli
Amélia Lucas Pereira (Mestre em Efflfccffib pela UNICAMP,
Docente do Departamento de Pedagqia da UNITA U), Roberta
Gurgel Zzzi (Docente do Departamento de Psicologia da
fWtlccffib da UNICAM P, Integrante do PES - Psicologia e
E#ucflflp Superior)

A pesquisa apresentada se refere à Dissertaçâo de
Mestrado realizada por uma das autoras, sob a oriehtaçâo
da segunda. Tendo como ponto de partida, a articulaçâo
entre teoria e prâtica, este trabalho buscou compreender
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como esse processo pode ser realizado em cursos de
licenciatura, mais especificamente na disciplina Psicologia
Educacional:Aprendizagem. Acreditando que o desafio
da formaçâo consiste em conceber a escola como um
ambiente educativo, onde trabalhar e formar nâo sejam
vistas como atividades distintas, o objetivo desta pesquisa
foi analisar o movimento da disciplina Psicologia
EducacionaliAprendizagem, no que diz respeito à
estratégia de ensino utilizada para uma aproximaçâo
entre teoria e prstica. A coleta de dados foi realizada por
meio de questionârio, entrevista e observaçâo
participante, no primeiro semestre letivo de 1999, nos
cursos de Ciências Humanas e Sociais e Letras, em uma
universidade ptîblica. Participaram dessa pesquisa 53
alunos, sendo que 30 eram do curso de Ciências Humanas
e Sociais e 23 do curso de Letras. Para analisar os dados,
corustruiu-se uma matriz de verbalizaçâo dos alunos
desses cursos, que resultou na organizaçâo de dois
conjuntos temlticos: A Psicologia da Aprendizagem:
contribuköes para a formaçào docente e, a Metodologia
da Problematizaçâo como irtspiradora da prética docente.
Os resultados obtidos na anâlise das verbalizaçöes dos

a forma como a disciplina foi
do semestre - onde

Resumos de Comunicaçso Cientlf' lca
escolas pûblicas de Ribeirào Preto e regiào, visando
capacitar profissionais multiplicadores, representantes
das institukôes parceiras, a implementarem um
atendimento educacional bilfngite, semelhante ao de um
servko de exteasào da universidade. Essa capacitaçâo foi
organizada no ano de 2001 e infcio de 2002,
semanalmente, para 11 representantes multiplicadores (01
psicölogo, 03 pedagogos, 05 monitores surdos e 02
fonoaudiölogos) em três frentes: observaçâo sistemstica
da prâtica nos diversos setores do servko de extensâo

de a familiares, de de

alunos indicam que
desenvolvida no decorrer a
problematizaçâo da prética entrou como um componente
hm damental no processo de formaçào, através do uso de
detezm inadas estratégias - se configura como um caminho
para articular teoria e prâtica. A Psicologia da
Aprendizagem oportunizou a discussao de
conhecimentos psicolögicos que impulsionou o
desenvolvimento dos licenciandos em relaç:o a questöes
como atençào, motivaçào, indisciplina, relaçâo professor-
aluno, aspectos estes tào importantes e referenciados
pelos licenciandos como ponto fundamental para um
trabalho efetivo em sala de aula. Quando a prâtica
reflexiva e problematizadora é trabalhada, durante a
formaçào inicial, pode-se tornar parte da identidade
profissional do professor. Os participantes deste estudo
valorizaram as açöes pedagögicas que orientaram seu
processo de formaçâo. Isso permitiu afirmar a necessidade
de um esforço de trabalho em que a problematizaçâo da
prética seja um ponto norteador do desenvolvimento das
disciplinas na formaçâo de professores em cursos de
licenciatura.

Palavras-chave: Psicologia da Aprendizagem, Licenciatura,
Ensino Problematizador

(gnlpos apoio gnlpos ensino
LIBRAS a familiares, ensino do português escrito a alunos
surdos com apoio da LIBRAS e da informltica,
apropriaçâo de LIBRAS a alunos surdos, e ensino do
português falado com apoio da LIBIG S); formaçao teörica
em gnlpos de estudo e, apös observaçâo, implementaçâo
supervisionada do modelo, nas suas escolas. Para ajudar a
avaliar essas frentes foram propostas entrevistas,
contendo 11 questöes abertas, com os profissionais
representantes das instituköes parceiras. Os resultados
mostraram que a participaçâo no atendimento
possibilitou: trocas entre profissionais e reflexâo sobre a
pröpria prltica; melhorar a comunicaçào professor-aluno
surdo, devido a um desempenho mais adequado dos
surdos e dos professores em LIBRAS; desenvolver um
senso crftico no aluno, em decorrência das discussöes com
o instrutor surdo; ampliar os servkos nas escolas,
principalmente quanto à proposkâo e desenvolvimento
de trabalho com as famflias, tanto em grupo de apoio
quanto no ensino de LIBIG S; melhorar o atendimento
educacional, devido ao conhecimento gerado nos grupos
de estudo; e atualizaçâo profissional, com ênfase no
bilingûismo. Os representantes manifestaram necessidade
de aprofundar os conhecimentos sobre a estnltura da
lfngua de sinais e sobre métodos de ersino a surdos.
Houve dificuldades para os participantes em formaçâo se
integrarem com novos profissionais ingressos nos grupos
sem que tivessem participado em estudos anteriores. Tal
impasse restringiu o ingresso de novos integrantes nos
grupos de estudo. Os monitores relataram dificuldades
para compreender os textos e acompanhar as aulas
teöricas. Essas dificuldades foram interpretadas como
decorrentes da falta de leitura e compreerksâo de
conceitos, interpretaçöes que levaram a mudanças no
método de ensino, ou seja, ao emprego de material mais
sintético e ao uso de vocabulârio mais simples. Concluiu-
se que o programa de capacitaçâo tem sido eficiente,
cumprindo os objetivos propostos, mas, ao mesmo tempo,
necessita de ajustes cortstantes.

ESC 84 A W SâO DE PROFISSIONAIS
M ULTIPLICADORES EM  UM PROGIQAM A DE
CAPACITAG O COM ENFOQUE BILXGOE. Tércia
Dias, Cristina Pedroso, Juliana Rocha, Patnkia Rocha, Roberta
Cortezb, Roberta Nishi*, Jenaine de Paula* (Atendimento
Interdisdplinar ao Aluno Surdo - Universidade de Rïscirfib
Pretc, Ribeirâb Preto - SP)

A questâo da formaçâo do educador é muito importante,
principalmente com as attlais mudanças em educaçâo
especial e com as propostas do bilingitismo que
culminaram com o reconhecimento da Lfngua Brasileira
de Sinais (LIBIG S) como a forma de comunicaçâo e
expressâo das comunidades surdas do Brasil. Tendo em
vista a necessidade de aperfeiçoamento continuado de
profissionais que trabalham com alunos surdos, a
Universidade de Ribeirâo Preto propôs parcerias com 03

Apoio Fapesp

Palavras-chave: Surdez, Bilingfiismo, Forvflff'fo de
prohssionais.

ESC 85 CRENCAS DOCENTES: ANXLISE DA
PRODUG O CIENTIFICA INTERNACIONAL. Ana
MCHJ Falcno de Arf7gf'fo Sadalla (Faculdade de Eiftlccffib da
Universidade Estadual de Campinas); Carolina de Arfyâb
Escher* e Paula Saretta- (Faculdade de Psicologia da Pontkhcia
Universidade Catklica de Campinas)

Nas liltimas décadas, diversos estudos têm focalizado e
analisado as crenças docentes e seus significados e
implicaçöes. Com o objetivo de identificar e descrever a
produçâo cientffica acerca de crenças docentes, foi

26l



XXXll Reuniâo Anual de Psicologia
realizada uma revisào das publicaçöes em 245 al-tigos
intemacionais divulgados entre 1960 e 2001. A busca foi
realizada nos Bancos de Dados Bibliogrâficos on-line do
Educational Resources lnformation Center IERICI, que foi
escolhido por ser este o maior banco de dados da Internet
sobre educaçào tendo sido os resumos selecionados e
analisados segundo a data de publicaçâo e o objeto de
estudo de cada artigo. De modo geral, o exame destes
artigos demonstra que a produçào sobre crenças docentes
vem crescendo muito nestas tîltimas décadas. A anélise
realizada revela que a produçâo passou de somente 2 para
151 publicaçöes, crescendo 60% da década de 60 para a de
90. Uma melhor compreensào deste fato pode ser dada
quando a histöria da linha de pesquisa do Pensamento do
Professor é retomada. A década de 60 e infcio da seguinte,
foram marcadas pela implantaçâo do ideârio tecnicista no
cotidiano das escolas. A década de 90 merece destaque
por ser o perfodo de maior némero de publicaçöes
encontradas (61,63%4. Nesse perfodo, o processo de
ensino-aprendizagem passa a ser marcado por mudanças
que procuram substituir a visào do professor como
cumpridor de tarefas, passando a corksiderâ-lo um
profissional em contfnuo desenvolvimento, na medida em
que toma sua pröpria açâo como objeto de reflexâo e
anâlise. Os resultados também apontam que as crenças
dos professores sâo estudadas a partir de diferentes
enfoques sendo que a maioria dos adigos abordou a
relaçào entre as crenças docentes e a prâtica cotidiana,
compreendendo que as crenças educativas e a conduta em
sala de aula se influenciam mutuamente. Merecem
destaque também as pesquisas que tiveram como objeto
de estudo a tentativa de identificar determinadas crenças
de professores presentes em variadas situaçöes
acadêmicas. Os resultados destes estudos, de forma geral,
apontam para as influências que as crenças docentes têm
sobre os as préticas de professores, no modo como eles
preparam as aulas, na fonna que irâo ensinar e nas suas
escolhas pedagögicas e, cortseqiientemente, na sua prstica
cotidiana. Deste modo, independentemente do enfoque
que o pensamento do professor é esttldado, é sabido que a
compreertsâo acerca das crenças docentes pode contribuir
sobremaneira para o processo ensino-aprendizagem, o
que tem sido também observado com a crescente
produçào cientffica acerca desta temâtica.

- Resul3los de COJCNn/CJIJt? Cietltlf' lca
termos nâo sö da aquisk:o do conhecimento, mas
também do significado e das concepçöes que o sujeito
conströi dos objetos e situaçöes com os quais e1e se
relaciona. A Psicologia, ao nos fornecer os ftlndamentos
para o desenvolvimento desta coastnlçio, estarâ
contribuindo para melhor qualificaçào da pröpria
educaçào em seus objetivos e finalidades. Este trabalho
teve como objetivo investigar as concepçöes de alunos da
disciplina Psicologia Educacional-Aprendizagem em um
curso de Licenciatura sobre o que é aprender no infcio e
no final do semestre letivo. Para isto foi solicitado a 33

da

Palavras-chave: pensamento ;1t? prfessor; crenças docentes;
Jorvcfflb de projessores.

alunos disciplina Psicologia Educacional-
Aprendizagem, de um curso de licenciatura de uma
universidade paulista, no infcio e no final do semestre
letivo, que completassem a frase: ''Aprendemos
quando...''. Pelos dados obtidos no infcio do curso a
concepçào dos alunos de licenciatura sobre aprendizagem
mostra que o interesse ganha evidência, juntamente com a
capacidade de elaborar novos conhecimentos, seguidos de
respostas que se referem à motivaçzo para que a
aprendizagem ocorra. Ao final do semestre letivo a
concepçâo sobre aprendizagem deixa em evidência
também a questâo do interesse cotejando que o estudante
entende que a aprendizagem é realizada quando o
interesse é despertado e mais, que para que esta
aprendizagem ocorra é importante aliar a teoria com a
prâtica estabelecendo assim a reconstruçâo do
conhecimento. Poucos alunos fizeram mençio â
necessidade da participaçâo no processo de aprendizagem
e à importância do conhecimento das suas dificuldades e
possfvel superaçâo. A partir desse estudo, é possfvel
verificar que o interesse pelo que se esté aprendendo é
importante para que a aprendizagem ocorra. Ao final do
curso destacaram que aliar teoria e prJtica taz com que a
aprendizagem seja facilitada uma vez que acreditam que a
aprendizagem acontece se estiver contextualizada. Para
esses alunos, as discussöes em torno de questöes relativas
ao aprender podem ser utilizadas para interpretar e
interferir na prâtica pedagögica. Nesta perspectiva
acredita-se que as situaçöes de aprendizagem nâo devem
afastar-se da realidade, envolvendo discussöes sobre o
cotidiano escolar. Assim pode-se dizer que as situaçöes
concretas do processo de aprender contribuem nâo
apenas para a formaçâo profissional do futtlro professor,
mas também para sua formaçao pessoal envolvida na
apropriaç:o do conhecimento, habilidades, que sâo
indisperksâveis para sua atuaçâo como profissional da
educaçào.

APRENDEMOS QUANDO...CONCEPX ESESC 86
SOBRE APRENDER QUE ALUNOS DE UM CUKSO DE
LICENCIATURA POSSUEM AO INICIAR E AO
TERM INAR A DISCIPLINA PSICOLOGIA
EDUCACIONAL APRENDIZAGEM . Marli Amélia Lucas
Pereira (Mestre em E'ffllclffib -UNICAMP, Docente do
Departamento de Pedagogia da UNITA U), Glôria Aparedda
Pereira de Oliveira (Mestranda em Efflzcflffib - UNICAMP,
Integrante do PES - Psicologia e fflifccffib Superior, Docente
na FESB); Roberta Gurgel Azzi (Docente fftl Departamento de
Psicolq ia da Efftlcflflo da UNICAM P, Integrante do PES -
Psicologia e fffifccflb Superior)

Palavras-chave: Concepçàb de Aprendizagem, Psicologia
Educacional, Licenciatura.

ESC 87 A ORIENTAG O VOCACIONAL E
REORIENTAG O PROFISSIONAL GRATUITA NUMA
EMPRESA JVNIOR DE laslcouœ lA. sérgio Paulo
Behnken, Monique Rcdrfgues de Souza*, Jûlio César Cmz
Collares da Rocha*, Martina Wc?1ffl', Jamilce*, Fabiana
Taranto* (Psiconsult - Empresa Jùnior de Consultoria em
Psicologia da Universidade Eslficip de 5J, Rio de Janeiro - R/)

é importante contribuir para que o futuro professor
corkstrua e reflita sobre a concepçâo de aprendizagem,
principalmente em disciplinas que possuam como foco a
Psicologia Educacional-Aprendizagem. A educaçâo deve
comprometer-se Com a formaçâo do ser humano em
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A orientaçâo vocacional (OV) é um desafio para a maioria
dos adolescentes no momento de decidirem por uma
carreira, visto estarem, desinformados sobre as prâticas
que envolvem cada profissâo e diante de diversas perdas
e lutos pröprios dessa fase do desenvolvimento. De outro
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lado, a reorientaç:o profissional (ROP) representa um
esforço herctîleo para pessoas que ambicionam
encarreiramento em outras âreas, por nâo estarem bem
colocados no mercado e/ou insatisfeitos com a carreira
escolhida. Diante dessa realidade, e sensfvel aos apelos da
comunidade, em 1999, a coordenaçlo de Psicologia do
campus Rebouças propôs ao SESES (Sociedade de Ensino
Superior Estâcio de %) - sociedade civil sem fins
lucrativos mantenedora da Universidade Estâcio de % ,
que a mesma contratasse a Psicorksult - Empresa Jlinior de
Corsultoria em Psicologia para prestar selwiço de
orientaçâo vocacional gratuita à comunidade. Além de
selwir à comunidade, a orientaçào vocacional oferece
oportunidade de estâgio especffico nessa ârea, para os
graduandos do curso de Psicologia da Universidade
Estscio de Sé. POPULACAO: Na orientaçào vocacional
(OV) e reorientaçio profissional (ROP) realizados no
perfodo de agosto a dezembro de 2001, irkscreveram-se
376 sujeitos. Destes, 155 sujeitos nâo compareceram, 66
sujeitos desistiram (conseguiram emprego/estlgio,
doença) e conclufram o processo 155 orientandos. Quanto
ao gênero eram 71% dos orientandos do sexo feminino, e
29% do sexo masculino. A faixa etâria mais representativa
era a de 15 a 19 anos com 59,7% e a faixa etéria menos
representativa era a de até 14 anos com 0,60/0. Quanto a
escolaridade, 37,7% jâ haviam conclufdo o 20 grau e 0,6%
estavam na la série do 20 grau. METODOLCXWA: O
processo foi realizado uma vez por semana, com duraçâo
de uma hora e meia cada encontro, variando entre oito a
doze encontros (de acordo com a dinâmica do grupo),

- Resumos de Cprnl/pfclllp Cientlf' lca
contando com um total de 19 turmas, distribufdos em
vlrios horlrios e campus, onde atuaram, três psicölogas
como orientadoras e suas respectivas estagilrias cuidando
de cada grupo formado por, no mâximo, 15 orientandos.
Ao longo do processo foram utilizadas diversas técnicas,
atividades, dinâmicas, questionsrios, entrevistas, textos
digitados para reflexâo e discussào, redaçöes, tarefas de
casa, painéis, dramatizaçöes, a aplicaçào do Inventsrio de
Interesse - Kuder e outras atividades especfficas para o
desenvolvimento do orientando quanto à sua escolha
profissional. Num primeiro momento as atividades visam
a integraçâo de cada orientando no grtlpo, e,
posteriormente, vào tornando-se mais especfficas para o
reconhecimento dos interesses do orientando no que
tange à sua escolha profissional. RESULTADOS: Na
avaliaçâo com o objetivo de verificar os resultados obtidos
e aprimorar o programa para os pröximos grupos,
constatou-se que: 96,2% dos orientandos tiveram suas
expectativas atendidas quanto ao processo; 96,2%
consideraram que as técnicas aplicadas ajudaram na
escolha profissional; 93,7% se sentiram participando
efetivamente do processo; e 100% dos orientandos
consideraram a orientaçâo vocacional como um processo
esclarecedor e indicariam para outras pessoas.
Levantando os dados, coastatou-se que o interesse dos
orientandos estava mais direcionado para os cursos de
Administraçâo, Direito, Comunicaçào, Psicologia,
Fonoaudiologia, Servko Social e Veterinâria.
Palavras-chave: OHcnllflo Vocacional Gratuita,
Rcnrfcnlcflb Prohssional Gratuita, Empresa Jlinior.
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FAM 01 CENAS DE LITZIO FAMILIAR. Maria Hc!e?:J
Camarinlîa Brazu Gflàdcl;l Gordilhow, Angela Rcnner+, Josete
Machado*, Kathleen Cardoso* ( Departamento de Psicologia fb
Centro Universitério Czlsp Lisboa- CEUCEL; Unidade de
Prepcnllb, Pesquisa e Atendimento- UPPA; Centro Municipal
de Alcnlfracnlo Social- CfMxsf, Rio de Janeiro- & )

O cenério familiar brasileiro clama por açöes, intervençöes
e pro. gramas de satîde. Os registros oficiais, apesar de
alannantes, nâo retratam os dados da realidade brasileira.
Revelam, no entanto, que aproximadamente um terço dos
casamentos sâo convertidos em divörcio. Contudo,
focalizam, apenas, as famflias no cenlrio jurfdico. Nâo
retratam, portanto, os litfgios e os desencontros nas
famllias, legalmente coastitufdas e, tampouco as que nâo
reivindicam auxflio das varas de famflia. Ainda, assim, é
notöria e flagrante a situaçâo epidêmica. Este estudo parte
da experiência profissionat em perfcia psicolögica, na
vara de famflia. Famflias em litfgio, casos, aparentemente,
sem fndices sigrdficativos. No entanto, o cotidiano
deflagrou um aumento na agenda dos referidos processos,
na tiltima década. Uma pesquisa documental, junto as
varas de famflia, substanciou essa realidade. Face a dados
e histörias draméticas, no contexto jurfdico, buscou-se
avcliar a situaçâo das famflias que n;o chegam,
geralmente, a esta irstittzkâo. Foi planejn ?.- ttma
pcrquisa-açâo no Centro M unicipal de Atendimento
Social- Cemasi. Norteou esta, etapa a metodologia
qualitativa vinculada a açâo-intervençâo psicolögica. O
trabalho, junto as irtstituköes jurfdicas e as açöes
comunitârias, viabilizou os elos, desta pesquisa. Os
legistros fizeram jus a um levantamento mais detalhado,
primordialmente, pelo acumulo de perfcias na vara de
falnrlia. llistörias de litfgios denunciaram a falência nas
relaçöes familiares, priorizando, a impossibilidade na
resoluçâo de questöes, aparentemente, primârias.
Pareciam, inicialmente, resultar e ocupar os arquivos ou
casos de exceçâo. Contudo, a leitura dos processos
corbsertsuais e os fndices de desarquivamento dos
mesmos, deflagrou uma situaçâo mais grave, aliada aos
dados do trabalho de açâo comunitâria. Destacamos como
restlltados mais eminentes as histörias em reprise,
anônimas, repletas de sofrimentos, conteûdos e
distorçôes. Histörias que atravessam e avassalam
diferentes grupos culturais ou nfveis söcio-econômicos. O
contexto cultural, a legislaçâo em vigor, as prâticas
jurfdicas resultantes e, primordialmente, a displicência e o
descaso dos programas de satide. voltados à famflia
estimulam a produçâo de histörias e processos, de todos
os tipos, nas varas de famflia. Este estudo retrata, assim,
uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Focaliza estudos
de caso de famflias em litfgio, processos junto as varas de
famflia e, primordialmente, a açâo-intervençâo em
programas de saûde comunitâria. Abarca, portanto, uma
amostra significativa e representativa da diversidade de
condköes e registros familiares. Elege seu fönlm de
trabalho e pesquisa no Municfpio do Rio de Janeiro.
Fundamenta, esta prâxis, na psicoterapia psicodinâmica
breve, através de pressupostos blsicos como o foco de
trabalho e o efeito de irradiaçâo. Revela resultados de
uma situaçâo preocupante e epidêmica nos registros
oficiais e, no atendimento as famflias. Contudo,
altemativas estao sendo vislumbradasz através da
informaçâo e orientaçâo psicolögica, junto as famflias.
Atendimentos em grupos e subgnzpos. Alternativas de
prevençâo, intervenç:o e, prioritariamente, programas de
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satide. Atuaçâo junto aos casais ou ex-casais, aos que
buscam soluçôes nas suas histörias e nos seus percursos
de encontros e desencontros. A psicoterapia
psicodinâmica breve, aponta, deste modo, como uma
metodologia interventiva e preventiva, promissora, nesta
atuaçâo. Contudo, sâo necessârias outras pesquisas para
respaldar e embasar, esta irtserçao psicolögica.

Palavras-chave: Psicologia Jurkéica; Faml-lias em Dlfpb;
Pesquisa-açàb

FAM 02 AMAR PARA A VIDA TODA... AT1 QUE A
MORTE NOS SEPARE: UMA LEITUM  PO
MASCULINO NO PROCESSO DE SEPAM QAO.
KARINA NONES TOMELIN* E AV RCM fRA55AO**
(UNIVERSIDADE REG/ONAL DE BLUMENAU,
BLUMENAU, SC)

O objetivo deste trabalho foi estudar o processo de
separaçâo judicial a partir de uma escuta do masculino. O
desenvolvimento deste trabalho se deu no Estsgio de
Psicologia lrstitucional realizado no Servko Judiciârio da
Universidade Regional de Blumenau através de
atendimentos à. populaçâo de baixa renda que procuram
assistência judiciâria para solucionar seus conflitos.
Considerando que a maior parte das demandas no Servko
Judiciârio estâo relacionadas a vara da famflia,
principalmente no que se refere ao processo de separaçâo,
chamou-nos atençâo o fato de que a grande maioria dos
processos sào iniciados por mulheres. Ao atendermos
estas mulheres percebemos que o discurso era muito
semelhante entre elas: a mulher trabalha, sustenta marido
e filhos. O marido muitas vezes é alcoolista e nlo trabalha.
A separaçâo torna-se um alfvio financeiro e emocional,
para esta mulher, na medida em que ela se reconhece
independente de seu marido. Ao possibilitarmos a fala do
marido neste espaço, pudemos perceber um homem que
negava a fala de sua esposa, admitindo o fracasso de seu
casamento e no entanto nâo desejando a separaçâo. Além
disso, penneava em seu discurso a violência a pröpria
esposa se esta desse continuidade ao processo de
separaçâo. Tal escuta nos possibilitou perksar a questâo de
gênero revendo suas trarksfonnaçöes no âmbito feminino
e possibilitando articular suas cortseqûências no âmbito
masculino. Sabemos que até algum tempo atrâs, o poder
em uma famflia, manifestado pela autoridade era
caracterizada pela figura do chefe da famflia, tanto no
plano das representaçôes sociais quanto no plano jurfdico
visto que o homem era o ûnico ou principal provedor
financeiro da casa. No entanto, a râpida mudança nos
moldes da famflia tradicional, vem fazendo com que o
homem perca um pouco sua representatividade e status
na famflia. Nas trarksfonnaçôes da dinâmica familiar,
representadas nos discursos das mulheres que procuram
no âmbito da 1ei a discussâo de seus relacionamentos,
emerge a figura masculina fragilizada frente a questào do
contrato do casamento ''felizes para sempre''. Assim,
encontramos um homem com dificuldade em rearticular
uma nova identidade frente as demandas atuais. A
passagem das sociedades tradicionais para a
individualista, fez com que o homem ''açâo-violência'',
deixasse de ser relevante. A exigência de um homem
sensfvel e carinhoso é banalizada pela mfdia como um
homem fracassado, um ''bundâo'', um Homer Simpson,
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representado como um tfpico homem americano: branco, dicotomia homem-mulher, que as inferioriza; que se
protestante, ignorante, fnlstrado, obeso e também um pai sentem fracassadas por terem sido, na maioria das vezes,
de famlqia e marido carinhoso que s:o caracterfsticas trocadas por outras mulheres e por nâo seguirem as
desejadas do ''novo homem'', mas apontadas no expectativas que lhes foram impostas na sociedade de
imaginârio social como caracterfsticas de tlm fracassado. mulher-casada. '
O homem perde o lugar da Lei e do falo tomando-se '

Palavras-chave: Vivência-Rovipivleïlto-Fenovkenologiadependente tanto financeiramente como psicologicamente
da mulher.

fAluna estagiâria da FURB Fundaçâo Universidade
Regional de Blumenau- SC - ''Supervisora de estlgio da
FURB Fundaçâo Universidade Regional de Blumenau- SC

Palavras-chave: separaçâo, Ynero, violência

FAM 04 IDENTIFICACAO DE ESTILOS PARENTAIS:
O PONTO DE VISTA DOS PAIS E DOS FILHOS. Lidia
Natalia Dobrianskyj Wclvr, Ana Paula Viezzer*, Olivia Justen
Brandenburg* (Departamento de Psicologia da Universidade
Federal do Parank Curitiba-pR).

As prâticas educativas parentais têm sido objeto de
estudos freqûentes na atualidade e é i) ponto central da
presente pesquisa; a qual visou investigar a distribukâo
dos estilos parentais entre os pais de crianças de duas
escolas municipais de Curitiba e comparar os padröes de
respostas dadas pelos filhos e seus respectivos pais.
Foram utilizadas as escalas de ' Exigência e
Resportsividade de Lambom, M ounts, Steinberg &
Dornbush (1991) adaptadas para crianças e para pais, e
um questionério com nove perguntas abrangendo outras
préticas parentais (elaborado pelas pesquisadoras). As
duas escalas utilizadas têm como base os estudos sobre
estilos parentais, classificados em quatro categorias: pais
autoritérios sâo exigentes e pouco responsivos; pais
permissivos sâo responsivos e pouco èxigentes; pais
autoritativos sâo exigentes e resporusivès; pais negligèntes
sâo pouco exigantes e pouco responsivos. Estes
instrumentos foram aplicados em 239 crianças de 4a série
(de 9 a 12 anos) e seus respectivos pais. Os resultados
mostram que 45,4% dos pais desta amostra foram
classificados como negligentes, 32,8% como autoritativos,
11,8% como permissivos e 10,1% como autoritJrios. Nâo
foi verificada relaçâo significativa entre estilo parental e
gênero (c2 = 4,941; gl = 3; p = 0,176) e idade das crianças
(c2 = 5,064; gl = % p = 0,829), ou seja, os estilos parentais
distribuem-se igualmente entre meninos e meninas e entre
todas as idades das crianças pesquisadas. A correlaç:o
entre as respostas dadas pelas crianças e por seus pais foi
significativa e positiva (r = 0,279 e p < 0,001 pâra a .
dimertsâo de exigência; r = 0,329 e p < 0,001 para a
resppnsividade), cortstatando que pais e filhos tiveram o
mesmo padrâo de resposta. A correlaçâo entre as
re-gpc' stas dadas pelos pais e pelas rriâes também foi
significativa e positiva (r = 0,569 e p < 0,001 para
exigência; r = 0,593 e p < 0,001 para responsividade), ou
seja, pais e mâes responderam seguindo um mesmo
padrâo. Verificou-se também que o estilo autoritativo
geralmente é acompanhado por comportamentos como:
elogios, abraços, beijos, carinho, ' oferecimento de
presentes, brincar junto e demortstraçâo de orgulho. De
maneira oposta, a anâlise do estilo negligente mostrou
que estes pais têm reduzidas manifestaçöes de afeto e
incentivo para com o filho. Pode-se concluir, a partir
destes dados, que um ntimero muito grande de crianças
estâo sendo negligenciadas em relaçâo ao recebimento de
afeto positivo e de limites. A maior parte dos pais e mâes
seguem um mesmo padrâo de compol-tamento, e portanto
no caso da negligência, nâo hâ ' possibilidades de
compertsaçâo pelo fato de o pai e a mâe serem
negligentes. Além disso, é interessante o fato de que as '
crianças percebem seus pais de forma semelhante à visào

FAM 03 EXPEFZNCIA DE ROMPIMENTO
UNILATEM L FISICO DE CASAIS EM TIANGUVCE-
BRASIL. Dilcio Dantas Guedes.luniversidade Estadual do
Piaul' e Faculdade Santo Agostinho, Teresina-pl

Estudo fenomenolögico sobre a experiência de mulheres
deixadas pelos maridos, a partir de uma decisâo
unilateral, no contexto da cidade de Tianguâ-cE-Brasil.
Objetivou-se compreender como mulheres de Tianguâ-
CE-Brasil vivenciaram a ruptura da relaçào decidida pelo
companheiro e, especificamente, descrever os possfveis
fatores reconhecidos como agentes de falência da relaçâo
vivenciada, além dos recursos que as mulheres utilizaram
para enfrentar o rompimento. As suspeitas, que foram
designadas de hipöteses questionam se as mulheres que
foram deixadas vivenciavam o rompimento como
desestruturaçâo de sua vida pessoal e emocional,
permeada pela vergonha e sentimento de incompetência
frente ao papel de esposa; e se elas reagiam ao
rompimento evitando contatos sociais e se fazendo
resistentes a novos relacionamentos amorosos. Para tanto,
a investigaçào foi organizada por uma metodologia
fenomenolögica. O grupo de colaboradoras foi constitufda
pelo processo de bola de neve, fechando em quirtze
sujeitos, respeitando os seguintes critérios: residentes em
Tiangué-cbL com pelos menos primeiro grau completo, na
faixa etâria entre 25 e 35 anos, que foram casadas e que
moravam com o parceiro e ots) filhots), tendo rompido a
relaçâo hâ pelo menos dois anos por decisâo do marido.
Os sujeitos foram submetidos a entrevistas semi-
e'strutradas, partindo da seguinte questâo: ''Como foi pra
ti esta vivência de rompimento?''. Os dados foram
analisados à 1uz do referencial de Merleau-ponty. Os
resultados confirmaram a primeira suspeita do estudo.
Suas narrativas foram categorizadas em torno de eixos
que revelavam sentimento de marginalizaçao pela
coletividade, serksaçâo de incompetência ante o marido
quanto ao papel de esposa, sentimento de ter sido trafda,
surgimento da necessidade de encontrar âncoras para
continuar a vida como trabalhp, religiâo e simbiose com
os filhos. Além disso, as mulheres reagiam,
primeiramente, retraindo-se do convfvio social e, depois,
buscavam trabalho para manter o padrâo de vida.
Referiam que as principais causas foram as relaçöes
extraconjugais do marido e as incompatibilidades de
''gênios''. Mesmo assim, relataram, em sua maioria, que
nâo evitariam possfveis contatos amorosos no futuro.
Chegamos a considerar que as mulheres encontraram no
corpo um aparato para as emoçöes que expressaram sua
dor, além de se reconhecerem como incompetentes e
discriminadas ante a uma cultura dominada pela

266



A segunda e a terceira autora contam com Bolsa de
Iniciaçâo Cientffica do CNPq.

Palavras-chave: Estilo i7fprc?llll, priticas educativas
parentais, disciplina.
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idade, sendo que a média geral desta amostra apresentou-
se muito abaixo da média americana encontrada por
Seligman e precisa ser melhor investigada. Ser otimista é
uma forma de impedir transtomos depressivos, é muito
importante que a educaçâo contribua para a formaçâo de
crianças que saibam enfrentar as adversidades e esta
pesquisa demonstrou que o estilo parental autoritativo
(apresentar limites e também responder às necessidades
dos filhos) é o melhor caminho.
A segunda e a terceira autora contam com Bolsa de
lniciaçâo Cientffica do CNPq.

FAM 05 A RELAIAO ENTRE O ESTILO PARENTAL E
O OTIMISMO DA CRIANCA.. Lidia Natalia Dobrianskyj
Wcècr, Ana Paula Viezzer*, Olivia Justen Brandenburg*
(Departamento de Psicologia da Universidade Federal do
Parank Curitiba-pR).

O estilo de atribukâo de cada indivfduo, otimista ou
pessimista, desenvolve-se na infância, e portanto, a
maneira de como os pais educam seus filhos, seus estilos
parentais, exerce influência na formaçâo de um
pertsamento otimista ou pessimista na criança. A presente
pesquisa teve o objetivo de verificar a relaçâo entre estilos
parentais e o desenvolvimento de um estilo de atribukào
otimista ou pessimista na criança. Os dados foram
coletados por meio de três instrumentos: as escalas de
Exigência e Responsividade de Lamborn, Mounts,
Steinberg & Dornbush (1991), que visaram investigar a
classificaçâo dos estilos parentais da seguinte forma: pais
exigentes e pouco responsivos sâo autoritârios, pais
responsivos e pouco exigentes sâo permissivos, pais
exigentes e responsivos sâo autoritativos e pais pouco
exigentes e pouco resportsivos sâo negligentes; o segundo
instrumento foi o Questionlrio de Estilo de Atribukâo
para Crianças de Seligman (1985), o qual indica um escore
de otimismo de acordo com a reaçào das crianças diante
de eventos borts e rtzirts, seguindo três dimensöes:
permanência, pervasividade e resporksabilidade pessoal; o
terceiro instrumento foi um questionârio de nove
perguntas abrangendo outras prâticas parentais
(elaborado pelas pesquisadoras). Participaram da
pesquisa 280 crianças de quarta série (9 a 12 anos) de duas
escolas municipais de Curitiba. A anâlise dos resultados
confinnou a hipötese (estatisticamente significativa) de
que o grau de otimismo das crianças varia de acordo com
o tipo de educaçâo parental que ela recebe. Os estilos mais
freqflentes apresentados pelos pais nesta amostra,
autoritativo e negligente (ambos com 38,30/0), foram
aqueles que apresentaram relaçâo com o grau de
otimismo. Filhos de pais autoritativos apresentaram grau
mais alto de otimismo do que filhos de pais negligentes,
sendo que esse dado foi confirmado pela correlaçâo
positiva das dimerksöes de resportsividade e exigência
com o grau de otimismo (r = 0,236; p < 0,0001 para
responsividade / r = 0,274; p < 0,0001 para exigência),
indicando que quanto mais exigentes e mais resporksivos
os pais, mais otimistas sâo as crianças. Além disso,
encontrou-se que as duas dimertsöes apresentaram
correlaçâo negativa com o fndice de hopelesness (falta de
esperança) (r = -0,143; p = 0,017 para responsividade / r =
-0,274; p= 0,000 para exigência), ou seja, quanto mais
exigentes e resportsivos sâo os pais, os filhos sâo menos
passivos diante da derrota, apresentam maior resistência
à fnlstraçâo e maior auto-estima. Nâo houve relaçâo entre
o grau de otimismo e gênero, nem grau de otimismo e

genitores.
distinçöes nos relatos de pais e mâes e entre as classes
baixa e média em relaçâo aos modos de vida das famflias,
ao desenvolvimento das crianças, às relaçöes parentais e
conjugais e à. inter-relaçâo destas duas relaçöes. As mâes
sâo as principais resportsâveis pelas tarefas domésticas e
pelo cuidado dos filhos, independente da classe social. Os
eventos mais destacados na classe baixa foram as brigas
conjugais e o uso de âlcool e cigarro; na classe média,
hospitalizaçâo ou problemas de salide, morte de
fam iliares e mudanças de casa ou cidade. O
desenvolvimento das crianças foi considerado normal
pelos genitores, tendo a desobediência sido destacada
como comportamento inadequado. Educaçâo, respeito e
afetividade cortstitufam os valores mais importantes na
criaçâo de filhos, mas a classe média também enfatizou a
sociabilidade e a afetividade e a classe baixa, os valores
morais. Para os genitores, uma ''boa'' criaçâo deveria
privilegiar a educaçâo informal e estratégias disciplinares
adequadas. A maioria dos casais estava satisfeita com
suas relaçöes maritais, embora houvesse mais cônjuges de
classe média satisfeitos que de classe baixa. O sucesso e a
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Palavras-chave: Otimismo, Estilo parental, Priticas
educativas parentais

FAM 06 AS RELAX ES CONJUGAIS E PARENTAIS
DE FAMILIAS COM CRIANCAS PRC-ESCOLARES:
UMA COMPARAG O DO RELATQ DE PAIS E MAES
DE CLASSES SOCIAIS BAIXA E MEDIA. M arcela Pereira
Frrlz'' c Maria Auxiliadora Dessen (l,ö0rcIJHt? de
Desenvolvimento Familiar, Universidade de Brast-lia, Brasllia,
DF)

A literatura sobre relaçöes parentais e conjugais tem
enfatizado a importância de se estudar a inter-relaçâo
entre ambos os tipos de relaçâo para melhor compreender
o ajustamento e o desenvolvimento da criança. Nesse
processo, valores e crenças desempenham papel
preponderante, influenciando as prâticas parentais. Este
trabalho objetivou descrever o desenvolvimento e o
relacionamento de crianças pré-escolares, os aspectos
demogréficos e estruturais de famlelias de classes baixa e
média e suas relaçöes conjugais e parentais, bem como os
valores, as crenças e as prâticas dos genitores referentes
aos aspectos do contexto familiar. Participaram do estudo
14 famflias, sete de cada classe social, residentes no
Distrito Federal, e suas crianças pré-escolares. A maioria
das crianças era do sexo masculino (n=1O), freqiientava a
pré-escola e tinha a idade média de 5,5 anos. Foi
administrado um questionârio demogréfico e realizada
uma entrevista semi-estruturada. A coleta de dados foi
efetuada na residência da faml-lia. As mâes responderam o
questionério, enquanto a entrevista foi aplicada a ambos
os Os resultados mostram similaridades e
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que os pais possuem de si pröprios. Mesmo havendo essa
concordância entre pais e filhos, houve uma tendência de
os pais responderem de maneira socialmente correta, pois
66,1% das mâes responderam o escore mâximo na escala
de exigência.
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durabilidade dos casamentos foram associados à de todo o sistema relacionado à sua vivência. Percebemos,
negociaçâo e ao equilibrio nas concessöes mtîtuas e à neste trabalho, que muito ainda deve ser pesquisado com
similaridade entre os cônjuges; o fracasso e o término, à relaçâo ao suicfdio e tentativa de suicfdio na adolescência.
ausência destes aspectos. Para a maioria dos cônjuges, Ainda nâo se sabe ao certo que fatores contribuem para
existia interferência das crianças na relaçâo conjugal e das esse fato, e de que forma eles podem ser evitados. Além
relaçöes conjugais nas relaçöes parentais. Sugerimos disso, o papel da famflia no suicfdio ou na tentativa de
pesquisas f'uturas com um maior ntimero de famflias, suicfdio na adolescência também ainda nâo estâ claro.
usando uma abordagem multimetodolögica para .P

alavras-chave: Suiddio, adolescênciayjamtlia.compreender este tema.

CNPq

Palavras-chave: janu-lia, relaçses conjugais; relaçks FAM 08 A FAMILIA E A CRIANCA COM
parentais. NECESSIDADES ESPECIAIS- ABORDAGEM EM

GRUPO. Bnquel Caliari fk Bona*, S'-lvia Benetti e Berenice
kîk//riff Levy ( Unisinos, 5Jt? Leopoldo-Rs )

FAM 07 A ATUAG O DA TEM PIA FAMILIAR EM
CASOS DE TENTATIVA DE SUICfDIO NA
ADOLESCCNCIA. Maira Ribeiro de Oliveira * c Flivia
Cavalcante Braga * (Universidade Catélica de Brasllia, Brasilia,
DF).

Neste trabalho sào abordados os temas do suicfdio e da
tentativa de suicfdio em adolescentes e seu contexto
familiar. l abordada também a maneira como a terapia
familiar atua em casos de tentativa de suicfdio,
abrangendo de maneira especial a teoria sistêmica, que
busca a utilizaçâo de estratégias terapêuticas eficazes para
o tratamento de todos os envolvidos neste contexto.
Acreditamos que esse tema seja de especial relevância, jé
que a morte, e o suicfdio em especial, ainda sâo assuntos
considerados como ''tabu'', algo de que nâo se deve falac
ou nem ao menos pensar. Em geral o suicfdio é estudado
a partir de seu mundo intemo, intra-pessoal numa
perspectiva linear'. Estudando-se o suicfdio ou a tentativa
de suicfdio em uma perspectiva sistêmico dinâmica, deve-
se perceber nâo sö o sujeito, mas todo o sistema no qual
ele est/ inserido. Por essa perspectiva, é importante
conhecer a trartsmissâo dos desejos de forma
transgeracional. A abordagem da terapia familiar nos
parece extremamente interessante, jâ que o estigma de ser
uma famlqia que teve um membro que se suicidou ou que
tentou suicidar-se é muito diffcil. f: comum que essa
famlelia receba pressöes externas, da sociedade em gerat e
intemas, pois muitas vezes os membros sentem-se
culpados pelo ocorrido. Na nossa cultura matar-se tem o
significado de cometer algo ''contra a lef', proibido, e
entende-se que o suicfdio, ou sua tentativa, n;o sâo
fatores isolados; estâo relacionados a todo o sistema de
que o sujeito participa, sendo a faml-lia parte importante
deste. Essa participaçâo, geralmente, é sentida pelos
familiares que ficam e, junto com ela, vêm os sentimentos
de culpa e fracasso, às vezes escondidos, mas freqitentes.
O papel da terapia é, entâo, ser um espaço onde os
familiares sintam que podem contar esses segredos. O uso
do genetogramas é interessante, pois o suicfdio costuma
ser recorrente entre as diversas geraçöes. Quando se faz
uso dessa estratégia, tem-se um resgate das emoçöes dos
familiares com relaçâo à suicfdios ou tentativas de
suicfdio ocorridos anteriormente e o impacto desses no
momento atual da fanlia. Percebemos que sâo vârios os
fatores a serem considerados com relaçâo ao adolescente
suicida e sua famflia, principalmente relacionados ao fato
desta ser suportiva ou nâo. O que parece ser certo é o fato
da faml-lia estar relacionada ao comportamento do
adolescente, jâ que o suicfdio nâo diz respeito apenas a
uma relaçâo de causa e efeito, mas a diversas interaçöes
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As famflias com crianças portadoras de necessidades
especiais precisam adaptar-se a vlrias situaçöes no
processo de desenvolvimento da criança originadas pela
demanda especfficà de cuidados relativos as suas
necessidades cognitivas e emocionais. Estudos apontam
que este processo de adaptaçâo e aceitaçâo da
problemâtica da criança é muito complexo. S:o
importantes as dificuldades familiares nos casos de
crianças com necessidades especiais causadas,
principalmente, pelos aspectos emocionais decorrentes
dos sentimentos frente à aceitaçâo e compreensâo das
necessidades da criança. Este trabalho teve como objetivo
desenvolver um gntpo de apoio às famlelias com algum
membro portador de necessidades especiais de modo a
auxili4-las a entender e/ou superar as situaçöes que
passaram e que ainda passam em relaçâo ao indivfduo
especial, identificando as caracterfsticas do processo de
aceitaçâo/compreensâo de suas necessidades. Os
participantes foram familiares de crianças que
freqitentavam um centro de tratamento para crianças e
adolescentes especiais, que na época do estudo atendia
em média 15 crianças em atendimento por um perfodo de
1 até 6 meses. Os casos atendidos envolviam situaçöes de
Sfndrome de Down, autismo, Sfndrome de Rett,
Hiperatividade e Déficit de Atençâo, dentre outras
patologias. Ao todo participaram deste trabalho 2 pais, 6
mâes e outros 5 familiares que se dividiam em irmâ, avös
e madrasta. A freqûência que o grupo ocorria era
quinzenal. As reuniöes eram organizadas de forma que os
participantes contribufssem espontaneamente no estilo de
grupo operativo. Os registro dos encontros foram
analisados qualitativamente procurando-se identificar as
unidades de significado organizadas em sub-categorias
temlticas. Desta categorizaçâo, os contetidos implfcitos
mais freqttentemente identificados foram a negaçâo da
doença da criança especial, concomitante à expectativa de
cura do problema. Além disto, manifestaram-se
sentimentos de arvsiedade frente à dtivida da capacidade
parental em efetivamente corresponder às necessidades
dos filhos, através da preocupaçâo se estavam sendo bors
pais e fazendo o melhor para seus filhos. Os resultados
indicam que os pais têm muita dificuldade em aceitar a
patologia do filho e tendem a assumir a resporsabilidade
pelo problema da criança. Apesar dos casos investigados
neste trabalho envolverem problemas de
desenvolvimento crôrticos, sem expectativa de
modificaçâo, esteve presente uma constante expectativa
de cura da criança. Os sentimentos derivados desta
conflitiva entre a aceitaçâo x negaç:o da doença sâo
evidenciados nas dificuldades de relacionamento com a
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pröpria criança e demais familiares. Conclui-se que as
famflias necessitam de ttcnicas de apoio que sirvam de
continente de seus sentimentos de modo que os
contetidos implfcitos sejam melhor elaborados facilitando
nâo somente a relaçâo farniliar, mas a relaçâo com os
profissionais envolvidos no atendimento das crianças.
Destaca-se também a importância para os profissionais da
ârea de saûde em recorthecer as dificuldades familiares de
aceitaçào da problemâtica da criança, a fim de que as
intervençöes especfficas levem em conta o processo de
elaboraçâo familiar e necessidade constante de orientaçâo.

Palavras-chave:/ln7f/ïc, grupo operativo, grzfptl dejamklia
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FAM 09 INTERACXO EM SITUAG O
BRINCADEIRA DE MAES COM DEFICIZNCIA
MENTAL E SEUS FILHOS; UMA DESCRIG O. Maira
Cristina Buonadio-l, Nfmag Capretz Batista da Silva*z, Ana
Lûcia Rossito Aiello (Universidade Federal de Sfib Carlos - SP)

No Brasil, sâo praticamente inexistentes estudos a respeito
de màes com deficiência mental que visam verificar os
desafios da matemidade enfrentados por essas pessoas. O
objetivo desse estudo foi descrever a interaçâo de mâes
com deficiência mental e seus filhos em sit-uaçâo de
brincadeira. Participaram três dfades mâe-criança: M1-C1
(29 anos - 6 anos e 6 meses); M2-C2 (20 anos -1 ano e 6
meses) e M3-C3 (28 anos-3anos e 8 meses), cujos
repertörios foram caracterizados via entrevista e aplicaçâo
do lnventério Portage W eracionalizado (1PO Tara
avaliar desenvolvimento infantil) e inventério HOME
(para avaliar interaçâo e ambiente domiciliar). A situaçio
de brincadeira foi dividida em duas etapas de dez
minutos cada: a primeira contendo brinquedos da criança
e a segunda, brinquedos oferecidos pelo experimentador.
Foram realizadas três sessöes de filmagem com cada
dfade, nas quais analisou-se a freqiiência de sete
categorias de comportamentos da mâe (elogiar, falar com
a criança, dar dicas, repreender, imitar vocalizaçöes,
disciplinar, e criticar) e três categorias de comportamentos
da criança (vocalizaçöes, comportamentos mal adaptados
e compol-tamentos adequados de brincar). Os resultados
indicaram que duas mâes nâo elogiavam seus filhos,
raramente ofereciam dicas sobre o brinquedo e interagiam
pouco com a criança. Ambas brincavam a parte e com
outro brinquedo. A M 2 ofereceu algumas dicas sobre o
brinquedo e vocalizou durante a interaçâo com seu filho.
Esses resultados parecem se relacionar com os obtidos no
IPO (atraso de desenvolvimento para todas as crianças) e
no HOME (pobre ambiente ffsico, baixa estimulaçâo de
linguagem e acadêmica). Em relaçâo as crianças obselwou-
se que vocalizavam para si enquanto brincavam e que nâo
houve ocorrência de comportamentos inadequados.
Parece entâo, que essas mâes e seus filhos se beneficiariam
de uma intervençâo para facilitar a interaçao. Sugere-se
futuros com uma populaçâo maior comparada com uma
de mâes sem deficiência.

Palavras-chave: mâ'es com dejciência nwntal, fnlcrcffib,
desenvolvimento injantil

A gravidez precoce tem sido foco de exaustivas
discussöes em vérios segmentos da sociedade.
Intervençöes têm sido realizadas no âmbito da satide e da
educaçào para conter o aumento no nflmero das gestaçöes
precoces sem muito êxito. Provavelmente estes programas
tenham pouco resultado, visto que eles nâo têm levado
em conta os principais sujeitos desta problemJtica, aDE
adolescente e o seu contexto socio-antropolögico. Estar em
contato direto com as joverks e sua realidade justifica-se,
na medida em que os valores culturais e normas de
comportamento originam-se no contexto em que estas
estâo iaseridos. Além disso, de acordo com a abordagem
ecolögica de Bronfenbrenner (1996), as relaçöes que se
estabelecem entre a pessoa e o ambiente sâo de mtitua
influência, de modo que as alteraçöes sociais, econômicas
e culturais ocorridas na sociedade têm interferido nas
concepçöes de famflia, de adolescência e escola como
também nas suas relaçöes, definindo e reproduzindo
padröes previamente estabelecidos de comportamento
para a manutençâo do stastus quo. O presente estudo,
focalizando as mâes adolescentes, analisa como elas
descrevem e vivenciam a gestaçâo precoce, quais as redes
de apoio social que as sustentam, quais as concepçöes de
famflia, adolescência e maternidade que permeiam a sua
cultura. Estruturando Grupos Educativos que possam
servir de suporte emocional e informativo nesse momento
inquietante da adolescência conjugada com a
matemidade, como modo de fortalecer a relaçào que se
inicia - mâe e filho. Para tanto, foram entrevistadas 45
mâes adolescentes moradoras de éreas da periferia de
Aracaju/se, que em seguida eram convidadas a participar
de Grupos Educativos com Adolescentes grâvidas nos
Postos de Satide da sua regiâo para discutirem temas de
interesse da clientela. Os resultados revelam que grande
parte das gestantes adolescentes vêem a matemidade
precoce com naturalidade, bem como seus familiares, que
lhes serviram de rede de apoio, a educaçâo é
responsabilidade da escola. Apesar de muitas delas jâ
terem constitufdo seu nticleo familiar, a rede de relaçöes
envolve a famflia extensa numa estratégia de
sobrevivência. A escola é concebida como importante
ponto de referência, mas nâo tem atendido às expectativas
dessas adolescentes. O seu interesse mais efetivo estâ
diretamente relacionado com o momento que estzo
vivendo, como alimentaçâo da gestante, sexo nesta fase,
sinais de parto, tipos de parto. Assim, percebe-se que a
adolescente se vê como uma mâe competente, e é
esperado pela famflia e gnzpo social que a garota
engravide, embora muitas afirmem o desejo de adiarem
este momento, a sua açâo se contrapöe pela visfvel falta
de interesse em conhecer mais de perto os métodos
contraceptivos para prevenir uma possfvel gravidez.

Palavras-chave: Gravidez na adolescênda, Famllia e Conlcxfo
Skcio-atltural.
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ADOLESCENTES: PREVENCAO DE MAUS TM TOS E Este projeto contou com apoio FAPESP, por meio de bolsa
NEGLICZNCIA.. A?1fl Carolina Cravena* & Llck Cavalcanti de Iniciaçio Cientffica.
de Albuquerque Williams (Departamento de Psicologia, Palavras-chave: adolescência, gravidez e prepenffibLaboratério de Anilise e Prepcxffib de Violência, Universidade
Federal de s'J/ Carlos, .$'& Carlos, SP).

De acordo com a literatura revisada por esse estudo, os
atos paternos de maus tratos e negligência seriam
conseqflência de uma complexa interaçào de fatores,
como: escassos conhecimentos, expectativas culturais que
J'ustifiquem os maus tratos, falta de recursos e
oporttmidades, estresse, fatores orgânicos e disfunçöes
sociais. Tais fatores, associados a uma gestaçâo na
adolescência, que por si sö traz cortsigo riscos sociais,
biolögicos e psicolögicos, podem aumentar os riscos aos
quais as mâes adolescentes e seus filhos estariam sujeitos
no futuro. Considerando-se tais aspectos, esse projeto teve
por objetivo conduzir um programa intervençâo
preventiva em grupo, em nfvel primârio, com oito
gestantes adolescentes de baixo poder aquisitivo da
cidade de Sâo Carlos. Foram realizadas nove sessöes de
intervençâo, com duraçâo de aproximadamente uma hora
e trinta minutos, cada uma delas abordando um aspecto
relacionado com a gravidez na adolescência. Durante as
sessöes, foram realizadas dinâmicas de grupo, jogos e
discussöes sobre temas variados, além da utilizaçâo de
recursos como cartazes e bonecos que serviram para
ilustrar a abordagem dos temas. Este projeto buscou
ampliar os conhecimentos das participantes sobre
desenvolvimento infantil e cuidados de crianças,
estabelecer alternativas nâo coercitivas para a criaçâo e
cuidados de seus filhos, desenvolver habilidades
interpessoais de forma a aumentar sua auto-estima,
melhorar seu relacionamento com seu parceiro e
familiares e auxiliâ-las a enfrentar sua nova situaçâo.
Desta forma, visou minimizar os fatores de risco e ampliar
a rede de apoio presente no ambiente das adolescentes
participantes, aumentando a possibilidade de que estas
venham a tomarem-se mâes mais adequadas e
diminuindo os riscos de maus tratos e negligência a seus
filhos no futuro. Para avaliaçâo dos resultados foram
utilizados quatro irkstrumentos de coleta de dados:
Questionârio sobre doenças Sexualmente Trartsmissfveis e
Prevençâo de Gravidez, Questionério sobre
Desenvolvimento Infantil e Cuidado de Crianças
Pequenas, Escala de Habilidades lnterpessoais e Escala de
Auto-estima. Estes instrumentos foram aplicados em três
momentos distintos: anteriormente ao infcio da
intervençào em grupo, imediatamente apös seu término e
três meses depois. Os resultados obtidos por meio da
aplicaçâo destes irtstrumentos de coleta de dados
indicaram que o objetivo deste estudo foi alcançado, uma
vez que as participantes obtiveram aumento em suas
porcentagens de acerto nas éreas trabalhadas nas sessöes
em gnlpo (conhecimentos sobre desenvolvimento infantil
e cuidado de crianças pequenas e conhecimentos sobre
doenças sexualmente trammissfveis e gravidez)
mantendo, em  sua maioria zesses resultados no Follow-
up, e tiveram aumento em seus escores para seus nfveis
de habilidades interpessoais e auto-estima apös a
participaçâo no grupo. Além disso, este estudo
proporcionou aumento nos contatos sociais das
participantes, uma vez que estas passaram a encontrar-se
e compartilhar experiências de vida, nas sessöes em grupo
e em sua vida cotidiana.

FAM 12 0 DESENVOLVIMENTO DE ADOLECENTES
EM CONTEXI'OS FAMILIARES DIVEIQSOS. Claudio
Villanova Meyer*, Luckne Pereira da Silva'', hlexandre
Marques (Centro Universitirio de Brast-lia, Brast-lia-DF).

A teoria dos sistemas ecolögicos, de Urie Bronfenbrener,
procura estudar e compreender o desenvolvimento,
compreendendo os sistemas onde o ser humano interage.
Aponta também a ecologia do desenvolvimento humano
que é o estudo cientffico da acomodaçâo mutua ao longo
da vida entre um ser humano ativo e as propriedades de
transfonnaçâo dos espaços onde a pessoa vive, à medida
que este processo é afetado pelas relaçöes existentes e
pelos amplos contextos onde este espaço estâ inserido.
Neste estudo foi considerado o microssistema, que é a
famflia e sua nova constitukâo e seu vfnculo afetivo.
Verifica-se que as farm-lias diferem em questöes como o
tom emocional, a resportsabilidade, o método pelo qual o
controle é exercido a qualidade e quantidade da
informaçâo e a comunicaçâo entre os seus membros. Um
estudo longitudinal em 1985, com famflias acompanhadas
desde 1968, verificou que apenas 30% das crianças ainda
vivem com os pais biolögicos e outros estudos mostram
que hé enorme variedade de estruturas familiares. O
presente trabalho teve por objetivo provar que outras
pessoas, além dos pais biolögicos (padrasto, madrasta,
pais adotivos, tios, avös) têm a capacidade de educar
crianças sem que haja prejufzo para sua formaçâo como
sujeito. O sexo, a idade e o tipo de lar em que a criança se
encontrava foram varisveis utilizadas. Participaram deste
estudo jovens de 11 a 19 anos, pertencentes à classe média
de Brasflia, residentes no plano Piloto, Lagos Sul e Norte.
O ptiblico pesquisado foi composto por famflias onde
constem filhos que nào sâo educados por um ou pelos
dois genitores biolögicos. Foi elaborado um questionârio
contendo 24 afirmativas referente à percepçâo do
adolescente em relaçâo aos pais, a si mesmo e à relaçâo
afetiva entre eles. Foram um total de 69 questionârios
validados. O resultado encontrado mostrou que 80% dos
adolescentes entrevistados consideram bom o vfnculo e
satisfatörio o relacionamento e com relativa liberdade de
diâlogo, porém nâo conversam sobre todos os temas. No
tocante a comparaçâo entre famflias, 50% percebe a sua
famflia parecida e 31% percebem como diferente,
concluindo que existem pontos semelhantes e diferentes,
possuindo a famflia uma dinâmica pröpria e 75% dos
entrevistados sentem-se bem com os familiares, nâo tendo
vontade de morar sozinhos no momento. Por fim, para o
sujeito se desenvolver, nâo é necessârio que o mesmo seja
educado por pais biolögicos sendo o vfnculo afetivo e a
responsabilidade dos que se encontram no papel de
genitores o diferencial mais importante. A necessidade de
um novo estudo nessa ârea se mostra muito importante,
pois ainda nâo existem estudos conclusivos a respeito
deste assunto.

Palavras-chave: Famllia, desenvolvimento, adolescentes.
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CONTEXTO CULTURAL; UM ESTUDO COM MAES
ADOLECENTES
DE DUAS COMUNIDADES (URBANA E SEMI-RUM L)
NA BAHIA. * Ana Lucia 8. da Fonsêca (Projessora da
Universidade Tiradentes JSE) e Anfl Cedlia de S. Bastos
(Professora da Universidade Federal da Bahiama)

Resumos de Ct?llppwtl'clfl(7 Cientsca
FAM 14 SEXUALIDADE Nos NOVOS TEMPOS: O
DISCURSO DE MULHERES ADOLESCEX ES SOBRE
SEXO E RELACIONAMENTOS. Vanessa do Nascimento
Fonseca'.* (Programa EICOS, Instituto de Psicologia, UFRJ,
Rio de Janeiro)

A irtstitukâo familiar atualmente divide a funçào de
socializar os indivfduos com outras irtstituköes sociais,
entre elas a escola. Este fato é resultado das vârias
mudanças söcio-econômico-culturais que têm assolado o
mundo. Por conta dessas alteraçöes, a famflia passou a ser
questionada quanto ao seu valor, principalmente, no que
diz respeito a manutençâo e a capacidade de orientar e
educar seus membros. A definkâo da famflia nuclear
como padrào ideal, composto por pais e filhos, é um dos
aspectos que tem fortalecido aqueles pressupostos. No
entanto, um padrao universal de famflia é ilusörio, as
composköes familiares variam tanto quanto as tradköes
histörico-culturais das comunidades. Nas tîltimas
décadas, os problemas mais freqflentes encontrados na
famflia esté relacionado com a gravidez adolescente. Hâ
bem pouco tempo atrâs, ficar gravida aos 15 anos era mais
do que natural, era esperado, as garotas estavam
destinadas à casar e ter filhos. Porém, no mundo
moderno, a adolescência é vista como uma das fases do
desenvolvimento humano, com caracterfsticas pröprias,
incluindo algumas expectativas sociais que vâo além do
casamento e da procriaçâo. Além disso, a gravidez nesta
fase .esté ocorrendo cada vez mais cedo e fora de uma

o o ciclo

1

No cenârio atual de ccmtato com novas culturas do
mundo globalizado, as trartsformaçöes têm ocorrido de
maneira rJpida, fragmentando identidades. A
subjetividade nào é capaz de acompanhar a velocidade
com que as mudanças atuais ocorrem, produzindo mapas
diversos no interior dos sujeitos, que buscam antigas e
novas concepçöes. A concepçâo sobre sexualidade foi um
dos aspectos que mais se modificou ao longo da tîltima
metade dos século XX. Sobre este assunto têm girado
valores confusos. Sào inlimeros os tabus que recafram
sobre as préticas sexuais ao longo da histöria. No contexto
atual de transformaçöes de padröes culturais, o jovem no
Brasil recebe mertsagens confusas em seu cotidiano. Por
um lado eles recebem orientaçöes dos pais sobre o
comportamento sexual mais comedido. Por outro, a eles
sâo dedicadas imagerts e modelos que estimulam e
provocam a atividade sexual. Além disso, ainda é comum
a existência de valores duplos, como a valorizaçâo da
virgindade para as meninas e da experiência sexual
precoce para os meninos. Este trabalho faz uma anâlise do
discurso de três adolescentes de classe média de um

relaçào conjugal estâvel, que quebra
desenvolvimental das jovens e leva ao comprometimento
do bem-estar do bebê. Toda esta problem4tica tem gerado
muitos programas governamentais com vistas a prevenir
a sua ocorrência, mas percebe-se que é a famflia, principal
suporte social das màes adolescentes (Arcieri, 1998), que
deverâ ser o foco de atençâo das intervençöes. Este
trabalho descreve como famllias de duas comunidades da
Bahia enfrentam a maternidade adolescente e como o seu
contexto cultural interfere nas relaçöes de maternagem.
Foram entrevistadas 20 màes adolescentes do Vale das
Pedrinhas (urbano) e 20 da Areia Branca (semi-rural) em
seus domicflios. Os resultados demonstram que o suporte
familiar é imprescindfvel à condkâo da matemidade
adolescente. Indicam também que as mâes adolescentes
da ârea urbana (VP) diluem mais este papel com os
demais membros da faml-lia, pois todas continuavam
vivendo no nticleo familiar de origem, sendo sua mâe a
maior resportsâvel pela criança. As mâes adolescentes da
érea semi-rural, cortstitufra'm, em sua maioria, o pröprio
nûcleo familiar, sendo responsâveis elas mesmas pelo
cuidado e educaçâo do seu filho. Observa-se uma
naturalizaçâo da maternidade precoce nas duas âreas,
embora com maior ênfase na ârea semi-nlral. A famflia é o
principal ponto de referência dos indivfduos,
principalmente nas comunidades de baixa renda.

*pesquisa desenvolvida durante o curso de Mestrado em
Educaçâo do Programa de Pös-flraduaçào da Faculdade
de Educaçâo da UFBA, com bolsa da CAPES e sob
orientaçâo da Profa. Dra. Ana Cecflia de S. Bastos
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XX, feminismo, e
produziram um discurso que exige a modernizaçâo dos
costumes e a liberaçâo de prâticas, de modo que o que era
proibido no passado, passou a ser visto agora com o uma
imposkâo autoritâria, por parte dos grupos expostos ao
discurso modem izador. As pessoas, principalmente as
mais jovens, tendem a adotar atitudes ou
comportamentos condizentes com o ideal de ''moderno'',
liberado, numa tentativa de adequar-se à nova ordem . No
entanto, apesar de as garotas acharem que têm direito de
se envolverem nas préticas sexuais que melhor lhes
convierem, a diferenciaçâo garota decente e garota vadia
ainda persiste, inclusive por parte das pröprias mulheres,
criando confusöes a cerca das escolhas e desejos. Tal
contradkâo no discurso de adolescentes do sexo feminino
vai ser uma expressâo tfpica do momento atual, onde o
antigo e o novo discurso compartilham espaço. O jovem
vai estar exposto ao discurso da famflia e ao discurso do
meio exterior, que pretende ressignificar o velho discurso.
A organizaçâo familiar possui uma adequaçâo ao novo
mais lenta, devido à complexidade de sua estrutura e a
relaçâo entre os seus elementos. A compreertsâo dos
fatores introduzidos neste trabalho podem nos dar pistas
para repensar maneiras de buscar com que os indivfduos

municfpio pröximo à cidade do Rio de Janeiro, com o
objetivo de verificar como a configuraçào do mundo
contemporâneo tem influenciado, reforçado e alterado as
idéias acerca da sexualidade ferninina. Embora tenhamos
percebido que houve modificaçöes positivas no modo
como a sexualidade tem sido concebida ao longo do
tempo, ainda podemos encontrar no discurso das jovens
diversos sinais que expressam concepçöes passadas, em
que muitos tabus estavam presentes. Estas concepçöes se
revelam de maneira mais ou menos disfarçada na
linguagem, através de atitudes que parecem
tram formadoras mais que se contradizem quando
comparadas com o que os sujeitos contam de suas préticas
ou com as diferentes posiçöes que assumem em sua fala.
As reivindicaçöes de movimentos sociais da sepm da
metade do século como o a mfdia
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vivem sua sexualidade de maneira realmente autônomo.
Ao contrlrio do que é transmitido massivamente pelos
meios de comurticaçâo, algurs tabus a respeito da
sexualidade permanecem, de modo que o sexo ainda nâo
é discutido como uma questâo livre de receios, dentro
mesmo das famflias, o que facilitaria escolhas e opçöes
mais saudâveis.

CNPQ

Palavras-chave: Sexualidade, adolescência, discurso

d/plp/?pt)l de Cpmprl' icaçâb Cieztlf' lca
modelo fatorial de quatro fatores para a MESSY. A
diferença existente entre o ntimero de fatores encontrados
deve-se ao método de retençào fatorial utilizado.
Enquanto os estudos que utilizaram o scree plot
encontraram quatro fatores, os que utilizaram o critério de
Kaiser obtiveram resultados diversos. Estes resultados
mostram que a MESSY é um instrumento promissor na
avaliaçào das habilidades sociais de crianças e jovers
brasileiros. Pesquisas futuras sâo necesssrias para testar a
fidedignidade da verszo brasileira da escala.

CNPq

Palavras-chave: Habiliâades sociais, escala psicométrica,aniliseptorial.FAM 15 PROPRIEDADES PSICOMITRICAS DA
ESCALA MATSON DE AVALIAN O DAS
HABILIDADES SIXIAIS PARA JOVENS. Janine Marinho
Dagnoni, Amanda Cristina Pereira*, Pflàrfcifl Martins de
Freitas*, Jussara de Lima' Rodrigues*, Mariml'lia Rtdripzcs
Lambertucci*, M ayccln Lêoni Martins Teodoro**, Vitor Geraldi
Haase & Kcr! Christoph JrfïlTlcr (Laboratério de Psicologia da
Fcmflifl Universidade Federal de M inas Gerais, Belo Horizonte,
MG)

FAM 16 EFEITOS DA DENUNCIA DA MULHER NA
WOLZNCIA FfSICA DO PARCEIRO: O QUE FAZ O
HOMEM PARAR DE AGREDIR A MULHER?. (Lûcia
Cavalcanti de Albuquerque Williams, Fernanda M artins
f'rnnlc' & Sabrina Mazo D'Affonseca* - Laboratério de Anélise
e Prepcnffib da Violência - IA PRE 7. Dqmrtamento de
Psicologia. Universidade Federal de 570 (krlos. Sâb Carlos(SP).As habilidades sociais corkstituem-se em uma importante

ferramenta tanto na avaliaçao psicolögica quanto na
pesquisa sobre comportamento social. Dentre os vârios
métodos existentes que permitem investigar este
construto, as escalas psicométricas surgem como um meio
econômico e eficaz. Uma das escalas mais famosas
desenvolvidas até hoje é a Matson Evaluation of Social
Skills with Youngsters (MESSY). Originalmente, a MESSY
foi desenvolvida com 62 itens divididos em cinco fatores.
Pesquisas posteriores encontraram, no entanto, estruttzras
fatoriais que variavam de quatro a sete fatores. O objetivo
deste estudo é adaptar a MESSY para ser usada com
crianças e joverks brasileiros. A amostra estudada incluiu
391 estudantes (219 mulheres, 172 homens) de escolas
localizadas em Jreas centrais e favelas de Belo Horizonte.
A idade dos participantes variou de 7 a 15 anos (M =
10.30; SD = 2.24). As anâlises estatfsticas foram feitas no
programa SPSS 8, através de Anâlise Fatorial Exploratöria
com o método de componentes principais e rotaçâo
Oblimin, alpha de Cronbach, Anâlise de Variância e Teste
T. A soluçâo fatorial foi determ inada pelo método scree
plot. Posteriormente foi realizado um modelo de anâlise
fatorial cortfirmatöria no software Lisrel 8.5. Os resultados
indicaram a existência uma soluçâo fatorial com quatro
fatores, que explicava 32,104% da variância. Os fatores
foram denominados Agressividade Social, Assertividade,
Competitividade e Isolamento Social. Dois iterts foram
retirados da escala devido à sua baixa saturaçâo (<.3) e,
outros seis, devido às anélises de consistência interna. O
alpha de Cronbach da escala foi de .82. Comparaçöes
entre o sexo dos participantes mostraram que as mulheres
apresentaram um fndice significativamente maior no fator
Assertividade (p<.01) e menor no fator Agressividade
(p<.01) em comparaçâo com os homens. A tinica diferença
significativa relativa à idade foi encontrada no grupo de 8
anos, o qual apresentou um desempenho menor no fator
Agressividade do que as crianças mais velhas (p<.01).
Estudantes das escolas localizadas nas favelas
apresentaram fndices significativamente menores em
Agressividade e em Assertividadetp<.ol). O modelo de
anâlise fatorial confirmatörio realizado no Lisrel 8.5
indicou que os dados brasileiros explicam muito bem a
estrutura com quatro fatores (X2=61.55; GL=48; p=.09;
RMSEA=.027). Os resultados encontrados confirmaram o
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O fenômeno da violência do parceiro contra a mulher,
apesar de ser muito freqùente, tem sido pouco pesquisado
pela Psicologia brasileira. Desde .de março de 1998 ests
sendo realizado um projeto de intervençào, pesquisa e
cortsultoria na Delegacia de Defesa da Mulher de Sào
Carlos, onde cerca de quatro centenas de vftimas de
violência doméstica foram atendidas, trabalhando-se com
um referencial cognitivo-comportamental. Observou-se
neste atendimento que, por vezes, o parceiro cessava a
violência ffsica apös a formalizaçâo da denuncia pela
mulher, passando a ameaçs-la, em alguns casos. O
presente estudo pretendeu analisar o que acontece com a
ocorrência e topografia do comportamento violento do
homem apös a mulher ter prestado queixa na Delegacia
da Mulher, dando continuidade a um estudo piloto. Para
tanto utilizou-se a Escala Revisada de Tâticas de Conflito
(CTSZ) para quantificar a violência sofrida pela mulher.
Em um procedimento de mtîltiplas sondagers entre
grupos de sujeitos, o auto-relato das mulheres vitimas de
violência foi comparado para dois grupos de sujeitos:
mulheres com queixa formalizada na Delegacia de Defesa
da Mulher (grtlpo A) e mulheres sem queixa formal
(grupo B). Foram contatadas 59 mulheres, mas somente 27
compareceram à entrevista marcada com as bolsistas,
sendo 16 pertencentes ao grupo com queixa (Grupo A) e
11 ao Grupo B, que n;o fez dentincia, ou retirou a queixa.
O perfil das mulheres encontrado nesta pesquisa indica
que 214,5% tinham idade entre 30 e 40 anos, possuindo
baixa escolaridade e exerciam atividade remunerada,
ocupando primariamente cargos domésticos e de
prestaçâo de servkos. A maioria delas era casada e
possufam até 20 anos de relacionamento com o parceiro
agressor. O agressor, em média, era mais velho que a
companheira, tinha menor escolaridade e exercia
atividade remunerada. A maioria dos agressores (630/0)
fazia uso abusivo de bebida alcöolica e nâo era violento
fora de casa. Apös a denlincia, 56% das mulheres
continuaram com o parceiro violento. Percebe-se que,
apös a denflncia, todas os sujeitos do Grtlpo A relataram
que a violência ffsica havia cessado, embora deva-se olhar
esse dado com cautela, pois hâ indfcios de que a mulher
minimize a agressâo do parceiro. Nota-se, também, que
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houve queda no ntimero de ameaças. Em relaçâo ao
Grupo B, os resultados obtidos até o momento indicam
que para uma das mulheres (9% da amostra) a violência
ffsica e psicolögica continuou ao longo dos meses
acompanhados. Os dados indicaram que apös a denlincia
hâ uma mudança pelo menos a curto prazo no
comportamento agressivo do parceiro violento.
Entretanto, o ideal seria fazer um acompanhamento a
longo prazo e identificar se essa mudança é duradoura.

* Bolsistas CNpq/pibic.

Palavras-chave: violênciah-sica, queixa, mtll/Tcr.

Resumos de Colnunicaçâb Cientlf' lca
observou alteraçào quanto ao comportamento agressivo
na visào do professor, tendo este pennanecido inalterado
ou aumentado, na maioria dos casos. As crianças do
grupo I tiveram desempenho mais inadequado nas
sessöes e relataram mais experiência com violência que as
do grtlpo II. Apesar disso, apresentaram-se menos
depressivas e com maior auto-estima ao final da
intervençlo. Embora nào se possa dizer que essas crianças
serâo capazes de quebrar o ciclo da multigeracionalidade,
acredita-se que o fato de oferecer-lhes um ambiente
acolhedor no qual elas puderam falar e se posicionar
frente as suas experiências e sentimentos foi de grande
valia.

Palavras-chave: violência h'sica intrajamiliar; cdtmff7s
vitimizadas; préwnfJn.FAM 17 CLUBINHO: INTERVENCAO

PSICOTEM PZUTICA COM CRIANCAS VfTIMAS DE
VIOLZNCIA FISICA INTM FAMILIAR. Sabrina Mczo
D'Affonseca* & J-HC'JJ Cavalcanti de Albuquerque Williams
(LAPRE 7 laborat6rio de Anélise e Prepcnffib de Violência.
Departantento de Psicologia. ùniversidade Federal de .%(?
Carlos - Sâo Carlos).

FAM 18 TREINAMENTO COMPORTAMEU AL DE
PAIS EM COMUNIDADES CARENTES) PROGRAMA
DE PREVENIAO DA WOLINCIA DOMISTICA. Camila
Teixeira Heleno*, Clkcie Aparecida Pereira Lourenço*, Morgana
Silva M iranda*, Patnkia Corrêa de Freitas*, Constance Rezende
Bonvicini'', MCH;I Isabel dos Santos PinheiroH, Sandra Alexa
Schaefer, Vitor Geraldi Haase & Karl Christoph Kaeppler.
tf-flùcrflférïc de Psicologia da Ffp??ll'lic e Lflàcrflltsrftp de
Neuropsicologia do Desenvolvimento, Universidade Federal de
Minas Cerais, Belo Horizonte-MG).

Comportamentos agressivos ligados à criminalidade e à
violência doméstica nas ruas constituem um dos
principais töpicos de preocupaçâo nas sociedades
contemporâneas. A gravidade do problema sugere a
necessidade de uma intervençào preventiva. Baseado
nisto, foi adaptado um programa de treinamento de pais,
que tem por objetivo desenvolver prâticas disciplinares
nâo-coercivas, e ainda, trartsmitir e treinar habilidades
cognitivas e sociais relacionadas ao aumento da auto-
estima, à capacidade de reflexào e de resoluçâo pacffica de
problemas de relacionamento interpessoal contribuindo
assim para a cortstruçào de um ambiente familiar e escolar
menos conflituoso. O programa foi realizado com grupos
de pais em duas comunidades carentes de Belo Horizonte.
Ao longo do ano de 2001, foram ministradas sessöes
quinzenais com os passos do programa visando os
seguintes objetivos: passo 1 - erusinar aos pais as tfpicas
causas do comportamento inapropriado das crianças e
como estas razöes interagem; passo 2 - treinar pais a
eliminar ''atendimentos'' ineficientes ou desestimulantes e
aumentar formas mais efetivas de atendim ento e
apreciaçz.o comportamental; passo 3 desenvolver
técnicas direcionadas ao melhoramento dos
comportamentos de cooperaçâo da criança através da
resposta imediata dos pais ao comportamento alvo; passo
4 - implementar um programa de ''alta estimulaçâo
motivacional'' para aumentar a cooperaçâo com regras e
cödigos de conduta social; passo 5 - discutir processos e
técnicas efetivas de controle de comportamentos
''problemâticos''; passo 6 - estender o uso das técnicas do
passo 5; passo 7 - antecipar problemas, permitindo aos
pais lidarem com as crianças em lugares pliblicos; passo 8
- trartsferir os efeitos para o ambiente social extemo. Ao
todo participaram 58 pais (taxa de abandono= 44,9 0/4,
sendo que, efetivamente, 32 mâes se engajaram no
programaz com idade (m=36,32; dp=7,51), idade das
crianças (m=9,68; dp=1,38) e sexo das crianças (n=13
feminino). Os participantes foram submetidos a uma
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A sociedade tende a voltar sua atençâo para a violência
das ruas deixando de lado uma das formas de violência
com efeitos mais drâsticos para a cortstitukâo ffsica e
psicolögica de uma pessoa: a violência doméstica. Devido
ao fato de as crianças serem mais fracas, dependentes e
incapazes de retaliar ou deter atos de violência, a
violência contra a criança tende a ser mais comum e,
portanto, o interesse em evitâ-la transforma-se em uma
necessidade emergente. A violência doméstica apresenta-
se em quatro tipos principais, sendo eles: abuso sexual,
negligência, abuso psicolögico e abuso ffsico. Apesar de o
abuso ffsico ser mais denunciado, quando este ocorre no
âmbito familiar cosmma ser encoberto, sendo dificilmente
reconhecido como violência, exceto em casos muitos
graves. Além de ser tido como um procedimento
educacional, de disciplina, ele é visto como privado,
formando-se o ''pacto de silêncio''. Esse tipo de violência
acarreta danos a curto e a longo-prazo na satîde ffsica e
mental do indivfduo, necessitando de um tipo de açào
efetiva que minimize os mesmos. A fim de se evitar o
agravamento das conseqûências do abuso e o fenômeno
da multigeracionalidade, o presente esmdo conduziu e
analisou a eficécia de um grupo psicoterapêutico
t'Clubinho''l para crianças vftimas de violência ffsica
intrafamiliar, mais especificamente em sit-uaçöes que a
criança é vftima ou tem risco de sofrer agressöes ffsicas
por um dos seus pais ou familiares. Onze crianças
participaram do estudo, sendo que oito delas fizeram
parte dos dois grupos de intervençâo. Os três restantes,
por nâo aceitarem participar do ''clubirtho'', mas aceitarem
participar das avaliaçöes, tom aram-se um ''grupo
controle''. Os participantes foram encaminhados pela
coordenadora do Programa da Unidade de Leitura da
Universidade Federal de Sâo Carlos destipado para
crianças que possuem dificuldades de aprendizagem ou
apresentam risco para o fracasso escolar. Para avaliar a
eficécia da intervençâo as seguintes medidas avaliativas
foram utilizadas: Entrevista individual inicial com a
criança, Escala de Depressâo Infantil, Escala de auto-
estima, anâlise do .desempenho da criança nas sessöes e
Inventério Comportamental Infantil com os professores.
Os resultados obtidos demonstraram que a intervençào
foi eficaz para manter e aumentar a auto-estima e
diminuir os fndices de depressâo. Entretanto, nâo se
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avaliaçào de pré (t1), parcial (t2), apös o passo 4, e pös-
teste (t3), com os seguintes irkstrumentos de coleta de
dados: allnventério de Comportamentos Inoporttmos
(F4); blouestionârio sobre Situaçöes Domésticas (F6);
c)FIT - ''Teste de Identificaçâo Familia/'; dIFAST - ''Teste
de Sistema Familiar''. Resultados com F4, analisando t1, t2
e t3, demonstraram uma diferença significativa entre os
tempos (p<.01) e ainda, uma diferença significativa entre
tl e t3 (113,243; p<.05). Nào foram encontradas diferenças
significativas com F6. Resultados do FIT indicaram que as
mâes percebiam, ao final do treinamento dos pais, um
aumento da adoçào do pai como modelo pelos seus filhos
(T=-3,%2, p<0,05). Resultados do FAST mostraram que as
mâes perceberam um aumento da coesâo da famflia no
dia a dia (Z=-2,023, p<0,05) e um aumehto coeszo dos
irnuos em uma situaçào de conflito (Z=-2,023, p<0,05). Os
resultados sâo iniciais, a amostra é pequena (para o Fast
cerca de 7 mâes), e demonstram apenas a visao das mâes,
no entanto, estes dados nos permitem dizer que o
Programa foi eficiente, no que diz respeito à.
comportamentos inoporttmos, e a um manejo mais
adequado dos comportamentos indesejâveis de seus filhos
e propiciou uma diferenciaçâo nas estruturas e
identificaçöes familiares.

- Resumos de f'tml/rl/clft'ip Cientlf' lca
primeiro grupo, foram capacitados 26 adolescentes entre
10 e 14 anos e, no sepmdo grupo, 17 adolescentes entre 15
e 17 anos. Posteriormente, foi feito um acompanhamento
semanal dos jovens, no qual os monitores orientaram
trabalhos nas sreas de artes, esportes e educaçào Os temas
abordados, assim como as artes e esportes especfficos,
foram definidos pelos pröprios adolescentes.
Paralelamente, os pais destes joverts participaram de
palestras ministradas pelos monitores, sobre salide e
qualidade de vida, para facilitar a compreensâo deste
momento da vida de seus filhos. Em um segundo
momento do projeto, percebeu-se ' a necessidade do
desenvolvimento de novas linhas que priorizassem a arte
como fator de proteçào aos jovens. Com isso, os
adolescentes participaram de oficinas de dança, leitura,
teatro e mlisica que visaram trabalhar mais intertsamente
a auto-estima, além da integraçâo deles em suas famflias,
na comunidade e em seu espaço sociocultural. O trabalho
realizado nesta etapa foi apresentado no Açâo Global.
Percebeu-se um grande interesse dos adolescçntes em
participar das oficinas. Eles mostraram-se muito
motivados e criativos no desenvolvimento dos trabalhos.
Além disso, o vfnculo com os monitores tornaram-se mais
intersos, o que ficou evidenciado pela fonna como estes
eram tratados, resultando em uma confiança recfproca. O
projeto também foi importante para os monitores que se
tomaram agentes do processo ensino-aprendizagem, e
tiveram uma atuaçâo crftica e reflexiva sobre a realidade
da comunidade do Vatao.

FAPEMIG - CNPq - DAAD

Palavras-chave: treinamento de pais, disciplina nf-fxcccrcfpfl,
prevençàb da violência.

Palavras-chave: comunidade; qualidade de pfflfl; adolescente.
FAM 19 INTERVENG O NA COMUNIDADE DO
VARJâO: RELATO DA PARTICIPAG O DE
ESTUDANTES DE PSICOLOGIA. Andréa Otero Carkllo*,
Flkia Martins #17 Silva*, Isabel Carlmlho Lima dos Santos*,
Janal-na Bizinoto Borges*, Magda Verçosa Cflrnflllln Branco
(&nIr0 Universitirio de Brasilia, Brast-lia, D.F.)

A adolescência é a etapa do crescimento e
desenvolvimento do ser humano, durante a qual ocorrem
grandes trartsformaçöes corporais, psicolögicas e sociais.
Face à vulnerabilidade desta fase e aos riscos aos quais os
adolescentes èstâo expostos, sào necessârias açöes de
satide em comunidades, em busca de uma melhor
qualidade de vida. Por isso, o projeto ''Satide e Qualidade
de Vida dos Adolescentes na Comunidade do Vajâo'',
vencedor do concurso Comunidade Solidéria, foi
implantado em ârea carente na periferia de Brasflia. A
comunidade do Vajâo, assentamento desordenado e sem
urbanizaçâo, foi escolhida por apresentar um alto fndice
de violência associado ao abuso de drogas (lfcitas e
ilfcitas) e elevado fndice de gravidez na adolescência. O
principal objetivo foi promover e recuperar a satîde e
qualidade de vida dos adolescentes em seus aspectos
biopsicossociais, além da melhoria da auto-estima, o
desenvolvimento de liderança e a reflexâo sobre projetos
de vida. Para a realizaçâo do projeto, num primeiro
momento foi realizado um curso de capacitaçâo na
Faculdade de Salide da Universidade de Brasflia para os
integrantes da equipe do projeto (estudantes de medicina
da UnB, esm dantes de psicologia do U/CEUB,
professores da escola do Vatio, lideranças comunitârias e
agentes de salide), no qual foram discutidos temas como
adolescência, sexualidade, drogas, violência e meio
ambiente. Os adolescentes participantes foram indicados
pelos professores, que escolheram aqueles com perfil de
liderança. A capacitaçâo ocorreu em dois momentos: no
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FAM 20 COABITACAO: UMA POSSIBILIDADE PAIIA
CONFIRMAR OU NâO AS EXPECTATIVAS QUE
ANTECEDEM O CASAMENTO. Darlen Nepes Silva*,
M onique Eliane Ferreira dos Santos* e Cintia M ara Lavratti**
(Universidade da Amazônia), Fc!Jn:- PA

Tomando como referência o alto fndice de divörcios
apresentados no Estado do Parâ, propomos através da
presente pesquisa investigar o fenômeno coabitaçâo,
como uma possibilidade de confirmar ou nâo as
expectativas de homens e mulheres anteriormente ao
casamento, assim como verificar entre os casais que
coabitaram, se a posterior vivência marital aconteceu de
forma mais satisfatöria. Trata-se de um tema pouco
explorado do ponto de vista psicolögico. Portanto, carece
de um olhar, com vistas a esclarecer e despertar interesses
da comunidade cientffica.o trabalho fundamentou-se no
conceito de coabitaçâo, como. uma uniâo corsertsual ou
informal anterior ao casamento. Foram investigados 29
sujeitos, sendo 15 mulheres e 7 homens que nâo
coabitaram antes do casamento e 2 homerts e 5 mulheres
que coabitaram antes do casamento. Foram entrevistados
sujeitos que estavam casados no perfodo de 1 à 5 anos,
acadêmicos dos cursos de pedagogia, psicologia,
economia e direito, da Universidade da Amazônia.
Utilizou-se para a coleta de dados, um questionârio
contendo quatro questöes fechadas de mtiltipla escolha, e
uma questâo aberta, os quais foram aplicados dentro da
universidade da Amazônia, onde os sujeitos estudavam e
em suas residências. Os dados analisados e organizados
em tabelas demonstraram significativas diferenças entre a
opiniâo dos sujeitos no que diz respeito à vivência da
coabitaçâo, revelando como maior tendência dos
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resultados ( 700/4, a qualificaçâo dessa experiência como
ötima, prevalecendo a visào da coabitaçâo como
favorâvel, enquanto vivência facilitadora para conhecer o
outro, ou seja, para aproximar-se das incompatibilidades
que emergem na relaçâo conjugal. Verificou-se que a
relaçào que se estabelece entre os parceiros, tende a
modificar-se na medida em que os valores de ambas as
partes, trartsformam-se com o crescimento de cada um e
da relaçâo, desta forma pode-se questionar, porque nâo
conviver antes de casar-se para conhecer um, pouco mais
a dinâmica do outro. Pois através da experiência de
coabitar haveria a possibilidade de confrontar as
diferentes opiniöes que o outro poderia emitir no
momento em que ambos se predispusessem a se conhecer
confirmando ou nào se é realmente aquela pessoa com a
qual poder-se-ia compartilhar as conquistas, tristezas e
alegrias presentes na vida Parece adequado, diante dos
dados coletados, qualificar a coabitaçâo como uma
possibilidade de conhecer aspectos ''indesejâveis'' da
convivência marital; antes de sua oficializaçâo legal.
Frente a complexidade do ser humano e da nâo
previsibilidade das relaçöes, sabe-se que a coabitaçao nao
pode ser encarada como uma receita ou um procedimento
padrâo, porém talvez possa configurar uma entre vârias
alternativas, que possam contribuir para que homens e
mulheres corustruam relaçöes mais saudéveis e acima de
tudo mais felizes.

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
Ao longo do semestre a fila de espera veio aumentando
consideravelmente, e chegou ao final do ano com 24
PeSSOaS.
Porém à partir de algurts dados obtidos através da
experiência adquirida no ano de 2001, tornaram-se
necesssrias algumas modificaçöes no projeto para o ano
de 2002, afim de uma maior adequaçâo às necessidades da
comunidade. (1) aumentou-se o n.O de vagas para a
populaçào infantil, jà que mais de 50% da busca de
atendimento era de pais, para crianças com alguma
queixa relacionada à limites ou aprendizagem escolar.
Assim a equipe a ser composta por seis psicölogos, sendo
que todos se disponibilizaram a trabalhar também com
crianças. (2) o n.0 de vagas aumentou de 8 (2001) para 25
(2002), em decorrência da alta aderência da comunidade
ao servko, o que podia ser observado pelo rspido
aumento da fila de espera. (3) foram abertas vagas para
novas modalidades de atendimento como: orientaçao
profissional para jovens, grupo de reflexao sobre
educaçào para pais de crianças em atendimento ou nâo, e
grupo de apoio aos catequistas que vinham apresentando
dificuldades em lidar com algumas situaçöes envolvendo
as crianças nos grupos de ensino da religiào.
Depois de realizadas avaliaçöes nas reuniöes de equipe, o
trabalho foi considerado como bem-sucedido, até o
momento, em f'unçâo da populaçào vir respondendo a ele
de maneira positiva.
Devemos destacar que, à partir da experiência adquirida
no ano de 2001, pôde-se dar infcio a novas modalidades
de servko, o que caracteriza o trabalho como de natureza,
nâo sö de intervençâo psicolögica como de promoçâo e
prevençâo da satide mental na comunidade.

Bolsista CNPq

Palavras-chave: Psicoterapia - Comunidade - Prevençno

Palavras-chave: Coabitaçâo, Masculinidade, Feminilidade.

FAM 21 A IMPLANTAG O DE ATEYDIMENTO
PSICOLX ICO NA COMUNIDADE ATRAVES DE UMA
ENTIDADE RELIGIOSA: RELATO DE UM A
EXPERI/NCIA. Aline Cf7mrll/it? Monteiro (Puccampinasl**

Sabe-se que a situaçâo de desigualdade social no pafs
torna a maioria da populaçào privada de diversos
recursos necessârios para um bom desenvolvimento da
satide mental e ffsica. Dentre esses recursos, estâ o acesso
à. psicoterapia. Esta é disponibilizada pela salide pliblica,
muitas vezes de uma maneira precâria, quando existente,
o que impossibilita uma correspondência às necessidades
da demanda. Diante de tal situaçâo, faz-se necesséria
iniciativas privadas, afim de prestar atendimento à
populaçâo, e promover a satide mental da comunidade.
Em uma tentativa de dar conta de uma pequena parte das
necessidades de uma detenninada comunidade da
periferia de Campinas, interior do estado de D o Paulo,
deu-se infcio a um programa de atendimento
psicoterâpico, através de uma entidade religiosa de
orientaçâo catölica. Esta disponibilizou aos profissionais:
local onde se d;o os atendimentos; secretâria que se
responsabiliza pelos agendamentos; e a divulgaçâo do
trabalho à comunidade.
A equipe é composta por oito profissionais: seis
psicoterapêutas , um profissional responsâvel pela
supervisâo semanal dos casos atendidos e o profissional
resportsével pela coordenaçâo do projeto.
O trabalho foi iniciado no segundo semestre do ano de
2001, quando a equipe contava com apenas três
psicölogos disponfveis para o atendimento. Neste ano
foram atendidos oito pacientes, quatro crianças, que
variavam de seis à doze anos, e quatro adultos.

Pesquisas sobre o funcionamento da faml'lia têm mostrado
que a coesâo e a hierarquia cortstituem-se em duas
importantes caracterfsticas do sistema familiar.
Entretanto, tentativas de operacionalizaçâo destes
conceitos em um teste psicolögico têm sido frustradas nas
liltimas duas décadas em cortseqûência de problemas
psicométricos. Uma das poucas exceçöes é o Family
System Test (FAST), que foi desenvolvido dentro da teoria
sistêmica estm tural e que possui aplicaçöes tanto na
pesquisa quanto clfnicas. O objetivo deste estudo é
apresentar os resultados da adaptaçâo do FAST para o
Brasil. O FAST cortstitui-se de figuras masculinas e
femininas, cilindros de três alturas diferentes e um
tabuleiro como o de xadrez. Foi pedido ao participante
que representasse sua famflia em três situaçöes distintas
(cotidiana, idealizada e de conflito), sendo que a coesâo
foi calculada através da distância entre as peças,
utilizando-se do Teorema de Pitâgoras, e a hierarquia
através da altura das figuras. Participaram deste estudo
446 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos (X=10,78 anos)
provenientes de escolas particulares e pflblicas localizadas
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FAM22 COESâO E HIERARQUIA EM FAMfLIAS
BRASILEIRAS. M arimt-lia Rokripfcs Lambertucci*, Pclrfdl
Martins de Freitas*, Jussara de Lima Rodrigues*, Talita Borges
de Castro*, Janine Marinlw Dagnoni, Maycoln Léoni Martins
Teodoro-, Sylvia Oswald** Vitor Geraldi Haase & Klrl!
Christoph Kdppler (LJIY?UIJHO de Psicologia da Familia,
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horfzcnlc, MG)



XXXII Reuniâo Anual de Psicologia -
em favelas e âreas centrais de Belo Horizonte. As anslises
estatfsticas dos resultados foram realizadas nos
programas Excel (Microsoft) e SPSS 8, através dos testes
de Friedman, Wilcoxon, Krusb l-Wallis e Mann-Whitney.
Resultados relativos à coesâo familiar mostraram que a
representaçâo idealizada da famflia é mais coesa do que a
cotidiana (p<.000) e a conflituosa (p<.000). A
representaçâo tfpica, por sua vez, apresentou maior
coesâo do que a conflituosa (p<.000). A hierarquia
familiar cotidiana foi significativamente maior do que a
idealizada (p<.024) e a conflituosa (p<.004). Participantes
de escolas particulares aprese'ntaram maior coesâo do que
os provenientes de escolas ptiblicas localizadas tanto na
favela como em âreas centrais em todas as representaçöes
estudadas (p<.05). Com relaçâo às escolas pûblicas, alunos
de âreas centrais mostraram maior coesâo familiar na
situaçâo ideal do que esmdantes provenientes de favelas
(p<.001). Resultados sobre a hierarquia familiar
mostraram que os alunos provenientes de favelas
percebem suas famflias como tendo menos hierarquia do
que os alunos de âreas centrais na representaçâo cotidiana
(p<.015) e desejam menos hierarquia do que os alunos da
rede privada na representaçâo ideal (p<0.003). Nâo foram
encontrados resultados significativos com relaçâo ao sexo
do participante. Os resultados encontrados na amostra
brasileira suportam a literatura recente sobre coesào e
hierarquia familiar em faml7ias ocidentais. Assim como foi
encontrado em famflias sukas e norte-americanas, a
amostra brasileira apresentou fndices de coesâo
significativamente menores na situaçâo conflituosa
maiores na ideal em comparaçâo com a tfpica, assim como
fndices de hierarquia familiar inferiores na representaçâo
ideal em comparaçâo à situaçao tfpica. Estes resultados
indicam que o FAST corkstitui-se em um valioso método
de avaliaçâo familiar. Novos estudos sao, no entanto,
necessârios para uma avaliaçào de sua validade
fidedignidade.
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femislno, é composto também por cilindros de três alturas
diferentes e um tabuleiro como o de xadrez. Durante a
aplicaçâo foi solicitado ao participante que ele
representasse sua famflia em três situaçöes distintas
(cotidiana, idealizada e de conflito), sendo que a coesâo
foi calculada através da distância entre as peças,
utilizando-se do Teorema de Pitàgoras, e a hierarquia
observada através da altura das figuras. Participaram
desta pesquisa 31 trfades compostas por pai, m;e e
adolescentes estudantes de escolas particulares e 51
dfades compostas de mâes e filhos estudantes de escolas
ptiblicas localizadas em favelas de Belo Horizonte. As
estatfsticas foram feitas usando-se os testes de Mann-
Whitney, Kruskal-Wallis, Friedman e Wilcoxon,
calculados através do SPSS 8. Os resultados mostraram
que tantos as mâes dos alunos de escolas particulares
quanto os de escolas pflblica percebem a famflia (p<.01) e
o subsistema dos irmâos (p<.05) mais coesivo nas
situaçöes de conflitos do que os filhos. Sobre o
relacionamento do casat foi encontrado que as mâes dos
alunos de escolas localizadas na favela percebem seu
relacionamento com o pai como menos coesivo do que seu
filho percebe (p<.05). O tinico resultado significativo entre
pais e filhos refere-se à sit-uaçâo ideal, na qual os filhos
desejam uma famflia mais coesa do que os seus pais
(p<.01). Resultados relativos à hierarquia mostraram que
tanto as mâes (p<.01) quanto os pais (p<.05) de crianças
que freqûentam escolas particulares percebem a famûia
como tendo uma relaçâo menos hierlrquica do que os

e filhos. Estes resultados mostram o quâo diferente pode ser
a percepçâo da famflia quando diferentes membros sào
avaliados, evidenciando assim a importância de uma
avaliaçao sistêmica. Neste contexto, o FAST surge como
uma ferramenta sistêmica tîtil, podendo ser usado em
pesquisas, bem como em avaliaçöes clfnicas.
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Palavras-chave: Relaçses Familiares, hierarquia, coesno.
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FAM 23 PERSPECTIVAS DIVEKSAS SOBRE O
SISTEG  FAM ILIAR: UM ESTUDO COMPAM TIVO
ENTRE AS DIFERENTES VIX ES DE PAIS E FILHOS.
Jussara de Lima Roflrfgzfcs*, Patticia Martins de Freitas*,
Marimt-lia Ro#rïpzes Lambertucd*, Mateus Cardoso Caetano*,
Janine MlHn/lo Dagnoni, Sylvia Oswald-, Maycoln Lêoni
Martins Teodoro-, Vitor Geraldi Haase & Kcrl Christoph
KllTler (Laborat6rio de Psicologia da Familia, Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG)

A teoria sistêmica estrutural concebe o homem como uma
parte do contexto social em que ele vive, de modo que o
seu desenvolvimento influencia e é influenciado pelo seu
sistema familiar. Neste sentido, a investigaçâo sistêmica
exige métodos que possibilitem comparar as diferentes
perspectivas fam iliares existentes dentro de um mesmo
sistema. Este estudo tem como objetivo principal
investigar as perspectivas familiares sobre coesâo e
hierarquia entre pais e filhos, através do Family System
Test (FAST). O FAST foi desenvolvido dentro da teoria
sistêmica e possui grandes vantagens devido às suas
propriedades psicométricas associadas à forma llidica
como é administrado. Este irtstrumento constitui-se de
figuras de madeira, que representam os sexos masculino e

A identificaçào tem sido um construto com definköes em
diversas abordagerts. Apesar das diferenças entre os
modelos teöricos e das suas contradköes, existe consertso
na literatura quanto ao fato de que a faml-lia é o ambiente
no qual o desenvolvimento dos processos de identificaçâo
inicia. Do mesmo modo, a identificaçâo é um processo
com grande influência nas relaçöes familiares, importante
na estruturaçâo da famflia. O estudo das identificaçöes
familiares é importante por contribuir com o
desenvolvimento e a fundamentaçâo teörica e
metodolögica deste construto. O presente trabalho tem
como objetivo a adaptaçâo de um irtstrumento de
psicodiagnöstico familiar que tem como foco a
identificaçâo. O trabalho contribui para o aumento de
técnicas objetivas de avaliaçao na ârea da psicologia da
famflia. O ''Family-ldentification-Test'' ( Teste de
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FAM 24 AVALIACAO DAs IDENTIFICAX ES
FAM ILIARES: Esw Eo  COMPAM TIVO DE
DIFERENTES cl-AssEs X clo ECONôMICAS E
CULTURAS. Patrida Martins de Freitas*, Jussara de Lima
Rodrigues*, M cHp:l-Dc Rodrigues Lambertucci*, Eliana
Gonçalves Dias Reis*, Janine MJHn/IO Dqnoni, Maycoln Lêoni
M artins Teodoro-, Vitor Geraldi Haase & Karl Christoph
Kfïmkr (Laboratôrio de Psicologia da fknlflffl, Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG,)
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Identificaçâo Familiar - FlT) foi desenvolvido na
Alemanha para o estudo dos processos de identificaçâo na
famflia e de auto congruência (eu sou como gostaria de
ser). O FIT é composto por 12 cartöes com caracterfsticas
de personalidade (nervoso, comunicativo,...) que
permitem que participantes a partir de sete anos
descrevam a si mesmos sob vârias perspectivas como a
real (como o participante), ideal (como e1e gostaria de serl
bem como sua percepçâo sobre outros membros da
famflia (como ele vê seus pais, irmâos,...). As correlaçöes
entre essas diferentes perspectivas indicam padröes de
identificaçào (''eu sou como meu pai''- identificaçâo real
com o pai, ''eu gostaria de ser como minha mâe''-
identificaçâo ideal com a màe, ...). A auto congrtlência é
medida pela correlaçào entre as perspectivas real e ideal.
No grupo de fami-lias brasileiras, participaram deste
estudo 250 sujeitos de duas escolas situadas em Jreas
centrais, 150 de duas comunidades carentes e 54 de
escolas particulares em Belo Horizonte/Minas Gerais. Na
Alemanha foram inclufdos no estudo 180 estudantes de lo
e 20 graus de diferentes escolas nos estados Baden-
Wiirttemberg e Bav/ria. A idade'dos padicipantes variou
entre 6 e 18 anos (X=11,2) dos quais 45% sao do sexo
masculino e 55% do sexo feminino. As anélises dos dados
foram feitas através dos programas Excel (Microsoft) e
SPSS 8, com os testes de correlaçöes de Pearson, Z-Fisher,
Anâlise de Variância (ANOVA), Teste T. Os resultados
mostraram que a auto congruência da amostra alemâ é
significativamente superior aos alunos da comunidade
carente (p<.05). Com relaçâo aos processos de
identificaçao, a amostra alemà apresentou fndices maiores
de identificaçào ideal com o pai (p<.001) e a màe (p<.001)
em comparaçào com a amostra brasileira. Alunos
brasileiros de éreas centrais apresentaram fndices maiores
de identificaçio ideal com o pai em comparaçâo com
alunos carentes (p<.01). Dentro da amostra brasileira,
foram encontrados escores significativamente maiores de
identificaçao real e ideal com o professor em comparaçao
com a mâe e com o pai (p<.01 e p<.001). Estes resultados
mostram que o Teste de ldentificaçâo Familiar se constitui
em uma importante ferramenta dos processos de
identificaçâo, capaz de fomecer um padrâo podendo ser
usado tanto na clfnica quanto na pesquisa. Pesquisas
futuras sâo, entretanto, necessârias na validaçâo do teste
na populaçâo brasileira.
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Palavras-chave: Identpcaçöes jamiliares,
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essas três esferas da vida. Em primeiro lugar, todos os
aspectos da via sào realizados no mesmo local e sob uma
tinica autoridade. Em segundo lugar, cada fase da
atividade diéria do participante é realizada na companhia
imediata de um grupo relativamente grande de outras
pessoas, todas elas tratadas da mesma forma e obrigadas
a fazer as mesmas coisas em conjunto. Em terceiro lugar,
todas as atividades diérias sâo rigorosamente
estabelecidas em horârios, pois uma atividade leva, em
tempo pré-determinado, à seguinte, e toda a seqttência de
atividades é imposta de cima, por um sistema de regras
formais explfcitas e um grupo de hmcionârios.
Finalmente, as vsrias atividades obrigatörias sâo reunidas
num plano racional linico, supostamente planejado para
atender aos objetivos oficiais da institukâo. Nesse sentido,
tentou-se como objetivo principal, desvendar os objetivos
implfcitos de uma irstitukâo abrigo da cidade de
Uberlândia - MG que aparentemente hmcionava para
proteger, abrigar e cuidar das crianças. A nossa hipötese
era de que a irtstitukào funcionava com um dos objetivos
implfcitos mais fortes de uma institukâo prisional, que
mais vitimava do que cuidava das crianças, jâ que cerceia
bastante a vftima e n:o o agressor ou seja
irtstitucionalizam-as de forma bem explfcita. O matedal
utilizado na açâo foram os seplintes: entrevistas com as 5
crianças moradoras do abrigo bem como com a mâe social
e a Assistente Social responsâvel; Anâlise dos prontuârios,
que relatam a causa ou o motivo pelo qual as
crianças/adolescentes estào no abrigo e anâlise das
ocorrências de fuga. Através da leitura dos prontuârios,
identificamos o nûmero de fugas (4 em 2 semanas) e de
reincidências e verificamos' com que freqfiência ostas)
menores retornavam às suas famflias. A partir do que fora
analisado podemos concluir mesmo que parcialmente que
o objetivo maior da institukâo abrigo explicitamente dado
é fazer a reiztserçâo do menor à comunidade. O que tem
ocorrido, no entanto, é que o abrigo simplesmente afasta
fisicamente a criança de sua famflia desestnzturada, nào
tratando da causa do seu problema, sendo talvez este
liltimo seu objetivo implfcito mais facilmente detect/vel.
Mesmo assim, continuamos tentando investigar se esta
institukâo no fundo nâo funciona enquanto uma prisâo.
Palavras-chave: Familia, Instituiçno, Abrigo.

FAM 26 A INTENIAO DE CONSTITUIR FAMfLIA:
SUAS BASES NORMATIVAS E RELACIONAIS. Taciano
Lemos Milbnt, Valdiney Velôso Gouveia, Joseli Bastos da
Costa, Girlene Ribeiro de Jesus-, Palloma Rcdrïpfcs de
Andrade- (Universidade Federal da Pflrfu-lu, Joâb Pessoa - PB)

FAM 25 ABIUGO: ACOLHER OU PRENDERA Caio
Char Souza Camargo Prkhno, Fabiana Pires*, Fernanda
Femcrfïcs de Assis* e Luane Resende França*. (Faculdade de
Psicologia, Llniversidade Federal de Uberlândia (UFU)
Uberlândia, MG).

A partir do referencial teörico das instituköes totais e da
anâlise de uma irustittzkâo enquanto agenciada por
objetivos implfcitos e explfcitos, podemos dizer que uma
disposiçâo bésica da sociedade modez'na é que o
indivfduo tende a dormir, brincar e trabalhar em
diferentes lugares, com diferentes co-participantes, sob
diferentes autoridades e sem um plano racional geral. O
aspecto central das instituköes totais pode ser descrito
com a ruptura das barreiras que comumente separam
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Em uma pesquisa da década de noventa, verificou-se que
os joverts brasileiros, muito mais do que joverts espanhöis,
portugueses e de outros pafses latino-americanos,
atribufam à faml'lia o papel de irlstimiçâo principal como
orientadora em suas vidas, muito mais do que a escola, a
igreja ou mesmo os amigos. A famz-lia é cortsiderada,
assim, um dos lugares privilegiados na cortstruçào social
da realidade. Porém, apenas recentemente as
organizaçöes familiares se constitufram em uma érea
especffica de estudo da Psicologia. Nâo obstante, têm sido
cada vez mais numerosos os trabalhos nesta disciplina
sobre a famflia; por exemplo, existem 473 artigos
veiculados no INDEX PSI tendo ''famflia'' como palavra-
chave, além de existirem dois grupos na ANPEPP
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interessados em estudar o tema. Todavia, os estudos da
Psicologia da Famlqia têm analisado as organizaçöes
familiares jâ formadas, dando a impressâo de que
corsideram a cortstituiçâo familiar um fenômeno social
que invariavelmente ocorre, bastando apenas aguardar a
sua concretizaçâo para, a partir de, e sö a partir de, tomar
a famflia como objeto de anélise. Tentando trazer a anâlise
a um passo anterior à constitukâo das organizaçöes
familiares, este estudo buscou estudar a intençào de
constituir faml-lia. Neste sentido, o objetivo deste trabalho
foi verificar em que medida algumas variâveis
psicolögicas (valores humanos bâsicos, auto-imagens
independente e interdependente e atitudes frente a
relaçöes afetivas estâveis) explicam a intençâo de
corkstituir famflia. Participaram deste estudo 658
universitârios de Recife - PE, com estado civil solteiro,
com idades variando de 17 a 42 anos (M = 20; DP = 2,5) e
distribufdos eqflitativamente quanto ao sexo. Estes
responderam ao Questionârio dos Valores Bâsicos, à
Escala de Auto-lmagem, à Escala de Atitudes Frente a
Relaçöes Afetivas Estâveis, uma lista de variâveis söcio-
demogrâficas e uma perpmta sobre a intençâo de
constituir famflia em perfodos determinados de suas
vidas (nos pröximos 03, 05 e 10 anos ou em algum
momento da vida). Sumariamente, os resultados
encontrados indicaram que os valores humanos bâsicos
de orientaçâo social e as atitudes frente a relaçöes afetivas
estâveis, especificamente em seus aspectos relativos ao
envolvimento e comprometimento para com os
relacionamentos afetivos, apresentam relaçào com a
intençào de constituir faml-lia. Jâ os cortstrutos de auto-
imagem independente e interdependente n;o
demonstraram ser variâveis explicativas desta intençâo.
Quando analisado o poder preditivo das variâveis que
apresentaram correlaçöes significativas com a variâvel
critério, através de uma Anâlise de Regressio (método
stepwise), foi demorstrado que os valores humanos
bâsicos afetividade, religiosidade e estabilidade pessoal
foram responséveis por 5% da predkâo da intençâo de
cortstituir faml-lia. Além de demortstrarem o carâter
central dos valores humanos para compreender condutas
sociais, os resultados encontrados permitem verificar que
os joverts que buscam uma vida tranqûila, organizada e
planejada, estabelecendo relaçöes interpessoais seguras e
satisfatörias, valorizando nessas relaçöes o
comprometimento e o envolvimento, apresentam maior
intençào de cortstituir famûia. Concluindo, com este
estudo deu-se um primeiro passo na delimitaçâo de uma
ârea que pode revelar-se promissora, considerando as
mudanças que se têm observado na estrutura familiar nos
dias atuais.

Apoio financeiro: CAPES
primeiro autor)

(com bolsa de mestrado para o
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ganho. No entanto, este processo é um fenômeno
influenciado por fatores intemos e externos, tais como
crenças e expectativas sociais em relaçâo à velhice. é
inegével que o idoso sofre alteraçöes em suas atividades
ffsicas e sociais. Aqueles que aceitam o envelhecimento
C0mO tlm PrOCPSSO normal e desenvolvem recursos
internos para enfrentl-lo, continuam tendo seu gnlpo de
referência e participando de atividades sociais, culturais e
de lazer. Entretanto, aqueles que assumem uma atitude de
rejekâo com o seu envelhecimento tendem a nào se
conformar com as mudanças inevitâveis. A aposentadoria
também é um marco importante que, conforme as crenças
do indivfduo, podem torrd-lo nâo produtivo
financeiramente e socialmente desinteressante, gerando
tédio e depressào, acarretando a perda de auto-estima,
predisposiçâo a problemas psicossomâticos e conseqûente
perda do desejo por atividades. Portanto, o
envelhecimento satisfatörio depende do equilfbrio entre
as limitaçöes e potencialidades do indivfduo,
possibilitando-lhe lidar com as perdas inevitéveis do
envelhecimento. l de fundamental importância, nessa
etapa da vida, que atividades sejam desenvolvidas, pois
promovem sertsfveis melhoras ao idoso. Percebe-se que os
programas destinados à populaçâo idosa sâo iniciativas
vâlidas, mas que eles por si sö nâo bastam, pois
frequentemente sâo relegadas a sabedoria da palavra e a
experiência de vida do idoso. Seria importante a
valorizaçâo da criatividade nas atividades da terceira
idade, enquanto possibilidade de ruptura de barreiras e
de condicionamentos, pois sabe-se segundo a literatura
que a arte constitui-se numa açâo cortstrutiva e
libertadora, e isso seria uma forma de valorizar a
experiência de cada um. A utilizaçâo dessa força criadora,
pode ser denominada Produçào, no sentido proposto por
Baremblit, tratando-se de uma força potencializadora dos
corpos visando o novo, o instituinte, que funda e
trartsforma as irtstituköes. Baseado nisto, realizou-se
entrevistas semi-estmturadas com 10 sujeitos
frequentadores de atividades oferecidas por uma
institukâo destinada à terceira idade em Uberlândia-MG,
e observaçöes com o objetivo de verificar a promoçâo ou
nâo do novo. Com a anâlise qualitativa dos dados pôde-se
concluir que esta irtstitukâo desenvolve atividades
ligadas à manutençâo do irtstitufdo. Sâo atividades
cortservadoras relacionadas ao discurso de que idoso deve
dançar, jogar cartas e fazer exercfcios, pouco espaço é
dado a estes para a auto-expressâo e criatividade,
romovendo espaços apenas para a cöpia de modelos.P
Tais atividades sâo importantes, mas a possibilidades de
criaçâo e do novo, enquanto potencializadores, nâo estâ
sendo deflagrada. A partir de tal conclusâo, sugere-se o
desenvolvimento de atividades pontencializadoras, como
grupo de discussöes entre idosos, grupos teatrais e
atividades artfsticas, que devem sey irkstauradas segundo
o interesse e necessidade de cada grupo.

Palavras-chave: terceira-idade, rccrccffib, intervençâb
institucional.

Palavras-chave: Famtlia, Valores Humanos, Auto-lmagem,
Atitudes

FAM 27 RECREAG O NA TERCEIIG IDADE-
POSSIBILIDADE PAIG  O NOVO?. **Caio Char Souza
Camargo Prkhno, D aniele Tizo Costa, *Gina Fernandes da
Cunha (Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia-Mo.

Na sociedade ocidental, as pessoas comumente têm uma
visâo negativa da velhice e, vivenciam o envelhecimento
de forma traumâtica, envolvendo perdas e nenhum

FAM 28 CUIDADOS PARENTAIS: CONCEPX ES DE
CUIDAR EM FAMILIAS EM SITUAG O DE RISCO
PSICOSSOCIAL. M aria Aparecida Crepaldi, Sandra Ribeiro
de Abreunh Grace Andreani* e Clarissa Dionisio Rislo/.p
(Departamento de Psicologia, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florian6polis, SC)
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FAM 29 CUIDADOS PARENTAIS: RELAIXES ENTRE
RELATOS VERBAIS E ATIVIDXDES DE CUIDAR EM
FAMILIAS EM SITUAIAO DE RISCO PSICOSSX IAL.
Maria Aparecida Crepaldi, Sandra Ribeiro de Abreu*w, Clarissa
Dionisio Rislo././Y e Grace Andreani* (Departamento de
Psicoloqia, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianopolis, 5C)

Cuidar é uma atividade considerada inerente aos
procriadores. Mesmo que a execuçâo dos cuidados
bésicos (higiene, alimentaçâo, desenvolvimento neuro-
psico-motor etc.) esteja ao encargo de outras pessoas, o
desenvolvimento global da criança continuaré sendo de
responsabilidade dos pais. O cuidar, em famflias
consideradas em sit-uaçâo de risco, é influenciado por
fatores como a mâ distribukâo de renda do pafs, o
desemprego e conseqfiente depauperaçâo, que acabam
dificultando este processo e o pröprio desenvolvimento
da criança. A situaçâo de risco é caracterizada de acordo
com os seguintes fatores: o nfvel söcio-econômico, a baixa
escolaridade dos pais e a residência localizada em regiöes
de alta periculosidade (drogas, assaltos, assassinatos). Os
contextos ambientais, nos quais estas famflias encontram-
se inseridas, geram uma condkâo de risco permanente em
suas relaçöes intrafamiliares e sociais e interferem na sua
realidade social. Ao colocar seus filhos em uma creche ou
escola os genitores muitas vezes delegam a esta
institukâo o papel de cuidador e repassam a estranhos a
responsabilidade de alimentar, limpar, manter aquecido,
confortado e seguro seu filho. O presente trabalho
pretende caracterizar as concepçöes de famflias em
situaçâo de risco psicossocial sobre os cuidados que
destinam a suas crianças, mais especificamente famflias
que mantêm as crianças na creche. Parte de um ertfoque
teörico sedimentado na teoria ecossistêmica, que
pressupöe que o sistema familiar é um agente importante
de socializaçào, fomentando a interaçâo da criança com os
demais sistemas sociais. Os participantes foram 10
famflias, moradoras das comunidades de Bela Vista em
Palhoça, municfpio circunvizinho de Florianöpolis. O
procedimento incluiu três etapas: levantamento e
familiarizaçâo do pesquisador com as famflias;
observaçâo e registro em vfdeo das interaçöes famflia-
criança que tratem de atividades de cuidado; e entrevistas
gravadas em Judio com os familiares. A anâlise dos dados
deu-se de forma descritiva. Os resultados aqui tratados
dizem respeito às entrevistas, e demortstraram que para a
maioria das famflias, o significado do ato de cuidar refere-
se aos cuidados ffsicos (dar banho, alimentar, alertar
contra o perigo), extremamente importantes para o
desenvolvimento, sem dtivida, porém, apenas um terço
da amostra relacionou esses cuidados a questöes relativas
ao afeto. Além disso, a maioria dos entrevistados afirma
gostar de crianças, o que pode ser visto como positivo.
M uitos pais sâo descritos pelas mâes como ausentes ou
frios; contudo, embora tenham outros interesses como a
televisâo por exemplo; no que diz respeito aos aspectos
ffsicos, nâo parece que haja esta distância, pois exercem
atividades de cuidado, como dar banho, trocar e
alimentar, o que pode ser corksiderado formas de
proximidade. Entretanto, poucos pais sào descritos como
carinhosos ou afetuosos, e nesse sentido parece que a
queixa das mâes quanto a participaçâo deles refere-se à
demorkstraçâo de carinho e afeto. Assim, pode-se concluir
que ambos os pais cuidam, porém de maneiras diferentes,
pois apresentam concepçöes também diferentes do que
seja cuidar do filho.

'Bolsistas do PIBIC/CNPq

Palavras-chave: cuidados parentais,faml-lia, rfstm psicossocial

h criança pequena deve ter uma relaçào calorosa, fntima e
contfnua com o cuidador na qual ambos encontrem
satisfaçio e prazer. Presume-se que a presença afetiva e
efetiva de um adulto cuidador na formaçâo dos primeiros
hébitos da criança e na satisfaçào de suas necessidades
imediatas de alimentaçâo, higiene, calor, abrigo e proteçâo
é fundamental para o desenvolvimento de sua
afetividade, de sua personalidade e de sua inteligência.
Baseado em estudos que tratam das relaçöes parentais
pautadas no sistema de apego, o presente trabalho tem
por objetivo identificar e compreender os elementos que
compöem o comportamento de cuidar em famflias em
situaçâo de risco, partindo do pressuposto de que a
presença de um adulto cuidador que supra as
necessidades desta é um elemento fundamental na
promoçâo do desenvolvimento. Parte da teoria
ecossistêmica, que pressupöe a famflia como loccus
privilegiado de cuidados e socializaçâo, fomentando a
interaçâo da criança com os demais sistemas sociais. Os
participantes foram 10 faml-lias pobres corksideradas de
risco psicossocial. O procedimento incluiu três etapas: 1)
levantamento e familiarizaçâo do pesquisador 2)
observaçào e registro em vfdeo das interaçöes famflia-
criança e; 3) entrevistas gravadas em âudio com o
cuidador. Os dados foram analisados segundo a anélise
de conteûdo temJtico. Os resultados indicam que 60% das
mâes afirmaram que procuram o carinho dos filhos e que
as crianças interagem verbalmente com elas. Os relatos,
porém, contradizem de certa forma as filmagerts, pois nâo
houve demortstraçào de carinho ou conversa com as
crianças por pal-te das mâes. O relato em si é muitas vezes
contraditörio. As mâes ao mesmo tempo em que
qualificam os filhos, na pröpria frase, contradizem-se. As
mies, dizem com facilidade o que nâo gostam no
comportamento dos filhos, mas mostram dificuldade em
dizer-lhes o que gostam. Parece haver uma cultura de
nâo-reforçamento de comportamentos adequados. Hé
uma dificuldade presente em lidar com as crianças,
principalmente com seu temperamento. Provavelmente
este fato se deve à falta de informaçöes, por parte dos
pais, sobre o desenvolvimento infantil e a cortseqitente
expectativa de que as crianças respondam e comportem-
se como a/ultos. 2 possfvel perceber, tanto no discurso
das cuidadoras como nas filmagerts, uma predominância
de atividades rotineiras de cuidar sobre uma relaçâo mâe-
criança mais calorosa e fntima. Um exemplo é o
sentimento de obrigaçâo mencionado pelas mâes a
respeito do colo. Este é dado à criança em resposta aos
seus pedidos irusistentes com objetivo de acalmâ-la. Deve-
se analisar com mais cautela os dados sobre as formas de
interaçâo e a qualidade desta, considerando a situaçâo
söcio-econômica das fanu-lias como fator cnlcial, além do
contexto söcio-cultural em que estâo inseridos.

'Bolsistas do CNPq e PIBIC, respectivamente

Palavras-chave: cuidados parentais, rc/fpflo mâe-criança,
apego
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FORM 01 DESENVOLVIMENTO HUMANO:
CARACTERYTICAS DA PRODUG O CIENTfFICA
BRASILEIM  PUBLICADA NO EXFERIOR ENTRE 1991
E 2001.. Gustavo Gauer*w; Luciana KJHFIC de Souza**; Cliudio
Sfrnal Hutz (Programa de Pés-GrfdlzfIffi'p em Psicologia fftl
Desenvolvimento, Universidade Federal do Jtio Crande do Sul,
Porto Alegre, RS)

intemacionais. A publicaçào nos primeiros n:o significa
necessariamente uma divulgaçâo mais abrangente ou
mais meritöria do que numa revista nacional bem
avaliada e indexada nos principais bancos de resumos. A
publicaçâo em periödico internacional, por sua vez,
representa um real ganho em termos de alcance e
impacto, motivo pelo qual é incentivada pelas agências de
fomento. Considerando-se o atual estâgio da produçâo
cientffica da psicologia brasileira, sugere-se a realizaçâo
de estudos semelhantes acerca da literatura brasileira em
outras âreas de pesquisa.

A publicaçâo de artigos em periödicos internacionais tem
sido um critério crucial nas avaliaçöes de programas de
pös-graduaçâo e de projetos de pesquisadores atuantes na
ârea da psicologia. Espera-se que a publicaçâo de
trabalhos no exterior divulgue a produçâo cientffica
brasileira, além de incrementar a sua qualidade, pela
exposkào dos trabalhos à avaliaçào editorial
internacional. Este estudo investigou caracterfsticas de
artigos cientfficos publicados em periödicos estrangeiros
de psicologia por pesquisadores ligados a irtstituköes
brasileiras. Fizeram parte da amostra 46 resumos de
artigos resultantes de uma busca realizada na base de
dados Psycinfo. A seleçao dos resumos foi feita a partir
dos critérios: descritor developmene, afiliaçâo do
primeiro autor (Brasil), publicaçâo em meio impresso, no
perfodo de 1991 a 2001, excluindo-se estudos com
animais. Os resumos foram tabulados de acordo com as
seguintes categorias: tipo de trabalho (empfrico ou
teörico); nlimero de autores; ano da publicaçâo; idioma;
pafs em que foi publicado; tipo de irtstitukâo de afiliaçao
do primeiro autor (universidade federal, estadual ou
particular, hospital); procedência geogrâfica do primeiro
autor (cidade e estado); e indicaçào de uso de
delineamento longitudinal. Os resultados apontaram
concentraçào acentuada de autores ligados a irtstituköes
paulistas (63$4, sobretudo nas cidades de Sâo Paulo (320/0)
e Campinas (200/4. A soma dos trabalhos oriundos de
todas as outras regiöes do pafs é menor que a dos
trabalhos paulistas. Ao longo do perfodo estudado, o
nûmero de trabalhos por ano aumentou, de nenhum em
1991 e 2 em 1992 para 12 em 2000, caindo para 5 artigos
em 2001. A maioria dos trabalhos era do tipo empfrico
(780/0), com dados coletados no Brasil (410/4, publicada em
lfngua inglesa (82%4, em periödicos dos Estados Unidos
(41%) e Reino Unido (190/4. Quanto ao tipo de irtstitukâo
do primeiro autor, 41% pertenciam a universidades
estaduais e 35% a universidades federais. Apenas 15% dos
trabalhos foram referidos como investigaçöes
longitudinais. Vinte e seis por cento dos artigos foram
publicados em ntimeros especiais das revistas, sugerindo
que parte da participaçâo brasileira pode estar
relacionada a convites ou convênios, modalidade diversa
da submissâo de manuscritos a avaliaçâo editorial. Os
dados aferidos neste estudo indicam algumas tendências
da produçâo cientffica em psicologia na ârea do
desenvolvimento humano publicada fora do Brasil, como
a concentraçâo no estado de Sâo Paulo e em
universidades pliblicas. Estes resultados devem ser
comparados a dados semelhantes relativos a artigos
publicados no pafs. Tal comparaçâo pode ser um
indicativo do estado da publicaçâo brasileira em relaçâo
aos padröes internacionais. Ressalte-se nenhum que dos
46 artigos analisados foi publicado em periödico
intemacional consagrado na ârea de psicologia do
desenvolvimento, como ''Developmental Psychology'' ou
''Child Deveopmenf'. Ademais, deve-se atentar para a
diferença entre periödicos estrangeiros e periödicos

A psicologia do desenvolvimento é uma ârea de pesquisa
cientffica que tem se consolidado no Brasil ao longo das
décadas de 1980 e 1990. A mattlridade desse campo pode
ser avaliada com base no uso de referências pelos autores
dos estudos publicados em periödicos nacionais. Dois
periödicos, inaugurados em meados dos anos 1980, têm
exercido um papel fundamental na veiculaçào do
conhecimento psicolögico em escala nacional - Psicologia:
Teoria e Pesquisa (PTP) e Psicologia: Reflexâo e Crftica
(PRC). Esses dois periödicos participaram do infcio de
uma nova etapa da publicaçào cientffica brasileira em
psicologia, marcada pela normatizaçâo das regras de
editoraçâo, manutençâo de conselhos editoriais
qualificados e indexaçào em mecanismos intem acionais
de acesso a publicaçöes. O objetivo deste estudo foi
investigar o uso de referências nos artigos em psicologia
do desenvolvimento humano publicados em lfngua
portuguesa nos periödicos PTP e PRC ao longo da década
de 1990. Foram descartados textos como entrevistas,
notfcias e resenhas. A amostra totalizou 20 artigos de PTP
e 17 de PRQ publicados entre 1991 e 2000, qualificados
como empfricos ou nio-empfricos. Cada referência citada
foi classificada quanto aos seguintes critérios: idade (nova
- até 5 anos antes da publicaçâo do artigo, jovem - de 6 a
15 anos, ou antiga - mais de 16 anos); procedência
(publicada no Brasil ou no exterior); e tipo (artigo de
periödico, livro, capftulo, tese de doutorado, dissertaçào
de mestrado, resumos publicados, e outros documentos).
Do total de 1125 referências examinadas, 20,71% eram
novas, 43,73% joverks e 35,56% antigas; 23,47% publicadas
no Brasil; 49,60% artigos, 24,80% livros, 16,09% de
capftulos, 4% de dissertaçöes e teses, 2,31% de resumos
publicados e 3,29% de outros tipos de referências. Os
artigos de psicologia do desenvolvimento humano na
década de 1990 nos dois periödicos analisados
apresentaram, em média, 30 referências (4 artigos tinham
mais de 50 referências), sendo 7 publicadas no Brasil (4
artigos nâo traziam nenhuma referência brasileira); 6
referências novas, 13 joverks e 11 antigas; 15 artigos, 7
livros e 5 capftulos. Comparando-se as duas metades da
década (1991-1995 e 1996-2000), aferiram-se os seguintes
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Apoio: CAPES, CNPq

Palavras-chave: desenvolvimento, cientometria, protïtlff/o
ci en tlh' ca.

FORM 02 PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
HUMANO: USO DE REFEV NCIAS EM ARTIGOS DE
DOIS PERIUDICOS BRASILEIROS. Luciana Karine de
Souza-; Custavo Gauer**; Cléudio S. Hutz (Programa de P/s-
Graduaçâb en1 Psicologia do Desenvolvimento, Universidade
Federal do Rf() Grande do Sul, Porto Alegre, RS)
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resultados: a média de referências por artigo aumentou
(de 22,53 para 37,10/ a proporçâo de artigos empfricos
permaneceu quase inalterada (70,6% para 700:);
aumentou a proporçâo de referências novas (16,45% para
22,910/0/ aumentou a proporçâo de referência a artigos
(4478% para 52,29$0/ e diminuiu a proporçao de
referências a trabalhos publicados no Brasil (27,67% para
21,29To). O uso de referências proporcionalmente mais
novas e o aumento da referência a artigos de periödicos
sugerem uma crescente disponibilidade, ao longo da
década, de periödicos, principalmente estrangeiros,
fomentada pela disseminaçào de bases de dados
eletrônicas. O ntimero de referências a teses e dissertaçöes
permaneceu baixo nas duas metades da década, podendo
indicar reduzido acesso a essas fontes, comparando-as aos
periödicos. Este estudo faz parte de um esforço por
mapear a produçâo cientffica em psicologia do
desenvolvimento humano no Brasil e acompanhar a
evoluçâo da ârea através de métodos cientométricos.

Apoio: CAPES, CNPq

Palavras-chave: desenvolvimento humano, Jcrlloil:clHfl,
rejerências, Brasil

R:JN/nI)J de Ctmp?7ïclllo Cietltlf' lca
de iascritos para o processo seletivo; d-) embora venha
tendo uma pequena diminukâo ano a ano, o tempo de
titulaçâo média dos discentes ainda é acima dos 24 meses
propostos pela CAPES; e-) o corpo docente é formado em
sua maioria por doutores recentes (até cinco anos de
obtençâo do tftulo); f-) grande parte do volume da
produçâo intelectual do corpo docente é concentrado em
servkos técnicos e em resumos publicados em anais, a
produçào de livros, capftulo de livros e artigos é baixa e
concentrada em um pequeno ntîmero de professores.
Nota-se que os esforços de mudança empreendidos pela
coordenaçào do programa tem surtido efeito na melhoria
do mesmo. Tais esforços de melhoria sâo exemplificados
nas sucessivas reestruturaçöes (que extinguiram as ireas
de Concentraçâo, por exemplo) ocorridas no programa,
no incentivo a produçâo discente e docente. Num estado
como Santa Catarina, que possuf 18 cursos de graduaçâo
em Psicologia, a existência do Programa de Pös-
Graduaçâo é fundamental, como centro formador de
docentes e pesquisadores.

Palavras-chave: Pks-graduaçâb c??, Psicologia; fprmcftib de
pesquisadores c/lî Psicologia; Jcrrnf7ffib de docentes cn:
Psicologia

FOIlM 03 FORMAG O DE CIENTISTAS E
PROFESSORES DE NIVEL SUPEKOR EM PSICPLOGIA
NO ESTADO DE SANTA CATAIUNA: O INICIO DO
PROCESSO. Cristiano de Andrade Carneiro* e Silvio Paulo
Botomé (Departamento de Psicologia, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florian6polis, SC)

FOlIM 04 CONSIDERAX ES SOBRE A
APRENDIZAGEM DO PONTO DE VISTA DOS
ALUNOS. André Rossi; Daniela Teixeira Oliveira; Ednardo de
Almeida Bittencourt; M ichele M onique Gomes de Abreu;
Viviane de Caroalho Hillen; Anelize Teresinha da Silva Araùjo
e Mflrcic Moraes (orientadoras) Universidade Federal
Fluminense. Instituto de Ciências Humanas e Filosoha.
Dqmrtamento de Psicologia. Campos Cragoaté

As discussöes sobre formaçào em psicologia travadas em
congressos e encontros da ârea tomaram-se freqiiente
desde o final da década de 90. Com o objetivo de analisar
a folnnaçâo em psicologia, o curso de psicologia da
Universidade Federal Fluminense vem desenvolvendo
pesquisas que analisam o currfculo do curso, a evasâo
ampla e restrita e os processos de aprendizagem.
Nosso objetivo é acompanhar a progressao do aluno ao
longo do curso, desde seu ingresso até a data de sua
provével formatura. Para tanto, utilizamos entrevistas
semi-estruturadas, apresentando ao alunos as seguintes
perguntas em relaçâo à aprendizagem: como você
considera que aprende? Como você ensinaria algo a
alguém? O que é aprendizagem para você? Quais os
fatores que facilitam a sua aprendizagem?
As respostas dos entrevistados revelaram que 61,5%
considera que a aprendizagem ocorre a posteriori, quando
relacionam os conhecimentos transmitidos às diversas
teorias, quando conseguem aplicâ-los de forma prâtica ou
ainda quando sâo lembrados para que possam ser escritos
ou falados.
A metodologia de ertsino foi cortsiderada favorével ao
processo de aprendizagem por 38,6% dos entrevistados,
sendo dado um destaque significativo à importância da
exemplificaçâo e da articulaçâo entre teoria e prâtica.
A aprendizagem é entendida por 61,5% dos alunos como
um processo de aquiskâo de conhecimentos, o que vai ao
encontro da concepçâo clâssica de aprendizagem como
um somatörio de conhecimentos adquiridos.
Como facilitador da aprendizagem, o fator destacado
como o de maior relevância por 85% dos alunos foi o

A importância de escolher como fenômeno a ser estudado
o Programa de Pös-Graduaçâo em Psicologia - Mestrado
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
decorre de este ser o lirtico no estado a oferecer pös-
graduaçâo stricto sertsu na ârea da Psicologia. Criado em
1995, com ingresso da primeira turma em 1996,
inicialmente o Programa contava com 14 docentes e 11
discentes, divididos em duas éreas de Concentraçao
(Psicologia e Sociedade, Processos Bâsicos em Psicologia).
Os dados foram colhidos nos relatörios de avaliaçâo anual
enviados pelo Programa à Coordenaçâo de
Aperfekoamento de Pessoal de Nfvel Superior (CAPES),
nos anos de 1996 a 2000. Foram coletadas informaçöes
sobre: mudanças na estrutura do programa (sreas de
concentraçâo, linhas de pesquisa, distribukâo das
disciplinas), corpo discente (quantidade de candidatos
que inscreveram-se para seleçâo, quantidade de
ingressantes, quantidade de defesas ocorridas no
programa), composkâo do corpo docente, tempo de
titulaçâo dos docentes, tempo médio de titulaçâo dos
discentes, quantidade e tipo de produçâo intelectual dos
docentes e projetos de pesquisa desenvolvidos. Os dados
referentes à produçâo docente e ao desenvolvimento do
corpo discente foram tabulados e organizados em
grâficos. A anélise dos dados permitiu descobrir que: a-)
apesar do aumento de 281,67% no nûmero de irkscrköes
ara os processos seletivos ocorridos no perfodoP
esttldado, revela-se, ano a ano, uma tendência de
estabilizaçâo no ritmo de crescimento do nûmero de
concorrentes; b-) o ntimero de ingressantes tem
permanecido estével; c-) o Programa nâo estâ
corkseguindo atender a alta procura por fonnaçâo de nfvel
pös-superior do estado, o crescimento do nlimero de
vagas ofertadas nâo acompanha o crescimento do nlimero
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resultados ( 706$), a qualificaçâo dessa experiência como
ötima, prevalecendo a visào da coabitaçào como
favorâvel, enquanto vivência facilitadora para conhecer o
outro, ou seja, para aproximar-se das incompatibilidades
que emergem na relaçao conjugal. Verificou-se que a
relaçao que se estabelece entre os parceiros, tende a
modificar-se na medida em que os valores de ambas as
partes, trarsformam-se com o crescimento de cada um e
da relaçâo, desta forma pode-se questionar, porque nâo
conviver antes de casar-se para conhecer um, pouco mais
a dinâmica do outro. Pois através da experiência de
coabitar haveria a possibilidade de confrontar as
diferentes opiniöes que o outro poderia emitir no
momento em que ambos se predispusessem a se conhecer
confirmando ou nâo se é realmente aquela pessoa com a
qual poder-se-ia compartilhar as conquistas, tristezas e
alegrias presentes na vida Parece adequado, diante dos
dados coletados, qualificar a coabitaçào como uma
possibilidade de conhecer aspectos ''indesejéveis'' da
convivência marital; antes de sua oficializaçao legal.
Frente a complexidade do ser humano e da nâo
previsibilidade das relaçöes, sabe-se que a coabitaçâo nâo
pode ser encarada como uma receita ou um procedimento
padrâo, porém talvez possa configurar uma entre vârias
alternativas, que possam contribuir para que homens e
mulheres cortstruam relaçöes mais saudéveis e acima de
tudo mais felizes.

Palavras-chave: Coabitaçno, Masailinidade, Feminilidade.

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
Ao longo do semestre a fila de espera veio aumentando
consideravelmente, e chegou ao final do ano com 24
PPSSOaS.
Porém à partir de algurts dados obtidos através da
experiência adquirida no ano de 2001, tomaram-se
necessérias algumas modificaçöes no projeto para o ano
de 2002, afim de uma maior adequaçâo às necessidades da
comunidade. (1) aumentou-se o n.0 de vagas para a
populaçâo infantil, jl que mais de 50% da busca de
atendimento era de pais, para crianças com alguma
queixa relacionada à limites ou aprendizagem escolar.
Assim a equipe a ser composta por seis psicölogos, sendo
que todos se disponibilizaram a trabalhar também com
crianças. (2) o n.O de vagas aumentou de 8 (2001) para 25
(2002), em decorrência da alta aderência da comunidade
ao servko, o que podia ser observado pelo rlpido
aumento da fila de espera. (3) foram abertas vagas para
novas modalidades de atendimento como: orientaçào
profissional para jovens, grupo de reflexao sobre
educaçâo para pais de crianças em atendimento ou nio, e
grtlpo de apoio aos catequistas que vinham apresentando
dificuldades em lidar com algumas situaçöes envolvendo
as crianças nos grupos de ensino da religiâo.
Depois de realizadas avaliaçöes nas reuniöes de equipe, o
trabalho foi corksiderado como bem-sucedido, até o
momento, em funçào da populaçao vir respondendo a ele
de maneira positiva.
Devemos destacar que, à partir da experiência adquirida
no ano de 2001, pôde-se dar infcio a novas modalidades
de servko, o que caracteriza o trabalho como de natureza,
n;o sö de intervençâo psicolögica como de promoçâo e
prevençào da salide mental na comunidade.

Bolsista CNPq

Palavras-chave: Psicoterapia - Comunidade - Prevençso

FAM 21 A IMPLANTAG O DE ATEYDIMEXO
PSICOLX ICO NA COMUNIDADE ATRAVES DE UMA
ENTIDADE RELIGIOSA: RELATO DE UMA
EXPERIZNCIA. Aline Canmllto Monteiro (Puccampinasl-

Sabe-se que a situaçâo de desigualdade social no pafs
toma a maioria da populaçào privada de diversos
recursos necessérios para um bom desenvolvimento da
satide mental e ffsica. Dentre esses recursos, estâ o acesso
à psicoterapia. Esta é disponibilizada pela saide ptiblica,
muitas vezes de uma maneira precâria, quando existente,
o que impossibilita uma correspondência às necessidades
da demanda. Diante de tal situaçâo, faz-se necessâria
iniciativas privadas, afim de prestar atendimento à
populaçâo, e promover a satide mental da comunidade.
Em uma tentativa de dar conta de uma pequena parte das
necessidades de uma determinada comunidade da
periferia de Campinas, interior do estado de Sâo Paulo,
deu-se infcio a um programa de atendimento
psicoterâpico, através de uma entidade religiosa de
orientaçlo catölica. Esta disponibilizou aos profissionais:
local onde se dâo os atendimentos; secretâria que se
resportsabiliza pelos agendamentos; e a divulgaçâo do
trabalho à comunidade.
A equipe é composta por oito profissionais: seis
psicoterapêutas , um profissional responsivel pela
supervisâo semanal dos casos atendidos e o profissional
resportsâvel pela coordenaçâo do projeto.
O trabalho foi iniciado no segundo semestre do ano de
2001, quando a equipe contava com apenas três
psicölogos disponfveis para o atendimento. Neste ano
foram atendidos oito pacientes, quatro crianças, que
variavam de seis à doze anos, e quatro adultos.

Pesquisas sobre o funcionamento da fanuqia têm mostrado
que a coesâo e a hierarquia cortstituem-se em duas
importantes caracterfsticas do sistema familiar.
Entretanto, tentativas de operacionalizaçâo destes
conceitos em um teste psicolögico têm sido frustradas nas
ûltimas duas décadas em cortseqitência de problemas
psicométricos. Uma das poucas exceçöes é o Family
System Test (FAST), que foi desenvolvido dentro da teoria
sistêmica estrutural e que possui aplicaçöes tanto na
pesquisa quanto clfnicas. O objetivo deste estudo é
apresentar os resultados da adaptaçâo do FAST para o
Brasil. O FAST corustitui-se de figuras masculinas e
femininas, cilindros de três alturas diferentes e um
tabuleiro como o de xadrez. Foi pedido ao participante
que representasse sua famflia em três situaçöes distintas
(cotidiana, idealizada e de conflito), sendo que a coesâo
foi calculada através da distância entre as peças,
utilizando-se do Teorema de Pitégoras, e a hierarquia
através da altura das figuras. Participaram deste estudo
446 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos (X=10,78 anos)
provenientes de escolas particulares e pûblicas localizadas
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FAM 22 COESâO E HIEM RQUIA EM FAMfLIAS
BIG SILEIRAS. Marimt-lia Rodrigues Lambertucci*, Patrida
Martins de Freitas*, Jussara de Lima RtWHpzcsf, Talita Borges
de Castro*, Janine Marinho Dagnoni, Maycoln Lloni Martins
Teodoro-, Sylvia Oswald** Vitor Geraldi Haase & Kflr/
Christoph Ktippler (Lcàt?rclJHn de Psicologia da Familia,
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG)
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em favelas e éreas centrais de Belo Horizonte. As anllises
estatfsticas dos resultados foram realizadas nos
programas Excel (Microsoft) e SPSS 8, através dos testes
de Friedman, Wilcoxon, Kruskal-Wallis e Mann-Whitney.
Resultados relativos à coesào familiar mostraram que a
representaçâo idealizada da famflia é mais coesa do que a
cotidiana (p<.000) e a conflituosa (p<.000).
representaçâo tfpica, por sua vez, apresentou maior
coesâo do que a conflituosa (p<.0û0). A hierarquia
familiar cotidiana foi significativamente maior do que a
idealizada (p<.024) e a conflituosa (p<.004). Participantes
de escolas particulares apresentaram maior coesâo do que
os provenientes de escolas ptiblicas localizadas tanto
favela como em âreas centrais em todas as representaçöes
estudadas (p<.05). Com relaçio às escolas pûblicas, alunos
de âreas centrais mostraram maior coesào familiar
situaçâo ideal do que estudantes provenientes de favelas
(p<.001). Resultados sobre a hierarquia familiar
mostraram que os alunos provenientes de favelas
percebem suas famflias como tendo menos hierarquia do
que os alunos de âreas centrais na representaçâo cotidiana
(p<.015) e desejam menos hierarquia do que os alunos da
rede privada na representaçâo ideal (p<0.003). Nâo foram
encontrados resultados significativos com relaçâo ao sexo
do participante. Os resultados encontrados na amostra
brasileira suportam a literatura recente sobre coesâo e
hierarquia familiar em famlelias ocidentais. Assim como foi
encontrado em famflias sukas e norte-americanas, a
amostra brasileira apresentou fndices de coesâo
significativamente menores na sittlaçâo conflituosa e
maiores na ideal em comparaçâo com a tfpica, assim como
fndices de hierarquia familiar inferiores na representaçâo
ideal em comparaçao à situaçâo tfpica. Estes resultados
indicam que o FAST constitui-se em um valioso método
de avaliaçâo familiar. Novos estudos sâo, no entanto,
necessârios para uma avaliaçâo de sua validade e
fidedignidade.

CNPq
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femislno, é composto também por cilindros de três alturas
diferentes e um tabuleiro como o de xadrez. Durante a
aplicaçâo foi solicitado ao participante que ele
representasse sua famllia em três situaçöes distintas
(cotidiana, idealizada e de conflito), sendo que a coesâo
foi calculada através da distância entre as peças,

A utilizando-se do Teorema de PitJgoras, e a hierarquia
observada através da altura das figuras. Participaram
desta pesquisa 31 trfades compostas por pai, mâe e
adolescentes estudantes de escolas particulares e 51
dfades compostas de màes e filhos estudantes de escolas
pûblicas localizadas em favelas de Belo Horizonte. As

na estatfsticas foram feitas usando-se os testes de M ann-
Whitney, Kruskal-Wallis, Friedman e Wilcoxon,
calculados através do SPSS 8. Os resultados mostraram

na que tantos as mâes dos alunos de escolas particulares
quanto os de escolas pliblica percebem a famflia (p<.01) e
o subsistema dos irmàos (p<.05) mais coesivo nas
situaçöes de conflitos do que os filhos. Sobre o
relacionamento do casal, foi encontrado que as màes dos

escolas localizadas na favela seualunos de percebem
relacionamento com o pai como menos coesivo do que seu
filho percebe (p<.05). O tînico resultado significativo entre
pais e filhos refere-se à situaçâo ideal, na qual os filhos
desejam uma famflia mais coesa do que os seus pais
(p<.01). Resultados relativos à. hierarquia mostraram que
tanto as mâes (p<.O1) quanto os pais (p<.05) de crianças
que frequentam escolas particulares percebem a famûia
como tendo uma relaçào menos hierérquica do que os
filhos. Estes resultados mostram o quâo diferente pode ser
a percepçào da famflia quando diferentes membros sâo
avaliados, evidenciando assim a importância de uma
avaliaçào sistêmica. Neste contexto, o FAST surge como
uma ferramenta sistêmica tîtil, podendo ser usado em
pesquisas, bem como em avaliaçöes clfnicas.

CNPq

Palavras-chave: Relaçöes Familiares, hierarquia, coesâb.

Palavras-chave: Estruturajamiliar, coesno, hierarquia

FAM 23 PERSPECTIVAS DIW KSAS SOBRE O
SISTEM A FAM ILIAR: UM ESTUDO COMPAM TIVO
ENTRE AS DIFERENTES VISOES DE PAIS E FILHOS.
Jussara de Lima Ro#Hpzes*, Patticia Martins de Freitas*,
MlHn:l-lil Rodrigues Lambertucd*, Mateus Cardoso Caetano*,
Janine Mlrinhc Dagnoni, Sylvia Oswald-, Maycoln Lêoni
M artins Teodoro-, Vitor Geraldi Haase & Kcrl Christoph
Kfïm/cr (Laboratério de Psicologia da Familia, Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG)

A teoria sistêmica estrutural concebe o homem como uma
parte do contexto social em que ele vive, de modo que o
seu desenvolvimento influencia e é influenciado pelo seu
sistema familiar. Neste sentido, a investigaçâo sistêmica
exige métodos que possibilitem comparar as diferentes
perspectivas familiares existentes dentro de um mesmo
sistema. Este estudo tem como objetivo principal
investigar as perspectivas familiares sobre coesâo e
hierarquia entre pais e filhos, através do Family System
Test (FAST). O FAST foi desenvolvido dentro da teoria
sistêmica e possui grandes vantagerts devido às suas
propriedades psicométricas associadas à fonna ltidica
como é administrado. Este instrumento cortstitui-se de
figuras de madeira, que representam os sexos masculino e

A identificaçâo tem sido um construto com definiçöes em
diversas abordagerts. Apesar das diferenças entre os
modelos teöricos e das suas contradköes, existe cortsenso
na literatura quanto ao fato de que a famflia é o ambiente
no qual o desenvolvimento dos processos de identificaçâo
inicia. Do mesmo modo, a identificaçâo é um processo
com grande influência nas relaçöes familiares, importante
na estruturaçâo da faml-lia. O estudo das identificaçöes
familiares é importante por contribuir com o
desenvolvimento e a ftmdamentaçâo teörica e
metodolögica deste constnlto. O presente trabalho tem
como objetivo a adaptaçâo de um instrumento de
psicodiagnöstico familiar que tem como foco a
identificaçâo. O trabalho contribui para o aumento de
técnicas objetivas de avaliaçâo na ârea da psicologia da
famflia. O ''Fae ly-ldentification-Test'' ( Teste de
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FAM 24 AVALIAG O DAS IDENTIFICAX ES
FAMILIARES: ESTUDO COM PARATIVO DE
DIFERENTES CLASSES SX IO ECONôMICAS E
CULTURAS. Patnkia Martins de Freitas'', Jussara de Lima
Rodrigues*, Mcrivflfc Rodrignes Lambertucci*, Eliana
Gonçalves Dias Reis*, Janine Marinho Dagnoni, Maycoln Lêoni
Martins Teodoro-, Vitor Geraldi Haase & Karl Christoph
Klm kr (Laborat6rio de Psicolqia da Fcnîflifl, Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo HtlHzo>llc, MG.)
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Identificaçâo Familiar FIT) foi desenvolvido na
Alemanha para o estudo dos processos de identificaçâo na
famlqia e de auto congrtlência (eu sou como gostaria de
ser). O FIT é composto por 12 cartöes com caracterfsticas
de personalidade (nervoso, comunicativo,...) que
pelmitem que participantes a partir de sete anos
descrevam a si mesmos sob vârias perspectivas como a
real (como o participante), ideal (como ele gostaria de ser)
bem como sua percepçào sobre outros membros da
famflia (como e1e vê seus pais, irmâos,...). As correlaçöes
entre essas diferentes perspectivas indicam padröes de
identificaçào (''eu sou como meu pai''- identificaçâo real
com o pai, ''eu gostaria de ser como minha mâe''-
identificaçâo ideal com a màe, ...). A auto congruência é
medida pela correlaçâo entre as perspectivas real e ideal.
No grtlpo de faml-lias brasileiras, participaram deste
estudo 250 sujeitos de duas escolas situadas em Jreas
centrais, 150 de duas comunidades carentes e 54 de
escolas particulares em Belo Horizonte/Minas Gerais. Na
Alemanha foram inclufdos no estudo 180 estudantes de lo
e 20 graus de diferentes escolas nos estados Baden-
W ûrttemberg e Bavâria. A idade'dos participantes variou
entre 6 e 18 anos (X=11,2) dos quais 45% sâo do sexo
masculino e 55% do sexo feminino. As anâlises dos dados
foram feitas através dos programas Excel (Microsoft) e
SPSS 8, com os testes de correlaçöes de Pearson, Z-Fisher,
Anâlise de Variância (ANOVA), Teste T. Os resultados
mostraram que a auto congruência da amostra alemâ é
significativamente superior aos alunos da comunidade
carente (p<.05). Com relaçâo aos processos de
identificaçào, a amostra alemâ apresentou fndices maiores
de identificaçào ideal com o pai (p<.001) e a mâe (p<.001)
em comparaçâo com a amostra brasileira. Alunos
brasileiros de âreas centrais apresentaram fndices maiores
de identificaçâo ideal com o pai em comparaçào com
alunos carentes (p<.01). Dentro da amostra brasileira,
foram encontrados escores significativamente maiores de
identificaçâo real e ideal com o professor em comparaçâo
com a mâe e com o pai (p<.01 e p<.001). Estes resultados
mostram que o Teste de Identificaçlo Familiar se corkstitui
em uma importante ferramenta dos processos de
identificaçâo, capaz de fornecer um padrâo podendo ser
usado tanto na clfnica quanto na pesquisa. Pesquisas
futuras sâo, entretanto, necessârias na validaçâo do teste
na populaçâo brasileira.
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Palavras-chave: Identljcaçses jamiliares,
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essas três esferas da vida. Em primeiro lugar, todos os
aspectos da via sâo realizados no mesmo local e sob uma
fmica autoridade. Em segundo lugar, cada fase da
atividade diâria do participante é realizada na companhia
imediata de um gnlpo relativamente grande de outras
pessoas, todas elas tratadas da mesma forma e obrigadas
a fazer as mesmas coisas em conjunto. Em terceiro lugar,
todas as atividades diérias sâo rigorosamente
estabelecidas em horérios, pois uma atividade leva, em
tempo pré-determinado, à seguinte, e toda a seqitência de
atividades é imposta de cima, por um sistema de regras
formais explfcitas e um grupo de funcionârios.
Finalmente, as vârias atividades obrigatörias sâo reunidas
num plano racional ûnico, supostamente planejado para
atender aos objetivos oficiais da instittlkao. Nesse sentido,
tentou-se como objetivo principal, desvendar os objetivos
implfcitos de uma instittlkâo abrigo da cidade de
Uberlândia - MG, que aparentemente funcionava para
proteger, abrigar e cuidar das crianças. A nossa hipötese
era de que a institukâo funcionava com um dos objetivos
implfcitos mais fortes de uma irkstitukào prisional, que
mais vitimava do que cuidava das crianças, jâ que cerceia
bastante a vftima e nâo o agressor ou seja
institucionalizam-as de forma bem explfcita. O material
utilizado na açâo foram os seguintes: entrevistas com as 5
crianças moradoras do abrigo bem como com a mâe social
e a Assistente Social resportsâvel; Anâlise dos prontuârios,
que relatam a causa ou o motivo pelo qual as
crianças/adolescentes estâo no abrigo e anâlise das
ocorrências de fuga. Através da leitura dos prontuârios,
identificamos o nûmero de fugas (4 em 2 semanas) e de
reincidências e verificamos com que freqûência ostas)
menores retornavam às suas famflias. A partir do que fora
analisado podemos concluir mesmo que parcialmente que
o objetivo maior da irkstitukâo abrigo explicitamente dado
é fazer a reinserçâo do menor à comunidade. O que tem
ocorrido, no entanto, é que o abrigo simplesmente afasta
fisicamente a criança de sua faml-lia desestruturada, nâo
tratando da causa do seu problema, sendo talvez este
liltimo seu objetivo implfcito mais facilmente detectâvel.
M esmo assim, continuamos tentando investigar se esta
institukâo no fundo nâo f'unciona enquanto uma prisào.
Palavras-chave; Faml-lia, lnstituiçâo, Abrigo.

FAM 26 A INTENIAO DE CONSTFJUIR FAMILIA;
SUAS BASES NORM ATIVAS E RELACIONAIS. Taciano
Lemos Mifont, Valdiney Velôso Gouveia, Joseli Bastos da
Costa, Girlene Ribeiro de Jesus-, Palloma Rtdrigucs de
Andrade- (Universidade Federal #J Parm-ba, /(W/ Pessoa - PB)

FAM 25 ABRIGO: ACOLHER OU PRENDER?. Caio
Clscr Souza Camargo Prkhno, Fabiana Pires*, Jkr-nnnfffl
Bernardes de Assis* e Luane Resende França*. (Faculdade de
Psicologia, Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Uberlândia, MGJ.

A partir do referencial teörico das instittlköes totais e da
anâlise de uma irtstitukâo enquanto agenciada por
objetivos implfcitos e explfcitos, podemos dizer que uma
disposkâo bésica da sociedade moderna é que o
indivfduo tende a dormir, brincar e trabalhar em
diferentes lugares, com diferentes co-participantes, sob
diferentes autoridades e sem um plano racional geral. O
aspecto central das instituköes totais pode ser descrito
com a ruptura das barreiras que comumente separam
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Em uma pesquisa da década de noventa, verificou-se que
os joverts brasileiros, muito mais do que joverts espanhöis,
portugueses e de outros pafses latino-americanos,
atribufam à fanm ia o papel de irustituiçâo principal como
orientadora em suas vidas, muito mais do que a escola, a
igreja ou mesmo os amigos. A famflia é considerada,
assim: um dos lugares privilegiados na cortstruçâo social
da realidade. Porém, apenas recentemente as
organizaçöes familiares se cortstitufram em uma ârea
especffica de estudo da Psicologia. Nâo obstante, têm sido
cada vez mais numerosos os trabalhos nesta disciplina
sobre a famflia; por exemplo, existem 473 artigos
veiculados no INDEX PSI tendo ''faml7ia'' como palavra-
chave, além de existirem dois grupos na ANPEPP
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interessados em estudar o tema. Todavia, os estudos da
Psicologia da Famflia têm analisado as organizaçöes
familiares jâ formadas, dando a impressao de que
consideram a cortstitukào familiar um fenômeno social
que invariavelmente ocorre, bastando apenas aguardar
sua concretizaçâo para, a partir de, e sö a partir de, tomar
a famflia como objeto de anslise. Tentando trazer a anâlise
a um passo anterior à constituiçâo das organizaçöes
familiares, este estudo buscou estudar a intençâo
constituir famlelia. Neste sentido, o objetivo deste trabalho
foi verificar em que medida algumas variéveis
psicolögicas (valores humanos bâsicos, auto-imagens
independente e interdependente e atitudes frente a
relaçöes afetivas estsveis) explicam a intençào de
constituir famflia. Participaram deste estudo 658
universitârios de Recife - PE, com estado civil solteiro,
com idades variando de 17 a 42 anos (M = 20; DP = 2,5) e
distribufdos equitativamente quanto ao sexo. Estes
responderam ao Questionârio dos Valores Bâsicos, à
Escala de Auto-lmagem, à Escala de Atitudes Frente a
Relaçöes Afetivas Estâveis, uma lista de variéveis söcio-
demogr4ficas e uma pergunta sobre a intençâo de
constituir famflia em pedodos determinados de suas
vidas (nos pröximos 03, 05 e 10 anos ou em algum
momento da vida). Sumariamente, os resultados
encontrados indicaram que os valores humanos bâsicos
de orientaçâo social e as atitudes frente a relaçöes afetivas
estâveis, especificamente em seus aspectos relativos ao
envolvimento e comprometimento para com os
relacionamentos afetivos, a

Resumos de Cp?/7&lpïclflp Cientlf' lca
ganho. No entanto, este processo é um fenômeno
influenciado por fatores intemos e externos, tais como
crenças e expectativas sociais em relaçâo à velhice. é
inegâvel que o idoso sofre alteraçöes em suas atividades

a ffsicas e sociais. Aqueles que aceitam o envelhecimento
como um processo normal e desenvolvem recursos
internos para enfrentà-lo, continuam tendo seu gnlpo de
referência e participando de atividades sociais, culturais e

de de lazer. Entretanto, aqueles que assumem uma atitude de
rejeiçào com o seu envelhecimento tendem a nâo se
conformar com as mudanças inevitsveis. A aposentadoria
também é um marco importante que, conforme as crenças
do indivfduo, podem tomâ-lo nâo produtivo
financeiramente e socialmente desinteressante, gerando
tédio e depressâo, acarretando a perda de auto-estima,
predisposkâo a problemas psicossomâticos e conseqitente
perda do desejo por atividades. Portanto, o
envelhecimento satisfatörio depende do equilfbrio entre
as lirnitaçöes e potencialidades do indivfduo,
possibilitando-lhe lidar com as perdas inevitâveis do
envelhecimento. f: de fundamental importância, nessa
etapa da vida, que atividades sejam desenvolvidas, pois
promovem sertsfveis melhoras ao idoso. Percebe-se que os
programas destinados à populaçâo idosa sâo iniciativas
vâlidas, mas que eles por si sö nâo bastam, pois
frequentemente sào relegadas a sabedoria da palavra e a
experiência de vida do idoso. Seria importante a
valorizaçâo da criatividade nas atividades da terceira
idade, enquanto possibilidade de ruptura de barreiras e
de condicionamentos, pois sabe-se segundo a literatura
que a arte constitui-se numa açâo cortstrutiva e
libedadora, e isso seria uma a

apresentam relaçào com
intençâo de cortstituir famflia, Jâ os construtos de auto-
imagem independente e interdependente nâo
demonstraram ser varisveis explicativas desta intençâo.
Quando analisado o poder preditivo das variâveis que
apresentaram correlaçöes significativas com a variével
critério, através de uma Anâlise de Regressâo (método
stepwise), foi demonstrado que os valores humanos
bâsicos afetividade, religiosidade e estabilidade pessoal
foram responsâveis por 5% da predkâo da intençâo de
constituir faml-lia. Além de demonstrarem o caréter
central dos valores humanos para compreender condutas
sociais, os resultados encontrados permitem verificar que
os joverts que buscam uma vida tranquila, organizada e
planejada, estabelecendo relaçöes interpessoais seguras e
satisfatörias, valorizando nessas relaçöes o
comprometimento e o envolvimento, apresentam maior
intençâo de cortstituir famflia. Concluindo, com este
estudo deu-se um primeiro passo na delimitaçâo de uma
ârea que pode revelar-se promissora, cortsiderando as
mudanças que se têm observado na estrutura familiar nos
dias atuais.

Apoio financeiro: CAPES (com bolsa de mestrado para o
primeiro autor)
Palavras-chave: Famklia, Valores Humanos, Auto-lmagem,
Atitudes

forma de valorizar
experiência de cada um. A utilizaçâo dessa força criadora,
pode ser denominada Produçâo, no sentido proposto por
Baremblit, tratando-se de uma força potencializadora dos
corpos visando o novo, o instituinte, que funda e
trartsforma as instituköes. Baseado nisto, realizou-se
entrevistas semi-estruturadas com 10 sujeitos
frequentadores de atividades oferecidas por uma
irtstituiçâo destinada à terceira idade em Uberlândia-M G,
e observaçöes com o objetivo de verificar a promoçâo ou
nao do novo. Com a anélise qualitativa dos dados pôde-se
concluir que esta irstitukâo desenvolve atividades
ligadas à manutençâo do institufdo. D o atividades
conservadoras relacionadas ao discurso de que idoso deve
dançar, jogar cartas e fazer exercfcios, pouco espaço é
dado a estes para a auto-expressào e criatividade,
promovendo espaços apenas para a cöpia de modelos.
Tais atividades sâo importantes, mas a possibilidades de
criaç:o e do novo, enquanto potencializadores, nâo esté
sendo deflagrada. A partir de ta1 conclusâo, sugere-se o
desenvolvimento de atividades pontencializadoras, como
grupo de discussöes entre idosos, grupos teatrais e
atividades al-tfsticas, que devem sey instauradas segundo
o interesse e necessidade de cada grupo.

Palavras-chave:
institucional.

terceira-idade, recreaçâb, fnlcrtvnffib

FAM 27 RECREAG O NA TERCEIRA IDADE-
POSSIBILIDADE PARA O NOVO?. **Caio Char Souza
Camargo Prkhno, 'Daniele Tizo Costa, *Gina Fernandes da
Cunha (Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia-MG).

Na sociedade ocidental, as pessoas comumqnte têm uma
visâo negativa da velhice e, vivenciam o envelhecimento
de forma traumâtica, envolvendo perdas e nerthum

FAM 28 CUIDADOS PARENTAIS: CONCEPX ES DE
CUIDAR EM FAMfLIAS EM SITUAG O DE RISCO
PSICOSSOCIAL. M aria Aparecida Crepaldi, Sandra lkibeiro
de Abreu-, Grace Andreani* e Clarissa Dionisio Rislt?.f
(Departamento de Psicologia, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianôpolis, SC)
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FAM 29 CUIDADOS PARENTAIS: RELAIXES ENTRE
RELATOS VERBAIS E ATIVIDADES DE CUIDAR EM
FAMILIAS EM SITUAIAO DE RISCO PSICOSSOCIAL.
Maria Aparecida Crqmldi, Sandra Ribeiro de Abreu-, Clarissa
Dionisio Ristoj? e Grace Andreani* (Departamento de
Psicoloqia, Universidade Federal de Santa Catarina,
f'lcdfm 'opolis, .$Q

A criança pequena deve ter uma relaçào calorosa, fntima e
contfnua com o cuidador na qual ambos encontrem
satisfaçâo e prazer. Presume-se que a presença afetiva e
efetiva de um adulto cuidador na formaçâo dos primeiros
hâbitos da criança e na satisfaçâo de suas necessidades
imediatas de alimentaçâo, higiene, calor, abrigo e proteçâo
é fundamental para o desenvolvimento de sua
afetividade, de sua personalidade e de sua inteligência.
Baseado em estudos que tratam das relaçöes parentais
pautadas no sistema de apego, o presente trabalho tem
por objetivo identificar e compreender os elementos que
compöem o comportamento de cuidar em fanu-lias em
sittzaçâo de risco, partindo do pressuposto de que a
presença de um adulto cuidador que supra as
necessidades desta é um elemento fundamental na
promoçâo do desenvolvimento. Parte da teoria
ecossistêmica, que pressupöe a famflia como loccus
privilegiado de cuidados e socializaçâo, fomentando a
interaçâo da criança com os demais sistemas sociais. Os
participantes foram 10 faml-lias pobres corksideradas de
risco psicossocial. O procedimento incluiu três etapas: 1)
levantamento e familiarizaçâo do pesquisador 2)
observaçào e registro em vfdeo das interaçöes famflia-
criança e; 3) entrevistas gravadas em âudio com o
cuidador. Os dados foram analisados segundo a anâlise
de conteûdo temético. Os resultados indicam que 60% das
mâes afinnaram que procuram o carinho dos filhos e que
as crianças interagem verbalmente com elas. Os relatos,
porém, contradizem de certa forma as filmagerts, pois nào
houve demortstraçâo de carinho ou conversa com as
crianças por parte das mâes. O relato em si é muitas vezes
contraditörio. As mâes ao mesmo tempo em que
qualificam os filhos, na pröpria frase, contradizem-se. As
mâes, dizem com facilidade o que nâo gostam no
comportamento dos filhos, mas mostram dificuldade em
dizer-lhes o que gostam. Parece haver uma cultura de
nâo-reforçamento de comportamentos adequados. Hâ
uma dificuldade presente em lidar com as criançasz
principalmente com seu temperamento. Provavelmente
este fato se deve à falta de informaçöes, por parte dos
pais, sobre o desenvolvimento infantil e a cortseqûente
expectativa de que as crianças respondam e comportem-
se como ajultos. 2 possfvel perceber, tanto no discurso
das cuidadoras como nas filmagerts, uma predominância
de atividades rotineiras de cuidar sobre uma relaçâo mâe-
criança mais calorosa e fntima. Um exemplo é o
sentimento de obrigaçâo mencionado pelas mâes a
respeito do colo. Este é dado à criança em resposta aos
seus pedidos irtsistentes com objetivo de acalmâ-la. Deve-
se analisar com mais cautela os dados sobre as formas de
interaçâo e a qualidade desta, corksiderando a sit-uaçao
söcio-econômica das famflias como fator crtzcial, além do
contexto söcio-culmral em que estâo inseridos.

*Bolsistas do CNPq e PIBIC, respectivamente

Palavras-chave: cuidados parentais, rclcffib mne-criança,
apego

Cuidar é uma atividade considerada inerente aos
procriadores. Mesmo que a execuçio dos cuidados
bJsicos (higiene, alimentaçâo, desenvolvimento neuro-
psico-motor etc.) esteja ao encargo de outras pessoas, o
desenvolvimento global da criança continuar/ sendo de
resportsabilidade dos pais. O cuidar, em famflias
consideradas em situaçâo de risco, é influenciado por
fatores como a mJ distribukao de renda do pafs, o
desemprego e cortseqflente depauperaçâo, que acabam
dificultando este processo e o pröprio desenvolvimento
da criança. A situaçâo de risco é caracterizada de acordo
com os seguintes fatores: o nfvel söcio-econômico, a baixa
escolaridade dos pais e a residência localizada em regiöes
de alta periculosidade (drogas, assaltos, assassinatos). Os
contextos ambientais, nos quais estas famflias encontram-
se inseridas, geram uma condkâo de risco permanente em
suas relaçöes intrafamiliares e sociais e interferem na sua
realidade social. Ao colocar seus filhos em uma creche ou
escola os genitores muitas vezes delegam a esta
institukâo o papel de cuidador e repassam a estranhos a
responsabilidade de alimentar, limpar, manter aquecido,
confortado e seguro seu filho. O presente trabalho
pretende caracterizar as concepçöes de famflias em
sit-uaçâo de risco psicossocial sobre os cuidados que
destinam a suas crianças, mais especificamente famflias
que mantêm as crianças na creche. Parte de um ertfoque
teörico sedimentado na teoria ecossistêmica, que
pressupöe que o sistema familiar é um agente importante
de socializaçào, fomentando a interaçzo da criança com os
demais sistemas sociais. Os participantes foram 10
famflias, moradoras das comunidades de Bela Vista em
Palhoça, municfpio circunvizinho de Florianöpolis. O
procedimento incluiu três etapas: levantamento e
familiarizaçâo do pesquisador com as famflias;
observaçâo e registro em vfdeo das interaçöes famflia-
criança que tratem de atividades de cuidado; e entrevistas
gravadas em âudio com os familiares. A anâlise dos dados
deu-se de forma descritiva. Os resultados aqui tratados
dizem respeito às entrevistas, e demonstraram que para a
maioria das faml-lias, o significado do ato de cuidar refere-
se aos cuidados ffsicos (dar banho, alimentar, alertar
contra o perigo), extremamente importantes para o
desenvolvimento, sem dlivida, porém, apenas um terço
da amostra relacionou esses cuidados a questöes relativas
ao afeto. Além disso, a maioria dos entrevistados afirma
gostar de crianças, o que pode ser visto como positivo.
Muitos pais sâo descritos pelas mâes como ausentes ou
frios; contudo, embora tenham outros interesses como a
televisâo por exemplo; no que diz respeito aos aspectos
ffsicos, nâo parece que haja esta distância, pois exercem
atividades de cuidado, como dar banho, trocar e
alimentar, o que pode ser considerado formas de
proximidade. Entretanto, poucos pais sâo descritos como
carinhosos ou afetuosos, e nesse sentido parece que a
queixa das mâes quanto a participaçâo deles refere-se à
demortstraçâo de carinho e afeto. Assim, pode-se concluir
que ambos os pais cuidam, porém de maneiras diferentes,
pois apresentam concepçöes também diferentes do que
seja cuidar do filho.
'Bolsistas do PIBIC/CNPq

Palavras-chave: cuidados parentaisyjamt-lia, risco psicossocial
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FOllM 01 DESENVOLVIMENTO HUMANO:
CARACTERISTICAS DA PRODUG O CIENRXFICA
BM SILEIRA PUBLICADA NO EU ERIOR ENTRE 1991
E 2001.. Gustavo Gauer**; Luciana Rkrfrlc de Souza**; C/l?,flfio
Simon Hutz (Programa de J%s-Grfitlcflib em Psicologia #0
Desenvolvimento, Universidade Federal do Ritl Grande do Sul,
Porto Alegre, RS)

A publicaçâo de artigos em periödicos internacionais tem
sido um critério crucial nas avaliaçöes de programas de
pös-graduaçao e de projetos de pesquisadores atuantes na
érea da psicologia. Espera-se que a publicaçâo de
trabalhos no exterior divulgue a produçio cientffica
brasileira, além de incrementar a sua qualidade, pela
exposkio dos trabalhos à avaliaçâo editorial
internacional. Este estudo investigou caracterfsticas de
artigos cientfficos publicados em periödicos estrangeiros
de psicologia por pesquisadores ligados a instituköes
brasileiras. Fizeram parte da amostra 46 resumos de
artigos resultantes de uma busca realizada na base de
dados Psycinfo. A seleçâo dos resumos foi feita a partir
dos critérios: descritor development', afiliaçâo do
primeiro autor (Brasil), publicaçâo em meio impresso, no
perfodo de 1991 a 2001, excluindo-se estudos com
animais. Os resumos foram tabulados de acordo com as
seguintes categorias: tipo de trabalho (empfrico ou
teörico); nûmero de autores; ano da publicaçâo; idioma;
pafs em que foi publicado; tipo de irtstitukâo de afiliaçâo
do primeiro autor (universidade federal, estadual ou
particular, hospital); procedência geogrâfica do primeiro
autor (cidade e estado); e indicaçâ.o de uso de
delineamento longitudinal. Os resultados apontaram
concentraçâo acentuada de autores ligados a instituiçöes
paulistas (630/4, sobretudo nas cidades de Sâo Paulo (320/0)
e Campinas (200/4. A soma dos trabalhos oriundos de
todas as outras regiöes do pafs é menor que a dos
trabalhos paulistas. Ao longo do perfodo estudado, o
nlimero de trabalhos por ano aumentou, de nenhum em
1991 e 2 em 1992 para 12 em 2000, eaindo para 5 artigos
em 2001. A maioria dos trabalhos era do tipo empfrico
(780/4, com dados coletados no Brasil (41T4, publicada em
lfngua inglesa (820/0), em periödicos dos Estados Unidos
(410/4 e Reino Unido (190/4. Quanto ao tipo de instituiçâo
do primeiro autor, 41% pertenciam a universidades
estaduais e 35% a universidades federais. Apenas 15% dos
trabalhos foram referidos como investigaçe s
longitudinais. Vinte e seis por cento dos artigos foram
publicados em ntîmeros especiais das revistas, sugerindo
que parte da participaçâo brasileira pode estar
relacionada a convites ou convênios, modalidade diversa
da submissâo de manuscritos a avaliaçâo editorial. Os
dados aferidos neste estudo indicam algumas tendências
da produçâo cientffica em psicologia na ârea do
desenvolvimento humano publicada fora do Brasil, como
a concentraçâo no estado de Sào Paulo e em
universidades ptiblicas. Estes resultados devem ser
comparados a dados semelhantes relativos a artigos
publicados no pafs. Tal comparaçâo pode ser um
indicativo do estado da publicaçâo brasileira em relaçlo
aos padrôes intemacionais. Ressalte-se nenhum que dos
46 artigos analisados foi publicado em periödico
intem acional consagrado na érea de psicologia do
desenvolvimento, como ''Developmental Psychology'' ou
''Child Deveopment''. Ademais, deve-se atentar para a
diferença entre periödicos estrangeiros e periödicos

A psicologia do desenvolvimento é uma ârea de pesquisa
cientffica que tem se consolidado no Brasil ao longo das
décadas de 1980 e 1990. A maturidade desse campo pode
ser avaliada com base no uso de referências pelos autores
dos estudos publicados em periödicos nacionais. Dois
periödicos, inaugurados em meados dos anos 1980, têm
exercido um papel fundamental na veiculaçio do
conhecimento psicolögico em escala nacional - Psicologia:
Teoria e Pesquisa (PTP) e Psicologia; Reflexâo e Crftica
(PRC). Esses dois periödicos participaram do infcio de
uma nova etapa da publicaçâo cientffica brasileira em
psicologia, marcada pela normatizaçào das regras de
editoraçâo, manutençâo de corkselhos editoriais
qualificados e indexaçao em mecanismos internacionais
de acesso a publicaçöes. O objetivo deste estudo foi
investigar o uso de referências nos artigos em psicologia
do desenvolvimento humano publicados em lfngua
portuguesa nos periödicos PTP e PRC ao longo da década
de 1990. Foram descartados textos como entrevistas,
notfcias e resenhas. A amostra totalizou 20 artigos de PTP
e 17 de PRC, publicados entre 1991 e 2000: qualificados
como empfricos ou nào-empfricos. Cada referência citada
foi classificada quanto aos seguintes critérios: idade (nova
- até 5 anos antes da publicaçâo do artigo, jovem - de 6 a
15 anosz ou antiga - mais de 16 anos); procedência
(publicada no Brasil ou no exterior); e tipo (artigo de
periödico, livro, capftulo, tese de doutorado, dissertaçâo
de mestrado, resumos publicados, e outros documentos).
Do total de 1125 referências examinadas, 20,71% eram
novas, 43,73% joverts e 35,56% antigas; 23,47% publicadas
no Brasil; 49,60% artigos, 24,80% livros, 16,09% de
capftulos, 4% de dissertaçöes e teses, 2,31% de resumos
publicados e 3,29% de outros tipos de referências. Os
artigos de psicologia do desenvolvimento humano na
década de 1990 nos dois periödicos analisados
apresentaram, em média, 30 referências (4 artigos tinham
mais de 50 referências), sendo 7 publicadas no Brasil (4
artigos nao traziam nenhuma re/erência brasileira); 6
referências novas, 13 joverks e 11 antigas; 15 artigos, 7
livros e 5 capftulos. Comparando-se as duas metades da
década (1991-1995 e 1996-2000), aferiram-se os seguintes
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intemacionais. A publicaçào nos primeiros nâo significa
necessariamente uma divulgaçâo mais abrangente ou
mais meritöria do que numa revista nacional bem
avaliada e indexada nos principais bancos de resumos. A
publicaçâo em periödico internacional, por sua vez,
representa um real ganho em termos de alcance e
impacto, motivo pelo qual é incentivada pelas agências de
fomento. Considerando-se o atual estâgio da produçâo
cientffica da psicologia brasileira, sugere-se a realizaçào
de estudos semelhantes acerca da literamra brasileira em
outras âreas de pesquisa.

Apoio: CAPES, CNPq

Palavras-chave: desenvolvinwnto, cientometria, Jlrtd/zfl'b
cientkhca.

FOIIM 02 PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
HUMANO: USO DE REFERZNCIAS EM ARTIGOS DE
DOIS PERIUDICOS BRASILEIROS. Luciana KJHAI: de
Souza**; Gustavo Gauer-; Cléudio S. Hutz (Programa de PJs-
Graduaçno c>l: Psicologia do Desenvolvimento, Universidade
Federal do Rio Crande do Sul, Porto Alegre, 1?S)
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resultados: a média de referências por artigo aumentou
(de 22,53 para 37,10); a proporçâo de altigos empfricos
pennaneceu quase inalterada (70,6% para 700/4;
aumentou a proporçâo de referências novas (16,45% para
22,910/4; aumentou a proporçâo de referência a artigos
(44,38% para 52,290/4; e diminuiu a proporçâo de
referências a trabalhos publicados no Brasil (27,67% para
21,290/0). O uso de referências proporcionalmente mais
novas e o aumento da referência a artigos de periödicos
sugerem uma crescente disponibilidade, ao longo da
década, de periödicos, principalmente estrangeiros,
fomentada pela disseminaçào de bases de dados
eletrônicas. O ntimero de referências a teses e dissertaçöes
permaneceu baixo nas duas metades da década, podendo
indicar reduzido acesso a essas fontes, comparando-as aos
periödicos. Este estudo faz parte de um esforço por
mapear a produçâo cientffica em psicologia do
desenvolvimento humano no Brasil e acompanhar a
evoluçâo da ârea através de métodos cientométricos.

Apoio: CAPES, CNPq

Palavras-chave: desenvolvimento humano, cientometria,
rejerências, Brasil
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de inscritos para o processo seletivo; d-) embora venha
téndo uma pequena diminukâo ano a ano, o tempo de
titulaçâo média dos discentes ainda é acima dos 24 meses
propostos pela CAPES; e-) o col'po docente é formado em
sua maioria por doutores recentes (até cinco anos de
obtençào do tftulo); f-) grande parte do volume da
produçâo intelectual do corpo docente é concentrado em
servkos técnicos e em resumos publicados em anais, a
produçào de livros, capftulo de livros e artigos é baixa e
concentrada em um pequeno ntimero de professores.
Nota-se que os esforços de mudança empreendidos pela
coordenaçâo do programa tem surtido efeito na melhoria
do mesmo. Tais esforços de melhoria sâo exemplificados
nas sucessivas reestrtlttlraçöes (que extinguiram as éreas
de Concentraçao, por exemplo) ocorridas no programa,
no incentivo a produçâo discente e docente. Num estado
como Santa Catarina, que possuf 18 cursos de graduaçâo
em Psicologia, a existência do Programa de Pös-
Graduaçâo é fundamental, como centro formador de
docentes e pesquisadores.

Palavras-chave: P6s-graduaçà'o ern Psicologia; Jor/'llfWlo de
pesquisadores c?1t Psicologia; ./àrr/nflb de docentes c??l
Psicologia

FORM 03 FORMAG O DE CIENTISTAS E
PROFESSORES DE NfVEL SUPERIOR EM PSICPLOGIA
NO ESTADO DE SANTA CATARINA: O INICIO DO
PROCESSO. Cristiano de Andrade Carneiro* e Silvio Paulo
Botomé (Departamento de Psicologia, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianôpolis, SC)

FORM 04 CONSIDERK OES SOBRE A
APRENDIZAGEM DO PONTO DE VISTA DOS
ALUNOS. André Rossi; Daniela Teixeira Oliveira; Ednardo de
Almeiâa Bittencourt; M ichele M onique Gomes de Abreu;
Viviane de Canmlho Hillen; Anelize Teresinha da Silva Aratijo
e Mcrcil Mcraes (orkntadoras) Universidade Federal
Fluminense. fnslflzflo de Ciêndas Hunlanas e Filosoha.
Departamento de Psicologia. Cflnlpos Gragoaté

As discussöes sobre formaçâo em psicologia travadas em
congressos e encontros da Jrea tornaram-se frequente
desde o final da década de 90. Com o objetivo de analisar
a formaçâo em psicologia, o curso de psicologia da
Universidade Federal Fluminense vem desenvolvendo
pesquisas que analisam o currfculo do curso, a evasâo
ampla e restrita e os processos de aprendizagem .
Nosso objetivo é acompanhar a progressâo do aluno ao
longo do curso, desde seu ingresso até a data de sua
provâvel formamra. Para tanto, utilizamos entrevistas
semi-estruturadas, apresentando ao alunos as seguintes
perguntas em relaçâo à aprendizagem: como você
considera que aprende? Como você ensinaria algo a
alguém? O que é aprendizagem para você? Quais os
fatores que facilitam a sua aprendizagem?
As respostas dos entrevistados revelaram que 61,5%
considera que a aprendizagem ocorre a posteriori, quando
relacionam os conhecimentos transmitidos às diversas
teorias, quando cortseguem aplic/-los de forma prâtica ou
ainda quando sâo lembrados para que possam ser escritos
ou falados.
A metodologia de ertsino foi cortsiderada favorâvel ao
processo de aprendizagem por 38,6% dos entrevistados,
sendo dado um destaque significativo à importância da
exemplificaçâo e da articulaçâo entre teoria e prâtica.
A aprendizagem é entendida por 61,5% dos alunos como
um processo de aquiskâo de conhecimentos, o que vai ao
encontro da concepçâo clâssica de aprendizagem como
um somatörio de conhecimentos adquiridos.
Como facilitador da aprendizagem, o fator destacado
como o de maior relevância por 85% dos alunos foi o

A importância de escolher como fenômeno a ser estudado
o Programa de Pös-Graduaçâo em Psicologia - M estrado
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
decorre de este ser o tinico no estado a oferecer pös-
graduaçâo stricto sensu na ârea da Psicologia. Criado em
1995, com ingresso da primeira turma em 1996,
inicialmente o Programa contava com 14 docentes e 11
discentes, divididos em duas éreas de Concentraçâo
(Psicologia e Sociedade, Processos Bésicos em Psicologia).
Os dados foram colhidos nos relatörios de avaliaçao anual
enviados pelo Programa à Coordenaçâo de
Aperfekoamento de Pessoal de Nfvel Superior (CAPES),
nos anos de 1996 a 2000. Foram coletadas informaçöes
sobre: mudanças na estrutura do programa (âreas de
concentraçâo, linhas de pesquisa, distribuiçâo das
disciplinas), corpo discente (quantidade de candidatos
que inscreveram-se para seleçâo, quantidade de
ingressantes, quantidade de defesas ocorridas no
programa), composkâo do corpo docente, tempo de
titulaçao dos docentes, tempo médio de titulaçâo dos
discentes, quantidade e tipo de produçâo intelectual dos
docentes e projetos de pesquisa desenvolvidos. Os dados
referentes à produçâo docente e ao desenvolvimento do
corpo discente foram tabulados e organizados em
grâficos. A anélise dos dados permitiu descobrir que: a-)
apesar do aumento de 281,67% no nûmero de irkscrköes
ara os processos seletivos ocorridos no perfodoP
estudado, revela-se, ano a ano, uma tendência de
estabilizaçâo no litmo de crescimento do némero de
concorrentes; b-) o ntimero de ingressantes tem
permanecido estâvel; c-) o Programa nâo esté
coruseguindo atender a alta procura por formaçâo de nfvel
pös-superior do estado, o crescimento do nùmero de
vagas ofertadas nâo acompanha o crescimento do nûmero
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interesse do professor pelo exercfcio de sua profissâo,
assim como o interesse que é capaz de despertar no aluno.
Ressaltamos que os dados coletados podem servir como
indicadores da formaçâo em psicologia na Universidade
Federal Flurninense, bem como servir de subsfdios para a
iminente reforma curricular proposta a partir dps
discussöes sobre as diretrizes curriculares para os cursos
de psicologia.

- Resumos de Ctml/n/ctzçfb Cientsca
Apoio: Dep. Ciências Humanas da UNIFACS.

FORM 06 UM PROCESSO DE FORMACAO
CONTINUADA VOLTADA A UM ATENDIMENTO DE
QUALIDADE EM CRECHE. Adriana Mara dos Anjos,
Isabella Teixeira Bastos, Ana Paula Soares da Silva & Rosa
Wrgfnfl Pantoni. Fflclflikfk de Filosoha, Ciências e Letras de
Rfàcfrfib Preto, Universidade de Sfib Paulo, SP

FOIlM 05 ENSINO DA ETOLOGIA NO CURSO DE
PSICOLOGIA. Cléudio Ernàimssfl Barreto (Dept. Ciências
Humanas - Curso de Psicologia - UNIFACS)

Cada vez mais se tem questionado, debatido, discutido,
reformulado propostas de currfculos blsicos de
graduaçâo e até mesmo da pös-graduaçâo para a
formaçâo de um profissional multidisciplinar.
Geralmente, a mudança de paradigmas nâo é considerada
uma batalha muito fàcil nos meios acadêmicos e às vezes
compreendida por poucos. O perfil do graduando em
psicologia tem levado os profissionais-educadores da
ârea, numa busca cortstante de atualizaçâo deste futuro
psicölogo e pesquisador em capacita-lo e, irtseri-lo num
mercado de trabalho extremamente competitivo.
Atualmente o psicölogo como um dos principais
resportséveis pela compreensâo do compodamento
humano, tem buscado estreitar as relaçöes conceituais e
teöricas com a ârea da biologia.Este embasamento
biolögico tem garantido uma visâo mais ampla das
possibilidades de entender o homem com um ser bio-
psico-social. Nesse sentido, estamos propondo mais uma
abordagem teörica a ser discutida e por que nâo inclufda,
no currfculo disciplinar do curso de psicologia, como mais
uma opçâo teörica na formaçâo de psicölpgos generalistas
durante o seu curso de graduaçâo.
Um dos objetivos deste trabalho é iniciar uma discussâo e
uma proposta vilvel para implantaçâo do ensino de
etologia como disciplina optativa e/ou mesmo obrigatöria
no currfculo bâsico de psicologia do Brasil. A metodologia
empregada neste estudo vem sendo 'desenvolvida através
da experiência de 04 anos de erksino de etologia, aplicaçâo
de questionârios com alunos matriculados no curso de
psicologia da UNIFACS bem como, a elaboraçâo mapas
conceituais demortstrando os ''links'' existentes entre a
etologia e as demais matédas curso de nossa
universidade.
Acreditamos, que nâo sö a abordagem da etologia virâ a
contribuir para ampliaçâo de conceitos teöricos na
formaçâo dos f'uturos psicölogos, m as auxiliar também em
uma nova abordagem investigativa como, por exemplo, a
etologia humana na perspectiva da evoluçâo do
comportamento humano. Nossa experiência no erksino da
etologia com os alunos de psicologia, tem nos mostrado
que programa de curso nâo deve abordar apenas
conceitos bâsicos de etologia e compprtamento aniznal.
Mas que devemos fazer uma abordagem teörica mais
generalista, na qual além destes assuntos, oferecer a eles
uma visâo filogenética da evoluçâo e processos
adaptativos do comportamento enfocando do animal até a
espécie humana. O nosso programa de curso inicia com

idade' de conceitos bâsicos sobre etologia, depoisuma un
uma unidade sobre comportamento social e reprodutivo
em primatas, na terceira unidade sobre evoluçâo humana
e por fim uma visâo da psicobiologia com exercfcios
réticos de etologia humana. -P
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A experiência a ser relatada é uma das atividades
acadêmicas das Disciplinas Estsgio Criança na Irtstitukào
l e 11 oferecidas aos alunos do curso de Formaçâo de
Psicölogos da FFCLKYUSP. Estas disciplinas estio
vinculadas a um grupo de pesquisadores que trabalham
com desenvolvimento e educaçâo infantil, especialmente
voltado para crianças .em creche (CINDEDI). O relato
refere-se às açöes desenvolvidas em duas creches da rede
pliblica da regiao de Ribeirâo Preto (SP). A proposta de
trabalho fundamentou-se na concepçâo dessa irtstitukào
sobre direito da criança, dever do Estado e opçâo da
faml-lia, como regulamentado pela Constitukâo Federal
de 1988. A cortstruçâo do processo de formaçio em
servko, orientada para a promoçâo da qualidade do
atendimento em instituköes de cuidado e educaçâo, foi
realizada durante a inserçâo das estagiérias nas
irtstituköes, através de uma parceria constantemente
negociada com as direçöes e as educadoras. A proposta de
intervençâo constitufa-se na criaçâo de espaços de reflexio
sobre a prstica profissional das educadoras, em especial, à
partir: das contribuköes sobre desenvolvimento infantil,
de questöes éticas, do respeito à criança enquanto ser
ativo, capaz de cortstruir conhecimentos sobre o mundo e
sobre si mesmo e do respeito ao profissional enquanto
pessoa. Foram organizados grupos de reflexâo e estudos,
através de encontros semanais com uma hora de duraçâo,
onde se discutia diferentes concepçôes e temas do
desenvolvimento, relaçao creche-fanlia, organizaçâo do
tempo e do espaço, e outras situaçôes cotidianas
enfrentadas pelos educadores. Além disso, discutiu-se a
proposta pedagögica da creche e foi realizado um
trabalho de acompanhamento individualizado do
processo de elaboraçâo de registros escritos como prâtica
diâria. No término do estâgio os educadores fizeram uma
avaliaçâo positiva quanto ao espaço de reflexâo,
afinnando que este contribuiu para o enfrentamento das
condiçöes adversas de trabalho e formaçâo dos
profissionais. Apontaram ainda que novos trabalhos de
intervençâo do tipo seriam importantes para uma melhor
reflexâo e pr4tica da qualidade do atendimento.

Palavras-chave: Processo de Jbrrrlnffib Continuada, Creche,
Atendimento de Qualidade.

FORM 07 RESGATE DO PRX ESSO HISTURICO DA
PSICOLOGIA ESCOLAR ARXAVES DA EX RESSAO
CULTURAL. M ariana Garbim de Oliveira-, Ana M aria
Fc!cJc de Arngfl Sadalla, Magda Vulcano Senna.

Este trabalho relata a experiência de uma estagiâria em
docência, cumprindo a prâtica para a sua formaçâo como
mestre, exigida pela CAPES no curso de mestrado do
Instituto de Psicologia e Fonoaudiologia da Pontiffcia
Universidade Catölica de Campinas. O trabalho,
acompanhado pela estagiéria, aconteceu nos ranos do
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curso de Psicologia, da Puc-campinas, na disciplina
Introduçio a Psicologia Escolar e Educacional. A pratica
çlaborada pela professora juntamente com a estagiâria,
sugeria um texto sobre o processo histörico da psicologia
escolar e educacional brasileira, que deveria ser dividido
em décadas para melhor organizaçâo a apresentaçâo.
Grupos pequenos de alunos foram formados e as datas da
apresentaçào marcadas, sendo que apös duas
apresentaçöes, acontecia um momento para avaliaçào dos
trabalhos até entào apresentados e possfveis
complementaçöes sobre a temâtica com a docente e
estagiaria. Pode ser observado o envolvimento dos alunos
comprometidos com uma melhor apresentaçâo, sendo que
sempre buscavam informaçöes complementares na
biblioteca, com professores da pös-graduaçào e com a
estagiâria. Vârias foram as maneiras, que durante o
semestre, pode-se conhecer a histöria da psicologia
escolar: através de adaptaçâo de musicas, elaboraçâo de
poemas, textos, musicas, performances teatrais, entre
outras. Com o cumprimento de tal proposta, pode-se
avaliar como uma experiência positiva, tanto por parte
dos alunos quanto para a professora e estagiâria; Os
alunos puderam se ver como resporsâveis pelo caminho
que a psicologia escolar vai percorrer com eles e a partir
deles, O professor por proporcionar uma prâtica
diferenciada e motivadora, e a estagiâria por acompanhar
um processo ensino-aprendizagem no rgrau
diferenciado, enriquecendo sua formaçâo. A experiência
prltica relatada aqui, irtstigou nesses alunos também, a
busca por inovaçöes criativas na maneira de abordar
temas tidos como bâsicos dentro do curso de Psicologia,
sendo que se espera que eles possam generalizar ta1
comportamento para que assim como Psicölogos
Escolares, busquem soluçöes inovadoras e prâticas para
velhos problemas do processo ensino-aprendizagem.
Uma fita de vfdeo, contendo todas as apresentaçöes dos
alunos durante o semestre, é produto desse trabalho, e se
encontra disponfvel para acesso no Depadamento de
Psicologia Escolar. Com essa experiência, viu-se a
possibilidade de ampliaçâo das maneiras de se propor
trabalhos em sala de aula para alunos de psicologia,
desenvolvendo nos alunos o comprometimento com as
atividades, bem como articulando o contetido teörico e a
prâtica do psicölogo na escola.

Resumos de Comunicaçâo Cientf' lca
ho mesmo tempo em que é planejado e desenvolvido
sof- are de banco de dados destinado a tomar acessfveis
informaçöes de diferentes naturezas e de interesse para
usuârios também diversificados, tais informaçöes jâ
podem ser obtidas, produzidas e sistematizadas, de modo
a se tomarem acessfveis rapidamente. Como subsfdios
para o funcionamento de um Servko de Triagem
Psicolögica em processo de implementaçào, para a
identificaçâo de campos de estâgio para alunos de
graduaçâo, e como forma de favorecer a articulaçâo de
servkos em psicologia e afirks no municfpio em que
funciona a unidade, foram cadastrados 49 profissionais
com attzaçào em psicoterapia. As informaçöes obtidas,
além de cortstitufrem beneffcio imediato na localizaçâo de
profissionais para os quais possam ser feitos
encaminhamentos dos usuârios atendidos no Servko de
Triagem Psicolögica, permitiram traçar um perfil dos
profissionais que atuam na ârea, de modo a localizar
potenciais parcerias para produçâo de conhecimento e
formaçâo em psicologia, lacunas em termos de formaçào e
atuaçâo profissional, bem como selvkos necessârios e js
disponfveis. Os profissionais cadastrados foram
caractelizados em funçâo de sua formaçào, nattlreza das
atividades que desenvolvem, disponibilidade para
atendimento de populaçöes economicamente carentes,
oferta de estâgio etc. Também como forma de tomar
acessfveis informaçöes relevantes no âmbito da Psicologia
foi desenvolvido um recurso virtual para corsulta a
informaçöes sobre produçâo cientffica no âmbito do
departamento e do curso para os quais a unidade dâ
suporte. Por meio dele, tornaram-se disponfveis, até o
momento, informaçöes bâsicas sobre trabalhos de
conclusâo de curso de graduaç:o em Psicologia, a
docentes, alunos e servidores ligados a estas instâncias,
que podem ser alcançadas de forma râpida e econômica.
O acesso a informaçöes sobre trabalhos cientfficos

no âmbito do curso favorece maior
frentes

**A1una Bolsista Capes do curso de mestrado em
Psicologia Escolar da Pontiffcia Universidade Catölica de
Campinas

Palavras-chave: fonnaçno docente, ensino de psicologia,
psicologia escolar

produzidos
articulaçâo entre os pesquisadores, derivaçâo de
de estégio para formaçào profissional, e atividades de
extensâo, para divulgaçâo do conhecimento produzido
em relaçâo à conduta humana. Na etapa subseqûente de
implantaçâo do periödico virtual, deverâo ser inseridas
também informaçöes sobre estudos em andamento, de
modo que se estabeleça maior interlocuçâo entre
diferentes pesquisadores e maior probabilidade de
transformaçâo de conhecimento em condutas humanas no
âmbito da Psicologia. Elaborados inicialmente de forma
independente, estes subprojetos serâo inseridos em um
banco de dados linico, assim como outros conjuntos de
informaçöes que possam contribuir para a potencializaçào
dos recursos existentes na comunidade universitéria, no
municfpio e regiao, na ârea de abrangência da Psicologia
como profissâo e na de competência da érea de
conhecimento de mesmo nome.

Palavras-chave: jormaçâb em psicologia; banco de dados em
psicologia; cadastro de projssionais em psicologia;

FORM 08 BANCO DE DADOS EM UM SERVNO-
ESCOLA EM PSICOLG M : CADASTRO DE
PSICOTERAPEUTAS E PERIUDICO WRTUAL DE
PESQUISA. Ana Lucia Cortegoso (Departamento de
Psicologia, UFSCtV, .sfi'o Carlos, SP), Emileane Costa Assis de
Oliveira*, MJIHJ Fetnanda de Jesus Miao*, Mariana Xanebley
Tavaresycurso de Grnfflzcffib em Psicologia da UFSCar, ,%0
Carlos, SP)

Obter, organizar e tomar acessfveis informaçöes
relacionadas a produçâo de conhecimento, ensino e
intenrençao profissional em Psicologia constimem
objetivos de uma unidade destinada a dar apoio a um
departamento e a .um curso de graduaçâo em Psicologia.

FORM 09 EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA EM
PSICOLX IA: ONDE A TEORIA E A PG TICA SE
ENCONTRAM . Beatris Bravo Ramos*, Enlilia Chamma
Liutkgidene*, Hugo Rodriges*, Jaqueline Réis
DemesqLudmyla Rorlrfpzcs Gomes*, Manlia Marra
GuimaraesfMarina Campos Dessenfpatn-cia Fagundes
Caetano*, Prisdla CcH& Schwam*, Thais Cardoso Sathler
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Rosa*, llrslzlc Brandt'io Faria Valdetaro*, Wpicnc Paula Palavras-chave: Empresa Jlinipr, Empreendedorismo,
Rccllfl*,clfilf#f(? pcz Torres (Universidade de BraskliayBrast-lia- fbrmflffib
DF).

Durante a graduaçâo, é comum a formaçâo voltada para
os cortstrutos teöricos. Porém, o mercado de trabalho
exige, além disso, uma interface com a prâtica. O
empreendedorismo, a habilidade aguçada para atuar em
equipe e para liderança, o posicionamento frente à
tomada de decisöes, a interpretaçâo dos problemas, a
escolha e aplicaçào de métodosz a cobrança por resultados
e as relaçöes profissionais nJo se aprende em sala de aula.
Nesse contexto, a Empresa Jlinior aparece como um
complemento essencial na formaçio de um profissional
competitivo, representando um passaporte para o
mercado de trabalho. Com a supervisao de professores,
mestrandos e doutorandos, os alunos dirigem sua
empresa. A qualidade é garantida, visto estarem inseridcs
em um contexto de produçào de conhecimento: o meio
acadêmico. O conceito de empresa jûnior surgiu na
França, no fim da década de 60, e chegou ao Brasil hé
pouco mais de dez anos. Hoje, em territörio nacional,
somam aproximadamente 500 e sào caracterizadas como
associaçöes civis sem fins lucrativos. A Universidade de

Brasflia tem sido o berço de algumas empresas juniores,
como a Empresa de Consultoria Jtinior de Psicologia -
Praxis. Fundada em 1995 por alunos, ela oferece
consultoria especializada em Psicologia Social,
Organizacional e do Trabalho. A Praxis é dividida em
cinco diretorias: Diretoria Presidente, Diretoria de
Projetos, Diretoria Administrativo-financeira, Diretoria de
Recursos Humanos e Diretoria de Marketing. Cada uma
proporcionando vivências e desenvolvimento de
conhecimentos diferentes em algurts aspectos, mas iguais
na essência: postura profissional e responsabilidade.
Desde sua criaçào, 102 alunos participaram como
integrantes da empresa, tendo um espaço para
desenvolverem suas idéias e colocarem-nas em prltica,
atuando como membros da Diretoria Executiva. . Além
disso, a empresa ofereceu oportunidade de estâgio para
80 alunos da graduaçâo. Em relaçâo aos projetos
realizados, em 2001, por exemplo, foram executadas
42,85% das demandas recebidas. Este dado demonstra
uma boa aceitaçào desses consultores juniores pelo
mercado, embora ainda joverts alunos. Outro fator
favorâvel é a indicaçâo da satisfaçâo do cliente com o
serviço ao final dos projetos, pela procura novamente pela
empresa. Isso demonstra a competência adquirida por
esses alunos que, antes de se formarem, jâ se irtserem no
mercado competitivo correspondendo às expectativas de
qualidade e eficiência. Um instrumento de avaliaçâo da
satisfaçâo do cliente esta em fase de desenvolvimento,
com o objetivo de fornecer indicaçöes para orientar no
aprimoramento dos servkos. Dentro do Instituto de
Psicologia, a Praxis também contribui com a formaçâo
teörica dos alunos, oferecendo o Trainee - Programa de
Desenvolvimento em Recursos Humanos - que tem como
objetivo proporcionar conhecimentos e discussöes sobre a
filosofia das empresas jurtiores e seus principais servkos,
introduzindo temas atuais, assim como a aplicaçâo dos
conhecimentos acadêmicos no mercado de trabalho.
Assim, fica claro, dentro do contexto acadêmico, a
participaçào ativa dessas empresas como formadoras de
competências dos estudantes, e divulgadoras do
empreendedorismo.

Atualmente a opiniâo quanto a necessidade de novos
rtzmos na formaçâo dos psicölogos ganha uma face nas
novas diretrizes curriculares. O debate em tomo da
formaçâo ideal parece atingir o campo ideolögico e
distanciar-se da realidade cotidiana. Além de todo o
cuidado tomado pela comissâo de especialistas ao traçar
as novas diretrizes, faz-se necesslrio o acompanhamento
do desenvolvimento dos novos cursos que estâo sendo
oferecidos no Brasil. Preocupadas com a qualidade dos
ingressantes nos cursos de Psicologia, e
consequentemente dos egressos, realizamos um
levantamento do perfil do estudante de Psicologia da
FAESA, objetivando conhecer a sua clientela para
subsidiar açöes e intervençöes no curso, garantindo
melhor qualidade no ensino. Para tal, foi aplicado um
question4rio com perguntas abertas e fechadas
respondido por 54 alunos ingressantes em 2002/01
contendo 28 perguntas e abrangendo as seguintes
categorias: dados pessoais, familiaresz escolaridadez
trabalho, expectativas e disponibilidade de tempo para o
estudo extra sala de aula. Os resultados apontaram para
um predomfnio de alunos do sexo feminino com uma
relaçào média de 3,9:1. Ta1 predomfnio estâ em
conformidade com dados de literatura. A idade variou de
17 a 50 anos com média de 27 e mediana de 24 anos.
Confirmando pesquisas anteriores, quanto à etnia, a
maioria é branca (700/4 e somente 2% dessa populaçâo é
negra. O grau de irtstruçào dos pais teve a seguinte
distribukâo, respectivamente para pais e mâes: 40,5% e
27,5% com o primeiro grau completo; 23% e 31,5% com o
segundo grau completo; 21% e 23,5% com o terceiro grau
completo e 15,5% e 17,5% com pös graduaçâo. 24% dos
alunos jé conclufram algum curso superior e 10% jé é pös
graduado. 39% possui mais de três horas diérias para
estudo extra sala, sendo que 2 alunos declararam nâo
dispor de nenhum tempo e quanto a ârea da Psicologia
em que pretendem atuar as respostas foram: nâo
definiram (31,5T0), saûde (24T0), clfnica (22T0), educaçâo
(7,50/0), social (47/4, jurfdica (4tF0), organizacional (20/4,
pesquisa (20/4,. Esses dados revelam uma clientela com
faixa etâria superior à encontrada nas Irlstituköes
ptiblicas, sugerindo serem pessoas que vêm perseguindo
seu ideal de cursar Psicologia. Os dados a respeito do
tempo disponfvel para estudo enfraquece o estereötipo de
''compra de diploma'' e fortalece a Irtstituk:o no propösito
de cobrar a contrapartida do esmdante no processo de
aprendizagem. Quanto a futura érea de at-uaçâo, essa
clientela parece ser receptiva às novas tendências da
at-ualizaçao da prética psicolögica, uma vez que as
respostas nâo foram sugeridas, rompendo com uma
tendência de atuaçâo na ârea clfnica. Enfim, as novas
diretrizes curriculares para o ensino de Psicologia
precisam encontrar eco em açöes concretas para otimizar
a qualidade do profissional a ser formado começando por
uma boa seleçâo dos alunos e pelo empenho na oferta de
um ertsino de qualidade. Esse tem sido nosso principal
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FOIlM 10 REFLEXOS E REFLEXOES: UMA ANXLISE
DO PERFIL DOS INGRESSANTES NO CURSO DE
PSICOLOGIA DE UMA INSTITUIN O PARTICULAR
DE ENSINO. Edinete Maria Rosc c Maria Lticia Teixeira
Garda (FAE .5-4 - Facnldade de Ciências da Saûde, Wflrl, E ,$)



XXX11 Reuniso Anual de Psicblogia
desafio.

Palavras-chave: jormago em Psicologia,
particular de ensino, diretrizes azrriclflcrcs.

- Resulnos de Co/nl//lïcllWp Cientihca
(60/0); Chico Xavier (40/4. Nota-se que uma parcela dos
alunos entrevistados possuem informaçöes nâoI

nstituiçâb condizentes com a realidade, principalmente em relaçâo
às âreas e nomes relacionados à Psicologia, o que deve ser
repassado para o corpo docente, a fim de favorecer
discussöes e esclarecimentos sobre tais töpicos.
Palavras-chave: estudantes, pesquisa, psicologia.FOlIM 11 CAM CTERISUCAS PARCIAIS DA

FORMAN O EM ESTUDANTES DE UM CURSO DE
PSICOLOGIA. Elen Carolina R(dHguesf; Andréia Amadio'';
Kfzifl Mendonça dos Santos*; Silmara Aparecida Trindade
Palludetti*; Makilim Nunes Baptista - Curso ik Psicologia do
Centro Universitério Hcmlfnio Ometto - Uniararas - Araras,
Sfi'o Paulo.

f) de suma importância conhecer as caracterfsticas dos
altmos de tlm curso, pois, somente assim, o corpo docente
e direçâo podem pertsar em estratégias para isolar e
eliminar variâveis negativas relacionadas à fonnaçâo e
expectativas dos alunos, bem como preparar estratégias
educacionais eficazes no desenvolvimento do seu
currfculo. O conhecimento do alunato de um curso
superior parece nâo ser preocupaçâo cortstante das
universidades, sendo que é necessârio conhecer tais
caracterfsticas para que a realidade do curso possa ser
adequada â realidade do aluno. O objetivo deste trabalho
foi o de avaliar algumas variâveis econômicas, sociais e
principalmente de formaçio do aluno, além de uma
perpm ta sobre conhecimento sobre os principais nomes
da Psicologia. Os participantes desta pesquisa foram 50
alunos do 40 ano do curso de Psicologia de uma
Universidade do interior de Sâo Paulo (regiâo de
Campinas), primeira t'urma deste curso, com média (DP)
de idade de 26+8,5 anos, sendo 92% do sexo feminino.
Para tanto foi utilizado um questionârio contendo 55
questöes, das quais foram avaliadas 10 para este estudo.
Os questionârios foram aplicados coletivamente em sala
de aula, com duraçâo aproximada de 1 hora, por um
mesmo pesquisador. Os resultados apontaram que 80%
dos sujeitos possufam renda per capita de até 3 salérios
mfnimos e 74% da amostra fez predominantemente o
ensino hmdamental/ médio em escolas ptiblicas. Em
relaçâo à compra de livros, 54% ''quase nunca'' ou ''as
vezes'' adquirem os livros exigidos pelos professores; jâ
em relaçâo aos livros nâo exigidos, Vo/o nâo compra ou
compra somente um livro por ano. A respeito das leituras
extraclasse (que nâo sâo exigidas pelos professores), 54%
dispöe de até 2 horas por semana com tal atividade.
Somente 16% dos alunos esclarecem dtividas
freqflentemente com os professores em sala de aula. Em
relaçâo ao töpico dedicaçâo do aluno em diversas
atividades, cortstatou-se que 34% dos alunos relataram se
empenhar muito nas tarefas acadêmicas, no entanto 80%
relatou esmdar para as avaliaçöes ''quase sempre'' ou
''sempre'' antes das mesmas ocorrerem . A' opiniâo dos
alunos sobre quais as âreas estavam relacionadas à
Psicologia, se dividiu da seguinte forma: 100% concordou
que a Psicologia é cortsiderada como ciência humana; 74%
como biolögica; 22% como Parapsicologia; 16% nâo
concordam que a Psicologia seja considerada ciência; 12%
como ciências exatas e 12% como fazendo parte do campo
das religiöes. Os principais nomes ligados à ciência
psicolögica, na opiniâo dos alunos foram: Skinner (980/0);
Watson, Jung e Freud (90$0). Na mesma questâo, alguns
nomes nâo relacionados é Psicologia e/ou inventados
(elencados no questionârio) também foram selecionados,
tais como: Green Smiths (160/4; Jorge Amado e Gandhi
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FOIIM 12 RELAIAO ENTRE AS EXPECTATIVAS DOS
ALUNOS E A FORMAIXO. André Rossi; Daniela Teixeira
Oliveira; E'ff/lcrib tk Almeiia Bittencourt; Michele Monique
Gomes de Abreu; Viviane de Caroalho Hillen; Anelize
Teresinha da Silva Araûjo e Marcia Moraes (orkntadoras)
Universidade Federal Fluminense. Instituto de Ciêndas
Humanas e Filosoha. Dqmrtamento de Psicolqia. Campos
Gragoati

Tomou-se realidade nos cursos de graduaçâo do ersino
superior a necessidade de um procedimento de avaliaçâo.
O curso de psicologia da Universidade Federal
Fluminertse esforça-se desde meados da tiltima década na
tentativa de promover a anélise da formaçâo que tem sido
empreendida com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade
do curso. Acompanhando a progressâo do aluno ao longo
de sua graduaçâo, esta pesquisa objetiva a investigaçao
das expectativas em relaçâo ao curso, durante o perfodo
do ingresso dos alunos na universidade até a data de sua
provâvel formatura.
Foram coletados dados por meio de entrevistas semi-
estruturadas realizadas, primeiramente, no ingresso dos
alunos no curso, e postednnente, na conclusào do terceiro
erfodo letivo.
A época do ingesso dos alunos na graduaçao, a maioria
dos entrevistados, cerca de 72,7% apresentava como
expectativa de maior relevância adquirir uma boa
formaçâo orientada, principalmente, para o mercado de
trabalho. 187% dos alunos esperavam gostar do curso e
9,1% esperava poder ajudar as pessoas e a si mesmos.
No percurso da graduaçâo procuramos investigar se o
curso estava ou nâo atendendo às expectativas iniciais dos
alunos. Constatamos que 64% tinha suas expectativas
parcialmente atendidas. Dentre eles, 57,2% apontou
fatores como boa infra-estrutura da Universidade, boas
disciplinas e borts professores como responsâveis por
terem suas expectativas atendidas. Como justificativa
para o nâo atendimento das expectativas, 57,2% destacou
como fator primordial o desinteresse do professor no que
diz respeito à transmissâo de conhecimentos, e 42,8%
apontou como fatores relevantes a desorganizaçâo da
Universidade e do Curso e a ocorrência de greves.
Ressaltamos que cerca de 18% dos entrevistados
informaram que o Curso nâo atende às suas expectativas
em corkseqflência do desinteresse por parte do professor e
da falta de prética no curso. Esta mesma proporçâo de
alunos corsidera que o curso atende às suas expectativas.
Sendo que, neste caso, a metade dos entrevistados
responde afirmativamente em virtude da reformulaçâo
das suas expectativas iniciais. Tais alunos afirmam que a
reformulaçâo foi possfvel por terem suas visöes de mundo
alteradas pelo Curso de Psicologia.

FORM 13 AVALIAG O DO CUKSO DE PSICOLX IA:
COMPETZNCIAS E DIFICULDADES. Diva Albuquerque
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Maciel, Pcrc Lûcia DcaltT Coelho, Paulo /;lni0 Bastos Silva*, orientaçio e resguardo das condköes satisfatörias de
Thirza Barbosa Rodrigues ReisyDepartamento de Psicologia viagem, assim como solicimde e bom trato na
Escolar e do Desenvolvimento e Departamento de Psicologia comunicaçâo com os passageiros. Nesse sentido, espera-se
Clknica da Universidade de Brast-lia - UnB, Brasl-lia - DF). que uma proposta de trabalho cunicular na ârea da

formaçâo desses profissionais contemple questöes de
Neste momento de busca de melhorias e de revisâo e habilidades interpessoais. Para atender a demanda de
modificaçâo das diretrizes curriculares para a formaçao uma instittlkâo da cidade de ltibeirâo Preto, voltada à
do graduado em Psicologia, notou-se a importância de formaçâo destes profissionais, traçamos, através de um
investigar e analisar o curso de Graduaçâo da UnB. projeto de estâgio supervisionado na Jrea de Psicologia
Dentre as diversas maneiras de se conhecer e avaliar Organizacional e do Trabalho, uma proposta de formaçào
cursos de Psicologia, privilegiou-se a versào dos pröprios que enfatizava questöes relacionadas aos aspectos
alunos, intimamente envolvidos no processo de fonnaçâo, motivacionais, à comunicaçào, percepçào,
.entendendo ser a opirtiâo dos formandos fundamental comportamentos desviantes, relaçöes sociais e
para uma melhor compreertsâo do curso, de modo a interpessoais, dando maior ênfase às questöes
identificar suas principais dificuldades e aspectos relacionadas à prâtica profissional desses comissârios e de
positivos. Para tanto, utilizou-se um questionârio uma exigência e adequaçâo ao mercado de trabalho.
composto por perguntas objetivas e subjetivas que visava Foram realizadas entrevistas com dois profissionais, que
abarcar diversos aspectos pertinentes à graduaçâo, entre atuavam na ârea hâ mais de cinco anos e com experiências
eles: os estâgios, o corpo docente, as pesquisas, o currfculo de vôos diversificadas, para elaboraçâo de um perfil das
e fluxograma, o processo de matrfcula. Este questionârio habilidades exigidas pelo contexto de trabalho. Além
foi aplicado a um gnzpo de alunos do ûltimo semestre do disso, recorremos a uma coletânea de materiais agrupada
curso de Psicologia da referida institukâo, por acreditar pela institukâo solicitante durante um encontro entre as
ser este gnlpo mais apto, uma vez que jâ vivenciou todos companhias aéreas e as irtstituköes formadoras de
os aspectos supracitados. A anâlise em curso permitiu comissârios de Vôo, que objetivava discutir o perfil
identificar algumas tendências. Para a maioria dos profissional desejado pelas companhias aéreas. Em uma
respondentes, o curso se classifica como muito bom, pela etapa seguinte, a partir da anâlise de contelido do
diversidade de subâreas que oferece, bem como pela material foram elencadas algumas temâticas pertinentes a
qualidade dos professores e pelo incentivo à pesquisa e proposta curricular do örgâo que regulamenta a profissâo.
extertsâo. Porém, os estudantes fizèram mençâo a algumas A partir de entâo, buscamos compor um mödulo de
mudanças que julgam importantes, como: a formaçào que possibilitasse um diâlogo entre a
reestruturaçâo do fluxograma; e revisâo dos pré- idealizaçâo de um perfil e os sigrtificados associados à
requisitos das disciplinas. No que diz respeito à atividade prética na atividade de Comisssrio de Vôo. A partir de
prâtica, os estudantes avaliam que, embora os estâgios yistematizaçâo teörica passamos a elaboraçâo de sittlaçöes
sejam de grande relevância para sua formaçâo que pudessem ser vivenciadas pelos alunos de modo a
profissional, hâ uma carência de oportunidades de proporcionar uma reflexâo quanto a questöes vinculadas
contato com a prstica em outras disciplinas. Além disso, às relaçöes interpessoais e possfveis estratégias de
os alunos apontam dificuldades no processo de matrfcula, enfrentamento destas situaçöes. Uma vez estrtlturada a
pela falta de prioridade aos formandos na oferta de disciplina, que contemplou as temâticas: O indivfduo e o
disciplinas, o que acaba por atrasar o processo de grtlpo, Percepçâo, Comunicaçâo, Motivaçâo, Conflitos e
conclusào do curso. Em conclusâo, pode-se avaliar o curso Situaçöes de vôo, oferecemos um curso de 20 horas, com a
de psicologia sobre outro prisma, entendendo que a visao elaboraçâo de um material teörico que pudesse atender as
dos alunos é de grande importância, devendo ser levada exigências do perfil profissional, além de vârias dinâmicas
em conta na reestruturaçâo do currfculo do curso, para de grupo que propiciassem a vivência que o cargo
que este cumpra o seu papel de melhorar ainda mais o demanda, contribuindo assim para a corstruçâo da
ertsino da Psicologia, oferecendo para o aluno um identidade profissional desses alunos em formaçâo. Ao
referencial cada vez mais corksistente e coerente com sua final do curso pudemos verificar uma mudança relativa
futura prâtica profissional. A anélise dos dados que no que diz respeito à tomada de consciência do
dispomos estâ sendo utilizada tanto para a construçâo de significado do papel profissional que estava sendo
procedimentos que visam uma avaliaçâo sistemética do constitufdo pelos futuros profissionais Comissârios de
curso na perspectiva dos alunos, quanto para vbo.
acompanhamento dos egressos.

Palavras-chave: formaçâ'o gro/ssionlt comissârios de vôo,
Palavras-chave: Fonnandos; Jbrnmffy em Psicologia; habilidades intevessoais.
Arc/fcffy de clfrso.

FORM 14 O PRX ESSO DE CONSTRUG O DE UM
PERFIL DE HABILIDADES INTERPESSOAIS PARA
FORMAG O DE COMISSXRIOS DE VZO. Adriana Mara
dos Anjos, Isabella Teixeira Bastos & Lfcfn Barcelos de Souza.
Fcclzltfcffc de Filosoha, Ciêndas e Letras de Rfàdréb Preto,
Universidade de s'J() Paulo, SP.

O profissional Comissârio de Vôo é cada vez mais
requisitado nas diferentes sittzaçöes de trabalho no qual se
insere, tais como: sittlaçöes de emergência e segurança,
soluçâo de conflitos gerados fora ou dentro da aeronave,
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FORM 15 UM ACOMPANHAMENTO DE DOIS ANPS
DA POPULAG O DE CURITIBA ACERCA DO QUE E O
PSICULOGO E O QUE ELE FAZ COM BASE NOS
CONCEITOS DE SENSO COM UM E CONHECIM ENTO
CIENTfFICO. Jane Cflnue?'a da Silva Machado'', Ycr:
Kuperstein Ingberman- (Centro Llnipcrsflfiro Positivo -
Curitiba - Pr).

Este trabalho visa à verificaçâo da opirtiâo do homem
comum acerca do que é um Psicölogo e qual sua funçâo
em sociedade, a ser analisada com base nos conceitos de
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Sertso Comum e Psicologia Cientffica. Sertso Comum é
entendido como conhecimento intuitivo e espontâneo
acumulado no cotidiano e, Conhecimento Cientffico é
cortsiderado como o conjunto de caracterfsticas fonnado
por objeto especffico, linguagem ligorosa, métodos e
técnicas especfficas, ou ainda, é um processo cumulativo
de conhecimento especffico. Ao nos depararmos com as
teorias, observamos entâo a importância de saber o que a
comunidade pensa acerca da Psicologia. Somente desta
forma poderemos progredir em nossa ciência e
possibilitar a oporhmidade de ir ao encontro das
necessidades atuais da comunidade e entender qual serl a
visâo de Psicologia que vai se estruturar. Diante disso,
levantamos uma questâo acerca do que a populaçào
entende a respeito do que é o Psicölogo e o que e1e faz e,
diante de suas respostas, poder observar se hâ
predominância cultural de Sertso Comum ou
Conhecimento Cientffico. Para a realizaçâo deste trabalho
utilizamos, para a coleta de dados uma entrevista
dirigida, registrada em equipamentos de âudio e/ou
vfdeo, as respostas foram transcritas e categorizadas. Esta
pesquisa foi realizada nas ruas da cidade de Curitiba - Pr,
em diferentes contextos sociais, por alunos do Primeiro
ano de Psicologia do UNICENP. Foram entrevistadas 212
(duzentas e doze) pessoas em diferentes faixas etârias, que
variavam entre adolescentes (até 20 anos) e idosos (até 60
anos aproximadamente). Todos os entrevistados que
participaram desta pesquisa autorizaram o uso de suas
respostas, voz ou imagem para o fim aqui apresentado.
As respostas foram categorizadas de forma a verificar a
freqûência de respostas que refletem uma visâo de Senso
Comum e Conhecimento Cientffico. Encontrou-se que a
maior parte da populaçâo curitibana tem uma noçâo sobre
o Psicölogo e o que faz baseada no Senso Comum, e uma
pequena parte desta mesma populaçâo nos mostra
algumas noçöes que s:o vinculadas ao que chamamos de
Conhecimento Cientffico. Na conclusâo desta pesquisa
observa-se que o resultado encontrado traz informaçöes
que podem ser impodantes para os profissionais da ârea
de Psicologia como forma de conhecimento da visâo que a
populaçâo tem, em geral, em relaçâo ao Psicölogo e a sua
funçâo diante da sociedade.

Palavras-chave: SensoComum, Conhecimento Cicrlh/' co e

::.5'l/p705' de fbrlllpkïctwti'p Cientiflca
formalizar um método de ensino e estruturar uma
proposta de trabalho sustentada sobre quatro pontos
teörico-prâticos interligados, que foram destacados do
vasto campo do saber cientffico, a partir dos quais tentei
pensar a trartsmissâo da prâxis de escutar a clfnica da
psicologia: o lugar desde onde essa préxis é cortstrufda (os
alunos, o professor e a universidade); a linguagem e a
cultura, ou seja, o alicerce desde o qual se conströi algo; o
apostar na aposta do outro, cujo ato expressa em si a
pröpria préxis e fornece os conceitos; e o sujeito resultante
dessa prâxis. Ao explicitar a estrutura desses eixos
interligados, pretendo confirmar a hipötese de que os
saberes teörico-prâticos, ao se cruzarem na tentativa de
viabilizar uma prética pedagögica compromissada com o
''a reender para saber'' poderJ gerar um ertsino-P ,
aprendizagem de qualidade e consoante com as metas de
uma universidade na contemporaneidade. O referencial
teörico foi recortado daquilo que, ao meu ver, é
fundamental ao ato de escutar e à formaçâo do psicölogo,
ue é ''apostar na aposta do outro'', que sö poderâ serCl
entendido a partir do campo da linguagem e da cultura
que, por sua vez, implica na questâo do tempo vivido, do
tempo institucionalizado e do tempo lögico em Lacan (0
instante de ver, tempo para compreender e o momento de
concluir), onde faço uma tentativa de articular a estrutura
do tempo lögico à prJxis que se propöe trartsmitir a préxis
de escutar, um ato que provoca efeitos. Acredito que este
trabalho possa trazer ao campo universitârio uma
diferenciaçâo entre a abordagem de ertsino que propöe ao
aluno repetir o saber do professor e o ensino que convoca
o sujeito a se implicar na sua aprendizagem um
aprender a aprender, como propöe o discurso da ciência:
um discurso aberto a novas possibilidades em relaçâo ao
saber fazer.

Palavras-chave: Prlxis de esattar; lrcnsplisslib e alsino;

fonnaçâb sb psicélogo

Psicologia.

FORM 17 PRX IG M A DE TREINAMENTO DE
RECUIISOS HUM ANOS DA PM XIS CONSULTORIA
JZNIOR. Emilia Chamma LiutkevicieneqBeatris Bravo
Ramosql-lugo RtdHgcs', Jaqueline Reis DemesfLudmyla
Rodrigues Comes*, Marllia Mcnu GuintarksfMarina Campos
Dessenqpatnkia Fagundes Caftano*, Prisdlc Caribe Schwam*,
Thais Cardoso Sathler Rosa*, Ursula Frcnfffib Fatia Valdetaro*,
Viviane Paula Rochaqlairo Eduardo Borges-Andrade
(Universidade de Brasl-liayBrast-lia-DF).FORM 16 A PRW IS DE ESCUTAR A CLX ICA: UMA

QUESTâO DE TM NSMISSXO. Helena MJHJ Rizzon
Mariani (Departamento de Psicologia da Universidade de
Caxias do SuI - Caxias do Sul - R&

A Praxis Consultoria Jtînior é uma Empresa Jlinior que
presta servkos em recursos humanos, sendo totalmente
gerida por alunos de graduaçao do curso de Psicologia da
UnB. Seu principal objetivo é fazer com que os estudantes
de graduaçâo possam entrar em contato com a prâtica
profissional antes da conclusio do curso. Um dos
programas desenvolvidos pela Praxis é o Trainee -
Programa de Treinamento e Desenvolvimento de
Recursos Humanos. O Programa tem por objetivos:
pfoporcionar os membros efetivos da Empresa (todos os
alunos de graduaçâo de Psicologia - UnB) e a outros
alunos interessados, inclusive de faculdades particulares
como UMCEUB e UNIP, um espaço de divulgaçâo e
discussâo de informaçöes relativas à filosofia e
funcionamento de empresas juniores e, assim sendo, da
Praxis, além de conhecimentos em Psicologia Social
Organizacional, interligando-os à prâtica profissional do
psicölogo nesta ârea; trabalhar a imagem da empresa
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O objetivo original deste trabalho foi o de oferecer aos
alunos de psicologia a oportunidade de aprender com o
real ou seja, frente ao ''nao saber'' ir ''lâ saber''. O#' #'
princfpio fundamental da trartsmissâo da prâxis de
escutar a clfnica, no campo da psicologia, se sustenta num
método de erusino e aprendizagem, cuja eficiência jâ havia
sido comprovada em experiências anteriores. O percurso
dessa caminhada possibilitou o emergir de muitos
questionamentos e conseqflentes avanços que trouxeram
para dentro das salas de aula um clima de mudanças,
provocando efeitos de resistência ao método, superaçâo
das dificuldades e o emergir de um novo sujeito. Partindo
da anâlise dos resultados obtidos em diferentes momentos
do processo de erksino e aprendizagem, foi possfvel
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frente aos alunos; começar a desenvolver nos alunos de
graduaçâo uma cultura de investimento da empresa;
despertar no treinando a compreensâo sobre a
importância da ética e de uma postura profissional
coerente. Desde sua estruturaçâo, em 1997, foram
realizados oito programas Trainees. O Programa é
semestral e tem carga horéria de 60 horas, distribufdas em
duas horas semanais. Para a realizaçâo de cada Trainne,
um planejamento instrucional é elaborado, visando
atender às necessidades dos alunos e da Empresa. Nos
cinco anos de existência do programa,, vârias alteraçöes
foram realizadas tendo em vista seu aprimoramento.
Durante a execuçâo do Programa sâo oferecidas palestras
e dinâmicas que visam a aplicaçào do conhecimento
teörico ministrado, feitos por professores e alunos de pös-
graduaçâo e graduaçào. Para avaliaçâo de aprendizagem
dos treinandos alguns critérios sâo utilizados, como
assiduidade, participaçào em discussöes e entrega de
resenhas de artigos relacionados aos temas das palestras

Resumos de Cp/?lNniclllt? Cientlf' lca
ministradas. Atribui-se uma pontuaçào a cada um destes
critérios. Para avaliar cada Trainne realizado, elaborou-se
um irtstrumento composto de cinco categorias: Conteûdo,
Didâtica, Fatores Extemos, Entrosamento e Avaliaçào dos
Palestrantes. Os resultados das avaliaçöes dos treinandos
têm demonstrado alcance dos objetivos do Programa,
como o grande nûmero de treinandos que têm participado
dos processos seletivos da empresa - tanto para o ingresso
na Diretoria Executiva quanto para atuar como estagisrios
nos projetos - demonstrando notàvel diferença de atitude
em relaçào aos demais candidatos. Além disso, tem-se
notado um aumento do interesse dos treinandos em
relaçâo à àrea da Psicologia Organizacional e do Trabalho,
e uma contribukao na formaçâo de profissionais mais
preparados, competentes e éticos para o mercado de
trabalho.

Palavras-chave: Treinanwnto, Rcclzrsos Humanos, Empresa
Jûnior
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HISTURIA DA
PSIC O LO G IA

290



XX%l1 Reuniso Anual de Psicologia - Resulnos de Comunicaçso CRpp//ctp

HIS 01 AS PSICOCIRURGIAS NOS MANICôMIOS
BRASILEIROS. ASPECTOS HISTURICOS E ITICOS
1.936-1.956. André Luis Masiero**, Deptû de Psicologia e
Efïuclftib, Universidade de Ksfi't? Paulo, Rilvïrfi'p Preto.

HIS 02 AS IDIIAS PSICOLUGICAS NAS TESES DA
FACULDADE DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE: UM
ESTUDO HISTURICOI. Cristina Lhullier- e MJHAIC
Massimi tGmp de Pesquisa c??: Hist6ria das Idéias
Psicolôgicas da Faatldade de Filosoha, Ciências e Letras de
Rfldrfib Preto - Universidade ffc Sti'o Paulo)

A Faculdade de Medicina de Porto Alegre, fundada em
1898, destacou-se como uma das instituköes de ertsino
superior responsével pela difusào dos conhecimentos
psicolögicos no llio Grande do Sul no perfodo anterior à.
criaçào dos cursos de Psicologia no estado. Este trabalho
procura resgatar a trajetöria das idéias psicolögicas no
âmbito sul-rio-grandense através do exame dos contetîdos
das teses produzidas por esta faculdade. Para tanto, foi
investigado o acel'vo de teses pertencente à Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, atual detentora do acervo, elaboradas
entre 1904, ano de formatura da primeira turma da
faculdade, e 1950, perfodo que demarca o infcio do curso
de especializaçâo em Psicologia, embriào do curso de
graduaçâo criado na década de 1960. Das teses
pesquisadas, 47 continham alguma referência a contetidos
psicolögicos. Estas foram divididas como pertencentes às
éreas da Criminologia e Medicina Leyal, Higiene,
Neurologia, Psiquiatria e Psicanâlise. E impodante
ressaltar que o critério de classificaçâo foi retirado das
pröprias teses que, em suas folhas de rosto, traziam
descrita a ârea a qual pertenciam. A leitura das teses foi
orientada pelos referenciais metodolögicos da Histöria
das Ciências e da Histöria das Idéias Psicolögicas. Com
base nas âreas citadas acima, identificaram-se seis
categorias utilizadas na anjlise dos dados, a saber, ''Idéias
psicolögicas e concepçöes de higiene no contexto sul-rio-
randertse'', ''Concepçöes de adoecimento mental e a
cortstituiçâo da Psiquiatria no ltio Grande do Su1'',
''Criminologia, identidade e o estabelecimento de normas
na. sociedade sul-rio-grandense'', ''Satide ptîblica e
cuidados com a infância: Primeiras experiências em
higiene escolar''; ''Estratégias de diagnöstico e de
tratamento das doenças mentais nas perspectivas da
Psiquiatria e Neurologia sul-rio-grandertse'' e ''A relaçâo
do homem com o ambiente: Primeiras experiências da
aplicaçâo da teoria psicossomética na M edicina do Rio
Grande do Sul''. As duas primeiras categorias focalizam o
indivfduo na sua relaçâo com os hâbitos de higiene e na
sua experiência de adoecimento mental. As duas
seguintes exploram o âmbito do social com investigaçöes
sobre o comportamento criminoso e o respeito às normas
sociais, e sobre as intervençöes da salide pûblica na
educaçâo infantil. A quinta categoria relata as prâticas de
tratamento desenvolvidas por psiquiatras e neurologistas
diante da realidade das doenças mentais. E a tiltima reline
os trabalhos que tentam compreender o ser humano no
aspecto multifatorial, integrando indivfduo, ambiente e
sociedade. As teorias e conceitos da Psicologia sâo
empregados nestas teses como um instrumento de auxflio
à investigaçâo médica, ampliando as possibilidades de
explicaçào e intenrençâo da M ediiina. Os resultados
obtidos neste trabalho fazem parte do projeto de tese de
doutoramento intitulado ''As idéias psicolögicas na
Faculdade de M edicina e na Faculdade de Direito no
estado do Rio Grande do Su1 entre 1890 e 1950'',
atualmente em fase de execuçâo.

1 Projeto financiado pela FAPESP. ** Doutoranda em
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O objetivo deste trabalho é apresentar um quadro
histörico da lobotomia e da leucotomia cerebral no Brasil,
também chamadas de psicocirurgias, utilizadas em
pacientes de instituköes asilares entre 1.936 e 1.956.
Apresentamos uma descrkâo dos fungamentos teöricos
destas prâticas e suas modificaçöes técnicas durante este
perfodo, apontando para sérios impasses éticos
subjacentes. Utilizamos como fontes histöricas toda a
publicaçâo sobre o assunto veiculada pelas revistas
brasileiras de psiquiatria e neurologia durante o perfodo
citado. Estas cirurgias consistiam em desligar os lobos
pré-frontais cerebrais direito e esquerdo de todo o
encéfalo atravls de oriffcios abertos no crânio. Pretendia-
se desta forma modificar comportamentos ou curar
doenças mentais. Idealizadas pelo neurologista americano
W alter Freeman e pelo português Egas Moniz, também
neurologista, as psicocirurgias chegaram ao Brasil em
agosto de 1.936 por intermédio de Aloysio M attos
Pimenta, neurocirurgiâo do Hospital PsiquiJtrico do
Juquery. Auxiliado por José Bottiglieri e pelo psiquiatra
Anibal Silveira, o neurocirurgiâo brasileiro operou 4
mulheres na ocasiào. Muitos outros médicos passaram a
utilizar a técnica, tanto em hospitais pliblicos quanto
privados. lnsuficientemente fundamentados teörica e
empiricamente, esta medida foi aplicada em mais de 1.000
pacientes internados, inclusive em crianças e estrangeiros,
nào sö para fins curativos, mas também para estudos
neurolögicos e aprimoramento técnico da pröpria
cirurgia, uma vez que nào existiam estudos preliminares
intensos com animais, ou outras metodologias, para testar
a eficiência destas operaçöes. O estudo mostrou que cerca
de 80% das pessoas submetidas à intervençâo eram
mulheres, sem que houvesse uma J'ustificativa para esta
escolha e que embora a cirurgia fosse muito comum no
mundo todo, o Juquery foi o linico lugar do mundo onde
se realizou lobotomias em crianças, sendo 9 meninas no
total entre 9 e 16 anos de idade. Realizamos a anâlise do
material a partir de dois parâmetros. Primeiro:
Consultamos os cödigos de ética médica vigentes naquele
momento afim de identificarmos quais eram os limites da
pesquisa e intervençâo em seres humanos. Cortstatamos
que as psicocirurgias feriam completamente o conhecido
Cödigo de Nuremberg de 1.947, concebido para conter os
abusos da experimentaçào médica com seres humanos
ocorridos durante a 2a. Guerra Mundial. Segundo: o
conceito de cuidado e cura. Jamais se fez uma avaliaçâo
psicolögica pös-operatöria para avaliar a evoluçâo do
quadro psicopatolögico dos pacientes, embora ja
existissem instrumentos da psicologia para isso. A rigor
os pacientes eram abandonados apös a intervençâo depois
de obsenrados por um curto prazo. As psicocirurgias
continuaram sendo utilizadas em hospitais psiquiâtricos
brasileiros durante até nove anos apts a aprovaçâo do
referido cödigo e sö deixaram de ser utilizadas devido ao
aparecimento dos primeiros psicofârmacos em 1.955, os
quais, mesmo sendo menos invasivos, tinham efeito
semelhante.

Apoio: Fapesp

Palavras-chave: Leucotomia, /lsilti/'il da psiquiatria, Jffcu
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Psicologia pelo Programa de Pös-Graduaçâo em para Laura Vilela e Souza, tendo como orientadora a
Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Professora Doutora Marina Massimi.
Ribeirâo Preto - Universidade de Sâo Paulo. P

alavras-chave: Hist6ria das ffëïcs Psicol6gicas; Iitterae
Palavras-chave: Histéria da Psicologia, Hfsl/ric das Idéias Indipetae; HisltiHc dos Jesuktas.
Psicol6gicas, HfSIJHJ da Medicina.

HlS 03 INVESTIGAIAQ DO PEDIDO DE ENVIO
PAIIA AS MIjSOES ALEY-MAR NAS CARTAS DE
JOW NS JESUITAS D0 SECULO XVI - ASPECTOS
PSICOLX ICOS NO CAMINHO DA DECISAO. Laura
Vilela e Souza * (Universidade ik St'io Paulo, Rildrfib Preto,
SP) e MCHAIC Massimi (Universidade de .$I7(7 Paulo, Ribeirâb
Preto, SP)

HIS 04 A ASSISTZNCIA AO IDOSO NO LAq PADRE
EUCLIDES DE RIBEIM O PRETO/SP NAS DECADAS
DE 1910 A 1960. Gabriela Burali** e MJHFI;I M assimi
(Faatldade de Filosoha, Ciências e Letras de Rïàdrfib Preto da
Universidade de .%() Pauk)

O objeto desta pesquisa sào as idéias e as prâticas de
assistência ao idoso no Lar Padre Euclides nas décadas de
1910 a 1960. Ta1 assistência apoia-se em idéias psicolögicas
acerca dos assistidos, motivada pela demanda de um
contexto söcio-cultural especffico. Através da
reconstruçâo deste e da histöria da institukâo, buscou-se
compreender a concepçâo, a estruturaçao e o
desenvolvimento de sua proposta assistencial e sua
trajetöria histörica. A coleta de documentos iniciou-se na
irtstituiçao, na Biblioteca Padre Euclides e no Arquivo
Ptîblico e Histörico de Ribeirâo Preto. Posteriormente
visitou-se em Sâo José do llio Pardo o Asilo de Invâlidos e
o Museu Riopardense, e em Botucat'u o Asilo Padre
Euclides e o Centro Cultural. A anâlise descritiva e crftica
dos documentos (relatörios anuais, estatutos, atas,
regulamentos, fichas dos assistidos, notfcias de jornal,
fotografias) seguiu a orientaçâo teörica e metodolögica da
Micro-Histöria. A anJlise inicial destes compôs uma
narrativa histörica da fundaçâo do Lar, da vida de Padre
Euclides e demais obras. Euclides Gomes Carneiro nasceu
a 14 de agosto de 1879 em ltajubâ/MG. Freqitentando o
Seminério de Mariana, ordenou-se aos 23 anos. Chegou
em Ribeirâo Preto em 1902, ocupando até 1915 a direçâo
da Santa Casa de M isericördia. Ali criou em 1909 um asilo
para a pobreza. Em 1919, quatro anos apös sua
trartsferência para Sào José, a obra recebeu terreno
pröprio, iniciando-se a cortstruçâo do entâo Asilo de
Mendicidade de Ribeirào Preto. Esta foi influenciada pelas
pequenas casas para os assistidos do asilo de Sâo José. As
diretorias dotaram o asilo de um patrimônio e de fontes
para subsistência. Este gradualmente constituiu-se de
terrenos e imöveis doados, e as despesas supridas com
doaçöes em dinheiro, gênero e mensalidades. A
subsistência era garantida com atividades: horticultura,
criaçâo de animais e cultivo de cereaise frutas. Estas eram
desenvolvidas pelos assistidos que na década de 1930
eram na maioria idosos. Uma quermesse anual realizada
com participaçâo da populaçâo produzia renda
significativa, auxiliando na manutençâo. Em cada década
do recorte temporal da pesquisa, apös leitura dos
relatörios, foram salientadas categorias de anâlise: a
caracterizaçâo dos assistidos, as atividades produtivas na
instituiçâo e seu relacionamento com a comunidade. A
partir destas categorias, evidenciaram-se os aspectos
gerais da histöria da irtstittliçâo e da proposta assistencial:
(1) a organizaçâo dos espaços de moradia e de trabalho,
definindo um lugar a se pertencer, possibilitando a
expressâo de caracterfsticas pröprias dos assistidos; (2) a
inserçâo da instituiçâo no contexto mais amplo, através do
envolvimento da comunidade no seu cotidiano, nas festas
religiosas e beneficentes e (3) a manutençâo e a
continuidade da proposta assistencial, através da
presença de pessoas que trarsformaram-se em sujeitos da

O presente estudo investiga o tema da elekâo (tomada de
decisào), nas das cartas de jovens jesuftas da Companhia
de Jesus dos séculos XVI e XVII. Essas cartas sâo
chamadas litterae Indipetae, e foram escritas por esses
joverts para o Padre Geral da Companhia pedindo para
serem enviados para as missöes além-mar. O
levantamento das cartas no Arquivo da Ctiria Geral da
Companhia de Jesus em Roma, foi feito priorizando as
mais significativas em termos de contetido e extertsâo,
totalizando 118 cartas do perfodo de 1583 a 1604. Foram
selecionadas para esta pesquisa quarenta e nove cartas
desse perfodo, que fazem parte do corpo documental das
lndipetae Hispaniae, enviadas por jovens dos colégios da
Companhia de Jesus na Espanha. Os autores têm entre
dezessete e trinta anos e o tempo de entrada na
Companhia é variado. Esse objeto foi analisado à 11.1z das
categorias psicolögicas da época, que estio
hmdamentadas na tradkâo aristotélico-tomista, levando
em conta também os aspectos histöricos, culturais e
pedagögicos do universo de pertença desses sujeitos. Ao
entrar em contato com o relato desses jovens percebemos
que mais que um simples pedido, as cartas sâo a
expressâo de uma experiência pessoal rica e prohmda,
que nos mostra uma maneira peculiar de lidar com os
momentos de dtividas e tormentos. Dentro de uma
espiritualidade que valoriza o auto conhecimento s:o
amplas as possibilidades de apreendermos os aspectos
psicolögicos presentes. Resulta que do ponto de vista da
experiência relatada a decisâo pelo pedido decorre da
vivência do desejo de ser missionério, passando pelo
reconhecimento da vocaçâo especffica do jovem e da
finalidade da pröpria vida. f: uma decisào baseada na
cortsideraçâo da realidade concreta e na subjetividade do
sujeito e suas reaçöes. Sofre influência da espiritualidade
jesuftica da época, principalmente através dos escritos de
Santo Inâcio de Loyola, hmdador da Companhia. O
desejo, que nasce principalmente com o conhecimento das
experiências vividas por outros jesuftas jâ nas rnissöes, no
começo é incerto, depois cresce e faz com que o jovem
corksidere o pedido. Sâo necessârias para a escolha:
obediência, indiferença, confiança em Deus e nos
Superiores da Companhia, busca da verdade e
discemimento de espfritos. O jesufta tem em sua decisâo o
olhar para o fim tiltimo que é o serviço à Deus. é um
caminho pessoal ainda que deva ser orientado, e é através
do uso do meu entendimento que eu reflito sobre aquilo
que deve ser escolhido, e através da minha vontade que
eu me afeiçôo a isto. '

A presente pesquisa foi realizada com o apoio financeiro
em forma de bolsa de iniciaçâo cientffica do CNPq- PIBIC
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pröpria obra. Com efeito, a perspectiva histörica (FAPESP)
possibilitou a compreensào da realidade atual do Lar e o P

alavras-chave: Hist6ria, Efflzcflff-fn, Psicanilisereconhecimento de elementos de continuidade entre o
presente e sua origem.

FAPESP

Palavras-chave: Hist6ria das Idéias Psicolégicas, Assistênda
fltl Idoso, Lar Padre Eucliâes.

HIS 06 O SURGIMENTO DO SABER PSICOLUGICO
SEGUNDO A ARQUEALOGIA E GENELOGIA
FOUCAULTGNAS. Arthur Armilc Leal Ferreira (Instituto
de Psicclogia - UfR// Rio de Janeiro-lkl)

HIS 05 ENCONTROS ENTRE A EDUCAG O E A
PSICANXLISE NO BM SIL: UMA INVESTIGAG O
HISTURICOS. Jorge Lut's Ferreira Zàrfib (Departamento de
Psicologia Evolutiva, Social e Escolar - hculdade de Ciências e
Letras de Assis - Universidade Estadual Paulista - SP)

Buscar as condköes de possibilidade histöricas do saber
psicolögico tem mobilizado profissionais desta srea e de
outras conexas, como epistemölogos e historiadores. A
maior parte dos manuais de histöria da psicologia recorre
a um modelo internalista, em que o surgimento deste
saber estaria ancorado em outros saberes, filosöficos e
cientfficos, remontando as suas condköes de surgimento à
modernidade ou à antigflidade cléssica. Contudo, poucos
historiadores apontam para o rastreamento das prâticas
sociais que estariam presentes na irrupçâo dos saberes e
prâticas psicolögicos. Um dos historiadores mais fecundos
neste campo é o pesquisador francês Michel Foucault,
fonte de uma vasta produçâo, marcada pôr um constante
deslocamento de sua problemâtica, conceitos e
abordagens. Nesta massa de escritos, vârios modelos
sobre a gênese da psicologia sâo delineados, desde os
primeiros textos escritos sobre a psicologia em 1953 até o
seu tîltimo livro O uso dos prazeres (1984). O objetivo
deste trabalho é pois elucidar na obra de Foucault uma
série de modelos historiogrâficos referentes às condköes
de possibilidade de surgimento do saber psicolögico, para
que à padir destes possa ser elaborado um modelo mais
compacto que dê conta das condköes de gênese deste
saber. De modo semelhante a um projeto de intervençâo
experimental, um projeto histörico-teörico, ainda que
carente de operaçöes empfricas tào precisas, divide-se
quanto ao método em dois momentos: um procedimental
e outro crftico. Quanto à metodologia procedimental,
procedeu-se ao exame em vârias amostras de textos
foucaultianos de referências a dispositivos de geraçâo do
saber psicolögico, seja em seus artigos quanto em seus
principais livros. Quanto à metodologia crftica, sem
critérios tâo operacionais quanto os de uma pesquisa
experimental, buscou-se uma investigaçâo medida pela
coerência, fecundidade e fidelidade aos textos. A partir da
leitura das fontes foucaultianas, puderam ser delineados
seis modelos sobre as condköes de surgimento do campo
psicolögico: 1) Psicologia surgida a partir dos avessos ou
das impossibilidades apontadas pelas prâticas; 2) A
Psicologia e as Ciências Humanas surgidas da
representaçâo ou ligaçâo do homem como objeto empfrico
(das ciências do homem) ao homem como hmdamento
traruscendental (presente nas filosofias antropolögicas); 3)
A Psicologia como produto da Forma Jurfdica relativa ao
Exame; 4) A Psicologia como produto do contraste entre o
Poder Disciplinar, Soberano e o Biopoder; 5) A Psicologia
como produto do Poder Pastoral; 6) A Psicologia como
efeito tardio da hermenêutica de si, surgida com o
cristianismo primitivo. O delineamento destes seis
modelos daré ensejo a um modelo de tripla entrada em
que as condköes de surgimento do campo psicolögico
serâo buscadas: a) Num domfnio epistêmico, na junçâo do
homem como um objeto empfrico e um ser
transcendental, reunindo conceitos cientfficos e
concepçöes antropolögicas de homem; b) Num domfnio
polftico, na junçâo de uma concepçâo do indivfduo como
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As primeiras formulaçöes teöricas e técnicas relativas a
psicanâlise de crianças desenvolvidas na Europa a partir
da década de 1920, por Melanie Klein e Anna Freud,
difundiram-se para diversas partes do mundo e passaram
a influenciar as préticas de assistência à criança existentes
nestes locais. Ao investigarmos o processo pelo qual as
idéias relativas a psicanâlise de crianças foram
introduzidas no Brasil, pudemos evidenciar a existência
de dois perfodos distintos que marcam a inserçio deste
ramo da ciência psicanalftica no pensamento cientffico do
pafs, sâo eles: uma primeira etapa que se estende ao longo
das década de 1920 a 1940, cuja caracterfstica principal foi
a aplicaçio dos conhecimentos sobre psicanâlise de
crianças à educaçâo e uma segunda, a partir da década de
1950, que marcou o surgimento de uma intervençâo
psicoterJpica. A presente comunicaçio tem por objetivo
apresentar a primeira destas etapas, que traz como
caracterfstica uma estreita relaçâo entre educaçâo e
psicanâlise. Para a execuçâo da pesquisa realizamos um
minucioso levantamento e posterior anélise da produçâo
bibliografica relativa a educaçâo, entre as décadas de 1920
a 1940, que veicularam informaçöes sobre psicanélise. Os
resultados obtidos nesta pesquisa, nos permitiram
reconhecer que o movimento da Escola Nova, iniciado no
pafs a partir da década de 1920 por educadores como
Anfsio Teixeira, abriu espaço para o desenvolvimento de
idéias relativas a psicanilise de crianças no ambiente
escolar. Uma vez que o ideârio da Escola Nova enfatizava
a importância da compreensâo dos processos de
aprendizagem e desenvolvimento infantil para melhor
gerir a educaçâo, recorrendo, desta forma, à psicologia,
em geral, e à psicanâlise de crianças, em particular. O
perfodo investigado neste estudo pode ser dividido em
duas etapas distintas, porem, complementares. A primeira
etapa, que teve como marco irticial a publicaçâo, em 1927,
do livro A Psychanalyse na Educaçâo de Deodato de
Moraes, caracterizou-se pela divulgaçâo de informaçöes
teöricas sobre psicanâlise de crianças no meio
educacional, através de conferências, cursos e publicaçâo.
Além deste autor destacaram-se: Jûlio Pires Porto-carrero,
Arthur Ramos e Gastâo Pereira da Silva. A segunda etapa,
caracterizou-se pela aplicaçâo dos conhecimentos
relativos a psicanâlise de crianças à higiene mental
escolar, por intermédio das Clfnicas de Orientaçâo Infantil
que prestavam assistência médica e psicolögica a crianças
com problemas escolares. Com esta finalidade foi criada
no Rio de Janeiro, em 19M, a Seçâo de Ortofrenia e
Higiene M ental, sob coordenaçâo de Arthur Ramos, e em
1938, em Sâo Paulo, a Seçâo de Higiene Mental Escolar,
idealizada e dirigida por Durval Marcondes.
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produzido pelos poderes disciplinares e como sujeito Racionalista (Objetivista) e 2) Coastrutivista. Resultados
autônomo, ta1 como enfocado pelo poder soberano; c) de estudos recentes mostram a eficlcia destas duas
Num domfnio ético, na descoberta de um novo domfnio modalidades no tratamento de diversos trartstom os
desconhecido pela antigfiidade clâssica, a interioridade psiquiétricos e novas pesquisas devem ser feitas para
subjetiva, que na modernidade seré cindida entre um continuar avaliando a sua eficàcia seja o modelo no
domfnio empfrico e transcendental. Racionalista ou no Corkstrutivista.

Agência Financiadora: FAPERJ e FWB-UFRJ. Palavras-chave: Terapia Cognitiva, Panorama Hislérfcé e
Ch-nica.Palavras-chave: Histéria da psicologia - Epistemologia da

Psicologia - Préticas sociais.

HIS 07 TEM PIA COGNITIVA: UM PANORAMA
IXISTURICO CUNICO. Slrgio Luiz Evangelista Santos*
(Universidade Federal de Minas Gerais) e Marco Antônio Silva
Alvarenga * (Universidade Federal de Minas Gerais).

HlS 08 ANXLISE DA IDtIA DE INDIFERENCA
COMO VIRTUDE PARA O MEIO-TERMO DAS AX ES -
UM ESTUDO BASEADO EM CARTAS DE JESUfTAS
DOS SCCULOS X'VI E XVII. Mariana Leal de Barros*
(Universidade do Estado de .s#n Paulo, Faculdade de Filosoha,
Ciéndcs e Letras de Rïévfrtib Preto) e . Marina Massimi
(Universidade (1 Estado de Sfib Paulo, Faculdade de Filosoh'a,
Cféncifls e Letras de Riàcirfib Preto)

Esta pesquisa trata da anâlise do conceito de indiferença
em relaçâo a idéia do meio-termo das açöes, uma questâo,
percebida através da leitura das Litterae Indipetae, cartas
jesufticas dos séculos XVI e X'VII, material que representa
o objeto de estudo do presente trabalho.As Indipetae,
como sâo chamadas as cartas, eram o meio através do
qual os jesuftas pediam permissâo à Companhia de Jesus
ara servirem nas Missöes às fndias.o material perlenceP
ao Arquivo da Ctiria Geral de Roma, onde foram feitas
cöpias de 118 cartas, um levantamento que cortsiderou
aspectos que configurariam uma possfvel homogeneidade
entre as cartas, facilitando a futura anâlise.os documentos
sâo todos redigidos por jovens entre dezessete e trinta
anos, pertencentes a colégios italianos, espanhöis e
portugueses da Companhia de Jesus.o pedido dos joverts
membros era destinado ao Padre Geral da Companhia e
este decidiria se o candidato possufa caracterfsticas
necessârias para ta1 experiência e para isso deveriam
redigir sobre aspectos relativos ao temperamento,
espiritualidade e devoçâo a Deus e até mesmo
caracterfsticas ffsicas.Assim, para melhor compreensâo, o
esttldo da retörica exigida ou intencionada na época, fez-
se necessârio, no entanto, o material revela também a
particularidade de cada carta através de relatos de
experiências pessoais J'ustificando o desejo da missio de
além-mar, configura a riqueza de questöes psicolögicas a
serem analisadas no material.somando-se a essa
particularidade, o jovem coloca o lugar de destino que
deseja ser enviado, mas na maioria das cartas colocam-se
indiferentes ao lugar. Visto que a idéia de além-mar erâ
algo desconhecido e que causava medo, o novo mundo
traria experiências inusitadas e o fato de se entregar ap
desejo de ser missionârio jâ exip'a verdadeira coragem, de
modo que se colocar à disposiçâo de qualquer lugar
(fndia, Japâo , China ou Brasil), demortstra uma coragem
ainda maior, demortstrando assim, uma idéia de
esperança fundada em realizaçâo espiritual, a qual seria
suprema independentemente do lugar. Assim,
verificamos na mesma atitude, a idéia de desprendimento,
visto que o desejo de realizar a vocaçâo de ir às fndias é
superior aos meios pelos quais isto seria atingido. A fim
de uma aproximaçâo e anâlise mais fidedigna do objeto, a
leitura dos documentos é feita à luz do contexto cultural
em que foram redigidas as cartas, contando assim, com a
influência do espfrito renascentista da época, somando-se
à leitura de outras fontes secundârias como Aristöteles e

A Terapia Cognitiva surgiu nos anos 60 e teve como seus
principais fundadores Aaron Beck e Albert Ellis. A criaçâo
desta modalidade de intervençâo clfnica ocorreu devido à
irtsatisfàçâo no tratamento da depressâo (Beck) e
disfunçöes sexuais (Ellis) utilizando o modelo
Psicodinâmico. Com o pressuposto de que a Psicanâlise
reforçaria as cognkes negativas dos sujeitos, Beck criou
um modelo diretivo para intervir em seus pacientes
diagnosticados, segundo critérios do Manual Estatfstico
de Doenças Mentais (D.S.M.), com depressâo. As crenças
(interpretaçöes que cada pessoa desenvolve ao longo da
vida a partir de esquemas mentais) disfuncionais em
relaçâo aos eventos seriam o principal fator para
desencadear disttirbio mental. Beck cortstruiu um modelo
de intervençâo cognitiva chamado de Trfade Cognitiva
(Visao negativa de si, do mundo e do futuro que a pessoa
apresenta). A intervençâo ocorre modificando estas
crenças negativas em relaçâo a si mesmo,
consequentemente contribuindo para a modificaçâo da
visâo de mundo e do futtlro. Albert Ellis é o criador da
Terapia D cional-Emoivœcompodamental (T.R.E.C.).
Para este autor, as crenças irracionais (as interpretaçöes
errôneas que cada pessoa apresenta diante de um fato) em
relaç:o a um evento extemo causam problemas emotivos
e comportamentais, intervindo nestas crenças mudam,
como corksequência, as emoçöes negativas e o
comportamento. Apös ser comprovada a eficécia da
Terapia Cognitiva em casos de depressâo, os estudos
sobre a sua aplicaçâo foram ampliados a outros
transtornos como Fobias, Pânico, Ansiedade e
Esquizofrenia, apresentando resultados satisfatörios. Beck
e Ellis sâo considerados os principais autores desta
abordagem e constituem o eixo Dcionalista (Objetivista)
das Terapias Cognitivas. Outros autores como Greenberg,
Guidano, Gonçalves e, principalmente, Mahoney
compöem o eixo Corstrutivista. Essa modalidade
privilegia o estudo das emoçöes. Para estes autores, as
emoçöes se cortstituem como a principal forma de
conhecimento. A compreertsâo do significado incutido
nelas sâo os responséveis pela formaçâo das crenças de
cada indivfduo. Desta maneira, para conhecer é necessârio
compreender as emoçöes. Estes dois eixos das Terapias
Cognitivas fomecem diferentes ênfases em intervençâo
clfnica como concepçöes filosöficas distintas sobre a
conceitualizaçâo do problema, afeto, relaçâo corpo-
cérebro e nam reza das representaçöes. A Terapia
Cognitiva surgiu como uma nova proposta em
intervençöes clfnicas para tratamçnto breve da depressâo.
Nesse sentido, a T.C. attzalmente apresenta dois focos: 1)
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S.-fbmls de Aquino, base filosöfica da Cia. de Jesus. Neste
sentido, percebeu-se que a idéia da indiferença tem
relaçâo com o conceito de meio-termo da filosofia
Aristotélico-tomista, acrescentando ainda, outros
conceitos entâo melhor compreendidos nas cartas, como o
conceito de esperança, coragem e deliberaçio do desejo,
todos analisados a partir da idéia de indiferença como
virtude para o meio-termo.

- Resumos de Comunicaçâo Cientf' lca
biogrJficos permitem verificar as conseqùências trazidas
pelo processo de personalizaçâo do biografado para a
realidade de ser desse sujeito, bem como refletir sobre o
que teria sido alterado se essas condköes tivessem sido
diferentes. Chega, assim, ao que poderfamos considerar
como uma rigorosa compreertsâo psicolögica ou
terapêutica dcs sujeitos estudadta consolidandq-se como
uma excelente contribukâo para a Psicologia Clfnica.

Palavras-chave: Método Biogréhco; Jean-hul Sartre;
Histôria da Psicologia; Psicologia Cll-nica

O trabalho refere-se à pesquisa de iniciaçâo cientffica que
conta com o apoio de bolsa do Cnpq para Mariana Leal de
Barros, apresentando como orientadora a Professora
Doutora Marina Massimi

Palavras-chave: jesut-tas, Indipetae, cartas jesul-ticas HIS 10

HIS 09 CONTRIBUNOES DO MITODO
BIX G FICO EM JEAN-PAUL SARTRE PARA A
HISTURIA DA PSICOLOGIA E PSICOLOGIA CLXICA.
Daniela Ribeiro Schneider (Depto de Psicologia, UFSC,
f'lcdcrlépolis - SC)

h NOIAO DE ''EXPERIZNCIA'' E SUA
RELACAO COM O CONCEITO DE ''LIBERDADE'' NA
PSICOLOGIA FILOX FICA DA COMPANHIA DE
JESUS: UMA ANXLISE HISTURICA DAS CARTAS
INDIPETA 1. Paulo Roberto de Andrada Pacheco** e Marina
Massimi tGrl,fpo de Pesquisa em Hislérfc das Idéias
Psicolégicas f!fl Faculdade de Filosoha, Ciências e Letras de
Ribeirâb Preto, Universidade de Sfib Paulo, Ribeirâo Pretojsp)

A biografia deve expor um homem enquanto totalizaçâo e
nâo como um conjunto fragmentârio de comportamentos,
emoçöes, desejos, afirma Sal-tre. O existencialista critica,
assim, a forma mecanicista como as biografias, em geral,
sâo elaboradas. Sartre, em suas biografias, nâo faz uma
simples descriçâo da facticidade (narrativa dos fatos
vividoslz ou uma biografia de linhagem (onde nasceu,
filho de quem, casou com quem, teve quantos filhos,
escreveu quantas obras, etc). Suas biografias colocam o
sujeito concreto, através de um movimento de
compreertsào, no qual busca esclarecer as condiçöes
epocais, culturais, sociais, familiares, além das subjetivas,
psicolögicas, que possibilitaram a seu biografado chegar a
ser quem ele foi e como chegou a sê-lo, nâo abrindo mâo
do movimento, constante da anélise empreendida, entre o
sujeito e a objetividade, movimento dialético esse
produtor do psfquico. Portanto, nessas biografias, nâo sâo
somente os fatos vividos, a linhagem familiar, a data de
nascimento, a histöria de relaçöes, as obras, que sâo
explicitadas, mas, em uma perspectiva progressiva, o
horizonte söciœcultural de cada um desses aspectos, o
momento histörico que o engendrou, a dinâmica familiar,
o sentido da obra produzida por esses escritores em seu
contexto cultural, enfim, a intersecçâo de todas essas
variâveis, além de realizar a discussio de todos èsses
elementos, também, em uma perspectiva regressiva, ou
seja, tomando igualmente como objeto de anélise a forma
singular como n escritor em foco experimentou as
mediaçöes desses diferentes aspectos, aquilo que ele fez
daquilo que todos esses fatores fizeram dele, abordando,
por fim, a sua obra literéria, como expressâo subjetiva.
Emerge do texto a personalidade, naquilo em que e1a se
cortstituiu, assim como os vfcios e patologias decorrentes
do processo de personalizaçao, cujo nexo compreensivo
serâ sempre o projeto de ser. Dessa forma, salta aos olhos
do leitor um indivfduo concreto, vivo, em ''came e osso'',
contextualizado em seu ambiente familiar, cultural,
epocal. Seu método biogréfico permite, portanto, uma
compreertsâo da dimerkoo subjetiva, singular da
realidade humana, ao mesmo tempo, de sua dimerksâo
objetiva, universal. Cortstitui-se, dessa forma, uma
excelente contribukâo para a historiografia da psicologia,
na busca que esta tem realizado de novos métodos de
investigaçâo. Além disso, seus empreendimentos

A presente comunicaçâo cientffica é parte de um projeto
mais amplo, que busca evidenciar as categorias
antropolögicas, filosöficas, teolögicas e psicolögicas que
sustentam, a partir da leitura das litterœ Indipetœ
espanholas, o que denominamos uma ''experiência de
liberdade''. As Indipetœ sâo cartas nas quais jovens
jesuftas dos séculos X'VI e XVII, solicitam ao Padre Geral
da Companhia de Jesus o envio em missâo no além-mar.
Nosso objetivo geral é localizar as rafzes histöricas do
conceito de liberdade na cultura jesuftica no contexto
luso-brasileiro, a partir do estudo da ''psicologia
filosöfica'' da Companhia de Jesus. Nesse sentido, no
presente trabalho, pretendemos explicitar mais
claramente o conceito de ''experiência'', tanto na
mentalidade seiscentista, de maneira geral, quanto na
mentalidade jesuftica, particularmente, a fim de
descrevermos a ''experiência de liberdade'' para a qual
apontam topoi importantes contelido do texto das cartas e
pröprios do perfodo histörico e do contexto institucional
estudados. A metodologia utilizada foi a da Histöria
Cultural: 1) leitura de algumas obras representativas das
matrizes do pertsamento seiscentista e jesuftico,
especialmente de filosofia moral e espiritualidade; 2)
trartscriçâo, leitura e anâlise das 65 cartas Indipetœ -
escritas entre 1583 e 1604 - que constittzem nosso material
documental; 3) iluminando-as com as categorias
encontradas nas obras de referência, separamos nas cartas
as modalidades conceituais de elaboraçâo de experiência e
de explicitaçao de motivaçöes pröprias da cultura e da
mentalidade daqueles joverts que apontam para um
possfvel conceito de liberdade; 4) categorizamos trechos
das cartas significativos das concepçöes de liberdade,
tanto filosöfica quanto da espirimalidade; e 5)
organizamos esses trechos em categorias descritivas de
uma dinâmica que aponta para uma ''experiência de
liberdade'', tal como entendida pelos jesuftas. As
categorias com as quais vimos trabalhando sâo:
conhecimento de si (entendido como o dar-se conta da
realidade do ''eu'' e de suas limitaçöesl, vocaçâo (um
desejo arrazoado que nasce do relacionamento com Deus),
indiferença (topos mais freqitente da espiritualidade
inaciana e, aqui, entendido como o humus da liberdade);
obediência (é a condkâo para a experiência da liberdade)
e consolaçâo (é a cortseqflência, no homem, da experiência
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de liberdade). Elas dizem respeito à psicologia filosöfica
jesuftica, sobretudo se nos remetermos aos conceitos de
razâo, vontade, meio-termo. Com aqueles topoi e
especialmente com a dinâmica descritiva para a qual eles
apontam tornou-se possfvel compreender o conceito de
experiência ta1 como por vârios autores entendem

' 

(Massimi, 199% Giussani, 1999, 2000a e 2000b; Certeau,
1982; Villari, 1994; Mozzarelli e ardin, 1997) e sobretudo
tal como Inâcio de Loyola e a tradkâo jesuftica dos
séculos X'W e XVII a entendem: ''gustar de las cosas
internamente'', cortsiderando-se o homem como um todo,

- Resumos de Cbyll/zl/clflp Cientlf' lca
sem soluçâo de continuidade entre fé e raz:o, entre
condkâo espiritual e psicolögica.

1 Projeto financiado pela CAPES
** Mestrando em Psicologia pelo Programa de Pös-
Graduaçâo em Psicologia da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirâo Preto - Universidade de Sâo
Paulo. Bolsista CAPES

Palavras-chave: experiência, psfcclcgfc Sks6jka, jesuftcs
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MED  û1 ESCALA DE CONDUTAS ANTI-SOCIAIS E
DELITIVAS: VALIDAIAO DE CONSTRW O DA SUA
VEKSAO REDUZIDA. Valdiney Z Gouveia, MCHJ da Penha
de Lima Coutinho, Josemberk Moura de Andrade*, Walberto
Silva rbs Santos'', Estejânea Elida da Silva* Gtlsrnlib e Sandra
Souza da Silva Cbaves- (Universidade Federal da Parat-ba, /0f7()
Pessoa, PB).

Palavras-chave: Valiiaçâo, Cbnfklcs htlti-sociais, Conâutas
Delitivas. '

METD 02 O PAPEL DOS MODELOS MATEM/TICOS
NAS CIINCIAS: DA FILOSOFIA h PSICOLOGIA
MATEMXTICA. Leonardo Lcnl de Caroalho*, Ederaldo #sJ
Lopes, Renata F.F. Lopes (Faculdade de Psicologia,
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG) e Carlos
Manoel Lopes Ro#r#l,Ics'' (Institu to de Psicologia,
Universidade de Brast-lia, Brasl-lia, DF).

O objetivo deste trabalho foi comparar as atuais
concepçöes do modo de utilizaçâo dos modelos
matemâticos para a construçâo de teorias e irtstrumentos
psicolögicos, bem como a J'ustificativa do porquê do uso
deste recurso com outras concepçöes encontradas na
histöria das ciências. A investigaçâo procedeu pela leitura
de autores antigos, modem os e contemporâneos que
discutiram mais profundamente o papel da matemâtica
na formulaçâo do conhecimento cientffico. Os autores
principais foram : Pitâgoras, Galileu, Descartes e R.D.
Luce, um dos grandes expoentes da psicologia
matemâtica atual. Pitâgoras, a partir da religiosidade
örfica, diz que para se libertar do ciclo de reencarnaçöes, o
homem nâo mais precisaria do deus Dionfsio, mas do
esforço intelectual que descobriria a estrutura numérica
das coisas, tomando a alma semelhante ao cosmos, em
harmonia, proporçâo e beleza. Partindo de fundamentos
matemlticos o universo foi entendido estabelecendo-se
opostos para diferentes nfveis de realidade: finito e
infinito, macho e fêmea, repouso e movimento, bem e mal,
etc. Contemplaram o que hoje entende-se como domfnios'
biolögicos, ffsicos, éticos, sociais, psicolögicos, etc. Neste
contexto a matemética exerceu o papel de condutora ao
conhecimento. Galileu destacava que apös uma
observaçâo dos fenômenos sem conceitos religiosos ou
filosöficos prévios e apös a experimentaçâo em
determinadas circunstâncias, o terceiro princfpio seria a
descoberta da regularidade matemâtica da natureza. A
existência da verdade absoluta estaria garantida em Deus,
restando à ciência fonnular um modo de se chegar a
verdade. O universo existiria por ser criaçâo de Deus,
construfdo em linguagem matemâtica. A matemâtica é o
irtstrumento de criaçâo divino devido à sua perfekào.
Galileu dizia que duvidar da geometria era refutar a '
pröpria verdade divina. A epistemologia de Galileu é
completamente pautada no pertsamento religioso, a qual
sustenta a matemâtica como meio de teorizaçâo sobre a
natureza. Para Descartes nâo é obrigatöria a aplicaçâo da
matemética nas ciências, pois a segurança de seus
conhecimentos estâ antes na razâo. Luce defende que o
método psicolögico nâo seria diferente das outras
ciências. A estrutura e o modelo seriam descritos por
sistemas de proposiçöes derivados logicamente, a
pröxima dificuldade seria a constnlçâo de testes para
experimentaçâo dos mesmos e por fim a matematizaçâo
poria simetria no modelo formal; assim as estnlturas
gerais do conhecimento seriam construfdas e deste modo
estudadas. O autor justifica que nâo tem dtivida sobre a
existência de uma estrtltura psicolögica matematizâvel e
diz, pautado na filosofia da ciência popperiana, que 'a
teoria precisa ser falsificâvel. Os pitagöricos e Galileu
forneceram justificativas religiosas para o uso matemâtico
visando o conhecimento cientffico. Contudo, Galileu se
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A conduta ou comportamento humano é o ato de
conduzir ou guiar geralmente direcionado a algo, pessoa
ou objeto relacionado ao indivfduo; devendo ser
compreendida em funçâo do contexto em que ocorre. As
condutas anti-sociais e delitivas interferem nos direitos e
deveres das pessoas, ameaçando o seu bem-estar. As
primeiras se referem a nâo corscientizaçzo das normas
que devem ser respeitadas, causando incômodo às
pessoas. Jâ as condutas delitivas, representam uma
ameaça à ordem social, podendo ser concebidas como
merecedoras de punkâo, pois podem causar danos
graves, morais e/ou ffsicos. No que se refere à medida das
condutas anti-sociais e delitivas, é evidente no Brasil a
escassez de instrumentos dessa natureza. O presente
estudo teve como objetivo adaptar para o contexto
brasileiro a Escala de Condutas Anti-sociais e Delitivas.
Em razâo da extensâo do instrumento, que é
originalmente composto por 40 iterts distribufdos em dois
fatores, objetivou-se validâ-lo em uma versâo reduzida. O
esttldo foi dividido em duas etapas. Na fase inicial,
selecionou-se os dez itens de cada fator que apresentaram
maior saturaçâo nos seus respectivos fatores; para isso,
utilizou-se uma anélise fatorial confirmatöria. A amostra
final /oi de 486 sujeitos, sendo estes estudantes do ensino
fundamental, a maioria da rede particular (58,20/4. As
idades variaram de 8 a 16 anos (M = 11,7, DP = 1,47),
sendo a maioria do sexo masculino (58,10/4. Os sujeitos
responderam a Escala de Condutas Anti-sociais e
Delitivas (CAD), adaptada com 20 iterts. A escala de
respostas foi de dez pontos, variando de O = nunca a 10 =
sempre. Os sujeitos também responderam questöes söcio-
demogrâficas como sexo, idade etc. Utilizou-se um
procedimento padrâo e nas anâlises estatfsticas
utilizaram-se os programas SPSSW IN 10.0 e LISREL 8.0.
Através de uma anâlise fatorial confirmatöria, com o
método de extraçâo UL (Unweighted Least Squares),
verificou-se a bondade de ajuste do instrumento. A
soluçâo bi-fatorial obtida revelou-se adequada, *2 (169) =
423,02; *2 / Graus de Liberdade = 2,50; GFI = 0,99, AGFI =
0,9% e RMSR padronizado = 0,064. Todas as saturaçöes
dos iterts nos fatores foram estatisticamente diferentes de
zero (t > 2,56, p < 0,01). No fator condutas anti-sociais, os
lambdas (*, pesos fatoriais) foram de 0,49 a 0,89; e no fator
iondutas delitivas, de 0,84 a 0,94. A correlaçâo entre tais
fatores, definida através do PHI, indicou uma natureza
oblfqua (+ = 0,78, p < 0,01). Em seguida, cortsiderando o
conjunto de 10 itens para cada fator, foram calculados os
fndices de corsistência intem a; verificou-se que o fator
condutas anti-sociais apresentou um * = 0,8% e condutas
delitivas, + = 0,93. Diante dos resultados, comprova-se a
validade de cortstruto do CAD (versâo reduzida). Espera-
se que este seja utilizado em pesquisas futuras com a
finalidade de se conhecer mais sobre o construto em
questâo, bem como verificar sua relaçâo com outras
variâveis pertinentes, como, por exemplo, os valores
humanos, a personalidade, as prâticas parentais, entre
outras.
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limitou aos movimentos (principalmente). A teoria
pitagörica e a Psicologia Matemâtica, ambas fornecem a
certeza da possibilidade de utilizaçâo da matemâtica para
o conhecimento de certos fenômenos. Luce e Galileu
afirmam que a experimentaçâo e a teorizaçâo em
linguagem matemética sâo indispenséveis para a
metodologia cientffica. Todavia, o primeiro entende que a
teoria precede a observaçâo e a experimentaçâo,
J'ustificando a axiomatizaçâo. Galileu entende que a
observaçâo é direta, o que apöia o empirismo.

Tolsista de lrticiaçio Cientffica (PIBIC/CNPq/UFU)
''Bolsista de Mestrado (CNPq/UnB)
Palavras-chave: Psicologia Matemética, Epistenwlogia,
Metodologia Cicrll//' ca

METD 03 ASIEM  : INSTRUMENTO DE TIUAGEM
PARA PLANEJAMENTOEDUCACIONAL. *Mércia
Regina Fumagalli Marteleto; Mércia Rcgfnl M.pedromônico &
Jflag Perissinoto
Universidade Federal de sJo Paulo -Escola Paulista de
M edicina Hifr?JrDlc

O Autismo se caracteriza pela presença de um
desenvolvimento acentuadamente anormal ou
prejudicado na interaçào social e comunicaçâo, e um
repertörio marcantemente restrito de atividades e
interesses. Prejufzo severo e invasivo em diversas âreas do
desenvolvimento: habilidades de interaçâo social
recfproca, habilidades de comunicaçaozou presença de
comportamento, interesses e atividades estereotipados.
Severa desordem que afeta o desenvolvimento cognitivo e
afetivo de seus portadores.'' (DSM-IV, 1994). Durante
muito tempo acreditou-se que o autismo estaria
relacionado a fenômenos esquizofrênicos, e o seu
diagnöstico descrito dentro das psicoses infantis. Em 1943,
Leo Kanner descreveu o autismo infantil dentro do
capftulo das esquizofrenias e o caracterizou como
''autismo extremo, obsessividade, estereotipia e ecolalia'' e
deu o nome à esse quadro de ''Disttirbio Autfstico do
Contato Afetivo. Em 1949, o mesmo autor passou a
denominar tal quadro como ''Autismo Infantil Precoce'' ,
descrevendo-o como no
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espectro de transtornos (Winp 1986) o que possibilitou
observar uma perspectiva sindrômica para o Autismo.Na
terceira edkao revisada do Manual DSM-III-R (APA,
1989) os critérios diagnösticos foram ampliados e
passaram a ser intitulados de Disttîrbios Globais de
Desenvolvimento subtipo Disttîrbio Autista. Com a
Décima Revisào da Classificaçào Intemacional de Doenças
e Problemas de Salide Relacionados (CID 10, 1993), foi
possfvel observar o aperfeiçoamento nos critérios
diagnösticos e nas definköes de trarkstomos mentais e de
comportamento. Em 1994, a American Psychiatric
Association (DSM-IV), atualizando os critérios
diagnösticos utilizados no DSM-III-R, classificou o
Transtorno Autista como um subtipo entre os Trartstomos
Invasivos do Desenvolvimento. Com o Autismo
classificado dentro dos Transtomos Invasivos do
Desenvolvimento tomou-se necesslria a utilizaçâo de
instrumentos diagnösticos que possibilitassem a
obselwaçâo e avaliaçâo da criança para o diagnöstico
diferencial.No Brasil as escalas de avaliaçâo e os testes
psicolögicos para diagnöstico de Transtorno Autista ainda
sào algo escasso.o ASIEPQ ( Almond,1993), é um teste de
triagem para a criança com autismo e contém cinco
subtestes com o objetivo de identificar a gravidade e
proporcionar um planejamento educacional para essas
crianças. Os 5 subteste - ABC, Modelo do Comportamento
Verbal , Avaliaçâo da Interaçâo, Modelo Educacional e
Velocidade de Aprendizagem possuem objetivos
especfficos e sugestao do profissional dentro da equipe
que deve utiliza-lo. Este teste foi elaborado por volta de
1975 , a sua aplicaçâo e validaçào envolveu amostra de
autistas de quase todos os estados dos Estados Unidos da
América. O material foi aplicado nas escolas que tinham
crianças com autismo por uma equipe mutiprofissional
(psicölogos, fonoaudiölogos, professores e pediatras).
Objetivamos apresentar a traduçâo do ASIEPQ feita para
o portugttês e delinear as propostas de cada subteste.
Consideramos importante a busca de instrumentos que
permitam descrever e situar âreas afetadas do
desenvolvimento, pois sua aplicaçâo por profissionais
qualificados e conhecedores da ética da utilizaçâo dos
mesmos facilitam propor uma intervençâo essencial
adequada à criança.

Palavras-chave:
instrumento.

autismo, diagnéstico, frcfftllfib deuma dificuldade profunda
contato com as pessoas, um desejo obsessivo de preservar
estâveis as coisas e as situaçöes, uma ligaçâo especial aos
objetos, a presença de uma fisionomia inteligente e
alteraçöes de linguagem , que refletiam as dificuldades no
contato e na comunicaçâo interpessoal. Dando
continuidade aos estudos de Kanner, vârios autores
tentaram delinear critérios diagnösticos a partir da
observaçâo e descrkâo de casos clfnicos, para fornecer
caracterfsticas comportamentais e psicolögicas observadas
nas crianças com profundas alteraçöes em seu
desenvolvimento psico-afetivo.t Winp 1981). A distinçâo
entre Autismo, Esquizofrenia e Psicose foi sempre
discutida e revisada sob diferentes pontos de vista.
(Assunçâo, 1995).

seAs caracterfsticas comportamentais, como critério para
diagnöstico diferencial, surgiram na terceira edkâo do
American Psychiatric Association (1980), o DSM 111, que
definiu o Autismo como Distûrbio Pezvasivo do
Desenvolvimento (PDD) e o diferenciou de patologias do
quadro de Psicose Infantil. Estudos epidemiolögicos
permitiram concluir que a sfndrome de Kanner nâo é uma
condkâo tinica especffica, mas uma pequena parte de um
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METD 04 CRENCAS DE EFIC/CIA DE PROFESSORES:
FATORES SUBJACENTES EM UM INSTRUMENTO DE
MEDIDA. JoséAloyseo Bzuneck e Sueli Ldi Ruhni
Guimarnes (Universidade Estadual de Londrina- Pr.)

Crenças de eficécia de professores consistem em
julgamentos sobre suas pröprias capacidades de organizar
e realizar determinadas açöes para conseguir certos
objetivos (Bandura, 1997). Um grande ntimero de
pesquisas, nestes tiltimos anos, atesta que esse corkstructo

relaciona com empenho, comprometimento e
persistência dos professores e com ausência de estresse;
com motivaçâo e desempenho de alunos. Tais resultados
permitem a conclusâo de que se trata de uma variâvel
merecedora de ser avaliada e explorada na pesquisa
psicoeducacional. Entretanto, os pesquisadores têm
encontrado dificuldades em relaçâo a irustrumentos de
medida, de modo que sejam atendidas as propriedades
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psicométricas e as exigências de validade de constructo. esforço em direçâo a metas organizacionais, condicionada
Entre as diversas escalas existentes, a de Woolfolk & Hoy pela capacidade do esforço de satisfazer alguma
(1990) foi bastante utilizada, inclusive no Brasil, como na necessidade do indivfduo''. Nas dtcadas de oitenta e
pesquisa de Bzuneck, envolvendo 529 professores. O noventa, teorias de motivaçâo baseadas em pressupostos
questionârio de Woolfolk e Hoy consta de 20 iters ou cognitivistas ganharam enorme visibilidade na literatura
afirmativas, numa escala Likert de seis pontos. A anàlise intemacional e continuam a aparecer, principalmente em
fatorial dos autores do instrumento original havia modelos que in' vestigam correlaçöes com critérios
conclufdo por dois fatores que foram denominados, importantes de desempenho. No Brasil, embora
respectivamente, de Eficâcia Pessoal (com 12 itens) e de discussöes sobre a motivaçio de trabalhadores sempre
Eficlcia do Ensino (com oito itens), ou seja, com referência estejam presentes em cfrculos administrativos, uma maior
à eficâcia dos professores em geral. Exemplo de item de sistematizaçâo se faz necessâria no intuito de buscar, junto
Eficlcia pessoal: ''Quando realmente tento sei que posso aos pröprios trabalhadores, aquela teoria que melhor se
dar conta dos alunos mais diffceis''. Item de Eficlcia do adequasse à realidade brasileira. Desta forma, com o
Ensino: ''Um professor tem muitas limitaçöes porque o objetivo de construir e validar um irtstrumento de
ambiente de casa do aluno exerce grande influência sobre medida, foram empregadas as seis teorias mais
o desempenho dele''. O presente trabalho teve por freqûentemente citadas na literatura: Teoria ERC
objetivo identificar as propriedades psicométricas do (existência, reconhecimento e crescimentolz Teoria das
mesmo instnlmento em sua versâo para o português. Necessidades, Teoria de Avaliaçao Cognitiva, Teoria de
Como procedimento, foi aplicada a anâlise fatorial aos Determinaçâo de Metas, Teoda da Equidade e Teoria da
dados de uma sub-amostra de 440 professores brasileiros, Expectativa. Foi corstnlfdo um irtstrumento contendo
integrantes do conjunto maior do esttldo de Bzuneck. A quarenta e sete questöes que abarcavam as seis teorias
anélise fatorial exploratöria, com rotaçâo varimax, que foi aplicado a duzentas e cinqûenta e uma pessoas,
identificou dois fatores principais, com valor pröprio empregadas em organizaçöes ptîblicas e privadas da
maior do que 1,00 e que explicam 29,71% da variância dos regiâo do Tdângulo Mineiro, sendo 48,6% do sexo
dados. O fator .1, correspondente à escala de eficécia masculino, com idade média de 29,56 anos e tendo o
pessoal, acolhe 12 itens com carga de saturaçâo de pelo segundo grau completo como escolaridade média. Os
menos 0,30. Entretanto, para o fator 2, que corresponde à dados foram submetidos à Anâlise Fatorial (rotaçào
escala de eficâcia do ensino, o item 9 nâo atingiu o valor oblimin , eigenvalue de 1,5 e cargas fatoriais mfnimas de
crftico (''A quantidade do que um dado aluno pode 0,35). O instnzmento final mostrou-se composto por três
aprender relaciona-se prioritariamente com sua base fatores: o primeiro, denominado ''Recompersas Extemas'',
familiar''), resultando na proposta de sua eliminaçào. com dezenove items (com cargas fatoriais entre 0,35 e0, 82
Portanto, o somatörio da escala total baixaria de 20 para e Alpha de Cronbach de 0,93), o sepmdo denominado
19 itens. O grau de corksistência intema entre os itens de ''Relacionamento no Trabalho'' (com cargas fatoriais entre
cada fator foi também levantado. Assim, o alpha de 0,36 e 0,64, e Alpha de Cronbach de 0,82) e o terceiro
Cronbach para o fator 1 foi de 0,73; para o fator 2, denominado ''Satisfaçâo de Necessidades Bâsicasf', com
exclufdo o item 9, alpha = 0,61. Com tais propriedades cargas fatoriais entre 0,39 e 3,76. e Alpha de Cronbach de
psicométricas, a versâo brasileira da escala de Woolfolk e 0,79. Estes resultados apontam uma clara sobreposkâo de
Hoy representa uma opçao segura para pesquisadores na postulados nas seis teorias empregadas no estudo que nào
Jrea. Entretanto, levandœse em conta que, de acordo com se distinguem nos pressupostos globais. O irtstnlmento
Bandura (1997), a avaliaçâo das crenças de autœeficâcia final mostrou, pelas suas caracterfsticas psicométricas,
deve contemplar a especificidade de cada sittlaçâo, resta a adequado a uma utilizaçâo com firts acadêmicos. Como
sugestào de que outras escalas similares possam ser agenda de pesquisa para o futuro, os autores sugerem a
cortstrufdas, que focalizem aspectos bem especfficos do utilizaçâo do instrumento em investigaçöes que busquem
contexto de ertsino, como tamanho da classe, nfvel de correlaçöes com cdtérios de desempenho, tanto
conhecimentos prévios de alunos, entre outros. individuais quanto organizacionais.

Palavras-chave: Crenças de c/cfidl de prohssores - Escala de Palavras-chave: Motivaçao no Trabalho, lnslmn:cnlo de
cpclflff'fn de e/cfkic - Motivaçâo de projessores Medida, Validaçno.

METD 05 TEOIUAS CONTEMPORANEAS DE
MOTIVAG O NO TRABALHO: CONSTRUG O E
VALIDAG O DE UMA MEDIDA BM SILEIM . Sinhio
Gcwifk Jûnior, Ariadney Vivian Ferreira*, Clâudia Garda
Parente*, Elisane Rtdrigxes Leno*, Ewellyne Lima Lopes*,
Fabiana Ferreira de Sousa*, Tatiane Gadia Cunha* (Faatldade
de Psicologia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia,
MG).

MED  06 AVALIAG O NEUROPSICOLX ICA:
CONTRIBUIX ES TEURICO-PG TICAS PARA A
PSICOLOGIA E iREAS AFINS. Egldio Josl Romanelli,
Tatiana 1. J. de S'J Riechi, l-Graziele Aline Zcnta'; 2-;r;In0 /t
Strapasson*, Ane Caroline Bc?'rc*, Patrida de 5J+, Taisa 8.
Griin*, Carcline G. de Salvo*, Renata P. Alves*, Michele R.
Barbosa*, Ana Luiza M endes*

Atualmente, no Brasil, é comum o uso de testes
neuropsicolögicos estrangeiros que nâo sâo devidamente
adaptados para a realidade social brasileira. Tais testes
nâo sâo, portanto, adequados para a obtençâo de
diagnösticos precisos e podem resultar em erros de
compreertsâo e comprometimento do tesie. Devido à
necessidade de um material preciso e rigorosamente
construfdo para a avaliaçâo justifica-se a pertinência da
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O tema da motivaçâo no trabalho, presente hé algumas
décadas no âmbito da Psicologia, ganhou novas
abordagens apös o advento do paradigma cognitivista.
Tradicionalmente definida como o resultado da interaçâo
entre o indivfduo e , a sit-uaçâo, a conceituaçâo de
''motivaçâo no trabalho'' passa a ser encarada como
''vontade do indivfduo de empregar altos nfveis de
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presente pesquisa. A pesquisa tem como objetivo a
adaptaçâo e padronizaçâo da bateria de testes
neuropsicolögicos Luria-christeruses visando sanar a
carência de instnlmentos de avaliaçào diagnöstica
adequados à realidade söcio-cultural brasileira, tendo
como populaçào crianças, adolescentes e adultos de
diferentes faixas etsrias e graus de escolaridade e o
desenvolvimento de um instrumento de avaliaçào de
baixo custo. A bateria é composta por dez testes que
promovem um mapeamento qualitativo das funçöes
cerebrais superiores. O trabalho inicia-se com pré-
adaptaçio dos testes (fasel), a partir de sua forma
original, na qual é realizada uma seleçâo de estfmulos
visuais, verbais e cinestésicos, editoraçâo grâfica e revisâo
do material confeccionado. Este material é levado a
campo, iniciando a fase 2. Nesta etapa, tem-se a aplicaçâo
do teste em sujeitos de gnlpo controle (sem histörico de
comprometimento neurolögico). Os dados coletados
possuem natureza qualitativa (questöes de testagem
obtidas antes e depois do teste ir a campo) que visam a
verificaçâo da validade técnica e funcional dos estfmulos e
natureza quantitativa (respostas dos sujeitos do grupo
controle) que permite o levantamento estatfstico das
respostas através do teste nâo paramétrico de Fisher e da
anâlise da porcentagem de erros por sujeitos. Estas
anJlises possibilitam a adaptaçao e a revisào do
instrumento. A seguir, inicia-se a fase 3, quando os
procedimentos de ida a campo, anâlise de dados e
adaptaçâo se repetem, finalizando com a padronizaçâo
piloto do material. No caso dos procedimentos estatfsticos
indicarem a necessidade de que se faça uma nova revisio,
o teste seré encaminhado para a fase adicional 4 e se
necessârio para a fase 5. Apös a padronizaçâo piloto,
inicia-se a aplicaçào do material em um grupo
experimental (sujeitos com histörico de comprometimento
neurolö' gico). Os dados coletados através da aplicaçào
neste grupo serào comparados a testes que sâo atualmente
utilizados no processo de avaliaçâo diagnöstica. Temos
até o presente momento um teste na fase 3, um teste na
fase 4, dois testes na fase 5 e seis testes padronizados
(padronizaçâo piloto). A organizaçâo e validaçâo da
bateria de testes neuropsicolögicos Luria-christerksen
possibilitarâ a anâlise e a mensuraçâo das funçöes mentais
superiores de forma eficaz e objetiva.
A pesquisa conta com fomento do PIBIC/CNPq
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traz indagaçöes sobre a legitimidade do conhecimento das
pesquisas que tratam sobre a infância. Partindo desses
questionamentosz pensamos que a metodologia
norteadora de pesquisas sobre o desenvolvimento
humano deve estar preocupada com a dinamicidade deste
processo, bem como estar atenta ao contexto onde ests
sendo realizado o trabalho, jâ que as crianças estâo
situadas em uma realidade söcio-histörico também
dinâmica. Portanto, é relevante a contextualizaçâo da
pesquisa jâ que o fenômeno assume significados e
especificidades linicos. Pode-se perceber que as
metodologias de pesquisa, e mais especificamente a com
crianças, exigem do pésquisador uma gama de cuidados
ao se construir os instrumentos para a coleta de dados,
pois a exigência na criatividade e ao mesmo tempo a
flexibilidade necessària na postura do pesquisador faz
com que o mesmo encontre muitas dificuldades no seu
trabalho. Outro grande desafio é a escassa produçao de
materiais sobre entrevistas com criança como um
irustrumento confilvel de coleta da narrativa de sujeitos de
pouca idade. Isto é comprovado pela resistência
demonstrada por algurts pesquisadores em adotar o
método de entrevista com crianças. A presente pesquisa
teve como foco um estudo com crianças com idade entre 4
a 6 anoj, de uma irkstitukào de Educaçâo Infantil. O
objetivo foi investigar o que as crianças pensam sobre a
sua infância. A Teoria das Representaçöes Sociais serve de
sustentaçâo para a interpretaçâo de dados coletados, pois
apresenta como os conceitos foram construfdos
socialmente e adquirem significados detenninados pela
cultura. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas
com seis crianças que relataram o que perksam sobre a
infância, as brincadeiras de crimxa' a importância da
faml-lia, a relaçâo com o adulto e o papel da escola. Os
dados coletados foram categorizados de acordo com a
anâlise de conteûdo. Os resultados indicam que a criança
mantém o discurso do mundo adulto sobre o que deve ser
a infância, reproduzindo nas suas falas o que deve ser
vivenciado. A realizaçâo deste trabalho possibilitou dar
voz e vez à criança na tentativa de compreender os
desafios que caracterizam o universo infantil.

Palavras-chave: metodologia de pesquisa, crianças, entrc ista
- M ETD

Os graduandos 1 e 2 contam com Bolsa de Pesquisa
PIBIC/CNPq

Palavras-chave: 1) Avaliaçâ'o Neuropsicolégica; 2) Aikplcffib
e padronizaçno de testes; 3) Mapeamento das Funfles Cere

M ETD 08 DADOS PRELIMINARES PAM  A
ELABOM G O DE UM SISTEG  DE REFERVNCIA
NACIONAL SOBRE INSTRUMENTOS DE AVALIAG O
PSICOLYGICA. Paula f'crncndfl Savaris*, Sara Vidiane
Fernandes da Silva*, Jkrnflik Ottat*, F'crrlcrlffc Freitas*, Ana
Paula Porlo Noronhaw. yblb Carlos Alchieri** Ricardo
Primi-. ( Universidade Sfib Frandsco - SP, Lflàcrflllrio de
Instntmentos de Apnlinffib Psicolôgica - LJAP Universidade ffo
Vale do Rio dos Sinos - RS )

A idéia de uso dos irtstrumentos, originâria na década de
30, caracterizava a açâo do profissional como mais bem
amparada no contexto cultural em uma ciência do
comportamento humano, onde o desenvolvimento destes
irtstrumentos ganhava um forte impulso para a
aplicabilidade do entendimento psicolögico nas mais
diversas âreas de atuaçâo. Posteriormente, nas décadas de
60 e 70, os irstrumentos foram criticados e o seu uso
reduzido; dentre os motivos podemos citar o advento do
pensamento humanista e, principalmente no Brasil, a

30l

METD 07 A UTILIZAG O DA ENTREWSTA COM
CRIANCAS DE 4 A 6 ANOS: DESAFIOS DESTA
METODOLCMIA. Josiane da Silva Delvan e Bârbara
Radovanski Galvno Turso de Psicologia, UNIVALI, Itajat', S.
C.)

As pesquisas sobre a infância tomaram-se mais
importantes na medida em que se compreendem o
desenvolvimento humano como um processo dinâmico de
transformaçâo do organismo que interage com o meio no
qual estâ irtserido. No entanto, muitas pesquisas enfocam
a infância como algo que pude ser explicado na
perspectiva do adulto para a criança, e esta constataçâo
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associaçào dos modelos de avaliaçâo com a cultura técnica
norte-americana. Atualmente, a avaliaçâo psicolögica
voltou a ter sua importância e seu status na prâxis do
psicölogo, no que se refere às perspectivas intemacionais
ou nacionais. Sendo assim, a emergência atualmente
centra-se na discussâo da qualidade e da elaboraçào de
irkstrumentos nacionais de avaliaçào psicolögica. Tendo
em vista a necessidade de pesquisas sobre os
instrumentos de avaliaçâo psicolögica, o presente trabalho
tem como objetivos apresentar dados preliminares para a
elaboraçâo de uma base de dados sobre os instrumentos
nacionais comercializados no pafs; identificaçào e
caracterizaçào das principais informaçöes a respeito dos
instrumentos; descrkâo dos principais indicadores
técrticos como: validade, precisâo, padronizaçâo e
caracterizar os testes mais utilizados pelos profissionais
de psicologia em diversos contextos. Foram consultados
172 irkstrumentos psicolögicos comercializados no Brasil,
identificando e caracterizando as principais informaçöes
quanto a base psicométrica e as pesquisas de atualizaçao
das suas normas. Assim, coletaram-se as informaçöes de
122 testes de avaliaçâo psicolögica encontradas em seus
manuais e transcreveu-se os registros coletados em um
arquivo eletrônico, sendo esses os mais representativos
quanto a variâvel medida: 22,95% inteligência; 34,43%
personalidade; 14,75% aptidöes/ habilidades. Quanto a
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origem da produçâo dos instrumentos, 55,74% sâo
nacionais e 44,26% intemacionais. Verificou-se que, dos
testes comercializados, três editoras brasileiras se
destacam: 37,70% CEPA; 29,50% Vetor e 14,75% Casa do
psicölogo. Sâo apresentados os indicadores referentes aos
coeficientes de validade e precisào dos testes com as
principais técnicas utilizadas para sua elaboraçào.
Verificou-se quanto a existência de dados de indicadores
técnicos encontrados nos manuais, 44,26% possuem
alguns indicadores de precisâo e 55,74% nâo a possuem;
4876% possuem algum indicador de validade e 51,64%
nâo possuem. Os resultados quanto as normas dos
instrumentos sâo discutidos e demoastrados nas normas
de interpretaçâo e a sua atualizaçào. Este trabalho
pretende subsidiar futuras açöes quanto a elaboraçâo de
uma base de dados tinica no pafs, coadunando assim com
as idéias presentes na resoluçâo 025/2001 do Conselho
Federal de Psicologia e os objetivos do Irkstituto Brasileiro
de Pesquisa em Psicologia - IBAP. Os resultados obtidos
até o momento foram de extrema importância para a
implantaçâo desta base de dados relacional sobre os testes
psicolögicos comercializados no Brasil.

Apoio Fapesp.

Palavras-chave: instrumentos psicol6gicos, c'pfl/icffib
psicolôgica, psicometria.
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ORG 01 ERGONOMIA COGNITIVA: UM ESTUDO
PILOTO SOBRE A INFLUZNCIA DA EXPEG NCIA E
DA ESTRUTUM  DO SITE NO DESEMPENHO. Emt'lia
Chamma Liutkeviciene*, Beatris Bravo Ramos*, Clarissa Costa
2: Barros*, Jtilia Issy Asrf/ll(?, Alexanâre Magno Dias
Silvinoêh Maurkio Miranda ,%rrncl'' (Laboratôrio de
Ergonomia, Departamento de Psicologia Scckl e ib Trabalho,
Universidade de Brasilia, Brasl-lia, DF).

ORG 02 ERGONOMIA APLICADA AO SERVICO DE
ATENDIMENTO AO PZBLICO: CONSTRUN O E
VALIDAG O DA ''ESCALA DA LX ICA DO USUXRIO
- ELU''. MJHO César Ferreira (Laborat6rio de Ergonomia,
Universidade de Brast-lia, Brast-lialDF); Elka Lima Hostensky**
tLfpl/crlttirfo de Ergonomia, Universidade de Brast-lia,
Brasiliap F); â/nfilk Raquel Pérez-Nebra* (Lc&r;llJrk de
Ergonomia, Universidade de Brasl-lia, 8rcsffif/lf)

O presente estudo em ''Ergonomia do Serviço de
Atendimento ao Ptiblico - Ergopublic'' realizou-se em uma
instituk:o pûblica estadual e teve como objetivo
investigar os aspectos relacionados ao comportamento
dos usuârios, suas percepçöes e atitudes quando nesse
contexto, ou seja, a lögica que orienta a conduta desses
usuârios. Nesse sentido, foi constnlfda e validada uma
escala para aferir a ''Lögica do Usuârio'' em situaçào de
atendimento ao ptîblico com base nos conhecimentos de
psicometria e ergonomia. A primeira etapa, caracterizou-
se pela realizaçao de entrevista semi-estruturada (N=20
sujeitos), usuârios dos servkos da repartkâo ptiblica. Os
resultados possibilitaram elaborar quatro fatores: conforto
no local de atendimento; ' gestâo de servkos;
hébitos/preferências dos usuârios; e relaçâo interpessoal.
Os fatores foram investigados com base em 46 iterts,
validados semanticamente, apös anâlise de juizes. O
instrumento piloto (questionârio) constava de 46 iterts,
instruçöes de preenchimento, uma escala do tipo Likert (5
pontos) e dados söcio-demogrâficos. .A amostra total foi
de 800 participantes, mas, para firts de anâlise fatorial,
reduziu-se para 352 sujeitos, de forma a igualar a
quantidade para 50% do sexo masculino e 50% do sexo
feminino. A idade média foi de 34,64 anos (DP 10,27) e a
escolaridade foi, em média, de 20 grau completo. Os
indicadores foram favorâveis a fatorabilidade, o teste de
Esfericidade de Bartlett foi de 2569,414 e a medida de
adequaçio da amostra ''Kaiser-Meyer-olkin (KMO) = ,775
para p< ,000. A etapa de limpeza do banco de dados
ocorreu com base em freqûências, verificaçào de missings
e boxplots. O método promax permitiu identificar a
existência de três fatores. O fator 1 foi intitulado de
''Imagem do Atendente'', com 11 itens e um a = 0,8290; o
fator 2 diz respeito à ''Imagem da Gestao Institucional'' e
contou com 08 itens e a = 0,6928. Jâ O fator 03 apresentou
iterts Misturados (07 itens, a = 5083), ficando, portanto
destinado à reserva técnica e nâo acrescido à versâo final
do irtstrumento. A ''Escala da Lögica do Usuârio - ELU ',
na sua tiltima versâo, abrange 19 itens e abre perspectivas
para estudos futuros sobre o tema. Acredita-se que esse
irtstnlmento possa contribuir para os avanços em
ergonomia, principalmente no processo de diagnöstico do
servko de atendimento ao pliblico, tendo em vista sua
validade fatorial com bom fndice de precisào que a
recomenda para aplicaçöes no estudo da temética.

Palavras-chave: Ergonomia, Scrt/ffo de Atendimento ao
Ptiblico, L6gica do Ustlffria

O crescimento da informatizaçào, aliado à utilizaçào cada
vez maior da Intemet como meio de divulgaçào de
informaçöes, estabeleceu uma nova forma de relaçào entre
as organizaçöes e seus clientes. O uso da Intemet como
meio de comunicaçâo, transmissâo de dados e como
ferramenta de trabalho estâ cada vez mais integrado ao
cotidiano das pessoas. Segundo dados do Programa
Sociedade da lnformaçâo do Ministério da Ciência e
Tecnologia (2000), havia no Brasil cerca de 3,8 rnilhöes de
computadores conectados à Internet. Essa crescente
popularizaçâo da Intemet faz com que pessoas das mais
diferentes camadas sociais, culturais e intelectuais,
tenham acesso à irtformaçào disponibilizada nesta rede.
Usuârios com pouco ou nenhum conhecimento em
informâtica, passam a ter acesso a dados espalhados por
quase todas as partes do planeta. A literatura aponta que
a diferença entre experts e debutantes encontra-se na
gestâo de recursos e nâo no volume de conhecimentos,
assim, o objetivo do estudo é verificar como estratégias
cognitivas aprendidas anteriormente e a configuraçâo do
site influenciam na aprendizagem da estrutura de
navegaçâo do site. O site escolhido para anâlise foi de
uma empresa de telefonia mövel. A metodologia incluiu
uma anâlise heurfstica baseada em onze critérios. Destes,
oito critérios foram retirados da apostila de ergonomia de
interfaces humano-computador elaborada pelo Dr. eng.
Walter de Abrel Cybis (1997); sendo avaliados por meio
de uma anâlise de especialista utilizando o checklist -
irustrumento de anâlise ergonômica de sof- ares para
avaliar a usabilidade de sites. Os outros três critérios
foram propostos por Sannet e Silvino em uma pesquisa
para construçâo de um irtstrumento para avaliaçâo de
pJginas de internet. Este instrumento também foi
utilizado na presente pesquisa para avaliar as reclamaçöes
dos sujeitos ao navegar na pâgina (avaliaçâo eyta acerca
dos onze critérios). Também foi utilizado como meio para
avaliaçâo da pâgina uma anâlise de tarefas. Esta anâlise
de atividade por observaçâo participativa se utilizou 10
sujeitos com tempos de navegaçâo em intemet diferentes,
todos com nfvel superior. As tarefas foram realizadas por
meio do uso de ferramentas existentes na pâgina avaliada
e os pesquisadores avaliaram os modos operatörios
utilizados por cada sujeito. Os resultados obtidos por
meio da anâlise de especialista apontam, no site de
telefonia mövel avaliado diversos problemas de
conduçâo, carga de trabalho, controle explfcito,
adaptabilidade, gestâo de erros, coerência, significado dos
cödigos e denominaçöes; resultados estes que corroboram
os encontrados por meio da anélise de tarefas e aplicaçâo
do irkstrumento. Esses resultados apontam diversos
problemas ergonômicos encontrados neste site e indicam
a necessidade de pesquisas mais aprohm dadas.

Palavras-chave: Informâtica, Eqonomia Cognitiva, Intenwt.

ORG 03 ATEMXMENTO AO PUBLICO E
USABILIDADE DE SOFFWARE: LUGICA DO
ATENDENTE VERSUS LX ICA DO PRX RAMA.
Thiago Lmcs Canwiro*, ProjDr. Mffrfo Char Ferreira
(L/IO?UIJHO de Ergonomia, Universidade de Brasilia, Brast-lia-
DF)
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Realizou-se uma anâlise ergonômica extrfnseca de um
software usado por atendentes banc4rios, com o objetivo
de identificar eventuais conflitos entre a lögica operativa
dos trabalhadores e a lögica segundo a qual o programa
foi concebido, além dos impactos que acarretariam sobre
os primeiros e sobre o processo do atendimento. Partiu-se
da hipötese de que, se o programa houvesse sido
desenvolvido sem considerar os aspectos da atividade
real do atendimento, existiram incompatibilidades de
Interface Humano-computador (IHC) que demandariam
esforço cognitivo de seus usuârios para solucionâ-las ou
esquivé-las. Para descrever o processo de elaboraçào do
software, entrevistaram-se cinco desenvolvedores do
programa (dois resportsàveis pelo planejamento da
estrtltura-base e três pelo sub-aplicativo ''cadöes'')
confonne roteiro semi-estruturado, com gravaçào em fita
cassete, de duraçao média de 32 minutos. Para a
identificaçâo dbs conflitos de interaçâo, formaram-se dois
rupos de cinco atendentes, separando-se experts e
debutantes conforme freqiiência de uso do programa.
Realizaram-se ertsaios de interaç:o, que duraram em
média 26 minutos, simulando a venda de um cartâo de
crédito a um cliente fictfcio e portador adicional conforme
roteiro semi-estruturado, com gravaçào das verbalizaçöes
em fita cassete e registrando-se as ocorrências de erros e
passos excedentes em protocolo de observaçào do
comportamento (amostragem por evento). Os dados
foram analisados a tftulo de estudo de caso. Houve uma
corroboraçâo da hipötese pelos resultados. O processo de
elaboraçio descrito pelos desenvolvedores previa
participaçâo residual usu/rio-final, realizada através de
reclamaçöes e sugestöes apös a implementaçào do
software. Detectaram-se conflitos entre as lögicas do
atendente e do sistema que nâo foram antevistos por este
modelo de desenvolvimento ''tecnocêntrico'' (que
subordina a interatividade do programa aos seus aspectos
funcionais). Nove ususrios (destes, quatro experts)
apresentaram dificuldades na localizaçâo de sub-
aplicativos no menu principal (devido a emprego de
rötulos pouco significativos), memorizando ou testando a
esmo as etapas para encontré-los. Quatro debutantes e
quatro experts tiveram dûvidas sobre preços e limites de
crédito do cal-tâo oferecido (estas informaçöes estavam
ausentes na tela), o que exigia memorizaçâo dos
normativos da empresa e esforço para compreender as
opçöes dos menus. Sete usuârios extrapolaram o limite de
caracteres admitido para o preenchimento do nome
personalizado do cliente para o cartâo, e quatro deles
reincidiram no preenchimento do nome do portador
adicional (dada a ausência de proteçâo contra erros); isto
atrasava o trabalho, mas nâo 1he representou um
impedimento. Por fim, o nome do cliente, critério default
para busca do cadastro, retomava dados indesejâveis, e
quatro usuérios tiveram dificuldade para ativar outro
campo, fazendo-se necessâria a previsâo do
cadastramento abreviado do nome e a utilizaçâo de
informaçöes adicionais para distinçâo entre homônimos.
Os conflitos encontrados em campo causavam re-trabalho
e exigiam demasiado trabalho cognitivo para atender às
demandas do sistema, rebaixando as necessidades do
cliente para segundo plano. As anâlises destes resultados
subsidiaram a elaboraçâo de recomendaçöes dirigidas à
equipe desenvolvedora do sof- are, com a finalidade de
sanar os problemas encontrados e repertsar seu processo
de planejamento.

Resumos de Comunicaçâo Cientsca
Palavras-chave: Ergonomia, Inteface Humano-computador,
Alalfff//lc/làp ao Pûblico

ORG 04 ACESSIBILIDADE DO DEFICIENTE MENTAL
SEVEM MENTE PREJUDICADO AO TRABALHO:
ANiLISE DA ROTINA E MODIFICAG O DO
AMBIENTE. Rafael Siqueira de Gifïalcrlds+', Celso Goyos
(Lf10rcI(iH(? âe Aprendizagem J'1tI?nJ?:fl, Multimidia Interativa
e Ensino Injormatizado - Prqrama de P4s Graduaçâ'o em
f'f/ifcufé'p Especial/ Universidade Federal de SJP Carlos - SP) e
Luis Carlos Paschoareli (Departamento de Desenho
Industrial/universidade Estadual Paulista- Campus de Ffwrlf -
SP)

O ingresso do deficiente mental no trabalho é um tema
ainda pouco estudado e sua real implementaçâo depende
nâo somente de pesquisas, mas também 'de um grande
planejamento organizacional envolvendo todas as partes
interessadas (empresârios, instituköes que provêm
treinamento, pais e deficientes) para que haja um real
engajamento de sua pràtica no cotidiano. Para que o
trabalho desenvolvido por deficientes mentais,
principalmente aqueles que pojsuem um alto grau de
deficiência, seja desenvolvido com sucesso, muitas vezes
se faz necessâria a adaptaçâo do ambiente de trabalho,
para que este tenha um aspecto instrucional, promovendo
um maior aproveitamento das condköes oferecidas e
possibilitando maior engajamento e produtividade. Nesta
pesquisa, foram feitas observaçöes sistemâticas em
ambiente de treino para o trabalho, numa irkstituiçâo de
ensino especial. Teve como participantes três indivfduos
deficientes mentais severamente prejudicados, com déficit
em suas condutas adaptativas, nas Jreas de comunicaçâo,
socializaçâo e auto-cuidados. A tarefa treinada cortsistiu
na montagem de capas de blocos de anotaçöes com papel
reciclado picado, ta1 qual ela ocorria no cotidiano da
irtstitukâo, em grupo, sendo que todos os indivfduos
estavam posicionados em uma mesa na qual trabalhavam
cada um na montagem de suas pröprias capas. A partir da
anâlise da tarefa e de sua operacionalidade no contexto
em que e1a estava sendo desenvolvida, verificou-se a
necessidade de desenvolvinmento de um produto que
fosse capaz de tornâ-la mais produtiva e que
proporcionasse maior engajamento por parte dos
participantes. Estes apresentavam diversos erros na
cadeia comportamental envolvida na tarefa, por causa da
organizaçâo do ambiente de trabalho, cortsiderada nâo
adequada. Com a anélise destes erros na rotina, projetou-
se um produto que contemplasse a organizaçâo dos
materiais envolvidos no treino vocacional, a saber: papel
reciclado picado, cola e fundo da capa do bloco de
anotaçöes. Foi desenvolvido um protötipo, com material
MDF, que possibilitou a adequaçâo dos materiais de
trabalho aos indivfduos, planejando o posicionamento
destes materiais de forma a permanecerem em seu campo
visual e também possibilitando que houvesse
compartimentos especfficos para cada material a ser
utilizado, de acordo com as suas especificidades
(tamanho, operacionalidade e funcionalidade na tarefa). A
avaliaçâo deste protötipo foi feita por outros dois
indivfduos deficientes mentais e as adequaçöes
necessérias, apös observaçöes de seu desempenho com o
protötipo do material irkstrucional, cortsistiram na
mudança de tamanho dos compartimentos, no
aprofundamento de um deles, permitindo maior
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quantidade de papel reciclado disponfvel e também na
mudança do ntimero de sulcos para a colocaçpo das capas
jâ prontas. A elaboraçâo de um produto que auxilie na
organizaçio de uma tarefa de trabalho para deficientes
mentais severamente prejudicados envolve, entào, uma
série de fases, desde a anâlise comportamental destes
indivfduos ao desempenharem a tarefa, verificando a sua
rotina de trabalho e as fases nela envolvidas, os erros
decorrentes deste pröprio ambiente e a anllise da
operacionalidade e funcionalidade deste produto à tarefa
escolhida.

Apoio: CNPq

Palavras-chave:
Dehciência Mental

- Resamos de Cplnp/iïcllt'ip Cielltiflca
empregabilidade. Ao contràrio, os atributos associados ao
sucesso profissional sâo da ordem da disponibilidade
incondicional para o trabalho, do estabelecimento de
ampla rede de relacionamentos e da exposkâo do
percurso individual ao meio profissional, representada
pela idéia de vitrine. Apesar de a qualificaçâo nào
aparecer na pesquisa como responsâvel pela garantia da
empregabilidade, esta tem sido associada à
responsabilidade individual. Isso significa que sendo
ligada à qualificaçào ou a qualquer outro atributo, a
empregabilidade sugere que sucesso e fracasso passam a
ser temas de resporsabilidade individual. Dessa forma
camufla-se uma perversa realidade mundial de

Acessibilidade; Projeto de Produto; desemprego estrutural e progressivo.
Apoio Financeiro: CAPES

Palavras-chave: empregabilidade; çlfcn/iccffib prohssional;
precarizaçno das condiçöes de trabalhoORG 05 EMPREGABILIDADE E PRECARIZAG O: A

FACE X ULTA DAS ATUAIS CONDIX ES DE
TRABALHO. Ptiscilla Maia Rangel- - Programa de Pls-
Graduaçâ'o em Psicologia Social da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BJ..

Esta pesquisa investigou a relaçâo entre o emergente
conceito de empregabilidade e a situaçâo de precarizaçâo
das condköes de trabalho na atualidade, no contexto de
desemprego estrutural oriundo dos impactos
tecnolögicos, da informâtica e da competitividade do
mundo globalizado. A partir do levantamento das
Representaçöes Sociais cortstrufdas por um determinado
grupo profissional: os profissionais de comunicaçâo
social, investigou-se como esse grupo conströi seu
entendimento acerca de empregabilidade e das condköes
de trabalho. A pesquisa foi realizada na cidade do Rio de
Janeiro e a amostra foi selecionada de acordo com a
classificaçâo do Ministério do Trabalho quanto ao tipo de
vinculaçâo ao trabalho, a saber: emprego protegido;
emprego nâo protegido; trabalho por conta pröpria e
desemprego. Realizou-se pesquisa qualitativa com
realizaçâo de entrevistas em profundidade, seguidas de
anélise de contetido dos dados empfrkos. Os resultados
mostram que com a informatizaçâo e a automaçâo dos
processos de produçâo, as idéias de flexibilizaçâo no
ambiente de trabalho tom am-se inevitâveis diante da alta
competitividade. Elas operam uma espécie de retrocesso
nas condköes de trabalho. Isso ocorre numa esfera
invisfvel. Enquanto convive-se lado a lado com a evoluçâo
constante das condköes objetivas de trabalho, operadas
pela pröpria tecnologia, surge um processo invisfvel de
precarizaçâo, associado à necessidade constante de maior
dispêndio de energia, mais habilidades e mais
competências por parte do trabalhador. Se objetivamente
as condköes melhoram, subjetivamente cedem espaço à
precarizaçâo. Isso toma-se mais forte à medida que a
tecnologia substitui diversas formas de trabalho humano.
O trabalhador toma-se progressiyamente enfraquecido
porque sâo poucas as oportunidades de inserçâo e porque
seu trabalho pode ser substihzfdo pela tecnologia. Entâo
ele tende a submeter-se cada vez mais em troca da
manutençâo de seu 'status quo' e de seu sustento.
Conclui-se que hâ uma mistificaçâo do conceito de
empregabilidade. Nele tem sido colocada toda a
responsabilidade e toda a esperança pelo ingresso e
permanência no mercado de trabalho. No entanto, a
importância da qualificaçâo nâo é reconhecida pela
amostra como fator diferencial na manutençâo da

O presente trabalho teve seu infcio em pesquisa anterior
na qual se investigou as abordagens pedagögicas e
psicolögicas mais usadas atualmente em treinamentos
organizacionais de contetidos psicolögicos. Esta etapa foi
feita através de visitas a empresas e de entrevistas com
profissionais da ârea e visava traçar um panorama do que
estava sendo praticado em termos de treinamento
organizacional, tendo como indicadores a sua formataçâo
pedagögica (objetivos, contetîdos, metodologia e
avaliaçào). OBJETWOS: (1) Analisar os fundamentos
teöricos da prâtica pedagögica com base na abordagem
sociocultural de Vigotsky; (2) Estabelecer as relaçôes
destes ftmdamentos com os objetivos e prâtica dos
treinamentos organizacionais; (3) Elaborar metodologia
especffica, com fundamentaçâo vigotskyana, para
realizaçâo do Treinamento de Contefldo Psicolögico.
Verificou-se que nos treinamentos investigados existe
predominância da abordagem comportamental, que tem
como ponto focal o comportamento, e da humanista, que
estâ centrada no sujeito. Nesta tiltima, a linha rogeriana. é
a mais evidente. Considerando que a situaçâo encontrada
nâo é a ideal para que os objetivos dos treinamentos
fossem efetivamente alcançados e mantidos, propomos a
irtserçâo do contexto social como fator primordial para o
desenvolvimento deste sujeito. Fundamentado na idéias
de Vigotsky, como principal autor do embasamento
teörico, apresentaremos o contexto social como um lugar
de destaque em relaçâo às outras abordagerts,
modificandœse a distribukâo das influências encontradas
atualmente. O conceito de zona de desenvolvimento
proximal de Vigotsky é o ponto de partida para o
estabelecimento da metodologia, sendo explorado em
profundidade para orientar as açöes dos mediadores junto
aos treinandos. A estimulaçâo desta zona pode ser feita
pelo oferecimento de recursos que orientem o treinando
no infcio do processo, tais como pistas direcionais,
modelos jâ testados, começo de situaçöes probleméticas.
Desta forma, o papel do professor muda radicalmente se
comparado ao de facilitador proposto pela corrente
pedagögica centrada no sujeito. E1e passa a ser
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UM A ALTERNATIVA AO TREINAMEU O
ORGANIZACIONAL DE CONTEUDO PSICOLX ICO.
Sérqio Paulo Behnken, (Curso de Psicologia, Universidade
Estacio de SJ, Rio de Janeiro, RJ)
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considerado como mediador que nào se limita a
acompanhar o aluno (treinando), mas irkstiga-o e provoca-
o durante todo o processo söcio-histörico dialético da
aprendizagem. 1, portanto, na intervençào exata desse
processo que encontramos a possibilidade do
aprendizado e do desenvolvimento concreto e eficaz para
o amadurecimento humano e crescimento das relaçöes
entre empresa e profissional.

Palavras-chave: Educaçno/hicologia/ Treinamento

Resumos de Comunicaç Jp Cientf' lca
eliminaçâo dos outliers. Os resultados indicam a
necessidade de treinamento de duas habilidades que
dizem respeito à utilizaçao de material de segurança e
uma referente ao relacionamento com a equipe. As
médias dos fndices de Prioridade de Geral relativos à
segurança no trabalho e relacionamento com a equipe
foram superiores ao ponto de corte (9,0), ou seja, 10,67 (dp
6,82), 10,15 (dp 5,25) e 10,13 (dp = 5,46),

respectivamente. De modo geral, os auxiliares têm o
domfnio das atividades que realizam. O levantamento de
necessidades mostrou um problema de condköes de
trabalho que impede, portanto, os auxiliares de
desempenharem satisfatoriamente as três habilidades que
surgiram como necessidades. A necessidade de
treinamento, portanto, nâo estâ relacionada às habilidades
dos funcionérios e sim ao enfrentamento de condköes
adversas de trabalho.

Palavras-chave: necessidades de treinamento, auxiliar de

enjermagem, condiçöes de trabalho.

ORG 07 LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE
TREINAMENTO NO CARGO DE AUXILIAR DE
ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL PUBLICO. Gardênia
Abbad, Matka Gcàrkfc Santos de Souza*, Juliana Lima Ramosw,
Arnfilic R. Perez-Nebra*, Raquel Ramos évila*, Patrtkia Regina
L. Galvtio*, Tiago D. G. Cavalcanti*. (Departamento de
Psicologia Social e do Trabalho, Universidade de Brasilia,
Brasilia, Distrito Federal).

As mudanças nas exigências de desempenho requerem
das organizaçöes e dos indivfduos uma busca por
atualizaçâo ou reciclagem constantes. A pdncipal
conseqflência de nâo se acompanhar estas exigências é o
aparecimento de problemas relacionados ao desempenho,
que é considerado um conjunto de tarefas e
comportamentos prescritos pela organizaçâo para os seus
funcionârios. A identificaçào de discrepâncias entre o
desempenho real e o desempenho ideal leva a
necessidade de um diagnöstico organizacional que A
indique se hâ necessidades de treinamento. Do três os
elementos necessârios para que o indivfduo apresente um
determinado desempenho na organizaçâo: o ambiente
(condköes de trabalho, de modo geral), a motivaçao
(metas, expectativas, necessidades) e as habilidades
(''saber fazer''), e é baseado nesses elementos que a
discrepância no desempenho deve ser investigada. A
abordagem utilizada nesse trabalho para fazer a avaliaçao
de necessidades de treinamento foi a anâlise do papel
ocupacional que, segundo Borges-Andrade e Lima (1983),
procura identificar o conjunto de prescrköes
comportamentais relacionadas à produçâo e distribuiçâo
de berts e serviços. Esta abordagem tem o papel
ocupacional do empregado como objeto de estudo e
enfatiza as habilidades (aptidöes) e tarefas necessérias e
relevantes para o desempenho de um indivfduo em uma
determinada atividade. Dessa forma, o presente trabalho
consiste no levantamento de necessidades de treinamento
baseado na anélise do papel ocupacional. Esse
levantamento é feito por meio do câlculo do fndice de
Prioridade Geral, que utiliza a förmula de Borges-
Andrade e Lima (1983). A anâlise foi feita com o cargo de
auxiliar de enfermagem de um hospital pliblico do
Distrito Federal. Participaram da coleta de dados 43
auxiliares de enfennagem com média de idade de 35,5
anos (dp = 8,59) e média de 8,14 (dp = 7,67) anos de
servko. O instnlmento aplicado avaliava, por meio de
uma escala tipo likert de cinco pontos, o domfnio e a
imporuncia de algumas atividades relativas ao cargo e às
condiçöes de trabalho. O irtstrumento foi constnzfdo com
a técnica de levantamento de incidentes crfticos e
validado semanticamente pelos chefes de enfermagem. Os
dados foram analisados no programa SPSS. Calcularam-se
as médias e desvios-padrâo para todos os itens do
questionârio. A ANOVA foi utilizada para verificaçâo e
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ORG 08 IMPACTO DO COMPROMETIMENTO
AFETIVO NO TRABALHO E DO TIPO DE AFETO DO
INDIVIDUO NO CLIMA ORGANIZACIONAL: UM
ESTUDO DE CASO. Maria do CJA'VIO Fernandes M artins,
Beatriz de Oliveira*, Carliene Freitas da Silva*, Kcilfl Cristina
Pereira*, Man-lia Rabelo de Souzas (Faatldade de Psftrlteip/
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia/MG).

literatura atual da Jrea do comportamento
organizacional revela que os pesquisadores estudam cada
vez mais a influência dos afetos do indivfduo no trabalho,
incluindo o tipo de comprometimento que e1e desenvolve
com a organizaçào e sua estrtltur' a afetiva. O
comprometimento afetivo é um estado no qual o
indivfduo se identifica com os objetivos e valores da
organizaçâo desejando, assim, manter-se como um de
seus membros. O afeto seria o contexto psicolögico
através do qual o indivfduo, apös processar informaçöes
oriundas do meio ambiente, organiza seu pensamento e
emite açöes e é estruturado em duas dimertsöes
independentes entre si: afeto positivo e afeto negativo. O
clima organizacional pode ser defirtido como a percepçâo
global do empregado acerca de seu ambiente de trabalho,
influenciada por dimertsöes individuais e organizacionais.
Este trabalho investigou possfveis relaçöes entre
comprometimento afetivo, afeto do indivfduo e clima
organizacional. A amostra foi de 164 funcionârios de uma
Empresa privada da ârea de salide, de ambos os sexos
(60% masculino e 40% feminino), sendo a maioria (78%)
com escolaridade superior ao segundo grau completo.
Para medir as variâveis, utilizou-se a Escala de Clima
Organizacional (ECO) com 63 itens, a Escala de
Comprometimento Afetivo (ECOA) no trabalho, contendo
18 iterts e a Escala de ânimo Positivo e Negativo (EAPN),
com 14 iterts, todas fatorialmente validadas e com fndices
de fidedignidade variando entre 0,78 a 0,92. Os sujeitos
assinalaram aspectos caracterfsticos de seu
comprometimento para com a organizaçâo na ECOA e
marcaram suas respostas em escalas tipo Likert de 5
pontos na ECO e na EAPN. Apös confirmaçâo do
atendimento dos pressupostos, os dados foram
submetidos à anâlise de regressâo mtiltipla através do
SPSS e mostraram que o modelo que retine afeto positivo,
afeto negativo e comprometimento afetivo explicou 47,8%
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da variância total do suporte organizacional (112=0,478,
F=5û,7, af 0,()û1); 43,7% da variância total de recompensa
(112=0,437, F=43,1, af 0,001/ 34,6% de cortforto ffsico
(112=0,M6, 1:=29,6, af 0,001/ 9,5% do controle/pressâo
exercidos pelo chefe (112=0,095, F=6,7, af 0,001) e 28,2% de
coesâo (r =0,282, 17=22,3, af 0,001). Afeto negativo e
comprometimento afetivo correlacionaram-se negativa e
significantemente com os seguintes aspectos de clima
organizacional: suporte, recompensa, conforto ffsico e
coesâo, o que demonstrou que quanto mais afeto negativo
e maior comprometimento afetivo os indivfduos
apresentaram, menor a percepçâo desses aspectos.
Outrossim, afeto negativo e comprometimento afetivo
correlacionaram-se positiva e significantemente com
controle/pressâo, significando que quanto maior for o
afeto negativo e o comprometimento afetivo, mais os
trabalhadores percebem que sào controlados ou
pressionados pela chefia. Afeto positivo correlacionou-se
positiva e significativamente com suporte, recompensa,
conforto ffsico e coesâo (0 que significa que, quanto maior
o afeto positivo dos sujeitos, maior a percepçào desses
fatores) e negativa e significativamente com
controle/pressâo, ou seja, quanto mais afeto positivo,
menor a percepçâo do controle. Estes resultados
comprovam achados da literatura sobre o impacto de
aspectos afetivos do indivfduo na percepçào de
caracterfsticas de seu ambiente de trabalho. Futuros
estudos serâo necessârios para testar a estabilidade destes
resultados em amostras maiores e em diferentes
orgardzaçöes.

Palavras-chave: climacomprometimento afetivo. organizadonal, afe t%

ORG 09 INFLUZNCIA DE VAIG W IS SX IO-
DEMOGG FICAS NO CLIMA ORGANIZACIONAL..
Maria do CJ/'P;O Fernandes M artins, Scclriz de Oliveiraw,
Carliene Freitas da Silva*, Kcilc Cristina Pereira* e Matilia
Rabelo de Souza*, (Faatldade fk Psicologialdniversidade
Federal de Uberlândia, Uberlândia/MG.

':JII/nI)J de Cbrp7zrljctzftl Cientlf' lca
demogrsficos foram coletadas ao final da ECO. Os dados
foram submetidos à anllise de regressâo mûltipla através
do SPSS, considerando-se idade e escolaridade como
varisveis independentes e cada fator de clima
organizacional como varilvel dependente. Os resultados
da avaliaçâo dos pressupostos da anslise de regressâo
mûltipla mostraram que a distribukâo dos resfduos era
normal, nâo havia casos ''outliers'', nâo havia lineadedade
nem homoscedasticidade. Os casos ''missings'' foram
retirados da amostra. Os resultados mostraram que o
modelo que refme idade e tempo de escolaridade nâo foi
estatisticamente significante para explicar ''Coesâo''.
Todavia, o modelo explicou significativamente 1,6% da
variância total de ''Controle/pressâo'' (R2 = 0,016, F= 11,21
e af 0,001), sendo que somente a escolaridade contribuiu
significantemente para a predkâo desta variJvel. Do total
da variância explicada de ''Conforto Ffsico'', o modelo
explicou sigrtificativamente 0,08 0/o (112= 0,008, F= 5,76, af
0,01), sendo que as duas VIs contribufram
significativamente para a regressâo. Para a variância de
''Recompensa'', o modelo explicou significativamente 1,2%
(1Q= 0,û12, F= 8,53, af 0,001) devendo-se esta contribuiçâo
às duas W s. ''Suporte Organizacional'' foi explicado
significativamente pelo modelo (1t2= 0J05, F= 4,17, af
0,05). Somente idade contribuiu de modo significativo
para esta regressâo. O modelo foi significante para
explicar a variância de quatro dos cinco fatores de clima
organizacional, apesar do percentual de explicaçâo ter
sido baixo. Estes resultados corroboram, em parte,
achados da literamra que apontam para a existência de
relaçöes significantes entre algumas variâveis söcio-
demogrâficas e fatores do clima organizacional. De modo
geral, pode-se concluir que quanto mais velhos e maior
for o tempo de escolarizaçâo, mais exigentes vâo ficando
os trabalhadores na consideraçâo de que tais aspectos
caracterizem sua organizaçâo. Futuros estudos devem
investigar a estabilidade de tais relaçöes, vez que o clima é
caracterfstica tînica de cada organizaçâo.

Palavras-chave: clima organizacional, variiveis slcit?-
demogrijcas, organizaçöes.

Por clima organizacional pode-se entender a percepçâo
global dos empregados acerca de seu ambiente de
trabalho, influenciada por dimense s individuais e
organizacionais. Uma revisâo da literatura da ârea aponta
que, dentre as dimensöes individuais que aparecem como
antecedentes de clima organizacional, estào as variâveis
söcio-demogrâficas. Este estudo teve por objetivo
investigar possfveis relaçöes entre tempo de escolarizaçâo,
idade e clima organizacional, buscando comprovar numa
regiào brasileira, os achados da literamra da ârea. A
amostra foi composta por 1244 empregados de empresas
ptiblicas (310/0) e privadas (690/4, com média de idade de
29 anos (DP= 9 anos), sendo 50% do sexo masculino e 50%
do feminino, a maioria de nfvel de escolaridade entre 2o.
Grau incompleto e superior incompleto (58 0/4. Para
medir clima organizacional foi utilizada a Escala de Clima
Organizacional (ECO), fatorialmente validada, composta
por 63 iterks reunidos em cinco fatores (Suporte
Organizacional, Recompensa, Conforto Ffsico,
Controle/pressâo e Coesâo) cujos fndices de
fidedignidade variavam entre 0,78 a 0,92. Os sujeitos
marcaram suas respostas em escalas tipo Llkert de 5
ontos, variando entre ''discordo totalmente'' e ''concordoP
totalmente''. As informaçöes sobre dados söcio-

ORG 10 VALORES ORGANIZACIONAIS E PADROES
CULTURMS EM ORGANIZAIXES PUBLICAS: UM
ESTUDO RELACIONAL. Aline Ribeiro de Mendow w,
Clâudio 7. Torres (Departamento de Psicologia Social e do
Trabalho, Universidade Jz Brasilia, Brasilia-DF).

Atualmente as organizaçöes têm enfatizado cada vez mais
as variâveis interferentes no comportamento de seus
trabalhadores. Pesquisas na ârea de comportamento
organizacional vêm demortstrando que os valores
organizacionais e padröes culturais sào duas dessas
variâveis, cortsistindo importantes elementos para a
adequaçâo ou nlo do comportamento dos trabalhadores à
sittlaçâo vigente na organizaçâo. Os valores
organizacionais sâo definidos como princfpios ou crenças,
organizados hierarquicamente, relacionados a metas
organizacionais desejéveis que orientam a vida da
empresa e estâo a servko de interesses individuais,
coletivos ou mistos. Eles podem ser entendidos como
organizados em três dimensöes com eixos bipolares, a
saber: autonomia versus conservaçâo, estnztura igualitéria
versus hierarquia e harmonia versus domfnio. Os padröes
culmrais, por sua vez, estabelecem normas
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compartilhadas que definem que tipo de comportamento
é apropriado nas diversas situaçöes, além de servir para
justificar o motivo daquela escolha. Eles estâo
categorizados em quatro dimensöes: masculinidade-
feminilidade, evitaçâo de incertezas, distância do poder e
individualismo-coletivismo. No presente estudo,
analisou-se a dimensio individualismo-coletivismo, nas
suas manifestaçöes vertical e horizontal, que se referem ao
grau de aceitaçâo de desigualdade de poder presente em
um gnlpo, resultando em quatro padröes culturais. A
pesquisa teve como objetivo verificar as possfveis relaç&s
entre os valores da cultura nacional e os valores
organizacionais predominantes em uma organizaçào.
Participaram da pesquisa 578 funcionârios de uma
organizaçio pûblica federal do poderjudiciério situada na
cidade de Brasflia, DF. Tal quantitativo representa 57,8%
do total de servidores da organizaçao sendo que 52,6% do
sexo masculino e 40,5% com apenas um ano de trabalho
no örgâo. Foram aplicados dois irtstrumentos em
conjunto, o Inventârio de Valores Organizacionais e
Escala de Valores de Singelis, Triandis, Bhawuk e Gelfand
(1995). Ambos possuem itens respondidos de acordo com
uma escala do tipo Likert, e coeficientes de consistência
interna considerados aceitàveis para a confiabilidade dos
resultados. Regressöes mtiltiplas hierérquicas e testes de
significância qui-quadrado foram utilizados para o
tratamento dos dados. Observou-se uma clara preferência
da amostra pelo padrao cultural coletivista-horizontal (M
= 56,59; DP = 9,0). Em relaçâo aos valores organizacionais,
houve uma predominância pela cortservaçao (M = 4,58;
DP = 1,2) e hierarquia (M = 4,56; DP = 0,90). Quando
transformados em dados categöricos, notou-se uma
correlaçâo entre os padröes culmrais e os valores. Além
disso, como esperado, os resultados da regressâo
hierârquica indicam que os valores organizacionais sâo
preditos pelos padröes culturais (112 = 0,109 p < 0.01).
Discute-se que os padröes culturais podem ser boas
preditores dos valores organizacionais, analisandœse a
implicaçâo desses resultados para as pesquisas da ârea.
Além disso, os resultados sâo discutidos no âmbito das
organizaçöes ptiblicas e suas contribuköes para a
efetividade de programas de treinamento.

- Resumos de Ctml/n/ctzft'ip Cientlf' lca
estudos têm investigado os fatores que podem ter relaçio
com o autoconceito profissional. O estresse ocupacional
tem sido relacionado com o bem estar, atitudes e
desempenho do indivfduo no trabalho. Mesmo assim, nâo
se corbstatou pesquisas sobre a influência do estresse
ocupacional no autoconceito profissional. O estresse
ocupacional refere-se ao processo pelo qual demandas do
trabalho têm impacto nos empregados, na medida em que
exigem respostas adaptativas que excedem a habilidade
de enfrentamento do indivfduo. Nesta pesquisa
investigou-se a influência do estresse ocupacional, do
tempo de servko e da idade sobre o autoconceito
profissional. A amostra foi composta por 202 participantes
(homens e mulheres), funcionârios de irkstituköes
bancârias pliblicas, com idade média de 38,14 anos (dp =
7,85). O autoconceito profissional foi avaliado por meio da
Escala de Autoconceito Profissional, composta por 37
itens, distribufdos em quatro fatores: realizaçào
profissional (a = 0,85), competência no trabalho (a = 0,64),
saûde no trabalho (a = 0,72) e segurança profissional (a =
0,79). Para a avaliaçào do estresse ocupacional, utilizou-se
a Escala de Estresse no trabalho, composta por 23 iterts e
com a de 0,91. Na anélise dos dados, utilizou-se a
regressâo mûltipla Stepwise. Das variâveis independentes
somente o estresse ocupacional foi preditor da variâvel
critério. O estresse ocupacional correlacionou-se
negativamente com os seguintes fatores: realizaçâo
profissional (1k2 = 0,12; p < 0,001; b = -0,34), segurança
profissional (112 = 0,10; p < 0,001; b = -0,31) e satide no
trabalho (112 = 0,24; p < 0,001; b = -0,50). Uma hipötese
explicativa para a relaçâo do estresse ocupacional com a
realizaçâo é que a dificuldade para se adaptar a demandas
do trabalho, pode acentuar a percepçào de que aspiraçöes
e expectativas profissionais nào estâo sendo alcançadas.
Em relaçâo à segurança profissional, com o aumento do
estresse ocupacional, qualidade e rendimento do trabalho
tendem a diminuir e a

Palavras-chave: valores
individualisnzo-coletivisnko.

organizacionais, padröes cllllzlrcis,

erros na execuçâo das tarefas
aumentar, o que compromete a percepçâo de segurança
do indivfduo para lidar com situaçöes diferentes. Quanto
à satide, o estresse ocupacional pode causar tertsâo,
desgaste, diminuir hébitos saudéveis e aumentar hâbitos
nocivos do indivfduo. Pode-se concluir que o autoconceito
profissional recebe um impacto negativo do estresse
ocupacional, o que compromete o bem estar individual e
traz conseqttências para desempenho organizacional.

Palavras-chave: Estresse ocupacional, autoconceito
prohssional, saûde no trabalhoORG 11 RELAG O ENTRE ESTRESSE

OCUPACIONAL E AUTOCONCEITO PROFISSIONAL..
Alvaro Tamayo, Tatiane Paschoal** Vt-tor Barros Rego* e Iara#

'

F. Richwin Ferreira* (Departamento de Psicologia Sodal e do
Trabalho, Universidade de Brasl-lia, Brasl-lia, DF)

O autoconceito profissional refere-se à percepçâo do
indivfduo sobre si mesmo em relaçao ao trabalho que
executa. As principais dimertsoes que compöem o self
profissional sâo: segurança profissional (percepçâo do
indivfduo sobre sua segurança diante de situaçöes
diferentes e novas no trabalho); realizaçâo profissional
(percepçâo do indivfdtto sobre suas aspiraçöes e ideais
realizados por meio do trabalho executado); salide no
trabalho (percepçâo do indivfduo sobre como o trabalho
ou os fatos que o envolvem podem afetar sua satide ffsica
e mental) e competência no trabalho (percepçâo do
indivfduo sobre sua competência no trabalho e sua
contribukâo para a organizaçâo em que trabalha). Poucos
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ORG 12 REPRESENTAX ES SX IAIS DE
PROFISSIONAIS DO PRX IQAMA SAUDE DA
FAMILIA. Paula Orchiucci Miura*, André Luls Cyrillo*;
Solange Maria Roffrfpzcs Leite*; M crffl Cristina M oreno
Matias-lorientadora) (Universidade Estadual de Londrina -
PR)

O PSF (Programa Salide da Famlelia) surgiu como
estratégia para a reestruttlraçâo do modelo assistencial
dominante na salide. A proposta nâo deve ser entendida
como um programa de atividades desenvolvidas
paralelamente às atividades do sistema de satide local,
mas sim como um programa integrante, corstituindo-se
como uma unidade prestadora de servkos, que atue
numa lögica de trarusformaçâo das préticas de satide.
Pretende trazer à tona os questionamentos acerca das
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limitaçöes, do progressivo esgotamento do modelo
dominante e de sua incapacidade de evitar a
medicalizaçao excessiva, a desumanizaçao e a
impessoalizaçâo de sua prâtica. Diante disso, um dos
objetivos desta pesquisa foi investigar as diferentes
representaçöes sociais engendradas pelos profissionais
que compöem duas equipes do PSF do Municfpio de
lbiporâ - Paranâ. A abordagem utilizada na pesquisa foi
qualitativa, entrevistas semi-estruturadas e observaçâo do
trabalho de médicos, enfermeiros, auxiliares de
enfennagem e agentes comunitsrios de saûde. Para a
anâlise destas entrevistas, utilizou-se o referencial teörico

Sociais forma

- Resumos de Comanicaçâo Cientlf' lca
incerteza, ou seja, quanto maior a crença de que se pode
controlar o ambiente, menor a evitaçào da incerteza.
Hipötese 3: a preferência temporal possui uma relaçâo
negativa com evitaçâo da incerteza e a Hipötese 4: idade
terâ correlaçâo positiva com evitaçâo da incerteza. As
hipöteses nao foram confirmadas, entretanto, foram
obtidos indicadores de que as relaçöes supostas nas
mesmas estejam corretas (H1 r -0,05; 142 r -0,02 e 144 r
0,12). Estes resultados figuram como promissores para a
compreertsào da relaçâo estudada. As implicaçöes e
limitaçöes desta pesquisa sào discutidas no decorrer do
trabalho.

Apoio financeiro: Bolsa de Mestrado da CAPES.

Palavras-chave: planejamento estratégico, c'pflcftib da
incerteza, dinlensöes culturais.

de Representaçöes como uma de
conhecimento prâtico, no caso, dos profissionais das
equipes do Programa de Satide da Faml-lia. O infcio desta
anâlise tem possibilitado perceber representaçe s
especfficas acerca do PSF, de um lado pelo distanciamento
da proposta inicial deste Programa, de outro, devido as
diferentes histörias de trabalho, levando os membros da
equipe a cortstnlfrem seu pröprio conhecimento a partir
de suas experiências. N:o obstante, as dificuldades
encontradas enfatizam-se a importância do PSF como
possibilidade de alteraçào do modelo tradicional centrado
na doença. Contudo, as mudanças devem ser efetuadas
com a participaçâo dos trabalhadores, considerados na
sua diversidade e variabilidade, podendo informar como
os contextos de trabalho sâo vividos.

ORG 14 CONTINGZNCIAS PAIIA
COMPORTAM ENTO W RBAL EM COOPEM TIVAS
POPULARES DE TRABALHO. Kélen Aniuska Lopes
Vieiraycurso de Psicologia, UFSCtV, S'J: Carlos, S.P.); Ana
Lucia Cortegoso (Dqmrtamento de Psicologia, UFSCar, K$Jo
Carlos, S.P.)

Palavras-chave: Representaçno Social; Programa Satide da
Familia; Rellft-ks Interpessoais.

Um dos fatores que contribuem para o sucesso de uma
orgartizaçâo é a qualidade da comunicaçâo entre seus
membros. Em uma organizaçâo cooperativa, cujos
principais objetivos sâo garantir a seus membros a
obtençâo de trabalho e renda, o resgate da cidadania e
dignidade, a autonomia e a educaçâo para o trabalho e
convivência cooperativa, a qualidade da comunicaçâo
entre os membros é um importante fator na determinaçâo
do engajamento destes nas atividades da Cooperativa.
Tendo a anâlise do comportamento humano se mostrado
eficiente na identificaçâo e descriçâo de comportamentos
desejéveis de membros de cooperativas, o presente estudo
pretendeu identificar condköes presentes no
funcionamento de cooperativas populares de trabalho que
podem constituir condköes favorecedoras ou
desfavorecedoras de comportamento verbal inadequado,
de modo que seja possfvel planejar e arranjar
contingências ambientais destinadas a promover
comportamentos compatfveis com os objetivos da
existência destas cooperativas. A literamra aponta
algumas formas inadequadas de comunicaçâo verbal
usualmente encontradas. No presente estudo, a ênfase foi
dada ao boato e à fofoca, por serem estes os mais
identificados dentro de grupos, por meio de relatos e
observaçöes informais. A coleta de dados deu-se por meio
de aplicaçâo de dois roteiros de entrevista cortstrufdos a
partir de identificaçâo prévia, na literatura, de algumas
possfveis variâveis que influenciam a ocorrência de
boatos/ fofocas. Um deles, com 55 questöes, foi aplicado
aos membros de uma cooperativa. O outro, com 33
questöes, foi aplicado ao técnico responsâvel por esta
cooperativa. O confronto entre os relatos verbais dos
cooperantes e do técnico constituiu o procedimento de
anâlise dos dados. Reuniöes dos cooperantes foram
citadas como mecanismo de trartsmissâo e obtençâo de
informaçôes sobre a cooperativa e sit-uaçâo de tomada de
decisöes e vota/es. Os assuntos discutidos nestas
reuniöes foram ditos como restritos ao funcionamento da
cooperativa ou de interesse do grupo. Foi relatada
diminukâo da ocorrência de boatos/ fofocas desde as
primeiras etapas de incubaçâo, sendo constatada uma
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ORG 13 EVITAIAO DAS INCERTEZAS E O
PLANEJAMENTO ESTM TIGICO: INFLUZNCIA DAS
DIMENSOES CULTURMS.. Helga Cristina Hedler-
Departamento de Psicologia sncicl e do Trabalho -
PsT/universidade de Brasl-lia. Brasl-lia/ DF.
helgachedle* hotmail.com. Cléudio 7. Ton'es Departamento de
Psicologia Social e do Trabalho - PsT/universidade fk Bras'-lia.
irflsflfl/Df'. claudpsius@aol.com.

Esta pesquisa objetivou desenvolver por meio da anâlise
da percepçao de incerteza dos indivfduos na organizaçao
qual a relaçào entre incerteza e a gerência estratégica
exercida, que tipo de controle se têm do ambiente e qual a
preferência temporal para planejar. Elaborou-se o conceito
de percepçâo de incerteza a partir do conceito proposto na
dimensâo cultural evitaçâo da incerteza, definida como: o
nfvel de estresse e ansiedade das pessoas em relaçâo a
situaçöes desconhecidas e incertas. Partiu-se da premissa
de que a cultura oferece suporte a estratégia, afetando o
processo de planejamento estratégico desenvolvido na
organizaçâo. Dessa forma, as percepçöes de incerteza dos
planejadores se refletem por meio das suas prâticas
concretas, a saber, a implementaçâo da estratégia do
planejamento. Para tanto foi cortstrufda a escala de
percepçâo de incerteza em relaçâo ao planejamento
estratégico. Esta escala foi aplicada a 204 planejadores de
quatro organizaçöes sediadas em Brasflia. Os dados foram
analisados por meio de anélises fatoriais e regressâo
hierârquica. Os resultados indicaram a necessidade de
que a escala seja reaplicada e aperfeiçoada em pesquisas
futuras. Testaram-se as seguintes hipöteses Hipötese 1: a
gerência estratégica possui uma relaçâo negativa com
evitaçâo da incerteza. Hipötese 2: o controle sobre o
ambiente apresenta uma relaçâo negativa com evitaçâo da
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relaçâo positiva entre falta de informaçöes e ocorrência de
boatos/ fofocas. O contato dos membros com o modelo de
organizaçâo cooperativa, podendo refletir sobre as suas
vantagens e sobre seus papéis dentro do grupo, ou seja,
seus direitos e deveres como membro de um processo de
cooperaçao que visa o bem estar comum e que demanda
comportamentos compatfveis com este objetivo, parece
ser de importância fundamental para que possam emitir
comportamentos de comunicaçâo adequados, que
proporcionem esclarecimento de dûvidas,
complementaçao ou verificaçio da veracidade de
informaçöes, de fol'ma répida e direta, e em que as
discussôes acontecesse apenas entre os envolvidos na
sittlaçâo. A partir destes resultados foram identificadas
duas frentes de atuaçào do técnico no grupo: promover
reperlörio de comunicaçâo e repertörio de
comportamentos interpessoais adequados dos membros,
por meio de técnicas especfficas investigadas e
implementadas a partir da anélise de condköes
favorecedoras e desfavorecedoras destes repertörios de
comportamentos, identificados no presente estudo.

Bolsa PIBIC/CNPQ/UFSCar

Palavras-chave: cooperativismo; comportamento verbal; boato
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estava utilizando e reproduzindo. Nossa estratégia de
atuaçâo partia da possibilidade de trartsformar aspectos
da realidade irtstitucional atuando dentro da pröpria
estrutura, através das pessoas que 1é estavam e que
constitufam tal realidade, que a vivia, estando elas mais
comprometidas e conscientes dos meios e mecanismos
que tomam a estrutura como e1a é e do papel de cada um
e dos seus reflexos em todo o processo e em sua paralisia.
Como resultados as falas dos agentes apresentadas ao
final do programa demonstram alguma mobilizaçlo no
questionamento do sentido do papel que desempenham
dentro da irtstitukâo e de que maneira repercute e é
resultado da sociedade. Enquanto pesquisadorz no
entanto, conclufmos que contribufmos apenas num
pequeno fortalecimento da subjetividade, pois hâ no
sistema uma força da engrenagem social de auto
sustentaçâo muito grande e perversa que leva à violência
e à adaptaçio em todos os âmbitos. Pudemos contribuir
na produçào de um clima propfcio para cooperar para que
a subjetividade do sujeito seja considerada nas açöes
educacionais buscando uma autoreflexâo crftica e
cortstatamos que um processo educacional que se
proponha emancipador e proporcionador de vida digna,
tem que contar com a psicologia, pois hâ implicaçâo da
realidade na subjetividade.
Palavras-chave: Cidadania - Ltica - humanizaçâo

ORG 15 A MULTIPLICACAO DA ZTICA, DA
HUMANIZACAO E DA CIDADANIA:
CONTIUBUICOES DA PSICOLOGIA JUNTO A
SERVIDORES PUBLICOS. Nanci Fonseca Gpplcs (
Universidade de 5#0 Paulo- s't'D Paulo - 5P)

Para discutir a possibilidade de criar processos que
intercedam na realidade e busquem combater a violência
e a desumartizaçâo na sociedade, esta pesquisa tem como
objetivo refletir se hé possibilidade de açöes educacionais,
orientadas pela psicologia, conseguir conscientizar o
indivfduo dentro do contexto irtstitucional e do trabalho, e
questiona, se ao promover um processo reflexivo no
indivfduo, esse pode se estender para outros âmbitos da
sua vida, passando e1e a adotar condutas sociais menos
violentas, mais éticas, conscientes, enfim, contribuindo
para o resgate da humanizaçâo dos sistemas sociais. A
pesquisa foi baseada numa intervençâo realizada junto a
servidores ptiblicos. Ela ocorreu algurts anos apös a
realizaçâo da intervençâo, buscando analisar todo o
processo e os possfveis resultados obtidos. A experiência
na prefeimra cortsistia na formaçâo educacional de 98
servidores como Agentes Multiplicadores. Eles passavam
por um programa de formaçâo em sala de aula, com
contelidos amplos e reflexivos, com o intuito de terem
uma visâo crftica sobre o estado e deles mesmos inseridos
no contexto pliblico e dos reflexos em suas atitudes na
sociedade em geral. Em seguida ao programa de formaçâo
eles passavam a ter supervisöes de acompanhamento
visando dar sustentaçâo a uma possfvel at-uaçâo como
multiplicadores de uma nova visâo e postura no trabalho.
Durante os três anos de trabalho acumulamos
depoimentos, projetos, entrevistas, e foi esse o material
utilizado para a pesquisa. Como método analisamos nos
documentos, os possfveis efeitos do Programa nos
indivfduos que dele participaram e qual repercussâo no
trabalho e nas relaçöes sociais, enquanto indivfduos e
cidadâos. A formaçào tinha valores claros de oposkâo à
violência e tentava resgatar no indivfduo a cortsciência da
atrofia do subjetivo, do espfrito e do sistema serksorial que

N;o é apenas entre casais e irmâos que o citîme e a inveja
estâo presentes, mas aparecem também nos escritörios,
lojas e fâbricas. Esta pesquisa bibliogrlfica teve como
objetivo investigar a presença do citime e da inveja no
trabalho. Comparativamente na literatura cientffica, sâo
encontrados mais estudos sobre a inveja no trabalho, com
destaque para os trabalhos de Robert Vecchio, Françoise
Belle e Patrfcia Tomei. Quanto ao citime, ainda predomina
o foco nos relacionamentos românticos. De modo geral,
observa-se que a inveja tem um significado mais
pejorativo e obscuro que o ciflme, tanto que se você
erpmtar a uma pessoa se ela ciumenta ou invejosa, e1aP
tenderâ a responder que é ciumenta. Esta dificuldade
costuma aparecer quando, ao se pesquisar sobre a inveja,
muitos executivos negam-se a colaborar com o trabalho,
pois afirmam nâo ter este tipo de problema em suas
organizaçöes. A inveja caracteriza-se como uma relaçâo a
dois, cujo cerrte é a comparaçâo social de aspectos
significativos para a pessoa: qualidades, poskâo ou poder.
Foram identificados dois tipos de inveja: 1) corkstrutiva ou
nâo-maliciosa, em que a pessoa deseja e admira aquilo
que o outro possui, e se esforça para atingir este grau de
excelência, o que pode estimular a competkâo positiva no
trabalho; 2) destnztiva ou maliciosa, na qual a pessoa
invejosa tenciona remover ou destnlir o objeto ou
qualidade desejada, e pode-se manifestar através da
indiferença, desvalorizaçâo, sabotagem ou destrukâo,
visando o fracasso das tarefas ou projetos realizados pela
pessoa invejada. Por seu t'urno, o ciûme, por se basear
numa sittlaçâo triangular, refere-se à percepçâo de que a
interferência de uma terceira pessoa ameaça o

ORG 16 A INVEJA E O CIUME NO AMBIENTE DE
TIG BALHO.. André Luiz Moraes Rantos (Universidade ;10
Vale do Itajat', Biguapvsc e Cc?1Ir0 Universitirio Salesiano de
K$'JO Paulo, Lorena-sp) e Ramiro Zinder* (Universidade do Vale
do Itajat', Bigualwsc).
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relacionamento entre parceiros de trabalho. Neste
contexto, o citime visa proteger a exclusividade desta
relaçào, e pode ser experimentado como uma combinaçào
de raiva, medo, tristeza, excitaçâo e culpa. A chegada de
um novo funcionârio num setor ou uma nova composiçio
para os grupos de trabalho, por exemplo, pode provocar
citime entre os membros da equipe, que temem que a
atençâo e o afeto que recebiam, principalmente por parte
do chefe, fossem agora dirigidos para o novo rival. Foram
encontradas na literatura sugestöes para administrar o
ciûme e a inveja no trabalho. 1 sugerido às chefias para
enfrentar a inveja: reduçâo de distinçöes hierârquicas,
promoçâo da equalizaçào do poder ou gestào
participativa, eliminaçâo de privildgios, participaçâo nos
lucros ou reduçâo de diferenças extremas nas escalas de
salârios, estfmulo à cooperaçâo, negociaçâo de conflitos e
o gerenciamento mais efetivo da informaçâo. Quanto ao
cilime, foram citadas as seguintes medidas preventivas:
equilfbrio na distribukâo de atençâo e poder; utilizaçâo
de critérios objetivos e transparentes na distribukao de
tarefas, de promoçöes e de recompensas, ênfase na
equidade e na justka em suas decisöes, envolvimento dos
funcionârios no processo de tomada de decisöes e
valorizaçào dos seus esforços. Esta pesquisa serviu de
base para futuras investigaçöes de natureza empfrica
sobre a inveja e o citime no trabalho.

Palavras-chave: dûme, inveja, trabalho
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anllises estatfsticas descritivas e comparativas com os
dados quantitativos coletados. Os resultados obtidos no
que diz respeito ao objetivo 1, evidenciam que uma
parcela significativa dos funcionârios da organizaçâo em
questâo dedica ao trabalho um ntimero elevado de horas
(M=60 lts/semana). Observou-se que os conflitos
familiares com origem no trabalho sào mais frequentes
(uma vez por mês) se comparado aos conflitos de trabalho
com origem na famflia (quase nunca), que o estresse estJ
cronicamente presente na vida destes funcionérios e que
os custos para a vida pessoal/familiar (falta de descanso,
de comer regularmente, de lazer, etc) possuem
freqïiências médias maiores (todo mês) que os custos para
o trabalho (quase nunca). Em se pensando no objetivo 2,
observou-se que a escala analisada obteve um nfvel de
cofiabilidade razoâvel (alphal= 0,72 e a1pha2=0,59). No
que diz respeito ao estudo das estratégias encontrou-se
que existe muita variedade na maneira dos funcionérios
de lidar com os conflitos de trabalho com famflia. A
maioria aproveita muito pouco do apoio social de
familiares, de pessoas fora da famflia ou de estratégias
com enfoque no trabalho. Com base nestes resultados,
conclui-se que seria importante melhorar o bem estar dos
funcionérios, buscando um maior detalhamento das
alteraçöes que os funcionârios querem em suas rotinas de
trabalho, identificando as dificuldades para a
implementaçâo das mudanças e procurando viabilizâ-las
de forma a proporcionar um maior equilfbrio entre o
trabalho e a famlelia.

ORG 17 PRW ICAS PARA O EQUILIBRIO ENTRE O
TRABALHO E A FAMILIA. Graciela Sanjuté Soares fcHfl',
Elizabeth Joan Barham- (Departamento de Psicologia,
LJIY?UIJHC de Psicoloqia Organizacionall
LA8OR)., Universidade Federal de Sao Carlos, 5f'D Carlos, S.P)

O ntimero de pessoas que lidam com resportsabilidades
familiares e de trabalho nas suas rotinas do dia a dia, com
papéis mtiltiplo, é cada vez maior. No contexto cultural
atual, porém, nâo é fâcil conciliar um envolvimento nestas
duas esferas. Demandas simultâneas no âmbito familiar e
no trabalho, e a sobrecarga de responsabilidades (quando
as do trabalho estâo somadas às familiares) podem gerar
conflitos, que implicam em uma variedade de custos
pessoais e profissionais. Para as pessoas com papéis
mtiltiplos torna-se necessârio utilizar estratégias que
permitam conciliar as demandas familiares e de trabalho.
O presente estudo teve por objetivo investigar: 1) o
equilfbrio entre trabalho e faml7ia dos funcionârios e o
impacto dessas rotinas de trabalho sobre estes,
procurando verificar: a) a frequência dos conflitos entre
trabalho e famflia, b) o estresse enfrentado pelos mesmos,
bem como c) os custos pessoais/familiares e os d) os
custos profissionais ligados aos conflitos entre famflia e .
trabalho; 2) realizar uma validaçâo intema da escala de
estresse utilizada no estudo e 3) estudar as estratégias que
sâo usadas ou que os funcionârios gostariam de usar para
minimizar os conflitos oriundos do conjunto de demandas
do trabalho e da ' famllia. Para tanto, preparou-se um
irkstrumento de pesquisa, ''Conflitos entre trabalho e
faml-lia: Estratégias de enfrentamento'' (Barham, Faria e
Serra, 2000), com questôes abertas e fechadas, que foi
aplicado em 211 funcionârios de uma organizaçâo de
médio porte, prestadora de servkos de uma cidade do
interior do esatdo de Sâo Paulo . Foi realizada uma anâlise
temâtica e de contetido com os dados qualitativos e

ORG 18 IDEU IFICANDO COMPORTAMENTOS
FACILITADORES E DIFICULTODORES DO MEDIADOR
EM PRX ESSO DE TOMADA DE DECIS/O NAS
CX PERATIVAS POPULARES DE TRABALHO.. Fabiana
Ciaw tlbazlilcfïe de Psicologia, Universidade Federal de .%t)
Carlos, 5ûb Carlos, SP), Ana LHcfc Cortegoso (Departamento
de Psicologia, Universidade Federal de 5J() Carlos, SJO Carlos,
SP)

Projeto desenvolvido com o financiamento do CNPQ

Palavras-chave: conjlitos entre o trabalho e /'l??if/il,
estratégias para ccnciliflffib de trabalho ejamklia, clfslns dos

As cooperativas populares têm se mostrado, na prâtica,
como uma altem ativa que os trabalhadores encontram
para gerar, manter e/ou recuperar postos de trabalho.
Desde sua formaçâo, as cooperativas recebem apoio da
incubadora, que incluem reuniöes regulares, mediadas
por técrticos, profissionais e estudantes da Universidade
Federal de Sâo Carlos. Nestas reuniöes todos os
cooperados participam e recebem irtstruçöes e apoio dos
mediadores. Além disso, o objetivo da mediaçâo é auxiliar
os cooperados a tomarem decisöes e a se organizarem
como cooperativas da melhor maneira possfvel, expondo
os problemas a serem discutidos, fazendo pesquisa e
levantamento de dados. O processo de tomada de
decisöes coletivas, em gnlpos que se proponham
organizaçâo e funcionamento orientados por princfpios
cooperativistas, constit'ui um dos principais focos de
atençâo no processo de incubaçâo de cooperativas
populares. Dele depen' de grande parte das condköes que
podem favorecer ou desfavorecer ta1 organizaçâo e
hmcionamento. Foi objetivo deste estudo identificar, na
attzaçâo de mediadores junto a grupos que passavam por
processo de incubaçâo para formaçâo de cooperativas
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populares, comportamentos que podem constituir
condköes facilitadoras ou dificultadoras de processos de
tomada de decisöes compatfveis com os princfpios e
objetivos do cooperativismo. A coleta de dados foi
realizada através de filmagens de reuniöes de um grupo,
a partir das quais foram obtidas informaçöes sobre as
caracterfsticas do processo de tomada de decisâo e
propriedades de comportamentos do mediador.
Participaram da filmagem aproximadamente 20
cooperadas e um mediador. A anâlise dos dados ocorreu
a partir de observaçâo direta dos filmes gravados de
reuniöes das cooperadas, tendo sido trartscritos, destes,
apenas os episödios que envolviam tomadas de decisâo.
Foi elaborada uma metodologia de anâlise de dados
cortstitufda por seis sistemas de categodas que
focalizaram os comportamentos do mediador ao
apresentar informaçöes; ao promover a participaçâo das
cooperadas; ao liberar as conseqùências para as condutas
das cooperadas; ao desempenhar uma f'unçâo; ao
promover de liberaçâo de comseqflências para
comportamentos das cooperadas e ao lidar com conflitos.
Os dados obtidos permitiram identificar que o mediador
apresentou com maior freqflência os seguintes
comportamentos: apresentou informaçöes para as
cooperadas de maneira clara, completa e objetiva;
promoveu a participaçâo das cooperadas (solicitando
manifestaçöes, dando a palavra e apresentando
perguntas) e propôs encaminhamentos. Apresentou
ainda, na maioria das vezes, a funçâo de facilitador. Vale
ressaltar que nâo houve conflitos durante os episödios.
Em conclusâo, verifica-se que a maioria dos
comportam entos do mediador era compatfveis com os
princfpios cooperativistas, facilitadores para o processo de
tomada de decisâo e para uma apropriada formaçâo das
cooperantes para uma atuaçâo autônoma do grupo.

Resumos de Ctml/n/ctzft'b Cientsca
de mulheres, média de idade de 38,73 (DP 9,32). Utilizou-
se como instrumento o Diagnostico Integrado do Trabalho
(DlT) Desenvolvido no laboratörio citado acima. Incluem
7 escalas clfnicas baseadas no MMPI e uma de alcoolismo;
sendo o estudo baseado em dados secundârios de uma
pesquisa encomendada pelo CNTE (Confederaçâo
Nacional dos Trabalhadores da Escola). Para as anâlises
utilizaram-se regressöes exploratörias tipo stewise.
Obteve-se como resultado: depressâo (1Q = 0,006 p< ,000 b
= 0,096), histeria (R2 = 0,009 p< ,000 b = -(W58), paranöia
(R2 = 0,010 p'c ,000 b = 0,039), mania (1t2 = 0,011 p< ,000 b
= -0,029), alcoolismo (1t2 = 0,011 p< ,000 b = 0,021), desvio
psicopâtico (112 = 0,011 pxc ,004 b = 0,022) e obsessâo (R2 =
0,012 p< ,007 b = -0,019). Os resultados permitem perceber
que as variâveis estudadas apresentam relaçöes
significativas com o comprometimento organizacional
corroborando as hipöteses levantadas na formulaçâo
deste trabalho. Neste sentido, entende-se que a
organizaçâo deve atentar às quest& s de satide mental
para o trabalhador, em f'unçâo da grande possibilidade de
retorno para a empresa. Observa-se que as variâveis de
satide mental ressaltadas favorecem uma diminukâo do
comprometimento, funcionando como um sintoma de
alerta de problemas de ordem clfnica, relacionados ao
âmbito organizacional ou pessoal. Os ntimeros sâo
significativos, sugerindo
no âmbito do trabalho.

um caminho novo a ser pensado
Sugere-se como agenda de

pesquisa a realizaçâo de estudos que correlacionem
variéveis de saflde mental com satisfaçao no trabalho,
pensando-se que trabalhadores mais satisfeitos
apresentam menos problemas desta ordem, o estudo com
escalas de trabalho e um trabalho longitudinal.

Palavras-chave: comprometimento organizacional, satide
mental, trabalhadores da escola.

Palavras-chave: Tomada de Decisàb; Cooperativa de Trabalho
e Mediador ORG 20 PRIORIDADES AXIOLX ICAS COMO

PREDITORES DE EXAUSTâO EMOCIONAL. Amalia
Raquel Pérez-Nebra*, Luisa Puppin Zandonadi*, Manlia Sobral
Benjamin*, Alvaro Tamayo (Laboratqrio de Psicologia Social e
Organizacional, Dqmrtamento de Psicologia sbcic! e do
Trabalho, Universidade de Brasilia, DF).

A sfndrome de Burnout resulta de uma discrepância entre
os ideais individuais (valores) e a realidade da vida
ocupacional diâria. Envolve basicamente três dimensöes:
l.Exaustâo emocional; z.Desumartizaçâo ou
despersonalizaçâo; 3.Falta de realizaçâo pessoal. Uma
forma de se evitar o processo de exaustâo emocional seria
o indivfduo de fazer um balanço entre o trabalho e suas
atividades nâo laborais, para tal faz-se necessârio que o
trabalhador encontre uma organizaçâo que compartilhe os
mesmos valores que o do indivfduo. Portanto, hâ a
necessidade de se fazer um balanço entre o trabalho e o
nâo trabalho (lazer), pois esta é a situaçâo ideal para o ser
humano. O desequilfbrio entre estas atividades causa
fadiga, estresse, depressâo e, por corkseqitência Burnout.
Hâ vârias razöes para o interesse no estudo da exaustâo
emocional. O primeiro é que esta é considerada a chave
para o entendimento do fenômeno da Bum out. O
segundo estâ no fato de que evidências empfricas e
teöricas que sugerem a exaustâo emocional como o
iniciador da sfndrome da Burnout. Autores afirmam que
indivfduos em posköes de interface experimentam altos
nfveis de exaustâo emocional comparados a indivfduos

ORG 19 EFEITOS DO COMPROMETIM ENTO
ORGANIZACIONAL PAIG  O TRABALHADOR. Amalia
Raquel Pérez-bkbra*, Juliana Ajonso Prado*, Lcéfcïn Faria
Santos*, Raquel Rtdrfgucs Capucd*, Cléudio Ycz Torres,
Wanderlq Codo, Sérgio Lima- (Lc50rcfJH0 de Psicologia do
Trabalho, Departamento de Psicologia Social e do Trabalho,
Universidade de Brasklia, D.F.)

Entende-se comprometimento organizacional como o que
vincula um indivfduo ao seu mundo de trabalho e as
implicaçöes de ta1 vfnculo para a qualidade de vida do
sujeito, o trabalho e as organizaçöes. Cortsiderando que
problemas de saflde mental sâo a segunda maior causa de
afastamento do trabalho, conforme dados da O.M.S., o
presente esttzdo participa da tendência a se cortsiderar o
comprometimento organizacional como fator que
influencia na manifestaçâo do sofrimento psfquico em
relaçâo ao trabalho, visando verificas as relaçöes entre
variâveis de trabalho e de saûde mental. Ta1 enfoque de
comprometimento sinaliza para um outro olhar no âmbito
do trabalho e das organizaçöes. Hipotetiza-se que hé uma
relaçâo entre satide mental e comprometimento
organizacional. A amostra foi composta por um total de
37.176 trabalhadores das escolas de primeiro e segundo
graus da rede estadual de ensino de cada Estado da
Federaçâo e do Distrito Federal, 14,6% de homens e 83,9%
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que nâo estâo nesta poskâo. Este fator é bidimensional,
em exaustào psicolögica e percepçâo de sobrecarga.
Todavia, algurts autores afirmam que Bum out é um sinal
que demorkstra maior disfunçào dentro da organizaçâo e
diz mais sobre o lugar de trabalho do que sobre os
pröprios empregados.A hipötese geral que serâ testada
neste trabalho é a de que os valores pessoais têm impacto
direto sobre a exaustâo emocional. Para esta pesquisa 108
questionârios foram aplicados em uma concessionâria de
carros de Brasflia, onde as caracterfsticas da populaçâo
eram: 78 homens, 30 mulheres a média de idade é de 29,54
anos (DP = 8,14) e tempo de serviço na orgartizaçâo de
3,65 anos (DP = 3,95) e o grau de escolaridade mais
freqitente foi segundo grau completo. A Escala de
Exaustâo Emocional Tamayo & Tröccoli foi utilizada para
a avaliaçâo da variâvel dependente. Esta escala foi
validada fatorialmente e esté composta por dois fatores:
exaustâo psicolögica e percepçâo de desgaste no trabalho.
O primeiro fator avalia o vazio emocional e os
sentimentos de frustraçâo e desgaste no trabalho e, o
sepm do, a sensaçâo de impotência do trabalhador frente
às exigências do trabalho, a escala de valores foi validada
por Tamayo e Schwartz. Obteve-se como resultado que os
tipos motivacionais de valores estimulaçâo (0,12),
segurança (0,15) e conformidade (-0,14) correlacionaram-
se com o fator exaustào psicolögica. Para o fator
percepçâo de sobrecarga a correlaçâo foi com os tipos de
valores universalismo (0,13) e conformidade (-0,24).
Conclui-se entâo que as pessoas que valorizam a
conformidade têm menos exaustâo psicolögica e menos
percepçâo de sobrecarga. Sugere-se como pesquisa
posterior que se averigtîe a natureza da tarefa sobre a
exaustâo emocional.

- Resumos de Ctppl/njctzflp Cientlf' lca
Também pode contribuir para o sofrimento a rigidez
hierJrquica, procedimentos muito burocratizados, a
centralizaçao de informaçöes, a falta de participaçâo nas
tomadas de decisâo, a nâo possibilidade de ascendência, o
nâo reconhecimento do coletivo de trabalho. A pesquisa
foi realizada por meio de entrevista coletiva, semi-
estruturada, com a parlicipaçâo de três funcionârios que
trabalham no atendimento ao cliente e uma entrevista
individual, também semi-estnlturada, cujo participante
foi um técnico que trabalha na manutençào do
maquinârio. As entrevistas tiveram duraçio média de 40
minutos, foram gravadas, transcritas e em seguida
analisadas com base na técnica da anâlise de conteido. As
verbalizaçöes coletadas na entrevista com os atendentes
foram classificadas nas seguintes categorias: rotina de
trabalho padronizada e fragmentada, bom relacionamento
com os colegas de trabalho, dificuldade de ascensâo
profissional, relaçâo diffcil entre atendente-cliente,
insatisfaçâo com a remuneraçâo, falta de expectativas e de
liberdade e aprendizagem para futuros empregos. O
resultado na entrevista do técrtico em manutençao foram
as seguintes categorias: bom relacionamento com os
colegas; falta de compreensâo por parte da chefia;
humilhaçâo e conformismo; insegurança; oportunidade
de aprender. Com base nesses resultados pode-se concluir
que hâ predominância de sofrimento, que estâ relacionada
à organizaçâo do trabalho, tendo em vista que a empresa
estudada, divide e padroniza as tarefas, suprime a
criatividade, tem como caracterfstica a rigidez hierârquica
e controle, a falta de participaçâo do funcionârio nas
tomadas de decisâo e dificuldade de ascertsâo
profissional. Apenas a relaçâo com colegas e
oportunidades de aprendizagem podem estar
relacionadas com o prazer, embora também posam ser
interpretadas como defesa contra o sofrimento. Futuras
esquisas devem ser realizadas para aprofundar essesP
achados.

Palavras-chave: exaustâb emocional; :HOHJDJkS axiolkgicas;
burnout

ORG 21 VIW NCIAS DE PM ZER E SOFRIMENTO
NO TRBALHO DE ATENDIMENTO EM EM PRESA
FAST-FOOD: ESTUDO EXPLORATURIO. Carolina
Mercado Faustino*, Vinicius Sena de Lima*, Ana M agn6lia
Mendes (Departamento de Psicologia Skia e do Trabalho, ORG 22
Universidade de BraskliayBrasklia,DF).

Esta pesquisa pretende traçar um panorama sobre as
relaçöes entre as vivências de prazer e sofrimento dos
atendentes de uma empresa do gênero fast-food e a
organizaçâo do trabalho, investigando a percepçao dos
atendentes de sua atividade por meio de uma abordagem
psicodinâmica. Nessa perspectiva, a organizaçâo do
trabalho é definida como divisâo e o contetido das tarefas,
o sistema hierârquico, as relaçöes de poder e as suas
modalidades de comando, e as questöes de
resportsabilidade. O trabalho é considerado, ao mesmo
tempo, como um lugar de prazer e de sofrimento. O
prazer é vivenciado quando o trabalho favorece a
gratificaçâo e a liberdade, as tarefas dispöem de
contetidos significativos pennitindo ao trabalhador
expressar sua criatividade, sentir orgulho de si, e poder
pertsar, .sentir e agir no trabalho, além de ser reconhecido
pelos colegas e por superiores. O sofrimento é vivenciado
quando o trabalho gera irksegurança e desgaste,
irtstalando-se quando a organizaçâo do trabalho divide as
tarefas, padronizando-as, deixando as tarefas aquém do
potencial técnico subutilizando a da criatividade.
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Palavras-chave: prazer, sojrintento, orpnfzflflib do trabalho

AW OCONCEITO PROFISSIONAL E
INTEIGG O TM BALHO-FAMILIA. Alvaro Tamayo,
Tatiane Paschoal-, Otoniel G. de M iranda Filho'', Lfzlïfl
Milhomem /Jn7,ffiH0* e CamilaTokarsld Boaventura*
(Departamento de Psicologia Social e do Traballm, Universidade
de Brasl-lia, Brasilia, DF)

A maioria dos autores considera o autoconceito um
construto multidimertsional composto por diversas
estruturas. Uma delas, o autoconceito profissional, tem
sido pouco estudado. Este cortstruto refere-se à percepçâo
do indivfduo sobre si mesmo em relaçâo à
ocupaçâo/profissâo que executa. As principais dimensöes
que compöem o autoconceito profissional sâo: segurança
profissional (auto-percepçâo sobre sua segurança diante
de situaçöes diferentes no trabalho); realizaçâo
profissional (auto-percepçâo sobre suas aspiraçöes e
ideais realizados no trabalho); salide no trabalho (auto-
percepçâo sobre como o trabalho pode afetar sua salide
ffsica e mental) e competência no trabalho (auto-
percepçâo sobre sua competência no trabalho e sua
contribukâo para a organizaçâo em que trabalha). Quanto
às variâveis que influenciam o autoconceito, estudos
sugerem que tanto a famflia quanto o trabalho podem
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contribuir para uma auto-percepçâo positiva. Porém,
diversos autores têm apontado que possfveis dificuldades
em equilibrar papéis familiares e profissionais podem ter
impacto negativo nas atitudes e desempenho relacionados
ao trabalho. Foi objetivo deste estudo investigar o poder
preditivo da interaçâo trabalho-famflia sobre o
autoconceito profissional. A amostra foi composta por 102
homens e 10O mulheres, com idade média de 38,14 anos
(dp = 7,85), sendo que 61,4% eram casados ou viviam
como casados e 67,9% tirtham filhos. O autoconceito
profissional foi avaliado por meio da Escala de
Autoconceito Profissional, composta por 37 iterks
distribufdos em quatro fatores: realizaç:o profissionat
competência no trabalho, saûde no trabalho e segurança
profissional (a de 0,72 a 0,85). Para avaliar a interaçào
trabalho-famflia, utilizou-se a Escala de Interaçào
Trabalho-Famflia, composta por 14 iterts distribufdos em
dois fatores: interferência do trabalho sobre a famlqia - I'I'F
(a = 0,80) e interferência da faml-lia sobre o trabalho - IFI-
(a = 0,76), ambos considerando o impacto negativo de um
sobre o outro. Na anâlise dos dados, utilizou-se a
regressâo mtiltipla Stepwise. A salide no trabalho foi
explicada pela interferência trabalho-famflia (112 = 0,31;
p< 0,001; b = -0,56), sendo observada uma relaçâo
negativa entre as duas variâveis. A interferência faml-lia-
trabalho explicou os fatores segurança profissional (1t2 =
0,06; p< 0,001; b = -075) e competência no trabalho (112 =
0,67; p< 0,001; b = -0,2$, em ambos os casos verificando-
se uma relaçao negativa entre as variâveis. A variJvel com
maior força preditiva foi a interferência trabalho-famflia,

' que explicou 31% da variância no fator satîde no trabalho.
lsto se explica porque quando os compromissos familiares
e relacionamentos em casa começam a sofrer
interferências negativas do trabalho, este pode ser visto
como comprometendo a qualidade de vida do indivfduo.
Por abranger aspectos extra trabalho, a influencia da
interferência famflia-trabalho sobre a competência e
segurança, mesmo sendo modesta, merece atençâo.
Quando acontecimentos familiares interrompem o
trabalho, dificultam a concentraçâo e o relacionamento
com colegas, a percepçâo de que o trabalho estâ sendo
bem desempenhado, de que se estâ contribuindo para a
organizaçâo e de confiança para agir em situaçöes
inesperadas acaba sendo m inimizada. Conclui-se que a
interaçâo entre trabalho e famflia exerce um impacto
sobre determinadas dimense s do autoconceito
profissional, podendo trazer corkseqitências para o
desempenho organizacional.

Palavras-chave: Autoconceito prohssional, inlcrcff-fo
trabalho-jamt-lia, clzltvcrcéyffib

- Resumos de Comunicaçâb Cientlf' lca
Pesquisas sobre liderança devem incluir a variâvel cultura
para poder obter especificidade quanto ao construto ou
modelo de liderança discutido. Cultura pode se
manifestar através dos valores organizacionais e culturais
dos membros do grupo discutido. Valores culturais têm
sido investigados por meio da dimensio individualismo-
coletivismo e suas manifestaçöes horizontais e verticais.
Os padröes culturais individualismo-horizontal,
individualismo-vertical, coletivismo-horizontal e
coletivismo-vertical sào postulados como resultantes
dessa interaçâo, sendo que cada padrâo cultural varia
quanto à. percepçâo do indivfduo como pertencente a um
grupo, e quanto à aceitaçâo de desigualdade social.
Valores organizacionais podem ser entendidos como
orgartizados em três dimensöes com eixos bipolares, isto
é, autonomia versus cortservaçào, estnltura igualitâria
versus hierarquia e harmorlia versus domfnio, que
formam seis tipos motivacionais das organizaçöes.
Finalmente, a norma social é um componente da cultura
que também relaciona-se à essas dimensöes. O Modelo de
Retorno Potencial, que mede as normas sociais, foi usado
para medir as diferenças entre as normas para estilos de
liderança. Assim, o presente estudo objetivou pesquisar a
relaçâo entre valores organizacionais e culturais e
preferência por estilo de liderança, variando entre
autocrJtica e participativa, numa organizaçâo pkîblica
financeira em Brasflia, DF. Três irstnlmentos, um
questionJrio sobre estilos de liderança e duas escalas, uma
de valores culturais e outra de valores organizacionais,
foram administrados a uma amostra de 213 funcionârios
da organizaçâo, sendo 18,8% do nfvel de gerência e 81,2%
do nfvel administrativo. Os irtstnlmentos apresentaram
coeficientes de consistência interna cortsiderados
confilveis para a pesquisa. Os resultados apontaram que
o padrâo cultural coletivista-horizontal foi preferido pelos
participantes, o que corrobora outras investigaçöes na
ârea. Além disso, as anélises de regressöes hierârquicas
demortstraram que os valores organizacionais da
organizaçâo, mas nao os valores culturais, podem ser
considerados como borts preditores para estilo de
liderança. Ao se inverter a ordem de entrada dos
preditores, observou-se que nâo sö os valores
organizacionais, quanto os valores culturais predizem o
estilo de liderança, o que indica a possibilidade de
ocorrência de redundância estatfstica entre os preditores.
Finalmente, nâo foi notada uma preferência clara dos
participantes por um estilo de liderança definido. Discute-
se a ausência da preferência por um determinado tipo de
liderança, relacionando-a à estrutura organizacional
pouco integrada na institukâo, o que talvez tenha
ropiciado um aumento na variância dos estilos deP
liderança preferidos. Finalmente, sugere-se que os dados
podem representar uma contribukâo para a efetividade
de treinamentos de liderança.

Palavras-chave: Estilos de Liderança, Valores Culturais,
Valores Organizacionais.

ORG 23 A INFLUZNCIA Dos VALORES
ORGANIZACIONAIS E CULTURM S NA
PREFERZNCIA POR UM ESTILO DE LIDERANCA.
Cléudia Mnrclfzzo da Rosa*, Adriane Szelbradkowski*, Lilian
Cavalheiro Rodrigues*, Liliane Naves Lopes*, Clâudio U. Torres
(Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, Universidade
de Brast-lia, Brastlia-DF).

Diversos modelos têm sido desenvolvidos para a
compreensâo do fenômeno de liderança nas organizaçöes.
Dentre esses modelos, especial atençâo é dada para
aqueles que investigam o nfvel de autocracia da liderança
ou participaçâo dos subordinados no processo decisörio. O presente estudo descreve os resultados de um
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ORG 24 LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE
TREINAMENTO POR MEIO DE AM BIENTE
ELETRONICO. Eduardo de Sfib Paulo, Pedro Murce Menezes
e Mauricio Miranda Sarmet (Praxis Ccnsffllorfn Jûnior,
Universidade de Brasilia, DF)
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levah tamento de necessidades de treinamento junto a um
grande banco estatal, voltado para um ptiblico
segmentado de servidores e gerentes e delimitado
segundo um produto especffico. Objetivando o
estabelecimento de um padrâo operacional desejâvel
através de um processo de aprendizagem organizacional,
o cliente demandou igualmente a realizaçâo de um
mapeamento do nfvel de conhecimento dos funcionârios
envolvidos com a linha de produtos em questâo. Para a
realizaçâo deste estudo utilizou-se a metodologia de
Anâlise do Papel Ocupacional , que permite identificar e
localizar discrepâncias de conhecimentos, habilidades e
atitudes relevantes às atividades, indicando prioridades a
serem enfocadas em treinamentos. Buscou-se, ainda, uma
anâlise de fatores relativos a suporte organizacional,
complementando a identificaçâo dos aspectos
discrepantes entre os desempenhos esperados pela
organizaçào e aqueles apresentados pelos funcionârios
que trabalhavam com o produto. Foram realizadas
anélises documentais, seguidas de entrevistas semi-
estruturadas com funcionârios responsâveis pela venda
do produto, com o inmito de coletar as informaçöes
necessârias para a constrtlçâo do instrumento de
levantamento. Em seguida, 11 entrevistas foram
realizadas com funcionârios de diferentes regiöes do pafs.
Ta1 procedimento visava corroborar as informaçöes
levantadas e aferir a existência de diferenças regionais no
conhecimento e negociaçâo das peculiaridades dos
produtos, para melhor adequaçào do irkstrumento. Com
base nos relatos das entrevistas, os iterts referentes aos
conhecimentos, habilidades e atitudes necessârios à
comercializaçâo do produto foram categorizados. Foram
selecionados também itens referentes ao suporte
organizacional (fatores situacionais de apoio, prâticas
organizacionais de gestâo de desempenho e valorizaçao
do servidor) oferecido pela organizaçâo para a
comercializaçâo. O instrumento foi submetido a uma
validaçâo preliminar, visando investigar a adequaçâo
semântica e contextual do itens e irtstruçöes propostos.
Para a efetivaçao de ta1 procedimento, foi utilizada uma
amostra de funcionârios que nâo haviam participado das
entrevistas anteriores. O instrumento foi convertido para
o formato eletrônico para aplicaçào por meio da intranet
da organizaçâo. Apös esta etapa, foi realizada uma
aplicaçâo piloto com 200 respondentes. Cortstatadaa
adequaçao do irstrumento de medida, realizou-se o
levantamento, a partir de uma amostra de 739
respondentes, originârios das cinco regiöes brasileiras,
sendo 59,3% do sexo masculino. Considerando as
respostas da amostra aos iteas de conhecimentos,
habilidades e atitudes necessârios à comercializaçâo do
produto em questâo, foram calculados, como sugerido
pela literamra, os fndices de prioridade de treinamento.
Estes fndices foram correlacionados com as informaçöes
sobre o suporte organizacional. Por meio de anâlises
estatfsticas descritivas, correlacionais e fatoriais foi
possfvel obter um diagnöstico da atual situaçâo da
organizaçâo, bem como estabelecer as prioridades de
treinamento. Este estudo estudo ressalta a eficiência da
intranet como um meio para a coleta de dados
padronizados, caracterizando a adequaçâo da conjugaçâo
entre as metodologias clâssicas de cortstrtlçâo e validaçâo
de irtstrumental de pesquisa com as modemas técnicas de
levantamento de dados. Os resultados obtidos, neste
sentido, mostraram-se satisfatörios e apontam para um

Resamos de Co/nl/nkcllp Cielltf' lca
caminho que trars celeridade na execuçâo de pesquisas
em ambientes intra e extra-organizacional.

Palavras-chave: anélise do papel ocupacional, treinamento,
irlslmlwcnlo eletrônico

ORG 25 WW NCIAS Dos PROCESSOS DE
REESTRUTURK/O EM TRABALHYDORES
REMANESCENTES DE UMA EMPRESA PUBLICA.
Sandro Toseto Carboneta (Psic6logo) e MCHJ Cbann Coutinbo
(Universidade Federal ik Santa Catarina, Florian6polis - 5C)

O mundo do trabalho vem sofrendo transformaçöes cada
vez mais rspidas e intensas. Tais trartsformaçöes, por um
lado correspondem a utilizaçâo de novas tecnologias,
assim como a reestntturaçào e a automatizaçâo do
processo produtivo; mas por outro correspondem a
flexibilizaçâo e precarizaçâo do trabalho, a substitukào do
homem pela méquina, reduzindo efetivamente o nlimero
de postos de trabalho. Dentro deste contexto, o setor
ptiblico brasileiro também foi palco de profundas
mudanças. O novo modelo de Estado mfnimo imposto
pelo neoliberalismo requereu a privatizaçâo de intimeras
estatais que atuavam nas mais diversas Jreas (siderurgia,
extraçào mineral, telecomunicaçöes, energia etc). Nas
privatizaçöes, entre outras mudanças, impunha-se a
necessidade de reduçâo drâstica do quadro de pe%oal.
Assim, o servidor ptîblico, caracterizado por deter
garantia e estabilidade de emprego, viu-se na mesma
situaçào do empregado da empresa privada. Este trabalho
objetivou compreender as vivências de trabalhadores de
uma empresa pliblica do setor elétrico que passou por
diferentes processos de reestruturaçâo: enxugamentos,
cisâo e privatizaçào parcial. Nesse sentido, foi
desenvolvida uma anâlise das repercussöes desse
processo sobre trabalhadores remanescentes na empresa.
Para tal, foram realizadas 13 entrevistas semi-dirigidas e
posteriormente feita anâlise qualitativa do matedal. Da
anâlise das entrevistas delinearam-se dois blocos
teméticos. No primeiro foram analisadas a trajetöria
profissional e a relaçâo do funcionârio com a atividade
que desenvolve, no qual se focalizou o desenvolvimento
da formaçào profissional do funcionério, o aumento da
carga de trabalho devido ao enxugamento de pessoal, a
motivaçâo e comprometimento com o trabalho durante e
apös as mudanças; O segundo bloco intitulou-se: 'as
mudanças: enxugamentos, cisâo e privatizaçao'. Nesse
bloco analisou-se a percepçio e a vivência dos
entrevistados em relaçâo aos seguintes temas: demissöes
ocorridas na empresa, falta de critérios claros e polftica de
apadrinhamento que acompanhou o processo, pressào
quanto à adesâo aos programas de demissâo incentivada,
percepçào de que a preocupaçào da empresa era com a
meta a ser atingida, com o ntimero de funcionsrios a
serem demitidos e nâo com o bem-estar dos desligados ou
que permaneceram na empresa. Também foi analisada a
vivência dos sujeitos em relaçâo à cisâo e privatizaçâo
parcial da empresa, corksiderando a ruptura dos vfnculos
com os colegas que foram para a empresa privada e a
postura do sujeito diante de tais mudanças. Pode-se
concluir que, embora os entrevistados tenham
permanecido na empresa ptiblica, o processo de
privatizaçâo foi vivenciado de maneira dramâtica,
gerando muita ansiedade e sofrimento. Verificou-se que
durante todo o processo de reestrut-uraçâo nâo foram
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considerados aspectos importantes apontados pela Profissional. Ademais, a pesquisa sustenta a intervençâo
literatura e que minimizariam o desgaste do processo, em gnlpos de Orientaçào ao Vestibulando no sentido de
como por exemplo, a presença de critérios claros e preparar o jovem psicologicamente para o Processo
objetivos quanto aos demitidos e designados a exercer Seletivo.
suas atividades na empresa privada, a falta de justka e o Pesquisa financiada pelo PIBIC/CNPQ 2001/2002
tratamento desigual dado a certos funcionlrios.

Palavras-chave: ansiedade, vestibular, universidadePalavras-chave: reestruturaçâb, vivências, trabalhadores

ORG 26 W STIBULAR - FATORES GERADORES DE
ANSIEDADE NA ''CENA DA PROVA''. Geruza Tavares
D-Avila*, Fab'-ola Freitas* e Dlllcc Helena Penna Soares
tLfplpt?rclti/% de fn/orpmffi't? e Orfcrllflffib Prohssional- LIOP,
Universidade Federal de Santa Cfllf7rfn;l - UFSC, Florianépolis,
SC)

ORG 27 UM MODELO DE SERWCO DE
ORIENTAG O PROFISSIONAL VIA INTERNET:
BUSCANDO O DESENVOLVIM ENTO DA
IDENTIDADE PROFISSIONAL. Marlos Gonçalves
Terêncio* e Dulce Helena Penna Soares. tl.flùnrflléHo de
ln/prrllf7flt? e OHcnfilflo Prohssional - Departamento de
Psicologia - Centro de Filosoha e Cfékcifls Humanas -
Universidade Federal de Santa Catarina - Florianôpolis - SC)

Uma an/lise detalhada dos sites que atualmente oferecem
orientaçâo profissional via Internet leva a concluir que
muitos desses serviços sào implementados sem respeito
às diretrizes éticas indicadas pelo Corkselho Federal de
Psicologia e sem um devido embasamento teörico e
técnico em psicologia que fundamente seu
funcionamento. Como resposta a essas carências, o
objetivo dessa pesquisa L constituir o modelo teörico e
técnico do primeiro Serviço de Orientaçâo Profissional via
Internet do LIOP (Laboratörio de Irtfonnaçao e Orientaçào
Profissional) destinado a intervençào em pequenos
grupos de adolescentes pr&universitârics com
dificuldades na escolha de seu futuro profissional. O
modelo de servko é orientado ao desenvolvimento da
identidade profissional dos mesmos, usando para isso
recursos especificamente construfdos para uma
intervençâo virtual. O método utilizado para a elaboraçâo
do modelo teörico e técnico é a pesquisa bibliogrâfica,
cujo procedimento foi constitufdo de cinco etapas. Nas
três primeiras pesquisou-se os temas que consideramos
ser os alicerces para a cortstruçâo do modelo desejado, sâo
eles: 1) pesquisas psicolögicas sobre crise de identidade na
adolescência, identidade pessoal, identidade profissional,
transformaçâo da identidade na Intem et, papéis
profissionais e experimentaçâo de papéis no psicodrama;
2) técnicas de intelwençâo em orientaçâo profissional e 3)
tecnologias de comunicaçâo on-line, desde as mais antigas
como e-mail, chat, IRC e MUDS, até as mais recentes como
visual chats e vfdeo-conferência. As duas tiltimas etapas
(4 e 5) correspondem a estruturaçâo do modelo de serviço
propriamente dito e a sua finalizaçâo. Resultados finais
incluem um embasamento teörico pautado no psicodrama
e no entendimento da Infem et como poderosa fenumenta
para o trabalho com a identidade pessoal e profissional,
de forma que as técnicas de intervençâo escolhidas sâo
baseadas no role-playing do papel profissional,
associados ao uso do chat como tecnologia de
comunicaçâo online. Todos os resultados da presente
pesquisa servirâo de ponto de partida para uma nova
pesquisa a ser desenvolvida no LIOP em 2002/2003, com
o objetivo de efetivamente implantar o referido serviço na
homepage do LIOP para avaliaçâo de sua eficâcia sobre
sujeitos participantes através de métodos qualitativos e
quantitativos. Esta intervençâo deverâ ser efemada em
grupos de até quatro sujeitos, ctja orientaçâo seré feita
num total de 6 encontros virtuais com os profissionais do
LIOP. A efetiva avaliaçâo deste procedimento de
intervençao psicolögica via lnternet é urgente e
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O Vestibular nâo é, apenas, um medidor de
conhecimentos para muitos dos jovens que o realiza.
Muitos, mesmo ''dominando a matéria'', nâo corkseguem
ingressar em uma universidade jâ que este ingresso estâ
condicionado ao exame. Neste perfodo decisörio e
também de crise, perdas e lutos, o jovem fica mais
susceptfvel a fatores externos os quais provocam uma
série de alteraçöes psico-fisiolögicas influenciando
diretamente o seu sucesso ou fracasso na ''cena da prova''.
A presente pesquisa teve por objetivo investigar quais
seriam estes fatores extemos ao candidato que poderiam
desencadear a ansiedade na realizaçào do exame gerando,
entao, o seu fracasso. Além disso, o estado subjetivo dos
mesmos foi considerado. Pela ocorrência da greve (no
segundo semestre de 2001), os pesquisadores
cortsideraram relevante verificar a influência de tal
manifestaçâo sobre o estado de artsiedade dos estudantes.
Os sujeitos foram os vestibulandos que participaram do
Processo Seletivo 2002 da Universidade Federal de Santa
Catarina. Na coleta de dados, a pesquisa constou de dois
momentos: 1) questionârios preenchidos via Internet
pelos inscritos no Exame Vestibular da UFSC e, 2)
entrevistas executadas nos dias de realizaçâo do exame. O
questionlrio ficou disponfvel na pâgina do LIOP
(www.liop.ufsc.br) por cerca de dois meses, contando
com 409 participantes. Este questionârio constou de 16
perguntas, sendo 14 delas, fechadas (simples e mliltipla
escolha) e as restantes, questöes abertas (discursivas). Na
segunda etapa, a qual foi executada no campus da
universidade, foram realizadas 151 entrevistas, sendo que
no primeiro dia de provas, entrevistou-se 50 pessoas, no
segundo, 68 e, no terceiro, 33. A equipe de entrevistadores
foi composta por seis pessoas, acadêmicas e jé graduadas
no curso de Psicologia. Os dados obtidos nestas fontes
foram analisados qualitativamente, sendo que o projeto
inicial previa a anâlise estatfstica. Os resultados indicam
que a greve colaborou para a manifestaçâo da artsiedade
semanas antes da realizaçâo do exame, entretanto, na
''cena da prova''' os vestibulandos exteriorizaram
sentimentos de despreocupaçâo e tranqitilidade,
indicando uma possfvel auto-defesa para enfrentar a
prova. Quanto aos demais estados emocionais envolvidos
com a possibilidade do cancelamento do semestre e do
vestibular (em virtude da greve), os candidatos
manifestaram a ocorrência de três perdas significativas: a
perda de tempo em relaçâo aos estudos, a perda
emocional e a perda financeira. Este estudo poderâ
contribuir com o trabalho desenvolvido no LIOP bem
como auxiliar novas pesquisas na ârea de Orientaçâo
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importante na medida em que traz à comunidade
cientffica dados confiâveis sobre sua validade, ao mesmo
tempo em que pode constituinse em um dos primeiros
instnzmentos de eficâcia e ética comprovada (segundo a
resoluçâo 003/2000 do Conselho Federal de Psicologia)
aplicados à resoluçâo dos problemas da escolha

Resumos de Ctlp7vnfcllWt? Cientf' lca
técrticas de dinâmica de grupo para trabalhar os seguintes
temas pertinentes ao momento do gnlpo: apresentaçào e
integraçâo, vfnculo, confiança, comunicaçâo e feedback,
cooperaçâo e competiçào, normas e regras. Com o
desenvolvimento desse trabalho foi iniciada a construçào
de um modelo de intervençao psicolögica adaptado às
necessidades das organizaçôes solidlrias. Através dessa
intervençâo foi possfvel fortalecer o trabalho coletivo
desse grtzpo, estimular a autonomia e a solidariedade nas
cooperadas e, dessa forma, aprimorar suas relaçöes de
trabalho. A partir daf, foi pertsado em dar continuidade ao
trabalho iniciado e estender as atividades para outras
organizaçöes solidârias; levando em conta a importância
da abertura de espaço para a atuaçào psicolögica
diferentes da conhecida psicologia organizacional,
geralmente voltada para organizaçöes centradas no lucro.
Dessa forma a mesma equipe vem dando continuidade e
ampliando esse trabalho através de um projeto de
extemsâo intitulado ''Assessoria Psicolögica a
Organizaçöes Solidlrias''.

profissional dos jovens, cuja demanda através da Intemet
sö vem crescendo nos ûltimos anos.

Bolsa de pesquisa: Programa Institucional de Bolsas de
Irticiaç:o Cientffica (PIBIC/UFSC-CNPq)

Palavras-chave: Orkntaçâo Prohssional
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ORG 28 A DIFICIL ARTE DE COOPEIG R: NOTAS
SOBRE UMA INTERVENG O PSICOLX ICA EM UMA
COOPERATIVA DE COSTUREIM S. Maria Ch# ?1
Coutinho, Alessandra Souza Muller*, Fernanda Speggiorin
Pereira* (UFSC, f'lo/icn/plis SC).

Palavras-chave: Cooperativa, Psicologia Jtl Trabalho e
Autonomia.O presente trabalho diz respeito a uma intervençào

psicolögica em uma cooperativa de costureiras localizada
no municfpio de Florianöpolis. A cooperativa teve seu
irtfcio em dezembro de 1998 e nasceu como um
desdobramento de um projeto de profissionalizaçâo
popular implementado pela Prefeitura Municipal, em
associaçâo com outras irtstituköes. Sua fundaçâo ocorreu
com vinte e duas associadas, sendo que hoje trabalham
efetivamente em tomo de doze costureiras, algumas
trabalham esporadicamente, outras desistiram da
cooperativa e novas cooperadas foram agregadas. Com
ajuda da prefeitura conseguiram o lugar, que
permanecem até os dias de hoje, uma sala da associaçâo
do bairro, e algumas mâquinas para iniciar o trabalho de
confecçio. A cooperativa ainda conta com um Box,
também cedido pela prefeitura, para comercializar seus
produtos, no Camelödromo de Florianöpolis. Antes de
ingressarem na cooperativa, a grande maioria das
cooperadas exercia papéis de subordinaçào, eram
empregadas; agora essas mesmas trabalhadoras estâo
irtseridas em uma nova realidade, como donas do
negöcio. Essa constataçâo foi crucial para o
desenvolvimento da intervençâo psicolögica na
cooperativa, pois observou-se que, entre os diversos
problemas encontrados, destaca-se a dificuldade no
reconhecimento dos seus novos papéis como söcias, no
contexto atual de trabalho. O objetivo principal da
intervençâo foi engajâ-las em um processo de corkstruçâo
de novos vfnculos com o trabalho e entre elas, resgatado
seu dimensionamento humano enquanto sujeitos que
produzem e decidem, incentivando-as a sentirem-se como
proprietârias coletivas da cooperativa. A cooperada passa
a assumir maiores resportsabilidades e também maiores
riscos do negöcio. Sentindo-se mais importante e com
maior autœestima refletindo nitidamente no aumento da
motivaçâo para o trabalho. O método de intervençâo
utilizado na primeira etapa foi um diagnöstico, realizado
por meio de entrevistas semi-estruturadas, que indicou os
aspectos do grupo que deveriam ser trabalhados. A
segunda etapa do trabalho foi um acompanhamento
semanal, durante quatro meses, sendo realizado,
altemadamente, observaçöes participantes e reuniöes com
as cooperadas. Nestas reuniöes, coordenadas pelas
estagiârias de psicologia que se revezavam nos papéis de
coordenadoras e observadoras do grupo, foram utilizadas
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ORG 29 ESCALA DE INTEIGG O TIGBALHO-
FAMfLIA. Tatiane PaschoalH (Departamento de Psicologia
Social e do Traballto, Universidade ik Brast-lia, Brasilia, DF),
Alvaro Tamayo (Departamento de Psicologia Social e do
Trabalho, Universidade de Brasilia, Brasl-lia, DF) e Elizabeth
Joan Barham (Departamento de Psicologia, Universidade
Federal de s#t? Carlos, .sJo Carlos, SP)

A preocupaçâo com a interaçào entre trabalho
remunerado e participaçâo familiar vem tomando forma
desde o final da década de 60, quando o ntimero de
mulheres participantes do mercado remunerado começou
a crescer numa taxa cada vez maior. Ao invés de uma
divisâo tradicional de trabalho, com a parte familiar sob a
responsabilidade de mulheres e a parte remunerada
realizada por homens, observa-se cada vez mais,
mulheres lidando com demandas profissionais que
limitam seu envolvimento familiar e homens com uma
maior participaçâo em atividades familiares. Diversos
autores têm afirmado que somar resportsabilidades
familiares ao trabalho remunerado pode criar uma rotina
exigente e gerar dificuldades na conciliaçâo de demandas
que, eventualmente, se sobrepöem. Apesar da
importância do fenômeno para as fam ûias e organizaçöes
de trabalho, a revisâo de literatura cortstatou uma
escassez de medidas com caracterfsticas psicométricas
satisfatörias, especialmente no Brasil. Este estudo teve
como objetivo construir e validar um instrumento para
avaliar a interaçâo entre trabalho e famflia. Pesquisas
diversas têm salientado a existência de duas formas
essenciais de interaçâo: o impacto do trabalho sobre a
faml-lia e o impacto da famflia sobre o trabalho, sendo que
para a cortstruçâo deste instrumento especificaram-se os
impactos negativos de um sobre o outro. Os iterts da
Escala de Interaçâo Trabalho-Fanu-lia (EITF) foram
elaborados a partir do irkstrumento de Kelloway, Gottlieb
e Braham, publicado em 1999. A versâo inicial da escala,
com' 24 itens, foi submetida a uma anâlise de juizes para
que fosse avaliada a pertinência dos itens a cada um dos
dois fatores propostos. Apös esta etapa, 8 itens foram
eliminados e procedeu-se a uma anâlise semântica para
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verificar a clareza das instruçöes e dos termos presentes
na escala. Realizadas as devidas correçöes, o instrumento
composto por 16 itens e uma escala tipo Likel-t de cinco
pontos, variando de 1 (nunca) a 5 (freqflentemente), foi
aplicado a uma amostra de 437 trabalhadores, entre
homerts e mulheres, com idade média de 36 anos (dp =
10,11). A fim de verificar a dimensionalidade do
instnlmento, foi realizada a anâlise de componentes
principais e a anâlise fatorial exploratöria dos dados. O
Scree Plot sugeriu a existência de dois fatores que
explicaram 42% da variância. Em seguida, realizou-se
uma anllise para extrair dois fatores, utilizando-se o
principal axis factoring, com rotaçâo oblfqua. O primeiro
fator, composto por sete iterks, avalia a interferência do
trabalho sobre a famflia (a = 0,80). O segundo fator,
também composto por sete iterts, avalia interferência da
famflia sobre o trabalho (a = 0,7$. Conclui-se que a EITF
apresenta parâmetros psicométricos sölidos e que, em
conseqitência, pode ser utilizada tanto em pesquisa
quanto em diagnösticos organizacionais.

Palavras-chave: Interaçâo trabalho-jamt-liayjanll-lia, trabalho
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aplicada a uma amostra de 437 trabalhadores (de ambos
os sexos) de organizaçöes pûblicas e privadas, com idade
média de 36 anos (dp = 10,11). A fim de verificar a
dimensionalidade do irtstnlmento, foi realizada a anâlise
de componentes principais e a anâlise fatorial exploratöria
dos dados. O Scree Plot sugeriu a existência de um ûnico
fator. Em seguida, realizou-se uma anâlise para extrair um
fator, conforme o pressuposto inicial, utilizando-se o
principal axis factoring, com rotaçâo oblfqua. A escala
ficou composta por 23 itens com carga fatorial acima de
0.45. O coeficiente alpha da escala foi de 0,91. A EET
apresentou caracterfsticas psicométricas satisfatörias e
pode ser utilizada tanto em pesquisas sobre o tema
quanto em diagnöstico do ambiente organizacional,
completando informaçöes advindas de outros
irstrumentos.

Palavras-chave: Estresse ocupacional, estressores
organizacionais, psfcnluclric

ORG 30 ESCALA DE ESTRESSE NO TM BALHO
(EET). Tatiane Pasclwal- e Alvaro Tcrcflyn (Departamento de
Psicologia Social e do Traballlo, Universidade de Brasilia,
Brast-lia, DF)

ORG 31 A INFLUENCIA DA ATIVIDADE FISICA
REGULAR SOBRE O AW OCONCEITO EM PESSOAS
COM M AIS DE 60 ANOS. Alvaro Tamayc, Tatiane
Paschoal-, R'flrcrl Martins Alves*, Roberta Ladislau Leonardo*,
Rafaela Mendes Medeiros*, Llfcilnfl Alves Rocha* e Fernanda
Santos Azevedo* (Universidade de Brasklia, Brasklia, DF)

O interesse pelo estudo do estresse no trabalho tem sido
crescente na literatura cientffica, particularmente nos
tiltimos anos. Este corkstruto refere-se ao processo pelo
qual demandas do trabalho têm impacto nos empregados,
na medida em que exigem respostas adaptativas e
excedem a habilidade de enfrentamento do indivfduo.
Apesar do aumento de estudos sobre estresse ocupacional
e da existência no mercado de inûmeros instrumentos
para a sua avaliaçâo, poucos sào aqueles que atendem os
parâmetros psicométricos e os postulados teöricos. No
Brasil, a situaçâo é mais crftica, jé que os instrumentos
disponfveis foram validados com amostras insuficientes.
Este estudo teve como objetivo cortstruir e validar um
instrumento de estresse ocupacional geral, de fécil
aplicaçâo e que pudesse ser utilizado em diversos
ambientes de trabalho e para ocupaçöes variadas. Os iterts
da Escala de Estresse no Trabalho (EET) foram elaborados
com base em outros instnlmentos e a partir da anâlise da
literatura sobre os estressores orgartizacionais de natureza
psicossocial e as reaçöes psicolögicas ao estresse
ocupacional. Cada item da EET aborda tanto um estressor
quanto uma reaçâo ao mesmo. A decisâo de conjugar
estressor e reaçâo deve-se ao papel central da percepçâo
como mediadora do impacto do ambiente de trabalho
objetivo; isto é, para algo na organizaçâo ser um estressor,
ele precisa ser percebido como tal pelo empregado. A
versâo inicial da escala, com 29 itens, foi submetida a uma
anâlise de juizes para que fosse avaliada a pertinência de
cada item ao cortstruto de estresse ocupacional e também
a abrangência para aplicaçâo em diversos contextos
organizacionais. Os 29 itens foram mantidos e outros dois
itens foram inseridos por sugestâo de um dos juizes.
Procedeu-se a uma anélise semântica a fim de verificar se
os iterks propostos e as instruçöes apresentadas eram
compreensfveis. Apös esta etapa, a EET, composta por 31
itens e uma escala tipo Likert de cinco pontos, variando
de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), foi

Numerosas pesquisas têm mostrado a influência benéfica
da prética de atividade ffsica sobre o autoconceito. A
maioria das pesquisas, porém, têm sido realizadas com
crianças, com adolescentes ou com estudantes
universit/rios e abordando atividades esportivas
geralmente de curta duraçâo e freqûentemente
relacionadas com aprendizagem de novas habilidades.
Deficiências metodolögicas podem ser observadas em
vlrias destas pesquisas, no sentido que geralmente a
atividade ffsica é associada com competkâo. Para o
estudo do impacto da atividade ffsica sobre o
autoconceito é relevante determinar cuidadosamente
algumas caracterfsticas da amostra e da pröpria atividade.
Em relaçâo à amostra, nâo é o mesmo estudar o impacto
da atividade ffsica com crianças e adolescentes do que
com adultos, jâ estabelecidos familiar e profissionalmente.
Para crianças e jovens o esporte faz parte do seu
quotidiano. Neste caso, o esporte pode ser procurado
e/ou desejado pelo sujeito, mas também imposto, com
horârio fixo, com infra-estrutura adequada e professor ou
irtstrutor designado. Foi encontrada uma tinica pesquisa
com pessoas fora da situaçâo escolar e universitéria. Os
participantes tinham mais de quarenta anos. Os
resultados mostraram impacto da atividade ffsica sobre os
fatores autoconfiança, autocontrole e self somâtico. O
objetivo desta pesquisa foi verificar o impacto do gênero e
da atividade ffsica voluntâria e regular sobre o
autoconceito de pessoas com mais de 60 anos. A amostra
foi composta por 200 participantes, homerts e mulheres,
com idade média de 67,84 anos (dp = 6,80). A variâvel
dependente foi avaliada por meio da escala fatorial de
autoconceito composta por 51 iterts distribufdos em seis
fatores: atitude social, autoconfiança, autocontrole, self
ético-moral, self somâtico e receptividade social, com
alphas variando de 0,81 a 0,91. Cinco perguntas
avaliavam a variével relacionada com a atividade ffsica.
Os sujeitos foram abordados em shoppings, ruas, parques,
academ ias, centros de lazer para terceira idade'
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supermercados e cursos universitsrios para a terceira
idade. Os participantes recebiam uma prancheta e uma
caneta para responder ao questionàrio. A Anova 2 X 2
revelou efeito principal da variâvel gênero sobre o fator
atitude social, com escore superior para as mulheres. A
variàvel prâtica de atividade ffsica teve efeito sobre o self
somético, sendo o escore superior para aqueles que
praticavam atividade ffsica. Este resultado explica-se pelo
efeito benéfico do exercfcio sobre a satîde e sobre a
percepçâo da aparência corporal. Conclui-se que, mesmo
com pessoas de mais de 60 anos, a atividade ffsica
voluntâria e regular influencia positivamente a dimersâo
somética do autoconceito.
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Quadrado, sendo possfvel afirmar a existência de
associaçào entre nfvel de escolaridade e as seguintes
variâveis: classe söcio-econôrnica (P<0,001); atividade
profissional (P<0,001); capital cultural (0,025>P>0,010);
escolha profissional por necessidade financeira
(0,û25>P>0,010) e influência familiar (0,050>P>0,025);
auto-conceito no aspecto cognitivo (0,025>P>0,010);
imagem social da profissao em termos de valor
(0,050>P>0,025) e preconceito (0,050>P>0,025); intençào
de mudar de profissâo (P<0,001); mudança de profissào
por irtsatisfaçào com a atividade realizada (P<0,001), com
o sallrio (0,005>P>0,001), com a baixa exigência da f'unçào
(0,005>P>(W01) e com a impossibilidade de crescimento
profissional (0,025>P>0,010); nào mudança de profissâo
devido a satisfaçào com a atividade que realiza (P<0,001);
projeto de vida nos aspectos de crescimento intelectual
(0,050>P>0,025) e compromisso social (0,050>P>0,025).
Conclui-se, assim, que hé uma significativa associaçâo
entre o nfvel de escolaridade, que se relaciona com a
classe söcio-econômica dos sujeitos (estruttlra do capital),
e o projeto profissional dos mesmos, considerando as
variâveis investigadas.

Apoio Financeiro: Universidade do Su1 de Santa Catarina
e Fundaçâo de Ciência e Tecnologia - FUNCITEC.

Palavras-chave: autoconceito, atividadeh-sica, terceira idade

ORG 32 PROJETO PROFISSIONAL E NfVEL DE
ESCOLARIDADE: ESTUDO DESCRITIVO COM
TM BALHADORES DA REGIAO DA GRANDE
FLORIANUPOLIS. f?lH Novaes Luna, Vanderlei Brasil,
Leiliane Goulartt Raimundo*, Rcyj'ï?lc Ingrid Bragagnolo*.
(Nûcleo de Pesquisa Trabalho e Subjetividade, Universidade do
Sul de Santa Catarina, Palhoça/scl.

O objetivo geral da investigaçâo foi verificar a existência
de relaçöes entre o nfvel de escolaridade de trabalhadores
de diferentes categorias profissionais e o projeto
profissional dos mesmos. Considerando que o projeto
profissional é corstitufdo a partir de um conjunto de
variâveis que se cruzam no âmbito da identidade pessoal,
define-se este projeto como aquilo que se pretende ser e
que nâo se pretende ser (desejos), que se crê que deva ser
e se crê que nâo deva ser (obrigaçöes), que se permite ser
e que nJo se permite ser (valores), que se pode ser e que
nâo se pode ser (possibilidades, reais e imaginârias).
Delineou-se como objetivos especfficos o estudo da
associaçâo entre nfvel de escolaridade e as seguintes
variâveis cortstituintes do projeto profissional: classe
söcio-econômica; atividade profissional; capital cultural;
escolha profissional; auto-conceito; satisfaç:o com a
profissâo; intençâo de mudar de profissâo; motivos para
mudar ou permanecer na profissâo; percepçâo sobre a
imagem social da profissâo; projeto de vida; concepçâo
sobre sucesso profissional. A revisâo da literatura sobre o
tema escolha profissional aponta perspectivas
reducionistas, que entendem a escolha de forma
voluntarista, mecanicista ou apenas de forma simbölica. A
presente pesquisa fundamenta-se na perspectiva de que o
sujeito toma suas decisöes a partir do seu habitus (sertso
prâtico do que deve ser feito em dada situaçâo), formado
mediante a estrutura do capital (peso relativo do capital
econômico e do capital cultural no contexto da vida do
sujeitol.Trata-se de uma pesquisa descritiva de
levantamento (suwey), que utilizou como irtstrumento de
coleta de dados o formulârio, tendo como amostra 119
trabalhadores da regiâo da Grande Florianöpolis. A
amostra foi segmentada, de acordo com o nfvel de
escolaridade, em seis grupos: sujeitos com a Educaçâo
Superior completa; sujeitos com o Ertsino Médio
completo; sujeitos com o Erksino Fundamental completo;
sujeitos com o Erksino Fundamental incompleto; sujeitos
com a Educaçâo Profissional completa; analfabetos. Tendo
como variâvel independente o nfvel de escolarizaçâo e
variâvel dependente o projeto profissional, a anélise dos
dados foi realizada através do teste estatfstico Qui-

O crescente ntimero de indivfduos que trabalham com o
lixo é um reflexo da pobreza urbana, que reverte em
condköes de vida e de trabalho que é objeto de
preocupaçio de sociölogos, psicölogos, economistas,
sanitaristas, entre outros profissionais das Jreas das
ciências humanas, sociais e da satide. Trata-se de um
grupo social peculiar que, mesmo identificado no
subemprego, é pautado por regras e configuraçöes
especfficas, que influenciam nos sentimentos e idéias dos
catadores de lixo. O presente trabalho descreve os
sentimentos de indivfduos que recolhem papel e sucata
em Passo Fundo/r , focalizando sua auto-imagem e o
nfvel de satisfaçâo no exercfcio da sua ocupaçâo. Os
dezoito sujeitos foram entrevistados no maior comércio de
sucatas da regiào, enquanto aguardavam para
comercializar sua mercadoria. A idade variou de 18 a 65
anos, sendo somente uma mulher, com nfvel de
escolaridade desde analfabetos até o 11 Grau Completo. A
entrevista töpica, gravada e trartscrita, foi analisada
qualitativamente, originando três categorias distintas: os
conformados, os inconformados e os bem-sucedidos. 1)
Os conformados estâo satisfeitos com a sua situaçâo atual,
cortstituindo a camada mais pobre e populosa dessa
micro-sociedade. 2) Os inconformados têm um acentuado
sentimento de menos-valia, pois corksideram a condkâo
atual como passageira, alimentando a esperança de
voltarem para seu antigo emprego, melhor remunerado e
valorizado socialmente. 3) Os bem-sucedidos compöe um
pequeno grupo que se diz realizado em sua ocupaçâo,
representando a classe economicamente abastada em
relaçâo aos colegas, que os valorizam e respeitam como
tal. Nota-se, contudo, que os bem-sucedidos nâo
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oRc 33 AUTO-IMAGEM E xfvEu oE sv lsluçâo
NO TM BALHO COM O LIXO. Ana Paula Quadros*,
Laurinda Souto*, M JHC/JJJ dos Santos*, Ciomara E'érnincfid''
(Universidade de Passo Fundo/l?s - Curso de Psicolqia).
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apresentam, necessariamente, um faturamento maior do e a inserçào da cultura organizacional em uma realidade
que os inconformados, mas denotam um elevado nfvel de social mais ampla) que possibilitaram a realizaçâo do
aspiraçao, refletido na capacidade de planejamento presente estudo. Enfocou-se, também, a histöria da
estratégico em busca de um retomo financeiro mais Empresa em estudo, bem como as suas relaçöes de
significativo em relaçâo aos seus companheiros. Enquanto trabalho ao mesmo tempo em que foram verificadas as
os satisfeitos se mostram resignados e impotentes diante atitudes e reaçöes emocionais dos empregados frente à
de uma imposkào söcio-econômica do contexto mais proposta de mudança cultural. Os resultados indicam a
amplo, os insatisfeitos manifestam a indignaçâo e percepçâo dos trabalhadores em relaçâo à gestâo
desconforto com sua ocupaçâo atual, considerando-se estratégica, balizada pelo sistema de indicadores de
vftimas da sociedade capitalista. Jé os bem-sucedidos, desempenho Scorecard. Utilizou-se uma metodologia
avaliam os ganhos obtidos no trabalho com o lixo, qualitativa, com êrtfase na anâlise temâtica de contetidos.
estabelecendo objetivos que contemplem um futuro Para tal, foi aplicado um questionsrio semi-estnlturado a
aumento da renda, seja pela aquiskâo de um vefculo que 10 (dez) empregados com mais tempo de trabalho na
trartsporte maior quantidade de mercadoria, ou pela Empresa e 10 (dez) empregados com menos tempo de
contrataçâo de ajudantes para recolher sucata.sugere-se, trabalho na Empresa, entrevistas essas devidamente
entâo, que o terceiro grupo destaca-se dos demais pela registradas por gravaçâo e posteliormente transcritas. Os
capacidade de trartsformar experiências diffceis em resultados indicam que novos elementos nâo foram
oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal, agregados à cultura da empresa, e a gestâo estratégica
tirando o mJximo e o melhor proveito das adversidades ainda se encontra em fase de implementaçâo na
que a vida lhe oferece. Sendo assim, entende-se que a organizaçào de estudo. Hâ desconhecimento por parte
satisfaçâo e sucesso profissional nâo estâo na natureza do dos trabalhadores em relaç:o ao modelo administrativo
trabalho ou na sua possibilidade de retomo financeiro, proposto pela gestâo estratégica. Corkstatou-se, ainda, que
mas na vivência individual que modula positivamente as nâo hâ mudanças significativas na cultura da Empresa em
experiências de trabalho em prol da criaçâo de condköes conseqûência da implementaçao do modelo de gestâo.
mais favorâveis e compensadoras diante da limitaçâo Enfatiza-se que o elevado tempo de trabalho dos
financeira e social inevitâvel. Equivale dizer, entâo, que o empregados na Empresa, o individualismo que perpassa a
modo como o indivfduo percebe a si mesmth ao mundo e execuçâo das tarefas e mesmo os relacionamentos
as relaçöes interpessoais, classifica as vivências e modula interpessoais, a burocracia excessiva com a decorrente
os sentimentos de sucesso ou fracasso dos informantes ausência de tempo disponfvel para os treinam entos, a
que, mesmo inseridos em um mesmo contexto marginal falta de comprometimento das chefias no processo e o
de sub-emprego, estabelecem diferentes formas de despreparo das pessoas encarregadas em disseminar o
enfrentamento e inserçâo social. novo modelo administrativo nos treinamentos sâo

Palavras-chave: trabalhador do lixo, auto-inlagem do
trabalhador, sentimentos do trabalhador.

ORG M A GESTAO ESTM TIGICA EM UMA
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECU/IUA: UM
ESTUDO DE CASO DE MUDANCA DE CULTURA
ORGANIZACIONAL. Francisco Antonio Coelho Junior**
tlf7lltlrcltsrfo de Psicologia Social e Organizacional, Universidade
de Brasilia, Brasl-lia, DF)

impeditivos significativos ao sucesso do processo. Sugere-
se trabalhar com as crenças dos trabalhadores acerca do
novo modelo de gestào, a fim de que sejam amenizados os
impactos provâveis de que as mudanças culturais
profundas proporcionarâo. Novos estudos devem enfocar
a compreertsâo das subculturas departamentais, a fim de
que sejam identificados elementos especfficos das mesmas
que possam agregar valor à implementaçzo da gestào
estratégica.

Palavras-chave: Cultura Organizacional, Gestâb Estratégica
e M udança Cultural

Identificar os elementos da culmra organizacional nos
possibilita compreender os comportamentos, valores e
atitudes tfpicas do ambiente organizacional, utilizando-se
como referência um sistema de crenças e significados
compartilhados, formal ou informalmente, entre os seus
membros. A relaçâo entre os programas de treinamento e
os elementos da cultura da organizaçâo sâo essenciais
para que tais treinamentos sejam contextualizados e bem
sucedidos quanto aos seus objetivos. A literamra
corksidera fundamental a identificaçâo dos traços culturais
visando facilitar o manejo de mudanças que afetarâo a
cultura arraigada. Nesse sentidtx o presente trabalho
visou discutir os reflexos na culttlra de uma Empresa
pûblica, de pesquisa agropecuâria, em cortseqflência à
implementaçâo de nova ferramenta de gestao, o Balanced
Scorecard. Discutiu-se elementos da cultura da Empresa
que dificultaram ou favoreceram o processo de
implementaçâo do Scorecard. Procurou-se especificar, de
acordo com a literatura pertinente, quatro definkôes e
concepçöes de cultura (cultura como mecanismo
controlador, cultura como normas, regras e sistema de

d lturacrenças compartilhadas, perspectiva cognitiva a cu
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ORG 35 PERCEPG O DE ZTICA NAS
ORGANIZAX ES: UM ESTUDO PRELIMINAR. Sinésio
Gomide Jûnior, Danielle Viana*, Eugenice de Paula
BurgarelliqKarine RtdHplcs', Luciara da Silva Faleiros*
(Faculdade de Psicologia, Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, MG)

Concebida pela filosofia como o estudo das filosofias
morais, a ética é um conjunto de princfpios ou regras
utilizadas pelos indivfduos na decisâo sobre o que certo
ou enudo e, em tîltima instância, para nortear o
comportamento em situaçöes que se apresentem. Da
mesma maneira, a ética empresarial é conceituada como
um conjunto de regras, pdncfpios e padröes que regem e
orientam a organizaçâo nos mundos dos negöcios. A
investigaçâo do assunto nos negöcios evoluiu, a partir da
década de sessenta, de uma abordagem de cunho
religioso para uma abordagem multidisciplinar que
enfoca a dimertsâo ''moral'' dos relacionamentos entre
empresas, entre estas empresas e a sociedade, bem como o
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relacionamento entre os indivfduos de uma mesma
organizaçâo e entre estes e seu sistema empregador.
Autores contemporâneos observam uma mudança dos
paradigmas empresariais, que passaram da busca do
lucro, como flnico fator de efetividade, para uma visào de
responsabilidade social com objetivos de maximizar os
efeitos positivos da atuaçâo empresarial sobre a sociedade
e minimizar os negativos. Assim, resportsabilidade social
pode ser vista como um contrato com a sociedade,
enquanto os padröes éticos seriam as regras,
cuidadosamente pensadas, que orientariam as decisöes
organizacionais. Dentro do âmbito da Psicologia, este
trabalho teve por objetivo investigar a percepçâo de
empregados sobre a conduta decisional das organizaçöes
que os empregam, dentro de três perspectivas: os
relacionamentos empresa-empresa, empresa-sociedade e
empresa-indivfduo. Para o alcance do objetivo foi
utilizado um roteiro de entrevista composto de dez
perguntas que enfocaram as três perspectivas de
relacionamentos. Foram entrevistados doze empregados
que ocupavam diferentes cargos (nenhum de gerência)
em diferentes empresas pûblicas e privadas de Uberlândia
(MG). As respostas foram submetidas à técnica de Anélise
de Contetido (Anâlise Temâtica) para a identificaçâo dos
temas centrais de cada uma das respostas obtidas. Os
resultados apontam que, segundo as percepçöes dos
empregados, as empresas tomam suas decisöes baseadas
em três pilares principais (ou buscam três principais
objetivos): lucro, satisfaçào de clientes e valorizaçâo de
seus recursos humanos. Estes resultados, embora ainda
preliminares, apontam que os paradigmas éticos das
organizaçöes, ta1 como apontam as recentes pesquisas
nacionais e intemacionais, sâo percebidos como nâo mais
apenas voltados para o lucro, mas estao voltados,
também, para a satisfaçâo de clientes e empregados. h
guisa de sugestöes, os autores propöem uma ampliaçào
da amostra, a maior abrangência da investigaçâo e a
cortstruçâo e validaçâo de um irtstrumento que possibilite
a pesquisa de interrelaçöes entre percepçöes dos
empregados e critérios de desempenho nas organizaçöes.

Palavras-chave: ética nas organizaçöes, comportamento
organizacional, percepçks

Resamos de Cp/npnïcll#p Cientlf' lca
avalia quatro aspectos da efetividade organizacional
(suporte do supervisor, comunicaçâo, suporte da
organizaçâo e interdependência das tarefas). Sua
fidedignidade (Alpha de Cronbach) varia entre 0,83 e 0,92.
A ECOA é unifatorial e possui ''Alpha'' de 0,87. Os sujeitos
marcavam suas respostas em escalas de quatro pontos (de
''discordo totalmente''a ''concordo totalmente''). Dados
söcio-demogréficos foram coletados ao final das escalas. A
amostra foi composta por 354 trabalhadores, de empresas
de Uberlândia e regiâo, sendo 48% homens e 51%
mulheres; 1% nao informou o sexo. A média de idade foi
de 29 anos, 80% possufa escolaridade acima do segundo
grau completo; 87% vinha de empresas privadas e 13% de
pliblicas. Cortfirmado o atendimento dos pressupostos, os
dados foram submetidas à anJlise de regressâo linear. Os
resultados revelaram que o modelo que reuniu idade,
escolaridade e comprometimento afetivo predisse
significativamente ''Suporte do Supervisor'' (lk2 = 0,080; F
= 11,89 e a f 0,001), ''Suporte Otganizacional'' (112= 0,113;
F= 16,95 e a f 0,001) e ''Comunicaçâo'' (112= 0,116, F= 17,43
e a E 0,001), mas nao foi significante para explicar
''Interdependência das Tarefas'' (1k2= 0,009, F= 2,17 e a 3
0,05). As VIs escolaridade e comprometimento
organizacional afetivo foram significantes para explicar as
três VDs ('Suporte do Superviso/', ''Comunicaçâo'' e
''Suporte da Organizaçâodf). Todavia, nenhuma VD foi
significantemente explicada por idade. Apesar de
comprometimento afetivo ser preditor significante da
efetividade organizacional, seus valores médios ficaram
pouco acima do ponto médio da escala. Na discussào dos
resultados questionou-se se o nfvel de comprometimento
afetivo dos trabalhadores pesquisados nâo teria relaçâo
com caracterfsticas culturais das empresas da regiâo. A
maioria delas adota polfticas de pessoal com poucos
beneffcios e fomece pouco suporte deixando, assim, de
favorecer aspectos que poderiam aumentar o
comprometimento afetivo do trabalhadoc incrementar
sua ligaçâo afetiva com o trabalho e melhorar seu
desempenho. Assim, o trabalhador se compromete pouco
(afetivamente) com a organizaçâo, envolve-se pouco com
seus resultados e nào percebe bons fndices de efetividade
organizacional, talvez porque a organizaçâo nâo seja,
realmente, efetiva. Trabalhadores empresas nào percebem
que efetividade organizacional pode ser fruto do trabalho,
de dedicaçao à empresa e de suporte oferecido pela
organizaçâo. Efetividade poderia trazer retornos
financeiros, de saflde e bem-estar aos empregados e de
produtividade e qualidade para a organizaçâo. A
estabilidade desses resultados precisa ser testada em
outras amostras.

ORG 36 RELAX ES ENTRE COMPROMETIMENTO
AFETIVO E EFETIVIDADE ORGANIZACIONAL. M aria
do Ccrn:o Fernandes M artins e Vanessa da Fonseca Guimarnes*
(Faculdade de Psicologia/universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia/MG).

Hoje se reconhece que os estados afetivos do homem
influenciam o comportamento no trabalho e os resultados
organizacionais. Portanto, parece razoâvel supor que
efetividade organizacional seja influenciada pelos estados
afetivos do trabalhador. De modo a esclarecer o assunto, o
objetivo deste eshzdo 'foi identificar relaçöes entre
comprometimento afetivo do empregado com a
organizaçâo e a efetividade da organizaçâo, buscando
identificar nfveis de comprometimento e seu impacto na
efetividade da organizaçâo. Além disso, investigou-se o
impacto de variâveis söcio-demogrâficas na percepçâo da
efetividade. Para medir as variâveis, foram utilizadas a
Escala de Efetividade Organizacional, para efetividade e a
Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo para
comprometimento afetivo. A EEO, validada fatorialmente,

Urgào Financiador : PIBIC/CNPq, processo 102/2000

Palavras-chave: ejetiviâade crganizacional, comprometinwnto
ajetivo, aspectos ajetivos no trabalho.

ORG 37 EVITAG O DAS INCERTEZAS E O
PLANEJAMENTO ESTIG W GICO: INFLUZNCIA DAS
DIMENSOES CULTUIG IS. Helga Cristina Hedler** e
Clâudio P. Torres (Deprlcrrlcnlc de Psicologia Social e Jo
Trabalho - PsTM niversidade de Brasilia. 8rcsflif?/ DF)

Esta pesquisa objetivou desenvolver por meio da anélise
da percepçâo de incerteza dos indivfduos na organizaçâo
qual a relaçâo entre incerteza e a gerência estratégica
exercida, que tipo de controle se têm do ambiente e qual a
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preferência temporal para planejar. Elaborou-se o conceito
de percepçao de incerteza a partir do conceito proposto na
dimerksâo cultural evitaçâo da incerteza, definida como: o
nfvel de estresse e ansiedade das pessoas em relaçâo a
situaçöes desconhecidas e incertas. Partiu-se da premissa
de que a cultura oferece suporte a estratégia, afetando o
processo de planejamento estratégico desenvolvido na
organizaçâo. Dessa forma, as percepçöes de incerteza dos
planejadores se refletem por meio das suas prâticas
concretas, a saber, a implementaçâo da estratégia do
planejamento. Para tanto foi cortstrufda a escala de
percepçâo de incerteza em relaçào ao planejamento
estratégico. Esta escala foi aplicada a 204 planejadores de
quatro organizaçöes sediadas em Brasflia. Os dados foram
analisados por meio de anâlises fatoriais e regressio
hierérquica. Os resultados indicaram a necessidade de
que a escala seja reaplicada e aperfekoada em pesquisas
fut-uras. Testaram-se as seguintes hipöteses Hipötese 1: a
gerência estratégica possui uma relaçâo negativa com
evitaçâo da incedeza. Hipötese 2: o controle sobre o
ambiente apresenta uma relaçâo negativa com evitaçào da
incerteza, ou seja, quanto maior a crença de que se pode
controlar o ambiente, menor a evitaçâo da incerteza.
Hipötese 3: a preferência temporal possui uma relaçâo
negativa com evitaçâo da incerteza e a Hipötese 4: idade
terJ correlaçào positiva com evitaçào da incel-teza. As
hipöteses nâo foram confirmadas, entretanto, foram
obtidos indicadores de que as relaçôes supostas nas
mesmas estejam corretas (H1 r -0,05; 142 r -0,02 e 144 r
0,12). Estes resultados figuram como promissores para a
compreertsâo da relaçâo estudada. Podem ser dados
exemplos de influência cultural, a forma com que os
cidadâos, em dada cultura, irâo reagir diante do futuro.
Sua reaçâo pode variar entre tentar controlar o futuro ou
deixâ-lo acontecer. Associe-se a isto o grau de estresse
diante destas situaçöes e se terâ a ''evitaçào da incerteza''
expressa em comportamentos. A cortseqitência desse
controle de evitaç:o de ansiedade diante de situaçöes
desconhecidas estâ presente no dia-a-dia organizacional e
assume uma importância crucial em processos de
mudança planejada. As caracterfsticas das diferentes
escolas de planejamento estratégico pennitem que sejam
utilizados rituais de fuga à incerteza - tais como
planejamento formal, estratégias de curto, médio e longo
prazo - os quais, nâo tornariam o futuro mais previsfvel,
mas aliviariam um pouco do estresse causado pela
incerteza, ao cortstruir uma certeza simbölica dentro da
qual os membros da orgartizaçao soubessem se
comportar. Uma importante implicaçâo desta pesquisa é
que a mesma reflete a preocupaçâo com a evitaçâo à
incerteza, e com sua influência em relaçâo às estratégias
de extrema importância para os planejadores e gestores de
processos de mudança organizacional.

Apoio financeiro: Bolsa de M estrado da CAPES.

Palavras-chave: planejamento estratégico, Glilcffl da
incertezar dimensöes cwlfzlrnfs.

- Resunlos de Ct/lpl/rsfctzftb Cientlf' lca

Os papéis de homerts e mulheres se modificaram aos
poucos, durante as tiltimas décadas, em relaçâo à
participaçâo de cada sexo nas esferas profissional e
familiar. No entanto, na maioria das vezes, as rotinas de
trabalho continuam inalteradas, o que dificulta o
equilfbrio entre trabalho e familia. Estudos mostram que a
combinaçâo destas demandas gera nfveis médios ou altos
de estresse que podem reduzir o desempenho profissional
e deteriorar relacionamentos no trabalho e na famlelia. A
meta principal deste projeto foi a de estudar a necessidade
e viabilidade de mudar rotinas de trabalho para melhorar
o equilfbrio entre estas duas esferas, num contexto
brasileiro. Para tal, foram propostos dois objetivos: 1)
investigar o impacto das rotinas de uma empresa sobre o
equilfbrio trabalho-fanu-lia; e 2) identificar as barreiras que
existem para a implantaçâo de arranjos altemativos de
trabalho. Para atender a esses objetivos, foi elaborado um
questionârio, ''Conflitos entre Trabalho e Famflia:
Estratégias de Ertfrentamento'', com 28 iterts, aplicado em
211 funcionârics de uma empresa nova, no setor de
servkos terceirizados, no interior de Sâo Paulo.
Inicialmente, o irtstrumento levanta informaçöes sobre:
horérios de trabalho, conflitos entre trabalho e famflia e os
custos decorrentes de tais conflitos. A seguir, depois de
descrever algurts arranjos alternativos de trabalho, s:o
investigados os possfveis impactos da alteraçâo de rotinas
na empresa sobre: o emprego, os colegas, os supervisores,
os clientes, a empresa e a vida pessoal de cada
funcionârio. Todas os impactos sâo avaliados numa escala
tipo Likert de 7 pontos, onde -3 representa 'dificultaria
muito' e + 3 representa 'facilitaria muito a introduçâo de
arranjos alternativos de trabalho nesta empresa'. Apesar
da composkâo da força de trabalho desta empresa incluir
principalmente homerts, um terço solteiros e outro terço
com esposa dona-de-casa, cortstatou-se que a rotina de
trabalho da empresa (turnos de 12 horas, durante quatro
dias cortsecutivos, seguidos por dois dias de folga) tem
um impacto muito significativo e bastante negativo sobre
o equilfbrio entre trabalho e faml7ia. Esta rotina provoca
conflitos entre trabalho e famflia. A vida pessoal e a
famflia sâo prejudicadas com maior freqûência do que a
vida profissional dos f'uncionârios, o que reflete o mesmo
quadro observado em estudos brasileiros precedentes, no
setor pflblico. Em relaçâo às barreiras para a introduçâo
de arranjos altemativos de trabalho, verificou-se,
surpreendentemente, que a maior parte dos funcionârios
percebem suas rotinas de trabalho como nâo sendo
impedimento, mas até mesmo facilitadoras, para a
introduçâo de arranjos alternativos de trabalho. Com base
nestes resultados, cortsidera-se importante trabalhar com
a empresa para desenvolver intervençöes adequadas para
diminuir os prejufzos para os funcionérios e para a
empresa' ligados à falta de equilfbrio entre trabalho-
famflia. Apesar de existirem diferenças importantes em
cada contexto de trabalho, acredita-se que um trabalho
deste tipo possa servir de modelo para outras empresas
interessadas em se adaptar melhor às novas realidades da
força de trabalho, cada vez mais comprometida com
resporksabilidades familiares, além dos profissionais.

ORG 38 MELHORANPO O EQUISBRIO ENTRE
TM BALHO E FAMILIA: A NECESSIDADE E
VIABILIDADE DA INTRODUG O DE AIUG NOS
ALTERNATIVOS DE TM BALHO. Marina Neuville Serra*,
Elizabeth Joan 8Jrllfl?1l e Graciela Sanjuté Soares Faria*
(Departamento de Psicologia, Universidade Federal de 5#0
Carlss, 5#t) Carlos, SP)
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ORC 39 AIUAC O DO PSICULOGO EM UMA
MONTADORA: RELATO DE UMA INTERW NN O.
Marli Donizeti de Oliveira (UMESP - Universidade Metodista
de Sfib Paulo - Sé'o Bernardo do Ccnlpo - SP)**

- Restlmos de Col?;na/cl(.lp Cientlf' lca
desta transkâo. Para sobreviver, uma organizaçâo tem
que estar em sintonia com seu tempo, precisa ajustar-se às
exigências que vâo se constituindo. Toda empresa deve
manter-se, enquanto um sistema, dinâmico em seus
objetivos, suas estruturas, suas polfticas, seus métodos de
operaçâo, assim como seus funcionârios, atualizandœse.
As soluçöes râpidas e dinâmicas convivem com a
necessidade de um ambiente familiar e conhecido. Sendo
assim, a necessidade de manter uma sensaçâo de
segurança e a necessidade de mudança nas organizaçöes
podem ser conflitantes. ï: sabido que quando sào
introduzidas determinadas mudanças em uma
organizaçâo, um sentimento descortfortlvel de
insegurança aparece e pode exigir agentes no manejo
destes conflitos. Contudo, também é sabido que nem
sempre os gerentes das organizaçöes podem ser estes
agentes, com habilidade suficiente para attzar, mesmo
sendo eles os mais indicados nesta situaçâo. Cabe aos
agentes encontrarem meios de solucionar estes conflitos,
buscando alcançar os objetivos da organizaçâo. A maneira
de agir destes agentes iré determinar a capacidade de
sobrevivência, a longo prazo, de uma empresa, seja
agindo com foco na realizaçào de seus pröplios objetivos,
seja agindo por comseqflência de pressöes externas à
organizaçâo. A habilidade de um gerente deve estar
presente no momento em que ganha a aceitaçâo, o apoio e
a confiança dos ftmcionârios envolvidos no processo de
mudança; no momento em que sâo elaborados métodos
eficazes para a resoluçâo dos objetivos, assim como no
momento em que s;o analisados os resultados de uma
detelm inada mudança e nos momentos que poderâo
advir delas. Os lfderes devem estar providos, portanto, de
tlma extrema sertsibilidade, percebendo e analisando o
processo como um todo, isto para que as mudanças
possam ser implementadas, alcançando, assim, os
melhores e mais eficazes resultados possfveis. Outro
elemento a acrescentar entào, é a capacidade dos gerentes.
Uns possuem domfrtio dos funcionârios e postura de
liderança mais evidentes, enquanto outros detém, sequer,
apoio. Portanto, o interesse e a motivaçâo sào
fundamentais, para que haja a busca cortstante de
aperfekoamento através de treinamentos. A habilidade
para o manejo de conflitos nâo se adquire com facilidade,
requer investimento e, quando necessârio, mudança de
atitude. O psicölogo organizacional attzarâ dando suporte
aos que detêm a resporksabilidade de conduzir o processo,
com seus problemas e resistências, mexendo com valores
e cultura da pröpria organizaçâo. O psicölogo, portanto,
busca, em parceria, tanto satisfaçâo dos interesses da
organizaçâo quanto dos pröprios funcionârios, dando
suporte para ao menos minimizar as dificuldades
presentes nos processos de mudança. O trabalho do
Psicölogo organizacional diante das mudanças atuais,
visa, portanto, esses três pölos: adequaçâo da empresa às
mudanças exigidas, a manutençâo da sensaçâo de
segurança necessâria ao equilfbrio do ftmcionârio e ao
treinamento dos lfderes que gerenciam o trabalho.

Palavras-chave: Empresa; Mudança; Treinamento

Este trabalho tem o objetivo de descrever e verificar os
resultados de um trabalho de lntervençio em Psicologia
de campo, inspirado na busca por uma atuaçâo voltada
para a Psico-higiene, conforme proposto por José Bleger,
visando a satide mental dos trabalhadores à 1uz da
Psicodinâmica do Trabalho, método desenvolvido por
Cluistophe Dejours.
Esta Intervençâo ocorreu entre Janeiro de 1997 e
Dezembro de 1999 junto aos trabalhadores da ârea de
Transmissào de uma Montadora do ABC Paulista, por
conta do convite do gerente desta ârea, interessado em
melhorar a performance do setor, mas também em
propiciar um ambiente com mais liberdade e abertura
para a pal-ticipaçâo de todos.
Este estudo descreve e analisa o processo de
desenvolvimento ocorrido entâo a partir dos dados
colhidos durante o perfodo da Intervençâo, de Março de
1998 a Novembro de 1999, especificamente junto aos
trabalhadores do setor de Tratamento Térmico/-fêmpera,
um dos setores que compöe a ârea de Transmissâo e que,
na época, apresentava uma série de problemas e
insatisfaçöes referentes a desmotivaçöes por conta de um
relacionamento conturbado, tanto entre os operadores e
trabalhadores de turnos diferentes, como dos
trabalhadores com liderança do setor.
Os dados foram coletados junto aos trabalhadores da
Têmpera através de entrevistas individuais feitas com
algurts deles, escolhidos pelo pröprio grupo, em dois
momentos diferentes. Num primeiro momento (Março de
1998), no infcio da Intervençâo, e que teve por objetivo
ouvir as necessidades de mudança que os trabalhadores
julgavam importante, para tornar o ambiente de trabalho
propfcio a uma maior participaçâo na busca de soluçöes
para as dificuldades e problemas do dia-a-dia, em um
sepmdo momento, jâ na fase final do trabalho de campo
(Outubro de 1999), para verificar, segundo a ötica dos
trabalhadores, se eles haviam detectado melhorias
decorrentes desta lntervençâo. A anâlise qualitativa e
comparativa dos dados colhidos nestes dois momentos,
completada por anâlise quantitativa da avaliaçâo da
intervençâo possibilitou detectar que ocorreram melhorias
apös a Intervençâo confirmando a hipötese inicial baseada
em Dejours de que o trabalho pode ser gerador de satide
mental.

Palavras-chave: Ambiente de Traballm; ,%lisJJ;JW Psicolqia
Organizacional

ORG 40 MUDANCA EM ORGANIZAG O - O PAPEL
DO PSICULCMO. Renata da Veiga Magina* e Michele Alves
Bittencourt da Silva* tlrlslifxlo Brasileiro de Medicina de
Reabilitalqo - Rio de Janeiro - RJ)

O mundo se trartsforma com uma velocidade cada vez
maior. Nas empresas podemos observar a irtstauraçâo
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0IJT 01 CIDADANIA X TRABALHO: A
IMPORTANCIA DAS POLITICAS PUBLICAS. Selma
Pacheco Guimarnes, Silvia MCHC Melo Gonçalves & Suely de
Oliveira Schustojf (Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro/Rio de Janeiro/Rl).

O objetivo desse trabalho foi fazer uma leitura sobre a
promoçâo da cidadania, que aparece como pano de fundo
na avaliaçào do PEQ-RJ/ZOOO, sub-projeto PEQ-RJ/ZOOO-
em Processo e sua gestâo. Os Planos Estaduais de
Qualificaçio Profissional (PEQ), elaborados e
coordenados pelas Secretarias de Estado de Trabalho,
constituem uma das atuaçôes do PLANFOR-PIMO
Nacional de Formaçào Profissional, projeto do Ministério
do Trabalho e Emprego e financiado com recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). As Polfticas
Pliblicas visam atender ao trabalhador que fica exclufdo
do processo de qualificaçâo ou de requalificaçâo
profissional, por nâo corkseguir outro meio para fazé-lo. A
avaliaçâo do PEQ-RJ/2000 foi demandada pela Secretaria
de Estado de Trabalho do Rio de Janeiro, à Unitrabalho.
Foram desenvolvidos três sub-projetos internos ao projeto
de avaliaçào, todos de fonna articulada e
intercomplementar, para a anélise da pertinência e da
adequaçâo das açöes de qualificaçâo realizadas pelas
entidades executoras dos cursos do PE1RJ/2000. Como
metodologia, foram organizados 13 pölos, distribufdos
por todo o estado, e coordenados por professores locais,
previamente treinados, que aplicaram 3.192 questionârios
nos alunos e 786 nos professores dos cursos de
qualificaçâo profissional. Efetuou-se um levantamento de
todo o material no decorrer desse PEQ e dos anteriores.
Foram realizadas entrevistas estruturadas com Comissöes
M unicipais e Estadual dp Trabalho e técnicos da SETRAB,
e procedeu-se a anâlise estatfstica dos dados. A
metodologia do presente trabalho consistiu na anâlise
qualitativa dos irkstnzmentos aplicados nos alunos. Pelos
resultados, para a populaçâo focalizada, o PEQ talvez seja
a tinica oportunidade de ter contato com novos
conhecimentos e novas visöes de mundo, pois 86,9% dos
alunos apontaram para alguma forma de promoçào da
cidadania que nao era necessatiamente a obtençâo de
trabalho/emprego jâ que, com o curso, adquiriram mais
confiança em si mesmo, melhoraram a auto-estima e
passaram a compreender melhor a realidade, enquanto
outros desenvolveram maior capacidade para repersar o
mundo, a vida e seus problemas. Observou-se que a
experiência dolorosa do desemprego revela o papel
fundamental que o trabalho ocupa na vida, sendo este
compreendido como um contexto ambiental do
comportamento individual e grtzpal, um ambiente
subjetivado e psicologicamente representativo. A
realidade é que nâo existe, e haverâ cada vez menos
trabalho/emprego, pelo menos na quantidade e
qualidade necessâria, para atender a demanda. Por outro
lado, empregabilidade envolve uma série de
''competências'', sem dtivida requeridas pelo mercado,
que muitas vezes nâo podem ser medidas
quantitativamente. Nesse sentido, é importante avaliar a
existência de indicadores que possam aferir situaçôes
reais de promoçâo da cidadania das pessoas. As Polfticas
Ptiblicas sâo contribuiçöes importantes para sustintar a
luta daqueles que enfrentam um mercado de trabalho,
modificado pelo sistema de produçâo mundial, muitas
vezes hostil e fechado, altamente competitivo, onde nem
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OUT 02 A IDENTIFICAG O COMO WA DE
REFLEXAO PAIG  ATENDIMENTO DE
ADOLESCENTES EM INSTITUIIXES. Cleonice Franco
Pappa* (Associaçâo Ceorge Mark Klflàfrl - Sâo Paulo - 5P)

O presente trabalho tem como objetivo analisar os
atendimentos de adolescentes, pela via teörica da
identificaçâo. Esses atendimentos sào realizados em
instituiçöes nâo govem amentais que realizam cursos de
capacitaçao profissional. A amostra é composta de 950
jovens de 15 a 18 anos, atendidos nos anos de 1997 a 2002.
Este jovens residem na periferia ou grande Sâo Paulo,
originârios de famflias com renda total de até três salârios
rnfnimos. A estes joverts é oferecido um curso de
capacitaçâo profissional com duraçâo de seis meses em
encontros semanais com grupos de 20 joverks. Este
trabalho pretende identificar, compreender e mobilizar
em cada jovem reflexöes pertinentes à adolescência como:
sonhos, sexualidade na adolescência, imagem corporal,
liberdade, resportsabilidade, dinâmica e conflitos
familiares, drogadkâo, inserçâo no mercado de trabalho,
rofissöes. /: nesse processo de apropriaçâo da pröpriaP
identidade e do sentido da vida, constitufda na interaçâo
da relaçào emocional compartilhada e prenhe de
significados para duplas como, relaçâo professor e aluno,
namorados, am izade, pais e filhos, onde o conhecer, é
conhecer no afeto, que ocorrem momentos de afetividade
criativa e criadora, transformadora de conhecimento. Este
trabalho tem como eixo teörico o conceito da identificaçao
pelo referencial psicanalftico em Freud. O laço mtituo
existente entre os membros de um gnzpo é da natureza de
uma identificaçâo, onde a qualidade emocional reside no
laço com o lfder. A identificaçâo esforça-se por moldar o
pröprio ego de uma pessoa segundo o aspecto daquele
que foi tomado como modelo. Freqflentemente acontece
que, sob as condköes em que os sintomas sâo construfdos,
ou seja, onde hâ recalque e os mecanismos do
inconsciente sâo dominantes, a escolha do objeto retroage
para a identificaçâo. Como eixo clfnico, utilizarei os
atendimentos feitos nestas irtstituköes. Conclui-se que,
ainda que esses encontros aconteçam fora de um setting
analftico, ainda que inicialmente n:o apareça uma
demanda, tem-se constatado que eles buscam e desejam
ser identificados como sujeitos que necessitam de uma
escuta afinada e direcionada às suas reais dificuldades -
dificuldades de um sujeito que vive um ritual de
passagem para a vida adulta e que nem sempre encontra
no seu meio familiar e/ou social pessoas que possam
validar essa passagem. Esses atendimentos vêm
oferecendo encontros e/ou desencontros, uma vez que
geram um questionamento quanto à corkstitukâo e
formaçâo do sujeito a partir das identificaçöes produzidas
ao longo de suas vidas.

Palavras-chave: instituiçno, ifknli/ccflc, sujeito.

OUT 03 ' PROGM MA Dg. ENSINO PARA
DESENVOLVER A PERCEN AO CORPORAL. Luciana

sempre a habilidade, a competência e a qualificaçâo
contam na hora de tentar ocupar uma vaga.

Palavras-chave: Cidadania, Trabalho e Polt-ticas Pûblicas
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SclTcrcr Carpes* e Olga Mitsue Kuào (Departamento de
Psicologia, Universidade Federal de D nlfl Catarina,
Florian 'opolis, SC)

Um dos aspectos importantes que interferem
gratificaçâo da relaçâo sexual, diz respeito a quanto as
pessoas sâo capazes de perceber o pröprio corpo e o do
outro. A falta de percepçâo daquilo que acontece consigo
e com o outro pode tornar-se um problema, uma vez que
essa percepçâo estl relacionada a quanto as pessoas sào
capazes de vivenciar as sersaçöes relacionadas ao pröprio
orgasmo e ao do outro na relaçào sexual. A dificuldade
que o casal tem em descrever os sentimentos e sensaçöes
corporais para o outro influenciam na percepçào e
reconhecimento do orgasmo. E com o aumento do grau de
percepçâo sobre si mesmo, a percepçâo das serksaçöes e
sentimentos do outro fica facilitada. O orgasmo é um alto
grau de excitaçâo e satisfaçâo durante a relaçao sexual,
porém, é sentido individualmente e pode ser percebido
pelo outro. As serksaçöes da respiraçâo, dos örgâos
intem os e externos, corporais e tâteis, facilitarâo e o
tomarâo o orgasmo mais gratificante quando forem
percebidas, reconhecidas e ampliadas. aperfekoando a
percepçâo dos estfmulos corporais, é possfvel perceber
mais claramente quais sensaçöes surgem em si e no
parceiro, bem como os sinais ffsicos da excitaçâo, além de
descobrir outras fontes de prazer que nâo sejam o pröprio
orgasmo. A primeira fase do trabalho de cortstruçâo do
Programa de Erksino para Desenvolver a Percepçâo
Corporal foi a de identificar, formular, analisar e
organizar em uma seqflência de aprendizagem os
comportamentos que casais deveriam estar aptos a
apresentarem diante dos estfmulos corporais e do
ambiente para usufruir as possibilidades de gratificaçâo
do contato ffsico, sensorial e sensual em uma relaçâo
sexual. Com esse objetivo, foi desenvolvido um
procedimento de ideniificaçâo de aspectos com que as
pessoas lidam ou entram em contato em uma relaçào
sexual, por meio de entrevistas com especialistas das
éreas de dermatologia, ginecologia, pneumologia,
fisioterapia e psicologia. Esses, descreveram o que
perceber (variéveis) do comportamento em questào. Os
dados obtidos foram utilizados para caracterizar o que
cada membro de um par de uma relaçâo sexual deveria
ser capaz de fazer para aumentar as possibilidades de
usufruir das gratificaçöes inerentes a essa relaçâo. Foram
identificadas 1556 possibilidades de classes de
comportamentos na interaçâo de um casal em relaçâo a:
tensâo corporal (51 classes), odores corporais (312),
expressöes faciais (8), percepçâo dos örgaos intemos e
externostl6), respiraçâo (17). As classes de
comportamentos foram organizadas em conjuntos e em
cada conjunto hierarquizadas em seqùências para compor
os objetivos (comportamentos ou competências a
aprender) do Programa de Ensino, de forma a possibilitar
a cortstrtwâo de condiçöes de ertsino apropriadas a cada
conjunto.
Apoio financeiro: Departamento de Apoio à Extensâo -
DAEX/UFSC.

- Resumos de Comunicaçâb Cientsca
Cesarh*Aluna Ib curso fïe Psicologia da UCG GO e
pesquisadora rlc Nûcleo de Estudos Psicossociais - NEP- UCG
GO.***McsIre em Psicologia Social pela UFMG, projessora da
Universidade Catklica de Goiés (UCG) e da Universidade

na Estadual de Goiés (UE'G).

O Brasil é um pafs de diferenças crenças religiosas. A
adolescência é uma fase de questionamentos e de grande
desenvolvimento mental que pöç em dtivida muitas das
explicaçœs e das teorias sobre a vida. Com o objetivo de
investigar o envolvimento do adolescente com a fé
realizou-se uma pesquisa em . Anâpolis-Go com 468
joverts de 13 a 18 anos do ensino fundamental e médio do
sistema particular e pûblico. Os resultados foram tratados
e analisados estatisticamente no programa Statistical
Package for the Social Science (SPSS). De acordo com os
dados, todos os adolescentes acreditam em Deus,
demorstrando que a crise na sociedade nâo afetou a fé
dos joverks. A maioria dos adolescentes possui religiâo
definida, embora nào freqùentem assiduamente sua
igreja, templo etc. As meninas apresentam uma maior
definkào religiosa do que os meninos mostrando que a
educaçâo prepara mais a garota para seguir os preceitos
religiosos e moralistas. Os adolescentes que nâo tem
religiâo apresentam um fndice maior de experiência
sexual, sâo mais liberais quanto a forma de casamento e
sâo menos rfgidos quanto a situaçâo da virgindade para o
casamento, mostrando que o fato do adolescente possuir
uma religiâo interfere na vivência da sexualidade. A
maioria dos joverts faz parte da religiâo Catölica,
demonstrando que embora tenha havido no Brasil a
explosâo do misticismo, o catolicismo ainda se revela
hegemônico. As outras opçöes ressaltadas foram:
Evangélica, Espiritismo e outras (Anglicana, Budista,
Testemunha de Jeovâ e Mormo) demortstrando a riqueza
de credos entre os jovens.
Palavras-chave: adolescência, religino e àëncro

OUT 05 A DIMENSâO DE PRESENTE E FUTURO EM
COYTEXFOS RELIGIOSOS DIFERENCIADOS: UMA
ANALISj COMPAM TIVA ENTRE DOIS GRUPOS
EVANGELICOS. Ana Kcïlfl Pinezi- (Departamento de
Psicologia e E#lzcflffib, Universidade de isJo Paulo, Ribeirâb
Preto, SP)

Palavras-chave: sexualidade, pcrcmffib e sensibilizaçâb
corporal, ensino de comportamento sexual

oUT 04 ADOLESCZNCIA E
Fonseca Riàcirc', Juliana de Ccsàro

RELIGIXO. Andressa da
Chaves*- e Lara Mendes

Três perguntas muito antigas, mas muito atuais,
permeiam a vida dos seres humanos, em todas as
sociedades: ''De onde vim?'' ''Por que e para que estou#'
aqui?'' e ''Para onde vou?''. Essas indagaçöes trazem
corksigo as noçöes fundamentais de passado, presente e
futuro e remetem a uma explicaçâo possfvel através da
religiâo. Nesse sentido, este trabalho objetiva
compreender como dois grupos religiosos contröem a
noçâo de presente e f'uturo numa perspectiva
salvacionista e como pensam o céu e vivenciam a
esperança. Os dois grupos abordados sâo um grupo
presbiteriano (protestante histörico) e um da Igreja
Internacional da Graça de Deus (neopentecostal) de
Ribeirâo Preto, SP. Foram entrevistados quatro casais de
cada grupo religioso, na faixa etâria entre 25 e 35 anos,
todos com filhos. O método etnogréfico foi empregado,
utilizando-se o trabalho de campo, com observaçâo
participante e entrevista. Os dados foram analisados à luz
da teoria interpretativa da cultura, pretendendo-se
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realizar uma anilise comparativa entre os dois grupos
religiosos. A anàlise mostra os seguintes resultados: na
Igreja da Graça, prevalece a idéia de que o indivfduo deve
ser heterônomo. Isto aparece nos sermöes do pastor que
enfatizam uma conduta que impossibilita
questionamentos. Na Presbiteriana, o indivfduo
autônomo é valorizado, mas uma autonomia referente à.
relaçâo com o sagrado e, portanto, relativa pois é limitada
pelo controle exercido pela membrezia através dos laws
de amizade e ''irmandade''. Elementos ''mégicos''
aparecem freqûentemente nos cultos da Igreja da Graça e
o retomo ao ''mistério'' pode ser visto pela ênfase no
Espfrito Santo. Hâ o predomfnio da religiosidade exterior
marcada pelos dtuais de ''guerra espiritualn, ''batismo do
Espfrito Santo'' e glossolalia. Corpo e alma devem usufruir
juntos das bênçào divinas. Na Presbiteriana, hâ
valorizaçao do culto racional e psicologizado. Existe uma
clara dicotomia entre corpo e alma. Questöes de âmbito
do privado sö vêm a péblico em situaçöes que ameacem
as regras da igreja. O pecado é banido e os pecadores
reintegrados. Na Igreja da Graça, a ''confissâo'' de pecados
é publicizada através do exorcismo em que o sujeito
exposto é visto como nâo cortsciente de seus atos porque
estJ sob efeito dos ''espfritos malignos''. Sua atitude tende
a ser passiva e a reintegraçâo é feita pelos exorcistas. f:
também pelo exorcismo que os fiéis ritualizam a catarse e
encontram alfvio para suas tensöes cotidianas. Entre os
presbiterianos, a relaçào com o outro é incentivada num
espaço amplo de sociabilidade e, por outro lado, hâ um
apelo para a busca de uma religiosidade interior e
individualizada. Na Igreja da Graça, a relaçâo estâ
hmdamentada no discurso do pastor. A catarse parece
substituir uma relaçâo direta entre fiéis. Entre os
presbiterianos, o presente é sustentado pela esperança de
um futuro celestial. Na Igreja da Graça, o ideal presente é
o de um futuro repleto de bênçaos espirituais
materializadas em prosperidade financeira, em cura de
doenças e resoluçao de problemas de relacionamento
familiar.

- Resumos de Ct/p7l/nïctzçt'ip Cientlf' lca
compreendeu: a) amplitude: os valores podem ser
compartilhados pelos componentes dè determinados
gnlpos ou entao pelo conjunto de toda a sociedade, este
compartilhamento é de tal envergadura que os valores
nào se prestam a acomodaçöes idiossincréticas no que diz
respeito ao conjunto; b) exigência (requiredness): esta se
refere nào somente à obediência estrita de regras e normas
mas, principalmente, ao sentimento que o sujeito tem de
que deve se comportar de determinada maneira porque
entende que esta é a correta, mesmo que o
comportamento contrârio 1he acarrete vantagem de
qualquer natureza; c) escolha (value-choice): um valor nâo
existe como ta1 se nào possuir outros que se apresentem
como contrapartidas ou altemativas, por isto os valores
oferecem critérios para a seleçâo e orientaçào de
comportamentos e açöes no universo social. Utilizou-se
como imstrumento entrevista semi-estruturada, composta
por töpicos relativos à vida sacerdotal atual (Igreja
universal-lgreja local; ecumenismo-diâlogo interreligioso;
verdade; missâo; mulher; pessoa do sacerdote; meios de
comunicaçâo). Os sujeitos foram cinco seminaristas
concluintes do curso de teologia e com ordenaçâo
sacerdotal pröxima. Resultados: os valores instrumentais
apresentam um grau de modificaçâo considerâvel, ao
passo que aqueles considerados terminais permanecem
estéveis. Este quadro corrobora o modelo descrito por
Anthony Giddens (modemidade tardia). Os eixos de
estruturaçâo dos valores (amplitude, exigência e escolha)
mostraram-se adequados para pesquisas que procuram
inventariar ou descrever valores relativos a uma
determinada populaçio ou a um momento histörico
particular.

Esta pesquisa contou com o apoio da CAPES, que
patrocinou o projeto de mestrado que resultou na
pesquisa aqui exposta.

Palavras-chave: valores, p6s-modernidade, clero catélico.

FAPESP (Fundaçio de Amparo à Pesquisa do Estado de
Do Paulo).
Palavras-chave: esperança, protestantismo hisflrico,
neopentecostalismo

OIJT 07 SANTOS GZMEOS: IMAGENS E IGREJAS.
Proja Dra Leila Dupret, Alexandre França*, Aline Rezende*,
Carlos Henrique Moreira'', MJHO Cesar Esteves* (Curso de
Psicologiah Faatldades Integradas MJHJ Thereza - Ric de
Janeiro, RJ.

OLJT 06 VALORES, CULTUM  CONTEMPOG NEA E
FORMAG O DO CLERO CATULICO. José R/JHO
Machado de Paula- (Depto. de Psicologia Sodal e fltl Trabalho
do Instituto Jlc Psicologia da Universidade de ,%0 Paulo,
LJ/Y/UIJHC de Psicologia Sodal da Religino)

O tema da pesquisa refere-se ao atravessamento religioso
na subjetividade, especificamente o que tange ao aparato
infantil, tendo como recorte contextual a religiâo
tipicamente brasileira: Umbanda. A finalidade inicial do
estudo é investigar a articulaçâo das figuras dos santos
catölicos Sâo Cosme e Do Damiâo com a imagem infantil
lbeji na Umbanda, jâ que em suas histörias, os Santos
Anârgiros atingiram a fase adulta, sendo reconhecidos
como médicos, conforme as imagerks encontradas no altar
principal da Igreja de Cosme e Damiâo, localizada no
bairro do Andaraf - RJ. A proposta da pesquisa estâ presa
a cinco unidades, para melhor entendimento de como se
darâ a investigaçâo em sentido mais amplo: crença na
cura, proteçâo ao infantil, criança como representaçâo do
''novo''

, manifestaçâo popular e a festa religiosa em
homenagem aos santos. A perspectiva do imaginério
söcio-histörico é o fio condutor da abordagem teörica e
norteia as bases que fundamentam o estudo. Os objetivos
que correspondem a esta fase da pesquisa sâo: fazer um
levantamento da freqùência das imagerts dos santos Sâo
Cosme e Sâo Damiâo em igrejas, acrescido do que eles
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estudo sobre a categoria dos valores na cultura
contemporânea, especialmente aqueles referentes à vida
sacerdotal e, por meio da descrkâo de três eixos de sua
estruturaçâo, propöe uma forma de operacionalizaçâo
metodolögica para os valores como categoria da
psicologia social e da psicologia da religiâo. Na descrkâo
desses eixos de caractelizaçâo os valores foram abordados
a partir da psicologia social cognitiva. Na sua relaçâo com
as transformaçöes culturais a referência foi a distinçâo
entre valores instrtlmentais e valores tenninais. Com
relaçâo à cultura contemporânea utilizou-se o modelo da
nlptura pös-modenm de Lyotard contraposto ao de
modemidade tardia de Anthony Giddens. A descrkâo
conceitual dos eixos para a caracterizaçâo dos valores
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para estes locais. O recorte geogrâfico

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
atendimentos psicanalfticos que af acontecem,
favorecendo a circulaçâo dos atendimentos em diferentes
lugares, dentro e fora, da irtstitukâo. Essas mudanças
provocadas, a princfpio, pelo encontro do dispositivo
institucional e a presença do psicanalista na instituiçâo,
tem tido efeitos nas pessoas atendidas, tanto nas formas
de corkstruçâo quanto nas de encaminhamento de seus
discursos, cortstituindo a formaçâo de um campo
especffico, construfdo a partir de tentativas de definkâo
desse lugar. Tendo em conta que uma topografia nào é
condkao suficiente para a constitukâo de um lugar, leva-
se em consideraçâo os aspectos dinâmicos e econômico a
partir dessa topografia e seus efeitos, no sujeito, pelos
movimentos ocorridos na trartsferência, conforme
formulado por Freud. A escolha desse conceito cortstit'ui
um campo para a definkâo desse lugar partindo do que é
suposto ao psicanalista, pelos sujeitos dessa institukào,
conforme proposto por Jacques Lacan. Um lugar
especffico, incluindo a psicanalista e o que lhe é suposto,
tem aparecido a partir desses atendimentos, possibilitados
nesse encontro e direcionados a partir de cada um dos
sujeitos atendidos, cortsiderando-se a especificidade de
lugar, tempo e duraçâo de um possfvel tratamento.
Conclui-se, por ora, a existência de um lugar psicanalftico
na instittlkâo, onde hâ um tratamento possfvel,
considerando-se esse campo especffico cortstitufdo a
partir dele.

representam
delim itado como a regiâo moral para proceder o estudo
em campo, refere-se ao local denominado ''SAAIG '', no
centro do Rio de Janeiro, constitufdo pela Praça da
Repliblica e as ruas da Alfândega, Sete de Setembro e
Uruguaiana. As nlas percorridas até o momento foram:
Alfândega, Buenos Aires, Senhor dos Passos, Uruguaiana
e Avenida Passos. Nas igrejas de Sâo Jorge e Sào Gonçalo
Garcia, Sâo Elesbâo e Santa Ifigênia, Nossa Senhora do
Terço e Senhor dos Passos, Nossa Senhora da Lampadosa,
lrmandade do Rosârio e Nossa Senhora do Rosério e Sâo
Benedito dos Homens Pretos, foram encontradas imagerts
dos santos como meninos. A pröpria igreja de Sâo Cosme
e D o Damiâo, no dia 27 de setembro, data comemorativa
destes santos, levou para procissâo imagerks deles também
como meninos. O material fotogrâfico utilizado como
recurso de pesquisa, permite cortstatar que as imagens
encontradas como representativas dos Santos Gêmeos
foram as infantis. O estudo sugere, como conclusào
preliminar, que a escultura infantil reflete a imagem social
irtstitufda, ao longo da histöria contextualizada na regiao
moral estudada, possibilitando apontar na construçâo
subjetiva, a presença do entrelaçamento cultural que
permeia o sincretismo religioso.

Apoio Financeiro: Faculdades Integradas Maria Thereza.

Palavras-chave: Imaginirio stkio-HïsltiHc(), Sincretismo e
Imagens P

alavras-chave: psicanélise, instituiçâb, frlns/crlncil

OUT 08 A CONSTRUIXO DO LUGAR
PSICANALfTICO - A PSICANXLISE NA INSTITUIG O.
Sueli Pinto Minatti *+ (Laboratkrio de Psicopatologia
Fundamental da Pontjcia Universidade Catôlica de SJO Paulo
- SP)

OUT 09 OS EFEITOS DA EQUOW RAPIA SOBRE A
AUTO-ESTIMA DE CRIANCAS PORTADOM S DE
NECESSIDADES EDUCATIVAS E ESPECIAIS (P.N.E. E).
Diene de Lima Anunciaçno*, f'nfmJI Aguiar Peixoto* e Elias
Leopoldo .%Hfpc ** (Universidade da Amazônia), :c!J?l; -PJ.

A equoterapia é um método de tratamento que utiliza o
cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas
âreas de satide, educaçâo e equitaçâo, visando o
desenvolvimento biopsicossocial de portadores de
necessidades educativas e especiais. A presente pesquisa
realizou uma entrevista semi-aberta, realizada com 10
participantes dentre eles portadores de necessidades
educativas e especiais, com faixa etâria de 07 a12 anos,
que freqfientam a equoterapia, que ftmciona o Programa
de Equoterapia da Polfcia Militar, com os resportséveis
dos respectivos praticantes e os profissionais que
integram a equipe interdisciplinar, onde realizam o
trabalho no Regimento da Polfcia Montada ''Cassulo de
Melo'' em Belém. Os resultados mostraram, que a
equoterapia promove beneffcios, tanto ffsicos como
psicolögicos, ajudando na reabilitaçâo neuromotora,
cognitiva, educacional, afetiva e social, sendo que nesta
pesquisa foi enfatizada a auto-estima como um ganho
significativo neste que cavalo na equoterapia atua como
um novo estfmulo que proporciona percepçôes e
vivências até entâo desconhecidas, tais como sentimentos
de medo, afeto, prazer, que podem elevar sua auto
detelminaçâo, passando a enfrentar as situaçöes do
cotidiano, entrando em contato com suas habilidades e
potencialidades. Outro ponto constatado seria as
possibilidades que a convivência com o cavalo
proporciona, pela gama de situaçöes e os mtiltiplos
recursos que essa interaçâo com o animal nos permite,
possibilitando uma relaçâo concreta, humana e

O presente trabalho tem como objetivo discutir a
constnlçâo do lugar psicanalftico na irtstitukâo. A
discussâo surge a partir de um perfodo de quatro anos de
atendimento psicanalftico numa irtstituiçâo que hospeda
faml-lias de crianças com doenças graves, durante perfodo
de tratamento. Este perfodo pode variar de algurts dias a
vârios anos. As interrogaçöes sobre a constituiçâo de um
lugar a partir do campo epistemolögico da psicanâlise
surgem no encontro de três vertentes. Do lado da
psicanalista, af presente, hâ uma intençâo e uma
disposiçâo de que esses atendimentos ocorram . Do lado
das pessoas atendidas hâ um completo desconhecimento,
na maioria das vezes, do que se constit'ui um atendimento
psicanalftico e, portanto, ausência de demanda' embora
haja queixas a pal-tir de situaçöes emergenciais
constitufdas principalmente por: deslocamento
geogrâfico, situaçöes novas e repletas de
desconhecimentos, e sobretudo, pelo sofrimento gerado
ou amplificado diante destas situaçöes. Do lado da
institukâo, hâ tentativas de acolhimento e nonnatizaçâo
de sujeitos em situaçâo emergencial e dificuldades
encontradas neste campo. O método de pesquisa inclui o
material clfnico e a teoria psicanalftica. O material clfnico
provém desses atendimentos, em diferentes momentos,
marcados pela movimentaçâo ffsica e as construçöes,
imaginézias e simbölicas, possfveis, a partir dessa
movimentaçâo. O material teörico surge do campo
formador ao que constitui a teoria psicanalftica
privilegiando-se a transferência. Para o material clfnico
cortsidera-se a ausência de um espaço ffsico reservado aos
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interpessoal e ainda oferecendo ao terapeuta formas de
aplicaçào que nenhuma outra terapia pode oferecer; como
o espaço onde se desenvolvem as sessöes, sendo
ambientes que fogem aos padröes convencionais, e ainda
dispöe-se de recursos variados como psicopedagögicos e
de equitaçâo contribuindo de forma relevante para o
desenvolvimento dos praticantes sem que estes percebam
a conotaçào terapêutica do trabalho, assim influenciando
diretamente na reestruturaçâo psfquica, desses
portadores, possibilitando a aquiskào da confiança, pois o
praticante passa a explorar o desconhecido e ultrapassar
dificuldades, passando a experienciar sentimentos de
independência, liberdade e prazer. Verificando-se que o
cavalo em si é visto como um animal de grande porte e
com vitalidade e dominâ-lo traz ao praticante uma
sertsaçâo de poder, vivenciando um sentimento de
autoconfiança, em que esta situaçâo é motivadora na
abermra de novos caminhos e desafios, melhorando auto-
estima dos portadores de necessidades educativas e
especiais, colaborando assim para a irtserçao social. Sendo
um método vasto em possibilidades e extremamente
dinâmico, que inclui desde o contato e o vfnculo afetivo
com o artimal, até o ato de montâ-lo, a equoterapia é
destinada nâo apenas âs pessoas especiais, mas também
no apoio âs dificuldades escolares, casos de dependência
ffsica, bem como todos que procuram melhorias na
qualidade de vida.

Palavras-chave: Equoterapia, Benehkios, Auto-estima.

:cJ2/n0t?J de Ctzp?l/nïclfln Cientlf' lca
submetidos a tratamento odontolögico. A avaliaçâo
indicou que a dor de aspecto funcional foi mais frequente
que a dor espontânea entre os pacientes. As escalas
indicaram que entre as dores relacionadas às funçöes
orofaciais, a dor à mastigaçâo foi mais freqitente (27
pacientes) e mais intertsa (valor médio de 3,53 na VAS e
3,27 na CR10) que a dor à fonaçâo (valor médio de 1,38 na
VAS e 1,56 na CR10) e à deglutkào (valor médio de 0,59
na VAS e na CR10). O coeficiente de correlaçâo de
Pearson entre os escores do VAS e CRIO foi de 0,89,
indicando um alto grau de validade de critério. As
instrtlçöes para se aplicar o CRIO foram mais bem
compreendidas pelos pacientes que aquelas do VAS.
Conclui-se que VAS e CRIO prestam-se para mensurar a
dor em DTM, porém, a escala CRIO tem a vantagem de
fornecer informaçöes que podem ser melhor interpretadas
pelo avaliador e irtstruçöes mais facilmente
compreertsfveis pelos pacientes.

(FAPESP)
Palavras-chave: CRIO, PAS, Dor.

OUT 11 OBSERVAG Q DE PADROES DE RESPOSTA
DE BEBZS COM SFDROME DE DOWN AO
PAREAMEU O DE ESTIMULOS VJSUAL E AUDITIVO
EM UM EXPERIMENTO PSICOFISICO. Rosana MCHC
Tristao- ïeylla Fkmllflshi WcnJ* e Polkfrfc Gentil Alnleida*(
(Universldade de Brasilia - DF)

OW  10 COMPARAG O DA ESCALA CRIO DE BORG
COM A ESCALA ANALX ICA VISUAL NA
AVALIAG O DA DOR EM PACIENTES COM
DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES. Adriana #p
Vale Ferreira-Bacd- e Sérgio She'ji Jkklzsfrlbc (Departamento
de Psicologia e E'fftlccffib da Faculdade de Filosoha, Ciências e
Letras de Riàdrfib Preto -USP, Rfùcirf'D Preto-sp)

Crianças nascidas com sfndrome de Down (SD) podem
apresentar diferentes comprometimentos fisiolögicos
(hipotonicidade muscular, alteraçöes anétomo-fisiolögicas
do aparelho auditivo e maior susceptibilidade a infecçöes
no ouvido e nas vias respiratörias), bem como alteraçöes
no nfvel de desenvolvimento geral, cognitivo e de
linguagem influenciando em sua competência perceptual.
Tais comprometimentos, relacionados à compreertsâo,
expressâo e funcionalidade da fala dos portadores da SD,
suscitam diferentes questöes sobre o desenvolvimento em
condkes fora do contexto normal. O presente estudo,
porlanto, teve por finalidade compreender os padröes
compol-tamentais relacionados ao processo de percepçâo
de fala de bebês com esta sfndrome no decorrer do
primeiro ano de vida. Com este objetivo, realizou-se uma
anâlise do padrâo de respostas gravadas em fitas de vfdeo
de 15 bebês (7 pertencentes ao grupo SD e 8 ao grupo
controle - crianças sem SD) ao pareamento dos estfmulos
visual e auditivo por intermédio da técnica de observaçâo
do comportamento de registro contfnuo durante sessöes
de experimento psicoffsico em uma câmara de isolamento
aclistico (CIA). Ta1 experimento fundamentava-se no
método de habituaçâo visual, com a apresentaçâo
associada da fotografia de uma mulher e de 18 expressöes
dissilâbicas sem sentido selecionadas pseudo-
randomicamente. A observaçâo inicial resultou no
levantamento de quatro principais categorias
comportamentais: olhar, vocalizaçöes, movimento facial e
movimento corporal. Em cada uma destas categorias,
registrou-se a ocorrência de comportamentos para cada
bebê através da técrtica de registro de freqùência por
amostragem de tempo com intervalos de 1 minuto. A
anâlise dos dados coletados demortstrou uma distinçâo
nos padröes de respostas entre os dois grupos de crianças
participantes do estudo, verificando-se que os bebês com
SD tendem a ter menor iniciativa no comportamento de
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As Desorderts Temporomandibulares (DTMs) constituem
uma alteraçâo musculoesquelética de origem multifatorial
capaz de apresentar diversos sinais e sintomas. Dentre a
sintomatologia, a dor aparece com freqfiência podendo
apresentar-se tanto espontaneamente como durante as
funçöes orofaciais (mastigaçao, fonaçào e deglutkâo). A
mensuraçâo da intensidade desta dor no infcio e apös o
tratamento odontolögico pode ser um dos indicadores da
severidade da DTM e da efetividade do tratamento a que
os pacientes sâo submetidos. Porém, técnicas de
merksuraçâo de dor ainda sâo precérias e, praticamente,
dependem de escalas psicoffsicas que ainda necessitam de
mais investigaçöes psicométricas. Levando em
consideraçâo este problema, este trabalho se propöe a
comparar duas escalas psicoffsicas aceitas pela
comunidade cientffica e clfnica para mensurar a dor: a
Escala Analögica Visual (VAS) e a Escala CRIO de Borg. A
primeira escala corusiste em uma linha horizontal com as
extremidades demarcadas pela expressâo ''Ausência de
dor'' e ''Mâximo de dor'' em que o paciente assinala uma
posiçâo sobre e1a conforme a intertsidade da dor
percebida. A segunda cortsiste de expressöes verbais e
valores numéricos de intensidade entre os quais o
paciente deve escolher o que melhor represente a dor
percebida usando como referência a pior dor jé
experimentada. Estas duas escalas foram aplicadas em 35
pacientes diagnosticados com DTM antes de serem
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olhar para o conjunto de estfmulos apresentados e para o para treinos ffsicos realizados individualmente por cada
experimentador que os acompanhava nas sessöes de teste atleta e disparidade de recursos financeiros entre a sua
psicoffsico, bem como a fazer maior uso da visào equipe e os outros clubes. Posteriormente, realizou-se um
periférica na observaçâo da fotografia exposta. Os bebês trabalho visando a promoçào e manutençio do
pertencentes ao grupo controle, por sua vez, comprometimento dos atletas com o trabalho em equipe.
apresentaram com maior freqflência um padrio de Foram estabelecidas metas do grupo como um todo para a
respostas de choro e choramingo, enquanto as crianças temporada. Identificaram-se possfveis lfderes para
com SD emitiram um maior nûmero de vocalizaçöes. Os auxiliar e conduzir sessöes de alongamento e
resultados obtidos permitem, portanto, constatar aquecimento, treinos ffsicos e téticos. Foram realizadas
diferenciaçöes na freqiiência de respostas dos bebês à anâlises de desempenho individuais de algurts atletas nos
associaçâo entre estfmulos auditivo e visual, treinos e nos jogos, assim como houve inlimeras sessöes
provavelmente devido às alteraçöes fisiolögicas e de observaçào e intervençào ao longo dos treinos junto
desenvolvimentais do gnlpo de crianças com SD, sendo aos atletas com relaçào a algumas deficiências técnicas
que o padrào especffico de comportamentos destas serâ especfficas. Adicionalmente, foram realizadas sessöes de
melhor discutido posteriormente. Ao investigar o relaxamento. Foi possfvel observar mudanças no
processo de percepçâo de fala em bebês com esta comportamento (pontualidade, assiduidade, motivaçào e
sfndrome, esse estudo produz avanços nos campos entrosamento) dos atletas com relaçâo ao grupo e ao
teörico-metodolögico, além de beneffcios nas âreas de técnico tanto nos treinos quanto nos jogos. A maioria dos
prevençâo e intervençâo junto a indivfduos com atletas relatou estar mais bem preparada ffsica e
necessidades educativas especiais, oferecendo relevante tecnicamente e, corkseqflentemente, mais confiante tanto
oportunidade para o aprimoramento da qualidade de nos pröprios desempenhos quanto nos desempenhos dos
vida destes. outros membros da equipe jogadores e comissâo técnica).

Apoio: PIBIC-CNPVDDS-UnB Palavras-chave: Psicologia do Esporte, Anâlise do
Comportamento, Handebol

Palavras-chave: Percepçâo de jala; st-ndrome de Dtripn;
obsenmçâo do comportamento

OUT 12 INSERG O DO PSICULOGO NA COMISSâO
TICNICA DE UMA EQUIPE DE HANDEBOL. Manoel
Rodrigues-Neto**, Geisondsidro MJHnht?**, Marcela Abreu
Rodrigues'', Paula Ccrpcl/lo Natalino*' (Instituto de Psicolqia,
Universidade de Brasilia, Brasl-lia, DF)

Potências olfmpicas como os Estados Unidos, Inglaterra e
Cuba contam com psicölogos em cada uma das suas
modalidades esportivas. Entretanto, no Brasil o papel do
psicölogo no desenvolvimento de atletas tem sido pouco
divulgado, principalmente sob a abordagem da Anélise
do Comportamento. Atualmente, hé uma escassez na
literatura sobre a psicologia do esporte sob o foco
comportamental. O presente esttldo tem como objetivo
divulgar o trabalho de analistas do comportamento em
conjunto com a comissâo técnica de uma modalidade
esportiva especffica: o handebol. Jogadores de uma equipe
de handebol de Brasflia solicitaram o trabalho de
psicölogos apresentando as seguintes queixas: falta de
concentraçâo nos jogos, disparidade entre desempenhos
nos jogos e nos treinos, falta de confiança por parte de
algurts atletas com os companheiros de equipe, falta de
confiança do técnico em algurks atletas. Inicialmente,
foram utilizados questionârios, entrevistas e sessöes
individuais com cada atleta e com o técnico visando
identificar as diversas queixas, obstéculos, objetivos,
expectativas, conhecimento do papel dos psicölogos na
equipe e disponibilidade de tempo e motivaçâo tanto para
os treinos como para o trabalho com o psicölogo. Foram
identificados problemas adicionais em relaçâo aos atletas:
baixa motivaçâo para treinos ffsicos, falta de pontualidade
nos treinos, priorizaçâo do esporte diferentemente por
cada atleta, falta de compromisso dos atletas com relaçâo
ao alongamento e aquecimento, falta de liderança dentro
do grupo, desconfiança com relaçâo aos critérios de
escalaçâo e tâticos do técnico e excesso de contusöes. Com
relaçâo ao técnico, foram identificadas algumas barreiras:
carência de uma comissâo técnica maior, falta de estrutura

OUT 13 NfVEL DE ANSIEDADE EM ATLETAS
CATARINENSES DO IRONM AM . Maria Adela Nf?70 de
Guzman Aedo*; Luciana Elisa Cunba*; fb7flfo
Takase.lLaborat6rio de Neurociência do Esporte e Exerctkio -
UFSC, Florianôpolis - SC)

O lronmam é um dos mais diffceis desafios esportivos.
Afinal, enfrentar 3,8 quilômetros de nataçâo, 180
quilômetros de ciclismo e 42.195 metros de conida nâo é
para qualquer um, pois exige grandes esforços ffsicos e
psicolögicos durante a prova. Essas distâncias acabam
atraindo competidores de todo o mundo. Esta é uma
prova de longa duraçào, onde os atletas vivem momentos
no dia-a-dia de treinamentos, tanto positivos quanto
negativos, pois o treinamento é duro. f: exatamente
durante os treinos que precisam superar-se a cada dia,
tanto ffsica quanto psicologicamente, com determinaçâo
para alcançar o objetivo de terminar ou de melhorar sua
marca na prova do lronmam. A disciplina é um aspecto
importante no planejamento diârio, jâ que a rotina traçada
proporcionarâ um melhor condicionamento, tanto em
nfvel fisiolögico como psicolögico. Outro ponto
hm damental na prâtica deste esporte é o suporte familiar
e dos amigos que auxiliam na estabilidade emocional do
triatleta, os quais encontram forças extras nos momentos
mais diffceis. O nfvel de ansiedade na prâtica deste
esporte varia muito nos treinamentos e nas competköes,
interferindo no equilfbrio emocional, devido aos longos
percursos nas três modalidades, caracterizadas por
atividades cfclicas, demonstrando a vulnerabilidade e
falta de controle dos triatletas. O estado de ansiedade de
um atleta pode variar cortstantemente durante uma prova
e por isso é necessârio que ele pröprio perceba o seu nfvel
de artsiedade. No entanto, diferentes componentes da
ansiedade, como a preocupaçâo e a ativaçâo fisiolögica,
podem afetar o indivfduo de maneiras diferentes,
diminuindo o desempenho ou aumentando e depois
diminuindo o desempenho quando o nfvel ideal para
determinado atleta é ultrapassado. Portanto, os sintomas
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da ansiedade podem ser considerados tanto positivos
como negativos para o desempenho, dependendo da
intensidade e da interpretaçâo do atleta quanto à
facilitaçâo ou debilidade para seu desempenho. O objetivo
do presente estudo foi verificar o nfvel de artsiedade em
triatletas nas provas de Ironmam. Os investigados foram
sete (7) triatletas de Santa Catarina, fazendo um
levantamento do tipo descritivo de carster exploratörio.
Foram aplicados levantamentos de dados fisiolögicos que
mediam a temperatura dos dfgitos, freqûência cardfaca e
pressâo arterial antes e depois da prova. Apös um dia de
descanso foi aplicado um questionério Psicométrico
avaliando o nfvel de ansiedade do atleta antes, durante e
depois da prova realizada. Os resultados dos aspectos
fisiolögicos nos atletas antes da prova foram
relativamente elevados. A temperatura dos dfgitos, a
frequência cardfaca e a pressâo arterial foram baixas.
Apös a chegada os dados coletados inverteram-se, jâ que
a temperatura dos dfgitos, a freqitência cardfaca e a
pressâo arterial elevaram-se, além disso os nfvel de
artsiedade apresentado foi corksiderado baixo, o que pode
ser explicado pela sersaçâo de satisfaçâo ao completar a
prova. A média dos resultados dos questionJrios feitos
nos atletas foi 7, podendo considerar-se o nfvel de
arksiedade relativamente elevado. Assim, pode-se concluir
que a ansiedade nos triatletas no Ironman estâ presente
antes durante e depois da prova.

Palavras-chave: Ansiedade, frcrlr?mv, Equillrio.

Resumos de Cp/ll?.lnïclllp Cientlf' lca
importante quando o atleta da nataçào realiza muitas
provas no mesmo dia, aliviando a rigidez que
frequentemente sente no intervalo das provas, pois drena
as toxinas que se acumulam nos mtîsculos Aumentando a
circulaçâo sangiifnea e linfâtica facilitando as atividades
musculares. No plano psicolögico os efeitos calmantes e
tranqiiilizantes da massagem têm ajudado muito aos
atletas que sofrem de ansiedade e depressâo, permitindo-
lhes enfrentar de maneira mais cortstrutiva as diversas
situaçöes de cada prova, aliviando a arksiedade e terksào,
estimulando a atividade ffsica, aliviando a dor e sertsaçào
geral de bem-estar, para encarar cada prova. Devido a
estes efeitos da massagem reativadora na nataçâo,
levaram a realizaçâo desta pesquisa, podendo analisar e
esclarecer de modo geral sobre os efeitos e ansiedade pré-
competitiva da amostra. Esta pesquisa foi feita em 8
atletas de nataçâo, fazendo um levantamento do tipo
descritivo de carâter exploratörio. Os instrumentos
utilizados nos atletas foram, uma maca para fazer a
masxgem, equipamentos que mediam a temperamra
digital, a freqitência cardfaca, a pressâo arterial e a
resposta galvânica da pele. Os dados e informaçöes
coletadas da amostra foram feitas em duas etapas: a) A
primeira etapa foram realizadas medidas fisiolögicas,
apresentando a amostra uma artsiedade relativa. b) A
segunda etapa foram feitos os mesmos procedimentos da
primeira etapa com a diferença da massagem reativadora,
apresentando a amostra resultados relativamente
parecidos do que a primeira fase, embora todos os atletas
que receberam a massagem manifestaram sensaçöes de
bem-estar. Assim pode-se concluir que a massagem
reativadora antes da prova apresenta efeitos positivos no
atleta tanto ffsico como psicolögico para a realizaçâo de
uma melhor competkao.
Palavras-chave: Massagent, Nclcffy, Ansiedade

OUT 14 EFEITOS DA G SSAGEM REATIVADOP
NO COMPORTAMENTO DE ANSIEDADE PRE-
COMPETITIVA EM ARETAS DE NATAG O DE
FLOIUANUPOLIS. Maria Adela Nie de Guzman Aedo*;
Et-ilio Takase tLcàorcltiH(? de Neurcciência do Esporte- UFSC,
Fltdc/ld/dïs - SC)

A massagem deve ser de uso freqûente na vida esportiva.
A ela recorre-se para preparar e seguir a açâo atlética,
durante o treinamento, apös o evento esportivo. A prâtica
da massagem antes do evento esportivo tem por objetivo
preparar toda a estrutura muscular do atleta, aumentando
sua habilidade e para reduzir os riscos de lesöes. S:o
feitas fricçöes e pressöes efetuadas râpida e concisamente,
das massas musculares, provocando maior fluxo de
sangue nos membros perifericos, visando fazer com que
os tecidos fiquem mais maleâveis, impedindo assim
nlpturas e torçöes. Para aplicaçâo das técmicas de
massagem no esporte, deve-se levar em conta a avaliaçâo
completa do sistema mtisculo-esquelético do indivfduo.
Certas técnicas de massagens sâo bastantes estimulantes,
produzindo umn forte sensaçâo de revigoramento. Estas
técnicas se mostraram muito titeis no mundo esportivo, e
deram origem ao conceito da massagem esportiva que
reflete a noçâo do uso de certas técnicas de massagem
para a promoçao da atividade ffsica, sendo um meio
auxiliar das atividades de alongamento e aquecimento,
que sâo uma preparaçâo muito importante para qualquer
esforço atlético e melhora no desempenho. A presença da
massagem antes da competiçâo pode ajudar ao atleta nos
aspecto fisiolögico e psicolögico. A massagem pré-
competitiva na nataçâo vem tornando-se cada vez mais
popular entre os atletas, que a consideram como um
ritual, do qual algurls nadadores dependem para
melhorar seu desempenho. Esta técnica também é
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OUT 15 O TREINAMEU O PSICOLX ICO COMO
IMJRVENG O PAM MINIMIZAR A ANSIEDADE
PRE-COMPETITIVA EM ATLETAS DA NATAG O DE
FLORIANUPOLIS. Ludana Elisa Cunha*; EmklioTakase
tLfll7t?rcltsHo de Nclzrccëncic do Esporte e Exerddo - UFSC,
Flcrfcnéplis - SC)

A intervençào da psicologia na prâtica esportiva pode
trazer beneffcios para os atletas, incentivando sua
capacitaçào e habilidades psfquicas em diferentes
situaçöes e estimulando seu auto-controle em situaçöes
que exigem muita concentraçâo e eficâcia, como em
esportes de rendimento. Aspectos cognitivos e emocionais
podem interferir na busca dos objetivos de um atleta ou
de uma equipe, mostrando que nâo é mais suficiente
treinar apenas a parte técnica ou tltica de uma equipe. Por
isso, para esportistas competidores, ttm dos grandes
desafios é saber manter um equilfbrio mental, o que
perturba nâo sö atletas de alto nfvel, na presença de seus
patrocim dores, adversârios, torcida, como também os
iniciantes no espol-te. Na nataçào existem momentos
importantes onde o nfvel de artsiedade pode elevar-se,
interferindo no equilfbrio emocional, como na hora da
largada. Sendo a artsiedade considerada como um estado
emocional, caracterizado pela preocupaçâo ou agitaçâo do
corpo, pode-se dizer que ela pode interferir tanto de
maneira negativa quanto positiva no desempenho do
atleta, jé que apresenta componentes cognitivos e
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somâticos. Entretanto, L preciso que o atleta perceba o seu
estado de ansiedade, mantendo-o em um nfvel ideat
permitindo a açâo equilibrada de seus componentes
somâticos, como a estimulaçào e ativaçâo de seu sistema
nervoso central e diminuindo a açâo de componentes
cognitivos, como a preocupaçâo. A artsiedade também
pode ser percebida como um estado emocional
temporârio provocado por uma detenninada situaçio, ou
como uma predisposkâo a sentir-se ameaçado em
situaçöes onde possa estar sendo avaliado fisicamente.
Esta liltima circunstância geralmente estâ associada a uma
baixa auto-estima e a um receio de ser avaliado
fisicamente, o que para os atletas torna-se muito
significativo numa competkào. Nesta pesquisa a
ansiedade foi medida através de dados fisiolögicos como
a pressào arterial, o batimento cardfaco, a temperatura
corporal e a condutividade cutânea, e com dados
psicolögicos, através do Questionério de Auto-Avaliaçio
(IDATE) e de um questionério de auto-conceito, de carâter
psicométrico. Tendo como objetivo a validaçào de um
treinamento de controle da artsiedade para atletas da
nataçâo em situaçâo competitiva, os dados foram
coletados em dois campeonatos, com algurts meses de
antecedência, afim de serem comparados posteriormente.
Entre os campeonatos foi realizada intervençâo
psicolögica para treinamento de controle da artsiedade,
através de modelos cognitivo-comportamentais, como as
Técnicas de Imaginaçâo e as Técnicas de Ativaçâoz
associados à abordagem psicodramâtica. As sessöes de
treinamento psicolögico foram realizadas durante dois
meses, uma vez por semana, com dez (10) atltetas. Apös a
comparaçio dos resultados dos testes aplicados, pode-se
concluir que 70% dos atletas apresentou alguma
modificaçâo positiva no comportamento de arksiedade
antes da competkào. Os fndices referentes à
condutividade cutânea mostraram-se mais baixos nos
liltimos testes, o que pode representar que os atletas
conseguiram controlar sua ativaçâo fisiolögica. Nos
questionârios os atletas apresentaram respostas menos
contraditörias, significando um melhor equilfbrio mental.
Nos outros dados fisiolögicos houveram poucas
variaçöes, como um pequeno aumento do batimento
cardfaco e da pressâo arterial, mantendo-se a maioria
estâvel em relaçâo ao ambiente.

Palavras-chave: Psicologia, Nclcféb, Ansiedade

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
comportamento correto fora e dentro da piscina e
reforçamento para componentes corretos. Na primeira
etapa foi feita a demortstraçâo do desempenho correto,
com o experimentador como modelo, dando instrtlçtses de
como o comportamento deveria ser realizado. A forma
como cada comportamento era realizado estava descrita
em um protocolo que continha infonnaçöes e ilustraçöes
do nado crawl. Estas informaçöes estavam divididas de
acordo com as classes e subclasses do nado: fase aérea da
braçada, alinhamento corporal, respiraçâo, coordenaçào
de braços e respiraçào e coordenaçâo de pemas. Além do
protocolo, para cada uma destas classes e subclasses um
procedimento especffico foi elaborado contendo
informaçöes sobre como deveriam ser dadas as instruçöes
ao participante e como deveria ser feita a modelaçâo. O
pal-ticipante desempenhava o comportamento alvo e
durante cada movimento correto, de acordo com o
protocolo, apresentado pelo mesmo fora da piscina a
experimentadora emitia um apito. Quando o participante
realizasse o movimento de forma correta por dez vezes
cortsecutivas, ele estava apto a passar para a fase seguinte.
Em seguida, dentro da piscina, o participante novamente
recebia instnlçöes sobre como realizar o comportamento
de forma correta, com o experimentador como modelo, e
logo que conseguisse realizâ-los de acordo com o
protocolo por dez vezes corksecutivas, ele era iastruido a
nadar o estilo ''crawl''. A experimentadora observou se os
componentes previamente treinados estavam sendo
executados de forma correta e soava um apito para os
comportamentos desempenhados corretamente. O
participante foi informado que cada apito correspondia a
uma ficha que ele recebia no final de cada tentativa,
dentro da piscina. No final da sessâo as fichas eram
trocadas por um brinquedo escolhido pela
experimentadora através de um procedimento de
levantamento de reforçadores. As sessöes de observaçâo e
coleta de dadcs foram filmadas, editadas e vistas em
vfdeo. Uma planilha de registro composta por cödigo de
barras foi utilizada para avaliar os erros e acedos do
participante. Os resultados obtidos com os participantes
demorstram a eficécia dos procedimentos utilizados para
o estabelecimento de um repertörio comportamental
complexo relativo as classes e subclasses do nado crawl.
Pode-se verificar, também, os efeitos do treino das
subclasses cotovelo e mâo dos participantes 1 e 3. Um
efeito provâvel dos procedimentos, foi a generalizaçâo da
reduçâo de erros na subclasse ombro e mâos para o
participante 1 e na subclasse ombro no participante 3. Este
pode ser um aspecto importante considerando a economia
do procedimento. O presente trabalho, baseado na
aplicaçâo de um programa de procedimento de correçâo
de erros, demonstra nao sö a possibilidade de aplicar
princfpios comportamentais na nataçâo, como sugere a
possfvel aplicaçâo à populaçâo de indivfduos portadores
da Sfndrome de Down, contribuindo ainda, para sua
maior integraçâo na comurddade.

ralavras-chave: Sl-ndrome de Dcftw, Nataçno, Anâlise
Experimental do Comportamento.

OUT 16 AVALIAG O DE UM PROGRAMA DE
EYSINO EM NATAN O PARA PORTADORES DA
SINDROME DE DOWN. Gleice de SouzaH, T/lflfs
Leandrini*, MfTrinf7 Greghi. Celso Goyos. Programa de fJJs-
Graduaçâb em fWifccffib Especial. (UFSCar. Sf-fo Carlos - SP)

Este trabalho tem por finalidade aplicar um programa de
ertsino em nataçâo em portadores da Sfndrome de Down.
Participaram três indivfduos com idade entre nove e doze
anos. O programa de ensino cortstou de uma fase de
treinamento composta por três etapas: modelaçâo do
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SAU ql O SERVICO DE PSICOLX IA NA UTI
PEDIATKCA E NEONATAL: CONSIDERK OES
ACERCA DAS POSSIBILIDADES DE INTERVENN O.
Michele kamerss e Rosana Santos Schmitt- (Universidade
Regional de Blumenau, dqmrtamento de Psicologia,
Blumenau/sc)

Este trabalho trata da attzaçào da Psicologia realizada na
LJTl Pediâtrica e Neonatal do Hospital Santo Antônio na
cidade de Blumenau, visando problematizar as
possibilidades de atuaçào do psicölogo neste contexto. A
Psicologia Hospitalar é uma ârea de atuaçâo da Psicologia
que visa uma intervençio diferenciada da pr/tica clfnica
tradicional, jâ que exige do profissional da psicologia um
desdobramento de seu instrumental técnico e teörico. Seu
trabalho caracteriza-se por oferecer apoio psicolögico ao
paciente, suporte e orientaçào aos familiares do mesmo e
à equipe técnica, visando à humanizaçâo do ambiente
hospitalar. Contudo, levando-se em conta os diferentes
setores ou unidades que compöe o Hospital, hâ que se
levar em conta que a at-uaçâo do psicölogo deverâ estar
articulada ao contexto de intervençào de determinado
setor ou unidade. A atuaçâo realizada pelo psicölogo na
Maternidade serâ diferente da realizada na Pediatria,
assim como a atuaçâo na UTI Geral serâ diferente da
realizada na U'I'I Pediétrica e Neonatal. Isso se dâ devido
ao fato de que, nessas unidades, as necessidades tanto da
equipe como dos pacientes nâo sào as mesmas. Assim, em
se tratando de uma atuaçâo realizada na UTI Pedistrica e
Neonatal, em que os sujeitos internos sâo bebês ou
crianças, hs que se levar em conta que hâ uma
especificidade de at-uaçâo. No caso dos bebês, busca-se
intenrir junto aos pais no sentido de restabelecer o laço
destes com seu filho, fraturado por um nascimento
prematuro, assim como pela pröpria sittlaçào de
intemaçào. No sentido de que a humanizaçâo do pequeno
depende de sua irscrkâo no discurso parental. Logo, se o
bebê depende deste law para viver psiquicamente, é a sua
constittliçâo psfquica e seu desenvolvimento neuro-psico-
motor que ficam em situaçào de risco. Isto é, para além da
reanimaçâo orgânica que os médicos realizam, tâo
importante e fundamental, é necessâria uma reanimaçâo
subjetiva. No caso das crianças, a intervençâo visa
possibilitar às mesmas uma simbolizaçâo de seu
sofrimento, que pode ser colocado em palavras através do
brincar, jâ que nâo possuem a mesma possibilidade de
elaboraçâo como os adultos de estar verbalizando o que
lhes acontecem, e precisam de um meio para isto. Por fim,
intervir junto à equipe, no sentido de possibilitar um
espaço de fala e escuta frente aos problemas que se
colocam para a mesma, no que se refere ao estado dos
pacientes, de suas angtistias frente a situaçöes de morte -
fazer falar o silêncio que permeia estas situaçôes -
tomando essas falas como possibilidades de interlocuçâo
que visam ao apontamento de outras questöes, sejam elas
técnicas, teöricas e pessoais. Desta forma, a atuaçâo
objetiva, para além da humanizaçâo do setor - U'rl
Pediâtrica e Neonatal - o diagnöstico precoce das
complicaçöes subjetivas que podem ser iniciadas a partir
do contexto de hospitalizaçâo, e a intervençâo precoce
para que esses quadros nâo se irkstalem. Isto é, para além
da reanimaçâo orgârtica, também é necesslria uma
reanimaçâo do desejo de viver.
'Acadêmica do 90 semestre do curso de Psicologia,
estagiâria do Hospital Santo Antônio, ex-bolsista do PIPE
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(Programa de lncentivo à Pesquisa da FURB) e bolsista do
CNPQ.
''Psicöloga, mestre em Educaçâo e professora da
Universidade Regional de Blumenau.

Palavras-chave: Hospital, Interoençâo-precoce, bebh

SAU 02 APROXIYANDO PESQUISA E ASSISWNCIA
- UMA EXPERIENCIA DE ACPMPANHAMENTO
PSICOLYGICO A M/ES E BEBES DE RISCO NO
HOSPITAL GEM L DE CAXIAS DO SUL. Alice Maggi,
Siloe Petvira, Sabrina Paniz* (Departamento de Psicologia,
Universidade de Caxias ;10 Sul, Caxias do SUl(1?S)

A presente comunicaçâo cientffica pretende discutir dados
de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida no
texto do Hùspital Geral de Caxias do Sul juntf' îcon

gestantes/mâes'e a bebês de lisco. O objetivo principal do
trabalho é contribuir para a formaçâo de vfnculo saudâvel
mie-bebê, de modo a prevenir o aparecimento de
desordens de natureza relacional e/ou intra-pessoal, em
associaçâo com outras açöes desenvolvidas pela equipe de
salide do Hospital, quando da intervençào junto à faml-lia
por ocasiâo da internaçâo da mie, à época do parto. Além
disso, objetiva descrever os processos iniciais da
construçào do vfnculo mie-bebê em sittzaçöes em que um
ou outro membro da dfade apresenta risco. Em resultado
do conjunto de açöes empreendidas, busca colaborar com
a equipe de salide do Hospital na cortstruçâo de modos de
intervençzo favorsveis à promoçâo de salide. Participam
do estudo 88 mâes internadas na enfermaria de alto-risco
ou que freqfientam o hospital-dia da referida instituiçâo
de satide. O critério de inclusâo é, portanto, ser gestante e
preencher as situaçöes de risco, em relaçào às pröprias
condköes gestacionais e/ou às do bebê. Foram realizadas
entrevistas semi-estruturadas com as participantes
envolvendo a histölia da gestaçâo, incluindo o
acompanhamento pré-natal, os cuidados recebidos e as
expectativas em relaçào ao bebê, ao retomo ao lar e às
novas interaçöes familiares decorrentes do nascimento do
bebê. A abordagem é longitudinal, com entrevistas em
momentos distintos: durante a gestaçâo, quando
identificado o risco; por ocasiâo do nascimento do bebê;
por ocasiâo da alta da mâe e por ocasiâo da alta do bebê.
Para fins de anâlise dos dados, as participantes sâo
agrupadas de acordo com a evoluçâo de cada caso:
continuidade ou interrupçâo da gestaçâo, nascimento do
bebê, condiçâo do bebê ao nascer e ao receber alta. Para a
estruhzraçâo e anâlise quantitativa e qualitativa dos dados
das entrevistas, que foram gravadas e trartscritas, é
utilizada como ferramenta o software Sphinx Plus 2
complementando a Anâlise de Conteûdo. Com a anélise
exaustiva dos dados, visa-se a conhecer detalhadamente o
perfil psicossocial das participantes, bem como suas
representaçöes e concepçöes acerca do momento atual
vivido, relativamente à chegada do bebê e à situaçâo de
risco que ora enfrentam. Os resultados indicam a
necessidade de elaboraçâo de estratégias cada vez mais
direcionadas para a especificidade da clientela e da
ituaçâo, ressaltando a compreertsâo de e'ventuaiss
distorçöes que possam comprometer a adesâo ao
tratamento e, mais ainda, ao vfnculo mae-bebê, uma vez
que de pretende contemplar o enfoque de promoçâo da
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em parceria ao pré-natal médico, ampliando-se o espaçoA
poio: Universidade de Caxias do Su1 e FAPERGS de attlaçào do psicölogo de forma preventiva e(Fundaçâo de Amparo à Pesquisa do Estado do llio 

jp sca, assim, rediscutir asterapêutica. Esta pesquisa uG
rande do Sul - Bolsa de Irticiaçào Cientffica) bx amamentaçâo

, incorporando epràticas, em pauta, so
Palavras-chave: v'-natlo nJJc-&àJ, gestaçâo de 4/10 risco, integrando, de modo mais incisivo, o acervo da psicologia
promoçno da saûde e a fala do psicölogo na equipe de saûde.

Apoio : Centro Universitsrio Celso Lisboa
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SAU 03 DISCUKSOS SOBRE AMAMENFAG O. Maria
Helena Camarinha Braz e #sl Pedro Pclrfcin Teixeira; toàrklf7
Cordillm*, Angela Renner*, Josete Machado*, Xathleen
Cardoso* ( Departamento de Psicolqia ib Centro Universitério
Celso Lisboa; Hospital da Fcnc/cénck Portuguesa ib Rio de
Janeiro; Ccnlrc de fslzfibs Médicos Dr. Paulo Braz )

Esta pesquisa baseada no cotidiano da matemidade busca
retratar a composkâo da equipe de satide e a proposta de
trabalho face a amamentaçâo. Revela diferentes discursos,
no contexto pûblico e privado de satide. Falas
provenientes de profissionais, parturientes e familiares. O
ministério da satide recomenda o aleitamento materno
exclusivo até o sexto mês de vida. As mâes brasileiras
estào amamentando os seus filhos somente com o leite do
peito por trinta e quatro dias, aproximadamente. As
capitais do sudeste ficaram com a pior avaliaçâo,
dezessete dias. Estes dados justificam uma pesquisa que
identifique as préticas em pauta. A anâlise quantitativa
revelou a situaçâo das equipes de satide e os fndices
dramâticos relacionados ao ato de amamentar. A pesquisa
qualitativa preocupou-se com a compreensâo e a
interpretaçâo do fenômeno, através do estudo de caso,
tipificando os setores ptiblico e privado de salide e
efetuando a anâlise de contelido das falas dos diferentes
profissionais e parturientes. A metodologia quanti-
qualitativa revelou que o quadro profissional no cotidiano
da matemidade é peculiar, a cada irtstitukâo. Algumas
unidades particulares funcionam apenas, como
hospedaria. Neste modelo, o profissional de medicina
costuma indicar a paciente, o alojamento hospitalar e
organizar a equipe, de acordo com sua proposta de
trabalho. A rede ptiblica de satide retratou a mais
completa equipe no atendimento a parturiente e,
primordialmente, ao ato de amamentar. Nutricionistas e
fonoaudiölogos se complementam, nesta prâxis,
incorporando toda a equipe de satide na promoçâo do
aleitamento materno. Observamos um proffcuo trabalho
informativo e ilustrativo sobre essa temâtica. Contudo,
vivências, crenças e mitos nâo se apagam facilmente por
meio de informaçöes. Estes procedimentos acabam por
instaurar em algumas grâvidas e parturientes culpas e
conflitos. Coletamos, nesta pesquisa, relatos sobre
percepçöes e sentimentos de uma condkâo de objeto,
referendando uma situaçâo mecanicista, um corpo que
fom ece leite. As informaçöes sobre o valor nutritivo, os
ganhos na satide do bebê e da mâe e, a oportunidade de
relevantes vfnculos mâe-bebê nâo parecem por si sö
suficientes para muitas mulheres. Elas nâo necessitam
apenas dos dados e da informaçâo mas precisam
incomorac confrontar e vivenciar como sujeitos, suas
pröprias decisöes. O psicölogo ampara durante a
internaçâo na maternidade, situaçlses que podem ser
amenizadas através da psicoterapia breve no pré-natal
psicolögico. Abordagem hm damentada na psicanâlise das
relaçöes objetais. Muitas intervençöes e registros de satîde
podem ser evitados caso, devidamente elaborados em
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Palavras-chave: Amamentaçno; M aternidade; Pré-natal
psicolôgico

SAU 04 CAUSAS E CONSEQIX NCIAS DO
ALEITAMENTO MATERNO PROLONGADO. Rarina
Camillo Carrascoza**, Anlt-irlip Bento Alves de M oraes, Laura
Mcnfks Tomita''* Rosana de Ffilin7fl Possobon- (Centro de/
Pesquisa e Atendimento Ofbllcldicn para Pacientes Especiais
- Cepae - Faaildade de Odontologia de Piradcaba - UNICAM P
- Piracicaba - SP)

A amamentaçào, além de proporcionar beneffcios
fisiolögicos e nutricionais, promove adequado
relacionamento afetivo mâe-filho, sendo que mâes que
nâo estabeleceram este vfnculo, tendem a ser mais
superprotetoras. Em certas ocasiöes, este vfnculo torna-se
intenso, dificultando o desmame, encarado nestes casos
como separaçâo, afastamento e abandono sendo muitas
vezes mais doloroso para a mâe do que para a criança. A
amamentaçâo é cortsiderada prolongada quando
ultrapassa os doze meses de idade, pois a extertsio do
hébito além de um ano de vida da criança pode trazer
cortseqflências negativas como a recusa de alimentos
sölidos, subnutrkào e clrie, como encontrado em nosso
Centro. Entretanto, alguns pesquisadores consideram a
amamentaçâo adequada até os dois anos, principalmente
em populaçöes com condköes söcio-econômicas
precârias. O objetivo deste estudo foi investigar as causas
e conseqiiências do desmame tardio, procurando
estabelecer relaçöes com aspectos biopsicossociais. A
metodologia envolveu a investigaçâo dos casos de
amamentaçâo prolongada entre crianças participantes do
Programa Preventivo do Cepae, por meio da consulta aos
prontuârios clfnicos. Os dados foram obtidos por uma
entrevista realizada com as màes, direcionada por
questionârios especfficos. As entrevistas foram gravadas
em fitas cassete para evitar a perda de irtformaçöes e,
posteriormente trartscritas. Os resultados mostraram que
7% (N= 432) das crianças receberam amamentaçâo além
dos doze meses de idade. O desmame nos meninos
ocorreu mais tardiamente, por volta de 25 meses,
enquanto na maioria das meninas, ao redor dos 15 meses.
Segundo o relato das mâes a maioria destas crianças
interrompeu a amamentaçao naturalmente e, quando esta
decisâo partia da mâe, o procedimento planejado para o
desmame foi o distanciamento mâe-criança (trabalho
materno, permanência da criança na escola ou com outro
familiar). As mâes foram questionadas sobre sua
permanência em alojamento conjunto e tempo de infcio de
amamentaçâo apös o parto, pois segundo a literatura o
infcio do aleitamento matem o até quatro horas apös o
parto favorece o estabelecimento e a manutençâo deste
hébito. Entretanto, os dados mostraram que 86,6% das
mâes entrevistadas nâo permaneceram em alojamento
conjunto e apenas 16,6% das clianças iniciaram a
amamentaçâo até quatro horas apös o parto. Portanto, na
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populaçâo estudada, a extensâo da amamentaçâo parece
estar mais relacionada aos fatores psicossociais do que aos
fisiolögicos. Analisando as informaçöes sobre a famflia
das mâes entrevistadas (N= 30), verificou-se a existência
de 66 filhos, dos quais 30 participam do Programa
Preventivo do Cepae (populaçâo estudada). Deste total de
66 crianças verificou-se que 67% apresentaram extensâo
da amamentaçâo, o que representa uma grande
porcentagem quando comparado ao baixo fndice de
aleitamento prolongado dentre as crianças do Cepae (7$0).
Este fato parece relacionar-se a variâveis do ambiente
familiar e nâo propriamente a uma caracterfstica de cada
criança. O presente estudo sugere a existência de diversos
fatores relacionados ao comportamento das mâes de
amamentarem seus filhos por perfodos prolongados de
tempo. Nos casos estudados parece ter ocorrido uma forte
dependência entre màe e filho e uma dificuldade da mâe
em impor limites.

- Resumos de Comunicaçso Cientlf' lca
individuais com o uso de ludoterapia, psicoterapia breve,
apoio, informaçâo, esclarecimento, sensibilizaçâo, boneco
interativo, desenhos (sic). Revelando certa dificuldade no
discemimento daquilo que se refere à teoria e à técnica
psicolögica com outros procedimentos nâo cientfficos.
N:o apresentam os objetivos que cada técnica propöe
alcançar e a estratégia de modificaçio adotada para
atingi-los. O referencial teörico é o psicanalftico, contudo
nâo se percebe coerência entre o referencial e as técnicas
utilizadas. Com relaçâo à visào da doença observa-se que
um dos entrevistados nâo toma em cortsideraçâo os
aspectos emocionais, enquanto que o outro reconhece o
isolamento, a inveja e agressividade exacerbada presentes
no comportamento das crianças, entretanto o diagnöstico
nâo precede o tratamento. Quanto aos cuidados pessoais e
profissionais, verifica-se que os entrevistados fazem
psicoterapia pessoal e sâo supervisionados. Este trabalho
pode mostrar que hâ uma indefinkâo quanto à funçâo do
psicölogo no ambiente hospitalar, a qual parece estar
relacionada à falta de clareza quanto: ao estabelecimento
dos objetivos de suas tarefas, à f'unçâo como membro de
equipe de satide, e coerência entre teoria e técnica.
Sugerem-se trabalhos que abarquem um nlimero maior de
participantes direcionados à verificaçâo do tipo de
formaçâo técrtico-acadêmica mais adequada para os
profissionais da érea.

Palavras-chave: 1. psicologia hospitalar; 2. oncologia
pediâtrica; .3. interoençâo psicolôgica.

SAU 05 BASES TEURICAS E TCCNICAS DAS
INTERVENX ES PSICOLX ICAS EM ONCOLX IA
PEDIiTRICA. Tânia Elena Bonhm (Universidade do Grande
ZA8C - UniABC - Santo André - SP)
Josiane da Silva Silveiraw (Universidade do Grande A8C -
UniABC - Santo André - SP)

O psicölogo que atua no contexto hospitalar se defronta
com patologias graves que provocam reaçöes emocionais
diversas, as quais exigem compreensâo e manejo técnico
competente tanto em relaçâo ao doente, como à famflia e a
equipe de satide, além de uma compreensâo psicolögica
da dinâmica iastitucional. As propostas interventivas sâo
diversas e estâo de acordo com a teoria e as técnicas
adotadas. Assim, os objetivos deste estudo sâo: conhecer
as principais propostas de intervençâo psicolögica
adotada por psicölogos em unidades de oncologia
pediâtrica; identificar os recursos e técnicas psicolögicas
e/ou psicoter/picas adotadas; investigar as principais
dificuldade e facilidades encontradas por psicölogos no
âmbito hospitalar. Foram entrevistados dois psicölogos
especializados e que attzam em oncologia pediâtrica, do
sexo feminino, faixa etâria 25-45 anos, com menos de 5
anos de formaçâo em psicologia. As entrevistas foram
realizadas no pröprio local de trabalho, dois Hospitais
Escolas, um pûblico e o outro de regime autârquico. Foi
elaborado especificamente para este estudo um roteiro de
entrevista cortstitufdo de cinco categorias a apriori: 1)
Sobre a formaçâo técrtico-acadêmica; 2) Sobre o
desenvolvimento do trabalho psicolögico no contexto
hospitalar; 3) Sobre o referencial teörico/ técnico adotado;
4) Sobre a visâo da doença; 5) Sobre os cuidados pessoais
relativos ao exercfcio da profissâo de psicölogo. A partir
do contetido coletado foram cortstrufdas sub-categorias,
as quais sâo analisadas à luz dos diferentes enfoques
teöricos e técnicos sobre psicologia hospitplar. Os
resultados mostram um trabalho voltado para a
assistência psicolögica ao paciente e à. famflia para
minimizar o sofrimento causado pela doença. Com
relaçâo ao trabalho do psicölogo na equipe
multidisciplinar, este é caracterizado pelo
encaminhamento de pacientes que apresentam conflitos
nâo resolvidos pela equipei. Denota-se desconforto com
relaçâo a este tipo de demanda irkstitucional, gerando
reaçöes de onipotência e impotência por parte dos
psicölogos. Verifica-se atendimentos em gnzpo e
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SAU 06 BEB/S INTERNADOS EM UTI NEONATAL:
FANTASIAS DE MORTE DOS PAIS. Angelice Grc//t
Benetti, P. C. Silvia , P/TD. (Universidade do Vale do Rio do
Sinos, sfi'o Leopoldo, RS)

A necessidade de hospitalizaçâo do bebê, logo apös seu
nascimento, gera grande artsiedade nos pais, além de
interferir na freqiiência e qualidade do tipo de interaçâo
desenvolvida entre pais e bebê. Os casos de pal'to
prematuro podem causar experiências traumâticas
provocando mudanças na estnlturaçâo das expectativas e
sonhos em relaçâo ao bebê e à vida dos pais. O luto apös o
nascimento do bebê prematuro é inevitâvel, jâ que os pais
nâo somente têm uma reaçâo de perda do bebê perfeito
que esperavam, mas também lamentam os defeitos no
bebê que produziram, culpando-se a si mesmos,
consciente ou inconscientemente pela internaçâo do bebê.
Como corkseqflência, hé um maior risco no
estabelecimento do vfnculo com o bebê em funçâo da
necessidade de adaptaçâo dos papéis parentais à situaçâo
de intemaçâo hospitalar e a possibilidade de morte do
bebê. Esses sentimentos de perda e as fantasias de morte
do bebê sâo situaçöes complexas que devem ser levadas
em conta no desenvolvimento de estratégias de suporle e
atendimento às famflias com bebês prematuros em
Unidade de Atendimento Intertsivo. A partir deste
enfoque, este trabalho teve como objetivo investigar os
sentimentos e fantasias de morte dos pais em relaçâo ao
seu bebê intem ado. O estudo realizou-se na UTI Neonatal
de um hospital do municfpio de Sâo Leopoldo, KS. Foram
realizadas entrevistas semi-estruturadas individuais com
18 pais e mâes cujos bebês estavam intemados na
unidade. As entrevistas foram trartscritas e analisadas
fenomenologicamente com base nos relatos dos pais.
Observou-se, na fala dos pais, uma concomitância de
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sentimentos e pertsamentos indicando que as fantasias de
morte aparecem implicitamente nas questöes da
hospitalizaçào (retomo para casa sem o bebê), na
fonnaçâo da identidade do bebê (dar um nome ao bebê), e
na relaçâo com a equipe profissional (questöes de
cuidado). De um modo geral, pudemos identificar que
durante o processo de hospitalizaçào do bebê, houve uma
quebra do vfnculo que se iniciou na gestaçào e, à medida
que a saûde do mesmo se confirmava, as visitas dos pais e
o vfnculo voltavam a mais

- Resumos de Cpr/7l/pïclflp Cientlf' lca
ao ilkstrumento Escala de Conflito Familiar -ECF,
avaliando a presença e as caractedsticas do conflito
conjugal (violência verbal, violência ffsica, violência
sexual, discussâo verbal e estratégias emocionais) e o
Inventârio do Envolvimento Parental- IEP, avaliando as
dimerksöes da participaçâo e envolvimento dos pais com
os filhos (social, didltico, afetivo, responsabilidade,
disciplina). Os resultados apontaram diferenças
significativas entre os dois O grupo clfnico

ser reforçados, tomandœse
forte a dfade imaginâria ''bons pais - bons bebêp'. Além
disso, foi possfvel verificar nos relatos dos pais que hl
uma constante oscilaçâo entre representaçöes da
matemidade e paternidade que incluem as noçöes de
nascimento/ vida/ satide/ sucesso, mas também de
morte/ doença/ fracasso/ defeito. Os resultados indicam
que o reconhecimento dessas representaçöes de saflde e
de morte é fundamental o estabelecimento doPara
vfnculo entre os pais e o bebê, mesmo nas situaçöes onde
o risco de fracasso é significativo. Dessa forma, o alfvio
das ansiedades associadas ao temor da perda encontra
expressâo no pröprio reconhecimento desses sentimentos.
Neste sentido, é importante que os profissionais de satide
possam identificar estas situaçöes, de forma que
estratégias de intervençao sejam desenvolvidas baseadas
nesta dualidade de vivências e tendo como objetivo o
suporte emocional dos pais durante o processo de
internaçâo do bebê.

Palavras-chave: pais-bebê; inlcmflffib hospitalar, perdas

8n1P0S.
apresentou maior freqùência de incidentes envolvendo
violência ffsica (p=.000) e menos freqùência da utilizaçào
de técnicas de discussâo e argumentaçâo (p=.002). Da
mesma forma, o gnlpo clfnico apresentou menor
participaçâo e envolvimento com os filhos em geral
(p=.000) e nas dimensöes social (p=.002), didâtica
(p=.O00), afetiva (p=.001) e responsabilidade (p=.000). Em
ambos os grupos, as mâes estavam mais envolvidas com
as crianças nas dimertsöes didética (p=.000),
responsabilidade (p=.048), e disciplina (p=.002).
Especificamente as mâes do gnlpo clfnico apresentaram o
maior envolvimento em prâticas de disciplina (p=.003).
Em suma, os achados indicam que a presença de conflitos
conjugais e violência ffsica relacionam-se com menor
envolvimento parental com as crianças, e uma maior
utilizaçâo de prâticas disciplinares, principalmente pelas
mâes. Ressalta-se que a presença de conflito conjugal deve
ser töpico de verificaçâo e avaliaçâo nos casos
encaminhados para atendimento psicolögico. Além disto,
destaca-se a importância dos achados para o
desenvolvimento de medidas preventivas quanto à
violência intra-familiar e seus efeitos negativos sobre a
qualidade do envolvimento parental.

SAU 07 A RELAG O ENTRE O CONFLITO
CONJUGAL E O EW OLVIMENTO PARENTAL COM
CRIANCAS ENTRE 6-10 ANOS. Angelice Grc , Jeane
Lessinger Borges*, Roberta Nedel'', Samara Silva dos Santos* e
Silvia Pereira da Cmz Benetti, PhD (Universidade do Pclc do
Rio dos Sinos, UNISINOS, RS).

Apoio Financeiro da FAPERGS

Palavras-chave: criança-familia- cnn//flc conjugal

Diversas investigaçöes na ârea de psicopatologia têm
demonstrado que um dos fatores relacionados à
ocorrência de disttirbios emocionais em crianças e
adolescentes é a qualidade da relaçao familiar,
principalmente entre as figuras parentais e a criança.
Estudos na ârea demonstram que conflitos familiares,
principalmente conflitos conjugais com situaçöes de
violência intra-familiar, afetam grandemente a qualidade
das relaçöes entre pais e filhos (comportamentos parentais
de indiferença e negligência ffsica ou emocional, uso
excessivo de disciplina, abuso ffsico, abuso emocional
e/ou sexual) diminuindo a capacidade psicolögica e a
disponibilidade afetiva dos pais e afetando o
desenvolvimento emocional da criança. O presente
trabalho tem como objetivo verificar as caracterfsticas do
conflito conjugal e sua associaçâo com o envolvimento
parental em famflias com filhos entre 6-10 anos de idade
em um grtzpo de crianças referidas para atendimento
psicolögico e um grupo de crianças da comunidade em
geral. Um total de 139 pais foram investigados,
provenientes de um servko de atendimento à satide e da
rede escolar ptîblica da regiâo de Sào Leopoldo, KS. O
grupo clfnico constou de um total de 49 pais (mâes=35 e
pais=l4) com crianças entre 6-10 anos em atendimento
psicolögico. O grupo da comunidade escolar corstou de
um total de 90 pais (mâes=55 e pais=35) com crianças da
mesma faixa etâria. Todos os participantes responderam

A comunicaçâo entre o médico e o paciente é sempre algo
necessârio, porém nem sempre fâcil. Quando se trata de
uma criança este processo se torna ainda mais complexo
que com o adulto, porém a comunicaçâo continua sendo
importante para a eficâcia no tratamento e uma posterior
prevençâo. Acredita-se que as crianças nâo sâo inclufdas
nas comunicaçöes por dois motivos: alguns profissionais
nâo sabem como abordâ-las verbalmente; outros, apesar
de ter interesse no que pensam e desejam, tentam protegê-
las de informaçöes médicas para n;o perturbâ-las
emocionalmente. Portanto, investigar a compreensâo da
doença e do tratamento pelas crianças de diferentes
idades pode trazer subsfdios que facilitem a comunicaçâo
médicœpaciente. Estudos anteriores mostram que, hé
uma progressâo sistemâtica no entendimento da doença,
dependendo do estâgio de desenvolvimento cognitivo da
criança (pré-operatörio, concreto, lögico formal) e da sua
experiência com ela, sendo a internaçâo, o momento mais
crftico do convfvio de crianças com a doença. No presente
estudo, pretende-se examinar o desenvolvimento dos
conceitos de doença, tratamento, prevençâo e funçâo do
remédio, em crianças intemadas em uma enfermaria de
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SAU 08 O ENTEMXMENTO DAS CAUjAS DE
DOENCAS E DO PODER DA MEDICK AO POR
CRIANCAS DE DIFERENTES QUADROS E IDADES,
INTERNADAS EM UM A ENFERM ARIA DE
PEDIATRIA. Lettkia Macedo Gabarra, Lisa M ilaré, Gimol
Perosa t'fkclz/fscl: de Medidna de Spllzccllz - UNESP)
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Pediatria, com idades e quadros diversos (agudos e
crônicos). Pretende-se também, pesquisar a evoluçio dos
conceitos e sua relaçâo com a fase cognitiva propostas por
Piaget. Metodologia: Crianças intemadas na Enfermaria
de Pediatria da Unesp - Botucatu, com faixa etbria entre 5
anos a 9 anos, de ambos os sexos, e com variados
diagnösticos, responderam a um questionârio a respeito
da causalidade das doenças, o tratamento, a prevençào e a
funçâo dos medicamentos. Foram submetidos, também,
as provas de conselwaçâo de massa, tamanho, nûmero e
volume propostos por Piaget. Resultados; A grande
maioria das crianças da amostra nào tinham ou estavam
adquirindo um tipo de conservaçâo (tamanho ou
ntîmerol.como era esperado, todas as crianças que
tinham os quatro tipos de cortservaçâo tinham mais de
sete anos. 83,0% das crianças acima de sete anos que nâo
tinham conservaçao eram portadoras de doenças crônicas,
com longos perfodos de internaçâo. Independentemente
da idade cronolögica ou estagio de desenvolvimento
cognitivo, 42,8% das crianças atribufam a causa da doença
à desobediência aos pais e apenas 9,5% a fatores extemos
invasivos como vfna bichinhos... Grande parte das
explicaçöes sobre como evitar ou tratar dizia respeito ao
quadro especffico da criança. Pretende-se discutir o baixo
fndice de conservaçâo da amostra e a possfvel relaçâo com
a gravidade dos quadros de intervençào.

Palavras-chave: representaçâb da ffptlrlfc, desenvolvintento
cngnilitv, criança internada.

- Resumos de Conlunicaçso Cientf' lca
- colaboradoras na situaçâo de tratamento odontolögico.
Para isso, foram selecionadas como participantes 6
crianças (idade média 4 anos e 6 meses) que foram
submetidas a tratamento odonfolögico durante 54 sessöes
atendimento (9 sessöes por criança). Nestas sessöes e para
cada criança o delineamento experimental envolveu o
emprego de uma substância placebo ou o ansiolftico
diazepam (0,3 mg/Kg de pesolz de maneira duplo - cegoz
além das estratégias de manejo do comportamento
(distraçào, explicaçâo, reforçamento e estabelecimento de
regras). As sessöes foram filmadas em vfdeo - tape, com
marcas sonoras a cada 15 segundos, indicativas dos
momentos em que os comportamentos ernitidos pelos
participantes (choro, movimentos de corpo e/ou cabeça,
fuga e esquiva) e as estratégias de manejo do
comportamento utilizadas pela dentista foram
registrados. A anâlise dos dados mostrou que o
medicamento na dose utilizada foi eficaz para controlar o
comportamento de apenas 1 participante, sendo que os
demais nâo permitiram a realizaçâo do tratamento e
exibiram aumento crescente da resistência ao longo das
sessöes. Nesta situaçâo, utilizou-se a estratégia de
restrkâo ffsica (feita pela mâe e pela auxiliar da dentista)
para a realizaçâo dos procedimentos. Apös o uso desta
estratégia, reintroduziu-se estratégias nâo aversivas de
manejo do comportamento e observou-se uma melhora
gradual nos comportamentos de colaboraçâo e na
interaçâo dentista - criança possibilitando a conclusâo do
tratamento. Isto pode significar que, para algumas
crianças, o enfrentamento obrigatörio da experiência
odontolögica pode ser uma condk:o necessâria em casos
de forte resistência, principalmente quando a saûde bucal
apresenta-se muito comprometida. O estudo e a
implementaçâo de estratégias comportamentais
associadas a aplicaçào de ansioliticos é de grande
relevância na pesquisa em Psicologia e Farmacologia. Esta
ârea de atuaçlo requer a atençâo de clfnicos e
pesquisadores interessados em estudos comportamentais
a serem desenvolvidos em programas de promoçâo de
saûde bucal. O presente trabalho representa um esforço
sistemâtico nesta direçâo.

SAU 09 O ESTUDO DO COMPORTAM ENTO DE
CRIANCAS EM SITUAG O DE TRATAMENTO
ODONTOLUGICO. Rosana de FJIJNIJ Possobon**, Antônio
Bento Alves de Moraes, JQHFIC Camillo Carrascozanh Laura
Mendes TomitaH (Centro de Pesquisa e Atendimento
Odontolkgico para Pacientes Especiais - Cepae - Faculdade de
Odontologia de Piracicaba - UNICAMP - Piracicaba - SP)

M uitas crianças apresentam comportamentos que
dificultam, atrasam e as vezes impedem o tratamento
odontolögico, necessitando de alteraçöes na rotina do
atendimento, e introduçâo de estratégias de manejo que
nâo sâo regularmente utilizadas pelos dentistas. A criança
nâo - colaboradora pode ser considerada um paciente
especial, porque tem dificuldades em ajustar-se às
exigências do tratamento odontolögico convencional. Em
algumas situaçöes, sâo necessârias vârias sessöes para a
adaptaçâo da criança ao tratamento. Entretanto, algumas
intervençôes nâo podem ser adiadas até que a criança
apresente comportamentos adequados, pois pode ocorrer
um agravamento do quadro clfnico, dificultando o
tratamento necessârio. A atuaçzo profissional durante o
atendimento destes pacientes, nâo se restringe apenas à.
atuaçâo técnica - odontolögica, mas requer um dentista
reparado para trabalhar com os problemasP
comportamentais, considerando as caracterfsticas de cada
criança, a fase de desenvolvimento em que se encontra e
as circunstâncias especfficas de cada situaçâo. O uso de
estratégias de manejo tem sido um recurso importante no
controle do comportamento de crianças nâo -
colaboradoras, auxiliando-as no enfrentamento do
estresse gerado pela situaçao odontolögica. Este trabalho
teve como objetivo identificar e avaliar a eficécia do
emprego do diazepam associado a estratégias
comportamentais sobre o comportamento de crianças nâo

A prematuridade e a condkâo de muito baixo peso ao
nascer sâo tidas como fatores de risco para o
desenvolvimento saudâvel da criança. Tendo em vista a
vulnerabilidade biolögica apresentada por estes bebês, sào
de grande importância os estudos que buscam
acompanhar e avaliar a evoluçâo comportamental destes
ao longo da sua trajetöria de desenvolvimento. Busca-se
dessa forma reunir subsfdios para intewir atenuando a
relaçâo entre a vulnerabilidade biolögica e possfvel
seqfielas que possam ocorrer no desenvolvimento da
criança. O presente esttldo, inserido em um projeto mais
amplo, teve por objetivo avaliar indicadores de risco no
desenvolvimento de crianças nascidas pré-termo durante
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SAU 10 AVALIAG O DE DESENVOLVIMENTO DE
CIUANCAS NASCIDAS P1ké- TERMO NO PRIMEIRO
ANO DE WDA ATRAW S DO DENW R 11 E BAYLEY.
Carolina Machado (UFSCar), Maria Beatriz Martins Linhares
(FMRP-USP), Ana Emklia Vita Ccrrul/ln ( FAEPA-
HCFMRP/FFCLRP-USP), Ana MJHJ Alnwida Motta (
FAEPA- HCFMRP-USP), Anifrtrc de Carvalho Barbo
(FAEPA-HCFMRP-USP), zqrl/lflr Lopes Gonçalves (FMRP-
USP) e Francisco Eulôgio Martinez (FMRP-USP)
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os primeiros anos de vida. A amostra constituiu-se por
crianças nascidas pré- termo e com muito baixo peso
(<1500g), que estâo sendo acompanhadas mertsalmente
no HCFMRP-USP. Para a avaliaçio de indicadores de
risco no desenvolvimento utilizou-se o teste de DENVER-
11 e as Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil. Os
sujeitos foram avaliados através do teste de DENVER-II
mensalmente no primeiro ano de vida, e das Escalas
Bayley aos 12 meses de idade. As crianças foram
avaliadas considerando-se a idade corrigida para 40
semanas de idade gestacional. Os resultados, de 41
crianças, relativos ao teste de DENVER 11 mostraram
maior proporçào de crianças com indicadores de
normalidade do que crianças com indicadores de risco no
primeiro ano de vida. Porém, aos 9 meses, observou-se
uma inversâo dos resultados: os dados demortstraram um
aumento na proporçâo de crianças com indicadores de
risco. Apös esta faixa etâria, aparece uma tendência para
se reverter os indicadores de risco e a aumentar a
proporçâo de crianças com indicadores de normalidade.
Em relaçâo as escalas de BAYLEY foram avaliadas 10
crianças, sendo que a maior parte destas crianças
apresentou desenvolvimento ''normal'' em relaçâo a
avaliaçâo mental e motora. Na avaliaçâo do
comportamento observou-se um predomfnio de crianças
com classificaçâo ''questionâvel''. Destaca-se, os
indicadores de problema na ârea do comportamento e
especial atençào ao final do primeiro ano de vida, quando
surgem as aquisköes de andar e falar. Os achados
sugerem a necessidade de acompanhamento longitudinal
das crianças de risco apös a alta da UTI Neonatal como
medida preventiva para atenuar os riscos no
desenvolvimento.

Tendo em vista que o estresse é o resultado de vârias
situaçöes desestabilizadoras devido à falta de adaptaçio
pessoal, de relacionamento e ambiental, esta questâo t
cada vez mais debatida e de suma importância na salide
ocupacional. O presente trabalho tem como objetivo
identificar os nfveis e alguns tipos de agentes estressores
em enfermeiros. /: fato que estes estâo expostos a algurks
riscos de origem ffsica, ergonômica e psicolögica no
ambiente de trabalho. Busca-se apresentar alternativas

reduzir nos enfermeiros os efeitos maléficosque possam
do estresse para melhorar a sua qualidade de vida e
alcançarz como conseqiiência, uma melhoramento no
atendimento dos pacientes hospitalizados. A pesquisa
contou com a participaçào de dez integrantes da equipe

FAPESP/ CNPq de enfermagem de um Hospital Municipal do interior de
Sâo Paulo, na cidade de Socorro. Como irtstrumentos

Palavras-chave: pré- lcrlno, baixo peso, seguimento foram utilizados
longitudinal

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
igualmente importantes. Quanto às implicaçöes para a
intervençào e possfveis cuidados oriundos dos problemas
acima apontados, conclui-se que é necessârio relativizar o
papel da consciência fonolögica no desenvolvimento das
definiçöes de leitura e escrita bem como desmitificar a
aplicaçào do conceito de dislexia, como sendo auto-
explicativo. Por fim, aponta-se o uso acrftico dos manuais
CID 10 e DSM IV como um problema, tendo em vista que
as definköes lJ apresentadas pouco contribuem para a
descoberta de procedimentos de ajuda.

SAU 12 ESTRESSE EM ENFERMEIROS: EM QUE
M SE SE ENCONTRAM E QUAIS SUAS POSSWEIS
CAUSAS'?. Aletéia Henklain Fernizzi*, Andressa Moreira
Tomasulo*, Flévia Maciel Bellato*, M CHJAI;I M oâesto
Betmardino* e Regina Ct??lsoAlï Busquets* (Universidade
Presbiteriana Mackenzie - Stïo Pfuffo - SP)

SAU 11 ANXLISE CRMCA DE DEFINIIXFS DE DLSLEXIA E
suxs IMrucAçôns lnArtA A PR/TICA. Evelyn H. D. Altamirano,
Gléucia A. C. Abbud, Kclyfl Eid, Luciana R. Jereissati, MJHJ
A. Voivodic, M ércia R. Vital, Tknic M . C. Prado, Tathiane C. E.
S. Santos.

um questionârio para caracterizar a
populaçâo pesquisada com 16 questöes, o lnventârio de
Sintomas de Stress para Adultos de LIPP - ISSL (2000) que
avalia o nfvel de estresse: alerta, resistência, quase-
exaustio e exaustio em que o indivfduo se encontra, e um
questionârio check list dividido em duas partes, a dos
agentes estressores organizacionais e a dos agentes
estressores extra organizacionais, que contêm
respectivamente 18 e 10 itens. Os questionérios foram
distribufdos pessoalmente a cada pessoa no qual explicou
sua finalidade e a questâo do sigilo. Com esta pesquisa
constatou-se que os enfermeiros nâo apresentaram
estresse segundo o ISSL (2000), porém foram indicados
algurts agentes estressores organizacionais, os mais
citados foram: sobrecarga de trabalho; relacionamento e
comunicaçâo (problemas com o grupo, desuniâo, conflitos
com a equipe médica); caracterfstica da institukâo
(pressio da institukâo, cobranças sem propösitos, falta de
valorizaçâo do trabalho); irtsatisfaçâo; convfvio com a
morte, a dor e o sofrimento humano nos atendimentos.
Entre os agentes estressores extra organizacionaij mais
citados foram: problemas econômicos; problemas de
saflde; falta de laser e violência. Este dado difere da
literatura pesquisada que indica estresse em enfermeiros.
Pode-se levantar uma hipötese para justificar ta1 fato, uma
vez que a presente pesquisa contou com uma pequena
amostra e levou em consideraçào fatores como pessoas
que retornaram de férias recentemente, nflmero de
habitantes da cidade pesquisada, se é o tinico resportsâvel
pela renda familiar, se exerce algum trabalho extra, entre
outros. Talvez as pesquisas jâ realizadas nào tenham
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O objetivo do presente trabalho foi analisar criticamente
definköes e etiologias do conceito de dislexia de algurts
autores, abordando aspectos positivos e negativos das
definköes, bem como apontando implicaçöes e cuidados
para a intervençào educacional. Quatro autores da ârea (
M orais, 1986; Ellis, 1995; Permington,lgg7; Cappovilla &
Cappovilla, 2000) e dois manuais ( ClD 10, 1993 e DSM-
lV, 1995) foram analisados, verificando-se a existência ou
nâo de definköes de dislexia e referências à sua etiologia.
Posteriormente, uma anâlise crftica foi elaborada,
apontando aspectos positivos e negativos das definköes,
no tocante à completude dos fatores determinantes
abordados. Apontou-se ainda, implicaçöes para a atuaçâo
e cuidados na intervençâo, advindos das definköes
apresentadas pelos autores. Conclui-se que a maioria dos
pontos positivos das definköes, estâ em apontar
comportamentos passfveis de obsezvaçâo relacionados à
dislexia levando a pistas para a atuaçâo educacional. Por
outro lado, no tocante aos pontos negativos, verificou-se
que a maioria dos autores supervaloriza um flnico fator
determinante, em detrimento de outros fatores
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levado em consideraçào estes fatores que sào importantes
quando se estuda estresse. Sugere-se para trabalhos
futuros uma pesquisa com uma maior amostra,
instrumentos distintos e em diferentes cidades.

Palavras-chave: estresse, enjermeiros, causas

SAU 13 EFEITOS DE UM PROGIG MA DE
RECREAG O PLANEJADA SOBRE O REPERTURIO DE
COMPORTAMEX OS DE CRIANCAS COM
PATOLOGIAS ONCO-HEMATOLOGICAS EM SALA DE
ESPERA HOSPITALAR. éderson L. Costa Jr**, Sklvia M. G.
Coutinho-, Cristiane A. Mcffd'', Juliana A. Prado*, Keylla F.
Viana* & Rejane 5. Ferreira* (Universidade de Brasilia - UnB e
Hospital de Apoio de Brast-lia - HAB. Brasilia, DF).

Resumos de Cbpcl/p/ctzftb Cientlf' lca
real em que se encontram irtseridos, favorecendo o seu
processo de enfrentamento à doença e adesâo ao
tratamento médico prescrito. Os resultados obtidos
permitem, portanto, afirmar a importância de
implementaçâo de uma proposta de recreaçao planejada
no contexto hospitalar, uma vez que esta pode contribuir
para o desenvolvimento söcio-cogntivo e emocional dos
pacientes, além de oferecer uma possibilidade de
ampliaçâo do repertörio de comportamentos
colaborativos das crianças, bem como a melhor adaptaçâo
comportamental às condköes adversas impostas pelo
ambiente hospitalar e eventos do tratamento.

Palavras-chave: recreaçâb planejada; sala de espera; f7rl7à/ic/lle
hospitalar

Crianças, mesmo doentes, estâo em pleno
desenvolvimento e requerem a satisfaçâo de necessidades
psicossociais tfpicas da infância. A experiência de
hospitalizaçâo e tratamento médico pode, portanto, ser
utilizada como uma oportunidade de ampliaçâo do
repertörio de comportamentos do paciente, condicionada
à. disposkio do ambiente de cuidados dispensados à
criança. Entretanto, intervençöes psicolögicas em
ambiente pediâtrico nem sempre sâo suficientemente
sistemâticas para esclarecer as relaçöes funcionais
estabelecidas entre esse ambiente de cuidados e os
comportamentos manifestados pelas crianças. Com a
finalidade de melhor compreender tais relaçöes,
desenvolveu-se um conjunto planejado de atividades
ltidicas de temâtica hospitalar com crianças em
tratamento de patologias onco-hematolögicas no Hospital
de Apoio de Brasflia. As atividades, realizadas em sala de
espera hospitalar ao longo de 36 sessöes de recreaçâo,
pretendiam permitir aos pacientes que aguardavam
cortsulta, uma situaçâo de entretenimento estruturado que
inclufa brincadeiras, recebimento de informaçöes sobre as
enfermidades, os tratamentos e o hospital, além de
disponibilizaçâo de espaço para expressâo de dtividas,
receios e expectativas. No decorrer das sessöes, foi
observado o repertérig comportamental de 91 pacientes
utilizando-se o registro categörico de ocorrência de
indicadores comportamentais (iniciativa, interaçâo social,
comportamento verbal e interesse) e freqflência de
participaçâo em atividades gerais e especfficas. Os dados
coletados foram interpretados conforme anélise
descritiva, de correlaçâo e regressâo linear, cortstatando-se
um aumento da freqflência dos indicadores
comportamentais à medida que aumentava o nflmero de
sessöes de recreaçâo, bem como valores significativos e
crescentes de correlaçâo entre iniciativa e interaçâo social
(0,67 para 0,76) e entre interaçâo social e interesse (0,81
para 0,99) da segunda até a quarta sessâo de recreaçâo
com as mesmas crianças. Sugere-se, entlo, que o actimulo
de experiência em recreaçöes planejadas aumenta a
participaçâo ativa dos pacientes nestas atividades.
Verificou-se, também, em uma anâlise quantitativa dos
dados, uma reduçâo da freqitência de comportamentos de
choro, birra, apatia e agressâo verbal e ffsica, o que
facilitou a interaçâo entre as crianças e a participaçâo de
familiares. A constataçâo, por sua vez, do aumento da
ocorrência de comportamentos verbais do paciente acerca
de sua enfermidade e tratamento, sugere a relevância de
utilizaçâo de materiais concretos que oportunizem ao
paciente a associaçâo de contetidos imaginârios à sittlaçâo

34 l

SAU 14 O CAT E A VIW NCIA DA CRIANCA
DIANTE DO PROCEDIMENTO DE PUNIAO W NOSA.
Luisa Z?,f

.(#) Vanessa lll3a*; Carla Tarasconi**; Ciomara
Benincé**; Alida Dalvesco-. (Universidade de Passo
FNn#n/Rsl

A execuçâo de procedimentos pediltricos invasivos
comumente é acompanhada por choro, gritos, tensâo
muscular, movimentos corporais e queixas de dor. Tais
reaçöes sâo determinadas por fatores pessoais,
situacionais e emocionais. A ansiedade dos pequenos se
deve à estranheza da situaçâo e a experiências anteriores
que resultam em fantasias e imagens muito ruins a
respeito. O desenvolvimento de reaçöes defensivas
incontrollveis pode ter o componente psicolögico como
mais prejudicial do que as pröprias limitaçöes que a
enfermidade impöe. A preocupaçâo com o
aprimoramento das técnicas de manejo pediâtricos com as
crianças e seus pais tem estimulado muitas investigaçöes
no mundo inteiro. Esse trabalho est/ entre os que
investigam possibilidades interventivas para minimizar a
ansiedade da criança diante dos procedimentos
pediltricos invasivos, considerados potencialmente
dolorosos. Investfgam-se as respostas tipicamente
exibidas por 20 crianças de 6 a 9 anos, durante uma
punçâo venosa para exame laboratorial, a partir da
compreertsâo da experiência do procedimento invasivo,
aliando a observaçâo das atitudes da criança com as
respostas ao CAT. A idéia é avaliar a relaçâo entre os
comportamentos adaptativos diante de situaçöes
pediâtricas potencialmente dolorosàs e a dimensâo
imaginâria da situaçâo perigosa. Os procedimentos foram
realizados em laboratörio do interior do estado (KS), com
sujeitos que se submeteram à punçâo para exame de
sangue, acompanhados pelas mâes, sendo 8 meninos e 12
meninas, cursando do maternal à 3a série. Logo apös o
procedimento, em sala contfgua, a criança respondeu
individualmente à lâm ina 7 do CAT, que mobiliza temas
relacionados a situaçôes de perigo e dano ffsico. Os dados
foram analisados qualitativamente e sâo descritos em
termos de comportamentos obsezvados e contetido das
histörias. Os comportamentos observados das crianças
podem ser divididos em 1) atimdes de evitaçâo - fecha os
olhos, vira a cabeça para o lado, reclama de dor, chora,
fica calado (15); 2) atitudes de enfrentamento - olha a
seringa, conversa sobre o procedimento (5); e 3) aliadas à
busca de proteçâo da mâe (6) ou nâo (14). As histörias
contadas pelas crianças diferenciam-se pelo desenlace: 1)
morte do perseguidor (5); e 2) fuga do perseguidor (15).
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As crianças que contam histörias onde aparece a morte do
perseguidor, sâo as que apresentam um comportamento
de enfrentamento durante a punçâo; as que têm um
comportamento de evitaçào, contam histörias com ameaça
e f'uga. Tais resultados denotam que a atitude da criança
em situaçâo de perigo e dor ffsica podem relacionar-se
com fantasias inconscientes de aniquilaçào. Os resultados
subsidiam o preparo da equipe para compreender o que
estl realmente acontecendo com a criança, esclarecendo o
que existe, o que estâ vivendo e o simbolismo que aquilo
tem para ela. Ta1 proposta se irksere na necessidade de
aprimoramento das técnicas de preparaçâo e intervençào
psicolögicas para ajustar-se às condiçöes especfficas da
pediatria moderna, integrando o conhecimento
acumulado pelos estudos desenvolvidos tanto na ârea da
medicina quanto da psicologia. A formaçâo e a
informaçâo da equipe de salide deve ser priorizada para a
prevençâo da nâo integraçâo dos aspectos ffsicos, mentais
e sociais na relaçâo médico-criança e doente-fanu-lia.

'Alunas do Curso de Psicologia / ** Professoras do Curso
de Psicologia / *** Pesquisadora Voluntéria

Financiamento: CNPq

Palavras-chave: CAT; Pu?1(J0 Venosa; Procedimentos
Pediétricos

R:JP/IOI)J de Comunicaçâo Cientlf' lca
lnventlrio de Ansiedade Traço - Estado (IDATE) e
lnventlrio de Depress:o - Beck (BDl). Na intervençâo as
mâes participaram do Programa de Intervençâo
Psicolögica para Mâes de RN Prematuro Durante
Internaçào em UIT Neonatal que inclufa duas sessöes de
discussào em gnlpo com apoio de vfdeo e manual de
orientaçöes sobre aspectos psicolögicos relacionados a
prematuridade. Primeiramente, as mâes foram avaliadas
quanto a indicadores de ansiedade através do IDATE e
indicadores de depressào através do Inventsrio Beck. No
segundo momento, apös a intervençâo com as màes na
LJTIN e a alta do bebê, as mâes foram reavaliadas quanto
aos mesmos indicadores. A anslise dos dados
compreende a comparaçào dos resultados da avaliaçâo
entes e apös a intervençao psicolögica. Os resultados,
revelaram na avaliaçzo de 26 mâes a presença de
indicadores de ansiedade em 30% das mâes e de
depressâo em 23% das mâes. Na reavaliaçâo das 26 mâes,
apös a intervençào psicolögica e a alta do bebê, 15%
apresentou indicadores de arusiedade e/ou depressio. De
acordo com os resultados parciais verifica-se maior
incidência de mâes apresentando instabilidade emocional
durante o perfodo de hospitalizaçâo do bebê em UTIN.
Apös a intervençâo psicolögica e a alta hospitalar do bebê
verifica-se um ntimero menor de mâes apresentando
indicadores de ansiedade e depressào. Concluf-se que a
intervençâo psicolögica precoce e preventiva com mâes de
bebês de alto risco em UTIN contribuem para o controle
da irtstabilidade emocional matema durante a intem açâo
do bebê.

(FAEPA-HCFMRP/USP; FAPESP; CNPq)
Palavras-chave: Prematuridade, depressno ntaterna,
ansiedade, intcrwnffib

SAU 15 PROGIIAMA DE IU ERVENG O
PSICOLX ICA COM MAES DE BEBIS NASCIDOS PR2-
TERMO HOSPITALIZADOS EM UTI NEONATAL. Ana
Emilia Vita Cfpr?7fl#lo+' (Faculdade de Filosoha, CilAldfls e
Letras de Rilvirfib Preto-USP), MJHC Beatriz Martins Linbares
(Faculdade de Medidna de Ribeiràb Preto-USP), Flivia Helena
Pereira Padavani- (Faculdade de Filosoha, Ciências e Letras de
Rfscirfib Preto-USP), Frandsco Eul6gio Martinez (Faz-uldade
de Medicina de Rildrfib Preto-USP), Ceraldo Duarte
(Faculdade de Medicina de Rfàdrfi'o Preto-USP)

A condkâo de prematuridade e baixo peso ao nascimento
pode trazer implicaçöes nâo sö orgârticas, mas também
psicolögicas, como por exemplo o impacto negativo na
relaçâo inicial entre mâe e bebê. A vulnerabilidade
biolögica do bebê nascido prematuro, que necessita dos
recursos assitenciais da Unidade de Tratamento lntertsivo
Neonatal, contribuf para a separaçào precoce entre mae-
bebê podendo dificultar a formaçâo e o desenvolvimento
do vfnculo afetivo nessa dfade. M âes de bebês
prematuros, por depararem-se com uma realidade
distante da imaginada na gravidez, tendem a apresentar
oscilaçâo e ambivalência de sentimentos. Estas
encontram-se fragilizadas necessitando de apoio
psicolögico para o enfrentamento do nascimento pré-
termo. O presente estudo, inserido em um estudo mais
amplo, tem por objetivo avaliar um programa de
intervençâo psicolögica com mâes de bebês nascidos pré-
termo hospitalizados em Unidade de Tratamento
Intertsivo Neonatal, comparando indicadores de
ansiedade e depressâo antes e depois da intervençâo. A
amostra do presente estudo foi composta por 26 mâes de
bebês nascidos pré-termo e com peso E 1.500 g no
HCFMRP. Esta amostra foi obtida apös a exclusâo de três
mâes com antecedentes psiquiâtricos através da
Entrevista Clfnica Estruturada para DSM-III-R (SClD-nâo
paciente). Para a avaliaçâo das mâes, antes e depois da
intervençâo, foram utilizados os seguintes irtstrumentos:
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SAU 16 PADIG O COGNITIVO E
COMPORTAMENTAL DE CIUANCAS
DIAGNOSTICADAS PM DER-W ILLI EM DOIS
CON TEVI'OS CULTURM S.. Ana Emilia Vita CJrDJI/;O
(Hospital das Cllhicas da Faculdade de Medicina de Jtflvirfib
Preto-USP), Yaya de Andrade @. C. Children's & WO/'/ltm
Health, Vancouver, Canadâ), MC/Q Beatriz Martins Linhares
(Faculdade de Medicina de Ribeirno Preto-USP), Charmaine
Miranda (B. C. Children & Pvdrncn Health, Vancouver,
Canadâ), #J0 Monteiro de Pina Neto (Faculdade de Medicina
de Riàdrfib Pret+.USP), Vitor Feraz (Hospital das Clknicas da
Faatldade de Medicina de Riàcfrfib Preto-USP)

A Sfndrome de Prader-W illi corkstitui-se em uma
desordem genética com diversas caracterfsticas em que
incluem-se alteraçâo de padröes cognitivos e
comportamentais que interferem na adaptaçâo e
integraçâo da criança com seu ambiente familiar e
educacional. A interaçâo dos fatores genéticos adversos e
desordens cognitivas e comportamentais expöe a criança
PW  à condiçâo de vulnerabilidade biolögica e
psicossocial. Essa condkâo de risco para o
desenvolvimento requer diagnöstico envolvendo, além do
componente biolögico da sfndrome, o padrâo cognitivo e
comportamental da criança, e avaliaçâo do contexto
familiar e cultural. Essa necessidade se apresenta a fim de
se definir e implementar medidas de intervençâo
educacional e/ou terapêutica que atendem às
necessidades adaptativas dessas crianças, e apoio à
famflia e escola. O presente estudo teve por objetivo
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avaliar um grupo de 16 crianças diagnosticadas com
sfndrome de PW quanto a indicadores cognitivos e
comportamentais, em contextos familiar e cultural
diversos. A amostra de conveniência foi composta por
crianças diagnosticadas PW em dois hospitais de
contextos culturais, sendo 10 do B. C. Children' s &
Woman Hea1th (Vancouver, Canadé) e 6 do Hospital das
Clfnicas da FMRP-USP (Ribeirào Preto,Brasil). A avaliaçâo
psicolögica incluiu tanto a avaliaçào cognitiva (WISC,
Raven e DFH) quanto a comportamental (CBCL e C-
YBOCSI. Independente do contexto familiar e cultural,
verificou-se nas crianças indicadores de rebaixamento
intelectual e de comportamento do tipo obsessivo e
compulsivo. Em contrapartida, notou-se a tendência das
crianças brasileiras apresentarem maior defasagem
cognitiva em relaçào ao grupo de padronizaçào dos testes
utilizados e mais problemas de comportamento do que as
crianças canadenses. Completando esses dados,
constatou-se a presença de maior apoio educacional e
terapêutico e diagnöstico precoce das crianças canadenses
em comparaçào com as brasileiras. A interpretaçâo dos
dados da avaliaçâo psicolögica necessita que se leve em
conta os fatores do contexto familiar e cultural em que a
criança se insere, que pode atuar atenuando ou
acentuando os comportamentos advindos da sfndrome de
PW . Discute-se a importância de ativar recursos
ambientais (familiar, equipe interdisciplinar de salide,
escola) como mecanismos de apoio psico-educacional e
social relevantes para intervir educacional e/ou
terapeuticamente atenuando padröes desadaptativos
decorrentes da sfndrome de PW. (FAEPA)
Palavras-chave: Sl-ndrome de Prader-W illi, tïtrscnpo/l/i/ncnfn
cognitivo, comportamento

Resumos de Comunicaçâo Cientf' tca
três sessöes, sendo duas sessöes com a criança e uma
sessio com a mâe. Na primeira sessâo com a criança
foram utilizados o Raven e o Desenho da Figura Humana
- DFH; na segunda sessâo foi realizada a avaliaçâo
cognitiva através do Jogo de Perguntas de Busca com
Figuras Geométricas; na sessâo com a màe foi aplicada a
Escala de Comportamento Infantil A2 de Rutter - ECI. O
mesmo procedimento foi adotado para as crianças a
termo, com exceçâo da ECI, que foi auto-administrada. A
severidade das intercorrências neonatais foi avaliada
através da CRIB. Os resultados da avaliaçào psicolögica
cognitiva através do Raven e dos iters evolutivos do DFH
dos três grupos indicam que as crianças dos gnlpos MBPS
e MBPM apresentaram escores mais rebaixados quando
comparadas às crianças a termo. Na avaliaçio cognitiva
assistida as crianças dos grupos MBPS e MBPM, mesmo
apresentando melhoras no desempenho mediante ajuda
da examinadora, mostraram-se mais dependentes da
assistência quando comparadas às crianças do grupo a
termo, classificando-se como ganhadoras dependentes da
assistência da examinadora. As crianças do gnlpo a
termo, por sua vez, apresentaram desempenho elevado
mesmo sem a assistência da examinadora, classificando-se
como alto escore.A mesma tendência é observada em
relaçào à avaliaçào dos aspectos emocionais: crianças de
ambos os grupos - MBPS e M BPM demortstraram fndices
consideréveis de problemas emocionais quando
comparadas às crianças do grupo a termo. A avaliaçào do
compodamento das crianças dos três grupos revelou que
a maioria das crianças dos grupos MBPS e MBPM
apresentaram escores maiores que dezesseis na ECI,
indicativo de necessidade de atendimento psicolögico.
Destaca-se uma tendência de as crianças MBPS
apresentarem desempenho mais rebaixado no Raven e na
ECl em comparaçào com as crianças MBPM . Verifica-se a
necessidade de considerar o impacto da vulnerabilidade
neonatal no desenvolvimento psicolögico da criança, uma
vez que quanto mais grave a condkâo neonatal, maior a
probabilidade de ocorrência de problemas nas diversas
Jreas do desenvolvimento. Os procedimentos utilizados
demorlstram a necessidade de se priorizar avaliaçöes
cognitivas que incluam diferentes abordagerts, ou seja, a
avaliaçâo psicométrica da inteligência combinada a
procedimentos processuais e dinâmicos de avaliaçâo
cognitiva.

FAPESP/CNPq
Palavras-chave: muito baixo peso, gravidade neonatal,
c'culicffb psicol6gica

SAU 17 ASPECTOS COGNITIVOS, EMOCIONAIS E
COMPORTAMENTAIS DE CRIANCAS NA FASE
ESCOLAR NASCIDAS MUITO BAIXO PESO,
DIFERENCIADAS QUANTO h GM VIDADE DE
INTERCOIW NCIAS NEONATAIS. Maria Beatriz
Machado Bordin** (Faculdade ik Medicina da Universidade de
.%o Paulo, Ribeirâb Preto - 5P); Maria Beatriz Martins
Linhares tlkclflffcfk de Medicina da Universidade de 5J(? Paulo,
Riàcirlib Preto - 5P); Juliana Tomazetti Chimello* (Faculdade de
Filosoha, Ciências e Letras da Universidade de sfib Paulo,
Rfàcfrfib Prets - SP; Francisco Eul6gio Martinez (Faculdade de
Medicina da Universidade de .%0 Paulo, Rïàcfrfib Preto - 5P)

A condiçâo de prematuzidade e o baixo peso ao
nascimento sâo fatores de risco ao desenvolvimento
saudével da criança. Quanto mais severa a condkâo
neonatal em Unidades de Tratamento Intensivo, maior a
probabilidade da criança vir a apresentar problemas
psicolögicos a médio e longo prazos. Inserido em um
estudo mais amplo, este estudo tem como objetivo
comparar indicadores cognitivos, emocionais e
comportamentais de três grupos de crianças na fase
escolar: a) grupo muito baixo peso com comprometimento
severo - MBPS, b) gnlpo muito baixo peso com
comprometimento moderado - MBPM e grupo a termo -
T. A amostra é composta por 32 crianças com idade entre
oito a dez anos. Das 32 crianças, 12 sâo nascidas muito
baixo peso com comprometimento severo - MBPS, 8 sâo
nascidas muito baixo peso com comprometimento
moderado - MBPM e 12 sâo crianças a termo - T. No caso
das crianças MBPS e MBPM os dados foram coletados em
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5AU 18 INFORMAG O E SENTIMENTOS DE
GESTANTES FRENTE AO DIAGNUSTICO PRZ-NATAL
DE MALFORMAG O FETAL. Karinna Suarez GnIp#0
Pinto. e Eucia Fccfrïz Lopes Petean (Departamento de
Psicologia e Educaçâb, Faculdade de Filosoha, Ciências e Letras
de Ribeirso Preto - Universidade de ,5* Paulo)

O diagnöstico de malïormaçâo fetal pode ser realizado
durantes os exames pré-natais, através da ultra-
sonografia. Ao conhecer a realidade do bebê ainda intra-
litero, crenças sobre a deficiência sâo desencadeadas,
sentimentos e reaçöes frente ao diagnöstico sâo
manifestados. A compreensâo do processo psicolögico
destas gestantes é pouco relatada na literatura. Assim,
esta pesquisa tem por objetivos conhecer o caminho
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percorrido pelas gestantes até serem atendidas em serviw
especializado de diagnöstico pré-natal morfolögico, o
tempo de gestaçâo quando do diagnöstico, os sentimentos
destas em relaçâo à descoberta de malformaçöes no bebê,
as informaçöes que foram disponibilizadas a elas e que
explicaçöes apresentam para o ocorrido com o bebê.
Foram entrevistadas através de roteiro semi-estruturado
elaborado para atender os objetivos desta pesquisa 7
gestantes, com idade entre 19 e 35 anos, sendo uma
primigesta e as demais tinham, em média, 2 gestaçöes
anteriores e três jâ tiveram um aborto. Das gestantes
participantes, seis foram encaminhadas ao serviw por
Unidades Bâsicas de Satide e uma pelo convênio médico.
Todas jé haviam realizado exames ultra-sonogrlficos
anteriores, nos quais surgiu a suspeita de alteraçâo no
bebê; foram encaminhadas para confirmaçâo do
diagnöstico e seguimento do pré-natal no Hospital das
Clfnicas FMRP- USP. Os diagnösticos foram conclufdos
entre a 23a e a 35a semana de gestaçao. Todas as gestantes
relatam terem informaçöes quanto ao problema do bebê e
suas repercussöes na vida da criança e da famflia, porém
hJ dificuldade de definir as causas em casos. H4 gestantes
que explicam a malformaçâo de seus bebês como purtkào
por comportamentos passados, hâ aquelas que nao
compreendem as causas médicas do problema da criança
e as que aceitam a explicaçâo da equipe médica e a
admitem como verdadeira. Em relaçâo aos sentimentos
desencadeados pelo diagnöstico pré-natal todas as
gestantes relatam um choque inicial à notfcia, com
perfodo de muita tristeza, depressâo e questionamentos,
seguido de sentimento de resignaçâo e de preparaçâo
para enfrentar o nascimento do filho e seu
desenvolvimento. Em relaçào aos dados obtidos, pode-se
concluir que em geral as gestantes começam seu pré-natal
em Unidades Bâsicas de Satide, somente recorrendo, ou
sendo encaminhadas aos servkos especializados em casos
de intercorrências no desenvolvimento da gestaçio, o que
ocorreu apös o primeiro trimestre. A reaçâo à notfcia é
intensa, com aparecimento de fantasias em relaçào às
causas do problema do bebê e depressâo. A importância
de um serviço de assistência psicolögica à gestantes com
diagnöstico de malformaçào fetal mostra-se necessârio e
fundamental, dado que este configura-se um momento
psicologicamente delicado na vida destas mulheres e de
seus familiares.

FAPESP - Iniciaçào Cientffica

- Resulnos de Cpmltnïcfçt-ip Cielltlflca
distante da imaginada na gestaçào e podem vivenciar
intensos sentimentos de culpa, ansiedade e fracasso.
Inserido em um projeto mais amplo, o presente estudo
tem por objetivo comparar as representaçöes matemas
acerca do bebê pré-termo e com muito baixo peso (<
1.500g), de mâes com tm sem indicadores de ansiedade e
depressio, durante a hospitalizaçâo do bebê na
U'rlNeonatal. A amostra foi composta por 20 màes de
bebês pré-termo e com muito baixo peso, subdivididas em
dois grupos: 10 màes com e 10 mâes sem indicadores de
arksiedade e/ou depressio. Esta amostra foi obtida apös a
exclusâo de três mâes com antecedentes psiquiltricos,
avaliadas através da Entrevista Clfnica Estruturada para
DSMIII - R (SCID/NP). Para a coleta de dados foram
utilizados: Roteiro de Entrevista semi-estnlturado,
lnventârio de Depressâo de Beck (BDl) e Inventârio de
Ansiedade Traço-Estado (IDATE). A entrevista focalizava:
a expectativa da mae em relaçâo ao bebê durante a
gravidez, a percepçâo atual do bebê e as expectativas
quanto ao futuro do bebê. Durante a intemaçao do bebê
na UTIN, realizou-se a entrevista com cada mâe
individualmente e foram aplicados os irtstrumentos de
avaliaçâo dos indicadores emocionais (IDATE e BDI). Os
dados das entrevistas foram submetidos à anllise de
conteûdo e os testes cotados. Os resultados mostram que,
com relaçâo à expectativa das mâes durante a gravidez, a
maioria delas, independentemente de apresentarem ou
nao indicadores de artsiedade e/ou depressao, relatou
uma expectativa positiva em relaçâo ao bebê e também
uma preferência de gênero do bebê. Apenas uma das
mâes que apresentava indicadores de artsiedade e
depressâo apresentou resposta de indiferença, rejeiçâo e
negaçâo. Quanto à percepçâo atual do bebê, a maior parte
das màes demonstrou uma percepçào positiva do bebê.
Porém, as mâes que apresentaram indicadores de
artsiedade e/ou depressâo demonstraram uma percepçào
mais conflimosa, indefinida e centrada na fragilidade do
bebê, além do medo da alta hospitalar do mesmo, se
comparadas com as mâes que n:o apresentavam
indicadores de iastabilidade emocional. Em relaçâo às
expectativas quanto ao futuro do bebê, predominaram
respostas de expectativa positiva em ambos os grupos de
mâes. Contudo, as mâes sem indicadores de instabilidade
emocional tenderam a concentrar suas respostas mais nas
expectativas do desenvolvimento normal do bebê e de
desempenhar adequadamente o papel materno de
cuidadora, do que as maes com indicadores de ansiedade
e/ou depressâo. Apesar de haver expectativas (inicial e
f'utura) bastante positivas com relaçâo ao bebê em ambos
os gnzpos, as mies com indicadores de ansiedade e/ou
depressâo têm uma percepçâo atual mais conflituosa,
indefinida e centrada na fragilidade do bebê do que as
sem indicadores. Além disso, as primeiras revelaram mais
medo da alta hospitalar do que as segundas. Os achados
sugerem; a) relaçâo entre dificuldade de adaptaçâo à
imagem real do bebê e indicadores de arksiedade e/ou
depressâo; b) necessidade de apoio psicolögico às mâes
durante a internaçâo do bebê na UTIN.

(FAPESP/CNPq)
Palavras-chave: prematuridade, rcprcscnlflftks maternas,
instabilidade emocional plnlcrnfl

Palavras-chave: diagnôstico pré-natal, vf7l/on'?1flfIi'o jetal e
gestante.

SAU 19 REPRESENTAX ES MATERNAS ACERCA
DO BEBZ NASCIDO PRZ-TERMO EM MXES
DIFERENCIADAS QUANTO h PRESENCA DE
INDICADORES DE ANSIEDADE E DEPRESSâO. Flkia
Helena Pereira Padovani- (Faculdade de Filosoha, Ciências e
Letras de Ribeirâb Preto - USP),' MJHJ Beatriz Martins
Linhares (Faculdade de Medicina Ribeiràb Preto - USP); Ana
Eml'lia Vita Catqmlho- (Faculdade de Filosoha, Cilndfls e
Letras de Rfldrfib Preto - USP); Francisco E. Martinez
(Faculdade de Medidna Rfàdrtib Preto - U5P) e Geraldo
Duarte (Faculdade de Medicina Riscirtib Preto - U5P)

O nascimento pré-termo de um bebê configura-se em uma
sittlaçâo de ''crise psicolögica'' na famflia, principalmente
para as mâes. Estas deparam-se com uma realidade

SAU 20 CORRELACAO ENTRE SINTOMATOLOGIA
DEPRESSIVA E PRATICA DE ATIVIDADES SOCIAIS
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EM IDOSOS. Tatiana de Fétivta Rodrigues*; knicc Aparecida SAU 21 ACOES PSICOSSOCIAIS COM IDOSOS:
da Costa Silva*; Paulo ROgJHO Morais; Mnkïlin; Nunes RELATO DE UMA EXPERIZNCIA. lane CJI-C;'II da Silva
Baptista - Curso de Psicologia da Universidade Braz Cubas - Machado*, Caroline Polato e Palmeira*, Joice Coveia da Rocha*,
Mogi das Cmzcs, Sà'o Paulo. Rc/cclc Cristina Paiva*, Cléudia L. Menegatti-, Diana Fadel-.

(Centro Unircrsillrfo Positivo, Curitiba-plk)
Nota-se que a Terceira ldade se constit'ui em uma parcela
da populaçio que vem crescendo rapidamente em
diversos Pafses do Mundo, sendo que os esforços para a
melhoria na qualidade de vida nesta faixa etâria vem
sendo desenvolvido por diferentes àreas do
conhecimento. Associado a este crescimento, observa-se
alguns problemas ffsicos e transtornos mentais frequentes
nesta populaçâo, como por exemplo a depressào. Assim
sendo, tom a-se relevante estudar as variâveis que possam
ter efeito protetivo para a sintomatologia depressiva,
como por exemplo, as atividades sociais. O objetivo
principal desta pesquisa foi avaliar a correlaçào entre a
prética de atividades sociais e sintomalotogia depressiva
em idosos, bem como comparar a frequência de
atividades sociais e sintomatologia depressiva em dois
grupos de idosos. Para tanto, os participantes foram; um
grupo composto por sujeitos que participam de uma
atividade social voluntéria (grupo de terceira idade) e um
grupo de usuârios do Ambulatörio Médico de um Posto
de Satide (Cardiologia, Neurologia, Geriatria e outros),
que nâo partipavam de nenhum grupo de terceira idade,
ambos procedentes da cidade de Poâ, Sào Paulo. Para o
levantamento dos dados utilizou-se um questionério com
6 perguntas fechadas, para verificar os fatores de risco
desencadeadores de episödios depressivos (uso de
medicamentos, luto, problemas de saûde, cirurgias
recentes, histörico familiar de depressào); um
questionârio contendo 7 perguntas fechadas para
averiguar a participaçâo em atividades sociais
(participaçâo em atividades religiosas, bailes, viagerts,
dentre outros), além da Escala de Depressao em Geriatria
(GDS). A coleta de dados foi realizada no prédio da
administraçâo e recepçâo do Posto de salide,
respectivamente e durou aproximadamente 20 minutos
cada entrevista, sendo as instruçöes padronizadas e as
perguntas lidas em voz alta. A partir de classificaçâo dos
sujeitos como alta ou baixa participaçao em atividades
sociais, observou-se que, em ambos os grupos, os sujeitos
com alta participaçâo em atividades sociais apresentaram
menores pontuaçöes na GDS. Corstatou-se que o Gnlpo
do Ambulatörio apresentou maiores fatores de risco para
a sintomatologia depressiva do que o Grupo da Terceira
Idade. Verificou-se também a maior participaçâo em
atividades sociais no Grupo da Terceira ldade, além de
verificado a nâo correlaçâo entre a sintomatologia
depressiva e atividades sociais neste grupo. Jâ no grupo
do ambulatörio, foi verificado correlaçâo entre a
participaçâo em atividades sociais e sintomatologia
depressiva. A associaçâo entre a prâtica de atividades
sociais e a sintomatologia depressiva no grupo
ambulatorial pode demortstrar a necessidade de se
desenvolver programas especfficos de atividades sociais
para estes sujeitos, dentro das limitaçöes ffsicas
encontradas. Delineamentos experimentais s:o
necessérios para avaliar relaçöes causais entre as variâveis
estudadas.

Palavras-chave: depressno; atividades sociais; idoso.

O presente trabalho de açöes psicossociais com idosos em
relaçâo aos seus direitos teve por objetivo desenvolver
habilidades sociais aos participantes no tocante às
dificuldades de expressâo de suas emoçöes, sentimentos e
afetos tendo como finalidade maior o exercfcio dos
princfpios de auto - realizaçâo e participaçâo no convfvio
familiar e social. A partir da idéia de Papalléo Neto (1996)
de que hâ necessidade de uma maior socializaçao de
informaçöes sobre os direitos dos idosos para a populaçâo
e para os legisladores em Gerontologia Social, foram
planejadas algumas atividades a fim de tornar possfvel a
satisfaçào das necessidades dos idosos no sentido de dar
um atendimento adequado a essa populaçâo enquanto
direitos que lhes sào garantidos como indivfduos e como
cidadâos. A Constittliçio Federativa do Brasil reserva aos
idosos m uitos direitos e beneffcios, mas muitos deles
precisam ser trartsformados em prâticas instimcionais. O
planejamento de açöes para incorporar os idosos à
sociedade tem como objetivo o envelhecimento saudâvel e
potencialmente realizador ao indivfduo. Para Neri (1993),
envelhecer bem significa ter as seguintes condköes:
atividade, capacidade de afastamento, satisfaçâo com a
vida, ter maturidade ou integraçâo social, equilfbrio de
energia entre o indivfduo e o sistema social e ter um
sistema social estével. Deps (1993), cortsidera que o
envelhecer bem sucedido nâo se situa apenas em ter
privilégios e direitos, mas na corkstnlçao deles enquanto
objetivos alcançâveis. Na velhico as pessoas estâo mais
expostas às possibilidades de perdas e pressöes de vérias
naturezas e, paradoxalmente, é a fase da vida em que o
sujeito estâ mais passfvel de experimentar solidâo
(Carstensen, 1995). Deps (1993) ressalta que a solidào e os
baixos nfveis de atividade e de convfvio gnlpal sâo
preditivos importantes para o estresse e para a depressâo,
e que atividades regulannente praticadas pelos idosos
podem dar significado e satisfaçâo à. existência, quer pelo
compromisso e resporsabilidade social nelas implfcitos,
quer pela oportunidade de convfvio social. As técnicas
utilizadas foram dinâmicas de gnzpo, relaxamentos e
palestras interativas sobre solidâo, morte, perdas e lutos,
religiâo, lazer, cortstruçâo de amizades, comemoraçöes e
polftica. Foi possfvel a troca de experiências, a
trartsmissâo das diversas culturas e o conhecimento dos
diferentes padröes söcio - econômicos e realidades de vida
do grupo. Os temas destas paleskas foram trazidos pelo
pröprio grupo, nos encontros semanais no perfodo de
julho a novembro de 2001. Participaram 8 idosos ao longo
do semestre, sendo possfvel observar mudanças
significativas no dia - a - dia dos idosos, bem como
aumento da capacidade reflexiva sobre suas pröprias
vidas e sobre seu grupo familiar e social.

Palavras-chave: Idosos, nfû'cs psicossociais, habilidades
sociais.

SAU 22 COMPARK AO ENTRE PORTADOREj DE
ESCLEROSE NSLTIPLA E CONTROLES SAUDAVEIS
NO INVEF ARIO BECY PARA DEPRESSâO E
QUESTIONARIO DE SAUDE GEM L. Shirley Silva
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Lacerâa**, Wlor Ceralâi Haase, Eâuario (fc Paula Lïnx*,
Marco Aurélio Lana-peixoto & Brazilian Committee jor
Treatment and Research in Multiple Sclerosis (Centro de
Investigaçâb ent esclerose Mûltipla, Laboratôrio de
Neuropsicologia do Desenvolvimento, Universiâade Federal de
Minas Gerais, Belo Hcrfzonle, Brasil)

- Resumos de Ctmna/ctwlp Cientsca

SAU 23 PSICOLOGIA DO DESENVOLVIM ENTO
ADULTO COMO UM REFERENCIAL PARA O
ACONSELHAMENTO NEUROPSICOLX ICO NA
ESCLEROSE MULTIPLA. Eduardo de Paula Lima, Wlor
Geraldi Haase, Shirley Silva Lacerda, M arcc Aurélio Lana-
Peixoto & Brazilian Committee for Treatnlent and Research in
Mttltiple Sclerosis (Centro de frlpcslijvffib ent Esclerose
M liltipla, Universidade Ferâeral de M inas Gerais, Belo
Horizonte, Brasil)

A natureza crônica e progressivamente incapacitante da
esclerose mtiltipla (EM) coloca grandes obstlculos aos
esforços de reabilitaçào. Estratégias baseadas apenas em
restitukào funcional têm um grande risco de serem mal
sucedidas ou acarretarem um estresse adicional.
Estratégias compensatörias têm se mostrado efetivas em
aumentar a capacidade dos indivfduos para lidar com
problemas diârios, a curto prazo, e planejar o curso de
suas vidas, a longo prazo, obtendo um ganho de controle
e autonomia e proporcionando bem-estar. O uso de
compertsaçöes requer o estabelecimento de uma agenda
positiva. Acreditamos que modelos psicolögicos do
desenvolvimento adulto bem-sucedido podem oferecer
um arcabouço para planejar a oferta de assistência
reabilitadora na EM . Revisâo seletiva da literatura, anélise
conceitual e comparaçao entre o perfil de adaptaçâo
psicossocial e comprometimento cognitivo observado na
EM e no desenvolvimento adulto e envelhecimento
nonnal, com vistas a inferir cortseqflências para a
reabilitaçâo neuropsicolögica como promoçâo do
desenvolvimento. O trabalho realizado foi conceitual.
Realizamos inicialmente uma revisâo da literatura
psicolögica sobre desenvolvimento adulto e sobre o
padrâo de déficits cognitivos observados na EM. A anâlise
permitiu estabelecer um paralelo entre os processos
cognitivos comprometidos e preservados na EM, os
processos de adaptaçâo psicossocial à enfermidade e o
desenvolvimento adulto normal e envelhecimento Em
ambas as situaçöes, déficits sâo observados
preferencialmente nos domfnios da inteligência mecânica,
como a memöria episödica e as funçöes executivas. A
performance cognitiva mais severamente afetada nos dois
casos estâ relacionada com a eficiência e a velocidade no
processamento de informaçâo. Por outro lado, f'unçöes
cognitivas relacionadas com o cortstruto de inteligência
pragmâtica, como a expressâo verbal e compreertsâo,
irtsight, habilidades sociais e cogniçâo social ou sabedoria,
permanecem relativamente preservadas. Os auto-relatos
sobre qualidade de vida na EM nâo exibem padröes
cortsistentes com o grau de incapacidade neurolögica,
sugerindo que a avaliaçâo subjetiva da qualidade de vida
desempenha um papel importante no processo de
adaptaçâo psicossocial. Apesar de as bases neurais do
envelhecimento normal e do comprometimento
neurolögico na EM serem distintas, uma analogia foi
encontrada no plano psicolögico. Enfocar os aspectos
cognitivos prejudicados em um contexto do
desenvolvimento adulto pode nos ajudar a desenvolver
uma proposta eficaz de reabilitaçâo neuropsicolögica na
Esclerose M tiltipla. O aconselhamento neuropsicolögico
pode se beneficiar da incorporaçâo de um modelo de
desenvolvimento adulto bem sucedido que ajude na
seleçâo de domfnios onde hâ perspectivas de
desenvolvimento ulterior, na otimizaçâo do investimento
de recursos como tempo e energia nos domfnios
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A depressâo maior é de grande prevalência na Esclerose
Mtîltipla (EM) e desta forma, o desenvolvimento e
validaçâo de uma medida de auto-relato que a
diagnostique toma-se de extrema relevância. O Inventsrio
Beck para Depressào (IBD) e o Questionério de Satide
Geral (QSG) têm sido validado e amplamente usado no
contexto neuropsicolögico brasileiro, apesar de o IBD
usado na EM poder conftmdir sintomas depressivos com
manifestaçöes somâticas da doença. Tendo em vista estas
corsideraçöes, procuramos neste trabalho, comparar a
performance de pacientes portadores de EM no lBD e no
QSG com a de um grupo controle. A amostra de
portadores de EM consistiu de M  pacientes com idade
média de 42,60 anos (dp=%06), escolarizaçào formal de
11,06 anos (dp=4,39) sendo destes 76,50% do gênero
feminino. Vinte pacientes tinham a forma remitente-
recorrente da doença, nove a forma secundéria
progressiva e dois a forma priméria progressiva. A média
de duraçâo da doença foi de 9,18 anos (dp=5,0). A média
dos escores do fndice Ambulatorial (IA) foi de 2,47
(dp=2,00) e a média no EDSS foi de 3,00 anos (dp=2,47). O
grupo controle foi composto de 24 indivfduos, sendo
66,7% do sexo fem inino, idade média de 38,96 anos
(dp=11,61), e escolarizaçâo formal de 12,58 anos
(dp=3,27). O IBD e o QSG foram aplicados em sessöes
individuais. Os pacientes portadores de EM responderam
também a Escala de Fadiga Ffsica e Cognitiva (EFFC) e a
Escala de Auto-Eficâcia em Esclerose Mtiltipla (EAEEM).
Nossos resultados mostraram que oito pacientes (23,53t$)
tiveram escores no IBD acima de 20 pontos e escores
acima do percentil 90 na sub-escala do QSG que avalia o
desejo de morte (sintomas depressivos). Tanto o IBD
quanto o QSG e suas sub-escalas discriminaram o grupo
de portadores de EM do grupo dos controles (t entre 2,038
e 2,895, p<0,046 e p< 0,003). No grtlpo de EM as
correlaçöes entre IBD, QSG e marcadores da doença
(duraçâo da doença, IA e EDSS) nâo foram significantes.
Intercorrelaçöes entre IBD, QSG e as sub-escalas do QSG
foram todas moderadas e significantes (r entre 0,352 e
0,597, p<0,001 a p<0,O09). Para o grupo EM, tanto os
escores do IBD quanto os do QSG também
correlacionaram significantemente com a EAEEM e os
escores de fadiga. Baseando nos resultados apresentados
acima, conclufmos que os escores do IBD e o QSG podem
ser utilizados para comparar portadores de EM com
pacientes portadores de outras patologias
neuropsicolögicas. Por outro lado, hé que se tomar
cuidado porque os escores no lBD podem perder sua
especificidade diagnöstica dos sintomas depressivos na
EM por confundir os sintomas depressivos com as
manifestaçöes somâticas da Esclerose Mflltipla. As
altemativas podem para estes problemas podem ser a
discriminaçâo fatorial e a construçâo de sub-escalas a
partir da escala original ou o uso de outras medidas de
auto-relato.

Apoio: FAPEMIG

Palavras-chave: Depressâ'o; Esclerose Mùltipla; Atulfcffib da
Satide
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selecionados, assim como na compensaçzo dos domfnios
em que a performance começa a declinar.

Apoio: FAPEMIG

Palavras-chave: Esclerose M ùltipla, Desenvolvintento
Adulto, Reabilitaçt'i'o Neuropsicol6gica
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enfrentamento que vêm utilizando. Percebe-se que os
sujeitos com estado de ânimo positivo sâo os que mais
freqùentemente utilizam estratégias de enfrentamento
cortsideradas adequadas, tais como suporte social,
reavaliaçâo positiva e resoluçâo de problemas. Porém,
este dado nâo é unânime, o que indica a necessidade de
outros estudos para se determinar o tipo de relaçâo
existente entre estado e ânimo e as estratégias de
enfrentamento utilizadas pelos cuidadores.

Palavras-chave: cuidador Jdralrïo, estado de Jnivo,
estratégias de crl/rcnlfmîcnlp

SAU 24 ESTADO DE âNIMO E ESTRATCGIAS DE
ENFRENTAMENTO UTILIZADAS POR CUIDADORES
DE IDOjOS PORTADORES DE DEMENCIAS
IRREVEIISIVEIS.. Vanessa Rodrigues Lopes'', Sueli Aparecida
Freire (Faculdade de Psicologia, Universidade Federal de
Uberlândia, U#crlfbllffl - MG).

Uma das principais cortseqitências do progressivo
envelhecimento populacional é o aumento da incidência
de doenças crônico-degenerativas, como as demências
senis, podendo-se destacar as demências multi-infarto e a
Doença de Alzheimer. Tais demências afetam os
portadores e seus familiares de modo significativo,
principalmente aqueles que prestam cuidados primârios
(alimentaçào, higiene, medicaçâo e auxflio em atividades
de vida diâria), na maior parte do tempo. O cuidador
pode se sentir sobrecarregado com tais atividades e suas
conseqûências, principalmente as advindas do estresse.
Porém, beneffcios também podem ser percebidos no
momento em que o cuidador sente-se gratificado de
alguma forma ao realizar esta tarefa. Quer sendo
percebidas como acompanhadas de ônus ou de beneffcio,
estas atividades demandam estratégias de enfrentamento
diferenciadas e podem influenciar no estado de ânimo do
cuidador. Partindo das consideraçöes acima, no presente
trabalho pretendeu-se identificar o estado de ânimo e as
estratégias de enfrentamento utilizadas por cuidadores
familiares de idosos portadores de demências
irreversfveis. Foram entrevistados oito cuidadores (sete
mulheres e um homem), a maioria com o segundo grau
completo (42,9%4. A maior parte (87,5T0) é filha do idoso e
exerce a funçâo de cuidar hâ mais de nove anos (500/4. A
maioria dos idosos cuidados é de mulheres (87,50/4, com
idade entre 70 e 75 anos (750/4 e apresentam sintomas de
demência hé mais de três anos. Para a coleta de dados
foram utilizados: a) ficha com os dados söcio-
demogrâficos do idoso e do cuidador; b) Escala de ânimo
Positivo e Negativo (EAPN) com 8 iterks referentes ao
ânimo negativo e 6 referentes ao ânimo positivo, utilizada
para levantar o estado afetivo dos sujeitos; e, c) Inventârio
de Estratégias de Coping, contendo 66 itens, referentes a
pensamentos e açöes que as pessoas utilizam para lidar
com demandas intemas e externas de um evento
estressante. A anâlise da Escala de ânimo indicou que
62,5% dos sujeitos apresentavam ânimo positivo,
enquanto os outros 27,5% ânimo negativo. Os sentimentos
negativos que obtiveram maiores escores foram ''nervoso''
(15,3T0) e ''irritado'' (14,1%4, enquanto que os positivos
foram ''feliz'' (190/4 e ''bem'' (170/4. Em relaçâo às
estratégias de enfrentamento, o ''confronto'' apareceu
como a estratégia menos utilizada (75% dos sujeitos nâo a
utiliza ou utiliza pouco). Por outro lado, a estratégia mais
utilizada foi a ''resoluçâo de problemas'' com 75% dos
sujeitos utilizando-a grande parte das vezes (500/4 ou
quase sempre (250/4. Os resultados obtidos sugerem que,
apesar de todas as adversidades da tarefa de cuidar, estes
cuidadores estâo emitindo respostas positivas tanto em
nfvel de sentimentos quanto em relaçâo às estratégias de
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SAU 25 ESTRESSE NA PROFISSAO DE PEDREIRO
NO DISTRITO FEDERAL. Aimorema Gabriela Guerra
Rodrigues*, Igor Barros Rego*, Nlfc Campos Teixera*, Mirella
Imbroisi*, Roseane Ctlrrlfp', Thiago Ferreira M artins*
(LJIY/UIJHO de Fisiologia Humana, Centro Universitério de
Brast-lia - UniCEUB, Brast-lia, DF)

A presente pesquisa fundamenta-se no problema do
estresse em relaçâo à profissâo dos pedreiros no entorno
do Distrito Federal e na regiào de Brasflia, devido ao
grande ntimero de obras e reformas, tanto particular
quanto pûblica, existente nesta regiâo foi cortseguido uma
amostra significativa. O estresse refere-se a qualquer
mudança ffsica ou psicolögica que rompe o equilfbrio do
corpo. Ocorre quando o meio ameaça o bem-estar ou a
integridade da pessoa e esta reage e desenvolve um
esforço para lidar com a situaçâo. Quando essa reaçâo é
muito intensa ou prolongada, ocorre uma demanda ffsica
e mental exagerada que aumenta a vulnerabilidade às
doenças e interfere no desempenho e produtividade no
trabalho. O pedreiro, que geralmente exerce uma ftlnçâo
inespecffica relacionada a selwkos braçais envolvendo
grande esforço ffsico, s:o operârios destinados à
constrtlçâo e reforma de obras como: prédios, casas,
pontes, entre outras. Usam a força ffsica como principal
instrumento de trabalho. O objetivo desta pesquisa com a
classe operâria foi devido à observaçâo e percepçâo que
ela muitas vezes é discriminada, desvalorizada e até
mesmo esquecida por grande parte da sociedade. Daf
surgiu à necessidade de tentar esclarecer um pouco como
é o cotidiano desses trabalhadores, com o intuito de
valorizar o seu servko e entender porque muitas vezes
sâo vftimas do estresse. Um grande determinante do
potencial nocivo do estresse é a insatisfaçâo consigo
mesmo e com a vida, o que se observou com os operérios,
pois na maioria das vezes foram obrigados a executar esse
érduo trabalho porque nào tiveram outras opormnidades
pela falta de escolaridade. Também nâo recebem uma
remuneraçâo adequada, pois eles preferem trabalhar por
pouco a nâo ter uma remuneraçâo. M uitos acreditam que
o trabalho desta origem exige apenas esforço ffsico,
esquecendo-se de que sJo pessoas batalhadoras que
acordam cedo, trabalham o dia todo em baixo do sol e
inalam poeira e produtos qufmicos, ou seja, vivem
diariamente situaçöes de terbsâo muscular, irritabilidade,
fadiga e dores de cabeça, que sâo reaçöes individuais
diante de situaçöes de estresse, ocasionados geralmente
por artsiedade, que pode existir por exemplo pela
incerteza de corkseguir pagar suas contas no final do mês
ou alimentar seus filhos. Os dados obtidos com a pesquisa
foram todos comparados e elaborado uma tabela na qual
mostra os fndices de estresse existente na profissâo. Estes
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dados sâo de grande utilidade, pois mostrando as apontam para a importância de uma integraçào maior
dificuldades existentes na profissâo, pode-se mudar o entre os aspectos teöricos e prlticos dos conhecimentos.
tratamento por pal'te dos patröes e da sociedade. Assim, cortsidera-se que é no aspecto vivencial que se
Melhorando, assim, o preconceito existente e as condköes estrutura o fazer/ pensar profissional.
de vida dos operârios.

Palavras-chave: Estresse; Trabalhc; Opcrkrk.
SAU 27 A HORA DA NOTICIA: FORMAIAO,
CONDUTA E SEU IMENTO DO MIDICO. Fernanda
Saviani* e Pro.c Df Eucia Beatriz J-/es Petean (Departamento
de Psicologia e ffltlccffib, Faculdade de Filcsoha, Ciências e
Letras de Rfàcfrfi'o Preto - Universidade de 5#0 Paulo).

A notfcia sobre a deficiência de umta) filhota) é dada aos
pais, hoje em dia, através dos médicos
ginecologistas/obstetras que acompanham a gestante, ou
do ultra-sonografista, quando a gestante faz o pré-natal.
No entanto, sabe-se que, na maioria das vezes, esses
profissionais nâo se encontram preparados para dar tal
notfcia aos pais, mesmo porque podem existir limitaçöes
que os impedem de agir ou atuar adequadamente frente a
esta situaçâo. Assim, esta pesquisa tem por objetivo
conhecer a formaçâo acadêmica dos médicos, saber quem
informa as gestantes sobre a anomalia dos filhos e
identificar os sentimentos destes profissionais ao fazê-lo.
Foram entrevistados dez (10) médicos ginecologistas/
obstetras e/ou ultra-sonografistas, divididos em dois
grupos: médicos que atendem na rede pflblica e os que
atendem na rede privada. As entrevistas foram feitas a
partir de um roteiro semi-estruturado. Obteve-se que dos
cinco (5) profissionais que atuam na rede privada,
somente dois (2) cursaram ensino pûblico, nenhum
realizou pts-graduaçào, todos os profissionais que atuam
na rede pûblica graduaram-se em faculdades pkîblicas,
sendo três (3) deles doutores e um (1) mestre. Os dados
mostram que hâ distinçâo em relaçâo a quem informa as
pacientes: nas clfnicas particulares hâ uma tendência a ser
o pröprio médico, com o auxflio do geneticista e/ou
pediatra; na rede ptiblica, a notfcia é dada por alguém da
equipe que esté disponfvel no momento, residente ou
médico contratado. Em relaçâo aos sentimentos
desencadeados no profissional ao ter que dar a notfcia, o
resultado é unânime: todos os profissionais se sentem mal
ou frtlstrados, envolvendo-se com o caso, mesmo que
tentem distanciar-se. Em relaçâo aos dados obtidos,
podemos concluir que, independente da irtstitukâo em
que se graduaram, os médicos sö sâo preparados para
lidar com a vida e a cura, nâo se preparando para a morte
ou a deficiência, nas pröprias palavras deles, ''sâo
reparados para o sucesso e nâo para o fracasso''. Por essaP
razâo, quando se deparam com situaçöes em que têm que
ser portadores de uma mâ notfcia, frustram-se e ficam
deprimidos. Assim como os pais, tâo abordados pela
literatura a respeito, os médicos sentem-se muito ma1 e
impotentes para lidar com a situaçâo. Hâ necessidade de
adequar os currfculos de graduaçao para melhor preparar
os futuros médicos, bem como de inserir um profissional
de saéde mental na equipe, para auxiliar na relaçâo
médico-paciente.

FAPESP - Iniciaçâo cientffica.

SAU 26 METODOLX IA DE ENSINO DAS
DISCIPLINAS DE PSICOLX IA, MINISTRADAS NOS
CURSOS DE FORMACAO INICIAL DOS
PROFISSIONAIS DE SAUDE. Ms. Maria LJCQ dos Reis
(FIP - Faculdades Integradas de Patrodnio - MG); Dr. Antônio
I'si/st?a Pagotti - Orientador (UNIT - Centro Universitério do
Trilngtflt?, Uberlândia, MG); Dra Marilia F. Dela Coleta -
Coorkntadora (UFU - Uberlândia- MG)

Disciplinas ligadas à Psicologia integram o currfculo dos
cursos de formaçâo de profissionais da ârea de satide, de
forma obrigatöria. As pesquisas na ârea ressaltam a
importância de se trabalhar tais contetidos de forma
vivencial e continuada e ta1 proposta se reforça na medida
em que as disciplinas estào irtseridas nos primeiros
perfodos da estrutura curricular. Através deste estudo
avaliou-se a metodologia de easino de Psicologia,
questionando-se 130 alunos estagilrios dos cursos de
Enfermagem, Fisioterapia e Medicina, de quatro
instituköes do Triângulo Mineiro. Os principais objetivos
foram levantar o material didâtico utilizado, a busca da
integraçâo de teorias psicolégicas com a prâtica de
atendimento, na relaçâo profissional-paciente, bem como
a forma de avaliaçào de aprendizagem feita nestats)
disciplinals) ligadas à Psicologia. Os sujeitos foram
contatados em hospitais, escolas e clfnicas, onde
responderam ao questionârio auto-administrâvel. Em
relaçào ao material teörico utilizado, a maioria dos alunos
(73,1% e 70,80/4 ressalta o uso de, principalmente,
anotaçöes feitas em classe e textos diversos de vârios
autores, respectivamente. 34,6% relatam ter estudado em
apostila desenvolvida para o pröprio curso, 30,8% relatam
ter estudado em livro didâtico e 8,5% disseram ter
estudado em outros materiais. 38,5% relatam que nâo
havia aula prética para contato direto com o paciente;
aproximadamente a mesma porcentagem (37,70/0) teve
contato com paciente atzavés de entrevista e apenas 20%
tiveram contato por atendimento do paciente. Outras
prsticas desenvolvidas foram estudos de casos teöricos
em pequenos grupos (47,7%1, apresentaçâo de casos para
toda a turma (46,2$4 e, ainda, discussâo de filmes (52,30/4.
As formas menos utilizadas foram Grupos Balint (que s:o
grupos de reflexâo dos sentimentos a cerca do
atendimento), dinâmicas vivenciais e dramatizaçöes.
Apenas 11,5% dos alunos relatam ter tido contato
individual com o paciente. Para 28,5% dos alunos o
contato aconteceu em pequenos grupos e 6,9% relatam ter
sido de outra forma. As principais formas de avaliaçâo
apontadas pelos alunos foram prova escrita (900/0) e
trabalho teörico (68,5t$). Pelos dados apresentados pode-
se concluir que existem poucas atividades prâticas em
Psicologia, bem como a priorizaçâo de avaliaçôes de
cunho teörico, nos cursos estudados. Vê-se, dessa forma,
uma valorizaçâo de metodologias tradicionais da
docência das disciplinas, o que leva à deficiência na
formaçâo dos profissionais. é importante que se levantem
discussöes sobre o tema, pois as teorias educacionais

Palavras-chave: dejciência; Jt?rlzrlf7flo médica; jamt-lia e
Jk/cilkcic.

SAU 28 AVALIAG O DE BURNOUT E
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SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA EM UM GRUPO DE
FUNCION/RIOS PUBLICOS. Giuliano Arice*; FJNO
Guedes de Souza; Mfircin Sérgio Reis*; Paulo R/JHC M orais;
Makilivt Nunes Baptista - Curso kc Psicologia da Universidade
Braz Cubas - M ogi das Cruzes, S'J: Paulo.

A globalizaçâo econômica transformou o relacionamento
homem-trabalho, propiciando uma série de mudanças,
como por exemplo: alta competitividade, prazos
reduzidos para a execuçào de tarefas, atualizaçöes
profissionais constantes, dentre outras. Estas
caracterfsticas podem facilitar o desenvolvimento de
sintomatologias especfficas ao ambiente organizacional,
como por exemplo o bumout. O Burnout pode ser
caracterizado como uma sfndrome de fadiga ocupacicmal
que envolve três grandes dimertsöes, sendo elas: desgaste
emocional, incompetência e despersonalizaçâo. Estudos
demonstram que a sfndrome de burnout pode estar
associada com outras sintomatologias, como por exemplo,
a depressâo. O burnout esté associado diretamente a
fatores de âmbito social e econômico, como o
absentefsmo, conduta violenta, aumento do consumo de
âlcool, tabaco e outras substâncias psicoativas, queda de
rendimento e prejufzos de relacionamento interpessoal. O
presente esttldo teve como objetivo principal avaliar a
correlaçâo entre Burnout e sintomatologia depressiva em
um gnlpo 132 Sew idores Ptiblicos de uma cidade do
interior do estado de Do Paulo, através da aplicaçâo do
Inventlrio Maslack de Bumout e o lnventârio Beck de
Depressâo. Para a coleta dos dados, os sujeitos foram
avaliados em grupos de até dez pessoas em local
preestabelecido, sendo que as aplicaçöes dos instrumentos
duraram em média 30 minutos. Os sujeitos foram
divididos em três grupos conforme a Secretaria para qual
prestava serviços, a saber: Administraçâo, Planejamento e
Agricultura/Abastecimento. Para a anâlise dos
resultados, fora utilizados os testes de Mann-Whitney,
Chi-quadrado e o teste de correlaçao de Spearman. A
anâlise estatfstica nâo demortstrou haver diferenças tanto
em burnout como em sintomatologia depressiva nas
diferentes secretarias. No entanto, os principais resultados
mostraram existir diferença significante entre os sexos,
tanto para a sintomatologia depressiva, quanto para a
dimensâo de Desgaste Emocional, sendo que, em ambos
os casos, as mulheres apresentaram maiores pontuaçöes
nos instrumentos. Nos sujeitos do sexo feminino foram
observadas correlaçöes fracas (r<0.40), embora
estatisticamente significantes, entre sintomatologia
depressiva e as três dimensöes de burnout. Jâ em relaçâo
ao sexo masculino, nâo houveram correlaçöes em
nenhuma das três dimensöes de bum out e sintomatologia
depressiva. 2 importante salientar que diversos sintomas
da sfndrome de bum out e a de depressâo se sobrepöem,
podendo mascarar ou enviesar os resultados encontrados.
Hipöteses como dupla jornada de trabalho e diferenças
hormonais (fenômeno jâ bem estabelecido na literatura
para sintomas depressivos) devem ser controladas em
futuras pesquisas. Delineamentos experimentais também
devem ser empregados afim de se avaliar qual a
existência de uma relaçâo causal entre sintomas
depressivos e burnout ou a existência de comodidade. A
relaçâo entre Burnout e Depressâo, bem como as
limitaçöes metodolögicas s:o discutidas neste artigo.

Palavras-chave: Burnout; Depressâo; Flzncionfirfos Pûblicos

Trata a presente investigaçâo relatörio parcial
estudo, elaborado para investigar presença de sintomas
de stress, associados aos fatores söcio-demogréficos em
mulheres no perfodo do climatério. Escolheu-se abordar
esse perfodoz por ser uma das fases crfticas do ciclo vital
da mulher, marcada por alteraçöes biolögicas,
psicolögicas e sociais. Foi fornecida uma relevância à
investigaç:o da presença de sintomas de stress (que
podem ser tanto ffsicos, quanto psicolögicos), porque a
presença destes de forma contfnua e prolongada, pode
gerar doenças crônicas. O objetivo da pesquisa foi
verificar a presença de sintomas de stress associada aos
fatores söcio-demogréficos em mulheres no perfodo do
climatério. Foram entrevistadas 86 mulheres na faixa
etéria de 40 a 65 anos, sendo 43 procedentes de um centro
de salide pûblica e 43 provenientes de uma clfnica médica
padicular. Estas mulheres encontram-se nas seguintes
faixas etârias: 15% entre 40 a 44 anos; 75% entre 45 a 59
anos e 10% esté com idade igual ou superior a 60 anos.
Destes sujeitos, 63% trabalha apenas em casa e 37% exerce
atividades remuneradas. Das entrevistadas, 70% estâ
distribufda quanto à escolaridade entre alfabetizadas, com
ensino fundamental incompleto e completo; das 30%
restante temos as analfabetas, as que conclufram o ensino
médio e superior. Da amostra, 78% possui companheiro e
22% nâo possui. Quanto à renda familiar, comiderando o
Salârio Mfnimo de abril/zooz, 4% possui renda inferior a
01 Salério Mfnimo; 72% tem renda 3 01 SM e < 10 SM; 15%
possui renda 3 10 SM e < 20SM e 9% possui rendimento
familiar 3 20 SM. Os instnlmentos utilizados foram uma
entrevista semidirigida e a aplicaçao do Inventârio de
Sintomas de Stress para Adultos - ISSL, de Lipp.
Relatamos a seguir alguns resultados obtidos. Com
relaçâo à presença de sintomas de stress nestes sujeitos,
43% n:o apresentou os sintomas. Para 57% que
apresentou sintomas de stress, 47% se enquadra na fase
de resistência, 9% na fase de exaustâo e 1% na de quase
exaustzo. A predominância dos tipos de sintomatologia
encontradas neste estudo, cortsiderando as 49 mulheres
que apresentaram os sintomas de stress, foi
principalmente de sintomas psicolögicos (780/0), mas
apareceram também os ffsicos (1204) e surgiram ambos em
igualdade (100/4. Realizou-se uma apuraçëo dos
resultados para a associaçâo com fatores söcio-
demogrâficos. Encontrou-se por meio de anâlise
estatfstica preliminar, associaçöes significativas com a
presença de sintomas de stress. Uma delas foi com,
qualidade da vida sexual das entrevistadas: obteve-se qui-
quadrado = 4,56 e p = 0,0328, ou seja, p < 0.05. Também a
referência à presença de algo que faz com que as mulheres
desta amostra sofram, resultou em qui-quadrado = 6,48 e
p = 0,0109. E ainda com a ''realizaçâo pessoal'', obteve-se
um qui-quadrado = 5,63 e p = 0,0176. Pudemos verificar
com os resultados obtidos que 57% da populaçâo
estudada apresentou sintomas de stress; porém deve-se
levar em corusideraçâo que muitos sintomas de stress sâo
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SAU 29 LEVANTAMENTO DE PRESENCA DE
SINTOG S DE STRESS ASSOCIADOS AOS FATORES
XCIO-DEMOGR/FICOj EM MULHERES NO
PEZODO DO CLIMATERIO: NOTA PIYM A. Déria de
Oliveira** ( Universidade Metodista de Sfib Paulo - Sà'o
Benlardo do (2777/70 - SP); Julieta Quayle (Projessora Adjunta
da Pés graduaçno cn; Psicologia da Satide - Universidade
Metodista de SJo Paulo - Sà'o Ferrlflrkp do Campo - SP)

de de
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caracterfsticos também, da sintomatologia de mulheres no grupos se constitufam em grupos de informaçào sobre a
perfodo do climatério, o que pode dificultar um doença para grupos que, mesmo nào prescindindo de tais
diagnöstico diferencial. aspectos, incorporaram a afetividade e os vfnculos sociais

enquanto indissociéveis do processo de melhoria da**B
olsista CAPES satide e qualidade de vida.

Palavras-chave: Climatério, Stress,jatores slck-ikslqrff/cps j chave: qualidade Jc vida
, zgaatjc social, ajetividadePa avras-

SAU 30 GRUPOS OPEM TIVOS NA XREA DA
SAUDE: PSICOLOGIA, FERRAMENTA DE APOIO
PAIIA t FORMAIAO DE VXCULOS E PROMZAO
DA SAUDE. Xelnta Soares Medrado*, Cristiano dos Santos
Rodrigues*, Alysson Massote Ccrpc//so (Universidade Federal
de Minas Cerais, Belo Horizonte - MG)

SAU 31 PSICOLOGIA E ODONTOLOGIA: UMA AN/LISE
FUNCIONAL DO COMPORTAX NTO DO CIRURGIXO DENTISTA.
Antonio Bento Alves de Moraes (FOP - UNICAMP-
Piracicaba, SP) , Jcsé Char (UNIMEP - Piracicaba, SP) ,
Gustavo 5. Rolim (UNIMEP - Piracicaba, SP)

A pesquisa comportamental na ârea de Odontologia tem
possibilitado conhecer os padröes de interaçâo do
profissional cirurgiâo-dentista, assim como, propor
formas de intervençâo que contribuem para o
atendimento odontolögico. Este trabalho teve como
objetivo analisar funcionalmente o comportamento do
dentista numa interaçâo clfnica de atendimento de
crianças. Os tratamentos foram realizados no Laboratörio
de Psicologia Aplicada totalizando um ntimero de
dezesseis sessöes de atendimento, sendo nove para o
primeiro paciente (P1) e sete para o outro (P2).
Participaram deste trabalho duas cirurgiâs-dentistas, uma
realizou as atividades clfnicas e a outra a funçâ.o de
auxiliar. Participaram também 2 (dois) pacientes; crianças
com 4 anos de idade, corksideradas nâo colaboradoras por
emitirem comportamentos que impediam a açâo da
cirurgiâ-dentista durante a sessâo; e que apresentavam
um estado de saûde bucal cujo tratamento odontolögico
requeria pelo menos 5 sessöes de atendimento. Realizou-
se com os pacientes uma sessâo de linha de base e as
sessöes subseqflentes podiam ser duas sessöes nas quais a
criança recebia droga (artsiolftico) ou duas sessöes de
placebo, que se sucediam até o final do tratamento. O
atendimento odontolögico foi planejado da seguinte
maneira: a primeira sessâo foi destinada ao treino de
escovaçao, profilaxia e aplicaçâo töpica de fltior (linha de

Z d öes seguintes, forambase); e em cada uma as sess
realizados os procedimentos necessârios para o
tratamento odontolögico: exame clfnico, anestesia töpica,
anestesia infiltrativa, preparo cavitârio, etc.. Para a
realizaçâo dos atendimentos houve a irtserçâo da regra
''nâo utilizar contençâo ffsica durante o tratamento
odontolögico'' como estratégia de controle do
comportamento da cinzrgiâ-dentista nas primeiras 5
sessöes para P1 e 3 sessöes para P2. Todas as sessöes
foram filmadas utilizando-se para a gravaçâo uma fita
''bipada'' com marcas sonoras a cada 15 sepm dos. A
organizaçâo dos dados de ambos pacientes foi
sistematizada em folha de registro em perfodos de 15
segundos. Apös a descrkao das sessöes, os
comportamentos foram classificados em categorias e
organizados em tabelas. Todas as sessöes foram descritas
e analisadas integral e seqflencialmente. Os resultados
mostraram que a cirurgiâ-dentista frente ao padrào fuga e
esquiva das crianças, apresentava intervençöes
categorizadas como: ''direçâo'', ''distraçâo'',
''tranqûilizaçâo'' e ''realiza atividade'' em todas as sessöes
de atendimento odontolögico; sendo que a categoria
''direçao'' foi a que mais freqflentemente ocorreu. Diante
dos comportamentos de nâo colaboraçâo a cirurgiâ-
dentista, com ajuda da auxiliar, submeteu P1 e 122 a
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Este trabalho apresenta uma experiência realizada no
municfpio de Morada Nova de Minas, junto ao Programa
de Satide da Famflia (PSF), com grupos de hipertensos e
diabtticos no primeiro semestre de 2002. As equipes do
PSF do referido municfpio sâo constitufdas por uma
equipe multidisciplinar composta por médicos,
enfermeiras, auxiliares de enfermagem e agentes
comunitârios. Contam também com a participaçâo de
estagiérios do Internato Rural de medicina e psicologia da
UFMG.
Dentro do PSF, procura-se estabelecer um vfnculo entre a
equipe de profissionais e a populaçâo por eles assistida.
Esse vfnculo é o fator propiciador para uma co-
responsabilizaçâo da populaçâo em seu processo de
promoçâo de satîde e qualidade de vida. Para que haja tal
co-responsabilizaçâo, torna-se necessârio compreender
que os sujeitos inexistem fora do contexto social no qual
encontram-se irtseridos e é papel do PSF aproximar-se da
populaçâo, acompanhando e respeitando-a a partir de sua
condkâo de vida. A estratégia utilizada pelo PSF para
atingir um maior nûmero de indivfduos, apoiando-os a se
tomarem agentes de sua pröpria satide, consiste na
formaçâo de grupos operativos para acompanhamento de
portadores de doenças crônicas como diabetes e
hipertensâo, e se baseiam, inicialmente, em medidas de
monitoramento e divulgaçâo de informaçöes sobre
doença.
A psicologia, inserida no PSF, busca trabalhar as relaçöes
afetivas dentro dos grupos, contribuindo para a formaçâo
de uma rede de vfnculos de apoio social e afetivo entre
seus membros, de modo que estes tenham maior
envolvimento em seu processo de satide. Para
alcançarmos tais objetivos, nosso trabalho de
acompanhamento dos grupos operativos de hipedensos e
diabéticos contou com duas fases. Na primeira,
procuramos conhecer os grupos e discutir seus interesses,
quer estivessem ligados à doença ou nâo. A partir daf,
procuramos estabelecer uma circulaçâo de papéis dentro
dos gnlpos, valorizando a troca de experiências enquanto
fundamental para o processo de aprendizagem e tomada
de corksciência de suas reais condköes. Com base nisso
partir para uma açâo transformadora, com mudanças de
hâbitos.
Pudemos observar que o processo vivido por estes grtlpos
neste semestre aponta para uma mudança de perspectiva.
Antes havia indivfduos passivos, receptores de
informaçöes veiculadas de forma verticalizada, hoje hé
uma horizontalizaçâo das relaçöes, onde todos os atores
sociais envolvidos no processo do grupo contribuem para
a aprendizagem. Pode-se dizer que neste processo, ainda
em andamento, saiu-se de uma postura inicial na qual os
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situaçào de enfrentamento apös a 53 e 3a sessâo
respectivamente. Este comportamento da dentista teve a
funçâo de demomstrar que a sittlaçào aversiva e/ou
desconhecida poderia ser suportâvel, obtendo como
conseqflência a colaboraçâo da criança. O comportamento
colaborador de P1 pode ser observado apös a 5* sessâo;
ocorrendo posterionnente apenas um tinico episödio de
contençâo ffsica (8a sessào). Observou-se também que o
comportamento colaborador de P2, ocorreu apös a 32
sessào, elnbora este apresentasse respostas de gritar
durante o atendimento que nâo impediram a realizaçio
do tratamento odontolögico. Outros fatores determinantes
do comportamento da cirurgiâ-dentista podem ter sido
sua histöria de aprendizado e o planejamento das sessöes
de atendimento odontolögico.

- Resumos de Ctpnl/nïctz(Wt? Cientlf' lca
adolescentes infonnaçöes e orientaçöes relativas às
medidas de prevençâo de DST/AIDS, e gravidez
indesejada, bem como sâo trabalhadas as questöes da
sexualidade, hâbitos alimentares, higiene e prevençào ao
uso de drogas. Assim, propicia-se espaço para que os
adolescentes exponham suas dûvidas e questöes,
elaborando seu processo de desenvolvimento em diélogo
com pares, visando garantir seu desenvolvimento sadio.
No processo de constitukào da identidade, caracterfstico
da fase adolescente, a relaçào afetiva com os pares
configura-se de maneira relevante. As competências
sociais sâo exercidas em contextos que vâo além do
sistema familiar, em direçào a um contexto social mais
amplo, portanto, as queixas tais como desrespeito, nào
aceitaçâo dos limites, comportamentos inadequados, sâo
reelaborados nos grupos e nos atendimentos individuais,
porque entende-se que esses espaços de trocas favorecerâ
o exercfcio da cidadania plena. O sistema familiar do qual
se origina o adolescente, bem como o sistema mais amplo,
o ambiente escolar, configuram-se, como espaços de
vivências relacionais e acadêmicas no processo de
elaboraçio de habilidades cognitivas, competências
sociais e constituiçâo da identidade. Entende-se que a
responsabilidade de cuidar do adolescente deve ser
compartilhada entre seus contextos vivenciais, o que
exige, portanto, uma articulaç:o dinâmica entre os
sistemas famflia e escola.

Palavras-chave: Adolescente; acolhimento, satide.
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Palavras-chave: Anélisejuncional do comportamento, relflffib
cirurgino-dentista paciente, psicologia e odontologia

SAU 32 UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ACOLHE
O ADOLESCENTE: RELATO DE PESQUISA/AC. Carmen
Jfmscn de Cérdenas, 'Luciana Castilho de Souza, * Cynthia
Ffsfntllth *clarisse Vasconcelos.luniversidade Catôlica de
Brast-lia UCB-DF, Curso rk Psicologia, Lfllvrcllrit? de
Psicogênse).

O objetivo da pesquisa foi conhecer as queixas presentes
nos atendimentos realizados no Adolescentro, Centro de
Atendimento, Pesquisa e Capacitaçâo do Adolescente e
sua Famflia), que funciona na Fundaçâo Hospitalar do
Distrito Federal. Quando a faml-lia, os responsJveis ou o
adolescente procuram atendimento, trazem uma
demanda proveniente de escolas, instituköes jurfdicas,
instituköes de amparo a crianças e adolescentes sob
medidas söcio-educativas, além de procura espontânea. A
abordagem é biopsicossocial e busca-se mobilizar recursos
de satide existentes nos sistemas de origem do
adolescente, especificamente no sistema familiar. Uma
equipe multidisciplinar, composta de assistente social,
hebeatras, pediatras, psicölogas, psicopedagogas, faz a
primeira entrevista, quando sâo explorados inicialmente
as queixas principais, ou seja, as queixas constantes dos
encaminhamentos. Os casos sâo analisados pela equipe,
em seguida indica-se o processo terapêutico a ser seguido.
Os adolescentes e/ou seus familiares sâo convidados,
dependendo das reflexöes da equipe, a participar nos
grupos de adolescentes, (um grupo para adolescentes de
10 a 14 anos e outro grupo para adolescentes de 14 a 20
anos), grupo multifamiliar, atendimento ''bio'', terapia
individual e atendimento psicopedagögico. Para subsidiar
as estratégias de atendimento, procedeu-se a uma anâlise
e categorizaçâo dos conteûdos dos encaminhamentos e
dos relatos verbais dos adolescentes e famflias. Obteve-se
o fndice de freqùência das queixas que apontaram
indicadores relacionados ao comportamento, às vivências
relacionais afetivas, ao sistema familiar, à. escola e às
drogas. Estes indicadores apontaram elevados fndices de
violência, agressividade em relaçao aos colegas, pais e
professores, desinteresse, desmotivaçâo e baixo
rendimento escolar. Tais aspectos estâo interligados e
interferem no desenvolvimento saudâvel do sujeito
adolescente. Por saudével compreende-se o auto-cuidado
e a auto-estima, potentes mobilizadores da saûde integral.
Em relaç:o ao auto-cuidado sâo oferecidos aos
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SAU 33 UM ESTUDO EXPLORATUKO SOBRE O
AUTO-CUIDADO E SUAS IMPLICAX ES NA ADESâO
AO TRATAMENTO EN'IVE ESTUDANTES
UNIVEIQSIT/IUOS.. DJ'HJ de Oliveira- (Universidade
Metodista de 5#0 Paulo - Si'io Bernardo do Camfo - SP); Mirda
Velasques- (Universidade Metodista de Sao Paulo - Mo
Bernardo do Campo - SP); Julieta Quayle (Professora Aâjunta
da PJs graduaçâo em Psicologia da Saûde - Universidade
Metodista de Sfib Paulo - Sâb Bernardo do Campo - SP)

O presente trabalho é frttto do estudo exploratörio
realizado entre estudantes universitârios, em novembro
de 2001, para validaçâo de questionârio auto-aplicado.
Optamos inicialmente pela aplicaçâo deste instnzmento,
em dois cursos de graduaçâo que ''a priori''
considerâvamos distintos em relaçâo à abordagem de seu
objeto: Curso de Psicologia e o Curso de Educaçâo Ffsica.
O objetivo deste questionârio é o de investigar os
comportamentos de auto-cuidado e adesio auto-referido,
na ârea da satide. A amostra foi composta por 143
estudantes universitârios dos tîltimos anos, sendo 84
alunos matriculados no Curso de Psicologia e 59 no Curso
de Educaçâo Ffsica. Destes alunos, 74% encontra-se na
faixa etâria de 18 a 24 anos, 20% na faixa de75 a 35 anos e
6% tem idade igual ou wperior a 36 anos. Destes sujeitos,
87% é solteiro; 12P/o é 'c''asado ou vive com alguém e 1% é
separado. Nesta amostra, 83% trabalha e 17% nâo exerce
atividade remunerada. O instnzmento utilizado foi um
questionârio com 19 perguntas fechadas e abertas.
Seguem alguns dados encontrados nas anâlises
preliminares. Com relaçlo à atitude tomada quando os
alunos pertsam que estâo ficando doentes, 59% espera urts
dias, para ver se o problema de satide passa e
posteriormente procuram um médico; 23% procura um
médico ou posto de satide; 16% toma um châ ou remédio
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caseiro e 2% toma o remédio sugerido pelo balconista da
farmlcia. Quanto a seguir as orientaçöes do médico, 51%
segue quase sempre, com frequência; 27% o faz sempre;
19% segue às vezes; 3% fomeceu outra resposta.
Considerando a interrupçâo do tratamento prescrito, 41%
interrompe o tratamento quando melhora; 41% o faz na
finalizaçâo do mesmo; 8% quando o remédio faz mal e
10% assinalou outras respostas. Com relaçào ao
recebimento do diagnöstico médico, 22% acredita em
parte do que o profissional diz; 19% acredita em tudo o
que ele diz; 28% pensa ou se informa e depois decide se
acredita; 16% procura uma segunda opiniào e 13%
também o faz dependendo da gravidade do problema de
saûde e 2% nâo respondeu. Destes universitsrios, Oo/o
cortsidera que as explicaçöes sobre o tratamento sâo
suficientes, para 48% as explicaçöes sâo mais ou menos e
8% forneceu outras respostas ou nâo as forneceu. Para a
maioria destes alunos, a famflia colabora bastante (740/0),
para 19% a famflia às vezes colabora; para 3% nâo
colabora e 4% n;o respondeu. As respostas dos alunos
dos dois cursos foram semelhantes, com exceçao da
aceitaçâo do encaminhamento para psicoterapia, mais fase
freqiiente entre os esmdantes do curso de psicologia. Este
trabalho possibilitarâ a revisao do questionârio, em
relaçio às perguntas abertas, uma vez que, tiveram uma
abstençao em tomo de 90%. As respostas apontam para a
importância da investigaçâo da relaçào médico-paciente e
dos mecanismos de defesa.

Palavras-chave: Auto-atidado, adesno, universitârios

SAU 34 A PERCEPIAO DO ESTRESSE ENTRE
ESTUDANTES UNIVERSITXRIOS. Rosane MJHJ dos
Santos Mendonça e Eduardo José Legal (Nûcleo de Pesquisas
em Psicologia, Centro de Ciências da Saùde, Universidade do
l&lc âo Itajat-, I tajat', SC) Palavras-chave: Percepçt'ib de estresse; conceitos de estresse;

estudantes universitérios.
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informaçöes sobre o estresse foram divididas em: 1) senso
comum ou pouco especializado e 2) conhecimento formal
e especializado. Os sintomas ffsicos foram classificados
em sintomas gastrintestinais, musculares, neurolögicos e
doenças oportunistas. Os sintomas psicolögicos referem-
se a sintomas do humor, sintomas da ansiedade e outros
sintomas. As estratégias utilizadas pelos estudantes
universitârios frente ao estresse revelam que a quase
totalidade deles se utilizam de estratégias centradas na
emoçào, ou seja procuram adequar a resposta emocional
ao problema. As estratégias utilizadas foram agrupadas
em sete categorias. 1) confronto, 2) afastamento, 3) auto-
controle, 4) suporte social, 5) aceitaçào de
responsabilidade, 6) fuga e esquiva e 7) reavaliaçâo
positiva. As situaçöes que geram estresse relatadas pelos
estudantes referem-se aos estressores ffsicos, estressores
psicolögicos e a dificuldade em administrar o tempo. A
anélise dos inventârios demonstrou os seguintes
resultados: o Inventério de sintomas de estresse (iSS),
revelou que dos trinta e dois estudantes avaliados, 4%
encontram-se na fase de alarme do estresse, 55% estâo na

de resistência, 41% na fase de exaustâo e 3% nâo
apresentam sintomas de estresse. O Inventârio da
Avaliaçâo de Comportamento mostrou que 96,9% dos
estudantes universitârios apresentam um padrâo de
comportamento Tipo A e 3,1% um padrio de
comportamento Tipo B. DISCUSS/O: Os resultados do
estudo revelam que os estudantes universitérios
entrevistados, em sua grande maioria, apresentam
dificuldades para elaborar um conceito sobre o estresse e
seus mecanismos de açâo. Eles tendem a identificar (de
forma fragmentada) os sintomas do estresse como sendo o
pröprio processo, mostrando que mesmo tendo acesso a
informaçâo técnica ainda mantém um conceito bastante
popular do tema.

Este estudo teve como objetivo investigar como os
estudantes universitârios percebem o estresse. Foi
investigado o conceito de estresse; as fontes de
informaçâo sobre o estresse; os sintomas percebidos; as

situaçöes estressantes e as estratégjas utilizadas para lidar
com o estresse. M ATEIUAIS E M ETODOS: Fizeram parte
deste estudo trinta e dois estudantes universitârios de
ambos os sexos do Curso de Psicologia (10 ao 60 perfodo)
da Universidade do Vale do Itajaf. A participaçao ocorreu
de modo voluntério e as entrevistas foram realizadas no
Laboratörio de Psicologia Experimental da Universidade.
A coleta de dados foi realizada nos meses de fevereiro e
março de 2002 e cortstou de uma entrevista semi-
estruturada. A entrevista foi gravada em âudio, sendo
transcrita para posterior anâlise do contetido. Os
participantes da amostra também responderam três
inventârios. 1) Inventârio de Estratégias de coping , de
Folkman e Lazarus, para medir as estratégias de
enfrentamento utilizadas pelo sujeito frente o estresse; 2)
Inventârio de Avaliaçâo de comportamento, de Marilda
Lipp, para avaliar o risco de adoecimento por estresse, e
3) Inventârio dos Sintomas de Estresse de Lipp e Guevara,
para avaliar em que fase do estresse o sujeito se
encontrava. RESULTADOS: Os dados das entrevistas
foram analisados e divididos em categorias. Quanto ao
conceito de estresse, obteve-se as seguintes categorias: 1)
ênfase nos sintomas, 2) carência de recursos pessoais, 3)
reaçâo às situaçöes e 4) acflmulo de tarefas. As fontes de
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SAU 35 TEG S ESTUDADOS NAS DISCIPLINAS DE
PSICOLOGIA DOS CUKSOS DE FORMAG O DOS
PROFISSIONAIS DA éREA DE SAVDE. Ms. Maria Lûcia
dos Reis (FIP - Faaildades Integradas de Patrodnio - MG); Dr.
Antônio Wilsorl Pagotti - Orkntador (UNIT - Centro
Universitârio do THJAIgUIO, Uberlândia - MG); Dra Man-lia F.
Dela Coleta - Coorientadora (UF Ll - Uberlândia- MG)

Diversos autores enfatizam a importância do estudo de
conhecimentos psicolögicos na érea da satîde,
favorecendo que os profissionais tenham uma percepçâo
integrada do paciente, como também facilitem o
estabelecimento de uma relaçâo profissional-paciente que
venha favorecer o bom andamento do tratamento. Dessa
forma, o profissional deve compreender os aspectos
envolvidos no sofrimento do doente e facilitar o
desenvolvimento de recursos internos para o combate à
sua enfermidade. Neste sentido as disciplinas ligadas à
Psicologia têm se somado às demais âreas de
conhecimento da salide, para que o profissional tenha
uma visâo mais integradora do indivfduo e seu contexto.
O presente estudo procurou-se avaliar a temâtica
trabalhada nas disciplinas de Psicologia e a percepçâo da
importância destes temas para a formaçâo do profissional.
Questionaram-se 130 alunos estagiérios dos cursos de
Enfermagem, Fisioterapia e Medicina, de quatro
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instituköes do Triângulo Mineiro. Os principais objetivos
foram levantar a retençào nmêmica dos alunos em relaçâo
ao contetido trabalhado e a atribukào da importância
desse contelido pra a sua formaçao profissional. Os
sujeitos foram contatados em hospitais, escolas e clfnicas,
onde responderam ao questionârio auto-administrJvel.
Em relaçâo ao conteûdo estudado em Psicologia, foi
solicitado aos sujeitos que relacionassem seis temas que
lembravam ter sido trabalhados durante o curso dats)
disciplinats) em questào. Apenas 23,8% dos estagiJrios
conseguiram se lembrar de seis temas estudados; em
seguida tem-se o grupo de alunos (14,60/0) que citou
uatro temas. f: importante ressaltar que um grandeEl
ntimero de alunos citou apenas um ou dois temas. Dos
seis temas que os alunos citaram ter estudado em
Psicologia, deveriam ser escolhidos três que eles
considerassem como mais importantes para a sua
formaçào profissional. Para avaliaçâo dos resultados
criou-se categorias semânticas para agnlpamento dos
temas citados. Os principais resultados foram : 39,8% dos
temas mencionados foram sobre ''Os aspectos ligados à.
relaçâo profissional-paciente''; seguiu-se pelas temâticas
ligadas à. ''Terminalidade'', com 16% das citaçöes, ao
estudo do ''Desenvolvimento humano'' (11,2:$) e
''Aspectos psicolögicos das doenças'', com 75% das
citaçôes. f: importante salientar que 3,1% dos alunos que
participaram do estudo enfatizaram que nenhum tema foi
importante para sua formaçâo profissional e 267% dos
alunos deixaram a questâo em branco indicando que nào
se lembravam de temas importantes ou consideraram que
a temâtica nâo foi significativa para a sua formaçâo.
Observa-se, pelos resultados deste estudo, que ats)
disciplinats) ligadatsls à Psicologia dos cursos de
formaçao dos profissionais da ârea de salide tem
procurado direcionar o seu contetido às necessidades da
integraçâo profissional, porém com resultados limitados.
Tais' pontos se baseiam na evidência de pouca retençâo
mnêmica do contetido, bem como à. baixa atribukâo de
importância dos temas em geral, pelos esmdantes. Por
serem fundamentais para o atendimento ao paciente e,
conseqiientemente, pela grande importância atribufda
pelos alunos, os estudos ligados às questöes emocionais
da relaçâo devem ser aprimorados, facilitando uma maior
integraçâo entre teoria e prâtica. A distribuiçâo do
conteédo ao longo de toda a formaçâo, como também
uma assessoria psicolögica aos alunos, sugerem melhores
resultados.
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irkstabilidades extremas. Atualmente, uma das maiores
preocupaçöes dos pais em relaçâo à adolescência dos
filhos envolve o risco do abuso de drogas, pois o corksumo
de substâncias psicoativas entre adolescentes tem
aumentado consideravelmente. O uso indevido de drogas
sempre existiu ao longo da histöria da humanidade.
Entretanto, na sociedade ocidental, a toxicomania tornou-
se um fenômeno preocupante nas ûltimas décadas do
século XX, sendo considerada um grave problema de
satîde pliblica, pois a iniciaçio ao cortsumo de drogas tem
sido cada vez mais precoce, sendo que o primeiro contato
com a droga geralmente ocorre na adolescência. Os
fatores relacionados ao abuso de drogas entre os
adolescentes sJo variados. Estudos realizados com
adolescentes que utilizam drogas têm demonstrado que
aspectos da interaçâo familiar podem atuar como fatores
que propiciam o envolvimento dos adolescentes com
substâncias psicoativas. Conttldo, segundo a literatura, hâ
necessidade de mais estudos buscando verificar as
relaçöes entre adolescência, drogadkao e famflia. Este
estudo buscaz entâo: a) identificar o nfvel de
conhecimento, contato e padröes de corksumo de
substâncias psicoativas em adolescentes do ensino médio,
correlacionando esses parâmetros com as variéveis idade,
sexo e nfvel söcio-econômico da famflia; b) caracterizar
como os adolescentes que consomem e que nJo
consomem drogas avaliam os comportamentos e atitudes
dos pais em relaçào aos mesmos. Os dados foram
coletados através de questionârios: um para identificar o
cortsumo de drogas e levantar as opiniöes dos
adolescentes sobre aspectos referentes ao uso de drogas e
o Questionârio de Percepçào de Pais (QPP). Participaram
do estudo 500 adolescentes entre 15 e 19 anos, inseridos
no ensino médio da cidade de Sâo Carlos, Sâo Paulo.
Foram sorteadas escolas e turmas para compor a amostra
representativa. Os dados obtidos foram analisados
estatisticamente. Os resultados indicam que: a) as drogas
mais consumidas pelos adolescentes sâo âlcool e tabaco;
b) entre as drogas de uso ilfcito, considerando-se o uso na
vida, a macortha é a mais consumida; c) ambos os gnlpos
de adolescentes buscam resolver suas dtividas sobre
âlcœl e drogas com a ''mâe'' e () ''pai''; d) adolescentes
cujos pais apresentam mais comportamentos que
demonstram preocupaçâo com os filhos, interesses por
suas atividades, disponibilidade de tempo e diâlogo
apresentam menor envolvimento com drogas; e) os
adolescentes que nâo utilizam drogas percebem que seus
pais estabelecem normas claras e precisas a respeito de
seus comportamentos. Os dados obtidos vâo ao encontro
da literatura recente da érea, que aponta que as drogas
mais consumidas pelos adolescentes sâo o âlcool e o
tabaco, embora esteja ocorrendo um aumento significativo
do cortsumo das outras categorias de substâncias
psicoativas. Constatou-se, também, que atitudes e
comportamentos dos pais podem atuar como fatores que
podem contribuir para o uso de drogas entre os
adolescentes.

CAPES

Palavras-chave: adolescência, uso de drogas,famklia

SAU 36 CAIQACTERIZAG O DO PADRAO DE
CONSUMO DE SUBSTXNCIAS PSICOATIVAS E
AVALIAG O DA PERCEPG O DOS PAIS EM
ADOLESCENTES DO ENSINO M2DIO. Elisângela Maria
Mfpdlfis Pratta**; Manoel Antônio dos Santos (Departaments
de Psicolq ia e E'ilzfcnffib, NEPP - Nûcleo de Ensino e Pesquisa
em Pjfcologfa Clthica - Faculdade de Filosoha, Ciências e Letras
de Rïldrfib Pretc, Universidade de 5'Jo Paulo - Zibeirâb Preto,
SP)

A famflia exerce um papel primordial no
desenvolvimento biopsicossocial dos indivfduos, sendo
este processo marcado por diversas etapas, entre elas a
adolescência. Neste perfodo evolutivo ocorre um aumento
das exigências tanto intemas (pulsionais) quanto extemas
(ambientais) em relaçâo ao indivfduo, o que leva o
adolescente a passar por momentos de desequilfbrios e
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SAU 37 A CONSTRW AO DO ADOLESCER
M ASCULINO E O USO DO PRESERVATIVO. Geôrgia
Sibele Nogucïrc da Silva , Marlos Alves Bezerra, Leonardo
Martins Medeirosl Universidade Federal do Rio Grande do



..EF.A'S Reaniâb Anaal de Psicologia -
Nortejtkçartamento Jc psicologiaj Mcslrcfk fnlcrfnsliàlfcipncl
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Este trabalho apresenta uma reflexâo que busca
compreender em que medida o processo de corkstrtlçâo do
adolescer masculino - o ''ser homem'' - se relaciona com as
dificuldades dos adolescentes para adotarem o uso do
preservativo. Sabemos que a camisinha, ou preservativo,
recurso para proteger o sexo penetrativo mais apropriado
para o adolescente, é pouco utilizado. Partimos da
hipötese de que o preservativo catalisa além do
simbolismo da Aids, todas as projeçöes em tomo da
virilidade. Investigar os significados subjetivos e
intersubjetivos da conduta sexual desses adolescentes, as
representaçöes construfdas sobre seus corpos e as
representaçöes sociais do preservativo foram questöes
perseguidas na busca desse entendimento, bem como
revisitar o simbolismo da Aids e problematizar
adolescência. O caminho trilhado para a reflexâo teörica
que permitisse dialogar com essas questöes, percorreu
junto com a busca constante de decifrar a fala desses
garotos , os itinerârios do Construtivismo Social, da
Antropologia, da Sociologia e do estudo da Sexualidade
Humana, e a literatura crescente em torno da
masculinidade. A metodologia utilizada para atender aos
objetivos propostos foi' a metodologia qualitativa. Vârios
recursos foram utilizados como fonte de informaçào,
privilegiando-se a entrevista em profundidade com
roteiro, seguida de oficinas com utilizaçâo de técrticas
projetivas. A utilizaçâo de vârios irtstrumentos visou a
compreensâo em profundidade e a maior segurança na
anélise interpretativa. Os sujeitos da pesquisa sâo 15
adolescentes do sexo masculino, na faixa etâria entre 16
anos e 24 anos, residentes em Natal - lIN, escolhidos em
sittlaçào de contraste socioeconômico e cultural, e grau de
escolaridade. M ais do' que um discurso sobre
masculirtidade, trata-se de um discurso com o masculino,
possibilitando dizer que no decorrer do trabalho foi
possfvel perceber que o aprendizado recebido pelos
adolescentes/jovens contribuiu para: elaboraçâo de um
roteiro sexista de relaçöes, resportsével por padröes
rfgidos, pela divisâo arbitrâria do locus dos sentimentos e
emoçöes; permitiu compreender fatores que demortstram
a nâo namralidade da masculinidade; bem como
identificar o quanto essa populaçâo se encontra
especialmente vulnerâvel à infecçâo pelo Hlv/Aids em
funçâo dos ' atributos exigidos na construçâo de sua
masculinidade. Foram sinalizadas algumas pistas quanto
à. distância entre intençâo e gesto, no que se refere ao uso
do preservativo, capazes de demonstrar que tal processo
foi inaugurado durante a construçâo da masculinidade,
sendo herdeiro de uma racionalidade dicotômica e
intolerante.

Palavras-chave: M asatlino, presenmtivo, adolescência.
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Atualmente, uma das maiores preocupaçöes da sociedade
estâ relacionada ao crescente ntimero de adolescentes
grlvidas. Muitos recursos sào aplicados em campanhas
embora os resultados nem sempre sejam os esperados.
Nesse contexto, a construçào de irtstrtlmentos de
mensuraçâo psicolögica e social é de fundamental
importância para se conhecer as condköes e o grau de
conhecimento dos adolescentes a respeito desse assunto
para planejamentos de intewençöes serem propostos e
avaliados. Frente a isto foi elaborado um teste objetivo
composto por 18 itens de mûltipla escolha adotando-se
parâmetros psicométricos. Participaram 30 colaboradores
de ambos os sexos; faixa etsria de 13-47 anos; escolaridade
entre primsrio e universitlrio e com diferentes nfveis
söcio-econômicos. Na avaliaç:o do instrumento obteve-se:
(lD) fndice de Dificuldade dos iterks variando entre 0,30-
0,70 e mais de 70% dos iterts apresentaram boa

a discriminaçâo (60% - 800/4. A precisâo do instrumento,
checada através da Técnica Alfa de Cronbach, foi igual a
0,69. Frente aos resultados obtidos o instm mento
mostrou-se adequado para ser utilizado. Diante disso, o
irtstrumento foi aplicado em uma amostra de 406
estudantes (de ambos os sexos) do ertsino fundamental e
médio de escolas ptiblicas e particulares da cidade de Sâo
Carlos. O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar o
conhecimento desses adolescentes sobre métodos
contraceptivos por meio do instrumento proposto e
levantar informaçöes (questionârio preliminar) sobre
utilizaçâo de contraceptivos, vefculos e fontes de
informaçöes e o quanto os participantes corlsideravam-se
informados sobre o tema. Uma anâlise estatfstica
realizada a partir da aplicaçâo do Teste t para
comparaçöes de médias dos escores obtidos no teste
revelou que hâ uma pequena evidência de diferença entre
algumas das três primeiras comparaçöes realizadas entre:

a Alunos - Esc.lMblica X Esc.particular (t= -2,283; 375g1;
(p=0,023)1; Gênero - Homem Esc.lMblica X Mulher
Esc.pliblica It= -2,387; 77g1 (p=0,019)1 e Homem X Mtllher
It= -2,232; 257g1 (p=0,026)). Nâo foi encontrada diferença
para a comparaçâo Gênero - Esc.particular X M ulher
Esc.particular (t= -2,232; 175$ (p= 0,30)1. Contudo, em
funçâo das mûltiplas comparaçöes entre os escores
obtidos aplicou-se a correçâo de Bonferroni para checar
rigorosamente a existência de diferença significativa entre
as comparaçöes efetuadas que, neste caso, deveria ser p=
0,012, valor nâo encontrado neste trabalho. Desta fonna,
pode-se concluir que o nfvel de conhecimento desta
amostra sobre métodos contraceptivos parece ser igual e
independe do tipo de escola e sexo. Ainda, o
levantamento realizado por meio das questöes abertas
evidenciou que estes adolescentes acreditam estar bem
informados sobre o assunto, fato que pode ser descal-tado
quando observado os baixos escores obtidos no teste; que
a escola é o local onde receberam/recebem orientaçöes e
que o conhecimento e utilizaçâo de métodos
contraceptivos é muito restrito. Apreende-se deste estudo
que a amostra investigada carece de orientaçöes sobre
contracepçâo de fonna sistemâtica e que a escola é o local
e vefculo ideal para transmissâo desse conhecimento. As
açôes e propostas de planejamentos de intervençöes
deverâo ser norteadas visando o bem estar ffsico e
psicolögico desta populaçâo no sentido de prevenir
doenças, gravidez precoce ou indesejada que poderâo
incorrer em problemas sociais maiores.

Palavras-chave: M edida em Psicologia, frlécrcerlff'o em

SAU 38 CONHECIM ENTO DE ADOLESCENTES DE
ESCOLAS PUBLICAS E PARTICULARES SOBRE
MZTODOS CONTM CEPTIVOS. Nilceu Pl//r Cardozo*,
Thiago Bomhm*, Susi Lippi Marques (Dqyrtamento de
Psicologia - LIPP, Universidade Federal de Sao Carlos, .$#(h
Carlos, SP) e MCHC Aparecida Paiva Franco (Departamento de
Estatt-stica, Universidade Federal de .%n Carlos, S-ao Carlos, SP)
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adolescentes e adultas grâvidas.

SAU 39 REAX ES EMOCIONAIS E EXPECTATIVAS
DE FUTURO DE ADOLESCENTES PUIRPERAS.
Siqueira, M.J. (Depto. Obstetnqcia, Curso de Grlfflzcff'fp etn
Enjermagem -UNIABC)
Vizzotto, M.M. (Programa de Mestradop outorado ent
Psicologia da ?J;Z#c - Universidade M etodista de S#t? Paulo -
UMESP)

O presente estudo, de natureza qualitativa, tem como
objetivos: descrever reaçöes emocionais, sentimentos e
expectativas de futuro de adolescentes puérperas;
identificar possfveis diferenças afetivo-relacionais entre
adolescentes gràvidas casadas e solteiras; identificar
contelidos especfficos da dinâmica psfquica da gravidez e
da adolescência. Parte dos marcos teöricos psicanalfticos
sobre adolescência e gravidez, considerados como

' 

perfodo de crise e reatualizaçâo dos conflitos infantis. Os
Participantes sâo ortze adolescentes puérperas, entre 13 a
19 anos, selecionadas aleatoriamente, e que foram
internadas para o parto/cesariana num hospital ptiblico
da regiâo do grande ABC paulista. Pertenciam à classe
söcio-econômico-cultural menos favorecida e foram
divididas em dois grupos : 07 casadas (uniâo consensual)
e 04 solteiras. Dados foram coletados, com consentimento
dos sujeitos, no pröprio local de internaçâo, num Hospital
Ptiblico considerado como referência da demanda
adolescente na regiâo. Utilizou-se um roteiro de
entrevista, que levantou dados para caracterizaçâo desta
amostra e, através do uso de categorias previamente
definidas, buscou-se identificar o conteûdo necessârio
para alcançar os objetivos propostos. A partir dos
resultados, foram construfdas sub-categorias, analisadas,
à luz do enfoque psicanalftico. Os resultados mostram,
tanto no gnlpo de casadas como de solteiras, Sentimentos
e Reaçöes Emocionais positivas, negativas e ambfguas.
Nas negativas aparecem sentimentos de raiva, citime,
tristeza, preponderando o medo, e reaçöes de ansiedade e
agressividade voltadas a outrem ou ao bebê; os
sentimentos e reaçöes positivos como alegria, felicidade,
esperança e reaçöes de cortservaçâo e cuidados com o
corpo e o feto aparecem mais entre as casadas, embora
com pouca preponderância; e a ambigûidade surge nos
dois grupos, quando ao mesmo tempo sâo expressos
sentimentos de medo, raiva e alegria, e reaçöes como
agressividade dirigida a outras pessoas e desejo expresso
de aborto, seguidos de culpa e indfcios de depressâo, bem
como variaçâo do estado de humor - vontade de rir e
chorar ao mesmo tempo. Quanto às expectativas de
futuro, estas se apresentam mais como fantasias e
devaneios do que baseadas na realidade. Hé falta de
erspectiva, ''apatia'' ante a vida e o futuro, que nosP
pareceu nâo decorrência da gravidez, jé que a histöria de
vida laboral e escolar pregressa aponta para esta ausência
de planejamento e expectativa futuros. Ao contrério, a
gravidez aparece como decorrência desta falta de
perspectiva, em funçâo da busca de satisfaçâo imediata de
desejos. De acordo com a literatura, a ambigûidade e a
ambivalência afetivas sâo comuns no perfodo da
gravidez, mas também o sâo na adolescência. Todavia, o
imediatismo na satisfaçâo dos desejos, tfpicos da
adolescência, parece contribuir para a exacerbaçâo destes
sentimentos. Contudo, para confirmaçào destes dados,
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Palavras-chave: l.Gravidez na Adolescência; 2. Psicologia Jo
Desenvolvimento; 3. Reaçks emocionais.

SAU 40 RELAG O ENTRE SINTOMATOLOGIA
DEPRESSIVA, IDEAG O SUICIDA, CRENCAS
DISFUNCIONAIS E SUPORTE SX IAL EM
ADOLESCENTES. Tatiana A Terra de Biagi*; FJàf0 Guedes
de Souza; Makilim Nunes Baptista; Paulo ROgJHP Morais -
Curso de Psicologia da Universidade Braz Cubas - Mogi das
Cntzes, l% n Paulo.

A adolescência é considerada uma fase do
desenvolvimento humano caracterizada por diversas
alteraçöes biolögicas, sociais e psicolögicas. Estas
modificaçöes, podem ser facilitadoras para o
desencadeamento de diversos problemas e/ou
transtornos relacionados à satîde mental, como por
exemplo o desenvolvimento de sintomatologia
depressiva, J'ustificando, desta forma, a importância de
avaliar a depressâo nesta faixa etéria. Sepmdo dados da
literatura, aproximadamente 20% dos sujeitos que
apresentam sintomatologia depressiva também relatam
ideaçâo suicida. Sintomas depressivos também estâo
geralmente associados com baixo suporte social, ou seja,
adolescentes depressivos relatam menor suporte social.
Este estudo teve como objetivos avaliar e correlacionar
sintomatologia depressiva, ideaçâo suicida, crenças
disfuncionais e suporte social (provindo da famflia; dos
amigos em geral e dos amigos do grtlpo religioso) em
adolescentes e joverts adultos. Para tanto foi avaliada uma
amostra composta por 72 sujeitos, com idade variando
entre 15 e 24 anos, de ambos os sexos, participantes de um
grupo religioso catölico, de uma cidade do interior de Do
Paulo. Para a coleta de dados foram utilizados os
seguintes instrumentos: Questionsrio de Identificaçâo
(QI), Inventârio de Depressâo do Beck (lDB), Inventârio
de Suicfdio de Beck (ISB), Escala de Atitudes
Disfuncionais (EAD) e a Escala de Supol'te Social (ESS).
Os irtstrumentos foram aplicados, antes do infcio das
reuniöes religiosas, em grupos compostos por
aproximadamente 15 indivfduos, de forma coletiva, com
duraçâo de 60 minutos em média. Os resultados
demonstraram que o grtlpo possufa algumas
peculiaridades söcio-culturais, como: residirem, em sua
maioria com a famflia nuclear (94,4T0) e terem grau de
escolaridade adequado a idade (100% da amostra). Os
resultados demonstraram que apenas um sujeito
apresentou sintomatologia depressiva em nfvel
moderado, contrariando a maioria dos estudos
epidemiolögicos, e nenhum caso de ideaçâo suicida.
Quanto ao suporte social recebido, 74% no grupo
masculino e 42% no grtlpo feminino receberam, na
percepçâo dos adolescentes, suporte familiar adequado,
segundo os critérios de avaliaçâo do irkstrumento de
suporte familiar (carinho e autonomia). Segundo a anâlise
de correlaçâo de Spearman, foi caracterizada associaçâo
fraca entre sintomatologia depressiva e crenças
disfuncionais no gnzpo feminino e moderada no grupo
masculino. Também foi observado correlaçâo entre o
suporte percebido e a auto-avaliaçâo que os sujeitos
fizeram dos seus relacionamentos interpessoais. Nâo foi
possfvel correlacionar sintomatologia depressiva com



XxXIl AeI/F/fJO Anzal de Psicologia -
ideaçro suicida, jl que a ocorrência da ideaçào suicida foi
baixa. As caracterfsticas especificas da amostra tornam
diffcil a generalizaçào dos resultados, sendo que os
mesmos s:o discutidos levando-se em consideraçào tais
aspectos. No entanto, estudos mais amplos com
populaçöes pertencentes a grupos religiosos sào
fundamentais para se avaliar os fatores que possam estar
relacionados com o desenvolvimento e manutençâo de
sintomatologia depressiva em adolescentes.

Palavras-chave: depressâo; suporte spckt adolescentes
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apresentaram escores elevados em todos os instnlmentos
EAX BSQ e BlTE1,2, foi significativamente preocupante o
que cria uma demanda bastante alta para intervençöes
multidisciplinares urgentes nos casos de transtornos
alimentares.

Apoio: Centro de Ciências da Satide da UNIVALI

Palavras-chave: salide; comportamento alimentar; estudantes
universitirios

SAU 41 SAUDE INTEGRAL E COMPORTAMENTO
ALIMENTAR DE ESTUDANTES UNIVEIISIT/RIOS.
Sandra Gaya Oliveira de IPOPHV Glpicz e E duardo #sJ Legal
(NlicIc(? de Pesquisas cp; Psicologia, Universidade do lolc do
I tajak, Itajal', 5C)

Uma boa alimentaçâo é resultado de uma boa nutrkâo
orgânica que por sua vez esté ligada a melhores condköes
de satide, maior capacidade de aprender e trabalhar,
melhor desenvolvimento ffsico e mental.
Conseqfientemente, este processo resulta também em uma
melhor qualidade de vida. Nossa alimentaçâo habitual
pode ter efeitos duradouros em nossa saûde,
desempenhando um papel importante para promover e
manter a boa saide. Face as vlrias mudanças que ocorrem
na vida de estudantes universitârios, principalmente os de
perfodo integral, a presente pesquisa investigou o
comportamento alimentar e sua relaçlo com a satide
integral de estudantes universitérios, assim como
levantou as possfveis correlaçöes entre os fatores söcio-
culmrais e o comportamento alimentar dos mesmos.
MATERIAL E MéTODOS: Para a coleta de dados desta
pesquisa foram utilizados quatro instnlmentos: o
Inventârio de Atitudes Alimentares (EAT), o Questionério
de Imagem Corporal (BSQ), o Teste de Investigaçâo
Bulfmica (BITE), e o Inventârio de Satide e Vida Diâria, de
Rudolph Moos. Os instrumentos foram distribufdos para
todos os alunos dos primeiros, terceiros e sextos perfodos
dos cursos de Psicologia e de Nutrkào da UNIVALI,
presentes na data da aplicaçâo. RESULTADOS: Foram
analisados 116 conjuntos de inventérios (51 de estudantes
de psicologia e 65 de nutriçâo). Apenas dois indivfduos
foram do sexo masculino. Neles foram identificados
diferenças nos escores dos instrumentos entre os dois
cursos mostrando uma tendência a serem mais altos no
curso de Nutrkâo. Nào houveram correlaçöes
significativas entre escores altos no EAT, BSQ e BITE e as
variâveis söcio-econôrnicas levantadas pelo Satide e Vida
DiJria. Entretanto, entre elas e variâveis de personalidade,
bem como com sintomas que podem ser indfcio de
estresse, apareceram fortes correlaçöes. Os instrumentos
de investigaçâo alimentar mostraram também possfveis
casos de transtomos alimentares. CONCLUSAO: Frente a
estes resultados, percebeu-se que houve mudanças no
comportamento alimentar à medida em que oslas)
esmdantes, principalmente os de Nutrkâo, adquiriram
maiores informaçöes sobre as relaçöes entre satîde e
alimentaçâo. Contudo, tais mudanças relacionadas ao
compodamento de alimentaçâo se procederam de modo
negativo ocasionando sintomas psicoffsiolögicos
prejudiciais à promoçâo e manutençâo da satide destes
estudantes. Apesar dos dados nâo terem sido aplicados
em settings clfnicos, o ntimero de participantes que

A ansiedade em obesos é uma das emoçöes bastante
referida. Parece que ela co- ocorre com o comportamento
de comer de forma compulsiva. Pais de crianças e
adolescentes obesos costumam descrevê-los como'
ansiosos diante de situaçöes como provas escolares, festas
de aniversério, viagems e passeios. Com base nesse
pressuposto, este trabalho propôs-se a investigar presença
de ansiedade em pré adolescentes obesos. Participaram
do estudo, 12 pré adolescentes com idade entre 11 e 13
anos: 4 do sexo feminino e 8 do sexo masculino,
estudantes de 5* a 7* série, atendidos no Programa
Multiprofissional de Atençâo ao Pré Adolescente Obeso
da Universidade de Do Paulo - Campus Ribeirâo Preto.
Utilizaram-se dois instrtlmentos, aplicados de forma
coletiva: Inventério de Arksiedade Traço-Estado - para
Crianças (IDATE - C) e Desenho da Figura Humana
(DFH). Para o cômputo dos resultados foram utilizadas as
normas de padronizaçao dos dois instrumentos. Com
relaçào à artsiedade estado, 75,0% dos sujeitos (9
participantes) apresentaram padrâo normal, 16,7% (2
participantes) ansiedade rebaixada e 8,3% (1 participante)
acentuada. Quanto à ansiedade traçth 41,7% (5
participantes) apresentaram padrào normal e 58,3% (7
participantes) rebaixado. A avaliaçâo dos fndices de
ansiedade do DFH, segundo os Escores Totais e os Perfis
por Idade mostrou que, com relaçâo aos Escores Totais, os
sujeitos apresentaram resultados dentro dos padröes
normais. Com relaçâo aos dados obtidos para os Perfis
por Idade, verificaram-se resultados fora do padrâo
normal, para a idade, indicativos de ansiedade. Tem-se,
de um lado, uma avaliaçâo (IDATE-C) que mostra que os
sujeitos nào apresentam nfveis de ansiedade mais altos
que os esperados para indivfduos de sua faixa etâria. Uma
possfvel explicaçào para ta1 resultado seria o fato de que
ao comer muito o controle da ansiedade estaria garantido.
Por outro lado, a anâlise dos Perfis por ldade, no DFH,
aponta para sinais particulares, para mais da metade dos
sujeitos, caracterfsticos de âreas do funcionamento
psicolögico que mobilizam a artsiedade. Os sinais que
aparecem nas produçöes sâo: rasuras, ausência de linhas
de delineamento e tamanho da cabeça. Tais âreas estâo
relacionadas ao controle de impulsos, preocupaçöes com
certo/errado, com realizaçöes intelectuais e com as
relaçöes sociais. A despeito de nâo se poder fazer
generalizaçöes sobre os dados obtidos com um grupo
pequeno de sujeitos, pode-se pensar que para parte dos
pre adolescentes obesos, deste grupo, coexistem, além da
obesidade, problemas que se caracterizam por demandas
pröprias do estégio de desenvolvimento em que se
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SAU 43 ANSIEDADE EM PR1 ADOLESCENTES
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encontram. Conclui-se que a investigaçào da ansiedade
em pré adolescentes obesos, através do DFH, mostrou-se
importante para sua identificaçâo e para a compreerlsâo
de sua dinâmica, uma vez que, através do Inventsrio de
Ansiedade Traço-Estado, os indicativos de sua presença
sâo menos evidentes.

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
itens de cuidados com a satîde. As diferenças obtidas nas
participantes referentes a idade e nfvel de escolaridade
mostram perfis bastantes diversos, sendo o irtstrumento
um bom auxiliar na orientaçào dos profissionais de salide
na érea ginecolögica.

Bolsa da CAPES.

Palavras-chave: Gravidez precocerjatores psicossociais e n'-vel
skio-econômico baixo

Palavras-chave: obesidade, ansiedade e pré-adolescente

SAU 44 VARZVEIS PSICOSSOCIAIS NA GRAWDEZ.
*+ Silvia M aria Rangel M achado Leite e MJHJ Alice
D 'âmcrfnl. (Mestrado c?n Psicologia Social, Universidade
Gama Filbo, Rio dc laneiro, 1?J)

O objetivo do trabalho foi a corkstrtlçào de um
instrumento para a avaliaçâo da influência das variâveis
psicossociais na gravidez precoce,quando comparada a de
adultas.
O questionério foi composto de 38 itens referentes a três
âreas,sendo a primeira a de informaçio e experiência
sexual, a segunda de suporte familiar e a ûltima de
cuidados com a satide.uma escala de cinco itens foi
utilizada variando de 1 igual discordo totalmente a 5,
concordo totalmente. As participantes foram 32
adolescentes e 48 adultas sendo a escolaridade de
primeiro e segundo graus. Os questionârios foram
aplicados a pacientes de hospitais ptiblicos entre o quarto
e oitavo mês de gravidez. Os resultados foram obtidos na
seguinte ordem:l. testou-se através do teste t as diferenças
de idade e escolaridade das participantes para todos os
itens do instrumento,sendo obtidas oito diferenças de
idade e nove de escolaridade para a ârea de informaçào e
experiência sexual; quatro diferenças de idade e sete de
escolaridade foram encontradas na érea de suporte
familiar; 10 diferenças de idade e sete de escolaridade
surgiram na ârea de cuidados com a satide, o que reduziu
o instrumento a 29 itens. Com eles foi realizada uma
anélise fatorial com rotaçâo varimax que apresentou seis
fatores,que explicaram 55% da variância obtida.. Dois
itens nâo alcançaram o nfvel de 0,40 nos respectivos
fatores e foram assim abandonadosz ficando o
questionârio com 27 iterts. Finalmente, a fidedignidadç foi
calculada sendo o alpha total de 0,85.0 fator um abrange
os principais iterts das três âreas, sendo quatro da ârea de
suporte familiarz três da ârea de informaçâo e experiência
sexual e dois relativos aos cuidados com a salide, tendo
um alpha de 0,79. O segundo fator teve a predominância
da ârea de cuidados com a satide com cinco iterts, além de
um da ârea de suporte familiar e um da ârea de
informaçâo sexual, com alpha de 0,68. O terceiro fator foi
composto de quatro itens da ârea de informaçâo e
experiência sexual, com alpha de 0,60. O quarto fator
abrange três iterts da ârea de cuidados com a satide, com
alpha de 0,53. O quinto fator tem dois itens referentes ao
suporte familiar e um sobre experiência sexual, com alpha
de 0,64. O sexto fator tem apenas dois itens, um sobre
suporte familiar e outro sobre aulas de educaçâo sexuat
com alpha de apenas 0,27. As diferenças destes dois
ûltimos iterts aparecem apenas na variâvel escolaridade,
favorecendo o grupo com maiores escolaridades. A
comparaçâo entre os comportamentos dos itens nas
diferenças de gnzpos e nas anâlises fatoriais serâ exposta
durante a apresentaçâo do trabalho. O instrumento final
ficou composto de 27 itens, sendo dez sobre informaçâo e
experiência sexual, oito itens sobre suporte familiar e nove

SAU 45 A IMAGEM CORPORAL E O AUTO-
CONCEITO DE PRI-ADOLESCENTES OBESOS.
Galindol, E. M. C.; Ccrm plol, A. M . P.; Buglianiz, M. A. P.;
Mintoz, E. C.; Cunha Nettoz, J. R.; Dacanalz, J. N. E
Montalvnoz, T. A. G. (lEscola de En/crrllngcrn de Ribeirt'io
Preto/usp e zsc?qHfc de Psicoloqia do Hospital das Clthicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto/tlsp)

A imagem corporal é produto da relaçâo entre a
percepçâo do pröprio corpo e os processos cognitivos
como crenças, valores e atitudes, construfdos a partir da
interaçâo com os outros. Ela é parte do auto-conceito,
construto que se refere ao que a pessoa pensa sobre si
mesma nos diferentes domfnios, por exemplo,
comportamental, acadêmico e no plano corporal. Visto
que a percepçào do pröprio corpo é uma das questöes
centrais para o indivfduo obeso, o objetivo deste trabalho
foi descrever como pré adolescente obesos percebem seus
corpos. Participaram do estudo 23 pré-adolescentes com
idades entre 10 e 13 anos, 8 do sexo feminino e 15 do sexo
masculino, atendidos no Programa Multiprofissional de
Atençio ao Pré-adolescente Obeso, da Universidade de
S;o Paulo-campus Ribeirâo Preto. Todos enquadravam-
se no percentil 95, que caracteriza obesidade para o
National Center of Health Statistics, Heigth and Weight
for Youth. Foram utilizados dois instrumentos: o Teste de
Comportamentos Alimentares e Imagem Corporal
(TCAIC) e a Escala Piers-Harris de Autoconceito. Para
anâlise, neste trabalho, foram selecionados apenas os itens
que se referiam à percepçao do pröprio corpo (imagem
corporal), nos dois instrumentos. Com relaçâo ao TCAIQ
47,8% (11) dos pré-adolescentes sentem-se incomodados
com seu peso atual; 56,5% (13) gostariam de ser mais
magros; 43,4% (10) acham que sâo gordos; 39,1% (9)
acham que sâo mais gordos que a maioria dos
meninostas) de sua idade; 56,5% (13) sentem-se gordos e
60,8% (14) olham para sua gordura e desejam que e1a nâo
existisse. A Escala de Autoconceito mostra que 73,9% (17)
dos pré-adolescentes, que participaram do estudo,
sentem-se incomodados com sua aparência; 86,8% (20)
sentem-se fortes; 69,5% (16) dizem ter olhos bonitos;
73,9% (17) dizem ter um rosto agradâvel e 26,1% (6)
acham que têm o corpo bonito. De modo geral, este grupo
de pré adolescentes estâ preocupado com o ser gordo mas
também vê qualidades em seus corpos como ser forte, ter
rostos bonitos e, em menor proporçâo, consideram seus
corpos bonitos. Tais resultados mostram, de forma geral'
um desejo de ter corpos mais magros. Entretanto isto nâo
é assumido por todos os sujeitos e, menos da metade
deles acha-se gordo. Verifica-se que nem sempre
predomina, entre os obesos, apenas uma imagem negativa
de seus corpos. Embora o grupo estudado seja pequeno,
os dados extrafdos das respostas abrem perspectivas para
a necessidade de se conhecer em que medida a percepçào
negativa de ser gordo se mescla com uma percepçào
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positiva, na busca por mudanças em direçâo à construçào
de um corpo mais saudâvel ou desejlvel.
Palavras-chave: obesidade, auto-conceito e auto-imagem

Resumos de Cplplf/7/cl('lp Cientf' Ica
significativos, o que traz um grande risco de ter-se um
consumo que transcenda aquelas justificativas que sâo
utilizadas inicialmente, como por exemplo, a perda de
peso. Também se pode entender que o instrumento de
coleta de dados mostrou-se adequado para o seu fim e
que uma coleta de dados mais extensa deve ser realizada
para que se possa fazer uma avaliaçâo mais abrangente
sobre o tema.

Palavras-chave: Anjetaminas; Uso abusivo de substincias,
Dependência de drogas.

SAU 46 DISCUSSOES SOBRE O USO ABUSIVO DE
ANFETAMINAS. Luks Sérgio Sardinha, Andréa Grasso
Leomil e Fernanda Silva Machado (Faculdade de Psicologia da
Universidade Presbiteriana Mackenzie)

As anfetaminas sào chamadas de simpaticomiméticos,
estimulantes e psicoestimulantes, atuam no sistema
nervoso central fazendo com que o cérebro trabalhe mais
depressa. O corksumo desta droga no Brasil chega a ser
alarmante, tanto que a Organizaçâo das Naçöes Unidas
vem alertando o Govemo Brasileiro. Aparentemente este
alerta nâo corseguiu fazer com que as autoridades
implementem medidas que subsidiem a populaçâo com
informaçöes sobre o risco do uso descontrolado destas
substâncias. O objetivo deste trabalho foi verificar se, de
fato, as pessoas utilizam estas substâncias de maneira
indiscriminada, bem como testar o método e o
instrumento de coleta de dados. As anfetaminas
aumentam o nfvel de neurotransmissores nas sinapses no
sistema lfmbico do cérebro, que é responsâvel pelo prazer.
Interessante observar que baixos nfveis de norepinefrina e
serotonina resultam em depressâo e pequenas doses de
estimulantes foram usadas, no passado, para tratar
depressao. Estes baixos nfveis estào relacionados a
qualquer ou a todos dentre três processos: recaptaçâo,
metabolismo do neurotransmissor e produçâo irtsuficiente
do neurotransmissor pelo neurônio pressinâptico. Os
tratamentos com drogas sâo destinados a reverter estes
processos e por meio disso restaurar um nfvel apropriado
do neurotrartsmissor. As anfetaminas tomadas oralmente
resultam em sentimentos de bem estar, alegria, alta
energia, vigor, elaçào e reduçao de fadiga. Sâo absorvidas
lentamente pelo sistema digestivo; quando tomada por
via oral, o efeito surge lentamente, mas duram entre três e
seis horas. A alta é entao seguida por uma baixa ou
perfodo de depressâo. Existe somente um medicamento
baseado em anfetamina no Brasil com uso justificâvel na
Medicina: o metilfenidato. Este medicamento é especffico
para o uso em crianças antes da puberdade com
trartstorno de hiperatividade que nâo responderam a
tratamento nâo medicamentoso e aos antidepressivos, que
nâo geram dependência. O tinico uso médico
recomendâvel de anfetamina em adultos é para algurts
transtornos do sono, rarfssimos. Realizou-se um estudo de
caso para verificar a viabilidade do instrumento e a
pertinência do tema numa mulher de 29 anos usuâria de
medicamentos a base de anfetaminas, os dados foram
colhidos a partir de uma entrevista direta com perpmtas
objetivas e perguntas abertas. Os principais dados
apontam que o sujeito utiliza em determinados perfodos a
droga com o intuito de auxiliar no seu processo de
emagrecimento, apesar de saber do potencial de abuso,
utiliza a droga sem acompanhamento de um profissional
de saûde. A entrevistada também salienta que a
medicaçâo traz beneffcios para sua atividade diâria,
trazendo mais disposkâo. Conclui-se que, de fato, as
pessoas podem  estar utilizando estas substâncias de
maneira descontrolada, sem acompanhamento de um
profissional que oriente sobre as cortseqfiências do uso
contfnuo, os efeitos estimulantes sâo notadamente
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SAU 47 CARACTERIZAC O DA CLIENTELA
ASSISTIDA EM UM AMBULATURIO DE DOR
CRôNICA. Suely Sales Guimarks, Emilia Chanlma
Liutkeviciene*, MJHJ Rita GJ/??JP Loboê; Tiago Gozzer Viegas*
e /f7?lcl-nfI Wcnfl Albernaz. (Lf7à()rnMHt? de Desenvolvimento c?1:
Condiçöes Adversas, Instituto de Psicologia, Universidade de
Brasl-lia, Brasl-lia, D#)

A dor crônica é dor de longa duraçâo e seu tratamento
requer atençâo multidimertsional e intervençâo
compatfvel, interdisciplinar, conforme a visao
biopsicossocial de salide e doença. As técnicas
psicolögicas de intelwençào (a) complementam a terapia
farmacolögica e outras terapias médicas, ou (b) sJo o
tratamento linico, quando os procedimentos médicos sâo
insuficientes, indisponfveis, desnecessârios, ou
inconvenientes. A avaliaçâo cuidadosa das condköes
biopsicossociais do individuo, dos recursos utilizados
para tratamento e das caracterfsticas gerais da dor é
também condkào necessâria para o planejamento de
qualquer intervençâo bem sucedida. Este estudo foi
conduzido para avaliar as caracterfsticas, formas de dor,
tratamento e respostas de uma clientela portadora de dor
crônica, com objetivo de viabilizar a inclusào do psicölogo
em uma equipe interdisciplinar de tratamento. A equipe
era formada por médicos de diferentes especialidades,
incluindo anestesistas, cirurgiöes e acupunturistas.
Participaram do estudo 41 pacientes (MF; 7M) do
Ambulatörio de Dor Crônica do Hospital de Base de
Brasflia, com idade entre 31 e 72 anos (M=50). Os
participantes ofereceram seu consentimento informado
para participar do trabalho enquanto aguardavam a
chamada para cortsulta ou logo apös o atendimento.
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas,
conduzidas ao longo de quatro meses, por esmdantes de
psicologia treinados para o trabalho. Os resultados
mostraram que 83% dos pacientes era do sexo feminino e
que a dor de maior incidência era a fibromialgia (36,60/4,
embora os pacientes referissem 40 tipos diferentes de dor,
dos quais os critérios de definiçâo do tipo de dor inclufam
o termo técnico, a patologia de base e a localizaç:o da dor.
O tempo mâximo de duraçâo da dor era de 40 anos e a
maior incidência (220/4 foi de três a quatro anos. Quatro
dos pacientes nào estavam em uso de medicaçâo; dentre
os medicados, 13 (35%) nâo percebiam qualquer melhora
com os remédios. O alfvio percebido estava associado à
duraçâo dos episödios de dor, com resposta de ''alfvio''
ara dor cortstante e de ''melhora'' para episödiosP
discretos; 18 pacientes (44$4 faziam acupuntura e 34
(830/0) referiam também alguma estratégia pessoal de
manejo da dor, num total de 27 prâticas, que inclufam
desde massagem, alongamento e fisioterapia até a ingesta
de folha de alface com chuchu e sementes de melancia. A
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freqûência de visitas mais alta ao ambulatörio era semanal
(31,7t$). Dez (24,4f$) dos respondentes estavam indo ao
servko pela primeira vez e seis (14,60/4 estavam no
programa hé 24 meses. A maioria dos pacientes referia
adesâo total (82T0) ou parcial (12t$) ao tratamento e a
linica dificuldade apontada por eles (120/0) para seguir a
orientaçâo médica era o custo financeiro. Esses resultados
sugerem que a clientela é diversificada em tipo, etiologia e
tempo de histöria de dor, usa diferentes formas de
tratamento e enfrentamento e tem alta demanda por
tratamento que, independente da doença de base, trate a
dor como uma patologia independente. A partir dessa
descrkio e compreensâo da clientela, foram escolhidos
instrumentos adequados para a avaliaçâo qualitativa e
quantitativa da dor e foi elaborada a proposta de
intervençâo.

Palavras-chave: Dor C'rénicc - Caracterizaçâo - Tratamento

SAU 49 UM SER ALADO NAS ''ASAS'' DE UM
CAVALO. Siloe Pereira (Departanlento de Psicologia,
Universidade de Caxias do Sul, Caxias do SUl/1?S) Sadiana
Cecatto* (Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul/RS)

O presente trabalho destaca a importância da prltica da
equoterapia - principalmente da relaçio homem/animal -
no processo de recuperaçào de portadores de
necessidades especiais. Toma-se como paradigma o caso
de um jovem de aproximadamente 30 anos que, em
virtude de um acidente de automövel e tendo
permanecido em coma por aproximadamente um mês,
ficou com seqûelas graves, principalmente em relaçâo à
marcha, à fala e mesmo a uma amnésia parcial. Ao chegar,
ele vem carregado e as pessoas que o ajudam precisam
despender muita força para mantê-lo em pé. A interaçâo
com o cavalo durante as sessöes resulta em mudanças
visfveis na conduta desse jovem batalhador, de tal modo
que ao final de cada sessâo seu aspecto ffsico, sua
disposkâo para andar, a energia que e1e evidencia para
lutar contra suas pröprias limitaçöes sâo perceptfveis por
todos os que com ele interagem. Durante a sessio, é

facial vai se

SAU 48 OFICINAS DE SEXO SEGURO - SEXUAUDADE E
PSICOLOGIA SOCIAL DA EDUCAG O: UM CMo DE
INTERVENGO. SOUZX, JC.R. de; FREITAS, J. F;
CAMARGO, A.S; MASTROBUONO, C. M; (orientadora).

Este trabalho objetiva descrever o projeto de Atividade de
Extensâo Universitâria desenvolvido pelos autores,
alunos do curso de Psicologia das Faculdades de Filosofia,
Ciências e Letras, Enfermagem e Obstetrfcia; e
Fisioterapia de Guarulhos, em uma escola da periferia do
municfpio de Guarulhos envolvendo palestras e oficinas
sobre Orientaçâo Sexual durante os anos de 2000 e 2001. O
projeto visou levantar a demanda dos alunos na faixa
etâria entre 13 e 22 anos com relaçào ao tema Sexualidade
humana no seu aspecto mais amplo, e, a partir deste
levantamento, trabalhou-se, com eles, assuntos
relacionados ao tema, tais como: Métodos Preventivos,
DSTS, AIDS, Gravidez na Adolescência, o que é ficar e o
que é namorar e Auto Estima. O projeto, num segundo
momento, visou ainda levantar o real nfvel de

da

possfvel perceber que sua expressâo
modificando, começa a sorrir e aos poucos as mâos e as
pernas vâo se tomando menos tensas. Tanto que ao descer
do cavalo, nâo mais precisa de rampa ou escada, apenas é
auxiliado por duas pessoas (adestrador do cavalo e
fisioterapeuta) e anda sem precisar de tanto auxflio,
apenas apoia-se nos braços deles, sem que precisem
sustentâ-lo. Chega mesmo a verbalizar que agûentaria
passar o dia inteiro andando a cavalo, ta1 a energia que
parece apreender, emanada do animal. Ao concluir a
sessâo, apresenta maior firmeza e segurança nos
movimentos precisando de ajuda menor para se
locomover. E como se ao final ele se traasformasse em um
ser alado, provido de asas que tornam os seus
movimentos sensivelmente mais leves e coordenados, a
ponto de os profissionais precisarem dispensar o mfnimo
de ajuda para que ele possa descer do cavalo e se
locomover até o carro.

Palavras-chave: equoterapia, necessidades
rcclfpcrflffib

conhecimento comunidade, professores e familiares
sobre o tema, para que, a partir deste levantamento, fosse
possfvel propor e realizar açöes que pudessem contribuir
para a diminukâo, principalmente, dos casos de gravidez
na adolescência, uma vez que este tema é, depois das
drogas, um dos maiores problemas entre os jovens
adolescentes. Este segundo momento teve que ser adiado,
pois a mudança na direçâo da escola tornou bastante
diffcil a continuidade do projeto. No momento, o gnlpo
aguarda a oportunidade para retomar o trabalho nesta
escola, porem, continua realizando Palestras e Oficinas de
Sexo Seguro nas escolas da rede estadual em Guarulhos,
solicitadas pelos diretores e coordenadores interessados
no trabalho. Metodologia: realizou-se palestras e oficinas -
com a participaçâo dos respectivos professores - para os
alunos do ttll'no nottzrno do ertsino Médio e Fundamental

especiais,

SAU 50 A ROTINA DA ENFERMAGEM NO
TM BALHO COM  A MORTE NA LJTI - UM ESTUDO
FENOMENOLYGICO. Ciomara Ribeiro Silva Benincé-
(universidade de Passo Flznffc/fî.q - Curso de Psicologia)

(5a a 8a series) totalizando 1800 alunos; aplicou-se 180
questionirios aos alunos participantes das palestras
oficinas, com o objetivo de avaliar a efetividade das
intervençöes. Resultados: Observou-se que os alunos
participantes das palestras demonstraram, através dos
questionérios aplicados e da participaçâo ativa
Palestras e Oficinas, crescimento em relaçâo
conhecimento do tema e principalmente, sertsibilizaram-
se para o necessârio comprometimento pessoal na busca
de uma vida sexual mais sadia e segura, sendo que,

O trabalho na UT1 configura-se como situaçâo real dç
estresse ffsico e psicolögico, especialmente para a

e enfermagem que é, efetivamente, quem se envolve com o
paciente grave e sua fanl ia. Diante da morte, tendem a
desenvolver estratégias nem sempre eficazes de
enfrentamento, protegendo-se da sua impotência e

nas jta ressâo emocional.vulnerabilidade em sitblaçöes de a p
ao f 1(5 ica utiliza aEsse estudo

, com abordagem enomeno g ,
observaçâo assistemâtica para descrever a rotina de
enfermagem da UTI de um hospital geral do interior do
estado (ltS). A equipe é composta por 22 auxiliares, com
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Resumos de Comunicaçâo Cientf' lca
inclusive, algurls participantes solicitaram
encaminhamento para psicoterapia individual e grupos
de psicoprofilaxia.
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fonnaçâo técnica ao nfvel do 11 Grau, chefiados por quatro
enfermeiros, que se dividem em tumos, marthâ, tarde e
noites intercaladas. As observaçöes foram realizadas em
um perfodo aproximado de seis meses, com intervalo de
dois dias a uma semana entre elas, nos turnos da tarde e
da noite, em média por duas horas. As trartscrköes na
forma de diârio de campo ccmtemplam situaçöes e
diâlogos, procurando reproduzir a realidade de trabalho
de enfermagem no setor. A anllise através dos passos
sistêmicos e sisteméticos da reflexào fenomenolögica,
reduziu a descrkâo do contexto a töpicos representativos,
que permitem interpretar o sentido da experiência
consciente de trabalhar com a mol'te e o morrer. Do eles
1) a irtserçâo profissional na equipe intensivista; 2) a
natureza das tarefas executadas no ambiente de LTTI; e 3)
o relacionamento com os pacientes e suas famflias. Pode-
se dizer, em sfntese, que o trabalho de enfermagem na
UTI caracteriza-se por lidar, cortstantemente, nâo apenas
com a morte e a gravidade das doenças, mas com a dor
das famflias e, às vezes, dos pröprios colegas. Tudo se dâ
num ambiente de intertsa pressâo, seja pela crueza das
tarefas, pela dificuldade de relacionar-se com uma figura
tâo distante como a do médico, ou pela necessidade de
render-se a tenninalidade inexorével. Nesse contexto, a
exigência de presteza constante e a necessidade de
sobrevivência a uma rotina tâo érdua, peculiar da
terapêutica intensiva, obrigam os profissionais a
desenvolverem estratégias de enfrentamento, por vezes, à
custa da negaçâo do pröprio sofrimento e sentimentos.
Por outro lado, um öbito pode trazer à tona uma histöria
dram4tica que, muitas vezes, remete à histöria pessoal de
cada um, e deflagra a vulnerabilidade da vida humana,
forte fator de identificaçâo de cada auxiliar com os
pacientes e, também, com seus pr6prios colegas de
trabalho. Conclui-se, por fim, que é uma situaçâo
desgastante e de alto risco psicolögico, agravado pelas
dificuldades sociais e econômicas em um pafs onde a
satide nâo é prioridade. Trata-se de uma realidade que
transcende qualquer especulaçâo teörica dos manuais de
enfermagem, para se configurar como um drama, em
muitos aspectos, irreparâvel. Para fazer frente às
dificuldades, muitos estudiosos têm sugerido
intervençöes especfficas, sendo o grupo de apoio
psicolögico para profissionais as mais recomendadas
como uma altem ativa eficaz de intervençâo na equipe de
satide, mesmo que existam poucos registros de
experiências dessa natureza.

Resumos de Ctmlfr/ïc/llp Cientlf' lca
grupo no tratamento destes transtomos tem sido
apresentada como uma altemativa possfvel de
intervençào, aumentando consideravelmente o ntîmero de
indivfduos a serem beneficiados com o processo
terapêutico. Considerando-se também que os servkos de
atendimento em grupo podem ser um caminho para a
promoçào de uma saûde mental acessfvel a um ntimero
cada vez maior de pessoas, particularmente em
populaçöes mais carentes a serem atendidas em
instituköes pûblicas. A literatura aponta que, no
atendimento individual com portadores de transtomos de
ansiedade, algumas condköes sào importantes para a
efetividade do tratamento, a saber: (1) fomecer ao
participante informaçöes teöricas gerais sobre os
trartstornos de ansiedade; (2) trabalhar diretamente os
comportamentos considerando uma anâlise funcional das
queixas especfficas do cliente, tornando-o mais sertsfvel às
variéveis que mais afetam seu comportamento; (3)
introduzir técnicas clâssicas de intervençâo para a
extinçâo de respostas condicionadas e, em alguns
transtomos especfficos, (4) o treino de assertividade
(particularmente na fobia social). O presente trabalho teve
como objetivo implementar e avaliar o aconselhamento
em grupo, onde foram garantidos os passos descritos na
literatura como importantes da intervençâo destes
transtornos. A intervençâo foi implementada em oito
sessöes, cada uma tendo a duraçâo de uma hora e meia.
Foram feitos registros através de fitas cassetes e/ou de
vfdeo e realizados dois grupos de atendimento,
compostos por quatro participantes cada. Os participantes
eram alunos da graduaçâo e da pös-graduaçào de uma
universidade pûblica federal, selecionados através de
procura voluntâria de serviço psicolögico e de entrevista
individual; a entrevista visava identificar
preliminarmente a existência de indicadores de ansiedade
através da descrkâo da queixa, da aplicaçâo do Inventârio
de Ansiedade (BAI) de Beck e da anélise dos dados
obtidos no preenchimento de um questionério de histöria
de vida. Os atendimentos foram conduzidos pelos
autores. Ao final da intervençâo foi reaplicado o
inventârio e solicitado uma avaliaçâo dos participantes.
Medidas obtidas através do inventârio de ansiedade (BAI)
mostraram mudanças quantificéveis para algurts dos
participantes. A intervençâo foi avaliada positivamente.
Estes resultados foram comparados com aqueles
encontrados na literatura com grupos e/ou atendimento
individual. As discussöes versarâo sobre as condköes,
facilidades ou dificuldades do atendimento em grupo em
Anélise do comportamento.

Palavras-chàve: Transtorno de ansiedade, atendimento tnl;
gntpo, terapia comportamental.

''Doutora em Psicologia - Professora da Universidade de
Passo Fundo/lts

Palavras-chave: UT$' Enjermagem; Morte

SAU 51 ACONSELHAMENTO PSICOTERAPZUTICO
EM GRUPO A INDM DUOS COM TRANSTORNO DE
ANSIEDADE. Eloisa s'é'rlu Zanetti (*), Giovana Corsi (*) &
MJ/'I de Jesus DtIl(c dos Reis. (Dqmrtamento de
Psicologia/uFscar-sp).

Por sua alta incidência na populaçâo em geral e pelos
sofrimentos ffsico-psicolögicos presentes na vida dos
portadores de trartstomos ansiosos, um nûmero cada vez
maior de estudos tem desenvolvido programas de
intervençâo para esta populaçâo especffica, tentando
minimizar as perdas e produzir uma melhor qualidade de
vida para estes indivfduos. A terapia comportamental em
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SAU 52 COMPORTAMENTO AUTO-REFERIDO DE
ADESXO, ESTM TCGIAS DE ENFRENTAMENTO E
PERCEPG O DA DOENCA: UM ESTUDO
EMPLOIGTURIO ENTRE PACIENTES COM MOLA EM
TRATAMENTO AMBULATORIAL. ZUNNO, P.**;
QUA YLE, J.; LUCIA, M.C.; ZUGAIB, M. (Divisâb de
Psicologia e Divisà'o de Cll-nica Obstétrica do Hospital das
Cllnicas da nclllflfp;l de Medicina da USP).

A moléstia trofoblâstica gestacional ou ''mola'' tem sua
origem em alteraçöes que atingem o trofoblasto, porém o
mecanismo exato de sua fisiopatogenia ainda é
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desconhecido. O nome ''mola'' surgiu em funçào de seu
aspecto ser semelhante ao de uma mola propriamente
dita. O tratamento inicial da moléstia trofoblâstica
gestacional requer a presença semanal das pacientes em
ambulatério para coleta de exames e consulta médica,
podendo durar de 1 a 2 anos. Em funçio destes fatores,
muitos estudos referem a nâo adesâo de pacientes com
mola ao tratamento médico proposto. Este estudo visou
analisar como se caracteriza o comportamento auto-
referido de adesâo, estratégias de enfrentamento (coping)
e percepçâo da doença. O estudo foi realizado com 30
pacientes com diagnöstico de mola, entre 18 e 44 anos, nas
mais diversas fases de tratamento ambulatorial da na
Clfnica Obstétrica do Hospital das Clfnicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de Sâo Paulo (FMUSP),
durante o perfodo de agosto à dezembro de 2001. Os
instrumentos utilizados foram entrevista semidirigida,
Inventârio de Mecanismos de Coping e Mini-Exame do
Estado Mental (MEM). Este ûltimo foi utilizado para
avaliar as condköes cognitivas das pacientes como
critério de inclusâo. Foi possfvel verificar que 83% das
pacientes estudadas afirmaram seguir sempre as
recomendaçöes médicas. Quanto à percepçâo da doença,
43% cortsideram a doença muito grave ou grave, 50%
pouco grave ou sem gravidade e 7% nâo soube referir.
Das pacientes que cortsideraram a doença como pouco
grave ou sem gravidade (500/4, 47% afirmaram que
aderiram sempre ao tratamento proposto. Os dados do
coping revelaram que, de modo geral, as pacientes
apresentaram uma grande tendência a se esquivarem de
situaçöes conflitivas, o que justificaria a predominância
das respostas pouco grave ou sem gravidade no que
concerne à percepçào da doença. Verificou-se também,
ue o fator ''resoluçào de problemas'' presente no copinpq
foi utilizado em grande parte das vezes, o que explicaria o
elevado fndice de adesao das pacientes. Merece destaque
o uso, em grande pal'te das vezes, dos mecanismos de
suporte social e de algumas vezes os de confronto e
responsabilidade. De modo geral, foi possfvel verificar
neste estudo que hâ uma associaçào qualitativa entre
adesâo. mecanismos de enfrentamento e percepçao da
doença, além dos dados refletirem a importância de uma
equipe multiprofissional atuando com estas pacientes, por
elas demandarem recursos que envolvem outras Jreas
além da medicina, tais como servko social e psicologia.

Bolsa FUNDAP

Resumos de Cp?rl&?7/cJfJ(? Cientf' lca
que restringem os atuais modelos a aspectos puramente
racionaisz informativos e de conhecimento, deixando de
fora aspectos mais internos e sociais das pessoas. No
estudo dos comportamentos de auto-cuidado ao câncer de
mama, isto é uma constante. Questöes de estados
emocionais, de personalidade e culturais como o papel de
gênero que influenciam aspectos preventivos de cuidado
com a mama, dos estilos de vida e de percepçöes dos
riscos s;o deixadas de fora ou pouco exploradas. Visando
a construçâo de um modelo estrutural e multi-
dimensional de adesâo a comportamentos de auto-
cuidado ao câncer de mama foi feita uma revisâo das 2
tiltimas décadas sobre modelos cognitivos sociais,
procurando ver grtlpos söciœdemogrJficos, metodologia
utilizada, variâveis extemas aos modelos e o
comportamento preventivo pesquisado (auto-exame da
mama, exame clfnico e mamografia), com o objetivo de
demonstrar forças e fraquezas de 3 modelos mais
utilizados: o M odelo de Crenças em Satide, a Teoria da
Açâo Racional e a Teoria da Aprendizagem Social. A
pesquisa incluiu jornais de psicologia, medicina e
enfermagem e se centrou em estudos empfricos
descritivos e exploratörios. Foram exclufdas pesquisas
que continham outros modelos, bem como aquelas
realizadas apös o diagnöstico do câncer de mama. Essa
revisâo demonstrou que os modelos apresentam em seus
achados inconsistências teöricas significativas e que seus
construtos individuais predizem melhor os
comportamentos preventivos do que quando testados em
sua totalidade. Variéveis externas aos modelos ajudaram,
quase sempre, a aumentar seu poder preditivo e que
efeitos indiretos entre os construtos dos modelos sâo
ainda muito pouco explorados, além de que a maioria das
pesquisas concentra-se no comportamento do auto-exame
da mama, comportamento este que a literatura mostra nâo
ser adequado para os grupos etlrios de maior risco ao
câncer de mama. Os achados evidenciaram a necessidade
de pesquisas que incluam novas variâveis aos atuais
modelos, e espera-se que sirvam de subsfdios teöricos
para a construçâo de modelos de adesào a
comportamentos preventivos ao câncer de mama e como
padröes comparativos dos modelos explicativos
existentes.

Apoio Financeiro: CNPQ
Palavras-chave: câncer de mama, modelos lclrfcps, auto-
cuidado

Palavras-chave: MOM , ADESIO, COPING

SAU 53 REVISAO DE MODELOS TEURICOS DE
ADESâQ A COMPORTAMENTOS DE ALJTO-CUIDADO
AO CANCER DE MAM A: BASE PARA A
CONSTRUG O DE UM MODELO ESTRUTURAL. Suy-
Mej Caroalho de Mendonça Gonçalves''* e Bartholomeu T.
Trocccli tLf+prcllHo de A'cvliflfâb e Pesquisa em Psicologia -
LaLPAM - Universidade de Brast-lia - UnB, Brasl-lia - DF)

SAU 54 ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DE PACIENTES
RECZM.SUBMETIDOS AO TM NSPLANTE DE
MEDULA USSEA.. Cristiane Martins Bueno, Lrika Arantes
ffa Oliveira, Ana Paula M astropietro, M anoel Antônio dos
Santos e /?Jlft) Voltarelli Departanwnto de Psicologia e E'fftlclfûb
da Faculdade de Filosoha Ciências e Letras de Rildrfib Preto -
USP.

A Psicologia Social aplicada à Salide é detentora de vârios
modelos teöricos que procuram explicar comportamentos
de adesâo a tratamentos médicos e/ou preventivos de
saflde. Os efeitos desses modelos geralmente sâo
considerados diretos, fechados e sem efeitos indiretos ou
variéveis que ampliem seu poder preditivo. Em relaçâo às
variéveis, as crfticas se direcionam ao fato da nâo-inclusâo
de variéveis culturais, interpessoais e de personalidade
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Atualmente o Transplante de Medula Ussea (TM0) vem
se constituindo como alternativa eficaz quando os
tratamentos convencionais n:o oferecem bom
prognöstico, como em diversos tipos de neoplasias e
doenças hematolögicas. Por se tratar de um procedimento
que traz sérios riscos para o paciente, podendo levar à
perda da integridade ffsica ou mesmo à morte, o TMO
aparece ao mesmo tempo como um tratamento salvador e
ameaçador, como possibilidade de resgate da salide e
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como risco de vida, acarretando uma série de implicaçöes sua doença, prognöstico, tratamento e concomitante a
ffsicas e psicossociais. Tendo-se em vista a necessidade de este, tem uma funçâo terapêutica uma vez que possibilita
avaliar o impacto psicossocial do TMO, este estudo tem ao paciente verbalizar, refletir e confrontar-se com as
por objetivo caracterizar, do ponto de vista do questöes pertinentes ao processo de vida, doença,
funcionamento psicolögico e social, os pacientes recém- intemaçào e até mesmo favorece a elaboraçâo e adaptaçâo
transplantados (hâ menos de 100 dias) vinculados à à condiçâo de Ser ou Estar doente. O instrumento descrito
Unidade de Transplante de Medula dssea do Hospital é aplicado pela equipe de Psicologia Hospitalar do HC-
das Clfnicas da Faculdade de Medicina de Ribeirâo Preto- UFU (Uberlândia, MG), sendo, portanto o meio utilizado
USP, que freqùentam o Hospital Dia. Os instrumentos neste e nos demais casos durante o estsgio
utilizados foram: Entrevista semi-estruturada, o supervisionado em Psicologia da Satîde nesta institukâo.
Inventârio de Sintomas de Stress para adultos de Lipp- O presente relato refere-se ao paciente S.R.S, masculino,
ISSL, o Inventârio de Ansiedade Traw-Estado (IDATE), O 24 anos, 10 grau incompleto, amasiado, vftima de trauma
Inventârio de Depressào de Beck (BDl), e a Escala raquimedular o qual resultou em tetraplegia fllcida
Genérica de Qualidade de Vida - Medical Outcomes levando-o à ventilaçào mecânica contfnua hl cinco meses.
Short-fbrm Health Survey (SF- 3$. A coleta de dados Demortstra, desde o infcio, ter uma postura biöfila frente à
ocorreu no momento imediatamente posterior ao TMO doença e a vida, ser receptivo e cooperativo no que tange
(HD).Os sujeitos encontravam-se em Ribeirâo Preto e aos atendimentos e acompanhamento psicolögico.
tinham retornos diârios ao Hospital-Dia, ocasiâo em que Utilizou-se de alguns mecanismos de defesa menos
foi realizada a proposta da tarefa e a coleta de dados. adaptativos face à sua realidade, tais como: negaçâo,
Algurks dados também foram coletados no GATMO idealizaçâo, formaçâo reativa e racionalizaçâo. Quanto ao
tGntpo de Apoio ao Trartsplantado de Medula Ussea), exame psfquico observou-se que o mesmo apresenta a
durante o perfodo acima referido. Devido ao grande maioria de suas funçöes preservadas (consciência clfnica,
ntîmero de instrtlmentos, apesar de serem de fâcil e sertso percepçâo, pensamento, linguagem, memöria,
ràpida aplicaçao, dividiu-se a coleta em duas sessöes As inteligência / cogniçâo), porém, notou-se certa
entrevistas foram gravadas em âudio e foi seguido um despersonalizaçâo, alteraçöes no eu ffsico / psfquico e na
roteiro semi-estruturado previamente estabelecido, orientaçâo autopsfquica - estranheza de si mesmo. Mas,
aplicado individualmente, em situaçâo face-a-face. Os no decorrer dos atendimentos percebeu-se o quanto o
demais irtstrumentos foram aplicados segundo os paciente ressignificou e elaborou parcialmente suas
procedimentos preconizados na literatura especializada. perdas biopsicossociais, dentre elas: limitaçâo de
As entrevistas foram transcdtas e em sua anâlise foi atividades, perda da autonomia, modificaçâo do esquema
utilizada uma abordagem qualitativa, a anélise de corporal, conflitos quanto à sexualidade e outras
conteédo temâtica. As demais técnicas foram cotadas manifestaçöes psfquicas e comportamentais. Em relaçâo

de cada aos conflitos abordados notaram-se ansiedade frente asegundo as recomendaçöes especfficas
irstrumento. Os resultados mostraram, no tocante à
qualidade de vida dos sujeitos, um rebaixamento na
capacidade funcional e ffsica, dado esperado na fase pös-
TM O. Interessantemente, a salide mental é o item melhor
preservado. Os sujeitos apresentaram nfveis de ansiedade
e depressào dentro do esperado, mas o estresse mostrou-
se presente nos sujeitos que se encontravam na fase de
resistência ao estresse. Espera-se que os resultados desse
trabalho possam vir a contribuir para a implementaçào de
estratégias de intervençöes psicossociais, visando auxiliar
a retomada de vida de pacientes submetidos ao TMO.

SAU 55 TETM PLEGIA NO CONTEXTO
HOSPITALAR: RELATO DE UMA EXPEG NCIA DE
ESTXGIO. Cristiane Velloso* e Mércia Oliveira Prata (Scrpifp
de Psicologia Hospitalar - Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia-MG).

tetraplegia, angûstias de morte e existencial, privaçöes
söciœfamiliar e sexual e baixa auto-estima. A partir do
levantamento dos principais focos de conflito, emergiram-
se as hipöteses diagnösticas: Transtomo de Estresse
Agudo (Fd3.O); Trarkstorno de Estresse Pös-Traumâtico
(F-43.1); Hipomania (F-30.0); Problemas Relacionados ao
Ambiente Social (Z-60) e Outros Eventos da Vida
Estressantes Afetando a Famflia e Lar (Z-63.7). Como
conduta terapêutica adotou-se a psicoterapia breve focal
em relaçâo aos conflitos detectados, intervindo junto à
equipe multiprofissional, e também, buscando orientar e
acompanhar a famflia. Conclui-se que o principal
pressuposto da atividade do psicölogo no Hospital Geral
é resgatar a visâo do indivfduo como um todo, um ser
biopsicossocioespiritual, pois a permanência constante do
paciente no leito implica na emergência de conflitos
intrapsfquicos, sociais, culturais e religiosos.

Palavras-chave: Psicoterapia Breve; Tetraplegia; Tcntfénci;l
Bi6hla.

Ao longo de 10 anos, o Roteiro de Avaliaç:o Psicolögica
Aplicada ao Hospital Geral, vem-se aprimorando e
auxiliando inlimeros profissionais da Psicologia da Satide
na rotina hospitalar como excelente instrumento de
trabalho e pesquisa. Tal irtstrumento constitui-se numa
entrevista semi-dirigida que possui como fundamentos
identificar o paciente e analisar os itens: estado emocional
geral, seqttelas emocionais do mesmo, temperamento
emocional observado, postura frente à doença e a vida,
questionério especffico acerca do adoecer, avaliaçâo
psicossocial, exame psfquico, manifestaçöes psfquicas e
comportamentais, diagnöstico psicolögico, focos
principais, conduta e sfntese. O objetivo desta ferramenta
é avaliar o processo evolutivo da relaçâo do paciente com

362

SAU 56 A MORTE NA FORMAIAO MO ICA. Alberto
Manuel Quintana; *camila Guedes Henn; Vabiane Caillava
dos Santos; 'Greici Maaqlia Daltrozo; *Aline Maria Tonetto,
PJI/-JC'Z da Silva Cecim. (Departamento de Psicolqia;
Universidade Federal de Santa M aria - UFSM , Santa M aria,
R&.

O médico tem que enfrentar aos desafios diârios e às
demandas da sittlaçâo de morte. Contudo, estâ
desprovido de elementos que possam ajudâ-lo nessa
tarefa. Pertsamos que todo o indivfduo que se atenha ao
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cuidado com a vida humana deverl estar munido das
ferramentas que 1he perm itam uma intervençâo eficaz,
nâo somente em relaçâo aos aspetos biolögicos, mas
também, àquelas emoçöes por estes desencadeadas.
OBJETIVO: Este trabalho visou recorthecer qual é o lugar
que a formaçâo médica destina ao preparo do futuro
profissional para lidar com a morte. METODOLOGIA: Em
funçio do objetivo do trabalho se optou por uma
metodologia qualitativa sendo utilizadas as técnicas de
entrevistas semi-estruturadas com professores de um
curso de medicina e observaçâo participante no Pronto
Atendimento, nas aulas de Anatomia e de Clfnica Médica
1, e nas UTls adulto e pediâtrica do hospital escola ligado
ao respectivo curso. Inicialmente efetuou-se um
levantamento do ntîmero de vezes que a temética da
morte é abordada nos programas. A escolha dos
entrevistados recaiu sobre aqueles docentes que: 1)
ministram disciplinas onde se identificou a referência à
morte no levantamento dos contelidos programàticos; 2)
nas suas aulas abordam questöes ligadas a doenças graves
ou pacientes terminais; 3) nas suas aulas pràticas lidam
com cadâveres humanos ou animais (Anatomia, técnica
cinirgica em cadâveres, fisiologia e medicina legal). No
total foram realizadas quatorze entrevistas.
RESULTADOS: O trabalho se centralizou sobre como
estes profissionais-professores representam ser a melhor
forma de lidar com situaçöes de morte no exercfcio da
profissâo. Observou-se que das três disciplinas que fazem
referencia à morte somente uma delas apresenta uma
unidade onde a questâo é tratada desde o ponto de vista
psicossocial. Nas entrevistas os professores reconhecem
que certas cadeiras, como Anatomia, Técnica Cinirgica e
Anestesiolögica Experimentais e Técnica Cinirgica em
Cadâver, dentre outras, geram arksiedade no aluno, assim
como o exercfcio da profissâo causarâ artsiedade no
profissional levando a ser esta a profissâo com maior
incidência de suicfdios e menor expectativa de vida. A
morte de pacientes também é identificada como um
momento particularmente traumatizante dentro da vida
profissional, como algo gerador de frtlstraçâo para o
médico. Contudo, em seus depoimentos, o corpo docente
expressa a inexistência de açôes pedagögicas que visem
preparar o aluno a trabalhar com estas situaçöes e acredita
que a melhor forma de lidar com elas é ignorando-as pois
o aluno ''naturalmente'' vai se acostumar, se habituar e
assim superar essas sittlaçöes traumâticas, principalmente
através da repetkâo das mesmas. Podemos concluir que a
ausência de abordagem da questâo da morte nos
curriculurts nâo se deve a algo que por descuido nâo foi
contemplado. Pelo contrério, esta falta espelha bem a
forma como a angtistia dos alunos frente à morte é
trabalhada pelos professores, qual seja, sendo ignorada.
Pode-se cortsiderar também que é na repetkâo da situaçâo
angustiante que, paulatinamente, o futuro profissional vai
controlando sua angtîstia, sem necessidade de se tocar no
assunto. A expectativa é de que e1e aprenda duas coisas: a
controlar suas emoçöes e a nâo falar sobre elas.

Apoio: CNPq/FAPERGS

Palavras-chave: Ensino M édico, Psicologia Hospitalar,
Morte.

- Resumos de Ct?azl/r/fclllt? Cientsca
(Mestrado em Saûde Pûblica, Universidade Federal ff0 Ceark
hrtaleza - CE)

O objetivo dessa pesquisa foi de contribuir para o estudo e
conhecimento da resiliência e sua possibilidade de
utilizaçào como intervençâo em modelos de satide
utilizando a promoçào da satîde como estratégia.
Resiliência é um conceito que vem sendo discutido nas
ciências humanas desde a década de 70, considerado
como uma capacidade de pessoas em se adaptar e superar
de maneira construtiva situaçöes adversas. Deste modo, a
resiliência procura enfatizar pontos e caracterfsticas
positivas como auto estima elevada, capacidade em
resolver problemas, esperança e fé, sentido de propösito e
f'uturo, entre outros como fundamentais a serem
desenvolvidas e fortalecidas no ser humano para que este
possa lidar positivamente diante de situaçöes de risco. As
mudanças em relaçâo ao conceito de saûde através
principalmente da promoçào de saûde surgem também
com o propösito de buscar fortalecer pontos positivos em
busca de uma melhor qualidade de vida para todos, as
discussöes acerca da saûde verificadas nas conferências de
satide apontam para uma visào da saflde mais
globalizada, na qual aspectos ligados a condköes Ssicas,
psicolögicas, sociais e ambientais também devam ser
valorizados para se promover satîde. Deste modo parece
possfvel uma articulaçâo da resiliência com a promoçlo
da salidq e açöes de modelos de atençâo à satide como no
caso o Programa Saûde da Famflia, que tem princfpio a
preocupaçao com a cidadania, famflia, participaçâo social,
humanizaçâo do atendimento, entre outros pontos
visando melhorar a satîde da populaçâo. Um dos pontos
do trabalho foi verificar se integrantes do Programa de
Salide da Famflia da comunidade de Canoa Quebrada, no
municfpio de Aracati, Cearé, tinham conhecimento do
conceito da resiliência e se enxergavam como possfvel
uma intervençâo da resiliência em sua atuaçâo. O
instrumento utilizado para a coleta de dados se deu na
forma de entrevistas semi estnlturadas, utilizando-se de
histörias projetivas que simulavam situaçöes de risco
vividas na comunidade como alcoolismo e violência
familiar por exemplo. Esse modelo visava verificar a
existência de caracterfsticas associadas à resiliência na
atuaçâo desses profissionais e a possibilidade de
utilizaçâo de açöes de intervençâo baseadas na resiliência.
Os dados foram analisados a partir de metodologia
qualitativa e o Discurso do Sujeito Coletivo foi o
irtstrumento para organizar e apresentar os dados obtidos.
Os resultados mostraram que caracterfsticas resilientes
apareceram nos discursos dos entrevistados, mesmo sem
ter conhecimento do conceito. Todos concordaram que a
utilizaçâo de modelos de intelvençâo que enfatizem o
desenvolvimento de caracterfsticas positivas podem ser
um passo importante para a melhoria nas condkôes de
satide e qualidade de vida das pessoas. A conclusâo do
trabalho nos mostrou que uma aproximaçâo entre a
resiliência, a promoçâo de salide e modelos de atuaçâo em
satide como o Programa Saûde da Famflia pode ser viâvel,
o conceito pode auxiliar no diagnöstico e planejamento de
novas açöes e intervençöes. Tendo em vista que essas
caracterfsticas sâo fortalecidas nas pessoas e cortstrufdas
através das relaçöes estabelecidas com o meio, podemos
pertsar que a resiliência pode ser utilizada como modelo
de intervençâo nas açöes de salide.

Palavras-chave: Resiliência, pronltxfib de satide e satide da
SAU 57 RESILIZNCIA COMO MODELO DE
INTERVENG O NA iREA DA SAUDE. Ana Mattos 8Hlo
de Alnwida Anlrfl#c*' e Julia Sursis Nobre Ferro Budter
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EM UM PACIENTE ADULTO ATENDIDO NO
AMBULATURIO DE DST/AIDS DA CIDADE DE SiO
CARLOS. Elaine Leme da Silva; A/rlàtllclérfo de DsT(Aids da
cidade de sfib Carlos - SP

SAU 58 CORRELAIAO ENTRE SINTOMATOLOGIA
DEPRESSIVA E SUPORTE SOCIAL EM PUIRPERAS.
Makilim Nunes Baptista; Daniela Scaglione Coutinho e Paulo
R/JHO M orais - Curso de Psicologia da Universidade Briz
Cubas - Mogi das Cruzes, .$#0 Paulo.

O puerpério corkstitui-se em uma das fases em que
ocorrem mudanças significativas na vida da mulher. Este
perfodo acontece posteriormente ao parto, e vai desde a
dequitaçào da placenta, no parto, até a retomada do
organismo matemo às condköes antes da gravidez.
Observa-se, neste perfodo, intertsas alteraçöes hormonais,
sendo que, ao final da gravidez os hormônios como a
progesterona e estrôgenio sâo de cem a duzentas vezes
superior ao do ciclo menstrual. Pode ser também
cortstatada alteraçöes anatômicas e emocionais nesta fase,
sendo os fatores sociais de suma importância para a
proteçâo da puérpera em relaçâo a diversos problemas e
disttirbios, como por exemplo as depressöes. O objetivo
deste trabalho foi o de avaliar a sintomatologia de
depressào pös-parto em uma amostra de mulheres que
procuraram atendimento médico/vacinaçao em um Posto
de Salide e correlacionar com a percepçâo da puérpera em
relaçâo ao supode social recebido de vârias fontes
(provindos da famlsia de origem; famflia do marido;
marido/filhos e amigos). Para realizar esta pesquisa
foram entrevistadas 73 mulheres de um bairro da Zona
Leste da cidade de Sâo Paulo, com idade variando entre
16 e 40 anos, que se encontravam no perfodo de 3 a 6
meses apös o parto, perfodo considerado ideal para
avaliar sintomatologia depressiva. Para a coleta de dados
foram aplicados, de forma individual, um questionârio de
identificaçao, abordando questöes sobre dados söcio-
demogrâficos; um questionârio de avaliaçâo do suporte
social, desenvolvido pelos pesquisadores, avaliando
suporte social provindo do relacionamento da puérpera
com a famflia de origem (7 perguntas), fanu-lia do
companheiro (6 perpmtas), companheiro e filhos (7
perguntas) e com os amigos (8 perpmtas). As perguntas
sobre o suporte social foram formuladas de maneira
ordinal (tipo escala Likert), variando entre 3 a 6 pontos,
sendo que todas eram fechadas e, por tîltimo, a Escala de
Depressâo Pös-parto de Edinburgh (EPDS).
Primeiramente, verificou-se que 32,9% das mulheres desta
amostra apresentou sintomatologia depressiva, de acordo
com a nota de corte para a populaçâo brasileira. A anâlise
das correlaçöes entre o questionârio de avaliaçâo do
suporte social e a EPDS revelou que o suporte social
provindo da famflia de origem foi estatisticamente
significante, enquanto que o suporte provindo da famflia
do marido, bem como o suporte total se mostraram
estatisticamente tendenciosos, todos de fonna negativa e
com intertsidade fraça. O suporte social provindo dos
parceiros nâo foi estatisticamente significante com a
EPDS, contrariando os dados da literam ra. Desta forma,
conclui-se pela existência de uma associaçâo fraca entre
sintomatologia depressiva pös-parto e o suporte social.

Palavras-chave: depressâo; pfcrr/rfo; suporte social

A fase adulta é um perfodo de consolidaçâo e exercfcio de
crenças adquiridas e desenvolvidas em perfodos
anteriores. A mudança de conceitos e de compoltamentos
nessa fase toma-se mais diffcil se comparada com o
perfodo da adolescência, em que os conceitos e
comportamentos estâo em processo de formaçào. Sendo
assim, no que se refere à realidade das DST/Aids no
Brasil, de acordo com a Coordenaçâo Nacional, no
perfodo de 1980-2001, a faixa etlria de indivfduos do sexo
masculino, segundo colocado em ntîmero de casos de
Aids no Brasil, estâ compreendida entre 25 e 29 anos,
perfazendo um total de 19,9% dos infectados. Nessa
direçao, a participaçào das açôes educativas e de saûde
sobre a populaçào adulta constitui um desafio necessârio
para a mudança de comportamentos de risco. Assim, este
trabalho teve como objetivo caracterizar as principais
concepçöes que dificultam a adesâo ao uso do
preservativo nas prâticas sexuais de adultos, a partir da
reflexào sobre o relato de um sujeito em entrevista
ambulatorial, com a psicöloga. A metodologia é composta
por: a) Sujeito - um do sexo masculino, 28 anos,
heterossexual, caminhoneiro de profissâo, solteiro, sem
filhos, 1o grau completo, e renda de dois salârios
mfnimos. O sujeito compareceu ao Ambulatörio de
DST/Aids através de encaminhamento feito por clfnico-
geral de um Posto de Satide da cidade. b) Procedimento -
o irkstrumento utilizado foi uma entrevista clfnica semi-
estruturada e aplicada individualmente, com objetivo de;
1) oferecer aconselhamento em DST/Aids; 2) solicitaçào
de exame anti-l-llv e, 3) fomecimento de preservativo. O
aconselhamento e o fornecimento de preservativo foram
efetuados pela psicöloga, e teve duraçâo de 30 minutos; e,
separadamente, a solicitaçâo de exame foi efemada pela
enfermeira. c) Os dados obtidos indicam que o sujeito
teve, nos tîltimos doze meses, de 02 a 04 parceiras sexuais
sem uso de preservativo. A anâlise indica que: a) as
informaçöes sobre trarusmissào e prevençâo do vfrus HlV
sâo kksuficientes e vinculadas à concepçâo de ''grupo de
riscon, o que fortalece a crença inadequada da
''invulnerabilidade''; b) hâ dificuldade de comunicaçâo
com a parceira sexual para discutir prevençâo; c) hâ
preconceito e irtformaçâo irksuficiente quanto ao uso do
preservativo; e d) desconhecimento da fase assintomética
da doença. Nessa direçâo, para maior adesâo ao uso de
preservativo entre adultos entende-se como sendo
necess/rio que equipes de satide multidisciplinares,
engajadas na prevençâo de DST/Aids, desenvolvam um
espaço sistemâtico de discussâo junto a essa faixa etâria,
tanto nos locais de trabalho quanto nos serviços de satide
ptiblica, buscando fornecer orientaçâo adequada das
formas de prevençâo; refletir sobre a necessidade de
abandonar préticas sexuais de risco, cortsolidadas na fase
adulta; bem como abordar crenças distorcidas tal como o
''mito da invulnerabilidade''. Esse contexto propicia, a
nfvel individual, a abordagem de temas relativos ao
fortalecimento do auto-conceito e treino de
comportamento assertivo.

Palavras-chave: Concenöesladulto/prevençno

SAU 59 CONCFX ES QUE INTERFEREM NA
ADOG O DE PM TICAS PREVENTIVAS EM DST/AIDS
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SAU 60 MODELO PARA PREVENCAO EM SAUDE: cortscientizaçào, convivência e respeito das diferenças
BRINCANDO COM A DIABETES.. lûlio Char Btlrr: biopsicossociais.
sousaw, Tatiana Lins f'cnwndcsx', M agda ycrscsc carvalho** Departamento de Psicologia, ccnfrn universitério de Palavras-chave: Lûdico, Sbgfk, DiabetesB
ranco (
nrrrsfpc, Brag-lia - Dn

O objetivo deste trabalho é a promoçào do bem estar ffsico
e mental por meio da aquiskào de conceitos de educaçâo
em satide. Dentro desse contexto pretendeu-se informar
os conceitos blsicos de satide, elucidar diferenças
individuais e estabelecer interelaçao pessoal. Inicialmente
constnliu-se um jogo, para atender o contetido
programâtico da disciplina de Laboratörio de Fisiologia
Humana III do curso de Psicologia da Faculdade de
Ciências da Satîde do Centro Universitârio de Brasûia/DF
- UniCEUB, para promover prevençâo e conhecimentos a
respeito da diabetes e ensinar como alunos nâo diabéticos
podem lidar na convivência diâria com os portadores da
sfndrome. Com os resultados obtidos na primeira
aplicaçào desse irtstrumento, reformulou-se as questöes
do jogo consideradas inadequadas e deu-se continuidade
a este estudo no decorrer dos dois liltimos semestres.
Quando transformamos algo que queremos ensinar a uma
criança em brincadeira estamos tomando a atividade mais
razerosa do que se fosse colocada de formaP
convencional, o que tom a mais estimulante o
aprendizado. Durante a preparaçâo do instrumento
verificou-se a necessidade de elaborar um projeto que
enfocasse a impodância da educaçâo para a satide na
melhoria da qualidade de vida, especialmente nos
pol-tadores de doenças crônicas, pois estas englobam nâo
somente um conjunto de sintomas, mas também todo um
processo biopsicossocial onde sofrem o doente, a famflia e
todos aqueles que o rodeiam, estando a diabetes inserida
nesse contexto. O instrumento é constitufdo por um
cavalete contendo vârias cartolinas ilustradas e um
caminho, que tem formato de trilha sinuosa, contendo
desenhos especfficos que correspondem a assuntos
referentes a prevençâo e tratamento sobre a diabetes. As
crianças participaram ativamente, pois os pinos eram
eleitos a partir da escolha do grupo que indicava um
representante para andar na trilha. Todos os componentes
colaboravam respondendo as questöes que eram
solicitadas a respeito da diabetes a partir do nlimero
sorteado no dado gigante. O projeto foi aplicado em 100
crianças nâo portadoras de diabetes, de oito a dez anos de
idade, cursando a terceira série do ertsino fundamental de
escolas ptiblicas e privadas desta cidade. Até o presente
momento quatro irtstituköes de ensino propiciaram a
aplicaçâo do jogo, o que possibilitou condkôes favorâveis
para a realizaçâo das modificaçöes necessârias, levando ao
aprimoramento do mesmo, possibilitando a coleta de
dados para cortfirmar os objetivos propostos. Para
avaliaçâo dos resultados obtidos aplicou-se um
questionério antes e apös o uso do instrumento de
pesquisa. E assim pôde-se inferir que a atividade lfldica
facilitou a assimilaçâo do contetido. Ao utilizar este
recurso como instrumento para promoçâo da aquiskâo de
conceitos complexos de satîde percebeu-se a incorporaçâo
à realidade da criança hâbitos adequados para o seu bom
desenvolvimento. Concluiu-se que o estudo à respeito da
diabetes em crianças nâo necessariamente portadora desta
sfndrome possibilita o conhecimento das limitaçôes
pessoais, além de estimular os bons hâbitos alimentares.
Ta1 fato poderâ ser elemento estimulador da formaçâo de
indivfduos plenos, saudâveis e que contribuirâo na
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SAU 61 ADESâO A COMPORTAMENTOS DE
CONTROLE DO DIABETES POR UM GRUPO DE
PACIENTES. Marilia Ferreira Dela Coleta, Jacqueline Ferraz
da Costa Marangoni*, Luciana Pereira de Lima'', MJH; Amélia
Chantnla M aximiano*, M aria Aparecida da Silva Moreira'',
Patnkia Soares Silva* , Paula Mircia Ferreira Baccelli*
(Faculdade de Psicologia, Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, MG)

Uma das doenças crônicas que mais mata no mundo é o
diabetes mellitus e o seu controle depende de três
comportamentos essenciais: dieta balanceada, prltica
regular de exercfcios ffsicos e uso correto de
medicamento. Este estudo teve como objetivo verificar
crenças e comportamentos a respeito da satîde e da
doença para um grupo de pacientes diabéticos de uma
unidade municipal de satide de Uberlândia. Como
irstrumento foi utilizado um questionério contendo oito
questöes, entre abertas e fechadas, referentes ao sexo,
idade, grau de escolaridade, crenças e adesâo aos
comportamentos de controle da doença. Aplicou-se
também a escala de locus de controle da salide para
verificar a percepçâo dos pacientes sobre quem ou o que
controla seu estado de satide, se e1e mesmo, outras
pessoas ou o acaso. Para a coleta de dados , a equipe de
pesquisa participou de uma reuniào mensal do grupo de
diabéticos, esclarecendo a forma e os objetivos do estudo,
seu carâter de participaçâo voluntâria e anônima e
solicitando a colaboraçâo de cada um. Apös as entrevistas
individuais, foram obtidos 25 questionârios e 25 escalas
referentes a 10 participantes do sexo masculino e 15 do
sexo femirtino. Os resultados mostraram que a maioria
dos sujeitos se encontra na faixa etéria entre 41 e 80 anos
de idade e possuem diferentes nfveis de escolaridade. Em
relaçâo à prética regular de exercfcios ffsicos, 16
participantes responderam afirmativamente, alegando
como motivos principais os beneffcios para a satide e o
controle do peso; os 9 participantes que nâo praticam
exercfcios ffsicos justificam a nâo adesâo pela falta de
tempo e preguka, apesar de 7 deles declararem a intençâo
de iniciar a prâtica. No que diz respeito ao cortsumo de
doces, 13 indivfduos responderam afirmativamente e
quanto ao uso correto da insulina ou medicamento, cinco
indivfduos mostraram-se inadequados, sendo os motivos
destes o esquecimento e por acreditar ser desnecessârio. A
média da taxa de glicemia entre os sujeitos foi de 169
mg/dl, entretanto esta taxa variou de 94 a 300 mg/dl,
quando o normal seria entre 70 mg/dl e 126mg/d1.
Quando questionados sobre os motivos para estar
participando do gnlpo, a maioria afirmou ser por
aconselhamento médico, para obter maior conhecimento
sobre a doença ou apoio de diabéticos. As médias dos
sujeitos nas dimersöes de locus de controle da satide
foram de 25,0 para intem alidade, 21,4 para externalidade-
outros poderosos e 17,6 para externalidade-acaso. Estes
resultados sâo semelhantes aos de outros esm dos feitos
com doentes crônicos, onde a crença nos ''outros
poderosos'' para a satide (médico, faml4ia,...l é mais alta
do que em amostras de indivfduos saudâveis. Observou-
se que algurts indivfduos portadores de diabetes nâo
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praticam os comportamentos de controle da doença, o que cheiro folle. Geralmente, os remédios receitados, exercem
pode vir a ser fatal para os mesmos. f: evidente a eficiência sobre as dores de cabeça e destinam-se também
importância de manter o atendimento gratuito a estes para o tratamento de trartstomos de humor, artsiedade e
grupos, para fomecer os conhecimentos sobre a doença, controle da pressâo arterial.
visando o controle adequado das taxas glicêmicas pelo Fi

nanciador: PIBIQ/CNPq - UFSCpröprio indivfduo
.
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SAU 62 CEFALCIA CRôNICA, UG NSTORNOS
AFETIVOS E TRABALHO: RELAIXES VERIFICADAS?
Dianne Françoise Wnfcj*; Roberto Moraes Crlzz; Emanuella
Melina da Silva*; Josiane Albanés*; George Speck Pereira*;
Ratiuska Carolina*. (Lc5nrJlJHc de Psicologia do Trabalho,
Universidade Federal de Santa CJIJH/J, Florianôpolis, SC)

Esta pesquisa tem como objetivo verificar a incidência de
transtomos afetivos (como depressao, mania, arusiedade)
em trabalhadores que apresentam diagnöstico de cefaléias
crônicas, tendo como enfoques os transtomos afetivos, as
cefaléias crônicas e o trabalho realizado pelo sujeito.' 

Busca compreender a multidimerksionalidade da dor e as
formas de manifestaçâo dos transtom os afetivos, visando
a diminukâo do sofrimento das pessoas e
cortsequentemente melhorando sua qualidade de vida. A
amostra é composta por cerca de 30 pessoas de ambos os
sexos, de diferentes idades, diferentes nfveis de
escolaridade, söcio-culturais e econômicos, que
apresentam diagnöstico médico de cefaléia crônica. Do
utilizados para ta1 uma anamnese clfnico-ocupacional,
gravada em fita k7, e o teste SCL-90-R (Sympton
Checklist), inventârio de sintomas, que visa identificar
padröes de sintomas psicolögicos e psicopatolögicos
associados à vivência de dor, presentes em um
detenninado perfodo de tempo. Como aspectos relevantes
podemos observar que a maioria das dores sentidas têm
interusidade fortes ou moderada, sâo de padrâo latejante,
comum nas ertxaquecas, e como fisgada, pontada, apertâo
e tertsâo (comum nas cefaléias tensionais). O
aparecimento das primeiras dores de cabeça dâ-se
principalmente na adolescência e a maioria dos
participantes afirmam terem familiares com histörico de
cefaléia ou apresentaçâo dos mesmos sintomas. Os
sintomas comuns nos perfodos de dor sâ0: ânsia de
vôrnito, enjôo, tonturas, cartsaço ffsico, sonolência, dor
muscular, tremores, sensibilidade olfativa, auditiva e
luminosa, retraimento sociat ma1 humor, depressâo,
interusificaçâo do choro, irritaçâo, ansiedade, nervosismo e
agitaçâo psicomotora. Mais de 50% dos entrevistados nâo
tem uma boa qualidade de sono, dormem pouco, têm
dificuldades em adormecer, têm o sono muito agitado,
acordam diversas vezes durante a noite e hâ a presença de
pesadelos (muitas vezes, esses pesadelos apresentam
contetido paranöico). Problemas de relacionamento
interpessoal, social nâo sâo enfatizados nos discursos dos
entrevistados, bem como problemas de relacionamento de
ordem conjugal e familiar. Entretanto, referem-se muito a
uma necessidade de isolamento nos perfodos de doc
referem-se também a uma initabilidade e agressividade
dirigida às pessoas que estâo à sua volta durante esses
perfodos. Em relaçâo ao trabalho nâo sâo verbalizados
incômodos que possam provocar ou intensificar as dores
de cabeça. Porém, sâo relatadas dificuldades quanto a
realizaçâo e finalizaçâo de tarefas. O que pode estar
interferindo na manutençâo das dores é o barulho e o

A sertsaçâo de artsiedade é uma vivência comum a
qualquer ser humano, porém, uma outra fonna de encarar
a ansiedade é associâ-la a estfmulos aversivos, ou seja,
devido às vivências do paciente, uma cirurgia pode lhe
ser aversiva, e daf entào, vir a desencadear um perfodo
ansiogênico. Esta resposta de ansiedade muitas vezes
pode ocasionar conseqûências negativas quando uma
pessoa é submetida a uma cirurgia. A presente pesquisa
foi realizada em dois hospitais com as pacientes do Setor
de Ginecologia, e buscou verificar o nfvel de ansiedade
em mulheres acometidas por problemas relacionados ao
ûtero, e submetidas a uma histerectomia, bem como
identificar fatores que podem estar influenciando o nfvel
de arsiedade na situaçâo pré-cinirgica. Foram
entrevistadas 30 mulheres, no perfodo compreendido
entre agosto e setembro de 2001. Em relaçào a faixa etâria,
houve predominância entre os 36 e os 50 anos para a
realizaçâo da histerectomia. No entanto, a partir dos 30
anos a mesma jâ é realizada, ocorrendo até mesmo apös
os 60 anos. A ocorrência da cirurgia nesta faixa etâria
justifica-se pelo fato de que neste perfodo a grande
maioria das mulheres encontra-se casada, com vida sexual
ativa, ficando assim, mais vulnerâveis a infecçöes
ginecolögicas, problemas uterinos, e cortseqùente
necessidade de uma histerectomia. Utilizou-se como
instmmentos: um questionârio e o lnventârio de
ansiedade traço-estado IIDA-FEI. Os resultados revelaram
que 17 mulheres apresentaram estado de artsiedade alto,
sendo que destas, 7 apresentaram traço também alto, 8
apresentaram traço médio e 2 apresentaram traço baixo.
Observou-se também que 8 mulheres apresentaram
estado de ansiedade médio, sendo que 5 apresentaram
traço também médio, 1 apresentou traço baixo, e 2
apresentaram traço alto. Por fim, 5 mulheres
apresentaram estado de artsiedade considerado baixo,
sendo que 3 também obtiveram traço baixo, e 2 obtiveram
traço médio. Concluindo, a alteraçâo do estado de
ansiedade em relaçâo a uma cirurgia, pode ter as mais
variadas explicaçöes, seja experiências negativas com
cirurgias anteriores, falta de conhecimento da cirurgia, ou
até mesmo fatores nâo relacionados com a cirurgia, como
preocupaçöes com a fanu-lia que esté em casa, com o
trabalho que foi interrompido, enfim, com a quebra do
domfnio de si mesmo. Através das respostas obtidas,
obsewou-se a necessidade de um acompanhamento a
estas mulheres na sittzaçâo pré-cinirgica, a fim de que elas
fiquem menos arksiosas, conhecedoras de seu problema e
do procedimento a que serâo submetidas, tom ando assim,
o processo de internaçâo frente a iminência de uma
cinzrgia, menos ameaçador a sua integridade ffsica e
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SAU 63 AVALIAC O DA ANSIEDADE EM
MULHERES SUBMETIDAS A HISTERECTOMIA.
Ciovana Delvan Stuhler A'f?i c Camilla Volpato ;r0cH71à,*
(Universidade do Vale do Itajai - UNf Uz4Lf)
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texto é referente a uma comunicaçào cientffica.
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SAU 64 O ESTUDO DA DEPRESSAO: RELATO DE
EXPERIINCIA DE UMA APROXIMACAO ENTRE A
PSICOLOGIA E A ACUPUNTUM . Giuliano Antonio de
Gcdo

,y. Pagotti* Universidade Federal de Uberlândia
Uberlandia M G.

Palavras-chave: Acupuntura, depressno, psicologia

sAU 65 SINDROME DE BURNOLTT EM
PSICULOGOS. Letlkia Silveira Rflnlos'', Rlayne Leite de
Abreu*, lngH;! Stoll*, Rosana Aveline Baumgardt*
(Universidade do 7c!c do Rio dos Sinos, ,$J() Leopoloâo, R5),
Liliana Anl(@/7t) Magalhâes Gt/inîcrf-fcs, Maria Elenice Quelbo
Areias (Universidade Estadual de Campinas), Marco Antônio
Pereira Teixeira- (Universidade Regional Integrada, Erecbim,
RS) e Christian Haq Rristensen- (Universidade ffc Vale do
Rio dos Sinos, .$f7() Leopoldo, RS)

Bumout é uma sfndrome que se refere ao desgaste pessoal
na atividade profissional, sendo usualmente descrita ao
longo de três dimensöes: exaustâo emocional,
despersonalizaçâo e envolvimento pessoal no trabalho.
Burnout afeta principalmente trabalhadores que
dependem de intenso contato social para realizar sua
atividade, entre eles os profissionais que atuam na ârea de
salide mental. O objetivo principal deste trabalho foi
investigar os fatores que compöem a sfndrome de bumout
em psicölogos em ftlnçào do tempo de attlaçào
profissional. Para tanto, compôs-se uma amostra formada
por dois grupos de psicölogos: formados hâ mais de 15
anos e formados hâ no mâximo 5 anos (foram
selecionados aleatoriamente 600 possfveis participantes a
partir dos registros no Cortselho Regional de Psicologia -
7a Regiâo). Foram enviados pelo correio uma cal'ta de
apresentaçâo, um envelope selado e auto-endereçado
(para retorno dos questionârios) e os seguintes
irtstrumentos: Questionârio sobre dados de atuaçâo
profissional, Inventlrio Maslach de Bumout (MBI) e
Questionârio sobre Estresse, Salide Mental e Trabalho
(SWS-Survey). O levantamento inicial dos dados indicou
um total de 123 casos vllidos retornados, distribufdos
entre os dois grupos: Grupo I (62 psicölogos formados
entre 1971-1984) e Grupo 11 (61 psicölogos formados entre
1995-1998). A média de idade foi de 40,21 anos (d. p. 9,71),
com um grande predomfnio de mulheres (93,490/0) na
amostra. O MBI, em suas três dimertsöes, apresentou
elevada consistência interna (alpha de Cronbach):
exaustâo emocional (0,86), despersonalizaçâo (0,80) e
envolvimento no trabalho (0,76). Quando comparados os
dois grupos em relaçâo às dimertsöes de Burnout, foram
observadas diferenças estatisticamente significativas
apenas em ''envolvimento no trabalho'', com o Grupo I
apresentando maior média (t=2,90; p=0,004). Foram
analisadas ainda as âreas de attlaçâo profissional,
cortsiderando aqueles psicölogos com atuaçâo na érea
clfnica (n=73) e psicölogos com atuaçâo em outras âreas
(agrupados, n=49). Foram observadas diferenças
significativas entre os dois grupos para as variâveis
''exaustâo emocional'' (t=-2,71; p=0,008) e
''despersonalizaçâo'' (t=-3,56; p=0,001), com o gnlpo de
psicölogos nâo-clfnicos obtendo escores mais elevados.
Finalmente, quando os fatores idade e renda foram
correlacionados com as dimensöes do MBI, destacou-se a
correlaçâo entre renda e ''exaustâo emocional'' (r=0,22;
p=0,014). Embora deva-se cortsiderar as limitaçöes
metodolögicas do estudo (como a auto-seleçâo dos
participantes que optaram por responder a pesquisa), vale
destacar o maior envolvimento pessoal no trabalho
apresentado pelo grupo de psicölogos com maior tempo
de atuaçâo profissional. Talvez o tempo de atuaçlo, ao

O presente trabalho apresenta uma aproximaçâo reflexiva
entre a acupuntura e a psicologia, como fonna de intervir
nas manifestaçöes depressivas tendo como base a
experiência desenvolvida em uma Unidade de
Atendimento a Satîde de um bairro da cidade de
Uberlândia, e num Centro de Atendimento de Fisioterapia
e Acupuntura. O ponto de partida baseia-se na depressâo
como uma psicopatologia, uma doença que atinge nào
somente a mente, mas também o corpo do indivfduo. Seu
espectro tem se ampliado, atingindo qualquer pessoa, de
qualquer idade, poskâo social, raça. Os dados de pesquisa
variam significativamente, indicando que, um ntimero de
5% a 15% da populaçâo mundial sofre de depressâo em
um dado momento, o que a torna um problema de salide
ptîblica. Hâ vârios tipos de depressâo e diversas maneiras
de classificâ-la, mas a mais usual classifica as depressöes
como leve, moderada e grave. Existem também diferentes
maneiras de explicar a depressâo sendo inlimeros os
fatores que podem desencadeâ-la. HJ fatores do âmbito
psicolögico, como por exemplo pessoas que superestimam
seus fracassos e subestimam seus sucessos, pessoas
obsessivas, dogmâticas, rfgidas, ansiosas e que nào
demorstram seus sentimentos; do âmbito neuroqufmico,
como a reduçào dos neurotrarksmissores: dopamina,
serotinina e noradrenalina; no âmbito
genético,representado por problemas estrtlturais e no
âmbito energético, identificado pela baixa na açâo motora
e motivacional. Muitas sào as estratégias de intervençâo
para a superaçâo deste problema: a terapêutica
medicamentosa tem sido a mais freqflente nos casos de
depressâo grave, mas apresenta efeitos colaterais
indesejéveis. Nas depressöes leves e moderadas, a
psicoterapia tem sido amplamente utilizada. Uma
terapêutica altemativa para o combate a depressâo, que
nâo provoca efeitos colaterais, e se mostra eficaz, é a
acupuntura, uma técnica chinesa milenar. A acupuntura
tem sua concepçâo em uma base filosöfica taofstas, sendo
voltada para o estudo dos fatores causadores da doença
através da compreertsâo dos vârios sintomas
diagnosticados. Daf decorre a maneira de tratâ-los e das
posturas preventivas. O principal fator causador das
doenças é o desequilfbrio interno, o que exige um
diagnöstico diferencial e uma terapêutica especffica. A
acuptlntllra Proctlra Promover tlma hannonizaçzo
energética do indivfduo, ou seja uma reequilibraçâo. O
que se destaca na relaçâo psicologia acupuntura é a
diferença nos procedimentos diagnösticos para a
identificaçâo da psicopatologia, e na forma de atuaçâo nas
causas e sintomas. Da experiência de atendimentos,
através da acupunmra, a crianças, joverts e adultos em
estado variado de depressâo, nota-se que: pacientes
tratados apenas com a (1) acupuntura apresentam uma
evoluçâo no quadro de reduçâo da depressâo, mas
quando esta técnica esté associada a (2) orientaçâo
psicolögica: escuta compreertsiva, reflexâo conjunta sobre
as causa e sintomas da depressâo, se revela uma eficaz e
râpida evoluçâo do tratamento, hâ reduçâo do abandono
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invés de produzir desgaste, leve ao aprimoramento
profissional que resulta em maior comprometimento com
a profissâo. Por outro lado, parece que os psicölogos nâo-
clfnicos enfrentam maior desgaste profissional do que os
clfnicos. f: possfvel que outras Jreas de atuaçâo (que nâo a
clfnica) imponham demandas ou restrköes que
extrapolam o controle do profissional, causando o
desgaste. Finalmente, é possfvel indagar se a demanda
cultural pelo sucesso profissional mensurado pela renda,
aliada às condiçöes de trabalho em nossa realidade, nâo
estariam conduzindo os profissionais a uma sensaçào de
esgotamento.

Apoio financeiro: UNISINOS

Resumos de Cp/npa/clllp Cientlf' lca
citadas sâo utilizadas cortforme vâo surgindo as queixas
dos pacientes, como dores intensas, medos, ansiedades,
irtsôrtia, dentre outros. O acompanhamento psicolögico à
pacientes queimados tem se mostrado um grande reforço
ao atendimento realizado pela equipe multiprofissional
(médicos, enfermeiros, assistente social e fisioterapeuta),
pois além de facilitar o relacionamento do paciente com
todos os profissionais faz com que o mesmo busque
informar-se acerca de seu estado de recuperaçào,
possfveis seqùelas e reflita sobre sua reintegraçào sodal ,
preparando-se para um enfrentamento adequado acerca
das conseqùências advindas dos ferimentos, como
amputaçöes, cicatrizes, etc. Esta prstica realizada permite
um maior aprimoramento de técnicas psicolögicas nâo
muito utilizadas no contexto clfnico e hospitalar brasileiro
e tem demortstrado ao longo deste trabalho um
instrumento valioso e eficaz .

Palavras-chave: Relaxamento, visualizaçâb, pacientes
queimados

Palavras-chave: Skndrome de Burnout; Pritica Prohssional;
Saûde Mental

sAU 66 VISUALIZAG O E RELAXAMENTO : UMA
CONSTRUG O DO BEM-ESTAR NA INTERVENG O
PSICOLUGICA h PACIENI'ES QUEIMADOS. Armando
Vieira Barbosa, 'Jeovane Comes de fcrfc, * Patnkia FJHJ
Scares, * Randofo dos Santos Jùnior (Faaildade de Psicologia
da Universidade Federal J.e Uberlândia-MG)

SAU 67 MAES COM PROBLEMAS MENTAIS: UM
ESTUDO EXPLORATURIO SOBRE O QUE PENSAM E
SENTEM. Canmlho, A.M.P.; Barbosa, D. C. M. E Kcklzs/lt L.
LlEscola de Enjermagem de Jtiàdrfib Preto/usp)A Unidade de Cinlrgia Plâstica e Queimados existe à 22

anos no Hospital de Clfnicas da Universidade Federal de
Uberlândia-MG, sendo que o acompanhamento e
atendimento psicolögico ocorre a cerca de 15 anos. O
trabalho psicolögico na unidade referida sempre foi feito
por estagiârios do curso de Psicologia, com supervisâo
interna. O objetivo deste trabalho é apresentar um breve
relato das intervençöes realizadas e as técnicas utilizadas
durante os atendimentos. A atual equipe de estagiârios
estâ a cerca de 4 meses na unidade e é composta por 2
alunos e 1 aluna, intercalados de forma que todo dia fica
pelo menos um presente na unidade. Nesse perfodo
foram atendidos 19 pacientes (10 homens e 9 mulheres),
sendo a maioria na faixa dos 15 aos 30 anos (37% e
provenientes de famflias de baixa renda. As queimaduras
consistiram na sua maioria de acidentes domésticos com
gâs de cozinha, gasolina e Jlcool, atingindo acima de 20%
da superffcie corporal ( pré-requisito para internaçâo na
unidade). O tempo médio de permanência na unidade é
10 à 30 dias. A metodologia do trabalho psicolögico na
unidade baseia-se na utilizaçâo de recursos da
Programaçâo Neurolingitfstica (PNL), relaxamento,
visualizaçâo e hipnose, conforme o modelo de M ilton
Erickson. O relaxamento possui eficâcia no combate à
terksöes, estresse, ansiedade e outros transtom os psico-
fisiolögicos, causados por situaçöes conflitantes como
doença crônica e o risco de morte que a mesma predispöe.
As imagerts fomecem uma técnica que permite a geraçâo
de novas experiências, criando-as ta1 como se faz na vida
quando se estabelece, intencionalmente, um novo objeto.
A técnica de imagens mentais serve para limpar as
convicçöes negativas e substituf-las por convicçöes
positivas. Através do uso das imagens durante o processo
de relaxamento podemos dar um outro significado à
situaçöes que fogem do ''bem-estar', ajudando o paciente a
compreender e entender o processo pelo qual estâ
passando por outro ponto de vista. Esse processo é
chamado resignificaçâo na Programaçâo Neurolingûfstica
(PNL). Vale ressaltar que este ''bem-estar'' referido
consiste na salide intepul do indivfduos em que o ffsico e
o psfquico estâo interrelacionados . As técnicas acima
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A despeito de haver vasta literatura na ârea focalizando a
doença mental matema como condkâo de risco para o
desenvolvimento de crianças pouco se tem explorado
sobre o que pensam e sentem mies que vivem a situaç:o
de estar apresentando trartstorno mental e que têm filhos
pequenos (com idades até cinco anos). Este trabalho
propöe-se a fazer uma abordagem exploratöria, de cunho
qualitativo, ao problema através do acesso ao que pertsam
e sentem. Foram entrevistadas 10 mâes em dois
momentos ao longo de um ano. As mulheres eram
pacientes de um servko ambulatorial de satîde mental e
foram contactadas neste local e em suas casas Seguiu-se
um roteiro de entrevista semi-estruturada em que estava
prevista a abordagem aos seguintes temas: l.seu
problema; 2.sua saéde ffsica geral; 3.relacionamento
familiar e conjugal e 4.modos de enfrentamento. As
entrevistas foram analisadas e, de acordo com as
categorias previamente dadas pelos temas das questöes
propostas, procedeu-se ao levantamento e agnzpamento
dos contetidos. Os resultados mostram que: 1. Em relaçâo
ao problema, houve uma predominância de relatos de
initabilidade com marido e filhos, dificuldades em aceitar
regras, especialmente aquelas colocadas por familiares
(para aquelas mulheres que vivem com pais ou parentes);
medo de perder o controle, desârtimo (falta de vontade de
fazer qualquer coisa, cuidar da casa e dos filhos, entre
outras coisas), reaçöes negativas ao nascimento de filhos,
vontade de morrer. 2. Em relaçâo à satide ffsica houve
relatos de dores de cabeça, pressâo sobre a cabeça, doença
dermatolögica mais grave (pênfigo em um caso). 3. Os
relacionamentos na faml-lia foram identificados como
conturbados, em sua maior parte, quer a famflia seja
composta por pais e irmâos quer a famûia seja composta
por marido e filhos. O sentimento de incompreersâo por
parte dos outros esteve presente nos relatos das mâes; a
tensâo em ter que cuidar de uma casa e dos filhos nâo
estando em condiçôes para fazê-lo sozinha e a perda da
guarda dos filhos. .Ainda, no contexto familiar,
dificuldades financeiras apareceram como fator que cerca
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o adoecimento da mulher sobretudo quando é decorrente
da perda de emprego do marido ou ainda de problemas
deste, como alcoolismo. 4. Verificou-se, quanto ao
enfrentamento, que algumas mulheres têm dificuldade
em aderir/aceitar o tratamento (medicamentoso e/ou
psicoterJpico), e sentem-se vigiadas e tolhidas; hâ casos
de aceitaçâo e reconhecimento da necessidade de ajuda
incluindo a busca de outros recursos a partir de
encaminhamentos e orientaçöes do pröprio servko de
satide mental. A anâlise das entrevistas e seu cotejo com
outros trabalhos levam a atentar para questöes chave
como o auxflio às mâes no cuidado com os filhos e criaçâo
de instâncias, nos serviços, que pelmitam um
acompanhamento mais pröximo a essas pacientes,
garantindo a atençio a problemas especfficos enfrentados
por elas.

(CNPV PIBIC e Fundo de Cultura e Extersào da
Universidade de Sâo Paulo).
Palavras-chave: saûde ??:c?llfll, transtonw nCerllc
maternidade

- Resumos de Comunicaçso Cientlf' Ica
como metodologia para esse estudo a abordagem
qualitativa. Os dados foram coletados através de
entrevistas individuais, do tipo semi-estruturadas, com
sete mulheres. Sendo três com Anorexia Nervosa, duas
com Bulimia Nenrsa e duas com Trarkstorno do Comer
Compulsivo. O material gravado foi trartscrito para ser
posteriormente analisado e interpretado. Inicialmente
identificamos as unidades de significaçâo e os ntîcleos de
sentido relacionados ao tema gerador. Em seguida,
destacamos a associaçào de idéias, formando categorias
de anâlise que constitufram os temas centrais. Também
utilizamos como recurso a cortstruçâo de diagramas de
significaçôes, a partir dos quais desenvolvemos nosso
estudo. Os achados da investigaçào revelam semelhanças
e divergências nos três quadros de TA's. Nossa anâlise
revelou: baixa auto-estima, timidez, depressao,
sentimentos de menos- valia e perfeccionismo, relaçâo
mâe- filha superficial, ausência patelma, llistlria de
sobrepeso/ obesidade pessoal e/ou farniliar, desejo de ser
magra, medo mörbido de engordar, prstica
indiscriminada de dietas, uso de mecanismos
inadequados de controle de peso, abusos infantis (ffsico,
emocional, sexual), incentivo pessoal, familiar e/ou söcio-
cultural à prâtica de dietas e à magreza, inadequaçâo do
modelo biomédico e a necessidade de uma equipe
interdisciplinar, especializada e coesa para assistir as
pol-tadoras de TA. Diante disso, sugerimos o
desenvolvimento de estratégias de atendimento, onde a
abordagem terapêutica esteja atenta a complexidade dos
quadros. Portanto, faz-se necessârio considerar os
aspectos clfnicos, nutricionais, psicolégicos, familiares e
söcio-culturais envolvidos.

FUNCAP- Fundaçâo Cearense de Amparo â pesquiM

Palavras-chave: anorexia nervosa, bulimia nenm a,
compulsâo alimentar

SAU 68 TM NSTORNOS ALIMENIWRES: A
HISTURIA DE VIDA DE MULHERES. Silvana Gonçalves
Souto-, l,,iàk S.N.F. Bucller tDe/pryffT/'?zrIl(7 de skiiffc
Comunitéria- Fcclflikik de M edicina- Universidade Federal do
Cearé- Fortaleza Ce)

Este trabalho objetiva investigar, através da narrativa, a
histöria de vida de mulheres com Traastornos
Alimentares (TA's). Estas encontram-se em
acompanhamento interdisciplinar no Centro de Estudos e
Tratamentos em Trartstornos Alimentares (CETRATA) da
Universidade Federal do Cearé ou no consultörio
particular, no municfpio de Fortaleza- CE. Utilizamos
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SM 01 A INFLUINCIA DOS ASPECTOS OBJETIVOS
E SUBJETIVOS QUE PERMEIAM O PROCESSO GRUPAL
DE PACIENTES PSIQUIXTRICOS. Renata Souza
D'Almeida Couto* e Selma Sousa Costa* Cintia Mara Lavratti
- Orientadora (Universidade da Anlflzôrlfc, Belém - Pa).

assume papel de destaque, este como sendo o linico capaz
de promover a ''cura'' através de suas técnicas e
intervençöes.

Palavras-chave: Cntpo de paciente psiquiétrico, aspectos
objetivcs, aspectos subjetivos.

O presente trabalho objetivou identificar e investigar a
influência dos aspectos objetivos e subjetivos nos grupos
terapêuticos de pacientes psiquiâtricos partindo de uma
visào fenomenolögica, a qual atribui intencionalidade à
consciência. Baseado nessa premissa, definiu-se como
''obktivo'' o que é exposto, observado e como ''subjetivo''J , '
a significaçâo dada pelo sujeito que observa. Buscou-se a
gênese das gmpoterapias com o intuito de compreender a
dinâmica grupal como facilitadora de contato e
transformaçào, uma vez que o grupo se cortstitui em uma
micro representaçâo do social; assim como, o histörico da
loucura visando entender os percakos trilhados até
chegar ao que é realidade hoje nas gmpoterapias de
pacientes psiquiâtricos. Realizou-se uma entrevista prévia
com os pacientes psiquiâtricos a fim de verificar o nfvel de
orientaçâo auto e alopsfquica dos mesmos; bem como
clarificâ-los acerca dos conceitos-chave da pesquisa.
Posteriormente, aplicou-se dois questionlrios, sendo tlm à.
quinze pacientes do Hospital de Clfnicas Gaspar Vialma
(H.C.G.V.) da cidade de Belém - Pa que participam do
Programa Hospital-Dia, e o outro a quatro profissionais
de especialidades diferentes, sendo um Assistente sociat
um Psicölogo, um Terapeuta ocupacional e um
Enfermeiro, que atuam diretamente com grupos neste
setor. Cada questionârio foi constitufdo de três questöes
aplicadas tanto aos pacientes psiquistricos quanto aos
profissionais, das quais duas eram fechadas
(Considerando os aspectos objetivos presentes no grupo
terapêutico no qual você participa/coordena, identifique
qual deles estâ sendo mais significativo para a
recuperaçâo? e Considerando os aspectos subjetivos
presentes no grupo terapêutico no qual você
participa/coordena, verifiqtle qual deles esté sendo mais
significativo para a recuperaçâo'?) e uma aberta (Como
você percebe os aspectos objetivos e subjetivos
influenciando e facilitando no tratamento?). Organizou-se
os resultados de acordo com o grupo ao qual os
participantes estavam irtseridos, sendo que as respostas
objetivas foram apresentadas em gréficos de coluna e as
subjetivas, em tabelas, possibilitando o registro de cada
uma das respostas dadas. Verificou-se a influência que os
aspectos objetivos e subjetivos que permeiam os processos
gnlpais exercem sobre pacientes psiquiâtricos. Concluiu-
se que os aspectos objetivos e subjetivos influenciam de
maneira conjunta na recuperaçâo dessa demanda.
segundo os profissionais. Para os pacientes obsezvou-se a
necessidade de ser aceito, daf validarem o acolhimento e o
afeto do grupo, tanto a nfvel objetivo quanto a nfvel
subjetivo, pois necessitam de um grau elevado de
aceitaçâo para se validarem como pessoa, tendo no grupo
o facilitador desse processo. Entretanto, a confirmaçào do
outro enquanto sujeito ativo no seu processo de
tratamento é negada, pois, como foi verificado na
pesquisa eles nâo qualificam uns aos outros enquanto
pessoa; porém, qualificam-se enquanto possibilidade de
acolhimento e carinho. 2 como se no processo grupal
existisse discriminaçâo entre os membros, uma vez que
nâo se concebe o outro como promotor de tratamento, eles
sâo ''doentes''. Nesse universo, a figura do terapeuta
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SM 02 A SALA DE ESPERA COMO UM LUGAR DE
IU ERVENG O E PROMON O DE SAUDE MENTAL.
Abrahâb de Oliveira Santos (projessor do Centro Unfpcrsilfirfo
Herml-nio Ometto, Araras-sp) Carla Renata Venezian de
Goes*, Daniele Fernanda Albierriw, M adalena Dias da Hora*,
Renice Aparecida Pombani* (alunas do Centro Universitério
Hennfnin Ometto, Araras-sp)

A construçâo de uma nova histöria do tratamento dos
transtornos mentais no Brasil, a polêmica da extinçâo dos
manicômios e a implantaçâo de servkos substitutivos,
têm exigido novas habilidades dos psicölogos. Os
psicölogos preocupam-se, cada vez mais, com a questào
iatroglnica da irkstituiçâo psiquiétrica, dos direitos
humanos e do direito dos pacientes por tratamento de
qualidade. O Projeto Clfnica Irtstitucional vem
desenvolvendo estâgio extracurricular com alunos do
terceiro e quarto anos do Curso de Psicologia, num
ambulatörio de saflde mental, com o objetivo de criar
novos espaços de diâlogos e de tratamento entre
estagiârios e usuârios, e estes entre si. A sala de espera foi
investida como um lugar de intervençâo, considerando-a
um territörio irtstâvel, onde se pode captar suspiros,
gestos, olhares, lugares e falas nâo definidos de antemao.
Determinada pelo trârksito, pela passagem entre os lugares
e por segmentos de linguagens inusitados, a sala de
espera é sertsfvel às mudanças e à produçâo de novas
relaçöes entre a loucura e a saûde, entre o psicölogo e o
paciente, inclusive na transformaçâo destes lugares
estabelecidos, como se pode vê pela artsiedade e o
sentimento de sem-lugar que se dâo nas estagiârias,
forçando-as a criar relaçöes terapêuticas nâo
estigmatizadas no campo da prética. A abordagem na sala
de espera, onde os pacientes (principalmente mles entre
30-50 anos) aguardam atendimento ou esperam filhos ou
parentes, é feita através de dislogos sobre as mais
variadas questöes (famflia, filhos, trabalho, religiâo) dos
usulrios portadores de sofrimento psfquico. As
estagiérias tentam fazer a conversa circular, deixar de ser
apenas entre duas pessoas e criar um grupo. O contato
com pacientes do ambulatörio de saûde mental na sala de
espera permite ao psicölogo (estagiâria) construir e
identificar as necessidades de linguagem e de
atendimento, fortalecer o vfnculo do paciente com o
ambulatörio e, portanto, melhorar sua adesâo ao
tratamento; estabelecer relaçöes a partir de novas
necessidades dos pacientes; encontrar novos pontos de
intervençâo; e reduzir a ansiedade dos pacientes enquanto
esperam o atendimento. O grupo de diélogo tom a a sala
de espera um lugar de troca de experiência e de
elaboraçâo dos mais diversos problemas da vida. Por tudo
isso, a sala de espera se coloca como um lugar de grande
efeito no tratamento do usuârio, quando pensamos nas
novas necessidades que a reforma psiquiâtrica vem
colocar, inclusive a necessidade de criar novos espaços de
linguagem diante da heterogeneidade das experiências
psfquica, social e culttzral dos pacientes.
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Palavras-chave: Salde npenlfk grupo; sala ik espera;

Reswnos de Comunicaçâo Cientiflca
jâ haviam sido reirtseridos na ocasiâo de sua inclusâo no
projeto. Desde sua implantaçâo, apenas um assistido foi
reabrigado, cuja reirkserçâo foi anterior à cortstitukâo de
um projeto especffico para este empreendimento. Este
dado sugere a validade de nossa açâo.

Palavras-chave: reinserçnojamiliar, portadores de fk-jcëAlcil,
acompanhamento psicossocial.

SM 03 REINSERIAO FAMILIAR DE CRIANCAS E
ADOLESCENT'ES PORTADORES DE DEFICIINCIA.
Fernanda de Souza GattoyNûcleo dc Prohçà'o Cientnca do
MOTE, graduanda do Instituto de Psicolqia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio Ik Janeiro, RJ), MJHJ Cabral
Resende (Nûcleo Ik Produçâb Cientpca do MOTE, Rio de
Janeiro, &) e hbio Azeredc-l Nûcleo de Prodtlffib Cientpca
do MOTE, doutoranâo em TCOHC Psicanalktica do Instituto de
Psicologia/universidade Federal do Rio de Janeiro, Rf0 de
Janeiro, RJ)

Este painel tem o objetivo de expor criticamente a
açào/intervençâo realizada pelo Mote - Movimento
Terapêutico - em parceria com a FIA - Fundaçâo para
Infância e Adolescência - que visa à reirtserçâo familiar de
crianças e adolescentes com deficiências e trartstomos
psfquicos abrigados nas unidades pröprias e conveniadas
à FIA. O Mote é integrado por psicölogos especializados
em satide mental, com exterkso percurso em
acompanhamento terapêutico, cujo trabalho é voltado
para casos chticos em situaçöes agudas ou crônicas. A
reirtserçâo familiar é compreendida por esta equipe como
o processo gradativo de retomo ao domicflio familiar,
com infcio no abrigo, estendendo-se apös o desligamento
do assistido mediante acompanhamento psicossocial, que
consiste em; visitas domiciliares, reuniöes mensais com as
fanu-lias e irtserçâo efetiva do assistido na rede de servkos.
Além disso, realizamos o repasse de um subsfdio
financeiro disponibilizado pela FIA destinado a contribuir
para a reestruturaç:o do ambiente familiar, assim como o
planejamento conjunto sobre sua utilizaçâo. Neste
processo, utilizamos como irkstrtlmento teörico a
psicanâlise articulada a obras sobre a assistência social e
desinstitucionalizaçao em Saflde Mentat o que nos dâ
recursos para trabalhar no campo da assistência sem
produzir o assistencialismo. Vale citar que a populaçâo
assistida tem baixo nfvel söcio-econômico. Entre a
populaçâo assistida pelo projeto, 610/0, possui renda
familiar de um a dois salârios mfnimos, sendo que 26,8%
desta categoria tem como ûnica fonte de renda o beneffcio
continuado do INSS. Uma parcela de 12,2% nâo possui
nenhuma fonte de renda. Diante deste perfil, torna-se
importante trabalharmos o subsfdio como uma ajuda
temporâria que visa, entre outras coisas, à promoçâo
social da famflia, nâo devendo corkstituir nem substituir
sua fonte de renda. Ao contrârio, prima-se pela inserçâo
do responsâvel no mercado de trabalho. A partir da
articulaçâo com os serviços de satide mental, escolas e
recursos comunitérios, o menor passa a nâo necessitar do
cuidado integral dos pais, liberando-os para o trabalho, o
que terâ como cortseqûência sua autonomia financeira.
Entendemos, portanto, que o processo de reirtserçâo nâo
se reduz apenas à açâo de retom o ao nûcleo familiar. O
processo de reirkserçâo demanda uma manutençâo como
medida de prevençâo ao retorno da criança ou
adolescente ao abrigo. 2 af que a psicologia clfnica presta
sua contribukâo, como recurso para a compreerksâo e
resoluçâo das dificuldades surgidas a partir desta nova
convivência. Este projeto vem sendo realizado desde julho
de 2002 e assiste atualmente 86 crianças ou adolescentes
que, ou jâ retomaram para casa definitivamente, ou cuja
indicaçâo de reirtserçâo estâ sendo avaliada, ou que estâo
em processo de desligamento do abrigo. 49% dos menores
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SM 04 ANXLISE DE DEMANDAS DE
ATENDIMENTO PSICOLUGICO NO TM TAMENTO
DA DEPENDZNCIA QUfMICA DE MENORES
INFRATORES ATENDIDOS PELA CAMT. Waldirene
Andrade*; Grasiele Jorge*; Wfblier Ribeiro.lclthica de
Atendimento M ultidisciplinar fl Prevençâ'o e ao Tratamento da
Toxicomania, Newton Paiva, Belo Horizonte-hîG)

Pretendeu-se nesta comunicaçâo cientffica analisar as
demandas de atendimento psicolögico no tratamento de
dependência qufmica de menores infratores atendidos
pela CAMT. Abarca a interdisciplinaridade envolvendo a
Psicologia, Psiquiatria, Falnrdcia e Nutrkâo,
vislumbrando um atendimento amplo, mantém convênios
com irtstituiçöes que recebem menores infratores para
cumprimento de medidas söcioeducativas. Por ordem
judicial, muitos dos adolescentes comparecem ao
tratamento contra seu desejo, o que dificulta o fazer
terapêutico. Para analisar a sittlaçâo de demandas de
tratamento fez-se uma pesquisa utilizando um
questionârio subdividido em duas partes, a primeira com
questöes gerais e a segunda referente ao atendimento
psicolögico. Dos indivfduos analisados (n=30) 90,0%
foram homens com idade média de 17 anos. Dentre os
aspectos analisados cortstatou-se que 56,7% cumpriam
medida por Assalto, 16,7% Roubo, 13,3% Homicfdio, 6,7%
Trâfico de Drogas, 6,7% Tentativa de Homicfdio. Tipo de
medida: 637% Semiliberdade, 26,7% internaçâo, 10,0%
advertência. Droga preferencial: 76,6% maconha, 63,3%
tabaco, 20,0% crack, 10,0% âlcool, 10,0% cocafna, 6,6%
solventes. Comprometimento nutricional: 63,3% nâo,
20,0% apresentavam, 16,7% sem atendimento nutricional.
Motivo tratamento: 56,7% pressâo judicial, 26,7% desejo
pessoal, 13,3% pressâo familiar, 3,3% comprometimento
da satide. Visâo atual da droga: 43,3% destrtlkâo, 16,7%
tranqflilidade, 13,3% nada, 6,7% soluçâo para problemas,
6,7% prazer, 3,3% poder, liberdade, morte para cada, 3,3%
nao responderam. Motivo permanência no tratamento:
33,3% desejo de mudança, 26,7% evitar punkâo, 20,0%
imposkâo judicial, 16,7% sem necessidade, 3,3% nâo
responderam. Atendimento psicol6gico: Num 1@ contato,
80,0% interessavam-se pelo atendimento. Principais
queixas: 50,0% mudança de vida, 23,3% irtsatisfaçâo com
situaçâo atual, 20,0% prejufzos pessoais/sociais, 37%
prejufzos familiares, 37% falta de perspectivas. No
decorrer do processo 76,7% demortstravam interesse,
16,7% nâo, 6,7% nâo responderam. Queixas quanto ao
processo terapêutico: 43,3% nâo apresentavam, 26,7% nâo
gostavam de falar, 6,7% ''psicölogo nâo mudarâ minha
cabeça'', 6,7% nâo queriam lembrar fatos do passado, 6,7%
nâo responderam . Demandas trazidas: 50,0% dificuldade
de aceitaçâo das angu-stias, 10,0% dificuldade de
adaptaçâo a regras, imposiçâo do tratamento pela justiça,
indefiniçâo quanto ao tempo de cumprimento da medida,
para cada, 3,3% culpa em relaçâo aos semelhantes, culpa
em relaçâo à recafda, baixa auto-estima, conflitos
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familiares para cada, 6,7% nâo responderam. Co-
morbidade psiquiâtrica: 46,7% sem co-morbidade
associada, 20,0% ansiedade, 10,0% histeria, 10,0% em
avaliaçâo diagnöstica, 6,7% depressâo, 6,7% sem
atendimento psiquiâtrico. Uso dos medicamentos: 43,3%
nâo, 33,3% forma adequada, 13,3% substitukâo à droga,
10,0% nâo responderam. Permanência no tratamento:
30,0% 2-3 meses, 26,7% 4-5 meses, 16,7% 1 mês, 10,0% 6-7
meses, 13,3% menos de 1 mês 37% 8-9 meses. Motivo
suspensâo do tratamento: 30,0% evasào, 13,3%
cumprimento medida, 137% desejo pessoal, 6,7% nâo
responderam, 36,7% em processo terapêutico.
Adolescentes com contextos diferenciados chegam à
clfnica sem demanda, apesar disso, vê-se que algurts, pela
relaçio dialögica constnzfda, conseguem perceber o
tratamento por outro prisma que nào o judicial.

Palavras-chave: Menor inhator, Dcn:nnfffl, Toxiconlania
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Quanto aos cuidadores, a faixa etlria de maior incidência
é de 60 a 80 anos, sâo no geral donas-de-casa, viflvas ou
casadas, com renda mensal baixa, pouca ou nenhuma
escolaridade, catölicas ou evangélicas. As histörias de
vida indicam a presença do cuidado durante toda a vida
das entrevistadas: seja para com innâos menores,
liberando a mâe para o trabalho na roça, seja para com os
pröprios pais quando mais velhos, com o marido, o filho
que adoeceu e é usuârio do CAPS, ou netos pequenos,
cujas mâes trabalham fora. Jâ o tinico homem entrevistado
realiza atividades de cuidado de cunho prético para com
o filho doente, como acompanhamento em cortsultas
médicas, na medida em que possibilita a liberaçâo de sua
esposa para outras atividades de cuidado, por esta
preferencialmente escolhidas, como o cuidado para com
os pertences do filho. A f'unçâo de cuidar aparece, deste
modo, associada ao gênero femininoz nJo sö relacionada
ao usuârio do CAPS, mas também com respeito a outros
familiares, em momentos diversos da vida dos
entrevistados.

SM 05 RELAG O ENTRE CUIDADO E GZNERO EM
FAMILIARES DE PORTADORES DE SOFRIMENTO
MENTAL. Renata Fabiana Pegoraro** e Rcgin;l Helena Lima
Caldana (Departamento de Psicologia e E#ucflféb da Faculdade
de F'ilpso/k, Ciências e Letras de Rildrf'fo Preto - Universidade
de 'SJ: Paulo. Rildrfib Preto, SP.)

Apoio: FAPESP

Palavras-chave:/kvflfl, cuidador, saûde mental

h literatura aponta o ''cuidado'' como uma atividade
prioritariamente feminina e socialmente cortstrufda por
meio das relaçöes de gênero. No contexto das atuais
polfticas ptîblicas brasileiras de satide mental, com o
direcionamento dos serviws para a desospitalizaçâo de
pacientes cronificados e para atendimentos extra-
hospitalares a usuârios nào institucionalizados, a fanu7ia
dos usuârios vêm se tom ando cada vez mais relevante
tanto para auxiliar o tratamento de um de seus membros,
quanto para receber ela mesma. Como parte de um estudo
de carâter mais amplo, que investiga histörias de vida de
familiares cuidadores de portadores de sofrimento
mental, este trabalho tem por objetivo identificar: 1) a
natureza do vfnculo entre cuidadores e usuârios de um
Centro de Atençâo Psicossocial (CAPS) do interior do
Estado de Sâo Paulo e 2) quais as cortseqiiências da funçào
de cuidador para o cotidiano do familiar que a
desempenha. Inicialmente foi feito um levantamento,
através dos pronttlérios dos usuârios em
acompanhamento no momento, da natureza do vfnculo
entre eles e a pessoa apontada como sua cuidadora.
Posterionnente foram entrevistados nove cuidadores de
usuârios do CAPS que tivessem relaçâo de parentesco
com os mesmos segundo um roteiro semi-estruturado,
composto por duas etapas: a) dados de caracterizaçâo do
entrevistado e b) relato da ''histöria de vida temâtica''
(relato livre da histöria de vida e questöes especfficas
sobre a atividade de cuidar). A anâlise realizada foi
qualitativa e os resultados da primeira etapa indicam que,
dos 40 usuârios, 55% sâo mulheres, tendo a maioria
menos de 40 anos de idade' 68% solteiros, com baixa
escolaridade e sem exercer atividade remunerada, sendo
cuidados geralmente por familiares nâo remunerados
(87,5%1: exclusivamente por suas mâes (25%), por estas
junto a outros familiares, como pais e irnus (37,5t$), ou
apenas pelas irmâs (22,50/4. A anâlise das entrevistas
indica que, dentre os 9 cuidadores entrevistados, 8 sâo
mulheres e mâes de usuârios do sexo masculino, solteiros,
com idade inferior a 40 anos e sem trabalho remunerado.

O DSM-IV situa o transtorno autista entre os trartstom os
invasivos do desenvolvimento. O indivfduo afetado
apresenta prejufzos principalmente no nfvel da interaçào
social, comunicaçâo e do comportamento, além de
estereotipias de conduta, interesses e atividades. Segundo
o CID-10, os indivfduos afetados por trartstornos
invasivos do desenvolvimento (TlD) apresentam como
caracterfstica anormalidades qualitativas nas interaçöes
sociais recfprocas e sâo acometidos por um repertörio de
atividades e interesses que tende a ser repetitivo,
estereotipado e restrito. Neste grupo encontra-se o
autismo infantit juntamente com o trartstomo autista,
psicose infantil e sfndrome de Kahner. 0 transtorno
autista pode ser compreendido como uma problemâtica
que remete a uma relaçâo peculiar entre o cuidador e a
cdança afetada, envolvendo aspectos conscientes e
incortscientes que permeiam esta relaçâo. O modo como
os pais (aqui nomeados cuidadores diretos por sua
presença constante ao lado do filho) percebem a criança
tem sido enfocado por diversos estudos psicolögicos.
Inicialmente, estes trabalhos tenderam a caracterizar os
pais da criança autista como emocionalmente frios,
apresentapdo dificuldades no estabelecimento de contato.
A partir de estudos mais recentes, progressivamente estes
pais deixaram de ser vistos como pessoas desligadas,
emocionalmente coartadas e que poderiam ter alguma
caracterfstica de personalidade predisponente ao autismo
de seus filhos, para serem concebidos como cuidadores
que criam e se relacionam de maneira normal com suas
crianças. Uma questào crucial que emerge nesse contexto
é a do impacto do trarustorno autista, considerando o
conceito de sobrecarga emocional (burden of care), e a
necessidade de constnlçâo de estratégias de
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SM 06 AUTISMO INFANTIL E ESTRESSE
FAMILIAR: UM LEVANTAMENTO BIBLIOGG FICO
MEDIANTE REVIS/O SISTEW TICA DA
LITERATURA.. *Maria érljd,z Bravo Fivero; 'Manoel
Antônio dos Santos (Departamento de Psicologia e ffftlccff'io da
Faculdade de Filosoha, Ciências e Letras de Riôcfrf'fo Preto,
Universidade de .%0 Paulo)
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enfrentamento (coping), cortsiderando o estresse
vivenciado pelo cuidador direto. O presente estudo tem
como objetivo avaliar sistematicamente a produçâo
bibliogrâfica constitufda por relatos de pesquisa
indexados em bases de dados (MedLine, PsycINFO e
LILACS), produzidos de 1991 a 2001, que envolveram a

de relacionadas ao
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dinarnicamente para receber um filho. A inclusâo de um
novo membro na famlqia cria no imaginârio dos pais um
lugar jâ ocupado simbolicamente pelo filho desde a
gravidez. Todavia, ocorrem situaçöes em que se acentua
demasiadamente a distância entre este filho ideal e o real.
A presença de uma deficiência ffsica e/ou mental no novo
membro requer que os pais encarem o luto por um filho
perfeito idealizado, culminando com o impacto
psicossocial despertado pela pröpria convivência e a
posterior criaçào de formas de enfrentamento desse
estresse. 0 presente estudo teve o objetivo investigar o
impacto dessa sobrecarga emocional e a cortstruçâo de
estratégias de enfrentamento, assumindo a possibilidade
da influência do estresse como fator que contribui para a
ocorrência de alteraçöes na dinâmica familiar,
especialmente no funcionamento da personalidade dessas
mâes. Foram avaliadas 10 mâes de crianças
diagnosticadas como portadoras do trartstomo autista (do
sexo masculino e com idade inferior a 12 anos),
vinculadas a uma irtstituiçâo de atendimento localizada
em um municfpio do interior do estado de Sâo Paulo. Os
dados foram coletados através de aplicaçâo individual,
em sittlaçao face-a-face, dos seguintes irtstrumentos de
avaliaçâo: Inventério de Sintomas de Stress para Adultos
de Lipp (ISSL), Inventârio de Estratégias de Coping de
Folkman e Lazana Inventârio de Depressâo de Beck e
Escala de Qualidade de Vida (WHOQoL-bref),
complementados por um questionârio de identificaçâo
pessoal. Os resultados sugerem que a presença do
trarkstomo autista mobiliza nas mâes a construçâo de
estratégias de enfrentamento visando atenuar o impacto
dos fatores estressores relacionados aos cuidados
especiais que a criança exige. Nâo foram detectadas
diferenças significativas nos sintomas depressivos quando
se compara com a média da populaçâo.

testagem hipöteses impacto
psicossocial (sobrecarga) em famflias que tenham crianças
portadoras do transtomo autista, assumindo a
possibilidade da influência do estresse como fator que
contribui para a ocorrência de alteraçöes na dinâmica
familiar, afetando especialmente os cuidadores diretos.
Com a amostra inicial das referências indexadas, os
artigos foram selecionados a partir de uma leittlra prévia
dos resumos anexados, seguindo critérios de inclusâo
previamente estabelecidos. Apös a recuperaçâo dos
artigos selecionados, que compöem o corpus da presente
pesquisa, empreendeu-se uma leitura analftica e integral
de cada estudo, a identificaçâo das idéias-chave, a
hierarquizaçâo dos principais achados e a sfntese dos
resultados. O material coligido nessa amostra foi
recuperado na fntegra e estâ sendo tabulado a padir da
identificaçâo de 14 dimensöes de anâlise. Resultados
preliminares apontam para um estresse significativo por
parte dos cuidadores diretos, em especial nas mâes.
Divergências têm sido verificadas nos achados das
pesquisas sobre a influência do trartstomo autista como
possfvel intensificador do estresse parental, quando
comparados com farm7ias que tenham filhos, em idade
infantil, portadores de outras patologias.

Pesquisa financiada pela FAPESP - Fundaçâo de Amparo
à Pesquisa do Estado de Do Paulo

Palavras-chave: autismo, c-uiffflfbr, enjrentamento, estresse,
faml-lia, impacto psicossocial

Palavras-chave: autismo, cuidador, enfrentamento, estresse,
familia, sobrecarga emocional.

SM 07 TRANSTORNO AUTISTA: O IMPAG O DO
DIAGNG TICO NA FAMfLIA E ESTILOS DE
(NFIIENTAMENT'O. * Manoel Antônio ffos Santos; ** Maria
Angela Bravo f'lperp (Departamento de Psicologia e fWtlcflffib
da Faaddade de Filosoha, Ciências e Letras de Rïàcfrtib Preto,
Universidade de 5JO Paulo)

A criança afetada pelo transtorno autista apresenta
prejufzos principalmente no nfvel da interaçâo social,
comunicaçâo e comportamento, além de estereotipias de
conduta, interesses e atividades. Situado pelo DSM-IV
como um transtomo invasivo do desenvolvimento (TID),
o transtomo autista pode ser compreendido como umn
problemâtica que remete a uma relaçâo peculiar entre o
cuidador e a criança afetada, envolvendo aspectos
cortscientes e inconscientes que permeiam esta relaçâo. O
CID-IO preconiza que indivfduos portadores de
trarkstom os invasivos do desenvolvimento exibem
anormalidades qualitativas nas interaçöes sociais
recfprocas e sâo acometidos por um repertörio de
atividades e interesses que tende a ser repetitivo, restrito e
estereotipado. No grupo dos TID, sâo encontrados o
autismo infantil, o trartstorno autista, a psicose infantil e a
sfndrome de Kanner. Uma questâo importante que se
manifesta nesse contexto é a sobrecarga emocional
vivenciada pelas mâes das crianças acometidas com essa
condiçâo especial. A situaçâo da fanu-lia, especialmente do
cuidador direto (aqui nomeado cuidador direto por sua
presença corstante ao lado do filho), altera-se psfquica e

374

SM 08 HABILIDADES SOCIAIS DE PSICUTICOS: OS
MOWMENTOS DE CABW A. Marina Bandeira, Ph.D,
Magali Silva*, Tais Gaspar* (Laboratôrio de Pesquisa :?a Satide
Mental, Universidade Federal de Sfib Jono Del - Rei, 'SJO Jono
Del - Rei - MG.)

Os pacientes psiquiâtricos apresentam déficits no
hm cionamento social, necessitando de treinamento de
habilidades sociais para sua reirtserçâo na comunidade.
Um dos componentes das habilidades sociais é o
movimento de cabeça que pode indicar atençâo nos
perfodos de escuta ou dar ênfase à fala. Pesquisas
demonstraram que os pacientes psiquiâtricos apresentam
déficits na freqitência, duraçâo e sintonia entre
movimentos de cabeça e gestos de apoio à fala quando
comparados à um grupo nâo' -clfnico. Esta pesquisa
objetivou verificar, no contexto brasileiro, o
comportamento de movimentar a cabeça de pacientes
psicöticos em interaçöes sociais, comparativamente a um
grupo nâo clfnico. Participaram desta pesquisa 70 sujeitos
do sexo masculino, de baixa renda, habitando o mesmo
meio geogrâfico: 35 psicöticos desinstimcionalizados
(GCL) com idade média de 39,4 anos e 35 sujeitos nâo-
clfnicos (GNC), com idade média de 37,4 anos. Os sujeitos
interagiram com um interlocutor em 4 situaçöes sociais de
desempenho de papéis, gravadas em vfdeo,
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representando interaçöes sociais cotidianas. Variou-se o
tipo de situaçâo (fazer e receber crftica) e o gênero do
interlocutor. Dois jufzes treinados observaram a
adequaçào e a freqitência dos movimentos de cabeça.
Comparou-se este comportamento com o grau de
assertividade e com o grau de adequaçâo dos
comportamentos nào-verbais. A fidedignidade das
medidas foi elevada pois obteve-se um alto grau de
acordo e uma elevada correlaçâo entre as observaçöes de
cada juiz. Foi constatado que os pacientes nào variaram
seu comportamento em funçào de mudanças na demanda
da sittlaçâo (t=176; p=071), jl o GNC apresentou um
ntîmero maior de movimentos vedicais de cabeça por
minuto nas situaçöes de receber do que de fazer crftica
(t=3,24; p=0,003). Os movimentos de cabeça dos pacientes
nâo correlacionaram com o seu grau de assertividade (r=-
0,18; p=0,32), mas no GNC estas medidas correlacionaram
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significativamente (r=0J6; p=0,032). Ambos os grupos
apresentaram correlaçao entre os movimentos verticais de
cabeça e a adequaçâo de seus comportamentos nâo
verbais (GCL: r=0,41; p=0,018 e GNC: r=0,45; p=0,007). A
falta de variabilidade do comportamento dos pacientes
confitm a dados de outros autores e indica a sua
dificuldade em perceber e discriminar mudanças nas
situaçöes sociais e no comportamento dos interlocutores.
Os movimentos de cabeça dos pacientes nâo contribufram
para veicular a impressào de assertividade. Estes
resultados apontam déficits a serem focalizados na
readaptaçâo psicossocial dos pacientes.

Agência Financiadora: CNPq

Palavras-chave: habilidades sodais, movimentos de cabeça,
psicôticos
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SOC 01 AVALIAIAO DOS SERVICOS OFERECIDOS
A CRIANCAS DE ZERO A 6 ANOS: RELATO DE UMA
EXPERIINCIA. Ana Izdfl P. B. Pacheco ; Helia Lticia Tcrrcs
Pellegrino*iLeonardo Luiz Araûjo Vivas*; Manuela Dutra
Gomesw; Monique RtWlfl Dellanwra*, Rachel Alves Rezende*
ttcl/nrflàtiHt? de Préticas sociais da Universidade E'sllcfc de '%/
Rio de Janeiro)

SOC 02 OS VALORES HUMANOS E A
PREFERZNCIA POR DESENHOS ANIMADOS. Palloma
Rodrigues de Andrade-, Valdiney l/elnso Gcuveia, Maja
Meira-, Cirlene Ribeiro de Jesus-, Tatiana de Canmlho
Socorro* (Departamento de Psicologia, Universidade Federal da
Paratlm, #fib Pessoa, PB)

Atualmente, as crianças passam grande parte de seu
tempo assistindo televisào e escolhendo algurts
programas em detrimento de outros, inclusive no que se
refere aos desenhos animados. A preferência por
determinados desenhos animados pode ocorrer devido a
vârias causas. Neste estudo, enfatizam-se os valores
humanos priorizados pelas crianças como explicadores da
decisao pelo tipo de desenho que se prefere assistir. Os
valores humanos bâsicos sâo categorias de orientaçâo
desejâveis adotadas por atores sociais, que podem ser
diferentes tanto dentro quanto entre culturas. Estes sâo
divididos em três critérios de orientaçâo: sociais, centrais
e pessoais; os quais, por sua vez, estâo subdivididos em
duas funçöes psicossociais, a saber: valores sociais
(normativos e de interaçâo), centrais (supra-pessoais e de
existência) e pessoais (realizaçao e experimentaçào).
Portanto, os valores sâo guias para as crenças, atitudes e
comportamentos, exercendo papel fundamental nâo sö
nas escolhas por padrào de condutas, mas também no
padrâo de preferências. Assim, as prioridades axiolögicas
adotadas pelas crianças provavelmente constituem uma
peça fundamental em suas caracterfsticas preferenciais,
inclusive no que tange às tendências adotadas frente às
opçöes de programaçâo da televisâo. E mais
especificamente à problemâtica deste estudo, à tendência
de se preferir assistir a desenhos animados agressivos.
Diante do exposto, o presente estudo propöe-se a
conhecer a relaçào entre os valores humanos de crianças e
suas preferências por desenhos animados de carâter
agressivo. Esperou-se que os valores de experimentaçào
se correlacionassem positivamente com a preferência por
desenhos animados agressivos. Participaram deste estudo
327 crianças, com idades variando entre 10 e 12 anos,
distribufdas entre estudantes de escolas privadas (66,70/0)
e pûblicas (3370/e), sendo a maioria (55,4 %) do sexo
masculino. Estes responderam os seguintes instrumentos:
Questionârio dos Valores Bésicos Infantil (QVBI),
Questionârio da Preferência por Desenhos Animados
(QPDA) e um Questionério Söcio-demogrâfico. A
aplicaçâo destes irtstrumentos deu-se de forma sistemâtica
nas escolas, com aplicadores devidamente treinados,
buscando-se contrabalancear as duas escalas, de forma a
evitar erros devido a vieses de resposta. Confirmando a
hipötese elaborada, os resultados demonstraram a
existência de uma correlaçâo positiva e significativa entre
preferência por desenhos agressivos realfsticos (r = 0,17, p
< 0,05) e agressivos combativos (r = 0,10, p < 0,05) com os
valores de experimentaçâo, apontando assim para a
presença de uma relaçâo entre as prioridades valorativas
e a preferência por desenhos animados agressivos.
Baseando-se nos estudos sobre a aprendizagem social, os
quais enfatizam que a exposkâo a material de cunho
agressivo leva ao aprendizado de tais condutas, propöe-se
a realizaçâo de novos est-udos que explorem melhor esta
relaçâo e verifiquem possfveis associaçöes entre os valores
e a preferência por programas educativos, a fim de se
elaborar formas que melhorem o desenvolvimento
cognitivo e afetivos das crianças.

Vlrios estudos têm demorkstrado a associaçio entre
educaçâo infantil e desenvolvimento da criança,
principalmente quando se fala em desempenho futuro.
Dentro desta abordagem a creche tem sido cada vez mais
valorizada por propiciar desde muito cedo acesso a
criança ao irtstrumental da culttlra. Entretanto, e nâo
menos importante, a creche deve ser um espaço que
garanta a criança, durante a sua permanência, além de um
desenvolvimento adequado, oferecer boa qualidade de
vida e de servko. Assim sendo, este trabalho tem como
propösito apresentar os resultados de uma pesquisa de
campo realizada em 109 creches pliblicas do municfpio do
Rio de Janeiro, objetivando avaliar diferentes aspectos da
qualidade dos servkos oferecidos. Para tanto, foi
constrtlfdo um instnlmento contendo 40 varilveis
agrupadas em 11 categorias, abordando os seguintes
aspectos: escolaridade e salàrio dos educadores; material e
equipamento; higiene; segurança; atividades
psicomotoras e pedagögicas; interaçâo; necessidades do
educador e relaçâo da creche com a comunidade. A
aplicaçào foi feita por alunos do curso de psicologia. Cada
creche foi observada por dois alunos por um perfodo de 1
semana. As informaçöes, para o preenchimento do
instrumento, foram colhidas e registradas no local através
de observaçöes e entrevistas com os educadores e
diretores. Os dados obtidos foram tratados
estatisticamente. Os resultados encontrados de maneira
geral apontam para um quadro bem pessimista em
relaç:o a qualidade dos servkos que vêm sendo
oferecidos pelas creches pesquisadas. As creches
apresentam carências em relaçâo a quase todos os itens
avaliados. Os educadores sâo praticamente todos do sexo
feminino (99t$). Embora grande parte tenha cursado o 20
grau (710/4, a maioria nâo possuf habilitaçâo para a funçâo
(640/4. Além disto 72% deles estâo insatisfeitos com os
seus salârios. O melhor fndice de qualidade (620/0) refere-
se a interaçâo entre adulto e criança e entre crianças,
seguido de atividades ligadas aos cuidados com as
crianças (570/0) e relaçâo da comunidade com a creche
(590/0) . Os fndices mais baixos de qualidade referem-se as
necessidades do educador (330/4, cuidados com a higiene
(470/0), atividades psicomotoras (470/0), atividades criativas
(49:0) e programa pedagögico (490/0). Estes resultados
mostram a necessidade de um maior investimento em
medidas tanto qualitativas quanto quantitativas, no
sentido da implementaçâo e manutençao de um selwiço
de qualidade nas creches existentes e nas que serâo
criadas. é urgente a garantia à populaçâo de um servko
que forneça condkes condizentes com as necessidades
de um desenvolvimento infantil adequado e com os
direitos de cada cidadâo.

Palavras-chave: Crcchc; Educaçao infantil; Desenvolvintento
infantil
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Apoio financeiro através de bolsa concedida pela CAPES
a aluna do mestrado.

Palavras-chave: Valores, Prc/eréndcs, Desenhos Anfrllcffos.
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e diretamente relacionado às atitudes e estereötipos
sociais desenvolvidos em cada uma delas. Além disso, o
fato de respostas relacionadas a ''problemas existenciais''
terem sido mais citadas nas classes sociais A e B do que
nas demais classes espelharia o maior nûmero médio de
anos de estudo apresentado pelos membros das classes A
e B.

Palavras-chave: Percepgo Social, Classes Sociais, Sopimento
relativo.

SOC 03 RELAIXES ENTRE A CLASSE SOCIAL E A
PERCEPCAO SUBJETIVA DE PROBLEMAS PESSOAIS E
NACIONAIS NA CIDADE DE GOIANIA.. Letlkia Azzolin-
Becker'; lo/érifl Batista*, Gleisânia Palmier*, MJHC Cristina
Godoi*, Renata Araûjo* e Cliudio Herbert Nina-e-silva
(Instituto de Ciências Humanas, Universiiade Paulista,
G(?fJ?1fc-GO)

Embora vârios autores atdbuam fatores idiossincrâsicos à
m aneira pela qual as pessoas percebem seu pröprio
sofrimento, tem recebido cada vez mais suporte empfrico
a noçâo de que essa percepçao seria fortemente
influenciada por fatores sociais. Assim, este estudo visou
a investigar se a percepçâo subjetiva de problemas
pessoais e nacionais variaria conforme a classe social na
cidade de Goiânia, Goiâs. Para tanto, 820 pessoas, de
ambos os sexos, faixa etâria variando entre 17 e 64 anos e
nfvel de escolaridade oscilando entre ensino fundamental
incompleto e superior completo, responderam,
individualmente, a um questionârio apresentando
perpmtas abertas a respeito dos: (1) problemas pessoais
enfrentados pelo respondente atualmente; e (2) maiores
problemas pelos quais o Brasil estaria passando naquele
momento. A classe social (A, B, C, D ou E) de cada
respondente foi determinada através do sistema
classificaçâo de classes söcio-econômicas da Associaçâo
Brasileira de Anunciantes e da Associaçâo Brasileira de
Irtstitutos de Pesquisa de M ercado. Todas as respostas
foram distribufdas em categorias especfficas para firts de
anâlise quantitativa e subseqûente avaliaçâo qualitativa
do contetido das respostas. No que concerne à questâo
sobre ''problemas pessoais'', para todas as classes sociais,
as respostas mais freqiientes dadas pelos participantes se
reportaram à categoria ''Problemas Financeiros'': classe A
(38, n=151), classe B (81, n=249), classe C (120, n=329),
classe D (42, n=86) e classe E (03, n=5). Todavia,
roporcionalmente, a categoria ''Problemas Financeiros''P
apresentou maior generalizaçâo nas classes D e E. Por sua
vez, no que diz respeito aos ''problemas nacionais'', entre
os participantes pertencentes às classes A, C e D houve
concordância entre as respostas, uma vez que a citaçöes
mais frequentes se reportaram à categoria ''Violênciad'. Jâ
para os participantes pertencentes às classes B e E, as
respostas mais freqitentes se referiram, respectivamente,
às categorias de anJlise ''Corrupçâo'' e ''Polftica''. Também
foram citados com alta freqûência entre os respondentes
das classes D e E töpicos relacionados, respectivamente,
às categorias ''Desemprego'' e ''Salârio''. O fato de as
respostas mais freqûentes em todas as classes sociais
terem sido relacionadas à questâo financeira parece
refletir o momento söcio-econôrnico de recessâo pelo qual
o Brasil estâ passando no momento. Todavia, esses
achados, do ponto de vista quantitativo, estâo em
desacordo parcial com a literat-ura sepmdo a qual a
percepçâo de questöes sociais variaria conforme a classe
social. No entanto, em relaçâo aos ''problemas nacionais'',
sob um enfoque qualitativo, poder-se-ia argumentar que,
embora todos os töpicos relacionados à violência tenham
sido agrupados nessa categoria geral, o tipo de violência
que preocupa cada uma das classes sociais seria diferente

O objetivo da presente investigaçào foi o de demorstrar a
pertinência do ''Shopping Center'' na cultura do
adolescente. Adotou-se o referencial teörico psicanalftico
aliado a outros saberes. Na contemporaneidade, a casa
deixa de ser um lugar de permanência do adolescente e
trartsforma-se em um lugar de passagem e central de
informaçöes. Calligaris afirma que os verdadeiros
monumentos da cidade s;o os ''shoppings'' e que estes,
sâo as partes do corpo citadino onde o cidadào descartsa
um pouco da tortuosa questao do desejo e pode esperar
algum relativo consolo do valor ptiblico ao qual lhe é
consentido participar. Guimarâes, Freire & Schustoff
(2001) indicaram que o desejo e a fantasia na pös-
modemidade foram substitufdos pelo corksumo de
objetos; o consumo nâo apresentando articulaçâo alguma
com os primeiros e sim com as demandas do mercado. Na
presente investigaçâo levantou-se a freqûência com que os
adolescentes freqflentam o ''shopping'' e as possfveis
causas atribufdas pelos adolescentes que os levam ao
mesmo. A enquete foi realizada durante o mês de abril de
2002 em três ''shoppings'' de diferentes zonas do
Municfpio do Rio de Janeiro. Foram entrevistadas 240
sujeitos, de ambos os sexos, com idade variando entre 12 e
18 anos, estudantes do ensino ftlndamental e médio, que
realizavam seus cursos no ttlrno da manhâ ou da tarde. A
opçâo por localidades tâo distintas dos ''shoppings''
representou uma tentativa de se exercer controle sobre os
diferentes perfis dos adolescentes. A anélise dos
resultados revelou que 80% dos sttjeitos vâo ao
''shopping'' toda vez que nâo têm outro compromisso de
carâter obrigatörio e que os outros 20% restantes apenas
se deslocam para estes centros quando necessitam de
algum servko somente 1â encontrado. A freqttência de ida
ao ''shopping'' entre os stljeitos que correspondem ao
maior percentual, varia desde diariamente até uma vez
por mês: 20% freqûentam diariamente, 40% vâo oito vezes
ao mês, 25% seis vezes ao mês, loTo quatro vezes ao mês e
apenas 5% dos sujeitos vâo uma vez ao mês. Com relaçâo
ao que mais gostam de fazer no ''shopping'': 58,1%
optaram pelo cinema; 25,8 lanchar na Praça de
alimentaçâo; 6,1% ''paquerar os/as gatinhos (as)''; 5%
jogar fliperama; 3,1% passear pelos corredores e 2% fazer
compras. Estes resultados indicam que para os
adolescentes o ''shopping Center'' figura como uma
referência sociocultural, onde nâo somente oferece o
consumo direto de objetos, mas principalmente formas de
lazer inquestionéveis e que nâo geram culpa. Nos
''shoppings'' os adolescentes cortsomem imagerts, valores,
formas de ser e agir que lhes determinam um tipo de vida

SOC 04 A ADOLESCZNCIA E A CULTUM  DO
CONSUMO. Selma Pacheco GilinmrJes, Silvia MCHC Melo
Gnnffllrcs & Suely de Oliveira Schustojfluniversidade Federal
Rural t1 Rio de Janeiro, Rio de janeiroRl).
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valorizada pela cultura do corksumo. Conclufmos que os disso observam-se diferenças no contelido expresso pelos
adolescentes na maior parte do tempo disponfvel vao grupos de maior idade e menor idade, que se manifestam
para os ''shoppings'' e, é dentro desta cultura do consumo, nas formas de pertsar e perceber o conteûdo polftico. A
que eles adquirem identidade e exercem a cidadania. anélise das categorias levantadas seNiu como subsfdio

para a construçâo do instrumento que foi utilizado naPalavras-chave: Adolescência., Cbustd/ao e Identidade
segunda etapa do projeto, em fase de conclusâo.

SOC 05 DEMOCRATIZAIAO, SOCIALIZAIAO E
CULTURA POLfTICA: CONSIDERK OES A PARTIR DE
DEBATES EM GRUPOS FOCAIS, REALIZADODS EM
CUIUTIBA E PORTO ALEGRE. Carine Suder Fenm des *;
Paulo J. D. S. Krïscàkc, Ana Ll-dia Brizola.lLaborat6rio de
Estudos en1 Comportamento Poll'tico, Universidade Federal de
5f7711c Catarina, Floriankpolis, SC)

O presente estudo consiste na primeira etapa do Projeto
Integrado: ''Democratizaçâo e Clivagens Geracionais no
sul do Pafs: contextos de socializaçào e cultura polftica no
Sul do Brasil''. A hipötese central desta pesquisa é que co-
existem na sociedade brasileira uma relativa pluralidade
de matrizes valorativas e atitudinais relevantes que
poderfamos chamar de subculturas polfticas. Esta
diversidade estâ associada a clivagens geracionais nas
representaçöes sociais da polftica, que se manifestam
também como diferenças nos valores a atitudes. Estes por
sua vez estào intimamente relacionados aos contextos
histöricos de socializaçâo destes indivfduos no decorrer
do processo de democratizaçâo do pafs. A perspectiva
teörica aqui adotada entende que a socializaçao, apesar de
o termo sugerir uma dicotomizaçâo entre indivfduo e
sociedade, é um processo dialético, que inicia com o
primeiro contato do indivfduo com a sociedade - o
nascimento - e continua indefinidamente, através de sua
inserçâo ativa no contexto em que vive. Sendo assim,
todos os aspectos que estào presentes em uma dada
sociedade irao determinar de alguma fonna os valores e
as crenças polfticas das pessoas, bem como as diversas
formas de attlaçâo polftica e social. O principal objetivo
deste estudo é verificar a existência de clivagens
geracionais na cultura polftica destas cidades e sua relaçâo
com diferentes repercussöes histörico-culturais das
mudanças que vem ocorrendo nos tiltimos trinta anos.
Foram fonnados grupos focais com 09 (nove) sujeitos,
entre homens e mulheres, divididos pela faixa etâria,
ficando o GI (Ctba e PoA) com sujeitos com idades
inferior ou igual a 28 anos, e o GII (Ctba e PoA) com
sujeitos de 29 ou mais anos de idade. Nestes grupos foram
realizados debates acerca dos temas relacionados ao nosso
objeto de estudo, entre eles Democracia, Valores e Crenças
polfticas e padicipaçâo polftica e social, sendo
apresentados aos sujeitos 13 (treze) expressôes
relacionadas a estes temas. Estes debates foram gravados
e trartscritos, e as contribuiçöes dos sujeitos foram
separados em categorias de significados atribufdas a cada
expressâo apresentada no debate. A partir do discurso
presente nos mesmos, percebemos uma tendência de que
os diferentes espaços produzam identidades e
comportamentos diferenciados. As diferenças na cultura
polftica das cidades de Porto Alegre e Curitiba
repercutem nas representaçöes sociais que seus habitantes
demonstraram em relaçâo às temâticas polfticas: enquanto
a primeira faz referências a participaçâo coletiva, como no
Orçamento Participativo, esta tiltima fez vérias referências
a participaçôes individuais, como movimento voluntério e
exigência do cumprimento de deveres e direitos. Além
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Agência Financiadora: CNPq

Palavras-chave: devlocratizaçno, clivagens geracionais,
socializaçâb e ctflézfrfl polt-tica.

SOC 06 SEXUALIDADE NA ADOLESCZNCIA:
PESQUISANDO SENTIDOS E PM TICAS DE JOVENS
HOMENS. Maria Jifrca-/ Toneli Siqueira, Daniela M endes*,
f?lf/?l;l Finkler*, M arcelo Coral Xavier*, M ariana Barreto
Vavassori*, T/Tcïs Guedes*. (Departamento de Psicologia,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florian6polis, S.C.)

Este trabalho propöe-se trazer à. discussào a questâo das
préticas preventivas e contraceptivas de adolescentes
homeas, com idades entre 15 e 19 anos e estudantes de
nfvel médio de ensino, baseando-se em resultados de
pesquisa realizada em Florianöpolis. Tirtha-se como
objetivo investigar, em uma perspectiva comparativa
entre alunos da rede pliblica (n=116) e particular de
ensino (n=125), suas préticas sexuais e os sentidos a elas
atribufdos. Para tanto, utilizou-se de questionârio misto,
aplicado em sala de aula nas duas redes de ertsino. A
partir da anâlise realizada identificou-se como
particularmente preocupante a idéia de que o uso do
reservativo masculino ''quebra o clima da relaçâo'', bemP
como a de que seu uso ''nâo é necessério'', em especial
quando se conhece a parceira, sendo essa prltica
justificada pela confiança no outro/a. Aproximadamente
um terço dos adolescentes investigados acredita que nâo
hâ possibilidade da parceira engravidar se o pênis for
retirado da vagina antes da ejaculaçao, o que demortstra a
limitaçâo das informaçöes de que dispöem sobre questöes
sexuais e reprodutivas. Percebe-se modificaçöes em
relaçâo aos padröes tradicionais de vfnculo com a parceira
da primeira relaçâo sexual, que na maioria das vezes, é
namorada ou amiga (53% e 65,40/0), rede particular e
ptîblica respectivamente. A faixa etâria de iniciaçâo
sexual, corresponde a 14-16 anos (56,3$4 na rede ptîblica e
14-15 anos (70,8($) na rede particular. Outro resultado
refere-se a participaçâo de profissionais do sexo na
iniciaçâo sexual de adolescentes que mostra-se
significativamente reduzida com relaçâo às geraçöes
anteriores. Embora em ntîmero muito reduzido,
identificou-se, também, casos de prâticas homossexuais e
de utilizaçào de meios tecnolögicos (intemet e telefone,
por exemplo) para as prâticas sexuais. A maioria destes
adolescentes (em torno de 60%) atribui a gravidez nesta
fase do ciclo vital à nâo utilizaçâo de métodos
contraceptivos associada à irresportsabilidade e ao fato de
acharem que isto nâo irâ acontecer com eles (pensamento
mâgico). Os resultados, à semelhança de outras
investigaçöes, apontam mudanças e permanências no
comportamento sexual dos joverks em relaçâo às geraçöes
passadas. Esses dados indicam que os adolescentes estâo
assumindo mais explicitamente suas prâticas e
orientaçöes sexuais. No entanto, a dificuldade de
incorporaçâo do uso do preservativo pelos homens,
associado a representaçöes tradicionais que incluem a
idéia de (inlfidelidade na relaçao amorosa e sua
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vinculaçâo à proteçâo contra as Ds-fs/Aids, coloca estes
adolescentes em situaçâo de vulnerabilidade frente às
mesmas e à gravidez indesejada.

Bolsas IC/CNPq e PIBIC/CNPVUFSC.

- Resumos de Cp/?ll/lifc/llp Cientlf' lca
Através das histörias de vida de nossos sujeitos,
observamos que os processos de mudança encontram-se
muito associados a situaçôes de impacto, nas quais estes
se deparam com o preconceito, a discriminaçào ou mesmo
vêem reconhecidas e valorizadas as caracterfsticas
culturais, artfsticas ou ffsicas de seu grupo de pertença.
Nestes momentos, mais importante que a situaçâo em si, é
a possibilidade que e1a representa para que o sujeito se
aproprie de um discurso sobre e si e re-signifique as
situaçöes pelas quais passou, dando novos matizes a elas.
Este processo de (relelaboraçâo de significados pode vir
acompanhado de uma açao transformadora, a partir da
qual novos modos de lidar com o mtmdo e novos projetos
sào estabelecidos.

Pesquisa financiada pela FAPEMIG

Palavras-chave: identidade, etnia, mobilidade sncfc!

Palavras-chave: adolescência; masculinidade; saûde sexual e
reprodutiva.

SOC 07 IDENTIDADE ITNICA E ASCENSâO
SOCIAL: JJM ESTUDO COM ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS NWROS E A CONSTRUCAO DE
SUA IDENTIDADE ETM CA. Cristiano dos 5c?:I0s
Rodrigues* e MCHC Lûda Miranda ZVOFISO ( LaLCRUPO,
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte MG)

Esta pesquisa aborda a forma como a mobilidade social
afeta a cortstruçâo de identidade de pessoas negras que,
ao ascender socialmente, podem se afastar de seu ethos de
socializaçào ou se constitufrem em lideranças e porta-
vozes, articulando um novo discurso sobre seus gnlpos
de referência primârios. A categoria ''etnia'' nâo foi ainda
incorporada de forma sistemâtica aos estudos sobre
identidade na populaçâo brasileira. Entretanto, nossa
histöria recente de escravidâo e imigraçâo levanta a
necessidade de compreender melhor nossa formaçâo
psicossociolögica, para facilitar e incrementar os processos
que, hoje, contribuem para a melhoria da qualidade de
vida e fortalecimento da participaçâo social e cidadâ. A
mobilidade social, neste caso considerando os grupos
étnicos, aponta para potenciais vantagens mas também
para possfveis conflitos associados às mudanças de
expectativas, papéis e relaçöes.
A pesquisa contou com duas fases. Na primeira, foi
realizada uma pesquisa jtmto ao DRCA (Departamento de
Registro e Controle Acadêmico) da UFMG, com vistas a
localizar, através das fichas de matrfcula, esmdantes
negros pertencentes aos dois primeiros e dois ûltimos
perfodos de cada curso. A seguir, foram sorteados
diversos estudantes e, através de um contato telefônico,
estes foram convidados a participar da pesquisa. Nesta
fase foram realizadas seis entrevistas do tipo ''histöria de
vida'' com seis estudantes universitârios que se
autodenominaram negros ou pretos.
Nas entrevistas, buscamos articular a trajetöria (social)
dos sujeitos com sua experiência relatada (sua
interpretaçâo, ou atribukâo de sentido) a essa trajetlria,
levando em consideraçâo a influência da mobilidade
social e do acesso ao ertsino superior. A questâo da
identidade étnica, suas caracterfsticas, negaçâo ou
afirmaçâo, foram pontos norteadores de nossa anélise.
Cada sujeito constituiu-se em um estudo de caso em
profundidade. Os casos foram analisados e comparados
de acordo com a proposkâo teörica e técnica da anâlise do
discurso. Apös a anélise de cada caso em particular,
fizemos uma anâlise transversal, baseadq nos elementos
comurts ou mais representativos de cada anâlise. A partir
das anâlises de caso foram constnzfdas as seguintes
categorias de anâlise: 1) a experiência com a identidade
negra na fanuelia; 2) primeiras experiências com o
preconceito; 3) busca de identidade e experiências de
negritude na adolescência; 4) projetos afetivos; 5) projetos
de estudo e profissionais; 6) a entrada na universidade e o
impacto sobre a identidade; 7) a relaçâo atual com a
negritude.
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SOC 08 DROGAS, VIOLZNCIA E RACISMO:
OPINIOES E ATITUDES DE UNIW KSITXRIOS. Marilia
Ferreira Dela Coleta, Allan Tavares*, Joaine Fabiano*, NCHIJ
Cunha Gonçalves Oliveira*, Thal's dos Reis Vilela* (Faculdade
de Psicologia, Universidade Federal de Uberlindia, Uberlândia,
MG)

Este estudo procurou abordar algurts problemas attlais
que a sociedade vem enfrentando, às vezes com opiniöes
divididas, revelando atitudes diversas e gerando
discussöes. O consumo de drogas lfcitas e ilfcitas, a
violência e o preconceito racial foram os objetos deste
estudo desenvolvido no meio universitârio, caracterizado
pela populaçào predominantemente jovem, alvo preferido
dos traficantes de drogas e onde se tem discutido a
facilitaçâo do ingresso de estudantes de raça negra através
da separaçâo de vagas especfficas para este grupo de
vestibulandos. Para verificar as opiniöes e atitudes dos
universitérios a respeito destes problemas, foi elaborado
um questionério composto de dados pessoais e 24
questöes fechadas, sendo 8 referentes a cada um dos
problemas. Este irtstrumento, apös passar por um estudo
piloto e reformulaçâo, foi aplicado a 150 estudantes, de
diversos cursos, nos três campi da universidade federal e
em dois campi de uma universidade privada, em locais
como bibliotecas, cantinas e âreas de lazer. As freqûências
das respostas indicaram que 89,3% conhecem alguém que
faz uso de drogas, principalmente âlcool, tabaco, maconha
(42,704) e lança-perfume (32,70:1, entretanto houve
respostas para estimulantes (80/4, cocafna (6$0), öpio e
crack (uma resposta cada). As drogas sâo corksumidas
principalmente em festas e bares (820/4, em shows e
exposköes (380/0) e, algumas vezes, enquanto estudam
(14T0); os pröprios sujeitos j/ experimentaram maconha
(16%4, lança-perfume (210/4 e cocafna (2,70/4, além do
Jlcool (72,70/0), cortsumido diariamente por 2,7% dos
sujeitos e uma ou mais vezes na semana por 22% deles. A
maioria desaprova o uso e a experiência com maconha,
cocafna e tranqûilizantes (entre 65 e 84$4, entretanto
aprovam ou sâo indiferentes ao se tratar do âlcool.
Quanto à violência, a maioria considera a cidade muito
violenta (810/4 e o campus onde estuda pouco seguro
(55,30/4 ou nada seguro (220/4; 89,3% acreditam que a
mulher sofre mais violência do que os homens, que os
motivos podem ser uso de drogas, problemas financeiros'
agressividade e outros disttirbios psicolögicos e que as
causas podem ser a segurança (670/4 e a iluminaçâo
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precârias (60t$). Como tipos de violência mais freqûentes parentes e amigos (56,75%4, para nâo ficarem sozinhos em
foram citados os pequenos furtos (750:), assaltos (450/0), casa (18,80%) e devido às aulas de reforço oferecidas
roubo de carros (410/0), estupro (250/0) e agressöes verbais (11,110/0). Em relaçâo à satisfaçâo com o programa, 86,78%
(270/0); 16 sujeitos da amostra (10,70â,) jé sofreram algum responderam que estâo satisfeitos, por ser o Centro de
tipo de violência no campus. Quanto à questâo do Fonnaçao um local agradâvel, onde aprendem vérias
nûmero de estudantes da raça negra, a maioria concorda atividades, fazem amigos e têm aulas de reforço. Jâ 9,09%
que é restrito na universidade (75%) e no seu curso (78E$). responderam nJo estarem satisfeitos, principalmente,
Mais da metade da amostra (53,30/0) nunca teve um devido ao nlimero de regras a seguir na irtstitukâo e
professor negro na universidade e 40% jé tiveram um. 4,13% dos jovens nâo responderam à. pergunta. Na
Também mais da metade dos sujeitos (55,7$0) nào vê avaliaçào dos participantes, o Centro de Formaçâo apoia e
problemas em contar piadas sobre negros. Somente 15% auxilia os jovens, ajudando-os a obter um maior
se mostraram favorâveis às cotas para negros na crescimento, através do incentivo ao aprendizado com o
universidade e 36% justificaram que sào contra porque reforço escolar e oferecendo atividades que propiciam a
corksideram uma forma de segregaçâo. Os resultados socializaçâo. Sendo assim, para a maioria dos jovens, o
permitem concluir sobre a presença de uma atitude programa atende às suas expectativas. Estes resultados
favorâvel ao uso do élcool, o consumo de drogas pesadas fomeceram uma aproximaçzo preliminar do problema e
no meio universitlrio, altos fndices de violência percebida permitirâo o planejamento de estudos mais profundos e
na cidade e nos campi e preconceito racial declarado por atuaçao mais eficaz junto a estes adolescentes, tendo em
parte da amostra. vista os objetivos da irtstitukâo.

Palavras-chave: drogas, 'pfpllkcfc, preconceito racial Palavras-chave: Adolescente; Centro de Ftlr?Allfloz. Satisfaçàb

SOC 09 PERFIL DOS ADOLESCENTES
PARTICIPANTES DE UM PROGM MA DE FORMK AO
PROFISSIONAL. Man*lia Ferreira Dela Coleta, A/ll1->lf7
Cassiano Silva*, M aura Ribeiro Alves'', Micheli Ribeiro*,
Samira Sampaio Silva* e Vanessa Cristina Alvarenga*
tlkclflfDfk de Psicologia, Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, MG).

A sociedade espera ''que a juventude seja capaz de
acelerar o processo de desenvolvimento econômico e
resolver problemas que as geraçöes anteriores n:o
souberam resolver''. Todos os anos, aproximadamente,
um rnilhâo de adolescentes atingem idade para trabalhar
e o desemprego dos jovens pode converter-se em um
problema dramâtico, visto que a oferta de emprego nào
aumenta em um ritmo capaz de atender a todos, um
principalmente a aqueles mais despreparados, que nâo
articiparam do processo ou sub-empregados. ParaP
combater esta realidade existem irkstituköes de apoio a
joverts carentes, que visam auxiliâ-los nessa fase. Este
estudo, de carâter exploratörio, buscou identificar o perfil
e algumas percepçöes e avaliaçöes dos adolescentes que
freqûentam uma destas irtstituiçöes filantröpicas.
Pesquisou-se na cidade de Uberlândia, M inas Gerais, um
Centro de Formaçâo que procura desenvolver um
trabalho efetivo através de atividades como teatro, dança,
mtisica, aulas de reforço e computaçâo, com a finalidade
de contribuir para o crescimento e capacitaçâo dos joverts
para a vida adulta e para o trabalho, assim como evitar
que fiquem expostos a situaçöes de marginalidade e
criminalidade. Participaram voluntariamente 121 joverts,
sendo 51 (42,150/0) do sexo feminino e 70 (57,850/0) do sexo
masculino, na faixa etâria de 12 a 16 anos, sendo que
grande parte cursa a r série (40,180/4. A maioria dos
sujeitos mora com os pais e pelo menos um irmâo; as
mâes, predominantemente, sâo domésticas ou donas de
casa e, em geral, os pais sao caminhoneiros ou pedreiros.
Aplicou-se um questionério com cinco perguntas abertas,
sendo estas referente a idade, sexo, grau de escolaridade,
os motivos que levaram o jovem a procurar a irtstituk:o e
se esta estâ de acordo com o que e1e esperava. Os
resultados obtidos mostraram que a maioria dos joverks
procura o Centro de Formaçâo devido à influência de
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SX  10 MAPEAMENTO DA WSXO EMPRESARIAL
RELACIONADA AO MERCADO DE TM BALHO PARA
JOVENS. Rosa de Fâtima Ccrfpfpl/lo Brazâo e Silva (Instituto de
Estudos Superiores da Arlwzénifl - IESAM - Belém/pa).

No final do século passado, vârias transformaçöes foram
introduzidas no mundo organizacional e do trabalho,
ditadas em grande parte por aquelas de ordem
econômica. As condköes que criaram os empregos hâ
dois séculos atrls, ou seja, a produçâo em larga escala e o
surgimento das grandes organizaçöes, estâo
desaparecendo graças ao uso intensivo da alta tecnologia
que possibilitou a automaçào da linha de produçâo. Nesse
contexto, as empresas influenciadas pelo modelo
econômico vigente, passaram a exigir dos trabalhadores

novo perfil baseado em requisitos de ordem
comportamental, educacional e de conhecimentos sobre
seus processos de produçâo, compatfveis com suas atuais
prâticas e regras organizacionais. De acordo com estes
princfpios, esse estudo em sua abrangência objetiva
contribuir para a compreensâo do comportamento das
organizaçöes do comércio varejista de confecçöes da
cidade de Belém, quando da contrataçâo de ma-o-de-obra
jovem, sem experiência anterior de trabalho. Desta forma,
construiu-se o perfil ocupacional desejado por essas
organizaçöes e para tal, desenvolveu-se um software
computacional denominado de CONSTRLJTOR - Banco
de dados sobre o capital humano, com a perspectiva de
operacionalizar as informaçöes obtidas através da
execuçâo do trabalho de campo, assim como estimular a
realizaçâo de estudos com maior abrangência, através de
anâlises sistemâticas que propiciem indagar as diversas
questöes que permeiam o tema. A investigaçâo
desenvolvida utilizou como critérios para seleçâo de sua
amostra: - 10 - Setor e subsetor de atividade econômica,
com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregado (CAGED) - Lei 4.923/65 - Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE); 20 - Delimitaçâo da érea
geogrâfica, composta de uma amostra nâo-probabilfstica,
por se tratar de uma proposta de cortstnzçâo de um
modelo de banco de dados, fundamentada na
regionalizaçao administrativa do municfpio de Belém e
através de informaçöes fomecidas pelo Servko de Apoio à
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Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), para a escolha do temas apontados nas entrevistas relativos à rotina do
bairro, ruas e unidades investigadas; e 30 - Tamanho do trabalho doméstico, abrangendo as atividades de lavar,
estabelecimento: micros, pequenas, médias e grandes cozinhar, passar, limpar, cuidar de crianças menores e a
empresas do comércio varejista de cortfecçöes. Apös essa relaçâo da menina doméstica com seus patröes. A
etapa, executou-se a coleta de campo através da aplicaçâo categoria tem/tica ''relaçâo da menina com a escola'', foi
de questionârios semi-estrtlturados, contendo questöes construfda a partir dos temas: desempenho escolar, faltas
fechadas e abertas. Na fase de validaçâo do modelo à escola, relaçào com os colegas e com os professores. O
computacional, realizou-se o processamento das trabalho de anâlise de contelido, permitiu realizar uma
informaçöes por meio de seus três mödulos: Mödulo interpretaçâo do material e lhe atribuir um sentido.
Operacional e Intermediador - registrando Apesar da fala ter uma dimerksâo individual e subjetiva,
respectivamente as informaçöes coletadas em campo e e1a passa pela mediaçâo social e é nessa complexidade
aquelas referentes à induçâo de um cadastro de mâœde- que ela é compreendida. Assim, foi possfvel
obra elaborado para fins de colocaçâo de profissionais no contextualizar o trabalho precoce na perspectiva das
mercado e o Mödulo Administrador - sistematizando protagonistas, a saber, as pröprias meninas domésticas
estatisticamente os dados e emitindo relatörios para que apontaram para as intensas atividades diârias a que
anélises finais. Apesar deste estudo preliminar nâo sâo submetidas e para o carâter explorador da relaçâo
permitir generalizaçöes, o CONSTRUTOR através de seus com seus patres, além da humilhaçâo de exercerem um
resultados, traduz destaques para a forma como essas trabalho desqualificado. Em contrapartida, o trabalho
organizaçöes privilegiam fatores relacionados nâo sö às parece lhes proporcionar o acesso aos berks de cortsumo e
caracterfsticas pessoais, mas também aquelas referentes às um sentimento de estarem inclusas no circuito social. Vale
habilidades consideradas como imprescindfveis para acrescentar que o fracasso escolar nâo se revelou como um
atender as exigências do universo organizacional. Assim elemento preponderante, uma vez que essas meninas
sendo, esse sistema de informaçöes facilitarâ a anâlise e a relatam contar com a ajuda dos professores e dos colegas
tomada de decisâo daqueles interessados em inselir-se ou para recuperarem os conteédos perdidos. Esta situaçâo,
aperfekoanse num determinado campo do processo evidenciou a existência de uma rede de apoio que
produtivo, corkstituindo-se em um recurso disponfvel funciona como um suporte afetivo e educativo dentro da
para a elaboraçâo do conhecimento crftico da realidade, escola, de forma a garantir que essas meninas nâo
do mercado de trabalho e das profissöes. aumentem as estatfsticas de abandono e de fracasso

escolar, por estarem em sittlaçao de trabalho.
Palavras-chave: Perhl ocupacional, mercado de trabalho,
primeiro emprego FAP - DF

Palavras-chave: Trabalho injantojuvenil, Psfcoltyin Social,
Meninas trabalhadoras domhticas

SW  11 MENINAS DOMZSTICAS. Maria Carolina de
Camargo e Antonieto*. Ktilifl C. T. Brasil, Beatrice Ccrrlierf
(Universidade Catélica de Brasklia, Brasilia - Distrito Federal)

No Brasil, o trabalho infanto-juvenil é um fenômeno
antigo que vem se atualizando. A ideologia do trabalho
perpassa, desde a revoluçâo industrial, o imaginârio
popular como uma atividade redentora e enobrecedora,
como sendo um meio de exercer um papel de prevençâo
contra a marginalidade. Aponta-se ainda a existência de
duas concepçöes de infância. Uma refere-se às crianças
das camadas privilegiadas; a estas seria assegurado o
direito à escolarizaçào de alto nfvel, assim como, o acesso
aos berts culturais. Enquanto que as crianças das camadas
menos privilegiadas, estariam expostas ao trabalho
precocemente, por este ser uma estratégia de
sobrevivência familiar. O Distrito Federal registra uma
populaçâo de 408.105 crianças e adolescentes, das quais
11.401 sâo trabalhadores que se situam na faixa etâria que
varia entre 5 a 15 anos. Em relaçâo às trabalhadoras
domésticas o ntimero é de 1.451 (IBGE, 2000). Diante
desses dados, objetivou-se investigar o impacto social e
subjetivo do trabalho precoce. Foram realizadas 7
entrevistas serni-estruturadas com meninas trabalhadoras
domésticas residentes no Distrito Federat com idades
entre 11 e 15 anos e que freqitentavam a mesma escola. A
anâlise das entrevistas foi baseada na anâlise de contelido
que é destacada neste trabalho como uma técnica de
compreertsâo e interpretaçâo da forma de comunicaçâo
oral. Este procedimento pennitiu delinear as seguintes
categodas temâticas: caracterfstica do trabalho e relaçâo
da menina com a escola. A categoria temâtica
''caracterfstica do trabalho'' foi cortstrufda a paz-tir dos
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SX  12 A RELAG O ENTRE ASSERTIWDADE E
ALTTO-MONITOG MENTO EM ESTUDANFES
SECUNDARISTAS E UNIVEKSITXRIOS. Ana Josimar
Ferreira Teles*, imAlfl Maria Alves M acedo*, Claudia Kc/ly
Grandi*, Cleiber Rinaldi de Oliveira*, Ekna Abadia M crins
Costa*, Lkdia Frota Ro#ripfcs M oreira*, Lucyneide Lima Aires
J-gzs!, Sandra Gomes Silva*, Tatiane Delevedousq Mlrïc
Cristina Vieira*, MnHC Fernandes Pereira*, Solange MJHC
Zzizeskxi * ,zélia Ventura de C. S. de Oliveira*, Helga Cristina
Hedler-, Curso de Psicologia, Faculdade Garcia Silveira -
JWGS. Sobradinho/ DF Arfflrlc A. CorradiH Departamento de
Psicologia Social e do Trabalho - PsT/universidade de Brasklia.
Brcsf/iv DF.

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a relaçâo
entre assertividade e auto-monitoramento em estudantes
secundaristas e universitârios de irtstituköes no Distrito
Federal. Considerou-se que a assertividade pode ser
considerada como uma habilidade multivariada, que
ocorre em situaçöes de interaçâo pessoal. Sendo assim,
pode ser definida a partir de seus elementos corustitutivos
como habilidades em situaçôes interpessoais.
caracterizada pela capacidade de discordar de alguém,
auto-afirmar-se, poder exigir sem corustrangimentos e
expressar livremente qualquer sentimento; criou-se a
hipötese de que a mesma telia uma relaçâo positiva com
auto-monitoramento. A hipötese desta pesquisa surgiu ao
se cortsiderar o auto-monitoramento como uma
caracterfstica de personalidade associada a uma maior
sensibilidade e consciência de como outras pessoas nos
percebem e assim, uma tendência a modificar o
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comportamento para ajusta-lo às expectativas e valores de associaçâo livre de palavras constnlfdo a partir de
dos outros e da situaçâo. Nestes dois conceitos destacou- cinco estfmulos indutores: adolescente, sexo, gravidez,
se a possfvel relaçâo entre ambos quanto aos aspectos gravidez na adolescência e famflia. Os dados coletados
situacionais dos mesmos. Sendo assim, foi elaborada a foram processados através do soft Tri-Deux Mots, onde
hipötese de que as pessoas com alta assedividade teriam foi feita uma anJlise fatorial de correspondência para
escores de auto alto-monitoramento. Para testar esta verificar a relaçâo entre as representaçöes das
relaçâo foram aplicados questionârios impressos com as adolescentes, considerando as variâveis fixas ou de status,
Escala de assertividade RATHUS-RAS (adaptaçào tais como: idade (menor de 18 anos e acima dessa idade),
brasileira) e a escala de auto-monitoramento de Snyders rel.açâo com o parceiro (de continuidade ou de separaçâo
em 162 sujeitos secundaristas e universitârios. Os dados com o pai do bebê) e escolaridade. Os resultados
foram analisados de acordo com o crivo de correçâo para evidenciaram no plano fatoriat oposköes
cada escala. Como procedimento de anJlise de dados representacionais de favorabilidade e desfavorabilidade
calculou-se os escores médios que foram padronizados com relaçâo à. gravidez na adolescência, quando
(escore Z) para possibilitar a comparaçâo entre os considerada a variâvel idade. As adolescentes com idade
cortstrutos, por meio do teste t para amostras pareadas. Os inferior a 18 anos, representam a gravidez na adolescência
resultados do teste t (t = 0,098, p>O,05) e a correlaçâo entre como uma coisa ''ruim'' e, o sexo, embora revelado como
assel-tividade e auto-monitoramento foi de 0,136, p>0,O5 uma experiência ''boa'' manifesta uma face restritiva de
refutaram a hipötese de que haveria uma relaçâo entre que ''nâo é tudo''. Inversamente, as adolescentes com
estes dois corkstrutos. Este resultado permite elaborar-se idade a partir de 18 anos, constroem uma representaçâo
duas inferências, a primeira onde se supöe que positiva do sexo (''praze/', é ''fundamental'', implica numa
assertividade e auto-monitoramento sejam construtos ''relaçâo'' de ''carinho'' e ''respeito''). Embora esse grupo
independentes e a segunda que auto-monitoramento seja represente a gravidez como uma coisa ''maravilhosa'', a
apenas um aspecto que constitui o construto de gravidez na adolescência é ponderada por nâo ter
assertividade, jâ que alguns autores jâ identificaram a acontecido de modo ''responsâvel'', por nâo ser
presença de mais de um fator quando da anâlise fatorial ''planejada'' e, nesse sentido, o sexo deve ser feito de modo
para este construto. Com a verificaçâo da escassez de mais ''seguro''. De modo geral, a amostra em sua
trabalhos relacionando a estes dois cortstnltos, quando da totalidade, representa a adolescência como uma fusào
revisâo de literatura, e o ntîmero reduzido de ocorrida entre uma etapa da vida e o sujeito que a
participantes desta pesquisa, constatou-se a dificuldade vivencia, sendo considerada uma ''fase boa'', de ''curliçâo'',
para que sejam feitas conclusöes definitivas sobre a ''diversâo'', mesmo se o adolescente é visto como
hipötese. Diante dessas argumentaçöes, sugere-se, dessa ''irresponsâvel'' ou que ''nâo pensaf'. A gravidez e a
forma, que o estudo seja replicado com outras amostras gravidez na adolescência é representada como um fato
em outras regiöes do pafs e que outras variâveis que se deve ter mais ''responsabilidade'', o sexo também se
associadas à assedividade sejam incorporadas em estudos encontra associado à ''prevençâo'', e a famflia representa
futuros. Espera-se que este trabalho tenha colaborado no ''ttzdo'', ''amor'' e ''uniâo'' para as adolescentes.
sentido de verificar empiricamente esta relaçâo. Palavras-chave: Rmresentaçöes Sociais, Gravidez e Gravidez
Palavras-chave: assertividade, auto-nlonitoramento na Adolescência.

SX  13 REPRESENTACOES SX IAIS DE
ADOLESCENTES GRW IDAS FACE h QUESTXO DA
GRAVIDEZ NA ADOLESCZNCIA. Andréa Xavier de
Albuquerquew* (Mestranda em Psicologia xs%cin! da
Universidade Federal da Pflrfu-lu, Joâ'o Pessoa-lm), Mardônio R.
Dias (Universidade Federal da Pcrfulc, Jot'io Pessoa-lm) e i%er?fl
Maia da Nôbrega (Universidade Federal de Pernambuco, Rca/'c-
PE)

SOC 14 CORRELAX ES ENTRE AS VARI/VEIS
ATIWDADE, SOCIALIZAG O ECONôMICA E
VALORES EM ADOLESCEU ES PICHADORES DA
CIDADE DE BELEM/PA. Joàb Batista DJ'D Figueiredo**
(Programa de Pls-Grfillcffib em Tcnrfc e Pesquisa do
Comportamento, Universidade Federal do Park Fcl?l, PA) e
Alice da Silva Moreira (Deqto. de Psicologia Social e Escolar
Universidade Federal do Para, Belén1/PA)

Em estudos com adolescentes participantes em atividades
de pichaçâo, observou-se envolvimento destes em
conflitos sociais violentos, polukâo visual nas cidades e
processo de marginalizaçâo de um grande ntimero de
pessoas nessa faixa etâria. Foi realizado um estudo piloto
utilizando metodologia de participaçâo ativa
(intervençâo) do pesquisador em um trabalho
experimental de fundamentaçâo söcio-histörica. A
intervençâo cortsistiu em um curso de pinmra e desenho
voltado para educaçâo artfstica, profissional e
ressocializaçâo de adolescentes em situaçâo de risco,
especialmente para envolvidos direta ou indiretamente
em atividades de pichaçâo, objetivando a formaçâo de
grafiteiros. Neste, foram repassados conhecimentos
técnicos de pintura e desenho, noçöes de comunicaçâo
visual, e utilizaçâo de técnicas, jogos e dinâmicas de
gnlpo, para facilitar o desenvolvimento psicossocial. Foi
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A Gravidez na Adolescência em seus mtiltiplos aspectos
se constitui um importante objeto de pesquisa da época
at-ual, no momento em que se apresenta como um fato
inserido em todo o contexto social com fortes implicaçöes
biolögicas, psicolögicas e sociais, se transformando em um
problema de satide ptiblica. Tendo em vista a relevância
social deste tema, e tendo como suporte a Teoria das
Representaçöes Sociais enquanto uma perspectiva de
anâlise da questâo psicossocial do problema, a presente
pesquisa tem como objeto de esttzdo compreender as
representaçöes sociais que adolescentes grâvidas
cortstroem face à questâo da gravidez na adolescência.
Trata-se de um estudo exploratörio, cortstitufdo por uma
amostra de 154 adolescentes do sexo feminino, todas se
encontram grâvidas do primeiro filho, distribufdas na
faixa etâria de 15 a 19 anos, de classe social baixa.
Utilizou-se como instrumento para coleta de dados o teste
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observada a transformaçâo das atividades grâficas e
sociais realizadas pelos jovens da comunidade em relaçâo
a eles. Dos rabiscos em poucas dimensöes de cores e
formas, feitos clandestinamente em espaços pflblicos ou
particulares, começaram a produzir grafite, formas de
desenho, pintura e expressâo grâfica bem mais complexas.
0 aprendizado da nova atividade foi relacionado com
mudanças econômicas e sociais produtivas. Os setores

icamente ativos começaram a ''comprar'' oseconom
servkos dos ''agora'' grafiteiros, invertendo o padrzo de
atitudes sociais predominantes em relaçâo a esses
adolescentes, de marginalizaçào para inclusào social
economicamente viâvel. A anàlise de entrevistas e

de
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nutrindo os mitos alienantes de um esporte que se tornou
mais instrumento de controle social do que expressào
cultural do povo que o representa e legitima. Procura-se,
enfim, investigar os fatores constitutivos da identidade do
jogador de futebol, especialmente nos mitos reproduzidos
na prâtica e veiculados na mfdia. Referenciando-se no
método etnogréfico, realizou-se uma incursuo no pröprio
campo de investigaçâo através de pesquisa de campo com
atletas das divisöes de base de um clube de expressào do
Nordeste. A partir de uma escolha aleatöria, constituiu-se
uma amostra de 47 atletas, aos quais aplicou-se um
questionsrio elaborado com perguntas baseadas na
histöria de vida, na situaçâo söcio-econômica do grupo
familiar e nos determinantes da escolha profissional. Os
dados foram sistematizados e, feita uma anâlise

cortstatou-se que os atletas tem mais
futebolfstico

questionârios respondidos pelos jovens, além
declaraçöes destes na imprensa, revelaram novas formas
de auto-organizaçâo (nao mais clandestinas), elevaçâo da
auto-estima (expressa através do auto-conceito), além de
relaçöes sociais e laços afetivos intra e inter grupais bem
mais pacfficos, verificados pela diminukâo da quantidade
de conflitos violentos registrados na ârea onde ocorreu a
intervençâo, bem como da participaçào destes em
mutiröes para cortstruçâo do prédio do centro
comunitârio onde ocorreu o curso. lnferimos mudança
nos valores predominantes entre os adolescentes e da
comunidade em relaçâo a estes. Este estudo mostra
relaçöes possfveis entre prioridade de valores em joverts
ativistas que executam atividades diferentes, em
diferentes perspectivas da socializaçâo econômica, no caso
pichaçâo e grafitagem. A primeira, sinônimo de
marginalizaçâo e . repressâo social, a segtmda,
possibilidade de relaçe s econôrnicas produtivas para
diversos setores envolvidos. Nas prâticas sociais, este
trabalho coloca consideraçöes acerca do que se chama de
''problemas sociais'' com adolescentes, fonnas de
intervençâo, implicaçöes pedagögico-culturais e
econômicas, questiona a predominância de determinados
valores na sociedade que impedem a socializaçào
econômica de setores marginalizados socialmente, e
contribui na cortstnlçào de uma nova categoria de
atividade econômica.

Apoio Bolsa CAPES de mestrado do primeiro autor

Palavras-chave: adolescentes; atividade; sncifllizflftib
econômica.

comparativa, que
tempo no meio consideram como fator
primordial para ingressar na carreira o fato de gostarem
de futebol (58.33%0) e o desejo de tomar-se fdolo (400/4, o
que indica que a paixâo pelo futebol articula-se a uma
autopercepçào positiva e ao desejo de dar um sentido
para a existência. Aqueles com menos tempo de
experiência declaram que, além do gosto pelo futebol
(400/4, a vontade de ganhar dinheiro (400/0) também
influenciou muito, mostrando que o futebol, enquanto
representaçâo pleonâstica do bem sucedido, modela os
sonhos e aspiraçöes do adolescente brasileiro. O fator
''gostar de futebol'' teve expressiva mençâo por todos os
sujeitos, remetendo à caracterfstica intrfnseca e idealizada
de que o brasileiro é movido, sobretudo, pela paixâo ao
futebol. Assim, percebe-se que paixâo e riqueza sâo
divulgadas através da mfdia como fatores preponderantes
na escolha da profissâo ''jogador de futebolf'. As respostas
e representaçöes podem ter sido influenciadas eticamente
pela noçào de que o atleta deve primeiro amar seu clube e
a profissào em oposkâo ao comportamento ''mercenàrio'',
como rendkâo do futebol-arte para o mercado e o capital.
Constatou-se, portanto, que o jovem atleta é influenciado
por padröes de condutas sociais baseadas na idéia de
sucesso e riqueza que dificilmente se concretizam.
Movidos pela paixâo, em certa medida delirante, sâo de
certa forma iludidos e dâo continuidade à mitificaçâo do
futebol no Brasil, com seus M anés e Pelés.

Palavras-chave: Futebol - M itos - Identidade

SX  15 MITOS DO UNIW IQSO DO FUTEBOL E
IDENTIDADE PROFISSIONAL: FATORES
CONSTITUTIVOS. Sinara Dantas Neves Ribeiro e Sérgio
KtWf7l(? (Dqartamento de Psicologia e Etftlcflffy, Faculdade de
Filosoha, Ciências e Letras da Universidade de SJo Paulo -
Ribeirao Preto - SP)

SX  16 PRIORIDADES AXIOLX ICAS E
COMPORTAMENTO DE JX AR RPG. élvaro Tamayo,
Isabela Lopes da Silvaw, Juliana Izf'D Braga'; Marcelo Vinhal
Nepomuceno*. (Departamento de Psicologia Social e do
Trabalho - Universidade de Brasilia).

O RPG (Role-playing-Game) é entendido como um jogo
de interpretaçâo, onde os jogadores criam personagerts e
os representam num cenârio imaginério, criado pelo
mestre de jogos. Dinâmicas de grupo foram inspiradas
nesses jogos e existem estudos que demonstram sua
eficiência como método educacional. Editoras de livros
nacionais e intemacionais, e também produtoras de jogos
eletrônicos, vêm investindo nesses jogos e aperfekoando-
os. Os valores pessoais sâo definidos como crenças
transsituacionais de metas de comportamentos desejâveis,
organizados hierarquicamente, que guiam os
comportamentos dos indivfduos e os fazem agir de forma
a alcançar os objetivos desses valores. Sendo assim, os
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Este é um estudo baseado numa pesquisa cientffica sobre
os mitos do universo do futebol, em que investiga-se a
dimepsâo psicossocial, as formas de organizaçâo
arquetfpica, o papel do heröi, a influência midiâtica e suas
conseqùências na identidade profissional de joverks
atletas. Pretende-se compreender a dinâmica subjetiva
que se constitui, de um lado, com as expectativas desses
sujeitos, do futebol como um trampolim social, da
seduçâo da mfdia e seus mitos, criando no imaginârio
uma versâo parcial e sempre glamourosa do futebol, e,
por outro lado, com a cultura organizacional dos clubes
de futebol, elitista, irtstnlmental, oporhmista, que reduz o
atleta a uma mercadoria l'ucrativa e luxuosa, mantendo e
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temas e objetivos dos jogos tendem a atrair perfis de aspectos motivacionais do voluntariado, mas os
jogadores que estejam de acordo com eles. Visando uma resultados n:o têm sido convergentes. Esta pesquisa teve
aplicaçâo prética dos resultados, o presente estudo como objetivo verificar a diferença das prioridades
demomstrou as diferenças nos valores pessoais dos axiolögicas de universitârios que praticam o trabalho
indivfduos que jogam e nào jogam RPG e também dos voluntârio daqueles que nâo praticam. A amostra foi
diversos tipos de jogadores. Essa aplicaçâo pode dar-se composta por 103 homens e 98 mulheres, todos
através da atraçâo de novos jogadores e/ou criaçào de universitérios, com idade média de 21,6 anos (dp = 4,48),
novos jogos de RPG. Do três os tipos de comportamento sendo que 50,2% dos pal-ticipantes praticavam trabalho
de jogar RPG: jogar RPG apenas de mesa Tradicional voluntério em organizaçöes nào govemamentais e 49,8%
(vendidos em mfdia impressa); jogar RPG apenas para nâo praticavam. Utilizou-se um questionlrio composto
computador (vendidos em mfdia eletrônica); jogar RPG pelo Inventârio de Valores de Schwartz, para avaliar as
nas duas maneiras anteriores. Os sujeitos que atenderam a prioridades axiolögicas, e questöes söciœdemogrâficas.
um desses três compodamentos foram considerados Para a anâlise dos dados, utilizou-se a ANOVA 2<,
como jogadores. A amostra foi composta de 200 sujeitos, calculada para cada um dos dez tipos motivacionais e dos
sendo 100 nào jogadores e 100 jogadores. Dentre os quatro fatores de segunda ordem. Os resultados
jogadores, 22 jogam apenas IIPG de mesa, 16 jogam revelaram efeito principal da variJvel prâtica de trabalho
apenas RPG para computador e 62 jogam RPG de ambas voluntârio para os seguintes fatores: benevolência (p <
maneiras. Todos os sujeitos eram do sexo masculino, 0,01), universalismo ((p < 0,01), tradkâo (p < 0,001),
possufam média de idade de 17,43 anos (dp=2,76) e 91,5% hedonismo (p < 0,001), estimulaçao (p < 0,01) e realizaçâo
eram esmdantes. Para avaliaçao das prioridades (p < 0,01), sendo que os escores superiores dos três
axiolögicas foi utilizado o lnventârio de Valores de primeiros (benevolência, universalismo e tradkâo) foram
Schwartz. A aplicaçâo dos irtstrumentos deu-se em locais para os voluntérios e os escores superiores dos três
pliblicos de grande trârksito de joverts, salas de aula e em tîltimos (hedonismo, estimulaçâo e realizaçâo), para os
locais onde ocorrem partidas de RPG. Para os dois grtzpos nâo voluntârios. Em relaçâo aos fatores de segunda
de sujeitos (jogadores e nâo jogadores), a aplicaçâo foi em ordem, os praticantes de trabalho voluntârio obtiveram
parte coletiva e em parte individual. A anélise dos dados maior escore na dimertsâo auto-transcendência (p < 0,001)
visava estabelecer a hierarquia dos 10 tipos motivacionais e menor escore nas dimensöes auto-promtxâo (p < 0,001)
e, através da ANOVA, verificar diferenças entre os dois e abertura à mudança (p < 0,001). Foi também observado
grupos e os três subgrupos de jogadores. A Oneway efeito principal da variâvel gênero sobre os fatores
ANOVA demonstrou que os jogadores de RPG possuem benevolência e tradkâo, sendo os escores superiores para
uma preferência por leitura significativamente superior as mulheres. Além disso, foram observadas vârias
aos nâo jogadores, e também valorizam de mesma interaçöes significativas ao nfvel dos fatores poder,
maneira o tipo motivacional Auto-detenninaçâo. estimulaçâo, benevolência, tradkâo, conformidade e
Comparaçöes entre os diferentes tipos de jogadores segurança. A diferença dos valores entre voluntârios e nâo
demonstraram que os jogadores de mesa possuem escore voluntârios pode ser explicada a partir das motivaçöes
significativamente superior nos tipos motivacionais: subjacentes aos tipos motivacionais de valores. O efeito da
Universalismo, Benevolência, Tradkâo e Conformidade, varilvel gênero sobre os tipos motivacionais benevolência
enquanto que os jogadores de computador possuem e tradkâo é convergente com resultados anteriormente
escore significativamente superior no tipo motivacional encontrados no Brasil. Pode-se concluir que as
Auto-promoçào e dimertsâo bipolar Auto-realizaçâo. Os prioridades axiolögicas dos universitérios que nâo
resultados indicam a importância e influência do RPG nas praticam trabalho voluntârio diferem daqueles que
relaçôes interpessoais, devido também ao fato de ser um praticam, sendo que estes enfatizam tipos com motivaçôes
jogo onde o grupo trabalha coletivamente. mais coletivistas.
Palavras-chave: Valores Pessoais; fnpcrlllrfo de Valores Palavras-chave: Trabalho rnllznlkH(), prioridades axiolbgicas,
Schwartz; Jogar RPG. universitirios

SX  17 TRABALHO VOLUNTXRIO E VALORES.
Alvaro Tamaylb Tatiane Paschoal-, Daniel Lobo Paz*, Filipe
Starling Franca*, Kfiéifl de Lira Todeschini*, M iquéias Lima* e
Angélica Gama. (Departaments de Psicologia Sodal e do
Traballw, Universidade de Brasilia, Brasilia, DF)

SOC 18 CONFLITO TM BALHO-FAMILIA:
VALIDAG O DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE
PREDITORES DE DOMXIO ESPECfFICO DE
TRABALHO E DE FAMfLIA. Ariane Agnes Corradi-,
Clâudio loz Torres, (Laboratôrio de Psicologia Social e
Organizacional, Instituto de Psico/ogffl, Universidade de
Brast*lia, Brast-lia-DF)

Esmdos sobre as relaçöes entre trabalho e famflia
originaram-se de mudanças hm damentais nos papéis
sociais de gênero associados a cada um destes ambientes
(ex.: nlimero crescente de casais de dupla renda), bem
como das cortseqûências destas relaçöes para a satide
ffsica e mental dos indivfduos (ex.: doenças ffsicas
associadas ao estresse). Seis modelos teöricos mais se
destacam na literatura sobre .relaçâo entre trabalho e
famflia: contaminaçâo, compensaçâo, segmentaçâo,
escoamento de recursos, congruência e conflito trabalho-

Recentemente, a importância do trabalho voluntério para
o beneffcio da comurtidade e bem estar social tem
ocupado uma poskâo de destaque na mfdia. Por trabalho
voluntârio entende-se o servko comprometido com a
sociedade, baseado na liberdade de escolha, no
envolvimento comunitério e na valorizaçâo do potencial
humano, da qualidade de vida e da solidariedade. As
açöes voluntârias referem-se nâo sö ao trabalho
assistencial de apoio aos grupos mais vulneréveis da
populaçâo, mas também às iniciativas dos cidadâos nas
âreas de cultura' defeM de direitos, meio ambiente,
esporte e lazer. Algurts estudos têm investigado os
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famflia. O modelo de conflito tem sido um dos mais
estudados, porém, nenhum dos instrumentos empregados
nos estudos desta ârea encontra-se validado no Brasil.
Assim, este trabalho objetivou validar quatro escalas
referentes aos preditores de conflito de domfnio especffico
de trabalho e de famlqia. Os preditores de domfnio de
trabalho foram envolvimento com trabalho e conflito no
trabalho e os preditores de domfnio de famflia foram
envolvimento com famflia e conflito na faml-lia,
totalizando 23 itens. Foi realizada a traduçio e retraduçào
de cada medida. Todas as escalas eram tipo Likert, de 5
pontos. As escalas foram aplicadas em formato de
questionârio impresso, respondido em sala de aula.
Participaram do estudo 123 alunos de cursos supletivos
noturnos do interior do Estado de Sào Paulo. As
principais caracterfsticas da amostra foram 63% homens,
maioria entre 21 e 40 anos, casados, com filhos,
trabalhadores de indlistria, com segundo grau incompleto
e renda entre R$400,00 e % 800,00. Foram realizadas
anâlises fatoriais para cada instrumento. Todas as escalas
apresentaram estrutura unifatorial. A escala de
envolvimento com trabalho foi validada com 102
respondentes, que correspondem à sub-amostra que
afirmou estar trabalhando. Obteve-se um KMO de 0,76,
explicando 45,7% da variância e a = .80. A escala de
conflito no trabalho teve 101 respondentes com a mesma
sub-amostra, tendo KMO = 0,76, explicando 26,5% da
variância e a = .71. A medida de envolvimento com a
famflia teve 91 respondentes, todos casados e com filhos, e
KMO = 0,69, explicando 32,9% da variância e a = .71. A
medida de conflito na fanu-lia, com 97 respondentes
(mesma sub-amostra), resultou em KMO = 0,82,
explicando 41,7% da variância e a = .76. Estes resultados
indicam que as escalas têm propriedades gsicométricas
promissoras para sua aplicaçào no Brasil. E importante
destacar que a heterogeneidade da amostra quanto às
caracterfsticas demogrâficas de idade, tipo de trabalho,
grau de escolaridade e renda é um ponto fundamental
para a generalizaçao destes resultados. A validaçâo destes
irtstrumentos pennitiré investigar no Brasil os modelos de
conflito que vêm sendo amplamente discutidos pela
literatura da ârea.

- Resumos de C'pmlnïctwlp Cientlf' lcJ
foi validado para uma populaçâo de baixa escolaridade. A
partir do desenvolvimento teörico na ârea de valores
pessoais e anâlise dos modelos anteriores foi proposto um
modelo para os valores relativos ao trabalho que jd foi
testado no exterior. Assim, foi objetivo do presente estudo
desenvolver e validar uma Escala de Valores relativos ao
Trabalho de acordo com o modelo teörico proposto. Para
o desenvolvimento do instrumento foi realizado um
levantamento de irstrumentos anteriores, foram
entrevistados 10 trabalhadores e foi solicitado a 64
pessoas que indicassem 3 motivos que as levavam a
trabalhar. Todo o material foi reunido e os 95 iterts
resultantes foram categorizado conforme os quatro fatores
teöricos hipotetizados e submetidos à anàlise de jufzes e
validaçâo semântica. O instrumento final foi composto
por 72 itens que foram respondidos por 394 pessoas, 74%
eram trabalhadores, 26% estudantes universitârios e 64%
eram do sexo feminino. Para validaçao foram realizadas
anélises dos componentes principais e fatorial
exploratöria e calculado o coeficiente de precisâo. As
anélises apontaram para quatro fatores: Realizaçâo no
trabalho (a=0,88) que refere-se a busca de prazer e
realizaçào pessoal e profissional, bem como de
independência de perksamento e açâo no trabalho por
meio da autonomia intelectual e da criatividade; Relaçöes
sociais (a=0,88) que se refere a busca de relaçöes sociais
positivas no trabalho e de contribukâo positiva para a
sociedade por meio do trabalho; Prestfgio (a=0,87) refere-
se a busca de autoridade, sucesso profissional e poder de
influência no trabalho; e, Estabilidade (a=0,81) que refere-
se a busca de segurança e ordem na vida por meio do
trabalho, possibilitando suprir materialmente as
necessidades pessoais. O instrumento apös validaçâo é
composto por 41 iterts. Os resultados corroboraram o
modelo teörico previsto e conclui-se que a escala foi
devidamente estabelecida e pode ser utilizada para
pesquisa e diagnöstico.

Apoio: A primeira autora é bolsista do CNPq - Brasil.

Palatras-chave: Valores, Valores relativos ao trabalho e
Anélisefatorial.

Palavras-chave: preditores de conjlito trabalho-fanlï-lia,
pclflcffib de instrumentos, propriedades psicométricas.

SOC 19 DESENVOLWMENTO E VALIDAN O DA
ESCALA DE VALORES RELATIVOS AO TM BALHO.
Juliana Porto- e Alvaro Tamayo (Departamento de Psicologia
Sodal e do Trabalho - Universidade de Brasflia - Brast-lia - DO.

SOC 20 PERCEPX ES E MOTIVAX ES DE UM
GRUPO DE MULHERES PAM  A MODIFICAG O
CORPORAL COM FINS ESTCTICOS. Marilia Ferreira Dela
Coleta, Eduardo Augusto Rosa Santana*, Fernanda Nogueira*,
Flaviana Aratijo Santana*, Patn-cia Cankeiro de Resende*,
vcllHc de Souza Rilziro' (Faculdade de Psicologia,
Universidade Federal de Uberlândia, I-làcrllnffïc, MG)

A busca por um ideal estético assumiu proporçöes jamais
vistas no Brasil, que se tomou o campeâo mundial da
cirurgia plâstica, com as mulheres respondendo por 70%
dos que buscam modificaçâo corporal. Uma alternativa
mais saudâvel nessa busca é a prâtica de exercfcios ffsicos,
entretanto também têm sido observados excessos nas
academias, podendo ocorrer o disttirbio psiquiâtrico
denominado desordem dismörfica do corpo, que atinge
2% da populaçâo mundial. Neste estudo buscou-se
compreender as crenças, motivaçöes e sentimentos
relativos à busca do corpo perfeito em uma amostra de
mulheres na faixa etâria de 20 a 40 anos. Inicialmente
foram realizadas entrevistas com 19 mulheres, sendo que
11 tinham se submetido à cirurgia plâstica estética, 4 que
praticavam exercfcios regularmente em academias e
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Valores relativos ao trabalho sâo definidos como
princfpios ou crenças sobre comportamentos ou metas
desejâveis, organizados hierarquicamente, que guiam as
avaliaçöes sobre os resultados e contexto do trabalho, bem
como, a escolha de alternativas de trabalho. Em ftlnçâo da
importância do conceito para a melhor compreemsâo do
mundo do trabalho faz-se necessério o desenvolvimento
de irkstrumentos que possibilitem o estudo desta variével.
Na literatura internacional sâo encontradas vârias escalas
para medir este cortstruto, porém a maioria apresenta
problemas com relaçâo à definiçâo do conceito ou a falta
de integraçâo com os modelos teöricos sobre valores
pessoais. No Brasil foram encontrados dois irtstrumentos,
um nâo foi validado para a populaçâo brasileira e o outro
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outras 4 que haviam realizado cirurgia e também eram
praticantes de exercfcio' s ffsicos. Nesta etapa os objetivos
eram identificar variâveis relacionadas com a percepçâo
de padröes de beleza feminina e com a motivaçào para
modificar o pröprio corpo. A anâlise de contefldo destas
entrevistas permitiu a elaboraçào de um questionârio que
foi aplicado a outra amostra casual de 48 mulheres, sendo
10 do grupo que se submeteu à cirurgia plsstica, 20 do
grupo que praticava exercfcios e 18 que assumiram os
dois comportamentos. As 18 questöes do instrumento
referiam-se a dados pessoais, comportamentos,
motivaçöes, satisfaçâo com os resultados, auto-imagem e
padröes de beleza. As freqitências das respostas
mostraram que os principais motivos para a prltica de
atividades ffsicas sâo a perda de peso e manutençào da
forma, seguidos de motivos de satide; os resultados desta
prJtica foram considerados satisfatörios ou
moderadamente satisfatörios; a maioria se exercita
durante 1 a duas horas nas academias. As mulheres que

motivos
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estörias infantis, além de tentar perceber se realmente
caminhamos para uma igualdade entre gêneros. A
amostra foi composta por 200 adolescentes de ambos os
sexos (96 meninos e 104 meninas), estudantes do segundo
e do terceiro ano do ensino médio de uma escola de classe
média alta de Porto Alegre (média = 15,58 anos). Foi
utilizado um questionério com 14 questöes fechadas, que
investigava aspectos relacionados aos gêneros masculino
e feminino, além de estabelecer comparaçöes com
''Cinderela'' imperceptfveis para as pessoas que o
responderam. Este questionârio foi aplicado de forma
coletiva, em sala de aula. Os resultados foram analisados
com o uso dos testes estatfsticos Chi-square de Pearson e
Exact Test de Fischer. Os dados indicaram uma diferença
significativa entre os sexos (p < 0,043) na questio do amor
à primeira vista, sendo que as mulheres acreditam muito
mais nesta fonna de se conhecer. Apesar do nlimero
elevado de respostas neutras, os adolescentes de ambos os
sexos acreditam no estereötipo de que o homem sinta
mais a sexualidade (54,770/0), enquanto apontam que a
mulher sinta mais o amor (42,710/0). Pode-se obseNar que,
como ''Cinderela'', as meninas ainda acreditam mais nos
meios esotéricos e religiosos para conquistar o parceiro do
que os meninos (p < 0,01). Com relaçâo às iniciativas nos
relacionamentos, o estudo mostrou que as mulheres estâo
mais acomodadas do que os homerts, preferindo que eles
tomem a iniciativa (64,420/4, enquanto os homens
acreditam mais na igualdade (45,83%). Porém, observou-
se que as mulheres e os homens dâo praticamente a
mesma importância para a escolha das roupas, vêem as
mesmas possibilidades de viver um amor que dure até o
fim de suas vidas e, apesar das meninas acreditarem num
casamento com uma pessoa de melhor situaçzo financeira,
a diferença nâo foi significativa. Como resultado, a
pesquisa concluiu que este modelo de mulher passiva e
sonhadora ainda pode se encaixar com as adolescentes de
hoje em certos aspectos, mas nâo em outros, nâo se
podendo, portanto, aplicar o estereötipo de Cinderela às
adolescentes. Apesar disso, se quisermos dar este apelido
a algum gênero, ainda seria o gênero feminino.

Palavras-chave: Complexo de Cinderela, Gênero, M ulher

fizeram cirurgia plâstica tinham como a
insatisfaçâo com o corpo e a busca de realizaçâo pessoal;
os sentimentos diante da decisâo de realizar a cirurgia
foram a ansiedade e depois felicidade e satisfaçâo; a
maioria considerou o resultado satisfatörio. Apesar de se
sentirem satisfeitas, a maioria das mulheres, em todos os
sub-grupos, acredita que o corpo, de modo geral, nâo estâ
melhor do que antes, que nâo estâ como gostariam;
consideram-se bonitas e/ou atraentes às vezes e esta
percepçâo se deve à satisfaçào pessoal e aos elogios que
recebe. A maioria da amostra (850/0) acha que existe
alguma parte em seu corpo de que nào gosta, sendo mais
freqiiente a barriga para as freqitentadoras de academias.
Quanto à existência de um personagem que seja o padrào
de beleza feminino, 56% das mulheres da amostra citam
diversas atrizes e modelos, às quais gostariam de se
assemelhar. Para uma mulher ser bonita, todos os sub-
grupos indicaram com maior freqfiência que e1a deve ter o
rosto bonito e somente os sub-grupos que freqitentam
academias indicaram que ela deve ter o corpo
bonito/esbelto/em forma. Observou-se uma alta
valorizaçio da beleza ffsica e, em alguns casos, a
insatisfaçâo com o corpo permanece constante, apesar dos
comportamentos para modificâ-lo, o que pode
comprometer a auto-estima e afetar negativamente
diversas outras âreas da vida dessas mulheres. SOC 22

Palavras-chave: nlotivaçno, cirurgia plâstica, culturah-sica

SOC 21 A EXISTZNCIA DO MODELO DE
COMPLEXO DE CINDERELA EM ADOLESCENTES DO
SEXO FEMININO NA ATUALIDADE. Vicente Casse;tp
Borgesw (Universidade do Vale do Ri0 dos Sinos, slo Leopoldo -
R&

CRENCAS E COMPORTAMEU OS DE
MULHERES COM CANCER DE MAMA RELATIVOS A
PREVENG O, CANCER E MASTECTOMIA. Mjrilia
Ferreira Dela Coleta, Aline Ferreira Queiroz*, Elson
Kagimura'', Pablo Fernando Souza M artins*, Rt3?11lzln Frattari
Bonito*, Vanessa Fernandes de M edeiros*, Weslley Nazareth
Souto* (Faculdade de Psicologia, Universidade Federal de
Uberlândia, MG)

''Complexo de Cinderela'', best-seller publicado em 1981
por Colette Dowling, descreve um modelo de mulher que
prefere acomodar-se em um casamento (inutilizando seu
potencial criativo e intelectual) do que competir no
mercado de trabalho. ''Cinderela'' é uma mulher passiva e
medrosa, a espera de algum milagre que venha modificar
sua vida. O objetivo do presente estudo foi verificar se,
apös 21 anos, com um predomfnio de relaçöes afetivo-
amorosas râpidas e frias (''ficar''), ainda poderemos
verificar, nas adolescentes de hoje, caracterfsticas que
permitam a comparaçâo com a personagem Cinderela das

O câncer é a segunda causa de morte no Brasil entre as
mulheres, ficando logo atrâs de causas como acidentes
automobilfsticos e assassinatos. O locus de controle da
satide refere-se à percepçâo das pessoas sobre quem
controla a sua saûde, se ele mesmo (controle intemo),
pessoas com poder de cuidar da saùde (médico, famflia,
etc.) ou o acaso. Tem sido demonstrado que esta
orientaçâo estâ relacionada com a prevençâo e com os
cuidados com a saûde. Dada a alta incidência de mulheres
desenvolvendo câncer de mama, este estudo pretendeu
verificar percepçöes, locus de controle e comportamentos
preventivos relativos à salide em geral e ao carcinoma
mamério em mulheres em tratamento no Hospital do
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Cânctr de Uberlândia. Participaram 44 pacientes na faixa
etària de 30 a 75 anos, a maioria de baixa escolaridade
(86% com lo grau ou menos), que esperavam
atendimento no hospital e que se dispuseram
voluntariamente a colaborar com o estudo. Como
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cinco pessoas. Cada entrevista dividiu-se em três partes:
nos primeiros dez minutos, Os sujeitcs responderam, em
uma folha de papel, à pergunta: o que é importante que o
primeiro emprego ofereça para você? Nos dez minutos
seguintes realizou-se uma discussâo sobre o que eles
escreveram. Os cinco minutos finais foram utilizados para
rever as respostas e acrescentar idlias ao que havia sido
escrito. Estas informaçöes e a fundamentaçào teörica
serviram de base para elaborar itens para o instnlmento,
agrupados em cinco categorias hipottticas: Remuneraçâo
(recompensar, gratificar), Crescimento (progredir,
desenvolver, através do aprendizado e treinamento),
Ambiente (meio no qual () indivfduo estj, no aspecto
ffsico e social, e também contato e convfvio com pessoas
relacionadas à empresa), Bem-estar (conforto, sentimento
de contentamento e realizaçâo) e Polfticas de trabalho
(fonna de se trabalhar, valores, normas e cultura da
organizaçào). A fase seguinte envolveu anélise semântica,
realizada com 11 sujeitos, divididos em três grupos, com
os quais foi seguido o mesmo procedimento: os
indivfduos ouviram os enunciados lidos em voz alta pela
pesquisadora e reproduziram-nos em suas pröprias
palavras. Todos os iterts que suscitaram dtîvidas foram
reescritos, algurks foram retirados por conterem idéias
repetitivas. No liltimo grupo nâo houve mais dtîvidas. Foi
entào realizada a anâlise de jufzes, envolvendo 05 pessoas
familiarizadas com a pesquisa, que receberam três folhas:
uma contendo os iterts, outra com a definkào das
categorias e outra numerada na qual eles marcaram a qual
categoria os iterts pertenciam. O objetivo foi verificar se os
itens se referiam realmente aos fatores hipotetizados,
sendo realizados os ajustes necessârios. A coleta dos
dados para a validaçào estatfstica foi feita com 6O0
estudantes universitârios, homens e mulheres, de classe
média, dos cursos de Processamento de Dados (200),
Administraç:o (200) e Econornia (200). Os dados foram
submetidos a Anélise dos Componentes Principais com
rotaçào Varimax, com critério de carga fatorial mfnima de
0,40 para inclusào dos itens. Foi confirmada a estrutura
fatorial hipotética, com modificaçöes, e os fatores
apresentaram confiabilidade satisfatöria. Os resultados
foram discutidos em relaçào à literatura empresarial e
cientffica sobre o assunto, levando em conta os diferentes
nfveis de empregabilidade que caracterizam os cursos
pesquisados e o realismo das expectativas dos estudantes.
A principal contribukâo deste trabalho foi abordar o
ponto de vista do jovem, produzindo um instrumento
para subsidiar futuras pesquisas. Sugere-se a necessidade
de pesquisar que variéveis pessoais podem influenciar as
expectativas e que tipo de informaçao ou intervençâo
poderia otimizar as relaçöes entre agências formadoras e
mercado de trabalho.

Apoio financeiro da CAPES como bolsa de mestrado da
primeira autora

Palavras-chave: Primeiro emprego, valores, Psicologia
econômica.

iastrumento de coleta de dados utilizou-se um roteiro de
entrevista estruturada com 38 questöes, entre abertas e
fechadas, e aplicou-se a escala de locus de controle da
salide, composta de 18 itens. Ao final das respostas, o
entrevistador mantinha um diâlogo sobre assuntos
diversos para se certificar do bem-estar emocional das
respondentes. Para anâlise dos dados quantitativos foi
utilizado o programa SPSS e fez-se a anâlise do contetido
das questöes abertas. Os resultados indicaram que 66%
das mulheres corksideram-se saudâveis, ou com
problemas eventuais, apesar da gravidade da doença que
possuem; 4 mulheres nâo sabiam o que é o auto-exame
das mamas, e 14 delas (32%) sö tinham feito () auto-exame
esporadicamente ou nunca o fizeram. Os motivos para
deixar de fazer o auto-exame foram o medo de descobrir
um nödulo (500/4, comodismo (500/4, nâo saber fazer
(M%), esquecimento (270/4, vergonha (25To), entre outros.
Quanto à possibilidade de cura do câncer, 48% acreditam
no tratamento, 23% crêem na eficécia da cirurgia e 9% o
corksideram incurâvel, entretanto quase a metade da
amostra acha que um rnilagre pode curar o câncer. Em
relaçâo ao locus de controle da satide observaram-se
médias na intemalidade (M = 22,8) e na extemalidade-
outros poderosos (M = 22,3) semelhantes a outros estudos
com grupos de doentes crônicos; e média mais alta na
extemalidade-acaso para a satide (M = 20,1) do que em
outros estudos, sendo este resultado devido à baixa
escolaridade da amostra. A freqûência de auto-exame de
mamas (r=0,33; p=0,03) e a crença nos outros poderosos
para a satide (r=0,35; p=0,02) se relacionaram
positivamente com a freqûência de consultas feitas com
ginecologistas. O conjunto dos resultados sugere a
carência de informaçöes que as pacientes têm em relaçâo
ao câncer de mama, à mastectomia e à impodância da
prevençâo. Nas entrevistas evidenciou-se também a
necessidade de apoio psicolögico e a eficlcia do diélogo
desenvolvido pela equipe de pesquisadores para distraçao
das pacientes apös a entrevista.

Palavras-chave: câncer de mama, loazs de controle da saûde,
crenças

SX  23 ESCALA DE EXPEG ATIVAS QUAU O AO
PRIMEIRO EMPREGO. Hlani Dias Lauer (Programa de PJs
Graduaçâ'o em Psicologia - Teotia e Pesquisa do Comportamento
- Universidade Federal fftl Paré); Alice da Silva Moreira
(Departamento de Psicologia .%dll e Escolar - Universidade
Federal do PcrJ) '

A escolha do primeiro emprego é uma experiência que
envolve mais que simples escolha. Que aspectos sâo
analisados nesse momento pelo indivfduo? Que valores
estâo em jogo? Estudos realizados têm privilegiado as
expectativas da empresa em relaçâo ao indivfduo e que
atributos esta deseja que ele tenha. Este trabalho, contudo,
ambientado dentro da Psicologia Econômica, expöe a
criaçâo de uma escala que mersura as expectativas do
indivfduo. Durante a primeira fase foram levantados
dados para criar o irkstrumento, mediante entrevistas com
quinze sujeitos universitârios, entrevistados em grupos de
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SOC 24 SIGNIFICADO DO DINHEIRO PAM
POLICIAIS MILITARES DA REGIXO
METROPOLITANA DE BEL/M-PA. Alessandra Meireles da
Costa*; Ana Paula Costa Oliveira*; Caroline M (?lf: Branco*;
Elayne Nczcré Silva Oliveira*; Emanuelle W cp! da Cu/l/ll
Costa*; Maria de Jesus Gonçalves de 8Hlo+; Alice da Silva
Moreira (Dqurtamento de Psicologia Social e Escolar - UFPa-
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8e/J?17-JM) sOc 25 DESENVOLVIMENTO DA ESCALA DE

SIGNIFICADO DO SAL/RIO. Cilce Condim Tévora**
Uma das probleméticas de crescente interesse em ser (Progranla de Pés-Grfitlcffib em TCOHJ e Pesquisa do
investigada é o papel que as açöes econômicas Comportamento, Universidade Federal do Park &/o'rpp, PA),. i
representam no cotidiano das pessoas e de como os Alice da Silva Moreira (Profa. Dra. do Departamento de '4
comportamentos dessas alteram as relaçöes monetérias no Psicologia Social e Escolar.universidade Federal do Paré. i
contexto social. Entender as relaçöes econômicas dos Belénl, PA) '
povos exige também uma anâlise sobre os aspectos
simbölicos do dinheiro para indivfduos. Mensurar as Durante muitos anos, em estudos sobre atitudes no
atitudes das pessoas frente ao dinheiro e verificar a trabalho, a quantidade de dinheiro foi estudada como
diferença de os significados entre grupos sociais têm sido antecedente de satisfaçào, comprometimento ou
algumas questöes empreendidas pela Psicologia significado do trabalho. As organizaçöes diferem na
Econômica, através da cortstrtlçâo e validaçâo de fonna como empregam polfticas de comperksaçâo
instrumentos de medida. Atualmente ests em processo de financeira, podendo utilizl-las apenas como meio de
validaçao no Brasil a Bateria de Testes de Significado do reduzir custos ou como ârea de importância estratégica,
Dinheiro (BATESD) composta por dez ''cadernos'' que capaz de facilitar mudanças na cultura organizacional.
abrangem quatro âreas ou dimensöes de sigificado: Social, Embora alguns defendam que recompertsas individuais
Individual, Funcional e Simbölica. O objetivo deste estudo incentivam criatividade e produtividade, estudos também
foi compreender o significado do dinheiro para um gnlpo indicam a importância de motivos nâo financeiros. Mas
especffico da sociedade - Policiais Militares - por Pouco se tem estudado sobre a influência dos aspectos
observar-se que sua forma de gerenciamento e simbölicos (significado) do sallrio sobre atitudes e
funcionamento os distinguem das demais organizaçöes. comportamentos dos trabalhadores. O objetivo deste
Um segundo objetivo foi verificar se a percepçöes trabalho foi desenvolver e validar uma Escala de
diferenciadas de risco entre os membros desta corporaçâo Significado do Salârio para clarificar as dimertsöes de
alterariam o significado do dirtheiro. Foi utilizado o significado do pagamento. A escala foi desenvolvida com
caderno III (Funcional) da BATESD, cuja validaçâo foi base na perspectiva teörica e instrumento utilizado por
feita com 532 sujeitos de ambos os sexos, com idades, Thierry com trabalhadores holandeses, que indica quatro
renda familiar e ocupaçöes variadas. O resultado da dimerksöes de significado: Propriedades Motivacionais (0
anâlise dos Componentes Principais com rotaçâo Varimax salério é um vefculo para satisfaçâo de metas pessoais),
indicou 55 itens distribufdos em 4 componentes, aqui Gastos (berts e servkos que podem ser realmente
denominados como Equilfbrio (gastar de acordo com o comprados pelo salério), Poskâo Relativa (0 salârio é um
que ganha) Reconhecimento (conseguir com esforço) degrau de progresso e comparaçao com os outros) e
Estabilidade (ter uma vida confortâvel) e Satisfaçâo (fonte Controle (0 salârio regula os comportamentos do
de satisfaçâo das necessidades). Foram também utilizados empregado). Foram utilizados iters da escala original, que
uma ficha com dados pessoais e um questinlrio com foram alterados ou adaptados à realidade local e novos
perguntas especfficas.-fodos os questionârios usaram iterts foram cortstrufdos, tendo como fonte entrevistas com
escalas de 1 a 5. Os participantes foram 170 policiais Profissionais da érea e estudantes jâ familiarizados com o
militares de diversas unidades da regiâo metropolitana de tema. A anâlise semântica dos iterts foi realizado com 05
Belém. categorizados como grupo dos internos (79) e sujeitos, todos os iterts foram analisados e nao geraram
externos (91). Todos eram homens, com idades entre 23 e dtividas. A parte seguinte do procedimento foi a anélise
50 anos (média = M,5) e renda familiar entre % 300,00 de 05 juizes familiarizados com a pesquisa para
%6.000,00 (média = R$1.102,00). As anélises indicaram as Verificaçâo dos fatores hipotéticos determinados. Os
seguintes médias para os componentes de sigrtificado: dados foram coletados em uma empresa privada que
Equilfbrio = 4,1; Reconhecimento = 3,9; Estabilidade = 3,8 Permitiu a aplicaçâo dos questionérios durante o horârio
e Satisfaçâo = 2,3. Apesar de ter-se cortstatado uma de trabalho. Os sujeitos foram empregados com o nfvel de
percepçâo de risco diferenciada entre os grupos (extemos escolaridade a partir do segundo grau e salârio regular,
=  4,8 e internos = 3,1 com diferença significadtiva ao nfvel que se disponibilizaram a preencher os questionârios. Os
de 0,000), nâo foram encontradas diferenças significativas dados foram submetidos a Anâlise dos Componentes
nos componentes de significado entre os dois grupos. Principais com rotaçâo Varimax e critério de carga fatorial
Externos e intem os também indicaram nfveis baixos e maior ou igual a 0,40 para inclusâo dos iterts. Os
equivalentes de satisfaçâo com sua situaçâo financeira, resultados confirmaram a estnltura conceitual
respectivamente 1,75 e 1, 89 e esta baixa satisfaçao teve hipotetizada com pequenas modificaçöes. Os alphas
correlaçâo de 0,24 (p < 0,01) com renda inividual e de 0,34 Cronbach foram satisfatörios para os fatores. Foi
(p < 0,01) com renda familiar. A principal contribukâo verificada a influências das variéveis sexo, tempo de
deste estudo foi descrever o perfil do significado do serviço, renda sobre os fatores de significado do salârio.
dinheiro para policiais militares de Belém do Paré, Estes resultados foram discutidos em relaçâo a algurts
indicando maior importância dos aspectos relacionados estudos anteriores, realizados por Thierry e outros autores
ao controle de gastos e dinheiro como forma de sentir-se em contextos culturais diferentes do brasileiro, sugerindo
profissionalmente reconhecido, com menor importância a necessidade de um esforço de pesquisa maior sobre este
da percepçâo de fonte de satisfaçâo das necessidades assunto enfocado outras condköes de emprego, como por
bâsicas. Esta percepçâo do dinheiro parace ser exemplo empregados temporârios, em tempo parcial ou
relativamente homogênea, sem influência da percepçâo ganhando salârio variâvel. A principal contribukâo deste
de risco no trabalho. trabalho foi produzir um instrumento capaz de subsidiar

pesquisas sobre o significado do salério e sua influência
Palavras-chave: Signtjcado ffn Dinlwiro, Psicologia sobre o comportamento do trabalhador brasileiro.
econômica, Policial militar.

Apoio financeiro da CAPES (Bolsa de Mestrado da
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primeira autora).

Palavras-chave: escalas de signihcado do sfpllHp, trabalho,
salério.
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em relaçâo ao estudo transcultural. Nâo foi encontrada
influência de sexo e idade sobre comportamento anti-
ético. Pessoas com maior desejo de dinheiro tlUcol
apresentaram menos omissào frente a comportamento
anti-ético e também perceberam maior intolerância da
organizaçào frente a estas condutas. A maior percepçâo
de intolerância também relacionou-se à omitir-se menos.
Em resumo, a percepçâo de impunidade parece ter mais
efeito sobre o comportamento ético do que as variâveis
individuais.

Apoio: Bolsas
Acadêmica/ulpA

SOC 26 ESTUDO PILOTO SOBRE ITICA DO
DINHEIRO E COMPORTAMENTO (TICO NO
TRABALHO. hlice da Silva Moreira; Emanaelle kvcyl da
Cunha Costa* & MJ?'JJI Andréa Augusto Pereira*
(Departamento de Psicologia Social Escolar, Universidade
Federal do Park Belém - Pa. PIBIC/CNPQ e Iniciaçâo

XXYIl Reuniso Anual de Psicologia

Este trabalho objetivou relacionar a ltica do Dinheiro,
definida como visâo positiva ou ''amor por dinheiro'', e
comportamento ético no trabalho. Esttldo transcultural
realizado em 12 pafses corkstatou que pessoas com altos
escores em ética do Dinheiro tendem a ser do sexo
masculino, mais velhas e a ter fortes valores econômicos e
pouca satisfaçào no trabalho. O amor por dinheiro
também apareceu relacionado ao comportamento anti-
ético. Nesta pesquisa objetivou-se explorar se a mesma
relaçâo se mantinha com trabalhadores brasileiros,
usando-se os mesmos irtstrumentos utilizados na pesquisa
transcultural: 1 - Escala ética do Dinheiro, constitufda
pelos fatores Importância (dinheiro é importante, bom,
atraente), Sucesso (dinheiro é sfmbolo do meu sucesso,
realizaçâo), Motivador (sou motivado a trabalhar duro
pelo dinheiro) e ltico (quero ser rico). 2- Tendência ao
Comportamento Anti-ético, com os fatores: Abuso do
Cargo (levar mercadoria ou dinheiro para casa, aceitar
subomo, revelar segredos, mentir para justificar faltas);
Abuso dos Recursos (desperdkar tempo, usar
indevidamente equipamentos) e Omissao (nâo fazer nada
ao presenciar comportamento anti-ético alheio). 3- Cultura
ztica da Organizaçâo (cortsequências do compodamento
anti-ético de chefias). Todos os instrumentos usaram
escalas Likert de 0 (discordo fortemente) a 5 (concordo
fortemente). Questionârios auto administrados foram
preenchidos por 50 trabalhadores regularmente
empregados em um örgao ptiblico em Belém do Parâ,
sendo 46% homerts, com idades entre 20 e 53 anos (média
= 36,6 - desvio padrâo = 8,47) e tempo de servko entre 1 e
27 anos (média = 12; desvio padrào = 7,07),
predominando escolaridade superior (960/4. Foram
realizadas anélises descritivas, testes t e anâlises de
correlaçâo. Na variâvel ética do Dinheiro, os resultados
indicaram a seguinte ordem dos fatores, com médias e
desvios padrâo entre parênteses: Importância (3,74; 0,99 ),
Rico (3,67; 0,97), Motivador (3,51; 1,08) e Sucesso (3,14;
172). Em Tendência ao Comportamento Anti-ético, as
médias indicaram discordância, sendo menos discordante
para Abuso dos Recursos (1,75; desvio padrào = 0,54),
seguida por Omissâo (1,58; desvio padrâo = 0,68) e mais
discordante para Abuso do Cargo (1,51; 0,45). Um valor
neutro foi obtido em Cultura ética da Organizaçâo (2,95,
desvio padrâo = 0,55). Nâo foram encontradas diferenças
significativas entre homerts e mulheres nem correlaçöes
significativas com idade para nenhuma das três variâveis.
O exame das correlaçöes indicou resultados significativos
apenas entre os fatores Rico e Orrtissâo (-0,31; p < 0,05);
entre Rico e Cultura ética da Organizaçâo (0,30; p < 0,05)
e entre Omissâo e Cultura ztica da Organizaçao (-075;
p<0,05). Embora se trate de estudo exploratörio, com
pequeno ntimero de sujeitos de apenas uma organizaçâo,
estes resultados indicaram a possibilidade de diferenças
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Palavras-chave: psicologia econômica, ética do dinlteiro,
comportamento anti-ético no trabalho

SOC 27 SIGNIFICADO DO DINHEIRO, SATISFAIAO
E AUTO-ESTIM A NO TM BALHO. Alice da Silva M oreira;
Mircia Andréa Augusto Pereira''; Emanuelle Wey! da Cunha
Costa (Departamento de Psicologia Social e Escolar da
Universidade Federal do Paré)

Os estudcs sobre o significado do dinheiro têm se tornado
mais freqitentes nas tiltimas décadas, buscando entender
as variéveis antecedentes, conseqitentes e relacionadas.
Alguns autores têm defendido que e1e é relevante para
entender atittldes e comportamentos no trabalho. Esta
pesquisa explorou a influência de variâveis demogrâficas,
da auto-estima e do significado do dinheiro sobre a
satisfaçâo no trabalho. Como variâveis demogréficas
foram utilizadas renda individual, renda familiar, sexo,
idade, tempo de servko, cargo de chefia e escolaridade. O
estudo foi conduzido em uma empresa de energia eldrica
no Estado do Parâ. Foi constitufda uma amostra
randômica de 235 (20%0) dos funcionérios lotados na
capital, sendo os questionârios administrados
coletivamente nas duas unidades operacionais da
empresa. Foram usados como instrumentos: 1- Escala do
Significado do Dinheiro (ESD) (fatores Trarkscendência,
Desigualdade, Altrufsmo, Conflito, Prazer e Sofrimento);
2 - Questionârio de Auto-Estima de Rosemberg (fatores
Auto-estima Positiva e Auto-estima Negativa); 3 -
Questionârio de Satisfaçao no Trabalho de Minnesota
(fatores Emprego, Realizaçâo e Autonomia); e 4 Ficha de
dados pessoais. Todos os questionérios usaram esclas
Likert de 1 a 5. Os resultados indicaram que 64% dos
sujeitos eram homens, 12% eram chefes, 42,1% tinham
nfvel superior e o tempo de selviço médio era 9 anos
(desvio padrâo = 9,5). A ordem dos fatores da ESD, com
médias e desvios padrào entre parênteses, foi: Altrufsmo
(3,9% 0,71), Conflito (3,71; 3,82), Transcendência (3,68;
0,74), Desigualdade (3,47; 0,80), Prazer (3,17; 0,81) e
Sofrimento (2,10; 0,69). As mulheres tiveram médias
significativamente mais altas que os homerts em
Trarkscendência (p <0,05) e os sujeitos com 10 e 20 graus
tiveram médias mais altas que os de 30 grau em
Transcendência (p < 0,01), Desigualdade, Conflito e
Altnzfsmo (p < 0,0$. A média da Auto-estima Positiva
(3,73, desvio padrâo = 0,53) superou a da Negativa (2,35,
desvio padrâo = 0,91) e nâo foram encontradas diferenças
significativas de sexo, cargo ou escolaridade. Em
Satisfaçâo, a ordem dos fatores, com médias e desvios
padrâo entre parênteses, foi: Realizaçâo (4,0; 0,80,
Autonomia (3,57; 0,75) e (3,13; 0,91). Apenas em
Autonomia houve diferença significativa entre chefes e
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nâo chefes (p < 0,05). Foram realizadas Anjlises de
Regressao tendo os fatores de Satisfaçâo como variâveis
dependentes e as variéveis pessoais e fatores da ESD
como preditores. Para Emprego foi obtido 1l2 de 0,12 (p <
0,01) e o tînico preditor significativo foi Transcendência (b
= 0,27, p < 0,001). Para Realizaçâo o 1l2 foi 0,16 (p < 0,001)
e os preditores foram Auto-estima Negativa (b= -0,30, p <
0,001) e Positiva (b= 0,14; p < 0,05). Para Autonomia, o ll2
foi 0,18 (p < 0,001) e os preditores foram: Desigualdade
(b= -0,21, p < 0,05), Altrufsmo (b= 0,20, p < 0,01) e Conflito
(b= 0,17, p < 0,05). Concluiu-se que fatores do significado
do dinheiro, em conjunto com outras variéveis, podem
influenciar algumas formas de satisfaçào do trabalhador.
Os fndices obtidos na Anâlise de Regressâo podem ser
melhorados se as variâveis Satisfaçào e Auto-estima forem
mensuradas com instrumentos adaptados à. realidade
brasileira.

Apoio: bolsas Iniciaçâo Acadêmica/ulpa
PIBIC/CNPQ

Palavras-chave: signljcado do dinheiro, scfis/lffib no
traballto, auto-estima

SOC 28 O SIGNIFICADO DO DINHEIRO
TRANSTORNOS DE ANSIEDADE. Carclina Ribeiro
Silva*, Alice da Silva Moreira, M arco Aurélio Valle de M oraes
(Universidade Federal do Park Belém - Parâ)

Resumos de Ctml/ajctzçt'ip Cientiflca
as entrevistas foram transcritas e submetidas à analise de
contetido. Os dados foram categorizados e os mais
relevantes colocados em grâficos, seguindo uma ordem
cronolögica. Posteriormente, os gréficos foram
apresentados para o participante a fim de que este os
confirmasse ou corrigisse. Finalmente foi feita uma
comparaçào na evoluçâo dos dois aspectos mencionados.
Na interpretaçâo dos instrumentos, a Escala de Auto-
Avaliaçào de Adaptaçâo Social, demonstrou um perfil de
uma pessoa integrada através de seus relacionamentos
familiares, o Diagrama H.A.R.D nâo permitiu inclui-la
nem mesmo nas depressöes discretas com a soma dos
seus 4 pölos (Humor, Ansiedade, Lentificaçzo e Perigo). A
ESD 11 obteve maior pontuaçào no componente Altrufsmo
e menor no componente Sofrimento, apontando para uma
maior disposkào pessoal em ajudar pessoas e um perfil
de significado do dinheiro compatfvel com resultados de
sujeitos considerados normais. Quanto à comparaçâo dos
dois aspectos, observou-se que a vida financeira e a
emocional possuem ligaçâo direta, uma vez que episödios
que afetam uma repercutem na outra. O fato de nào terem
sido corstados sintomas através de testes pode ser devido
à falha dos testes utilizados ou refletir o perfil de
normalidade que foi também indicado pela ESD e
estrevistas. Sugere-se a necessidade de prosseguir aE
pesquisa com sujeitos que realmente apresentem sintomasda
de arksiedade.

Apoio bolsa Iniciaçio Acadêmica/uFpa

Palavras-chave: Psicologia E'crrlts/nkfl, Signijcado JoDinheiro, Transtornos de AnsiedadeA Psicologia Econômica é uma disciplina que se propöe a
estudar o significado do dinheiro e outros assuntos
relacionados. Entre suas linhas de pesquisa encontra-se a
Psicologia do Dinheiro, que por apresentar um objeto de
estudo relevante pode ser relacionado a uma
multiplicidade de assuntos. Utilizando diferentes
estratégias de pesquisa, observou-se que aspectos
patolögicos podem estar as vezes relacionados ao
significado atribufdo ao dinheiro, como a artsiedade. O
grupo de trarkstornos de ansiedade estJ entre as doenças
psiquiâtricas mais comurts e resulta em prejufzos
funcionais e sofrimentos considerâveis. Ainda que a
ansiedade faça parte da dimensâo ontolögica do ser
humano, esta deve ser tambêm compreendida como um
dado da patologia do homem. Cortsiderando a
importância deste tema, esse trabalho, aliando
conhecimentos desenvolvidos pelo LAPE (Laboratörio de
Psicologia Econômica) e pelo Programa AMBAD
(Ambulatörio de Artsiedade e Depressâo), teve como
objetivo verificar a relaçâo existente entre essas variâveis,
observando se o significado atribufdo ao dinheiro pode
dar condköes para o surgimento da artsiedade ou se esta
pode influenciar a gênese do significado do dinheiro para
indivfduos. Para isso foi feito um estudo de caso, sendo
escolhido como participante 1 paciente que apresentou
como uma das queixas a ansiedade. A coleta do material
foi feita em 4 encontros. No primeiro encontro foi feito um
levantamento söcio-demogrâfico do paciente, foi aplicada
a Escala do Significado do Dinheiro (ESD 11), a Escala de
Auto-Avaliaçlo de Adaptaçâo Social e o Diagrama
H.A.R.D. No segundo e terceiro encontros foram feitas
entrevistas semi-estruturadas usando linha do tempo,
sendo abordados, respectivamente, os aspectos financeiro
e emocional. No quarto encontro foi feita uma entrevista
complementar. Cada entrevista investigou os fatos mais
marcantes sobre cada um dos aspectos e durou em média
40 minutos. Depois, os instnlmentos foram interpretados,
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SOC 29 ESD 11 REVENDO A ESTRUTUM
CONCEITUAL DO SIGNIFICADO DO DINHEIRO. Alice
da Silva Moreira, Crhistian E duardo Conçalves Caldas'', Franke
Alves de Atayde. (Departamento de Psicologia Social e Escolar
da Universidade Federal do Paré)

A pesquisa sobre o significado do dinheiro é recente no
contexto internacional e tem aumentado nos tiltimos dez
anos. O primeiro instrtlmento de mensuraçâo
desenvolvido no Brasil foi a Escala de Significado do
Dinheiro (ESD), validada em 1999 com sujeitos de todas
as regiöes geogrâficas brasileiras. A ESD foi corstitufda
por 9 componentes que, teoricamente, cortfiguraram uma
estrutura de dimensöes positivas e negativas, referindo-se
aos nfveis social, relacional e individual. A fidedignidade
de seis foi satisfatöria, mas a três deles foi fraca. Neste
trabalho objetivou-se rever e aprimorar o intrumento.
Foram retirados itens e acrescentados novos, a partir de
anélises do conteûdo e fndices estatfsticos obtidos,
respeitando a mesma estrutura conceitual dos 9
componentes validados. Os 90 itens resultantes com
escalas Likert de 5 pontos e questionârios de dados
pessoais foram administrados a 935 sujeitos residentes no
Parâ, com escolaridade mfnima de primeiro grau
completo, ocupaçöes e renda variadas, idades de 15 a 89
anos (média = 32,6), sendo 50,4% mulheres. A Anâlise dos
Componentes Principais com rotaçâo Varimax e critério
de carga fatorial maior que 0,40 resultou em 60 iterks e 6
componentes, reproduzindo a mesma lögica de
dimensöes e nfveis, com alpha de Cronbach satisfatörios:
Trartscendência (0,74 - associado a espititualidade,
dinheiro corkströi um mundo melhor); Desigualdade (0,84
- desigualdade, exclusâo e dominaçâo); Altrtzfsmo (0,73 -
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disposkào para investir no bem comum); Conflito (û51 -
àrigas, desavenças); Prazer (0,83 - harmonia, bem-estar); e
Sofrimento (0,70 - anpistia, dificuldade de lidar). Para
testar o funcionamento da ESD 11 foram corstitufdas duas
sub-amostras e realizadas anâlises comparativas. A
primeira sub-amostra foi composta por estudantes de 20
grau (156 sendo 61,9% homertsl), universitlrios (132
sendo 60,6% homens), trabalhadores em ocupaçöes
diversificadas (141 sendo 61,4% homens) e aposentados
(91 sendo 82,4% mulheres). A ordem das médias dos
componentes diferiu entre os grupos, menos Sofrimento
que ficou em ûltimo lugar para todos, configurando perfis
distintos de significado. A MANCOVA, tendo renda
familiar como co-variante, indicou efeito do grupo (p <
0,001) e da renda (p < 0,05) sobre a combinaçâo linear dos
componentes, efeito do grupo sobre os 6 componentes (p
< 0,001) e da renda apenas sobre Sofrimento (p < 0,001). A
segunda sub-amostra foi constitufda por policiais
militares (74 sendo 71,2% homens); empregadas
domésticas (107 sendo 100% mulheres); empresérios
engajados no Focolare (44 sendo 61,4% mulheres) e
jogadores de fliperama (75 sendo 100% homens). Na
ordem das médias, apenas os dois tiltimos colocados
foram semelhantes: Prazer e Sofrimento. A M ANCOVA,
tendo renda familiar e idade como co-variantes, indicou
efeito do grupo (p < 0,001) e da idade (p < 0,05) sobre a
combinaçâo linear dos componentes. O efeito do grupo
ocorreu sobre os 6 componentes (p < 0,001) e da idade
sobre Trartscendência, Desigualdade e Conflito, todos no
nfvel de p < 0,01. No geral, os resultados confirmaram a
ambiguidade e os nfveis da estrutura conceitual do
significado do dinheiro, resultando em um irtstrumento
com boa capacidade discriminativa, contudo menor, mais
simples e flcil de aplicar, o que pode contribuir para
incentivar a pesquisa na ârea.

Apoio de bolsas de Iniciaçao Acadêmica/ulpa

Restmlos de Cp/nprlïclfty Cielltf' lca
sujeito ao trabalho, bem como identificar seus sentimentos
diante de sua situaçèo de empregado. Participaram da
pesquisa 71 sujeitos, sendo 35,2% do sexo feminino e
64,8% do sexo masculino, de estado civil variado, com
idade compreendida entre 19 e 53 anos e que trabalhavam
em empresas privadas na cidade de Uberlândia por um
perfodo mfnimo de cinco anos (M = 35,1 anos), sendo que
26,21% têm o 30 grau incompleto e a minoria (8,70/0) têm o
primeiro grau incompleto. Como instrumento de coleta de
dados foi utilizado um questionbrio composto por 48
questöes objetivas e subjetivas. Os sujeitos que se
enquadravam nas condköes para participar da pesquisa
foram entrevistados em suas residências ou em seus locais
de trabalho, apös autorizaçào prévia da empresa e do
indivfduo em colaborar com o estudo. Os dados
quantitativos foram tratados através do programa
estatfstico SPSS for W indows, calculando-se frequências,
médias, correlacöes e testes de diferenças entre médias e
frequências. Os resultados mostraram que o trabalho é
visto pela maioria dos sujeitos (46,80/0) como necessârio e
importante; manter-se Por muito tempo em um mesmo
emprego é visto também como importante (17,730/0) e
como motivo de realizaçào (10,120/4, contudo consideram
muito diffcil a permanência por um perfodo prolongado
em um mesmo emprego e atribuem o fato de estar
trabalhando ao bom relacionamento com os colegas,
criatividade no exercfcio da profissâo, envolvimento com
a atividade que realiza, convergência de sua postura
profissional com os objetivos da empresa e a qualificaçào
corkstante, alegando que o conhecimento de outra lfngua é
importante para a manutençâo no emprego, juntamente
com o domfnio do uso do computador. A maioria declara
ser comprometida com o trabalho e com as tarefas que
realiza, percebendo-se como competentes, esforçados,
orgartizados e bem informados. Assim sendo, pode-se
concluir que trabalhar depende, antes de t'udo, de haver
postos de trabalho, escassos nos dias atuais, contudo é
preciso estar e fazer-se continuamente empregâvet ou
seja, melhorar sempre, adaptar-se, para continuar sendo
litil ao mercado de trabalho, cada vez mais competitivo e
seletivo.

Palavras-chave: psicologia econômica, signijcado do dinheiro,
'pclillff'fp de escalas

SOC 30 EMPREGABILIDADE Nos DIAS AIUAIS:
UM DESAFIO PARA O TM BALHADOR. Celso André de
Souza Barros Gonçalvesw, Dienay Souza de Oliveira*, Juliana
Martins Santos*, Lt-via Silva Sposito*, Luciane Medeiros
Machado*, Man-lia Ferreira Dela Coleta (Faculdade de
Psicologia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia,
MG)

Ao longo da histöria o homem vem sofrendo
modificaçöes na sua relaçâo com o trabalho e, na busca
crescente por maior produtividade com menor custo, s:o
realizados cortes de pessoal, exigindo-se cada vez mais a
especializaçâo dos trabalhadores, o que diminui as
possibilidades de emprego no pafs. Contudo, mesmo
diante desta instabilidade moderna, hâ pessoas que
conseguem manter-se empregéveis por perfodos de
tempo considerâveis, cortseguem reunir em si um arsenal
de conhecimentos e habilidades que, junto com a
adaptabilidade às mudanças, os favorecem na
manutençâo do emprego. Este esmdo objetivou verificar,
na percepçâo de trabalhadores empregados, quais as
causas de sua empregabilidade, de sua capacidade de
permanecer empregado, diante da observaçào de tantas
demissöes e falta de empregos. Teve também como
objetivos especfficos verificar a importância atribufda pelo
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Palavras-chave: empregabilidade, clrfàtliffib de causalidade;
percepçöes

SOC 31 REPRESENTAG O SOCIAL E DESEMPREGO.
Ana Lûcia P. B. Pacheco ; Anne Meller-; Carla G. de M oraes
Teixeira* ( Laboratôrio de Prâticas sociais da Universidade
Estécio de 5/1/ Rio de Janeiro)

0 mercado de trabalho brasileiro vem atravessando uma
fase bastante delicada. Hoje nâo se trata mais apenas de
assegurar um emprego decente para a maioria da
populaçâo. Mas antes, saber se é possfvel garantir acesso
ao trabalho, num mundo globalizado, altamente
competitivo e técnico, a uma populaçâo com baixa
escolaridade. Grande parte da populaçâo
economicamente ativa que freqûenta o primeiro grau nas
escolas ptîblicas é incapaz de ler e escrever corretamente
ou mesmo dominar as quatro operaçöes bésicas. O
mercado de trabalho tende a cada vez mais a valorizar os
trabalhadores com melhores qualificaçöes. Dentro deste
quadro o trabalhador com baixa escolaridade tem mais
dificuldade de encontrar emp; ego e estâ mais vulnerével
às demissöes. Num circulo vicioso nâo consegue retornar
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a um mercado de trabalho cada vez mais exigente. Com as
inovaçöes tecnolögicas, a conquista de um emprego digno
num mercado de trabalho, depende cada vez mais da
qualificaçâo profissional do trabalhador. O triste nesta
histöria é que o Brasil é um dos pafses que apresentam as
maiores desigualdades sociais. Além da falta de
escolaridade do povo o desemprego no pafs se apresenta
como um dos mais graves problemas. O trabalhador
desocupado de baixa renda e com pouca escolaridade
vive uma situaçào de abandono e incertezas sem uma
garantia mfnima de recursos para o seu sustento e da sua
famflia. Certamente como ele percebe esta situaçâo terâ
uma enorme influência sobre as estratégias que usarâ na
tentativa de sua reirkserçâo no mercado de trabalho. Este
trabalho pretende apresentar os resultados de uma
pesquisa de campo realizada com trabalhadores
desocupados clientes do SINE do Rio de Janeiro. O
objetivo foi conhecer o nûcleo central da representaçâo
social que o trabalhador tem sobrè a situaçâo de estar
desempregado. Para tanto, foram entrevistados
aleatoriamente 215 trabalhadores, na fila de atendimento.
Solicitou-se os dados pessoais de cada sujeito e depois que
cada um dissesse cinco palavras que representassem para
ele estar desempregado. A maioria dos trabalhadores
(57t$) entrevistados possui o zograu completo de
escolaridade e 51% estavam desocupados em média hâ 6
meses. As idades variaram entre 20 e 50 anos. Grande
parte deles jâ tinha estado no SINE durante aquele mês a
procura de trabalho. Foram listadas 1060 palavras. Na
anâlise preliminar foram criadas 85 categorias semânticas.
O critério de categorizaçâo foi por semelhança de
contelido. As palavras mais freqùentes e mais
prontamente evocadas, ou seja, apresentando freqtiências
de evocaçâo acima da freqûência média (12,5) do conjunto
de categorias e ordens médias de evocaçio abaixo da
média das ordens médias das diferentes categorias (2,9)
foram as seguintes: contas, falta de dinheiro, desespero,
fome, govemo, dificuldade, falta de oporhmidade,
tristeza e preocupaçâo. Os contetidos que parecem fazer
parte do nticleo central da representaçao social estâo
ligados a vivências de privaçâo, abandono e impotência.
O sujeito se percebe como aprisionado nesta situaçâo e
nâo como agente transformador da realidade mas como
objeto, passivo aprisionado dentro do contexto söcio-
econôm ico com pouca possibilidade de mudança e
ascensâo social.

Resumos de Comunicaçâo Cientiflca
cotidiano. Este construto faz parte do raciocfnio moral
desenvolvido, processo que se dé através da socializaçào.
Neste contexto, também se consideram os valores
humanos. Na literatura os valores humanos bâsicos sào

definidos como categorias de orientaçâo desejéveis
adotadas por atores sociais, que podem ser diferentes
tanto dentro quanto entre culturas. Estes sâo divididos em
três critérios de orientaçio, a saber: valores sociais,
centrais e pessoais, servindo como guias para as crenças,
atitudes e comportamentos. O presente estudo teve como
objetivo verificar a relaçào entre os valores enfatizados
pelas crianças com a justificaçâo de agressâo. Considerou-
se uma amostra intencional composta por 327 crianças do
ertsino fundamental distribufdas entre estudantes de
escolas privadas (66,r/e) e pliblicas (33,304), com idades
variando entre 10 e 12 anos, sendo a maioria do sexo
masculino (55,4 0/0). Os instnlmentos respondidos foram:
Questionârio dos Valores Bésicos - lnfantil (QVBl),
Questionârio sobre a Justificaç:o da Violência (0JV) e
questöes söcio-demogrJficas. A aplicaçào dos
irtstnlmentos deu-se de forma sistemâtica nas escolas,
com aplicadores devidamente treinados. Procurou-se
contrabalancear as duas escalas, de forma a evitar erros
devido a viés de resposta. Utilizou-se o programa
SPSSWIN 10.0. para realizar as anélises estatfstidas; além
das anâlises descritivas, realizaram-se correlaçöes r de
Pearson. Como hipötese, esperou-se encontrar que a
aceitaçâo da agressâo estaria correlacionada
positivamente com os valores pessoais e negativamente
com os sociais. Coerentemente, verificou-se que os valores
pessoais se correlacionaram com a aceitaçâo da violência
irtstitucionalizada (r = 0,13, p < 0,05). Nâo obstante, nâo se
observou relaçio entre os valores sociais e a aceitaçâo da
agressâo. Verificou-se ainda uma relaçâo negativa entre os
valores centrais e a aceitaçâo da agressao (r = - 0,20, p <
0,01), independente do tipo de violência. Com base nestes
resultados, ressalta-se a importância de se estudar mais
profundamente construtos como a agressividade e os
valores, tendo em vista a necessidade de desenvolver
programas escolares que incentivem a priorizaçâo de
valores que favoreçam a diminukào de condutas
agressivas.

Apoio financeiro através de bolsa concedida pela CAPES
à. aluna do mestrado.

Palavras-chave: Valores, /usli/cnifib da Agressâb, Agressàb.
Palavras-chave: Representaçno SocialRrabalhopesemprego

SOC 32 CORRELATOS ENTRE OS VALORES
HUMANOS E A ACEITAG O DA AGRESSXO. Valdiney
Veloso Gouveia, Palloma Rolfrfpfcs de Andrade'h Sandra
Souza da Silva Chaves*'', Walberto Silva dos Santos*, Carlos
Eduardo Pimentel** (Departamento de Psicologia, Universidade
Federal da Paraiba, ybf'fo Pessoa, PB)

SOC 33 VALORES HUMANOS COM O
INDICADORES DO PRECONCEITO EM RELAG O AS
MINORIAS: EVIDZNCIAS SOBRE BRASIL E ESPANHA.
Valdiney Z Gouveia, Tatiana Cristina Vasconcelos-, Tatiana
de Canmlho Socorro*, Walberto Silva dos Santos* e Estefânea
Llida da Silva Gusmâb* (Departamento de Psicologia,
Universidade Federal da Pcrfu-lu, Joâ'o Pessoa, PB)

Em muitos pafses, inclusive no Brasil e na Espanha, o
preconceito e a discriminaçâo contra pessoas por causa da
raça, gênero ou religiao sâo severamente rechaçados e até
punidos com base em leis formais, mas isto nâo implica
que o preconceito deixou de existir. E1e simplesmente
assumiu nova forma, sendo definido como moderno,
simbölico etc., de maneira que os estudos têm procurado
verificar que variâveis podem melhor explicâ-lo. Neste
sentido, os valores, por sua pröpria natureza social e
carregada de conotaçao moral, emerge como um fator
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A Psicologia procura analisar os mecanismos cognitivos
formativos da agressividade, atentando também para o
contexto social e culttzral que eliciam e estabilizam essas
condutas no conjunto de comportamentos humanos. Um
aspecto especffico abordado nas pesquisas sobre agresslo
refere-se ao estudo da justificaçâo da mesma. Pode-se
definir aceitaçâo da agressâo como o comportamento de
justificaçâo da violência e episödios agressivos como
conduta correta para a resoluçào de problemas do
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importante neste âmbito. Existe neles um elemento social
claro que possibilita identificar um grupo de indivfduos e
comparé-lo com outros, e podem também fundamentar os
preconceitos com base na diferenciaçâo atribufda ao
sistema hierârquico do exogrupo. Neste estudo, utilizou-
se a teoria dos valores humanos blsicos, na qual estes sâo
definidos como categorias de orientaçào desejâveis
adotadas por atores sociais, que podem ser diferentes
tanto intra quanto entre culturas. Estes sào divididos em
três critérios de orientaçâo: sociais, centrais e pessoais; os
quais, por sua vez, estào, cada um, subdivididos em duas
ftlnçöes psicossociais: valores sociais (normativos e de
interaçào), centrais (supra-pessoais e de existência) e
pessoais (realizaçào e experimentaçâo). Diante do
exposto, o presente estudo objetivou verificar a correlaçâo
existente entre atitudes preconceituosas em relaçâo a
gnlpos minoritârios (negros e ciganos) e os valores
humanos, cortsiderando os diferentes padröes de
correlaçào entre Brasil e Espanha. Para tanto,
participaram 408 pessoas da populaçâo geral, sendo 200
brasileiros e 208 espanhöis, com idade média de 30 anos,
que responderam a Escala de Atitudes Preconceituosas,
ao Questionsrio de Valores Bâsicos e uma folha com
dados söcio-demogrâficos (idade, estado civil etc.). Os
dados forma analisados através do programa SPSSW IN
IO.O. Os resultados indicaram algu:ts padröes de
correlaçâo diferenciados entre as atitudes e os valores em
funçâo dos pafses estudados, em que apenas a amostra
brasileira, verificou-se uma correlaçao inversa e
significativa com a f'unçâo psicossocial suprapessoal (r = -
0,26, p < 0,01), especificamente com os valores justiça
social (r = - 0,18, p < 0,05) e maturidade (r = -0,17, p <
0,05), o mesmo nâo ocorre na Espanha. Por outro lado,
neste ultimo pafs verificou-se uma correlaçâo inversa e
significativa com os valores da f'unçâo psicossocial de
interaçao (r = -079, p < 0,001), especificamente com os
valores, apoio social (r = -0,23, p < 0,001) e convivência (r
= -0,21, p < 0,01). Nâo obstante, verificou-se um mesmo
padrâo de correlaçâo das atitudes preconceituosas com os
valores pessoais no Brasil (r = 0,23, p < 0,001) e na
Espanha (r = 0,17, p < 0,05), mais especificamente com o
valor poder (r = 0,23, p < 0,01) e (r = 0,24, p < 0,001),
respectivamente. Estes resultados corroboram aqueles
encontrados na literatura sobre o tema. Concluiu-se,
portanto, que programas que procurem reduzir o
preconceito das pessoas em relaçâo aos grupos
minoritârios deveriam cortsiderar os valores que
promovem uma orientaçào central, especialmente em
relaçâo aos valores supra-pessoais, e social.

Palavras-chave: Valores, Preconceito, Gmps MiKOHIJHt?S.
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escolares, outrora consideradas redutos de proteçâo de
seus alunos. Considerando, de acordo com a teoria söcio-
histörica, a relevância da escola e dos professores na
formaçâo dos alunos, especialmente em uma fase de
desenvolvimento em que a internalizaçâo de valores
sociais, morais, éticos e religiosos se faz mais intensa,
emerge a importância de se estudar como os professores
lidam com questöes relacionadas à violência. Os objetivos
deste trabalho sào: 1. Descrever as influências que a
violência urbana exerce sobre o cotidiano de professores
do ensino fundamental; 2. Relacionar essas influências
com o conceito desses professores acerca da violência e 3.
Comparar os resultados de professores de escola ptiblica
com os de escola particular, quanto aos objetivos
anteriores. Foram selecicmadas quatro escolas, duas
pliblicas e duas particulares que, apesar de se localizarem
em uma mesma regiào da cidade, atendiam a clientelas
bastante diferenciadas. Em cada escola, apös a exposkao
dos objetivos e procedimentos da pesquisa, os professores
foram solicitados a participar da coleta de dados. Todas as
47 professoras foram submetidas, individualmente, a uma
entrevista semi-estruturada, gravada em fita cassete,
seguindo um roteiro de 22 questôes. Para o presente
trabalho, foram selecionadas apenas as respostas às
questöes relacionadas aos objetivos propostos. A quase
totalidade das professoras respondeu afirmativamente à
indagaçâo sobre a influência da violência no seu dia-a-dia.
Solicitadas a especificar de que forma se verifica essa
influência, suas respostas foram classificadas em: a)
Comportamentos diante de situaçöes que considera de
risco e b) sentimentos diante de situaloes que considera
de violência ou de risco. Os comportamentos relatados
pelas professoras foram todos de precauçio, jâ que foram
incorporados ao seu cotidiano com o objetivo de evitar a
ocorrência de, ou a sua exposiçâo a, situaçöes em que hl
riscos de violência. Os sentimentos colocados pelas
professoras, como alteraçâo no seu cotidiano, referem-se a
sertsaçöes desagradéveis que ocorrem, ou em situaçöes de
violência, ou de risco de violência. Depois de classificados
os dados da entrevista, sua anâlise mostrou que os
sentimentos foram relatados em ntimero bem superior ao
dos comportamentos. Mostrou, também, que as situaçöes
de violência, percebidas pelas professoras como capazes
de modificar o seu cotidiano sâo, sua grande maioria, as
que se referem à violência de delinqûência. Este resultado
é coerente com o conceito de violência, marcado pela
predominância da classe violência de delinqûência, da
modalidade violência de marginais e das suas vérias
formas, especialmente a ffsica, indicando, assim, a
integraçâo entre conceito e açöes e sentimentos. A
comparaçâo entre os dados das professoras de escola
particular e de escola ptiblica nâo evidenciou perfis
diferenciados para ambos os grupos.
Palavras-chave: Violência; Cotidiano; ProfessorasSX  34 A INFLUINCIA DA VIOLZNCIA NO

COTIDIANO DE PROFESSORES DO ENSINO
FUNDAMENTAL. Marilena Ristum (Departamento de
Psicologia, UniversidadeFederal da Babia, Salvador - 8A)

Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla, a
respeito do conceito de violência de professoras e sua
relaçâo com as préticas sociais e acadêrnicas em sala de
aula. A violência urbana apresenta-se como um fenômeno
social de grande complexidade, dada a sua ocorrência em
rede, relacionada a uma grande variedade de fatores,
tanto pessoais como contextuais. Seus efeitos se fazem
sentir em todas as esferas sociais, incluindo as irtstituiçöes

SOC 35 PULO UNAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA:
CONTEXFO POSSIBILITADOR DA CIDADANIA DE
ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFM CIONAL.
Alda Leila Soares Palheta*, Larissa Wuvert de Oliveira*, Leyla
do PCTJIN: Tavares de Almeida*, M ârcia Rqina Valente
Pimenta*, M anoel de Chisto Alves Neto . Universidade da
Amazônia. Belém-pa.

desigualdades sociais têm-se intensificado
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arduamente, promovendo diferenças exacerbadas de de Psicologia, Universidade Federal de Santa MJHJ, Santa
classes. Neste contexto, uma parcela significativa da Maria, RS)
populaçâo, inclusive de crianças e adolescentes, estâo
expostos a situaçöes crfticas de sobrevivência, recorrendo Quando pertsamos moradores de rua, nâo podemos
a condutas anti-sociais, com a finalidade de suprir recortar ''indivfduos'' fracassados ou injustkados pela
necessidades bâsicas e denunciar injustiças. Essa sociedade, mas sim, atentarmos para que relaçöes de
problemâtica atinge a sociedade como um todo, pois força, que atravessamentos irtstitucionais, que
envolve tanto os autores do ato infracional como suas caracterfsticas da urbanidade estâo presentes neste
famflias e as vftimas deste ato. Entende-se atoPOr
infracional condutas praticada por criança ou adolescente,
caracterizada na Lei como crime ou contravençâo penal,
onde os autores nào poderâo ser condenados. Promover
mudanças frente a este contexto, garantindo acesso destes
adolescentes e suas famflias, aos seus direito sociais, assim
como, responsabiliza-los pelos atos praticados é o que
propöe o Pölo UNAMA de Liberdade Assistida. O
presente trabalho objetivou analisar a dinâmica de
funcionamento do Pölo UNAM A e a eficâcia na

adolescentes autores de ato infracional.intervençâo com
Foram entrevistados Psicölogos, Estagiârios e Assistentes
Sociais que trabalhavam no Pölo UNAMA. As entrevistas
possufam dez perpmtas semi-estruturadas: O que é o
Pölo UNAMA de Liberdade Assistida'?; Qual é o ptiblico
alvo do Pölo UNAMA?; Como o Serviço Social e/ou
Psicologia atua na dinâmica do funcionamento do Pölo?;
Como a Psicologia/sociologia pode contribuir para
promover mudanças objetivas e subjetivas nestes
adolescentes'?; Quais s;o as perspectivas de mudanças
esperadas para estes adolescentes'?; A Liberdade Assistida
é um irtstnlmento de intervençâo e/ou puniçào'?; Quando
é necessâria a intervençio de outros profissionais, qual o
tipo de procedimento utilizado?; Como ocorre a relaçâo
dos profissionais que atuam no Pölo UNAMA'?; Como a
medida söcio-educativa de Liberdade Assistida vê a
famflia do adolescente autor de ato infracional?; Você
cortsidera o trabalho realizado no Pölo UNAMA o
suficiente para que nao haja reincidência destes
adolescentes? Todos os participantes relataram ser a
famflia um elemento fundamental no processo de
atendimento. Ressaltaram a necessidade de um trabalho
interdisciplinar. Houve unanimidade em cortsiderar a
Liberdade Assistida tanto como irkstrttmento de
intervençâo como de prevençâo. Verificaram-se diferenças
entre as respostas dos Psicölogos e Assistentes Sociais
quanto à dinâmica de funcionamento do Pölo, havendo
um destaque maior de acordo com a érea de atuaçâo
profissional. A partir da anélise dos dados, concluiu-se
que a Liberdade Assistida, ainda que, embasada em
categorias como vigiar, tratar, ajustar, integrar é uma
safda melhor do que a privaçâo de liberdade. Porém, para
que a Liberdade Assistida seja um instnlmento de
prevençâo tornam-se necessârias mudanças jurfdicas,
polfticas e sociais que possibilitem o favorecimento de
melhor qualidade de vida aos adolescentes e suas
famflias. Sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas
a fim de apontar caminhos para se chegar a estas
mudanças.

fenômeno. Com os objetivos de construir uma intervençào
que respeite os desejos dessa populaçào, que conte com
sua participaçào, fez-se necesssria a seguinte pesquisa,
objetivando fornecer subsfdios para a formulaçào de
polfticas ptiblicas para este segmento social, possibilitar a
discussâo da problemâtica dos moradores de rua e
dimensionar a populaçâo adulta de nza de Santa Maria
(KS). O projeto de pesquisa, iniciou-se com uma etapa
administrativa em que foram estabelecidos os convênios
com as instituköes interessadas na questâo. A partir daf,
houve a capacitaçâo e treinamento da equipe (oficinas e
trabalhos em grupo), que era cortstitufda por estudantes e
professores, estes resportssveis pela supervisâo, logo apös
o treinamento fez-se a contagem e mapeamento dos
''aparentes'' moradores de rua (caracterfsticas
irtstrumentalizadas anteriormente), a contagem e
mapeamento foram feitos com o auxflio de carros da
prefeitura municipal da cidade e da pröpria universidade,
e para efetivaçào do mapeamento a cidade foi dividida
em sete setores de forma a cobrir todas as regiöes, e os
trabalhos foram realizados em duplas (duraçâo quatro
dias). Com base em dados levantados no mapeamento,
passou-se à abordagem direta dessa populaçào com a
utilizaçâo de um questionsrio fechado, de onde se obteve
informaçöes pessoais, como idade, sexo, perfodo que vive
na nla, etc... (duraçâo da abordagem vinte e cinco dias).
Caractedsticamente, a totalidade dessa populaçâo se
encontrava no centro da cidade devido a maior
possibilidade de conseguir comida e algum trabalho,
predominando, com 800/0, o sexo masculino, idade média
de 45 anos variando entre 21 e 64 anos, 60% de cor branca,
80% procedentes de outras cidades, sem escolaridade,
53% desempregados a mais de 5 anos, 66% estâ mais de
três anos na nla, sem registro policial, 67% com consumo
diério de bebida alcoölica, 60% com histörico de passagem
em irkstituköes pûblicas (FEBEM, albergues), 80% com
conhecimento do albergue municipal (sem uma boa
imagem deste), 80% demortstrando desejo de sair das
ruas, reconstruir famflia, conseguir trabalho, assim como
de participar de discussöes sobre o tema. Com o
dimertsionamento da populaçâo adulta de rua de Santa
Maria (1kS), e um maior conhecimento das condköes e do
cotidiano de vida dessa populaçâo, pretende-se
possibilitar a discussâo da problemâtica dos moradores de
l'ua e fomecer subsfdios para a formaçâo de polfticas
pflblicas para este segmento social, ficando aqui a
expectativa de uma continuidade.

Palavras-chave: psicologia, morador de mc, populaçno

Palavras-chave: Adolescente Infrator; Al0 Infracional;
Liberdade Assistida.

SOC 36 ESTUDO SOBRE AS CONDIX ES SOCIAIS
DAS PESSOAS QUE HABITAM AS RUAS DE SANTA
MARIA (lkS). Hippler, R. A.*, Ikossato, C. R.* (Departamento

SOC 37 DESENVOLW M ENTO DE UM
INSTRUMENTO DE MENSURAG O DO SIGNIFICADO
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA
CONSUMIDOR. Marley Melo de Araûjo**. (Programa de
Pls-Grc#xcfln em Teoria e Pesquisa do Comportamentcb
Universidade Federal do Park 8clJ?11, PA); Alice da Silva
Moreira (Departamento de Psicologia Social e Escolar,
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Ljniversidade Federal ff0 Park :clJnl, PA); Ialli Dias Lauer''' Palavras-chave: Psicologia Ectml?nicc, Responsabiliâatk
(Progrcnm tk Pls-Grfiilflffïo em DOHJ c Pesquisa fft? Social, consumidor.
Compcrtamento, Universidade Federal do Park 8c!J?l1, PA)

Resporksabilidade Social traduz-se como prética social de
empresas objetivando contribuir para a qualidade de vida
da sociedade. Prega-se no mundo dos negöcios que os
consumidores entendem o que é Responsabilidade Social,
percebem quais sâo os produtos/servkos das empresas
utilizam este conceito e sâo influenciados a adquiri-los,
gerando lucro para essas empresas. Este trabalho tem
como objetivo estudar Responsabilidade Social na visâo
do consumidor. Tentou-se desvendar a estrutura do
conceito e determinar se hé variaçào em funçào de sexo,
faixa etsria, escolaridade, renda e bairro de residência.
Com base na literatura empresarial, hipotetizou-se o
construto com 4 dimensöes: Qualidade de Vida no
Trabalho (ambiente ffsico e psicossocial; promoçâo de
satide, desenvolvimento e realizaçâo profissional);
Relaçöes de Mercado (ética nas relaçöes com poderes
ptiblicos e com fomecedores; cuidados com saflde e
segurança do consumidor); Bem-estar Social (promoçâo
de melhorias nas condköes de vida e de justka na
sociedade); e Meio Ambiente (preservaçâo do ambiente).
Foram elaborados 95 itens relacionados à assertiva ''Acho
que Responsabilidade Social de uma empresa é'', com
escala Likert de 5 pontos. Anteriormente à validaçâo
estatfstica, foram realizadas Anâlise Semântica e de Juizes.
A Anâlise Semântica foi realizada com 7 voluntârios de
nfvel secundârio completo, utilizando-se dois
procedimentos: Os sujeitos reproduziram em suas
palavras os iters que a pesquisadora 1ia e pediu-se que
preenchessem questionârios e manifestassem dûvidas.
Dois iterts foram eliminados e outros alterados. Para a
Anâlise de Juizes, foi entregue uma tabela contendo os
itens aleatoriamente misturados nas linhas e o nome dos
fatores nas colunas, e uma folha com as definköes dos
fatores para que marcassem a que fator pertencia cada
item. Os juizes foram 4 profissionais das éreas empresarial
e de pesquisa. Com critério de 75% de concordância, 82
iterks foram mantidos. Os iterts foram administrados a
amostra de 400 sujeitos residentes em diferentes bairros
de Belém, de ambos os sexos, idades de 18 a 70 anos, e
pelo menos segundo grau completo. Os sujeitos foram
contatados em praças ptiblicas em diferentes horârios e
dias da semana. No questionârio também constou uma
folha de dados pessoais. Os dados foram submetidos a
Anâlise dos Componentes Principais com rotaçâo
Varimax, com critério de carga fatorial mfnima de 0,40
para inclusâo dos iterks. Foi confirmada a existência dos
fatores hipotetizados com pequenas alteraçöes e alphas de
Cronbach satisfatörios. Foi verificada a influência das
variâveis antecedentes sobre a importância atribufda aos
fatores de Responsabilidade Social. Estes resultados foram
discutidos frente à literatura empresarial e estudos sobre
comportamento do consumidor, sugerindo-se a
necessidade de realizar mais pesquisas neste tema. A
principal contribukâo deste trabalho para Psicologia
Econômica e do Consumidor foi focalizar o ponto de vista
do cortsumidor e nâo das empresas e especialistas,
uMndo-se o rigor cientffico e produzindo-se um
irustrumento capaz de subsidiar novas pesquisas sobre
Responsabilidade Social no contexto brasileiro.

Apoio financeiro de bolsa de Mestrado da CAPES.

O casamento civil, institufdo na França em 1767, passou a
legalizar a sittlaçào de uniào entre homens e mulheres e se
cortsiderava que o casamento deveria durar até a morte.
Atualmente valoriza-se mais o individualism o e muitos
acabam tendo seus sonhos de felicidade frustrados diante
das dificuldades do relacionamento ou de circurtstâncias
negativas na vida conjugal. A irtsatisfaçâo e o pessimismo
levam o casal, em geral, à separaçâo, processo sempre
diffcil, acompanhado de sersaçâo de fracasso. A teoria da
atribuiçâo de causalidade postula que diante de eventos
vitimadores, inesperados ou pouco comurts, que ocorrem
com o pröprio indivfduo ou com outros, hâ uma tentativa
de buscar causas explicativas que satisfaçam a
necessidade de viver em um mundo previsfvel e estâvel.
Assim, este estudo teve como principal objetivo verificar
as causas atribufdas por sujeitos separados para a sua
situaçâo. Participaram 100 indivfduos separados de fato
e/ou divorciados por um perfodo mfnimo de 1 ano (M = 6
anos) que procuraram o Serviço da Defensoria Ptiblica na
cidade de Uberlândia, MG, sendo 50 do sexo feminino e
50 do masculino, de nfvel söcio-econômico baixo. Para
obtençio de dados foram realizadas entrevistas
individuais em situaçio privada com os sujeitos que
concordaram em colaborar com o estudo, a partir de um
questionârio composto por 47 questöes, sendo 7 abertas e
40 fechadas, contendo: dados pessoais, dados sobre a
escolha do parceiro e o namoro, o casamento, percepçöes
sobre o parceiro, atribukào causal para a separaçâo, entre
outros. Apös a coleta de dados, era desenvolvido um
diâlogo distrativo com a finalidade de garantir o bem-
estar emocional dos entrevistados. Para tabulaçâo dcs
dados utilizou-se o programa estatfstico SPSS 8.0 for
W indows, sendo calculadas freqùências, médias e
efetuadas comparaçöes entre médias. Para as questöes
abertas, procedeu-se a anâlise de contetido, buscando a
categorizaçâo das respostas e calculando-se as freqitências
das mesmas. A anâlise dos dados pessoais indicou que a
amostra apresentou idade média de 39 anos para os
homerks e 36 para as mulheres; o nfvel de escolaridade é
baixo (62% possuem até o 10 grau completo), têm uma
renda familiar mersal média de % 540,00, da qual
dependem, em média, 4 pessoas. Quanto à histöria de
vida, os sujeitos entrevistados namoraram em média 20
meses e permaneceram casados por aproximadamente 10
anos. Os sujeitos percebem os piores defeitos dos ex-
companheiros como ciumentos, ma1 educados, agressivosz
alcoölatras e outros. A honestidade, alegria ou
sociabilidade, o fato de ser bom pai ou boa mâe sâo
qualidades mais freqûentemente percebidas nos ex-
cônjuges. Os indivfduos atribuem ao outro, ao destino e a
ambos a responsabilidade para a separaçâo, discordando
ser e1e pröprio o resportsâvel tinico pelo fracasso do
casamento. Evidenciou-se o problema do alcoolismo
atribufdo pelas mulheres como uma das causas mais
freqùentes para a separaçâo, juntamente com a trakâo/
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infidelidade, esta igualmente freqûente para homens e
mulheres. Os resultados vêm confirmar postulados da
atribukào de causalidade e do princfpio do egotismo,
onde a responsabilidade pelo fracasso é atribufda mais a
fatores externos e ao outro do que a si pröprio.

Apoio financeiro: CNPq (bolsa de Iniciaçio Cientffica)
Palavras-chave: Atribuiçno de causalidade, scp rcffib
conjugal, percepçöes
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para a vida, deve preparâ-lo para a morte e para viver
bem o tempo que lhe resta, em geral restrito ou mesmo
desconhecido. Neste estudo, buscou-se analisar algurts
aspectos perceptivos e emocionais do psicölogo relativos à
psicoterapia de pacientes terminais, visando esclarecer
caracterfsticas especfficas desta situaçâo. Para isso, foram
entrevistados seis psicölogos clfnicos, sendo cinco
mulheres e um homem, três que atendiam no Hospital de
Clfnicas da Universidade Federal de Uberlândia e três que
atendiam em clfnicas particulares. Utilizou-se um roteiro
de entrevista semi-estruturada, com dez questöes, que
buscavam compreender o papel do psicölogo, as emoçöes
experimentadas, as dificuldades, estratégias e
caracterfsticas especfficas do trabalho com o paciente
terminal. As entrevistas individuais foram gravadas com
o consentimento dos sujeitos e em seguida, procedeu-se à
transcrkào e anâlise do contetido buscando responder às
questöes blsicas do estudo. Quanto às caracterfsticas que
o psicölogo deve ter, dois dos entrevistados afirmaram a
importância da disponibilidade e um citou a flexibilidade,
entretanto a capacidade de saber lidar com as emoçöes
como dor, sentimento de onipotência, angtîstia e medo foi
citada por todos. O profissional deve saber separar suas
emoçöes das do paciente, deve possuir um nfvel avançado
de conhecimento teörico a respeito da tenninalidade e
estar sempre atualizando seus conhecimentos. Quanto à
diferenciaçâo entre o paciente terminal e os demais
pacientes, a maioria concorda que a anpistia da morte é
muito mais intersa. Sobre as emoçöes experimentadas
pelos psicölogos, cinco deles afinnaram que muitos
sentimentos fortes vêm à tona, mas é necessârio ter um
bom nfvel de autoconhecimento e muito controle, para
que estes sentimentos nâo se sobreponham os do paciente,
para que nào interfiram na terapia. O medo, angtistia, a
tristeza e a impotência foram sentimentos compartilhados
pela maioria. As dificuldades experimentadas pelos
psicölogos foram variadas; lidar com a dor, precisar rever
os pröprios princfpios, a angfstia de se deparar com a
pröpria morte e de lidar com o sentimento de onipotência,
a intertsificaçâo de trabalho na medida em que o quadro
clfnico do paciente piora, mostrar para a famflia que o
paciente irâ morrer. Com relaçâo às estratégias utilizadas
para lidar com as dificuldades que surgem, todos os
sujeitos afirmaram que é indispensâvel fazer terapia. Três
deles acreditam que a supervisâo em grupo é impol-tante,
pois assim o profissional pode compartilhar a experiência
com os colegas, aliviando um pouco sua carga tensional.
O processo de morrer tem sido encarado pelos
profissionais da psicologia como um processo de
transformaçâo e aprendizagem. Todos os sujeitos
entrevistados concordaram que esta aprendizagem ocorre
de fato e afirmaram que o profissional aprende a lidar
com a pröpria morte, a trabalhar com seus limites e a
rever seus sentimentos de onipotência.

Palavras-chave: tenninalidade, psicoterapia, prâtica
prohssional

SOC 39 ESTUDO COMPAM TIVO ENTRE AS
PEKSPECTIVAS OFICIAIS E NAO OjICIAIS NO QUE
CONCERNE AO ESTUDO DA VIOLENCIA URBANA.
Gilvan Silva Psicôlogo (Policia Militar de Alfenas,Mlb e Lélio
Moura Lourenço (Universidade Federal de Juiz de Fora)

O presente trabalho tem como finalidade levantar
comparativamente os dados sobre a ''Violência Urbana''
no municfpio de Alfenas sul de Minas Gerais nos liltimos
dois anos, tendo como referencial, duas vertentes: a) uma
pesquisa de opiniâo pliblica realizada junto à populaçâo
de Alfenas, levando-se em consideraçâo os grupos sociais:
moradores, estudantes e militares que trabalham em
Alfenas; b) uma pesquisa sobre os nlimeros oficiais das
ocorrências de frutos e arrombamentos, agressâo, lesâo
corporal, uso e tréfico de drogas, estupro e atentado
violento ao pudor, e homicfdio, tendo como destaque o
local das ocorrências e o bairro onde os entrevistados
corsideravam mais violentos. Essa contribuiçâo ao debate
sobre a violência no municfpio de Alfenas se dâ em parte
pela experiência de um dos realizadores da pesquisa,
como integrante da polfcia militar de Minas Gerais, com
seis anos de servko e atuaçâo no municfpio de Alfenas. A
hipötese desse trabalho diz respeito aos seguintes
quesitos: a) A violência urbana em Alfenas, se dé mais
precisamente no centro da cidade e no bairro Campos
Elfseos. b) A violência urbana em Alfenas se dé mais
precisamente em dia de festas populares, principalmente
em relaçâo aos fndices de agressâo e lesâo corporal. c) O
nfvel de furtos e arrombamentos diminui no perfodo de
férias escolares, principalmente em relaçâo aos
arrombamentos de residências, pois neste perfodo as
casas ficam fechadas, e os arrombamentos sö sâo
descobertos apös as férias, perfodo em que sâo registradas
as ocorrências. Com o intuito de comprovar estas
hipöteses, foi feita a pesquisa de opiniâo ptiblica contendo
lltonzel itens, os quais foram comparados os dados
oficiais colhidos a partir das ocorrências registradas pela
polfcia militar de Alfenas nos ano de 2000 e 2001.

Palavras-chave: Violência Urbana, Pollkia M ilitar, Locais de
maiores Lndices de violênda.

SOC 40 O PSICULX O E O PACIENTE TERMINAL.
Lgcin Regina De Biagi Cltw', Glaucia Bettinia Allvs', Teresa
Cristina Martins Silva*, M arilia Ferreira Dela Coleta
tflun.fllclc de Psicologia, Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, MG)

Para o psicölogo, a assistência a um paciente tenninal
pode ser cortsiderada diferente da assistência a outros
pacientes, na medida em que envolve o pensar na pröpria
morte e controlar as pröprias emoçöes. Além disso, o
trabalho psicoterapêutico, ao invés de preparar o paciente

SOC 41 CRENCAS E ATITUDES A RESPEITO DA
EUTANXSIA ENTRE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA E
M EDICINA. M arilia Ferreira Dela Coleta, Ana M aria St?lzlo
Fcrrcz', Karla Prisdlla Lemgruber*, M arcela MIIH;I Borges
Leite*, Odorico de Alnwida Lcfib l'Qzl Scheila Mflrfa Ferreira
da Silva*, Thais Mendes da Csfrllll Alves*, Virg'-nia Londe
Guerra* (Faculdade de Psicologia, Universidade Federal de
Uberlândia, MG)
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O termo Eutanssia apresenta diferentes interpretaçöes,
podendo ser ativa, quando caracterizada pela
administraçâo de drogas em doses letais para provocar a
morte de um doente terminal que esteja sofrendo, ou
passiva, quando se trata da omissâo ou interrupçâo de
tratamento que esteja mantendo vivo o paciente nas
mesmas condköes. A discussào sobre este tema envolve
aspectos econômicos, éticos e legais. Assim, este estudo
procurou comparar as crenças e atitudes de estudantes de
medicina e de psicologia a respeito de oito situaçöes
propostas de eutanâsia, onde variava a pessoa que
solicitou a eutanâsia (0 pröprio doente, o doente através
da fanulia ou a famflia), o tipo de doente (com ou sem
morte cerebral) e os meios (administraçâo de drogas ou
desligamento de aparelhagem artificial). O instrumento
utilizado foi um questionâdo, reproduzido de um artigo e
que se adequava perfeitainente aos propösitos do estudo.
Participaram 120 estudantes de sexto e sétimo perfodos,
sendo a metade de cada curso, que concordaram em
responder ao questionério, durante os intervalos de aulas.
As questöes envolviam a opiniâo de cada um se aquela
situaçào seria considerada eutanésia e sua atitude
favorâvel ou desfavorével à prâtica da mesma. Foram
calculadas as freqûências das respostas e verificadas as
diferenças entre os estudantes dos dois cursos através do
teste Qui-quadrado. Os resultados mostraram que as oito
situaçöes sâo cortsideradas eutanâsia em graus diferentes
pelos dois gnlpos. A maioria dos estudantes de Medicina
(900/4 e de Psicologia (81,30/0) consideram eutanâsia a
situaçao de pedido pelo pröpdo paciente terminal, sem
morte cerebral, através de administraçao de drogas; em
segundo lugar (87% e 820/0) aparece a situaçâo de pedido
pelo pröprio paciente, sem morte cerebral, com
desligamento de aparelhos. Os estudantes de Medicina
consideram as situaçöes onde o paciente é terminal sem
morte cerebral mais freqûentemente como eutanésia do
que as situaçöes onde hâ morte cerebral, entretanto, os
estudantes de Psicologia nâo fizeram esta distinçao. Para
estes, as sittlaçöes de eutanâsia sâo, com maior freqùência,
aquelas que envolvem o pedido pelo paciente ou por este
através da fanl ia. Tomando isoladamente aqueles
estudantes que consideram cada sittlaçâo como de
eutanâsia, foram comparados os grupos segundo o curso,
o que mostrou haver diferenças significativas nas atitudes
apenas para as situaçöes de pedido pelo pröprio
paciente/ sem morte cerebral ycom uso de drogas (c2 =
9,73; p<0,05) e de pedido pelo paciente/ sem morte
cerebral/ com desligamento de aparelhos (c2 = 9,58;
p<0,05), sendo os estudantes de psicologia mais
favorâveis à prâtica nestas situaçöes do que os de
medicina. Pode-se concluir que os dois grupos percebem
as diferentes situaçöes a partir de diferentes parâmetros,
com os estudantes de medicina considerando mais o fator
tipo de doente, enquanto os da psicologia corusideram o
agente da tomada de decisâo, que deve ser o pröprio
paciente. O fato dos estudantes de psicologia serem mais
favorâveis à eutanâsia quando o pedido parte do paciente,
sugere maior valorizaçâo do indivfduo, enquanto os
futuros médicos parecem valorizar mais os conceitos de
vida e morte.

Palavras-chave: eutanésia, atitudes, universitârios

//I?JI/I/OOJ de Cb-l/nïclflp Cientlka
lxREvExTlvos Do câxcix DE PRéSTATA. Marilia
Ferreira Dck Coleta, XIIH/TIIJ Frandsca de Oliveira*,
Alessandra (krcil da C?zplhc', Janila Betania de Oliveira*,
Lucila de Matos Borges* (Faculdade de Psicologia, Universidade
Fcdcrcl tk Ljberlândia, Uberlândia, MG)

O câncer de pröstata é considerado um sério problema de
saûde pliblica em funçâo de suas elevadas taxas de
incidência e mortalidade entre os homerts acima de 40
anos de idade. No Brasil 70% dos tumores s:o detectados
somente em est/gio avmxado, podendo-se atribuir esta
taxa à falta de exames preventivos, mais especificamente o
toque retal, em geral coasiderado desagradâvel pelos
homens. Este estudo buscou verificar junto a uma amostra
de 50 indivfduos do sexo masculino, com idade entre 40 a
65 anos, algumas crenças, conhecimentos, atitudes e
comportamentos relativos ao câncer de pröstata e sua
prevençâo. O irkstnzmento utilizado foi um questionârio
contendo dados pessoais e nove questöes fechadas a
respeito das variéveis do estudo. Foi aplicado
individualmente em indivfduos que se encontravam nas
proximidades do campus da universidade e que se
dispuseram voluntariamente a colaborar com o estudo.
Os dados foram digitados em planilha do programa SPSS,
calculando-se freqiiências e correlaçöes. Os resultados
mostraram que 6 sujeitos (126$) nâo sabiam o que vem a
ser pröstata e 12 deles nâo sabiam o que é câncer de
pröstata; entre os que tinham conhecimento, a maioria o
obteve através de televisâo, no consultörio médico ou com
amigos; 30 sujeitos jâ tinham realizado algum tipo de
exame preventivo e 20 deles nào; os motivos para fazer o
exame foram a idade de risco (360/0), por prevençâo (360/4,
por indicaçâo médica (120/0) e sugestâo familiar (120/0/
como motivos que impedem a prevençao foram indicados
o desconforto pelo exame de toque retal (200/4 e vergonha
dos outros saberem que fez o exame (80/0/ 8 sujeitos
declararam que têm atitude negativa quanto a fazer o
exame de toque retal. Os testes correlacionais indicaram
que hs uma tendlncia de que os indivfduos com maior
grau de escolaridade demortstrem mais freqûentemente o
conhecimento do que seja a pröstata e o câncer na
pröstata, porém, esta relaçâo nào foi significativa. Do
mesmo modo, os resultados indicam um a tendência para
a adesâo aos exames por parte de indivfduos de maior
escolaridade, renda e idade, entretanto, a correlaçâo foi
significativa somente para a idade. A diferença entre as
médias de idade dos 30 sujeitos que jâ fizeram algum
exame (M = 53,1 anos) e a média dos 20 que nunca
fizeram (M = 47,1) também foi significativa (t = 3,6; p =
0,001). Pode-se concluir que nesta amostra casual na faixa
etària de risco os indivfduos que nâo fazem exames
preventivos sào mais freqûentemente mais jovens, a
metade dos sujeitos demorkstra atitude negativa a respeito
do exame de toque retal, mas apenas uma minoria nâo
tem intençâo de fazer exames preventivos. Sugerem-se
mais estudos com maior ntimero de sujeitos para se
verificar sobre quais sub-grupos da populaçâo se deve
concentrar esforços para se divulgar conhecimentos e
obter uma atitude mais positiva e a adesâo à prevençâo
do câncer de pröstata.

Palavras-chave: clncer de pr6stata, grczvnffy, atitudes

SOC 42 CRENCAS E ATITUDES RELACIONADAS
COM A ADESXO A COMPORTAMENTOS
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Pereira Rosa*, Cthtia Marques Alves*, Lt-lian de Céssia
Dantas*, Marcela Crislinl de M oraes*, Sara Cristina de
Asstlnffib Melo* (Faculdade de Psicologia, Universidade Federal
de Uberlândia, Uberlândia, MG)

Resumos de Comunicaç #t? Cientsca
SOC 44 MULHERES PROFISSIONAIS DO SEXO E
REPRESENTAIXES SOCIAIS DA AIDS: UM ESTUDO
SOBRE PREVENG O E CONJUGALIDADE.. Msc.
Leandro Castro Oltramariwylnstituto de Planejamento,
Pesquisa Social e Estudos âptmfflibs, Florian6polis, SC;
Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, SC;
Universidade do Vale do Itajai, Bfpfcl'lz, SC); Dr. Brigido
Wzcu Camargo (Universidade Federal de Santa Catarina,
Laboratbrio de Psicossocial da Cprlluniccfflb e Cogniffib Social,
Floriankolis, SC).

O presente estudo cortstitui-se parte de uma Dissertaçào
de Mestrado do Programa de Pös-Graduaçzo em
Psicologia, da UFSC, a respeito de representaçöes sociais
de mulheres profissionais do sexo sobre a AIDS e a
utilizaçào de preservativo das mesmas com seus clientes e
com parceiros fixos nâo comerciais. As mulheres
profissionais do sexo têm-se mostrado capazes de adotar
comportamentos preventivos em relaçào ao HlV e outras
doenças sexualmente transmissfveis, através do uso de
preservativo com seus clientes. No entanto, o mesmo
procedimento nâo tem sido adotado quando se trata de
relaçöes sexuais com seus parceiros fixos nào comerciais.
Os objetivos deste trabalho foram: a) estudar as
representaçöes sociais destas profissionais sobre a AIDS e
sua prevençâo e b) analisar a relaçâo desta modalidade de
conhecimento com o fato delas terem, no momento,
relacionamento sexual com um parceiro fixo n:o
comercial, além dos relacionamentos com os clientes.
Trata-se de uma pesquisa exploratöria de carâter
comparativo. Foram entrevistadas 40 mulheres (com
idade mfnima de 19 anos e mâxima de 47 anos). Das
entrevistadas, 18 delas tinham relaçöes sexuais nâo
comerciais, no mfnimo hé 3 meses, com um parceiro fixo e
22 nâo tinham preenchiam esta condkâo no momento da
entrevista. O material verbal coletado, por entrevistas
semidiretivas, foi trarkscrito e analisado com apoio do
programa irtformâtico ALCESTE tAnllLse Lexical de
Conjunto de Segmentos de Texto). Verificou-se três
aspectos salientes da representaçâo social da AIDS, por
ordem de importância, neste estudo: o primeiro destaca a
AIDS como uma doença do ''outro'' (cliente ou parceiro
fixo) (48,3% das unidades de contexto elementar ou UCE);
o segundo define a AIDS como uma doença que ameaça a
todos e relacionada ao nâo uso de preservativo (26,7% das
UCE); e o terceiro estabelece ligaçâo da AIDS com uso
drogas e com a relaçào sexual com pessoas consideradas
''suspeitas'', ou seja: que apresentam falta de higiene e
cuidado com a aparência, que tem sinais observâveis de
doença sexualmente transmissfvel, ou ainda que usam
drogas ilfcitas (25,0% das UCE). O gnlpo de mulheres que
têm parceiro fixa nâo inclui este ûltimo na categoria dos
''outros'' que sâo associados à doença da AIDS. Jâ Para as
mulheres que nâo tem parceiro sexual fixo, estes sâo
susceptfveis a ter e a trarusmitir o HIV, quanto os seus
clientes. Uma parcela significativa de mulheres
profissionais do sexo relatou deixar de usar ou usar
esporadicamente o preservativo com seu parceiro fixo.
Elas explicaram esta conduta alegando confiança nos seus
parceiros fixos. Assim, observou-se que a escolha
estratégias para se prevenir da AIDS é sustentada por
explicaçöes que dependem do tipo de vfnculo
estabelecido com o parceiro sexual.

O processo de interaçao social se inicia quando uma
pessoa percebe a outra. Esta percepçâo pode suscitar
atraçâo dependendo de variâveis psicossociais o
percebedor, seguida ou nzo de outros nfveis de interaçâo,
tais como o conhecimento do outro e o interesse mtituo.
Este estudo pretendeu investigar os fatores que
influenciam e promovem a atraçâo entre indivfduos de
sexos opostos, em três momentos da interaçâo, a partir
das percepçöes dos mesmos. O instrumento foi elaborado
a partir de um estudo piloto feito com 60 estudantes
universitârios, sendo 30 homerts e 30 mulheres. O roteiro
da entrevista era composto de três questöes abertas sobre
as caracterfsticas do outro que atraem no primeiro
momento, para iniciar o relacionamento amoroso e para
se ter um filho com esta pessoa. Com as respostas obtidas
nesta fase foram elaboradas sei questöes fechadas do
irtstrumento a ser utilizado no estudo final, incluindœse
alguns dados biogrâficos. Participaram 50 homens e 50
mulheres, na faixa etâria de 18 a 28 anos (M = 22 anos),
entre os estudantes universitérios que foram abordados
no campus, informados sobre o estudo e que aceitaram
colaborar. Em seguida foram calculadas a freqûências das
respostas para cada grupo em funçâo do sexo. De acordo
com os resultados o que mais atrai as mulheres no sexo
oposto, à primeira vista, é o olhar (74%4, a simpatia (700é),
o sorriso (68$0) e o rosto (600/0/ o que mais atrai os
homens é o rosto (800/4, o bumbum (680/0), os seios (660/à),
boca (58$4, simpatia (520/4, seguido de pele, olhar, soniso
e o conjunto todo (50%4. A segunda questâo solicitava
para indicar somente uma caracterfstica que atrai, sendo
o, olhar a resposta mais freqitente das mulheres (240/0) e o
conjunto (220/0) e o rosto (200/4 a caracterfstica mais
apontada pelos homens. A respeito do que seria
desnecessârio neste primeiro momento de interaçâo, as
mulheres indicaram a condkào financeira dele (30t$) e os
homens escolheram a altura (180/4 e a condkâo financeira
(160/0) dela. Para começar o namoro, 86% das mulheres e
80% dos homens indicaram que é preciso fidelidade, entre
outras respostas. Para as mulheres as caracterfsticas que
impediriam o namoro foram a arrogância (380/4, a
irresporksabilidade (M%) e a infidelidade (249/0) e para os
homens as respostas mais freqflentes foram a infidelidade
(42t$) e a arrogância (220/4, entre outras menos freqitentes.
Na escolha do parceiro para se gerar um filho, 100% das
mulheres e 96% dos homens indicaram a necessidade de
resportsabilidade. Sobre o parceiro atual no namoro, a
maioria dos sujeitos declara que o outro possui quase
todas das caracterfsticas consideradas importantes. Este
trabalho concluiu, de modo cortsistente com outros
estudos, que a aparência ffsica é o mais importante fator
de atraçâo no primeiro momento da interaçâo, que no
namoro sâo as caracterfsticas de personalidade e que na
geraçâo de um filho deve-se corsiderar as condiçöes do
outro para garantir o bem-estar ffsico e emocional da
criança.

Palavras-chave: atraçâb interpessoal; caracte6sticas pessoais;
universitârios

Palavras-chave: Representaçses scdais; Prohssionais do sexo;
AIDS.
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S0C 15 ATITUDE COM RELK O  h MORTE ENTRE
UNIVEVIV IUOS DO CURSO DE MEDICINA DA
UNIW KSIDADE FEDEM L DE UBERLXNDIA.. baniela
Pelosi Frcnfc', Elisângela Apareciâa Oliveira Araûjo*, yklifulfl
Donato Jf:mlrlffez: Renata Marçal de Alcantaraq Rawlfl
Rtdrfpes Araûjo*, Marilia Jèndrc Dela Coleta tfkczflfkik de
Psicologia, Universidade Federal de Uberlândia, M(;)

Resamos de Cp/???zrlklflo Cientlf' lca
estudantes para ver a morte de um ponto de vista mais
psicolögico do que técnico.

Palavras-chave: Morte; Atitude; Estudantes de Medicina

Facear a morte constit'ui permanente desafio para o
homem desde as mais remotas civilizaçöes. A medicina,
mais do que qualquer outra ciência, coloca diretamente a
problemâtica da morte diante do profissional. O médico
responde a esse desafio muitas vezes com ansiedade,
medo e até como ameaça à sua pröpria vida. Sendo assim,
mostrou-se interessante pesquisar como os estudantes de
medicina, futuros profissionais, lidam com a questâo da
morte.. Compreendê-los melhor poderia resultar nâo
apenas na resoluçâo de determinadas dificuldades
inerentes ao tema, como também aprimorar a relaçâo
médico - paciente terminal. Com o objetivo de verificar as
atitudes dos estudantes de M edicina com relaçâo à morte
e de comparar os diferentes perfodos desta faculdade,
hipotetizando-se que os estudantes têm uma atitude
negativa frente a morte, que a experiência contribui para
um melhor enfrentamento desta e que os futuros
profissionais sentem falta de uma disciplina especffica
que os prepare para lidar com a morte, foi planejado este
estudo. Participaram da pesquisa 104 estudantes de
Medicina, dos seguintes perfodos: 8.@ (240:1, 9.@ (180/11, 10.0
(110/4, 11.0 (24$0) e 12.0 (230/0). Como irtstrumento foi
utilizada uma escala de atitude e tensào diante da morte
com dezoito itens na forma Likert com cinco nfveis de
resposta precedida de questöes sobre dados pessoais. A
coleta de dados foi realizada no Campus Umuarama da
universidade em locais onde os sujeitos estivessem mais
disponfveis, hospital-escola e salas de aula. Os estudantes
eram informados dos objetivos do estudo e indagados
sobre a possibilidade de colaborar, verificando-se alto
nfvel de participaçâo entre os indivfduos abordados. A
anélise dos dados foi feita através do programa SPSS for
Windows. Contrariando a primeira hipötese, os
participantes da pesquisa demonstraram uma atitude
positiva em relaçâo à morte. Discordaram, em sua
maioria, que o contato com cadâveres no infcio do curso
despertou sentimentos ruins, alegando que a morte é um
fato natural do desenvolvimento humano. Nâo acreditam
que a morte de um paciente denuncia impotência ou
derrota médica, mas pensam que diante deste, devem
usar todos os recursos para preservar-lhe a vida.
Acrescentando que, se o médico nâo aprender a lidar com
a morte e com suas emoçöes frente a esta, terâ
dificuldades em sua prâtica profissional. Confirmando a
terceira hipötese, acham que o curso deve dar um bom
preparo para trabalhar com a morte, sendo que esta nâo
deve ser tratada somente a nfvel técnico. Por nâo haver
significância (g = 0,023) entre os perfodos, nâo houve
confirmaçâo da sepmda hipötese, ou seja, a experiência
n:o influi na atitude do esmdante de Medicina frente à
morte. Nessa pesquisa percebeu-se que mesmo a atitude
sendo positiva, ainda existe um despreparo curricular que
impede o estudante de Medicina para que ao se tornar
profissional lide com a morte sem que isto lhe traga
desconforto psicolögico. Assim, fica a sugestâo para que
seja implantada uma disciplina ou que sejam oferecidos
temas para estudo com a finalidade de preparar os

A prâtica crescente de transplantes de örgàos e tecidos
humanos tem trazido à tona uma série de questöes, que
envolvem desde aspectos técnicos desses procedimentos
até fatores relacionados com a vivência subjetiva dos
envolvidos. Nesse contexto, a pesquisa teve como objetivo
central descrever as representaçöes sociais de uma
comunidade hospitalar acerca da doaçâo de örgâos para
transplantes. A Teoria das Representaçöes Sociais, de
Moscovici (1961,1978), cortstituiu a base teörica do estudo,
na perspectiva de integraçâo da dimensâo social no
tratamento dos sistemas simbölicos, considerando as
condköes de produçâo e trartsmissâo das representaçöes.
Foram sujeitos da pesquisa profissionais de quatro
irtstituköes hospitalares atuando em unidade de
internaçâo e por pacientes e familiares pré e pös-
transplante, totalizando 18 sujeitos divididos em cinco
grupos: Grupo 1 (9 profissionais de salide); Gnlpo 2 (5
pacientes pré-trarsplante); Grupo 3 (2 pacientes pös-
trartsplante); Grupo 4 (1 familiar pré-trartsplante); Grupo
5 (1 familiar pös-trartsplante). A Anâlise de Contetîdo,
desenvolvida por Bardin (1988), foi o referencial
metodolögico para a abordagem dos dados obtidos
através de entrevistas semidirigidas, consolidados em
categorias. Morte, vida e solidariedade foram as
categorias finais associadas à doaçâo de örgàos para
transplantes, construfdas pela comunidade hospitalar. Os
principais resultados indicam a coexistência de posköes
conflituosas frente à doaçâo de (/gàos para transplantes.
Pacientes e familiares acreditam que os profissionais
percebem a doaçâo de örgâos de maneira diferenciada das
outras pessoas da sociedade e esperam envolvimento,
aceitaçao e acolhimento dos mesmos. Os profissionais
assumem um papel de compromisso, responsabilidade e
suporte em relaçào ao tema, ao mesmo tempo em que
apontam as expectativas e dificuldades enfrentadas por
todos os envolvidos. A humanizaçào das relaçöes estâ
associada à noçâo de solidariedade. Tanto profissionais
quanto pacientes e familiares manifestam a existência de
desconhecimento, insegurança e sentimentos conflituosos
frente à doaçâo de örgàos para transplantes. Tendem a
atribuir às polfticas ptîblicas a responsabilidade pelas
dificuldades encontradas, mas expressam que os
obstâculos também sâo de ordem subjetiva. A noçào de
corpo parece ter sido abalada pelo advento da doaçâo e
dos trarsplantes, instaurando a fragmentaçâo como
caracterfstica marcante nas posköes e decisöes. A
angtistia predominante no processo de doaçâo de örgâos e
dos transplantes estâ presente na representaçâo de morte
(0 corpo dividido), na representaçâo de vida (0 corpo
inteiro) e na representaçâo de solidariedade (0 corpo
humanizado). Conclui-se que as representaçöes sociais da
doaçâo de örgâos para trartsplantes cortstrufdas por uma
comunidade hospitalar expressam a necessidade de
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SOC 46 FRAGFENTOS DA VIPA:
REPIIESENTACOES SX IAIS E DOACAO DE URGAOS
PARA TRANSPLANTES. W RCM APARECIDA DE
ABREU FONSE rc.A ALYSSON MASSOTE CARVALHO
UNIVERSIDADE FFDEM L DE MINAS GEM S, BELO(
HORIZONTE/MQ.
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humanizaçâo das equipes de satîde e das relaçöes entre pessoas que desejam receber informaçöes, na medida em
pacientes, familiares e profissionais de salide. que muitas delas nào têm acesso as mesmas, ainda sâo

convencidas dos tabus que envolvem a epidemia, e têmO 
trabalho cortstituiu-se pesquisa de mestrado em rtjo de exporem suas dûvidas, preocupaçöes,vergoP

sicologia Social cuja dissertaçâo foi defendida e arseios ou até mesmo sua condkào de portadoras
.

aprovada em 26 de abril de 2002 na Universidade Federal
de Minas Gerais (painel de pesquisa/comunicaçâo Palavras-chave: AIDS - Prevençâo - Atendimento Telejônico
cientffica).
Palavras-chave: Rmresentaçâb social, l(?flflo de Jrtjfps,
Itumanizaçëo da cssïsllntïf!. SOC 48 ''SER LOUCO, SER SOLTO'': UM

QUESTIONAMENTO SOBRE AS NOVYS DIREX ES
NO TRATAMENTO DO ESQUIZOFRENICO. *Lucia
Pumar-cantini, ''MJHJ Sueli M aia e Maria Izabel Garcia

A esquizofrenia se corkstitui na mais freqtiente das
psicoses em que o paciente perde o jufzo da realidade.
Cerca de 1% da populaçao em geral sofre desta psicose
que apresenta graves distûrbios do pensamento, como
delfrios de perseguiçio e perda da conexâo lögica de
idéias.
Dentro da classificaçâo oficial das doenças, o C1D 10, a
esquizofrenia é subdividida levando em consideraçâo os
seus sintomas. No nossos presente estudo, estaremos
particularmente focalizando a esquizofrenia paranöide.
De acordo com o ClD-10 temos a seguinte definkâo:
''
... tipo de esquizofrenia mais comum em muitas partes
do mundo. O quadro clfnico é dominado por delfrios
relativamente est4veis, com freqitência paranöide,
usualmente acomparthados por alucinaçöes
particularmente da variedade auditiva, e perttlrbaçöes da
percepçâo. Perturbaçöes do afeto, volkio e discurso e
sintomas catatônicos nâo sào proeminentes.''
Foucault, em sua obra Histöria da Loucura, retrata os
primördios do asilamento e da doença mental,
assinalando a gênese do confinamento que era calcado na
capacidade produtiva do sujeito. Nâo havia discurso
médico acerca da doença mental e sim um discurso
jurfdico-polftico. Os marginais - e neles inclufdos os
''loucos'' - eram internados pois eram ditos incapazes de
convivência social e nâo tinha utilidade para o sistema
econômico que vinha se delineando.
No Brasil, em 1998, a Lei Paulo Delgado estabelece a
abertura dos manicômios. lsto implica num resgate da
autonomia dos chamados doentes mentais, pois a pal-tir
desta Lei, eles passam a ter a possibilidade de fazer uso de
seu livre arbftrio decidindo, inclusive sobre sua
internaçâo. Este foi um passo fundamental na quebra do
aradigma enraizado de que o ''louco'' era invâlido,P
incapaz e dependente.
Em nossa experiência, no entanto, algumas perguntas se
fazem necessârias: como a famflia de uma pessoa com o
diagnöstico de esquizofrenia, apös anos de um discurso
médico enclausurante, recebe de volta esse doente? De
que modo a ideologia enclausurante domina o imaginârio
dos familiares dos portadores de doença mental do tipo
esquizofrenia? Que representaçöes acerca do significado
desse diagnöstico estâo presentes em sua relaçâo com essa
pessoa? Serâ que essas representaçöes carregam o ranço
da ''incapacidade'', da exclusâo geradas pela prâtica do
confinamento em manicômios, ainda presentes em nossa
sociedade? Essas representaçöes da doença mental
oderâo interferir de modo prejudicial na ''reirtserçâo''P
desse doente? Com essas indagaçöes iniciais
intencionamos, a partir do discurso da familia, apreender
com que significado de doença mentâl a famlelia recebe de
volta o ''esquizofrênico'' e se esse entendimento conduz a
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SOC 47 PELO FIO DO TELEFONE: A PSICOLOGIA
ATUANDO EM UM SERWCO DE INFORMAX ES
SOBRE DSTS, HIV E AIDS. Lucila Rosa Matte Massjnani*,J
uliana Sardi* e Marcos Ribeiro F'erreira. (Laboratorio de
Psicolqia Social Ambiental - Departamento de Psicolqia -
Ccnlro de f'flcso

-jc e Cilncks Hunlanas - Universidade Federal
de Santa Catarina - Florianôpolis - 5C)

O Disque-AlDs é um servko via telefone, através do qual
a populaçâo pode tirar dtividas, solicitar informaçöes e
apoio referentes a situaçöes que envolvem HIV, AIDS e
Doenças Sexualmente Transmissfveis. Os atendentes do
serviço buscam desenvolver uma relaçào de confiança
com os usu/rios a fim de promover esclarecimento e
apoio emocional de modo que a pessoa que buscou o
servko sinta-se satisfeita. O maior objetivo do servko é,
portanto, contribuir para a prevençâo das DSTS e
HIV/AIDS em SC. Os objetivos especfficos sâo:
descortstruir falsas idéias referentes à HIV/AIDS e DSTS;
contribuir com a diminukâo do preconceito e da
discriminaçào com pessoas portadoras de HIV e doentes
de AIDS; proporcionar experiência para alunos e demais
voluntlrios; e habilitar e motivar pessoas para o
atendimento. O interessado com dlividas entra em contato
com o servko através do ntîmero 1510 e recebe as
informaçöes desejadas. O usuério nâo precisa fornecer
qualquer tipo de identificaçâo, mantendo, desta forma,
seu anonimato. Através de uma parceria entre
Universidade Federal de Santa Catarina e o Grtlpo de
Apoio e Prevençâo à AIDS (GAPA - Florianöpolis), o
Disque-AlDs é organizado por alunos do Curso de
Psicologia e conta com a participaçâo de voluntârios que
realizam o atendimento telefônico, tendo todos recebido
treinamento prévio. Através do treinamento os atendentes
adquirem conhecimentos sobre os aspectos
epidemiolögicos, clfnicos, jurfdicos, psicolögicos e sociais
que envolvem a epidemia. Apös a parceria entre UFSC e
GAPA houve um aumento quantitativo e qualitativo no
atendimento realizado no Disque-AlDs. Além do
crescimento no ntîmero de ligaçöes (atualmente
atendemos cerca de 150 pessoas ao mês), o treinamento e
supervisöes realizados com os voluntârios melhoraram a
qualidade das informaçöes prestadas. Os resultados
demprtstram que houve um considerâvel incremento no
nûmero de ligaçöes desde que passamos a organizar o
servko. Isto pode demorustrar que o grande nflmero de
informaçöes e campanhas realizadas em busca da
prevençâo da AIDS ainda nâo sJo suficientes. Recebemos
cortstantemente ligaçöes de pessoas que viveram uma
sittlaçâo risco e nâo sabem onde fazer um teste
anonimamente, além de outras que ainda mantém a idéia
de que a AIDS pode ser trarksmitida através da saliva, do
suor ou do contato com pessoas infectadas. O Disque-
AIDS tem se mostrado um meio râpido e fécil para as
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algum obstlculo nessa relaçâo familiar. Assim, nosso
objetivo nesse trabalho vem sendo a recuperaçào dessa
fala familiar através do uso da histöria oral como fonte
metodolögica na recuperaçâo dos possfveis resqufcios
dessa ideologia outrora dominante e suas cortseqitências
no retomo ao 1ar desse indivfduo diagnosticado como
esquizofrênico. Imaginamos que os resultados desse
trabalho podem vislumbrar açöes preventivas no que
concerne a um trabalho de acompanhamento familiar que
possibilite uma reintegraçâo eficiente e adequada dessa

PPSSOa.

Palavras-chave: esquizojrenia, jamklia, plisl(3Hl oral

- Resamos de Cpvlpndclflp Cientihca
para si conceitos pröprios ao universo da saûde e da
doença, mais propriamente aquelas de natureza
emocional. Elas revelam os ''bastidores'' de uma prltica
que se mantém viva a despeito da rapidez e volatizaçio
do mundo moderno. Ao contrârio do que imaginévamos
encontrar, n;o hâ uma transmissâo desse conhecimento
através das relaçöes familiares, de acordo com a
sobreposkâo das geraçöes. O deflagrador para a prâtica
de reza estâ intimamente ligado 1) ao fato de pertencerem
todos os entrevistados a tradköes religiosas bem
marcadas e 2) terem experimentado uma sittlaçào na qual
havia a necessidade de uma soluç:o iminente e é nesse
momento que se revelaria a eles uma espécie de ''força
espiritual até entào desconhecida''.

Palavras-chave: bistkria oral, rezadeiras, préticas de atraSOC 49 A HISTURIA SOCIAL DAS PG TICAS DE
CURA: UM ESIUDO DE CASO SOBRE O FAZER DE
REZADEIM S EM NOVA FRIBURGO. * Luda Pumar-
Cantini, * M aria Sueli M aia e M IIHC Izabel Garcia

A memöria coletiva, como bem apontado por Le Goff, nào
t somente uma conquista, é também um objeto de poder
de um determinado grupo. Por essa perspectiva tornam-
se compreensfveis os problemas que afetam as sociedades
contemporâneas, sendo necessârio conhecer a memöria
coletiva, oral e escrita, de uma sociedade para determinar
sua cosmovisâo, seus sfmbolos e imagens que interferem
nas relaçöes interculturais. As dificuldades em se
conhecer o outro, no entanto, impedem que propostas
estranhas àquela sociedade - mas pröprias de uma outra
forma de pensar - possam ser assimiladas com mais
facilidade. Mas algo parece inquestionàvel: a existência de
diferentes saberes, constitufdos pela experiência da vida
em coletividade e passados de geraçâo em geraçâo pelos
indivfduos que compöem os grupos sociais. O objetivo
principal do presente estudo é a investigaç:o de como as
préticas da medicina popular se corkstitufram enquanto
um tipo especffico de saber, como se mantiveram ao longo
do tempo e qual sua influência naquilo que as pessoas
consideram como parâmetros para determinarem o que
vem a ser satide e doença em seu cotidiano.
Especificamente, investigaremos como o uso ritualfstico
de ervas pelos curandeiros (ou rezadores) se mantiveram
como prltica entre os moradores do municfpio de Nova
Friburgo; de que forma a existência dessas prâticas
curativas sào apropriadas e reapropriadas pela
com unidade local e como os indivfduos sâo influenciados
pelas mesmas. Pensar o fazer diârio do outro implica em
percorrer seus pröprios caminhos. Assim, nossa pesquisa
consiste no contato pessoal com aqueles que mantém
vivas certas prâticas curativas - nâo somente os rezadores
mas também aqueles que recorrem aos servkos desses.
Desse modo, foram realizadas entrevistas abertas e
gravadas em fita K7. Todas as entrevistas foram
transcritas na fntegra, seguindo um desenho
metodolögico pröprio ao modelo que vem sendo
desenvolvido pela chamada histöria oral proposto por
Meihy. Dessa forma, nossa proposta vem sendo a de
penetrar nessa rede de relaçöes, recortstruindo um
percurso itistörico atravls do olhar dos rezadores e
daqueles que vivenciam os rituais especfficos dessa
prética e seguem suas orientaçöes curativas utilizando
ervas medicinais e outros rituais. As entrevistas foram
elaboradas de modo que a fala dos entrevistados
apresentem elementos que nos permitam uma melhor
conRpreensâo acerca de conlo essas Pessoas interpretanA
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SOC 50 Pll2MIO, FCRIAS E SEGUNDA VIDA: UMA
DISCUSSXO DAS REPRESENTAX ES DA
APOSENTADORIA. Lucas Grcc//x', Kayla Arfzjo Ximenes
Aguiar- Tatiana Lima Both** e Virg-lnia Teixeira Leite*
(Depto. De Psicologia Social e Institucional, UFRGS, Porto
Alegra, RS)

A partir da década de 90 hâ acentuado crescimento na
produçâo cientffica sobre velhice, além da expansâo das
universidades de terceira idade e formaçâo de grupos de
pesquisa em gerontologia. No que diz respeito à
aposentadoria como problema de pesquisa, apesar de ser
um dos assuntos recorrentes, a utilizaçâo da Teoria da
Representaçöes Sociais para seu estudo é bastante restrita.
Buscando verificar as especificidades relativas à condkio
de aposentado, propôs-se uma nova pesquisa a partir do
artigo ''Representaçes Sociais da Aposentadoria'' (2002),
que estudou os depoimentos de 8 homerts aposentados
por tempo de servko residentes em Porto Alegre e
identificou três nticleos figurativos que representam da
aposentadoria: ''Prêrnio'', como uma ligaçâo entre os anos
de trabalho e uma recompersa em forma de descanso e
remuneraçâo; ''Férias'', que demonstra uma forma de
ancoragem e objetivaçâo de uma nova vivência no
universo conceitual dos sujeitos, na medida que hâ o
paralelo entre uma referência anterior (as férias do
trabalho) e a attlal situaçâo de ociosidade''; e ''Segunda
vida'' '', representando a aposentadoria como fim de uma
vida produtiva ou o infcio de algo novo, apontando para a
necessidade subjetiva de pensar ou criar novas estratégias
para o novo papel a ser assumido. O objetivo da presente
pesquisa é retomar esses nticleos a partir de 8 mulheres
aposentadas por tempo de serviço e 8 mulheres
aposentadas por idade, todas residentes em Porto Alegre.
Cada sujeito foi entrevistado conforme um roteiro
previamente estruturado, com gravaçâo consentida. As
entrevistas foram transcritas, lidas (leitura flutuante) e
posteriormente categorizadas a partir das palavras-chave
''trabalho'' e ''aposentadorian, além de derivaçöes, como
''trabalhar'' ou ''aposentado''. Em razâo da opçâo
metodolögica, nâo sâo estabelecidas hipöteses a priori,
mas questöes norteadoras: os nûcleos ''Prêmio'', ''Férias'' e
''Segunda vida'' estâo presentes nas falas dessas mulheres?
Se sim, existem diferenças qualitativas ou reapropriaçôes
dos nlicleos? No caso das mulheres aposentadas por
tempo de serviço, o conteûdo das entrevistas demortstrou
tanto uma visâo positiva da nova condiçâo, percebida
como libertâria e autônoma, quanto negativae assinalando
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a vida pös-aposentadoria como um perfodo de isolamento
e de ''estar parado''. Para esse grtlpo, escolher as
atividades de seu tempo livre é uma vantagem, mas a
perda do convfvio do ambiente de trabalho deixa um
vazio a ser preenchido. JJ as falas das mulheres
aposentadas por idade remeteram principalmente ao
''Prêmio'', identificando a aposentadoria como
complementaçao de renda. Associada à idéia de um
dirtheiro pröprio, trata-se de uma experiência de
autonomia para quem sempre dependeu financeiramente
do cônjuge ou companheiro. Ao mesmo tempo, esta renda
é considerada irrisöria, uma espécie de brinde ou mixaria,
que nâo garante a subsistência do indivfduo. De maneira
gerat tanto homerts como mulheres vincularam a
ausência de trabalho (estar parado) à condkâo de doença
e morte, caracterizando a ''Segunda vida''. Os outros dois
nlicleos estâo presentes nas falas destas mulheres, mas sào
apropriados diferentemente dos homerts por tempo de
servko: enquanto estes estào marcados fortemente pela
perda na capacidade de trabalho, aquelas refletem
satisfaçào com a autonomia conquistada.

Apoio financeiro: bolsa de iniciaçào cientffica CNPq.

Palavras-chave: aposentadoria; envelhecimento;
representaçks sociflis

- Resulnos de Comunicaçso Cientlf' lca
os entrevistados, o trabalho nào perdeu a sua centralidade
no mundo contemporâneo. Apesar da acentuaçào da
heterogeneidade do campo de trabalho excluir o idoso, o
velho e o antigo, de forma alguma a importância subjetiva
de trabalhar é colocada em segundo plano: o
reconhecimento de ''estar empregado'' é fundamental, nâo
sö como questâo de sobrevivência, mas para a aceitaçào
na sociedade. Os aposentados, sem exceçao, declararam
que o mercado de trabalho hoje é muito mais
''competitivo'' que outrora; eles apontaram caracterfsticas
desejâveis para os joverts de hoje como o constante
aprendizado e qualificaçâo, além de boa capacidade de
tomar decisöes. No que diz respeito às questöes do
taylorismo/fordismo, todas as entrevistas mostraram
uma riqueza de aspectos pertinentes às técnicas
produtivas, como a intercambialidade do trabalhador,
tarefas sem sentido e repetitivas, além da cooperaçâo com
o sistema através dos beneffcios concedidos. Concluiu-se
que as falas dos idosos de Porto Alegre ajudaram a
corroborar as descrköes histöricas sobre a implantaçio do
fordismo/taylorismo no Brasil. Além disso, as entrevistas
possibilitaram vislumbrar as preocupaçöes desses homerks
com o mundo de trabalho atual, uma vez que o assunto
evoca sentimentos ambfguos e incertezas num momento
de vida cada vez mais presente e extenso: a terceira idade.

Apoio financeiro'. bolsa de iniciaçâo cientffica CNPq.

Palavras-chave: envelhecintento; trabalho;jordismohaylorismo.SOC 51 AS RELAX ES DE TRABALHO PARA O
IDOSO APOSENTADO DE PORTO ALEGRE. Lucas
Grlc/./'F (Depto. De Psicologia Social e Institucional, UFRGS,
Porto Alegra, RS)

A marca do fordismo/taylorismo começa a evidenciar-se
no Brasil a partir da Era Vargas, com a regulamentaçâo
das leis trabalhistas, concessao de beneffcios e criaçâo do
sistema de seguridade social. Com isso ocorre a
disciplinarizaçâo dos trabalhadores brasileiros, institufda
com a finalidade de criar um mercado interno
responsâvel, livre de vfcios como o alcoolismo e a
prostituiçâo, capaz de auto-regular o sistema capitalista.
Com o objetivo de vislumbrar a imposkâo das mudanças
histöricas na vida dos sujeitos que passaram pelo processo
de implantaçâo do fordismo/taylorismo no Brasil,
propôs-se uma pesquisa junto a idosos aposentados
residentes em Porto Alegre (llS). Buscou-se identificar,
também, os efeitos da modem idade no trabalho
contemporâneo, pois o cnlzamento idoso aposentado x
trabalho apresenta-se como uma oportunidade de estudo
que leva a uma viagem ao passado e que contextualiza as
mudanças do infcio do século XXI em rafzes histöricas. A
amostra foi de 8 homens com mais de 60 anos originârios
do projeto ''Trabalho e Aposentadoria'' (1998). Cada
sujeito foi entrevistado conforme um roteiro previamente
estruturado, com gravaçâo consentida. As entrevistas
foram transcritas, lidas (leittlra flutuante) e
posteriormente categorizadas a partir das palavras-chave
''trabalho'' e ''aposentadoria'', além de derivaçöes, como
''trabalhar'' ou ''aposentado''. Finalmente, os trechos foram
organizados e agrupados por sujeitos, sendo constitufdas
categorias gerais de anâlise.Em razâo da opçâo
metodolögica, nâo foram estabelecidas hipöteses a priori,
mas questöes norteadoras: a) qual a centralidade do
trabalho para os sujeitos? b) que corusideraçöes sâo feitas
por eles sobre o trabalho hoje? e c) que traços do
fordismo/taylorismo podem ser identificados em suas
histörias de trabalho? Os resultados mostraram que, para
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SOC 52 CIUANDO APOIO SOCIAL: UMA
INTERVENCAO PARA CUIDADORES FAMILIARES DE
IDOSOS.. Fabiana Cia* (Departanlento de Psicologia,
Universidade Federal de 5#t? Carlos, i%n Carlos, SP), Elizabetll
Joan Barham (Departamento de Psicologia, Universidade
Federal de ,%t? Carlos, .$'& Carlos, SP), Soha Cristina Iost
Pavarini (Dqmrtamento de En/cngqera, Universidade Federal
de sfib Carlos, .%o Carlos, SP), Mércia Navelli (Faatldade de
M edicina de .%(? Paulo, Universidade de .t.Wo Paulo, S#(? Paulo,
SP), Vânia Aparecida GtIHJ?I Varoto, (Departamento de
Engenharia de Pro#lzfln, Universidade Federal de 5J0 Carlos,
sf'fo Carlos, SP) e Andréa Portella Ribeiro Prado Sadalla
(Centro de OHc>llcflt? ao Idoso e seu Cuidador, Universidade
Federal de 5Jt? Carlos, tt.qlib Carlos, SP)

No Brasil, o cuidador familiar do idoso desempenha um
papel cruciat tanto por motivos culturais, que favorecem
a co-residência do idoso com seus familiares, bem como
pela escassez de recursos altemativos adequados na
comunidade. Este estudo teve por objetivos: a)
caracterizar um grupo de cuidadores de pessoas idosas, b)
identificar suas necessidades frente à tarefa de cuidar para
subsidiar o planejamento de um grupo de apoio, a parlir
das necessidades identificadas e c) avaliar a qualidade das
intervençöes realizadas. Os dados foram coletados através
de entrevistas individuais, domiciliarias (n=11), segundo
um roteiro de entrevista, Cadastro do Cuidador de Idoso,
contendo 33 itens abertos e 31 iterks fechados. Além disso,
foi corkstrtzfdo um irtstrumento para avaliar cada sessâo,
que inclufa: a pontuaçâo de cinco iterts sobre o andamento
do grupo (atividade realizada, discussâo do assunto,
participaçâo do cuidador, adequaçâo do tempo em que o
tema foi abordado e atuaçâo do coordenador) e três iterts
abertos para captar o que o cuidador gostou ou nâo
gostou do grupo e crfticas e/ou sugestöes. Os dados
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quantitativos foram analisados estatisticamente segundo
medidas de tendência central, dispersào e freqùência
relativa. Os iterks que compöem escalas foram submetidos
a uma anâlise de confiabilidade (alpha de Cronbach). Para
os dados qualitativos foi realizada uma anslise de
contetido, chegando a um consenso entre 10 juizes. Em
relaçâo ao primeiro objetivo, verificou-se que 63.6% dos
cuidadores eram do sexo feminino e 36.4% eram do sexo
masculino, variando entre 40 e 63 anos de idade. A
freqûência média de apoio aos idosos foi alta nas
atividades da vida diâria (higiene pessoal e tarefas
domésticas), nas atividades irtstrumentais da vida diâria
(realizar compras, ir ao banco) e nas suas atividades
sociais (participar de gnlpos religiosos e fazer visitas) e de
lazer (viajar, assistir televisâo e jardinagem). No que diz
respeito ao sepmdo objetivo, as principais dificuldades
identificadas envolviam o aspecto emocional do
relacionamento (dificuldade para entender as
necessidades do idoso, dificuldades emocionais por parte
do cuidador frente à tarefa de cuidar e dificuldade para
lidar com o estado emocional do idoso) e fatores prâticos
(falta de pessoas para participar dos cuidados com o
idoso, carência de informaçöes e limites financeiros). Os
töpicos selecionados para abordar nas sessöes foram:
Cuidando do Cuidador; Atividades Ffsicas e de Lazer;
Autonomia, Dependência e Independência; Processo de
Envelhecimento; Doenças Respiratörias e Organizaçâo do
Ambiente; Memöria na Velhice; Patologias na Velhice;
Medicaçao e Prevençào; Lidando com Conflitos e
Comunicaçâo Verbal e Nao-verbal. Com relaçâo ao
terceiro objetivo, as avaliaçöes das sessöes foram muito
positivas, principalmente em relaçâo ao assunto
abordado, a atuaçào do coordenador e a sua pröpria
participaçâo. Além disso, notou-se que os cuidadores
conseguiram refletir sobre suas dificuldades, obter
informaçöes e trocar experiências durante as sessöes.
Assim, acredita-se que o desenvolvimento de um gnzpo
de apoio, partindo das necessidades apontadas pelos
membros, possa ser benéfico para cuidadores familiares
de idosos que estao passando por dificuldades.

Apoio Financeiro: Bolsa de iniciaçao
cientffica/plBlc/cNpq

Resumos de Cblnl/ndclft'iö Cierltlf' lca
entre a gênese do significado atribufdo ao dinheiro e a
percepçào da qualidade de vida em idosos, através de
estratégia metodolögica de estudo de casos, incluindo
instrumentos jl validados no contexo brasileiro,
entrevistas e levantamento da histöria de vida dos
participantes. Por Qualidade de Vida considerou-se a
percepçâo que o indivfduo tem de sua poskâo na vida no
contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele
vive e em relaç:o aos seus objetivos, expectativas, padröes
e preocupaçöes utilizados, utilizando-se o Instnlmento de
Avaliaçào da Qualidade de Vida da Organizaçào Mundial
de Salide. O Significado do Dinheiro foi definido e
mertsurado através da Escala do Significado do Dinheiro
(ESD),com 6 componentes: Transcendência (associado a
espititualidade, dinheiro conströi um mundo melhor);
Desigualdade (exclusâo e dominaçâo); Altnlfsmo
(disposiçâo para investir no bem comum); Conflito
(brigas, desavenças); Prazer (harmonia, bem-estar); e
Sofrimento (angflstia, dificuldade de lidar). Em pesquisa
anterior, os instrumentos foram administrados a 90
sujeitos e, com base nos resultados obtidos, selecionou-se
duas participantes: a que obteve o maior e o menor fndice
no irkstrumento de Qualidade de Vida. Seguindo a técnica
da Linha do Tempo, foram realizadas três entrevistas
semi-estnlturadas com cada participante, com duraçâo
aproximada, por entrevista, de 50 minutos. A primeira
tratou dos aspectos söcio-econômicos. A segunda
investigou aspectos söcio-emocionais. A terceira foi
referente a percepçâo do momento de vida atual e para
finalizar o processo. As entrevistas transcdtas na fntegra
foram submetidas a anâlise de contetido, destacando fatos
marcantes no aspecto financeiro e emocional, tais fatos
foram categorizados e dispostos cronologicamente. O
resultados da anllise dos questionârios utilizados
indicaram que a participante com maior fndice de
Qualidade de Vida atribuiu maior pontuaçâo aos fatores
Transcendência e Altrufsmo da Escala de Significado do
Dinheiro. Diferentemente, para a padicipante de menor
fndice de Qualidade de Vida, os fatores preponderantes
de Escala de Significado do Dinheiro foram Conflito e
Desigualdade. Quanto as entrevistas, os principais fatos
da histöria de vida das participantes, nas três entrevistas,
foram colocados em grâficos (desenvolvidos
especialmente para a demonstraçâo dos resultados), que
foram utilizados como base para uma nova entrevista com
as participantes, a fim de confirmar os resultados. As
anàlises demonstraram que fatos financeiros marcantes
reperctltem emocionalmente e vice-versa, e
principalmente, que a percepçâo atual de qualidade de
vida estâ relacionada à gênese e evoluçâo do significado
que as duas participantes atribuem ao dinheiro.

Apoio: Bolsas PIBIC/CNPq e BIA/UFPa

Palavras-chave: Psicologia Econômica, Signlhcado do
Dinheiro, Qualidade de Vida

Palavras-chave: Cuidador Familiar de Idoso; Apoio Social;
Arclfcffib de falemcnflb

SX  53 CORRELAG O ENTRE SIGNIFICADO DO
DINHEIRO E QUALIDADE DE W DA EM IDOSOS. Maria
de Jesus Gonçalves flc Brito*, Aline Beckman Menezes'; Alice
da Silva Moreira (Departamento de Psicologia Scdcl Escolar,
Universidade Federal do Pcré', Belém-pari).

A Psicologia Econômica tem sido definida como a
aplicaçâo de princfpios e métodos psicolögicos a eventos
econôrnicos da vida cotidiana e seu desenvolvimento
possibilitou o surgimento de novas linhas de pesquisa
nesta ârea, com destaque para o estudo do significado do
dinheiroe uma vez que o mesmo estâ relacionado a
praticamente todas as âreas da vida humana. Outro tema
que tem sido objeto constante de pesquisa é a qualidade
de vida, principalmente no que diz respeito aos idosos,
pois a crescente mudança no perfil etério da populaçâo
vem exigindo maior produçâo de conhecimento sobre esta
fase do desenvolvimento. Considerando a relevância dos
temas, a presente pesquisa objetivou avaliar se hé relaçâo
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SOC 54 ASPECTO ECONOMICOSZ SOCIAIS E
INDIVIDUAIS DO ENVELHECIM EU O. Aline Beckmann
de Castro Menezes*, MJHC de Jesus Gonçalves 8Hl0* & Alice
da Silva Moreira (Departamento de Psicologia Sbcic! e Escolar -
Universidade Federal do Plrll

Sepmdo dados do lnstituto Brasileiro de Geografia e
Estatfstica (IBGE), em 2025, o Brasil terâ a 6a. populaçâo
de idosos do globo. Tal situaçâo conduz ao
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questionamento de como ests a vida desta populaçâo no
Brasil. O envelhecimento é processo contfnuo que inicia
no nascimento e conclui-se apenas apös a morte do
indivfduoz entretanto, diversas fases podem ser
observadas ao longo do mesmo. A fase da velhice - ou
terceira idade - pode ser vivida de diferentes maneiras,
mas, entre outros aspectos, caracteriza-se pelo elevado
fndice de perdas afetivas (falecimento de parentes ou
amigos) e/ou materiais (aposentadoria). A inatividade
profissional acarreta ainda uma profunda mudança em
relaçio a estilo e ritmo de vida, exigindo grande esforw
de adaptaçào, visto que parar de trabalhar significa perda
do papel profissional, perda de papéis junto à famflia e à
sociedade. Assim, observa-se a relevância desta
populaçâo ser estudada pela Psicologia Econômica - ramo
da Psicologia que busca relacionar aspectos econômicos
com psicolögicos -, a qual pode contribuir para a
compreerkoo do impacto de tais mudanças. O presente
estudo dividiu-se em duas fases. Na Fase I utilizou-se dois
instrumentos: 1 - Escala de Significado do Dinheiro,
composta por 60 itens e dividida em 6 fatores, a saber:
Transcendência (associado a espititualidade, dinheiro
conströi um mundo melhor); Desigualdade (excluszo e
dominaçào); Altrufsmo (disposkio para investir no bem
comum); Conflito (brigas, desavenças); Prazer (harmonia,
bem-estar); e Sofrimento (angflstia, dificuldade de lidar) e
2 - lnstrumento Resumido de Avaliaçâo da Qualidade de
Vida, composto por 26 itens, dividido em quatro
domfnios: ffsico, psicolögico, relaçöes sociais e meio-
ambiente. Os instntmentos foram admirtistrados a 54
indivfduos com mais de 60 anos. Eles foram contatados
em organizaçöes especializadas (sendo 24 indivfduos do
Projeto Universidade da Terceira Idade - vinculado à
Universidade Federal do Parâ - e 30 de Clubes de Melhor
Idade - cadastrados na Companhia Paraerkse de Turismo).
Foram realizadas an/lises estatfsticas de correlaçâo de
Pearson, anâlises de variância (com testes Post-Hoc) e
descritivas (levantamento de freqûências e médias) para
demortstrar as relaçöes obtidas. Os resultados obtidos
demonstraram uma predominância do sexo feminino,
nfvel de escolaridade fundamental incompleto e uma
grande diferença de escolaridade, renda e idade entre os
indivfduos da Uniterci e dos Clubes de M elhor Idade. Foi
observada correlaçâo entre o significado atribufdo ao
dinheiro e a qualidade de vida destes indivfduos. Na Fase
II, foram aplicados mais dois instrumentos (Inventério de
Depressâo de Beck, com 21 itens, e Escala de Avaliaçâo de
Satisfaçâo Social, com 26 itens) a 9 dos participantes da
fase anterior. Foi observado que o significado do dinheiro
também estâ relacionado ao resultado nestes
irtstrumentos. A corustataçâo de que aspectos econômicos,
sociais e individuais estâo relacionados em indivfduos
desta populaçâo possibilita uma série de questionamentos
acerca de como a Psicologia vem trabalhado esta temâtica
e de como o pafs, como um todo, esté lidando com a
questâo do envelhecimento. Tais resultados possibilitam,
ainda, o desenvolvimento de outros estudos que venham
a investigar tais relaçöes em outras populaçöes ou que
aprofundem a anâlise destes aspectos com a mesma
populaçâo.

Apoio de bolsas de lniciaçâo Acadêmica/uFpa e
PIBIC/CNPQ

Resumos de Comunicaçso Cientsca

SOC 55 SATISFAIAO CON UGAL: ASPECTOS
RELACIONADOS E DIFERENCAS DE GZNERO. Ltkia
Viana Andrade*, Marilia Ferreira Dela Coleta (Faculdade de
Psicologia, Unït/crsifkrk Federal de Uberlândia, Uberlândia,
14Gl

Os estudos sobre o relacionamento conjugal na ârea da
psicologia social têm oferecido informaçöes importantes
sobre as causas de conflitos entre casais, têm revelado
diferenças entre homeas e mulheres e semelhanças entre
culturas ao se tratar dos fatores relacionados com a
satisfaçâo no casamento. Dando continuidade a uma linha
de pesquisa iniciada no final dos anos 80, este estudo
buscou verificar os nfveis de satisfaçâo conjugal e os
aspectos diferenciadores de gênero em uma amostra de
100 indivfduos casados, sendo 41 homerts e 59 mulheres.
Como instrumento foi utilizado um questionârio auto-
administrâvel, composto de questöes sobre dados
pessoais, três medidas de satisfaçâo com o casamento
relativas ao presente, três anos no passado e cinco anos no
futuro, uma medida tinica de satisfaçâo com o casamento
e uma escala de satisfaçâo conjugat com 24 itens
referentes a diferentes aspectos da vida conjugal. O
contato com os sujeitos foi feito em locais de trabalho, de
lazer, de esttldo, ou na residência destes, em horârios
livres de atividades. Apös um estudo piloto para teste dos
iastrumentos, os procedimentos envolveram uma
entrevista inicial para explicar os objetivos da pesquisa e
deixar claro para o sujeito o caréter voluntârio da
participaçâo e o anonimato dos dados; apös completado, o
questionàrio era devolvido em envelope lacrado; uma
entrevista final tinha como objetivo garantir o bem -estar
emocional dos sujeitos. Em seguida os dados foram
digitados e tratados através do programa SPSS,
calculando-se freqûências, médias, testes de comparaçöes
entre os sujeitos masculinos e femininos e correlaçöes. Os
resultados mostraram que a amostra foi cortstitufda de
sujeitos casados em média hé 13 anos, com média de
idade de 367 anos, a maioria (85% tinha até 3 filhos e a
escolaridade variou desde o primeiro grau incompleto até
pös-graduaçào. A amostra indicou uma tendência
otimista na avaliaçio de seu casamento, através de médias
crescentes em satisfaçâo no passado (M=6,84), hoje
(M=7,97) e estimada para o f'uturo (M=8,7) em uma escala
de 1 a 10. O nfvel de satisfaçâo conjugal atual foi
negativamente correlacionado com idade (r= -0,257
p=0,01), nlimero de filhos (r=0,31; p=0,002) e tempo de
casamento (r=-0,24; p=0,02) e a satisfaçâo estimada para
daqui a cinco anos também foi correlacionada com a
idade (r=-0,21; p=0,04) e tempo de casamento (r= -0,21;
p=0,04). Foram verificadas poucas diferenças de gênero
nestas medidas, com as mulheres mais irtsatisfeitas com a
atençâo dos maridos com a aparência delas e com o tempo
que eles lhe dedicam. Os aspectos do relacionamento
conjugal em que os sujeitos estâo mais insatisfeitos sâo os
relacionados com a expressâo de emoçöes pelo cônjugue
tais como tristeza, preocupaçâo e aborrecimento, sendo
que o tinico aspecto em que os homerts estâo ainda mais
irtsatisfeitos que as mulheres é a forma como elas se
comportam quando estào de mau-humor (t=2,56; p=0,01).
Conclui-se que nesta amostra existem crenças em que o
casamento tende a melhorar com o tempo, os mais jovens
e casados hé menos tempo apresentam maior satisfaçâo
conjugal e os indivfduos em geral têm dificuldades em
aceitar as expressöes comportamentais de emoçôes
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Palavras-chave: idosos, psicologia econômica, qualidade de
l/ifïrl.
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negativas do parceiro.

Apoio: CNPq (bolsa de lniciaçâo Cientffica)

Palavras-chave: satisjaçâo, casamento, gênero
SOC 57 REPRESENTAX ES DE ENVELHECIMENTO
E MORTE EM JOW NS, ADULTOS E IDOSOS:
PESQUISA EMPIRICA CONDUZIDA NA CIDADE DE
RESENDE. Célia Regina de Oliveira (Universidade E'sllcb de
Si - Canlpus Resende, Rio de Janeiro), Jacqueline P. Balieiro
Diniz, Janine Huguenin Corrêa, Rosimar da Silva F. Medeiros*

O problema do envelhecer humano remete à necessidade
de investigaçöes cientfficas que possam subsidiar o
desenvolvimento de estratégias de intervençâo, tanto no
nfvel individual quanto no coletivo. Nesta esfera, destaca-
se o estudo dos significados que 1he sâo atribufdos, visto
que estes se constituem como crenças, elementos de
representaçào mental, que ''influem, decisivamente, em
nossa existência pessoal e na vida coletiva''. Esta pesquisa
que objetivou identificar as representaçöes de
envelhecimento e morte em jovens, adultos e idosos,
contou com a participaçâo voluntlria de 109 homerts e 115
mulheres, totalizando 225 pessoas, residentes no
Municfpio de Resende, com idade entre 18 e 83 anos, e
grau de escolaridade a partir do ensino hmdamental. Para
a coleta de dados adotamos um instrumento previamente
elaborado para pessoas mais velhas e adaptado para as
mais jovens. Estes foram analisados qualitativamente,
sendo as informaçöes agrupadas nas seguintes categorias:
conceito de envelhecimento, sentimentos em relaçâo ao
envelhecimento, trartsformaçe s do envelhecimento,
relaçöes söcio-afetivas na velhice - subcategorias: faixa
etâria, motivos da reduçâo de amizades e sentimentos
relativos à perda dos amigos - sentimentos em relaçâo a
morte, e mensagens que transmitiria aos mais joverts (para
os idosos) ou que gostaria de ouvir dos mais velhos (para
os nâo-idosos). Foram computadas as freqflências para
cada categoria, sendo apresentados os resultados de
maior ocorrência: a) o conceito de envelhecimento é
associado tanto à maturidade e ao estado interior, quanto
às limitaçöes e alteraçöes ffsicas; b) para as mulheres nâo-
idosas, a imagem ffsica demarca a inclusâo na categoria
de velhas, ao passo que para as idosas, a disposkâo ffsica
e a passagem do tempo sâo fatores que definem esta

. inserçâo; a disposkâo ffsica e a passagem do tempo sâo
assinalados pelos homerts das subamostras 18-24, 45-59 e
acima de 60 anos; c) dentre os sentimentos relacionados
ao envelhecer predominam a aceitaçâo e a
realizaçâo/satisfaçâo; os medos da morte e da doença sâo
sinalizados pelas idosas e pelos homens com idade
superior a 44 anos; d) a imagem ffsica, os déficits ffsicos e
a maturidade representam, para os homeas e mulheres
com idade irtferior a 60 anos, as principais trartsformaçöes
decorrentes do processo de envelhecer; os homerks idosos
focalizam a disposkâo ffsica e a maturidade, enquanto as
mulheres, o estado interior e a maturidade; e) sâo
enfatizados os aspectos da manutençao, do fortalecimento
e da reduçâo das relaçöes de amizade, sendo esta
motivada por morte dos amigos, mudança de cidade,
estilo de vida e isolamento. A morte dos amigos da
pröpria idade, encarada como uma conseqflência natural
da existência, é geradora dos sentimentos de tristeza e
saudade, acenando a proxirnidade da pröpria finitude,
para as pessoas com idade superior a 45 anos; e) hâ
unanimidade em aceitar à pröpria morte, que é percebida
como a tinica certeza que se tem na vida, natural e
inevitével. As crenças religiosas aparecem como forma de
aliviar o medo de deixar de ser e explicar o desconhecido,
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SOC 56 QUAIS SâO AS IMPLICAIXES DOS
PERSONAGENS DAS NOW LAS NO IMAGINXRIO
DOS INDM DUOS DE TERCEIRA IDADE?. Alessandro
Rolin*, Ana Cléudia Ccnmrjo', Clauiia C/zmïsllcrd', Edise
Toreta*, Joyce Cardoso* e Leila Becaro* (Universiâade
Presbiteriana Mackenzie)

O objetivo do estudo foi verificar se os idosos consideram
que existem caracterfsticas positivas no envelhecer através
dos personagens das novelas, pois acredita-se que através
de uma atividade de lazer, como assistir novelas, seja
mais fâcil acessar os seus conteûdos encobertos. A
finalidade foi constatar se os idosos se identificam de
fol'ma positiva com os personagens, pois até o momento,
os artigos pesquisados enfatizam os aspectos negativos do
envelhecimento, como perda dos laços familiares, da
identidade ffsica, da capacidade de trabalho, abandono e
inatividade, visto pelo pröprio indivfduo da terceira idade
e também pela sociedade. Para os profissionais da ârea de
Psicologia, o importante é conhecer como se dâ o
envelhecimento para a sociedade e para o pröprio
indivfduo que estâ nesta fase, abordando o que é real e
imaginârio para eles. O método da coleta de dados se deu
através da aplicaçâo de um questionàrio com perguntas
abertas e fechadas em relaçâo aos personagerks das
novelas. Os sujeitos da pesquisa foram vinte e oito
indivfduos com idade acima de sessenta anos, de ambos
os sexos, moradores da cidade de Do Paulo, nâo foi
delimitado um local para se realizar a pesquisa com o
intuito de atingir uma demanda diversificada, tendo
apenas como pré-requisito assistir novela. Como
resultado foi percebido que os indivfduos de terceira
idade têem uma visâo positiva com relaçao à velhice, os
participantes se identificaram com caracterfsticas boas, a
maioria das caracterfsticas apresentadas pelos idosos,
foram pessoais, que envolviam sentimentos, emoçöes e
percepçöes (alegre, calmo, religioso, etc), pois atribuiram
caracterfsticas positivas aos personagens mais velhos das
n' ovelas. Houveram poucas caracterfsticas que se referiam
ao meio social em que vivem, como resportsabilidade,
profissionalismo e dar bons exemplos, em contrapartida
apareceram aspectos negativos com menor frequência.
Este estudo possibilitou também a percepçào de que a
maioria dos idosos assistem novela todos os dias,
indicando que essa atividade faz parte do cotidiano dos
idosos, demortstrando que o questionério que se
correlaciona com as novelas, pode ser cortsiderado um
bom instrumento para se conhecer as caracterfsticas do
envelhecimento. Conclui-se que existe uma falta de
pesquisas nesse campo da Psicologia, uma vqz que, foram
encontrados, apenas, artigos e pesquisas que explicitam os
aspectos negativos do envelhecer e suas implicaçöes,
dando vasâo a falta de percepçâo do idoso como um
indivfduo feliz com sua vida. f: de fundamental
importância o incentivo a futuras pesquisas sobre o
assunto, visto que com essa pesquisa nâo foi possfvel
identificar se as caracterfsticas positivas atribufdas pelos
idosos sâo reais ou idealizadas.

Palavras-chave: terceira idade, fnlf7ginfirfos novelas
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favorecendo a aceitaçâo. Os resultados apontam para empregada no presente estudo n:o propiciou a
divergências nas representaçöes relativas ao emergência de representaçöes sociais polêmicas
envelhecimento, revelando semelhanças no que diz privilegiando a emergência de visöes mais tradicionais.
respeito à morte. P

rojeto financiado pelo CNPq.
'Acadêmicos do Curso de Psicologia da Universidade
Estlcio de Sé - Campus Resende, ltio de Janeiro.

Apoio financeiro: Universidade Estâcio de Sâ

Palavras-chave: representaçks, alpc/hccinlcnlp e morte

*'*bolsista pesquisadora e coordenadora do
projetoz**bolsista de apoio tecnico,+ bolsista de iniciaçâo
cientffica.

Palavras-chave: Representaçöes Sociais, Ciência, Tecnolqia.

SOC 58 REPRESENTACOES SOCIAIS DE CIZNCIA E
TECNOLOGIA. UM ESTUDO COM PESQUISADORES
NAS XREAS DE CIZNCIAS NATURMS E SOCIAIS.
Clélia MCHJ Nascimènto-schulze*- Elisiênia S.lbFragnani'h
Liliane Rcysnfl Carboni*, Lara Vainer
SchucmanfDepartanlento de Psicologia. Universidade Federal
de Santa Catarina. Flcrffmé/d is, SC.

O debate sobre o que seja a ciência, o impacto da mesma
sobre setores da sociedade assim como os diferentes
significados associados à palavra ''cientffico'', tem
polarizado discussöes entre pesquisadores nas âreas das
ciências humanas e sociais. Sociölogos têm expressado um
misto de resel'va e dûvida a respeito da maneira como o
leigo tem recebido e julgado os resultados cientfficos.
Considerando as visöes de pesquisadores sobre as
prâticas cientfficas, uma investigaçâo anterior, realizada
com professores/pesquisadores da Universidade Federal
de Santa Catarina comprometidos com as Jreas de
Ciências Naturais e Humanas/sociais, revelou que os
dois grtlpos manifestaram diferentes interpretaçöes sobre
como se organiza a produçâo do conhecimento.o presente
estudo visou identificar a estrutura das representaçöes
sociais de ciência e tecnologia em um contexto de
associaçào livre de palavras , produzidas por
pesquisadores envolvidos com investigaçöes dentro das
duas tradköes acima mencionadas. O estudo também
teve como objetivo fazer um diagnöstico das percepçöes
destes pesquisadores em relaçâo à gestâo de assuntos
relacionados com a polftica de ciência e tecnologia do
estado. Um total de 149 pesquisadores, envolvidos com
projetos patrocinados pelo governo federal, responderam
a dois questionârios. Numa primeira instância, foi pedido
aos sujeitos que produzissem palavras associadas aos
termos ciência e tecnologia. Em seguida, os sujeitos se
manifestaram quanto aos aspectos definidores de uma
polftica estadual para a ciência e tecnologia. A primeira
fase da pesquisa foi analisada pelo programa EVCV . Os
resultados revelaram uma estnltura central de
representaçâo de ciência associada às palavras
'' nhecimento'' e '' es uisa'' enquanto que a estruturaCO P q
central para tecnologia apresentou os termos ''ciência
a licada'' e ''progresso'' como os mais salientes. OsP
pesquisadores da ârea de ciências humanas em particular
apresentaram contetidos como ''produçâo humana'' e
''cultura'' associados a ciência. A segunda etapa da
pesquisa foi analisada pelo software ALCESTE e os
resultados revelaram um desejo compartilhado de que
haja no futuro uma forte interaçio entre a universidade e
os possiveis örgâos de fomento, de forma a maximizar os
recursos voltados para a pesquisa. Os resultados sugerem
a realizaçâo de estudos adicionais em que as
representaçöes dos pesquisadores sejam investigadas
através de entrevistas nâo diretivas, jé que a metodologia
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SOC 59 PARTICIPAN O DE ALUNOS DE
GM DUAG O EM PSICOLOGIA EM ATIVIDADES
DURANTE GREVE EM UNIVEKSIDADE PUBLICA. Ana
Lucia Cortegoso (Departamento de Psicologia, UFSCar, 51
Carlos, SP; A/IJ Carolina G. Fclfcfo'', Emileane Costa Assis de
Oliveira*, Fernanda L. Calesi*, Maira Tumbiolo Tosi* (Curso
de Grfilzcffib em Psicologia da UFSCar, SJO Carlos, SP)

A participaçâo direta de alunos de graduaçâo em
atividades grevistas, em universidades ptiblicas, é em
geral restrita a um conjunto de pessoas mais diretamente
ligadas às entidades estudantis. Dificuldades de
permanecer longe da casa da famflia, nestes perfodos,
costumam ser apontadas como razöes para a participaçâo
reduzida; a maneira como tais atividades sâo conduzidas
pelas lideranças sào, muitas vezes, apontadas como
razöes adicionais. A manutenç:o de atividades
acadêmicas mesmo durante o perfodo de greve - seja pela
nâo adesâo ao movimento por parte de docentes, ou pela
necessidade de manter determinados tipos de atividades,
por razöes éticas ou cientfficas - podem cortstituir,
também, variâveis que influenciam na probabilidade de
participaçâo de alunos de graduaçào em atividades de
greve, além do grau em que estes alunos estào
convencidos da pertinência do movimento e de suas
razöes. Com o objetivo de investigar qual o grau de
participaçâo de alunos de uma universidade ptiblica em
atividades de um movimento que incluiu paralisaçâo de
atividades definida em assembléias de servidores,
docentes e alunos, e as condköes relacionadas a esta
participaçâo, foi construfdo e aplicado, a um conjunto de

alunos do curso de graduaçâo em Psicologia de uma
universidade pliblica do Estado de Sâo Paulo, durante um
perfodo de greve, um questionério por meio do qual
foram obtidas informaçöes sobre permanência dos
entrevistados na cidade, atividades realizadas no perfodo
de greve, avaliaçâo de aspectos diversos do movimento
grevista etc. Os resultados obtidos indicaram que: 55%
dos entrevistados relata permanecer freqûentando a
universidade de dois a quatro dias da semana, 55%
indicam participar de atividades acadêmicas
(principalmente estâgio e pesquisa), 15 % afirmam
participar de atividades da greve, 50% indicam limitaçâo
financeira como principal dificuldade para permanecer na
cidade; inexistência de atividades na universidade é
apontada por 50% dos entrevistados como razâo para nâo
permanecer na irkstit-ukâo, seguida da ausência de
professores (250/0). Mais de oitenta por cento dos
entrevistados afirmaram concordar com os motivos para a
greve e com as reivindicaçöes feitas, pouco mais de 10%
nâo têm opiniâo e o restante discorda.. Dentre os motivos
para discordar das revindicaçöes, foram apontados a
inadequaçâo da greve como fot'ma de reivindicar, o fato
de o reajuste solicitado ser inalcançâvel e reivindicaçöes
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serem absurdas. Em relaçâo à adequaçào da greve como
forma de enfrentar as dificuldades, aproximadamente
40% dos entrevistados cortsidera que é, e igual percentual
afirma que nâo. Em termos de motivos para considerar a
greve como inadequada para enfrentar as dificuldades,
foram indicados, prioritariamente, a existência de outras
formas de fazer reivindicaçöes e o prejufzo para o
semestre letivo. Quase 80% dos entrevistados afirmaram
discordar da polftica do govemo em relaçào à
universidade pflblica, e menos de 5% afirmaram
concordar com ela. Os resultados obtidos indicam

Resumos de Comunicaçâo Cientlf' lca
varisveis que interferem com a probabilidade de alunos
de graduaçâo participarem de atividades de movimentos
grevistas, no âmbito da atuaçào das entidades estudantis,
mas também no que se refere à maneira como sâo
organizadas as atividades acadêmicas durante o perfodo
de greve, que podem colutituir tanto um estfmulo à
pennanência dos alunos na itkstittlkâo, como concorrentes
para as atividades grevistas.

Palavras-chave: comportanwnto poh-tico; participaçéb em
greve; greve universitiria
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TEP 01 RACIOCXIO ANALX ICO EM CRIANCAS
DE 5 A 12 ANOS. Luiz Pasquali e Patn'cia Fagundes Caetano*
(Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, Lcàorflltsrio
de Pesquisa em Atu/icffib c Medida - LabpAhkuniversidade de
Brast-lia, Brask-lia-DF).

mostram jue crianças manifestam ansiedade desde cedo e
que esta, pode associar-se a vastas cortseqûências
negativas no comportamento adaptativo, competência,
fobia escolar e ajustamento social. A avaliaçâo prévia
deste distlirbio torna-se de grande importância, uma vez
que previne sofrimentos pela intervençâo clfnica
adequada precocemente. Com o objetivo de estudar o
construto de ansiedade, como também de averiguar a
incidência dos estudos relacionados à constnlçâo e/ou
adaptaçào de instnzmentos de valor psicométricos
reconhecido para avalis-la, foi feita uma revisâo da
literatura tanto em fontes bibliogrâficas, quanto em
bancos de dados informatizados. O presente trabalho
propöe-se a apresentar de forma sistematizada os
resultados encontrados nos bancos de dados da intem et e
de CD room (MEDLINE, PSYCLYL PSYCINFO e ERIC
database, LILACS, Cochrane librarp PAHO) no perfodo
de 1366 a 2002. Utilizou-se como descritores as palavras
''ansiedade, criança, escala/teste ou avaliaçâo''. Os textos
resumos foram analisados, sepmdo o ano de publicaçào,
a fonte em que foi publicado, o pafs de origem, a
utilizaçâo de algum teste, o nlimero de participantes no
estudo e o delineamento da pesquisa. A revisâo resultou
em 4126 abstracts. Deste total, 3672 (896$) indicavam o uso
de pelo menos um teste, independentemente de avaliar
especificamente o cortstruto, e/ou outras dimerksöes
concomitantemente. Os dados mostraram que houve um
progressivo aumento no nlimero de publicaçöes,
principalmente entre as décadas de 1970 e 1990, perfodo
de maior desenvolvimento de pesquisas relativas à
construçâo adaptaçâo e validaçâo de irtstnlmentos para
crianças (em torno de 31% da produçâo cientffica).
Identificou-se em tomo de 39 escalas diferentes que
avaliam o cortstruto de ansiedade e entre elas, as mais
citadas foram Revised Children's Manifestation Alzxiety
Scale, Inventârio De Ansiedade Traço- Estado, Test
Anxiety Scale for Children, Children Behavior Checklist.
Observou-se ser mais comum o emprego de escalas
amplas, incluindo a versâo para criança, pais e
professores. As escalas originam-se de diferentes pafses,
sendo a maior incidência de produçào norte americana.
Dentre o delineamento de pesquisa, 27% das publicaçöes
foram de estudo de caso e controle, e 48%
correlacionavam a artsiedade com outras doenças
(depressâo, asma, diabetes, autismo, sfndrome de Down,
etc). Os resultados evidenciam a grande carência de
instrumentos brasileiros especfficos para avaliar a
ansiedade em crianças. Da mesma forma sâo raros os
estudos teöricos relativos ao desenvolvimento de
sintomas e de trartstomos de ansiedade em crianças,
principalmente em idade pré-escolar.

Palavras-chave: ansiedade; crïcnfcs; escalas; revisno

O presente esttzdo tem como objetivo verificar as
diferenças existentes no raciocfnio analögico de crianças
entre 5 a 12 anos. Para isso, aplicou-se o teste de
Raciocfnio Nâo-verbal lnfantil I'INVllII em uma amostra
composta por 400 crianças de escolas ptiblicas e
particulares do Distrito Federal, sendo 52% do sexo
feminino c 48% do sexo masculino. Este teste foi
construfdo com base nas Matrizes Progressivas de Raven,
que objetivam avaliar a capacidade intelectual geral do
indivfduo e cujos princfpios se originaram de três

' 
. vertcntes teöricas: a teoria dos dois fatores de Spearman
('fator ''g''), a teoria da Gestalt e a teoria do
Desenvolvimento Cognitivo. O TNVRI é composto por 60
figuras que avaliam um fator geral, o raciocfnio analögico,
e dois fatores de segunda ordem, o raciocfnio analögico
concretp e o raciocfnio analögico abstrato. O fator geral
avalia a capacidade de raciocinar por analogias, incluindo
tanto o raciocfnio concreto quanto abstrato, bem como a
capacidade de deduçâo. Os itens que compöem o
raciocfnio analögico concreto, fator 2, envolvem a
capacidade de perceber identidade, similaridade e
contigflidade de elementos. JJ o fator 1, raciocfnio
analögico abstrato, exige da criança uma capacidade de
raciocfnio por analogia, mas jâ ao nfvel abstrato, dado que
o elemento de soluçâo nâo estâ presente visualmente na
gestalt estfmulo, mas deve ser criado pela pröpria criança
e decidir qual das altemativas oferecidas de resposta
corresponde a esta figura criada por ela. Os resultados
mostraram que o fator 2 cortstit'ui um instrumento de
medida fâcil demais para a maioria das crianças. Os
maiores escores em todos os três fatores se encontram
com crianças na faixa de 9 a 12 anos de idade, nesse
sentido, quanto maior a idade, melhores sâo em geral os
escores. 0 sexo, o turno e o tipo de escola das crianças
afetam os resultados dos fatores do TNVRI, mas
particularmente o tipo de escola e o t'umo. Assim, as
crianças que estudam na escola pflblica e no turno
vespertino obtiveram melhores desempenhos nos fatores
do que as crianças da escola particular e do turno
matutino. Vale ressaltar que as crianças que estudam na
escola ptiblica sâo também as que têm idades entre 9 a 12
anos e, portanto, os melhores escores. Com relaçâo ao
sexo, as meninas apresentaram melhor desempenho do
que os meninos, apesar dessa diferença nâo ser
significativa. Contudo, nflmero de sujeitos é ainda
pequeno para se verem claramente os efeitos das varilveis
analisadas (idade, sexo, tipo de escola, t'umo).
Palavras-chave: Inteligênda, Raciodnio, Teste Psicolôgico.

TEP 02 PANOM MA DAS (SCALAS DE
ANSIEDADE EM CRIANCAS NO PERIODO DE 1866 A
2002. W ildson Vieira da Silva- pcrc L.M . de Figueiredo
(Mestrado em Saûde e Comportamentoluniversidade Cat6lica
de Pelotas, Pelotas, RS

TEP 03 CARACTERIM G O DO CONTATO COM O
M EIO EXTERNO EM ADOLESCENTES BRASILEIROS E
PORTUGUESES SUBMETIDOS AO MW ODO DE
ROKSCHACH.. Ana Carolina Andrade e .%* (Universidade
Presbiteriana Mackenzie / sfib Paulo - SP); Paulo Francisco de
Castro (Universidade Gtlnml/ms/Gtlcml/los - 5P).

O objetivo do presente trabalho é apresentar e comparar
os dados referentes ao contato com o meio externo em

Os trartstornos de ansiedade representam uma das mais
comuns formas de psicopatologia infantil. Os estudos
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adolescentes brasileiros e portugueses, a partir dos fndices
obtidos pelo Método de Rorschach. Os dados que
compöem este estudo fazem parte de uma investigaçâo
sobre a influência de aspectos culturais sobre as
caracterfsticas psicolögicas de adolescentes. O
Psicodiagnöstico de Rorschach é um irtstrumento de
avaliaçâo psicolögica amplamente reconhecido por sua
abrangência e profundidade de anâlise. Pode, além de
outros aspectos, investigar a fol'ma com que o avaliado
contata o meio extemo, descrevendo sua capacidade de
adaptaçâo, recursos de controle e organizaçào, entre
outros; serào destacados, neste estudo, os fndices de 11M 1
(relaçao para com a média intelectual), conaçio e lambda,
propostos pelo sistema de classificaçào de Silveira. Foram
aplicados 40 testes nas cidades de Monçio (Porttlgal) e
Do Paulo (Brasil), divididos igualmente quanto ao sexo e
quanto à nacionalidade dos sujeitos. Os participantes
possufam entre 15 e 18 anos, com escolaridade entre
inicial e média e submeteram-se a uma entrevista semi-
dirigida e ao Rorschach. As respostas foram codificadas e
os dados foram comparados, chegando-se aos seguintes
resultados: A maior parte dos adolescentes portugueses
demonstraram uniformidade nos três iterts analisados,
indicando capacidade de adaptaçâo ao meio externo,
aceitando o que o mesmo apresenta (1lMI com valores
médios em metade da amostra), associado a uma
utilizaçâo plena de seus recursos intelectuais e/ou
afetivo-emocionais nesse processo de adaptaçâo,
ocasionando certo bloqueio da atividade destes
indivfduos diante do ambiente em que se encontram
(fndice de conaçào rebaixado em 70% da amostra,
associado ao fndice de lambda elevado em 80% da
amostra). Os dados dos adolescentes brasileiros
mostraram diferenças quanto ao gênero: os homerts
apresentaram capacidade em adaptar-se ao meio externo
(ltMI com valores médios em 60% da amostra) associado a
uma caracterfstica de prontidio e alto nfvel para a açâo
sobre o meio externo, porém de forma automâtica,
levando-o a uma submissâo diante das exigências do meio
de forma rfgida e impessoal (fndice de conaçào elevado e
fndice de lambda rebaixado em metade da amostra); as
mulheres, por outro lado, apresentaram dificuldade na
aceitaçâo do ambiente e suas implicaçöes (RMl rebaixado
em metade da amostra), apesar de uma capacidade para
utilizar plenamente seus recursos intelectuais e/ou
afetivo-emocionais num processo de adaptaçâo, com um
certo bloqueio da atividade destes indivfduos diante do
ambiente em que se encontram (fndice de conaçâo
rebaixado em 50% da amostra, associado ao fndice de
lambda elevado em 80% da amostra). Assim, pode-se
observar uma diferença entre os adolescentes portugueses
e brasileiros, onde os portugueses demonstraram
uniformidade na adaptaçâo dos sujeitos, enquanto que os
adolescentes brasileiros possuem diferenças quanto à
adaptaçâo ao meio externo, influenciadas pelo gênero dos
sujeitos. Os dados apresentados referem-se à amostra
investigada, o aumento do nûmero dos sujeitos e a
ampliaçâo da investigaçâo para outras nacionalidades
poderé subsidiar generalizaçöes mais cortsistentes.

Palavras-chave: Rorschach; A7Jrllif7flo Psicolôgica;
Adolescentes.

Rc,sl/l?7t/5' de Cplnpn/ctzl'tb Cientsca
CONHECIMENTO DE ADOLESCENTES ACERCA DE
MCTODOS CONTM CEPTIVOS. Thiago Henrique
8071:J;'l1*, Nilceu Pi//'cr Cardozo* e Susi Lippi Marques
(Departamento de Psicologia - LIPP, Universidade Federal de
.%0 Carlos, K$'& Carlos - 5P)

No âmbito prâtico da psicologia, uma das funçöes é
planejar intervençöes para determinadas populaçöes,
considerando, previamente, uma anélise objetiva desta.
Deste modo, a construçâo de instrumentos de mensuraçâo
psicolögica é de suma importância para a consecuçào de
uma anàlise mais objetiva das condköes nas quais se
encontram os membros desta populaçào. Tendo em vista
a freqûente falta de informaçào sobre métodos
anticoncepcionais em adolescentes, apesar da constante
afirmaçâo de que estào informados; do nlimero crescente
de adolescentes grlvidas; e da possibilidade de utilizaçâo
de um instnlmento de avaliaçâo em programas de
extertsào desenvolvidos pelo Departamento de Psicologia
na comunidade, deu-se origem a este trabalho. Neste
sentido, um teste objetivo composto por 18 itens de
mkiltipla escolha foi elaborado aplicando-se os parâmetros
psicométricos em sua cortstruçio e com o intuito de
avaliar o grau de conhecimento sobre métodos/técnicas
contraceptivos da populaçâo geral aplicado em uma
amostra com 30 participantes. O objetivo deste trabalho,
no presente momento, foi avaliar o conhecimento de uma
amostra populacional especffica e maior acerca de
métodos/técnicas contraceptivas utilizando este
instm mento. Participaram deste trabalho 503 adolescentes
de ambos os sexos, de escolas ptîblicas e particulares e
cuja faixa etâria variou de 13 a 18 anos. Os resultados
obtidos apontaram uma boa variaçâo no fndices de
Dificuldade (ID) dos iterts entre 0,18 - 0,78 e mais de 60%
dos itens tiveram uma discriminaçâo mediana (entre 35%
e 650/0) e apenas 1 item apresentou discriminaçào inferior
a 20% (18% de discriminaçio). Para o cllculo da
discriminaçâo dos itens, utilizou-se a Estatfstica D com
grupos-critério superior e inferior (regra 27 de Kelley). O
coeficiente alfa encontrado foi de 0,62, o que remete a um
bom fndice de fidedignidade (precisào) do teste.
Analisando os resultados de maneira geral, pode-se
concluir que os fndices encontrados foram significativos.
Deste modo, pode-se dizer que o irtstrumento construfdo
mostra-se adequado para propiciar subsfdios para
planejamento e avaliaçöes de intervençöes que possam vir
a ser realizadas tanto no âmbito da psicologia quanto de
éreas afins.

Palavras-chave: Medida c?n Psicologia, Técnicas de Exame
Psicol6gico, fnlcrncnffib em Psicolqia, Métodos Contraceptivo

TEP 05 AVALIAG O E REAVALIAG O
PSICOLX ICA DE ESCOLARES APUS INTERVENG O
PSICOTERAPICA - UM ESTUDO PILOTO COM O TPC..
Luciana M arinho Gatto*; Ana Carolina Fantinato*; Marina
M enechino Costa''; Thais Ferreira da Rcsa Rocha* e Adriana
Vilela Jacob. (Departamento de Psicologia, Universidade de
Ribeirâ'o Preto - UNAERP. Ribeirâo Preto, SP)

TEP 04 AN/LISE PSICOMW RICA
INSTRUMENTO PARA AVALIACXO

Os Senriços de Atendimento Psicolögico recebem uma
elevada quantidade de crianças em fase escolar, com
diferentes queixas. Sabe-se que os distlirbios de

DE comportamento estâo relacionados a dificuldades
Do emocionais que, embora possam ser percebidos por meio

de observaçào clfnica direta, necessitam, em uma clfnica
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escola, de um refinamento, que os instrtlmentos e
procedimentos de avaliaçào psicolögica favorecem em um
curto espaço de tempo. Assim, a compreensâo da
personalidade do cliente, e do seu funcionamento
psfquico, pelmitem ao profissional de satide, sugerir a
atuaçâo terapêutica mais adequada ao caso, bem como
reavaliar os recursos psicolögicos apös o processo
psicoterlpico. O Teste de Pirâmides Coloridas de Pfister
(TPC) tem demonstrado ser uma técnica de avaliaçào
psicolögica titil na investigaçâo psicolögica. Este trabalho
teve como objetivo caracterizar o perfil afetivo de
escolares, mediante avaliaçào psicolögica por meio do
TPC e a reavaliaçào dos mesmos, apös a intervençâo
psicoterâpica breve. Para tanto, foram estudadas 5
crianças com idade entre 7 anos e 11 meses a 11 anta de
ambos os sexos, que procuraram a Clfnica Psicolögica do
Nticleo Multiprofissional da UNAERP, todos voluntérios.
Para a obtençâo das informaçöes sobre esses indivfduos,
foi solicitada autorizaçâo por escrito, e entrevista com os
pais ou responséveis, por meio da Escala
Compodamental Infantil de A2 de Rutter. Os sujeitos
foram avaliados pela Técnica Projetiva de Investigaçâo
dos Aspectos Psicodinâmicos (TPC) e encaminhados para
uma intervençào grupal breve, sendo, ao final desta,
reavaliados, e os pais entrevistados novamente. Os dados
obtidos na avaliaçâo e na reavaliaçao foram cotados e
interpretados com base nos dados normativos. Observou-
se, apös o processo de intervençâo, alteraçào na percepçâo
dos pais, a respeito do comportamento das crianças, bem
como nos resultados obtidos no TPC, relativos ao
funcionamento psfquico destas, o que sugere que a
intervençâo favoreceu um melhor funcionamento.

Apoio Financeiro: Universidade de Ribeirào Preto
UNAERP

Resumos de Corzll/zlïctzft'fp Cientlf' lca
participante do trânsito deve se comportar de um modo
em que nenhum outro possa ser colocado em perigo. Este
trabalho teve como objetivo traçar um perfil dos
comportamentos relatados por universitlrios no trânsito
bem como alguns dos seus principais hàbitos quanto ao
uso do automövel. Foi utilizado um questionirio
composto por 26 iterks relativos às mais diversas reaçöes
que os motoristas demonstram na direçâo de um vefculo
além de outras caracterfsticas dos usuârios do trânsito.
Este questionàrio foi aplicado a uma amostra composta
por 206 alunos de graduaçâo de instituköes de ensino
superior de Brasflia, sendo 51,9 To do sexo masculino e 48,
1% do sexo feminino. Os resultados mostram que 59,2%
dos universitârios vâo à universidade de carro particular e
47,6 Yo levam 30 minutos para chegar na universidade.
Apesar de 83% da amostra dirigir, somente 79,6%
realmente possui carteira de habilitaçâo. Apenas 35,4%
dos urtiversitérios jâ fizeram um curso de direçâo
deferksiva e 41,7% leram o novo cödigo de trârksito
brasileiro. O aspecto nos motoristas que mais incomoda
os universitârios é a imprudência (59,2t$) e no pedestre, a
desatençâo (44,2$4. Caso n:o fossem apanhados, 42,7%
dos urtiversitârios dirigiriam em alta velocidade. Foram
encontradas diferenças significativas (p< 0,05) na maneira
das mulheres e homens relatarem seus comportamentos
no que diz respeito às nonnas de trânsito. E importante
que mais pesquisas sejam feitas para fundamentar e guiar
intervençöes eficazes para melhorias nas condköes no
trârtsito.

Apoio: Pibic/cNpq

Palavras-chave: comportamento do motorista; universitérios;
trânsito

Palavras-chave: Psicoterapia de gm/c Escolares; Teste de
pirâmides coloridas de Phster (TPQ.

TEP 06 O COMPORTAMENTO DOS
UNIVEIISITiRIOS NO TRANSITO. Luiz Pasquali
(Docteur), ljrsula BrfmJfib Faria Valdetaro* tLflorflllHn de
Pesquisa em Avaliaçno e medida - LabPAM, Dqmrtamento de
Psicologia Social e ffo Trabalho - Universidade de Brasl-lia, UnB,
Brasilia - DF.)

TEP 07 ESTUDO DESENVOLVIMENTAL DO
DESENHO DA FIGURA HUMANA EM AMOSTM
CAMPOGRANDENSE. Carmen E. Flcres-Mendoza
(Laborat6rio de Azpfl/icff'fo âas Dferenças Individuais - UCMGI,
Elizabeth do Nascimento (LADI-UFMG), Gilberto de Almeida
Magalhks Safar. (LADI-UFMG), Arlricnc Mundim Gréryo'
(LADJ-UFMG), Aldo Ivan Paiva* (I-ADI-UFMG), Nadia
Martins f'cpfnsks* (LADI-LTMG), Victor Thiago de Apffcr+
(I-ADI-UFMG).

O trârtsito é o conjunto de deslocamentos de vefculos e
pessoas em vias ptiblicas, regidos por um sistema de
normas que têm como objetivo a segurança de todos os
seus participantes. O trânsito é constitufdo de três
subsistemas: o homem, o vefculo e a via. Sâo princfpios
fundamentais para compreender a dimertsâo do
significado expresso na palavra trânsito: o direito das
pessoas de ir, vir e estar; de ocupar o espaço ptiblico; de
conviver socialmente nesse espaço. A psicologia do
trârujito é a érea de conhecimento que estuda os
comportamentos humanos no trârtsito e suas causas,
através de métodos cientfficos. O objeto de estudo da
psicologia do trârtsito, no sentido mais amplo, sâo todos
os comportamentos relacionados com o trânsito, sendo o
comportamento dos participantes do trânsito (pedestres,
ciclistas, motociclistas, motoristas de diversas categorias,
policiais de trârtsito) estudado indistintamente. Um dos
objetivos da psicologia do trânsito deve ser assegurar que
o comportamento real dos usuérios do trârtsito se
aproxime cada vez mais ao comportamento ideal. Cada

Dentre os procedimentos de avaliaçâo psicolögica infantil
mais corthecidos pelos profissionais no pafs encontra-se o
desenho da figura humana. Amalmente, diversos esmdos
nacionais, considerando amostras representativas de
algumas regiöes geogrsficas do Brasil, levantam
informaçöes sobre as varilveis que podem influenciar o
desenho da figura humana, entre elas: idade, sexo, rtfvel
educacional, inteligência e estados afetivo-emocionais. O
objetivo do presente estudo é analisar o desenvolvimento
grlfico de crianças da cidade de Campo Grande-Ms, no
desenho da figura humana, corksiderando as variâveis
idade sexo' e nfvel educacional. Participaram do esttldo#'

1,498 crianças, com idades entre 7 e 12 anos, sendo 51% do
sexo masculino e 49% do sexo feminino, provenientes de
seis escolas pflblicas da regiâo urbana de Campo Grande.
O sistema de pontuaçâo adotado para analisar os
desenhos foi o proposto por Wechsler (2000),
especificamente aquele relacionado ao desenho da figura
masculina. Para verificar a precisâo dos critérios de
correçâo, um conjunto de 40 desenhos foi avaliado por
nove jufzes. O fndice de concordância entre os jufzes para
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as pontuaçöes totais foi de 0,94, Contudo, considerando os
58 iterks para avaliaçâo da figura masculina, o fndice de
concordância variou entre 0,72 a 1,00. Os itens 8a (Rosto-
proporçâo), 13e (Pernas-espaço entre as pernas), 16a
(Coordenaçào motora-linhas) e 16b (coordenaçâo motora-
uniào) foram os que obtiveram menor fndice de
concordância entre os jtlfzes (0,77; 0,75; 0,72 e 0,77
respectivamente). Para esses itens adicionou-se
informaçöes mais detalhadas de avaliaçâo. Um novo
conjunto de 40 desenhos foi avaliado por oito dos nove
jufzes, desta vez considerando as informaçöes
adicionadas. O fndice de concordância para os itens 8a e
13e aumentou para 0,88 e 0,80 respectivamente, porém os
iterts 16a e 16b mantiveram um fndice de concordância
abaixo (0,75 e 0,76) do tradicionalmente aceito (0,80).
Sendo assim, procedeu-se a avaliaçâo dos desenhos da
amostra total utilizando o sistema de pontuaçâo de
Wechsler, com adkâo de informaçao apenas para os iterks
8a e 13e. Compara-se os resultados obtidos na amostra
campograndense com os obtidos com as amostras do
estudo de W echsler e discute-se as diferenças e
similaridades encontradas entre os estudos.

Palavras-chave: Desenho Figura Humana,
desenvolvimento jrrfi/cc

- Resumos de Comunicaçâb Cientlf' lca
técnicas e as freqûências em que foram citadas pelos
jufzes no DFH sâo apresentadas a seguir: baixa auto-
estima (56,20/4, sexualidade conflitiva (56,20/0), atitude
apâtica ou passividade (56,20/0), controle rfgido dos
impulsos (46,90/4, dificuldade para lidar com os impulsos
do pröprio corpo (40,60/J), confusâo de papéis sexuais
(31,2$4, dificuldade para lidar com o meio (28,10/0),
dificuldade de perceber a realidade (21,90/4, sinais de
problemas somâticos (18,70/0), sentimento de pouca
atençâo da fanu-lia (12,5:4, projeçào na figura masculina
de aspectos conflitivos (6,20/4. Famflia idealizada foi uma
interpretaçào dada pela examinadora no DF e nâo foi
citada pelos jufzes no DFH, provavelmente por ser um
aspecto mais caracterfstico do DF. Deste modo é possfvel
concluir que as duas diferentes técnicas projetivas grâficas
permitem conhecer a dinâmica psicolögica da criança e
sào complementares no psicodiagnöstico.

Pesquisa realizada com bolsas do Capes e posteriormente
da Unisa.

Palavras-chave: Avaliaçâ'o Psicolkgica Desenho da Figura
Humana Desenho da Faml-lia

TEP 08 AVALIAN O XS CEGAS DE UM DESENHO
DA FIGUM HUMANA COMPAM DO AO DESENHO
DA FAMILIA NO PSICODIAGNY TICO. Maria Olinda
Gottsjritz* Universidade de Santo Amaro - Sâ'o Paulo - SP
frlf Cristina B. Alves Instituto de Psicologia da USP - Sà'o
Paulo - SP

A literatura sobre o Desenho da Figura Humana (DFH)
apresenta diversas possibilidades de interpretaçöes
relativas à técnica, tais como: recurso para a expressâo das
aspiraçöes, reflexo das atitudes em relaçio às pessoas do
ambiente, projeçâo do auto-conceito, dos hâbitos e
também a manifestaçâo das atitudes para com a vida e a
sociedade em geral. H5 uma comunicaçio incortsciente
dos mecanismos defensivos e da capacidade de integraçâo
e de reparaçâo, logo da organizaçâo ou desorganizaçâo
egöica. No entanto, sua validade e confiabilidade vem
sendo questionada em vârias pesquisas. O Desenho da
Famflia (DF) permite a expressâo dos sentimentos
associados ao grupo familiar e seus componentes, a
representaçâo dos afetos em relaçâo aos pais, irmâos e
também a dinâmica que existe entre eles. f: possfvel
revelar sentimentos agressivos, rivalidade, ambivalência,
negaçâo da realidade, idealizaçâo, valorizaçâo e
desvalorizaçâo de algurts papéis ou de algumas pessoas.
Estes aspectos auxiliam na compreensâo da dinâmica, da
compreensâo e das defesas de quem faz o desenho. O
presente trabalho visa a comparaçâo entre interpretaçöes
diagnösticas feitas ''às cegas'' por 32 psicölogos a pal-tir de
um mesmo DFH e as conclusöes da pesquisadora no DF
durante o psicodiagnöstico da mesma criança. As
respostas fornecidas pelos avaliadores da pesquisa foram
agrupadas de acordo com o sentido da interpretaçâo e
verificou-se sua freqùência. Obteve-se um total de 106
interpretaçöes gerais para o DFH que apresentaram
freqitências que variaram entre 68,7% e 3,10/0. De todas as
interpretaçöes dadas pela examinadora no DF no
psicodiagnöstico a maioria também apareceu na pesquisa
com o DFH. As interpretaçöes concordantes entre as duas

Com o objetivo de contribuir para o aumento das
possibilidades de mensuraçâo dos estados subjetivos da
populaçâo universitâria brasileira, pretendeu-se adequar
o ATQ-30 (Automatic Thoughts Questionnaire) para a
lfngua portuguesa. O uso de instrumentos psicométricos
vem crescendo devido à sua importância e funcionalidade
nas diversas âreas relacionadas à promoçâo de satide
mental. Estes irtstrumentos sâo utilizados para os mais
diversos fins como, por exemplo, orientaçâo e seleçâo
profissional, prognösticos de doenças mentais, etc., e têm
como funçio medir estados subjetivos. Sua utilizaçâo é
bastante relevante para o processo diagnöstico e também
para o acompanhamento do paciente durante o
tratamento. O ATQ-30 é um instrumento que tem por
finalidade medir a freqflência de pertsamentos
autométicos comurts nos estados depressivos. Sua
utilidade e eficiência sâo comparadas a de instrumentos jâ
consagrados como o BDI (Beck Depression Inventory),
possuindo vantagens em relaçâo a este quando se trata de
populaçâo universitâria. MATERIAL E MZTODOS: Os
procedimentos de validaçâo do ATQ-30 foram divididos
em três fases: (1) a validaçâo da traduçâo; (2) a validaçâo
concorrente (com o BDI), e; (3) a verificaçâo da
confiabilidade através de teste-reteste. Para a primeira
fase, o ATQ-30 foi traduzido para a lfngua portuguesa
pelos autores, que contaram com a supervisâo de
professores de lfngua inglesa do Nticleo de Esmdos em
Lfngua e Literatura Estrangeira (NELLE) da UNIVALI.
Depois, oito professores de idioma com domfnio da
lfngua inglesa responderam tanto à versâo traduzida
quanto a original, em inglês, do questionârio. Para as
segunda e terceira fases, 136 estudantes universitérios da
Universidade do Vale do Itajaf, campus 1, responderam ao
ATQ-30 adaptado ao português duas vezes, com intervalo
de duas semanas entre as aplicaçöes, e ao BDI, respondido
apenas uma vez junto com a primeira do ATQ-30. Tanto
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TEP 09 ADAPTACAO DO QUESTIOW RIO DE
PENSAMENTOS AUTOW TICOS (ATQ-30) PAIIA O
PORTUGUIS. Ana Claudia Garcia* e Eduardo José Legal
(Nticleo de Pesquisas trrl; Psicoloqia, Curso de Psicologia,
Universidade do Vale do Itajak Itajm, SC).
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os professores como os estudantes foram voluntbrios e
como precisavam se identificar nos instrumentos sua
participaçào foi condicionada a assinam ra de um Tenno
de Cortsentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS: Os
escores totais das duas versöes do ATQ-30 respondidos
pelos professores de inglês foram submetidos à anjlise de
correlaçâo que obteve um nfvel alto de correlaçâo
(rho=0,631). Testada a confiabilidade da traduçâo
realizaram-se as duas fases seguintes. Dos 136 estudantes
96 completaram todos os testes. Também sobre os escores
dos três questionlrios foi aplicado o teste de correlaçào.
Os escores do ATQ-30 e o BDI obtiveram correlaçâo
significativa (rho=0,695; p<0,01), assim como também o
foi a correlaçâo entre a primeira e a segunda aplicaçao do
ATQ-30 (rho=0,683; p<0,01). CONCLUSXO: Como
demonstraram os resultados a versâo do ATQ-30
adaptada para o português, este irtstrumento pode ser
utilizado para medir os pertsamentos autométicos
relativos a depressâo na populaçâo universitlria com a
mesma eficâcia de irtstrumentos consagrados como o BDI.

Apoio financeiro: PrOBIC/UNIVALI.

Palavras-chave: ATQ-30; Depressâo; Escalas Psicolégicas.
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investigaçâo. Os resultados mostraram que os valores dö
Alfa de Cronbach estimado foram de 0,8612 para o IBD e
0,9584 para o QSG. Para a EAEM o valor do Alfa foi de
0,9520 (0,9050 para EAEM funçào e 0,9272 para EAEM
controle), para a EFFC foi de 0,9302 (fadiga cognitiva
0,8634 e fadiga ffsica 0,8946). A duraçào da doença n;o se
correlacionou com nenhuma medida de auto-relato. A
EAEM funçâo correlacionou com os escores do IA (r=-
0,559, p<0,002) e EDSS (r=-0,72% p<0,02). Nenhum dos
escores de fadiga, lDB ou QSG se correlacionaram com as
medidas da doença (duraçâo da doença, IA e EDSS).
Tanto o QSG quanto os escores do lBD correlacionaram-se
moderadamente e significativamente com todas os escores
de fadiga e de auto-eficâcia (r entre 0,406 e 0,616, p entre
p<0,001 e p<0,02). Conclufmos que todas as medidas de
auto-relato exibiram fndices altos de fidedignidade
psicométrica e podem sem usadas confiavelmente na
populaçâo brasileira de portadores de EM.

Apoio: FAPEMIG

Palavras-chave: Funcionamento Psicossocial; Esclerose
M ûltipla; Caractetisticas Psicnraélriccs

TEP 10 CAM CTERISTICAS PSICOMITRICAS DE
MEDIDAS DE AUTO-RELATO UTILIZADAS PAIIA
AVALIAR O FUNCIOMNAM ENTO PSICOSSOCIAL NA
ESCLEROSE MULTIPLA. Shirley Silva Lacerda**, Wlcr
Geraldi Haase, Eduardo de Paula Lima*, M arco Aurélio Lana-
Peixoto & Brazilian Committeefor Treatment and Research in
Multiple Sclerosis (Centro de Investigaçâb em esclerose
M ûltipla, LflstlrfpllHt? de Neuropsicologia do Desenvolvimento,
Universidade Federal de Minas Cerais, Belo Horizonte, Brasil)

TEP 11 ESTUDO PIOLOTO PARA A VEIIS/O
BRASILEIRA DA MULTIPLE SCLEROSIS FUNCTIONAL
COMPOSITE MEASURE (MSFC-BCTRIMS). Eduardo de
Paula Lima, Vitor Geraldi Haase, Shirley Silva Lacerda, Marco
Aurélio Lana-peixoto & Brazilian Conlmittee Jor Treatment
and Research in Multiple Sclerosis (Centro de fn'tvsliglffib em
Esclerose M tiltipla, Universidade Ferderal de M ïncs Gerais,
Belo Horizonte, Brasil)

Um dos desafios no cuidado a portadores de esclerose
mliltipla (EM) é a medida do grau de
incapacidadeyimprescindfvel para a monitorizaçâo da
evoluçâo clfnica e para a verificaçào do efeito de ertsaios
terapêuticos. Resultados de pesquisa indicam que os
sintomas sensoriais/motores, cognitivos e psicossociais
representam dimertsöes independentes porém
correlacionados de comprometimento neurolögico na EM.
A Multiple Sclerosis Functional Composite Measure
(MSFC) é uma medida de avaliaçâo das f'unçöes
cognitivas (PASAT: Paced Auditory Serial Addition Task),
do funcionamento motor das pernas (T-25: Caminhada de
25 pés ou 7. metros) e dos braços (9-HPT: Nine Hole Peg
Test) na EM. A MSFC foi desenvolvida como uma medida
mais sertsfvel e com caracterfsticas psicomltricas mais
confiâveis do que as medidas tradicionais de
desenvolvimento da doença e detecçâo de efeitos dos
medicamentos, tais como o fndice Ambulatorial (IA) e a
Escala Expandida do Status de Incapacidade (EDSS). A
introduçâo de uma medida do status cognitivo, o PASAT,
representou um avanço significativo um reconheciemtno
da importância da abordagem neuropsicolögica em
neurologia. Este trabalhp é o relato de um esforço inicial
do desenvolvimento de uma versâo brasileira da MSFC,
ou MSFC-BG RIMS. Comparamos a perfonnance de 15
pacientes portadores de esclerose mtiltipla (EM) e 15
pessoas saudâveis da populaçâo em geral na MSFC. A
idade média foi 39.27 anos (dp=10.37) para os
participantes com EM e 38.60 (dp=11.84) para os
controles. A média de escolarizaçâo formal foi 9.47
(dp=3.62) anos para os participantes do grtlpo EM e 11.87
(dp=4.56) para os controles. No grtzpo com EM 60% dos
participantes eram do sexo feminino, no grupo controle
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Estudos recentes têm demortstrado a importância do
impacto psicossocial que a Esclerose Mûltipla traz aos
seus portadores. Desta forma, toma-se necesslrio a
avaliaçào do hmcionamento psicossocial dos portadores
de EM através do uso de instrumentos psicométricamente
adaptados e validados para a populaçâo brasileira. Neste
trabalho a amostra estudada consistiu de 34 pacientes
portadores de EM com idade média de 42,50 anos
(dp=9,06) e escolaridade formal de 11,06 anos (dp=4,39).
Cerca de 76,50% dos indivfduos participantes eram do
sexo feminino. Vinte pacientes tinham a forma remitente-
recorrente da doença, nove a forma secundâria
progressiva e dois a forma primâria progressiva. A média
da duraçâo da doença foi de 9,18 anos (dp=5,0) e a média
dos escores do fndice ambulatorial foi de 2,47 (dp=2,00) e
do EDSS foi de 3,00 (dp=2,47). As medidas de avaliaçao
foram o Questionsrio de Salide Geral (QSG), um
questionârio de satîde ffsica e psfquica adaptado e
validado para a populaçào brasileira que visa avaliar o
fndice de depressao, o nfvel de estresse cognitivo e ffsico,
as caracterfsticas pjicossomâticas, o fndice de auto-eficâcia
e os distûrbios do sono, e o Inventério Beck para
Depressâo que visa avaliar existência ou nâo de sintomas
depressivos. Outras medidas especfficas de auto-relato
para os portadores de EM foram as Escalas de Fadiga em
Esclerose Mtiltipla (EFEM) que visa avaliar o nfvel de
fadiga cognitiva e ffsica de pacientes portadores de EM e a
Escalas de Auto-Eficécia em esclerose Mtiltipla (EAEM)
que se subdivide em duas sub-escalas de auto-eficâcia
para cohtrole e funçâo. Andas as escalas tem sido
especificamente traduzidas e adaptadas para a presente
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essa percentagem foi de 67t$. A média de duraçâo da Questionsrios têm sido utilizados como uma forma de
doença dos pacientes foi de 8.21 anos (dp=8.08), o escore avaliaçâo da qualidade de vida dos diabéticos. Através
médio no EDSS foi 3.31 (dp=2.33) e a média do fndice destes irtstrumentos, identificam-se problemas que
Ambulatorial (IA) foi 2.08 (dp=2.33). A percentagem de possivelmente estâo associados a nâo adesâo ou a
pacientes com Esclerose Mûltipla na forma surto-remissâo aceitaçâo do diabetes. lnstrumentos especfficos para
foi 870/0. Escores Z foram calculados utilizando valores da avaliar a qualidade de vida das pessoas com diabetes no
base de dados internacional com a qual o MSFC foi Brasil sâo escassos. Considera-se necessâria a adaptaçâo e
corlstrufdo. Através do teste de Mann-Whitney, a construçâo de escalas adequadas à realidade brasileira.
observamos uma diferença significativa entre os grupos O instrumento PAID (Problenks Areas in Diabetes) foi
para os escores totais do MSFC (U=37.O, p<0.0û1) e para originalmente desenvolvido em Boston/ EUA na Joslin
os escores parciais (Caminhada de 25 pés: U=51.0, Diabetes Center pelo Dr. Welch. Consta de 20 iterts que
p<O.0O1; 9HPT: U=46.0, p<O.07; PASAT: U=50.O, p<0.003). avaliam o impacto do diabetes na qualidade de vida
Encontramos correlaçöes significativas entre EDSS e IA através de uma escala Likert de 5 pontos. Apresenta uma
(rho=0.685, p<0.001), assim como entre MSFC e EDSS consistência interna alta (.95) e uma validade bem
(0.801, p<0.001), mas nâo entre MSFC e IA (rho=0.908, estabelecida nos EUA. Encontram-se resultados
p<0.076). Correlaçöes significativas também foram significativos em diferentes pafses, tendo sido traduzido
encontradas entre EDSS e todos os escores parciais do para o espanhol, alemâo, japonês, holandês e
MSFC, mas nâo entre estes e o lA. Os resultados desse recentemente para a lfngua portuguesa. O objetivo deste
estudo piloto sugerem que a versâo do MSFC estudo é analisar as caracterfsticas psicométricas deste
desenvolvida é adequada e futuros estudos devem ser questionlrio. Foram selecionados aleatoriamente 143
realizados com o objetivo de validar essa versâo para uso pacientes com diabetes tipo 2 que n;o utilizam insulina
no Brasil. do ambulatörio de endocrinologia do Hospital de Clfnicas

éticos foram levados emApoio: FAPEMIG

Palavras-chave: Esclerose M ûltipla, Funcionamento Motor,
Ftlrldtmfp?xcrllc Cognitivo

TEP 12 ANXLISE DAS CARACTERISTICAS
PSICOMITRICAS DE UM INSTRUMEU O QUE
AVALIA O IMPACTO DO DIABETES NA QUALIDADE
DE WDA. Carolina Campos Gross** ( LIIO?UIJHO de
Mensuraçiïo, Instituto de Psicologia/ Universidade Federal do
Rf0 Grcnfk do 5ul - Pprtp Alqress), Clfiudio 5in10n Hutz
(Laboratério de Mcnsumffi'o Instituto de Psicologia/
Universidade Federal do Rft? Grande do Sul - Porto Alegre/Rs),
Suzana Fiore Scain** ( serpffo de Endocrinologia- Hospital de
Clthicas, Porto Alegre/ RS), Jorge Luiz Gross ( Setviço de
EndocriAlplogfc- Hospitfll de Clfnicls P0rjo Alegrej R5)

de Porto Alegre. Os aspectos
cortsideraçâo. A anâlise estatfstica foi realizada a partir da
anJlise da escala, examinando as caracterfsticas
psicométricas dos itens e a consistência intema (SPSS-IO).
No Brasil, inicialmente em uma amostra da cidade de
Porto Alegre, encontramos um coeficiente a de .94
indicando que o irtstrumento possui uma cortsistência
interna alta. A partir do resultado quanto à confiabilidade
do instrumento, a pesquisa seguirâ com a meta de
estabelecer a validade concorrente e a responsividade da
escala. Acreditamos que o PAID poderâ ter utilidade para
os profissionais da satîde, auxiliando na busca de
estratégias de intervençao junto aos pacientes a fim de
diminuir as chances de desenvolverem complicaçöes e
aumentando a qualidade de vida.

Apoio Financeiro'. CNPq

Palavras-chave: Avaliaçtïo
Diabetes.

Psicol6gica, Qualidade de Vida e
O diabetes vem sendo reconhecido como um sério
problema de satide ptiblica no Brasil, levando-se em
consideraçâo a prevalência de 7,6% da populaçâo com
diagnöstico da doença, entre 30 e 69 anos. Associado a
vârias complicaçöes crônicas que limitam a qualidade de
vida, diminui a capacidade de trabalho e aumenta a
mortalidade. No Brasil, existem cerca de 5 milhöes de
diabéticos, 90% do tipo 2, 5 a 10% do tipo 1 e 2% tipo
secundério ou associado a outras sfndromes. Como
doença crônica e incurével necessita controle metabölico
permanente, e a educaçâo do paciente é condkâo
necessâria para o manejo adequado do tratamento. A
importância de estudos nesta ârea estâ relacionada com o
grande nlimero de complicaçöes graves decorrentes do
diabetes. Estas complicaçôes podem ser retardadas
significativamente através de medidas de tratamento
especfficas, envolvendo mudanças importantes nos
hâbitos de vida e o emprego de medicamentos. 2
necessârio também realizar exames laboratoriais
freqùentes para avaliar o controle metabölico e a presença
de complicaçöes. Muitos pacientes apresentam problemas
emocionais que dificultam a adesâo ao tratamento. A
identificaçâo dos problemas emocionais, especialmente
aqueles relacionados à aceitaçlo da doença e às suas
possfveis limitaçöes, poderâ favorecer intervençöes que
levem a modificaçöes de comportamento apropriadas.

Estudo descritivo-exploratörio acerca de um caso clfnico,
atendido em consultörio de institukâo ptiblica, submetido
a um processo de psicodiagnöstico, em decorrência de
solicitaçâo de uma institukao escolar privada. O objetivo
foi compreender a demanda de um menino de 7 anos de
idade, sinalizada pelo comportamento de recusa em ir
ara escola a partir da queixa de ''dores de barriga'',P
entendida aqui como dores abdominais e, além disso, o
''mal comportamento na escola'', supostamente entendido
como indisciplina. Para tanto, utilizou-se de uma
metodologia qualitativa na abordagem de estudo de caso,
lançando mâo de variados recursos para coleta de dados,
buscando articular o fenômeno em mûltiplas referências.
Também utilizaram-se recursos do psicodiagnöstico
intelwentivo, através do qual o processo configura-se pela
construçâo diagnöstica junto ao sujeito, indo além do
modelo tradicional de coleta de dados e devolutiva
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TEP 13 DORES ABDOM INAIS RELACIONADAS A
DEMANDAS FAMILIAR E ESCOLAR INVESTIGADAS
EM PROCESSO DE PSICODIAGNUSTICO
INTERVENTIVO. Dilcio Dantas Guedes.lFaculdade Santo
Agostinho, Teresina-pl)
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diagnöstica. Os instrumentos de coleta de dados foram
entrevistas de ananmese, com os pais; entrevistas semi-
dirigidas, visando a descrkâo da queixa e observaçâo da
dinâmica mâe-filho horas ltidicas diagnösticas com a
criança; testes projetivos grâficos, como o HTP (House,
Tree, Person) e verbais (como o de Madeleine 'Thomas). O
processo ocorreu em oito (08) sessöes. A queixa que a mâe
trazia referenciava nervosismo, arksiedade e as dores de
barriga recorrentes no filho. Foram feitos exames, mas nâo
foram constatadas A criançaevidências orgârticas.
apresentava onicofagia e sinais de ansiedade e regressào
emocional como chupar a gola da camisa. Os testes
revelaram que possufa uma inteligência verbal e numérica
dentro do esperado, porém necessidade de afeto e de ser
ajudado, decorrente de auto-exigência exagerada,
sentimento de solidâo, irtsegurança e confirmaram a
ansiedade ligada a problemas somâticos.A compreerusào
do caso perpassa pela sua participaçâo no conflito entre os
pais e a perda do controle emocional da mâe. Foi possfvel
verificar o medo que cliente sentia pela provâvel perda do
amor dos pais (ou mesmo da perda real deles). Seu
perfeccionismo apontava sua auto-exigência, mesmo
tendo bom desempenho cognitivo, e parecia significar um
recurso de obtençâo da aprovaçâo do pai. A mâe confirma
que a e1e era exigido bom rendimento escolar, sobretudo o
pai. A criança parecia ler esta mertsagem como esforço
mâximo e como nào conseguia alcançar as expectativas,
começou a apresentar desleixo e irritabilidade hostil. Seu
limiar de frustraçào era baixo e apresentava baixa auto-
estima. O comportamento do cliente parecia estar
relacionado à irtsegurança que os pais vivenciavam,
trazendo-lhe angtistia de perdê-los. A dor abdominal,
segundo a compreertsao global do caso e consubstanciado
na compreertsâo de uma ansiedade frente à necessidade
de reorganizaçâo da sittlaçâo familiar. Nas devolutivas
parciais estes aspectos foram colocados; mas, na final,
indicou-se a necessidade de descarga de energia através
de esportes, possibilitar atividades que reforcem o
sentimento de confiança em si, sempre focalizando suas
melhores habilidades. A psicoterapia foi indicada para a
mâe e ao pai, assim como à escola foi esclarecida a
dinâmica de aluno, solicitando-se menos repreersöes e
maior abertura para o potencial da criança, atualmente
afetado pelo conflito familiar.

Palavras-chave: Recusa Escolar dor abdominal
psicodiagnéstico - ansiedade

Apoio: Pibic/cNpq
Palavras-chave; lnteligência, Racixinio, Psicometria.

TEP 15 INDICADORES EMX IONAIS EM
ESCOLARES COM DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM. W ristiane M eloni e Sonia Regina Pasian
(Departamento de Psicologia e fffuccfty, Faatldade de Filosoha
Ciências e Letras de Ribeirâo Preto da Universidade de 5#0
Paulo)TEP 14 VALIDAG O DO TESTE DE RACIOCXIO

ANALCIGICO DEDUTIVO - TRAD. Luïz Pasquali e cuuilfc
Marcuzzo da Rosa* (Departamento de Psicoloqia ,%cfc/ e do
Trabalho, Lcsorcl/rio de Pesquisa e>ll Avaliaçao e Medida -
LaLPAM -, Universidade de Brasilia, Brasklia-DF).

O presente trabalho foi parte de uma pesquisa que teve
como objetivo a validaçâo do Teste de Raciocfnio
Analögico Dedutivo I7XADI. Dentre os vârios conceitos
de inteligência, a idéia de que existe uma habilidade geral
é contemplada pela Teoria do Fator Geral de Spearman
(''g''). Segundo este autor, todas as funçôes cognitivas sâo
fundamentalmente expressas por um fator geral, comum
às diversas tarefas cognitivas. O TRAD se fundamentou
no Teste Nâo-verbal de Raciocfnio para Adultos
ITNVRAI, o qual se baseou nos princfpios que orientaram
a criaçâo das M atrizes Progressivas de Raven, que

Diante da complexidade do processo de ensino-
aprendizado, este projeto objetivou avaliar, a partir de
uma perspectiva psicodinâmica do desenvolvimento
humano, algurts dos possfveis fatores emocionais e
mamracionais associados à performance escolar da
criança. Seguindo-se os princfpios éticos da investigaçâo
cientffica, apös aprovaçâo do projeto em uma escola
ptiblica de ensino fundamental da cidade de Ribeirâo
Preto (SP), analisou-se a performance escolar dos alunos
de terceira e quarta séries, associada a uma apreciaçâo
qualitativa de seu desempenho acadêmico pela respectiva
professora e pela coordenadora pedagögica. A partir
destes dados foram compostos dois grupos de crianças;
Grupo 1 (n=25) corstitufdo por crianças com dificuldades
de aprendizagem e, Grupo 2 (n=38), por crianças com
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objetivam avaliar a capacidade intelectual geral - o fator
''g''. A importância da corkstruçio do TIG D deveu-se à
inexistência de um teste atual e vâlido no Brasil, que
visasse avaliar o potencial intelectual dos adultos. Além
disso, tendo em vista que o TIIAD se trata de um teste
nâo-verbal, é possfvel o seu uso em populaçöes de baixa
ou nenhuma escolaridade, sendo que esta realidade
reflete, em grande parte, o nfvel cultural da populaçzo
brasileira. O teste foi aplicado em 1970 sujeitos, com idade
média de 20,8 anos, sendo que 41% eram do sexo
feminino e 59% do sexo masculino. Para o tratamento
estatfstico dos dados foi utilizado o software Statistical
Package for Social Sciences - SPSS (versâo 7.s/Windows).
A amostra foi corkstitufda basicamente por solteiros
(89,30/4, estudantes (37,6%4, dos vârios nfveis de ensino,
com nfvel söcio-econômico muito variado (renda em
salârios mfnimos com média de 12,28) e residentes no
Distrito Federal (59:4, llio Grande do Sul (32($) e Joâo
Pessoa (4t$). O ntimero médio de participantes por
aplicaçào foi de 22 e o tempo médio gasto pelos sujeitos
para responder o teste foi de 30 minutos. Uma anâlise
fatorial exploratöria foi realizada para avaliar a estrutura
fatorial subjacente aos itens da primeira versâo do TRAD,
tendo-se observado altas cargas fatoriais (acima de 0,45)
em 26 dos seus itens. A anâlise fatorial mostrou a
existência de um linico fator no TRAD, com cargas
fatoriais altamente expressivas e com fndices de
cortsistência intema excelentes (û,94). Este fator constitui o
raciocfnio analögico dedutivo, composto de 26 itens,
correspondendo ao construto que fundamentou a
construçào do teste. Os 4 itens eliminados pelas anélises
adicionais dos itens, feitas com os métodos da Teoria de
Resposta ao Item (TllI) e da Teoria Clâssica dos Testes
(TCT), mostraram que os 4 itens mais fracos foram os
mesmos eliminados pela anâlise fatorial. Assim, os 26
itens do TIIAD se apresentam com cargas fatoriais
excelentes, onde a menor delas é de cerca de 0,50,
apresentando todos os outros itens cargas iguais ou
superiores a 0,60.
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bom rendimento acadêmico, pareadas segundo o sexo, a
idade e a strie escolar. Os participantes foram voluntlrios,
autorizados por seus responsJveis para a pesquisa, e nâo
possufam histöria de trartstornos perceptuais ou de
desenvolvimento e nem déficit cognitivo, conforme
avaliaçâo especffica de seu nfvel intelectual realizada
neste estudo. Estes alunos foram submetidos à avaliaçâo
psicolögica por meio das técnicas: a) Escala Especial das
Matrizes Progressivas de Raven (avaliaçâo intelectual); b)
Desenho de Figura Humana de Machover, avaliado pela
Escala de Indicadores Emocionais e Evolutivos de
Koppitz (avaliaçào emocional); c) o Teste das Figuras
Complexas de Rey (avaliaçào maturacional), aplicadas e
avaliadas conforme padronizaçâo de seus respectivos
manuais. O processo de avaliaçâo psicolögica foi
realizado individualmente na pröpria escola, em local
apropriado. Avaliou-se a possfvel associaçâo entre
indicadores emocionais e fndices maturacionais com a
existência ou nâo de dificuldades de aprendizagem. Os
dados obtidos em cada uma das técnicas receberam
tratamento estatfstico nâo paramétrico através do teste de
Malm-Whitney para duas amostras independentes
(p=0,05). Os resultados da avaliaçâo intelecmal, conforme
critério de seleçâo dos padicipantes, indicaram que as
crianças possufam adequado potencial cognitivo, sem
diferenciaçao significativa no desempenho dos dois
grupos avaliados. Por sua vez, a anâlise dos DFH
evidenciou diferenças significativas das crianças do
Grupo 1 e 2 quanto aos indicadores evolutivos e aos
emocionais, sendo que aquelas com dificuldades de
aprendizagem apresentaram fndices de menor
aproveitamento de seu potencial cognitivo (menor nfvel
evolutivo) e mais sinais de instabilidade afetiva (maior
nlimero de indicadores emocionais) em seus desenhos.

1
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às vivências afetivas humanas, relacionando-se com
desequilfbrios psfquicos, sobrehldo na auto-imagem. Com
base numa perspectiva psicodinâmica, objetivou-se
investigar uma possfvel associaçâo entre diferentes nfveis
de peso corporal e auto-imagem, através da expressâo
projetiva grâfica da imagem corporal em mulheres
adultas. Foram avaliadas 60 voluntlrias de Ribeirâo Preto

Nas Figuras de Rey, o Grtlpo teve desempenho
rebaixado em relaçâo ao Grtlpo 2, revelando diferenças
significativas tanto na atividade de cöpia quanto na de
memöria. Estes resultados evidenciaram que, em crianças
com adequado potencial cognitivo e nfvel de estimulaçào
ambiental, aquelas que enfrentam dificuldades no
rendimento escolar (Grupo
complicaçöes maturacionais seu
desenvolvimento, bloqueadoras pleno
aproveitamento de seus psfquicos. Estas
evidências empfricas apontam para a necessidade de um
aprofundado processo analftico diante das dificuldades
de aprendizagem, para se poder efetivar um adequado
diagnöstico das reais necessidades destas crianças,
almejando-se, entâo, propostas de intervençâo psicolögica
adequadas e de maior eficâcia, para otimizar seu
desenvolvimento global e estimular suas reais
potencialidades.

(FAPESP)

(CNPq)

TEP 17 AS FIGURAS COMPLEXAS DE llEY: UM
ESTUDO NORM ATIVO EM ESCOLARES DE
DIFERENTES V W IS SX IO-CULTUM IS. Mgia
Pagliuso e Sonia Regina Pasiatt. Departamento de Psicologia e
ffïlfcnffib da Faculdade de Filosoha, Ciêndas e Letras de
Rildrfib Preto - Universidade de ,sfib Paulo.

e de Orlândia (SP), de 25 a 60 anos de idade (média = 40,8
anos), sendo a maioria casada (650/4, de escolaridade
superior (600é) e de nfvel söcio-econômico médio e médio
superior (61,70/à). Considerando-se o fndice de Massa
Corporal (IMC = Kg/m2), conforme classificaçâo da
Organizaçâo Mundial de Salide, foram estudados quatro
subgrupos de 15 mulheres: saudJvel (18.5 f IMC f 24.9),
pré-obesidade (25 f IMC f 29.9), obesidade I (30 f IMC f
34.9) e obesidade 11 (35 f IMC f 39.9). As participantes
passaram por avaliaçâo psicolögica individual (em postos
de satide ou em sua pröpria residência), por meio de
entrevista semi-estruturada (sobre histöria pessoal), de
questionârio de classificaçâo söcio-econômica e da técnica
do Desenho da Figura Humana de Machover (DFH),
avaliada por um sistema adaptado de Van Kolck. Foram
analisados os 60 protocolos do DFH, verificando-se a
proporçâo de ocorrência dos iterts avaliativos de Van
Kolck nas duas figuras humanas desenhadas. A anélise
global destes resultados, utilizando-se procedimentos
estatfsticos nâo paramétricos (Teste Qui-quadrado e
Knskal-Wallis) apontou algumas diferenças nos DFH dos
subgrupos em relaçào à elaboraçao do desenho, sobretudo
nos iterks relativos ao tamanho da figura desenhada, às
qualidades do grafismo e aos indicadores de conflito.
Quanto aos aspectos de conteûdo do desenho, também
houve indfcios sugestivos de diferenciada elaboraçâo dos
DFH entre os subgrupos, sobretudo em relaçâo ao
tamanho da cabeça, das mâos e do formato da boca. Com
o aumento do peso corporal foi observado um sugestivo
aumento da freqitência de algurts indicadores de
sentimentos de inadequaçào pessoal, de inferioridade, de
desamparo e de falta de confiança em si. Dentro dos seus
limites, estes resultados evidenciaram a interferência do

1) tendem a vivenciar peso corporal na elaboraçâo da auto-imagem, contudo
e afetivas em sem permitir a generalizaçâo da vivência de irtsatisfaçâo
parciais do corporal como caracterfstica psicolögica dos indivfduos

recursos obesos.

Palavras-chave: D'jculdade de Aprendizagem; Indicador
Emocional; Tlcrlicas Grascas

TEP 16 O PESO CORPOM L E SUA INFLUZNCIA
NA AUTO-IM AGEM  FEMININA. *Fernanda Kimie Tavares
M ishima e Sonia Regina Pasian. Departanwnto de Psicologia e
ffffftuffib da Faculdade de Filosoha, Ciências e Letras de
Rilvirfib Preto - Universidade de Sfib Paulo

Conforme estabelecido pela literatura cléssica em
Psicologia, um teste psicolögico, para ser utilizado e
cumprir o seu propösito, precisa ser padronizado,
fidedigno e vâlido, o que se contrapöe ao reduzido
nûmero de pesquisas brasileiras nesta ârea sobre os
instrumentos frequentemente utilizados. A partir desta
realidade, o presente estudo teve por objetivo desenvolver
uma investigaçâo inicial normativa com o Teste das
Figuras Complexas de Rey. Considerando-se também a
necessidade técnica de se relativizar estes padröes
normativos de desempenho em indivfduos com diferentes
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Cortsiderada uma doença crônica de alta incidência, a
obesidade pode acarretar sérias conseqflências à saûde e
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nfveis de estimulaçâo söcio-cultural, este trabalho de forma sintetizada, todas as informaçöes relevantes
objetivou ainda avaliar possfveis interferências söcio- sobre o material que trata o artigo publicado: objetivos,
culturais no desempenho das Figuras Complexas de Rey introduçâo, método, resultados e conclusöes. Foram
em crianças de baixo e médio-alto nfvel söcio-cultural. analisados os resumos dos artigos de periödicos
Foram estudadas 120 crianças de 9 e 10 anos, de 3a e 4a cientfficos indexados na base de dados Psychological
série do ensino fundamental, sem qualquer histöria de Abstracts Information Selwices (PsyclNFO) da American
tratamento neurolögico e/ou psicolögico, sem Psychological Association, reconhecida fonte de dados
dificuldades acadêmicas e/ou cognitivas, sendo o para o levantamento bibliogrâfico na érea de psicologia,
primeiro subgrupo (n=60) constitufdo por escolares da que tratam de estudos envolvendo o Método de
rede pûblica de ensino, de um bairro de baixo nfvel söcio- Rorschach nos mais diferentes contextos. Foram
econômico da cidade, e o segundo subgrupo (n=60), com investigados os resumos de 239 artigos, obtendo-se os
alunos da rede particular (nfvel söcio-econômico médio- seguintes resultados: Observou-se a incidência de artigos
alto). O material utilizado foi a Escala Especial das em 86 periödicos indexados, onde a maior parte das
Matrizes Progressivas de Raven para controle do nfvel publicaçöes concentrou-se nos periödicos Journal of
cognitivo dos participantes e as Figuras Complexas de Personality Assessment (28,56$, N=68), Psychological
Rey. Foram utilizados ainda carta de consentimento para Assessment (10,9% N=26), Journal of Clinical Psychology
a pesquisa e question/rio sobre histöria de vida das (5,50/0, N=13), Bulletin de Psychologie (4,20/0, N=10),
crianças e seu desenvolvimento. As técrticas psicolögicas Journal of Projective Psychology and Mental Health
foram aplicadas e avaliadas conforme procedimento (3,80/0, N=9), European Review of Applied Psychology
padrâo previsto em seus respectivos manuais. Os (2,10/0, N=5), Psychological Reports (2,1t$, N=5), entre
resultados foram analisados individualmente, tentando-se outros periödicos com publicaçâo de um a quatro artigos
compor o conjunto de dados especfficos a cada subgrupo no perfodo. No que se refere ao tipo de trabalho
avaliados em termos cognitivos e neuropsicomotores, publicado, 61,5% (N=147) tratavam de estudos empfricos,
comparando-os através de procedimentos estatfsticos envolvendo delineamento de dados obtidos em trabalhos
adequados, de forma a obter-se indfcios da possfvel de campo, enquanto 38,5% (N=92) detiveram-se a estudos
interferência do nfvel söcio-cultural, da idade e da teöricos. Quanto ao idioma da publicaçâo, observou-se
escolaridade sobre o desempenho da prova. Os dados que os artigos foram publicados em oito idiomas e a
evidenciaram, conforme planejado, normalidade maioria dos trabalhos (84,20/0, N=201) foi publicada em
intelectual nos participantes dos dois subgrupos de inglês, seguido pelo francês (7,9($, N=19) e pelo espanhol
crianças, sem diferenças significativas entre ambos. (3,80/0, N=9). Os trabalhos possufam vérias origers,
Quanto aos resultados relativos às Figuras Complexas de totalizando vinte pafses ao todo, sendo, em sua maioria
Rep pode-se notar diferenças acentuadas entre (69,1% N=165) provenientes dos Estados Unidos,
desempenhos de crianças deste estudo com os dados seguindo da França (9,20/0, N=22). Os artigos tratavam de
normativos brasileiros elaborados recentemente para a v/rios aspectos de investigaçao, seguindo a seguinte
regiào sul do pafs, sugerindo especificidades söcio- categorizaçâo: A) Estudos Teöricos sobre a Técnica (45,60/0,
culturais, a serem melhor investigadas na continuidade N=109): classificados em estudos da técnica (20,10/0,
deste estudo. Conclui-se, dentro dos limites atuais da N=48); revisao de literatura (20,16$, N=48); revisâo sobre a
anâlise realizada até o momento, a necessidade de se técnica do Rorschach (4,20/0, N=10) e estudos sobre
caracterizar, a partir destes resultados, os referenciais Rorschach e psicoterapia (1,2$0, N=3). B) Avaliaçâo de
normativos atuais para a técnica das Figuras Complexas Aspectos Psicopatolögicos (29,7% N=71); divididos em
de Rey para este conjunto de crianças avaliadas, avaliaçâo sobre psicopatologia geral (12,6$0, N=3O);
procurando-se relacionar suas implicaçöes e inter-relaçöes esquizofrenia (5,90/0, N=14); psicossomâtica (3,8t$, N=9);
teöricas com a literatura existente na ârea. pensamento/cognkâo (2,10/0, N=5); depressào (1,7%

N=4); psicopatia (1,20/0, N=3); dependência qufmica (170/0,(
FaPesP) xxgl; suicfdio (0

,8% N=2) e autismo (0,40/0, N=1).C)
Avaliaçâo da Personalidade (24,70/0, N=59): separados em
aspectos gerais relacionados à. personalidade (12,6%
N=30); avaliaçâo da sexualidade (5,1% N=12);

TEP 18 ASPECTOS DE INVESTIGAIAO jurfdica/forense (2,60/0, N=6); agressividade (1,20/0, N=3);
PESQUISADOS COM O MCTODO DE ROIBCHACH: contexto cultural (1,2% N=3); vitimizados (0,80/0, N=2);
ANXLISE DE ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 1998 E identidade paterna (0,4% N=1); ansiedade (0,40/0, N=1) e
2001 INDEXADOS NO PSYC-INFO. Paulo Francibco de queimados (0,40/0, N=1).O presente levantamento
Castro (Universidade Guarulhos / Guartllhos - SP); ROJHP descreveu a produçào cientffica sobre o Rorschach no
Dias Batista Pereira* (Universidade Gltcrrfl/lns / Guarulhos - perfodo entre 1998 e 2001, mostrando-se necessârio a
SP). inclusâo de anos anteriores para que se possa sistematizar

o estado da arte das produçöes com este importante
irstrumento de avaliaçâo psicolögica.O objetivo do presente trabalho é apresentar uma anâlise

sobre a produçâo cientffica envolvendo o Método de
Rorschach, publicada durante os anos de 1998 e 2001. A
revisâo da literatura é sempre oporttma e possibilita uma
anâlise acerca do material publicado, onde os periödicos
cientfficos sâo resporksâveis pela divulgaçâo mais égil das
recentes descobertas nas mais variadas âreas do
conhecimento. A anélise dos resumos (abstracts) dos
periödicos possibilita uma rica visâo do material
analisado, pois um resumo bem redigido pode descrever,
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Palavras-chave: Rorschach; A'nlliflffib Psicolôgica; Prcdffffib
Ciendhca.

TEP 19 DESCRIG O DAS TZCNICAS DE EXAME
PSICOLUGICO UTILIZADAS POR PSIIXLOGOS QUE
ATUAM NO SISTEMA PENITENCIARIO DE SâO
PAULO.. Annando Rochfl Jtinior (Universidade Gllflrlf///ps /
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Glfcnfl/los - SP e Unipcrsldllik Presbiteriana Mcclrnzfc / Sâb serem investigados. Estudos mais detalhados e amplos
Paulo - SP); Paulo Frcncisco de Castro (Universidade sâo necessârios para investigar esta realidade,
GuarulhoslGuarulhos - 5P). proporcionando melhores generalizaçöes.

Palavras-chave: Avaliaçâb Psicolégica; Testes Psicol6gicos;
Psicologia pfrflfcc.O presente trabalho objetiva descrever os irtstrumentos e

técnicas de exame psicolögico utilizados por psicölogos
que desenvolvem atividades profissionais junto ao
Sistema Penitenciârio de Sâo Paulo. A utilizaçâo de
técnicas de exame podem auxiliar, de forma clara e
precisa, o trabalho do psicölogo na ârea. Responderam a
um questionJrio 27 psicölogos que desenvolvem
atividades junto a dez Unidades Prisionais do Sistema
Penitenciério de Sào Paulo, sendo seis na capital e quatro
em cidades do interior. Quanto ao sexo dos sujeitos temos
que 77,8% (N=21) do sexo feminino e 22,2% (N=6) do sexo
masculino; a idade dos psicölogos variou entre 28 e 47
anos, com média em 39 anos; o tempo de fonnaçâo em
psicologia encontrou-se entre 5 a 24 anos, com média em
15 anos, indicando experiência na érea; iniciaram suas
atividades no Sistema Penitenciârio entre 3 e 16 anos, com
média em 8 anos, configurando um conhecimento
adequado da atuaçâo profissional nesta ârea da
psicologia; quanto aos estudos pös-graduados observou-
se que 48,1% (N=13) dos entrevistados nâo possuem
nenhum estudo apös o perfodo da graduaçio, enquanto
33,3% (N=9) possufam o grau de especialista e 18,6%
(N=5) declararam ter conclufdo o Mestrado em Psicologia.
Todos os profissionais investigados desenvolvem
atividades de parecer criminolögico para a obtençâo de
beneffcios pelos reeducandos que cumprem pena no
sistema, sendo que 33,3 (N=9) destes profissionais
também realizam acomparthamento psicolögico dos
detentos. Para a realizaçâo do processo de avaliaçâo
psicolögica, todos os psicölogos indicaram a utilizaçâo de
entrevistas semi-dirigidas, para o levantamento dos dados
gerais dos reeducandos; a maior parte dos profissionais
(96,2% - N=26) afirmou utilizar diferentes testes
psicolögicos com a finalidade de complementar os dados
de entrevista, obter apoio na avaliaçào dos elementos
intrapsfquicos dos avaliados, melhor identificar as
caracterfsticas de personalidade dos periciados e uma
melhor compreensâo psicodinâmica do reeducando;
apenas um profissional informou que nlo utiliza técnicas
padronizadas de avaliaçâo psicolögica, justificando nâo
confiar nos dados obtidos, sem mais explicaçöes. As
técnicas de exame psicolögico mais utilizadas pelos
profissionais do sistema sâo: H.T.P. (66,7% - N=18),
Wartegg (48,1% - N=13), D.F.H. (25,9% - N=7), desenho
livre (25,9% - N=7), R1 (22,2% - N= 6), T.A.T (18,5% -
N=5), Raven (11,1% - N=3) e outras de incidência linica
(TPC, Palogrâfico e PMK). Justificaram a utilizaçao de tais
irbstnlmentos devido à escassez de tempo destinado aos
exames e às dificuldades materiais que estes profissionais
enfrentam no desempenho de suas funçöes. Observou-se,
a partir dos dados desse levantamento, que a escolha das
técnicas de exame a serem empregadas por estes
psicölogos, estâo fundamentadas em critérios extemos aos
aspectos que devem ser investigados (tempo e
dificuldades materiais), podendo prejudicar o trabalho
destes profissionais no desempenho de suas funçöes. Os
profissionais da ârea de psicologia fazem o possfvel para
desenvolver suas atividades, porém as autoridades
envolvidas devem atentar para a necessidade de suprir
estes profissionais, para que possam utilizar técnicas de
exame de acordo com as necessidades dos aspectos a
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TEP 20 ESTUDO ACERCA DA RESjOW NCIA
INTERNA EM MULHERES NO PERIODO DO
CLIMATZRIO SUBMETIDAS AO MITODO DE
ROIISCHACH.. Elen Kïrc/l/lo// Appolinério* (Universidade
Presbiteriana Mackenzie / Sà'o Paulo - SP); Paulo Francisco de
Castro (Universidade Guarulhos/Guarulhos - SP).

O objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo
sobre o tipo de ressonância intez'na obsezvada em
mulheres no perfodo do climatério, observadas a partir
dos fndices apresentados pelo Método de Rorschach. As
mulheres passam por intersas mudanças orgânicas e
afetivas ao entrarem no perfodo de climatério, as
investigaçöes nesta ârea mostram-se relevantes para uma
melhor compreensâo das facilidades e dificuldades que as
mesmas atravessam nessa importante etapa de vida. O
Psicodiagn6stico de Rorschach é um instrumento de
avaliaçào psicolögica amplamente reconhecido e utilizado
para a avaliaçio da afetividade nos indivfduos. Pode,
além de outros aspectos de investigaçâo, demorkstrar
precisamente de que fonna os estfmulos afetivos e
emocionais do meio externo (observados a partir das
caracterfsticas crométicas dos cartöes) ressoam no mundo
interno dos avaliados, possibilitando uma rica
compreertsio dos dinamismos envolvidos no
funcionamento afetivo dos indivfduos. Participaram desse
levantamento 16 mulheres que possuem sintomas claros
do perfodo de climatério, com idade variando entre 38 e
65 anos, de nfvel söcio-econômico variado e escolaridade
entre médio e superior. Os sujeitos submeteram-se às
entrevistas semi-dirigidas para o levantamento de dados
pessoais e aspectos ligados aos sintomas e ao Método de
Rorschach, segundo o modelo proposto por Klopfer, para
a investigaçâo dos dados relacionados à personalidade.
Apös a codificaçâo das respostas, os protocolos foram
cotados e os fndices de maior concordância foram
destacados, obtendo-se os seguintes resultados: A maior
parte das mulheres que compuseram a amostra (62,5% -
N=10) apresentaram uma ressonância intenm do tipo
introversiva, indicado a padir da predominância de
respostas de movimento humano (M) sobre a incidência
das respostas cromâticas (Csum - valor ponderado das
respostas de cor com forma definida - FC, cor com forma
imprecisa - CF e cor pura - C), indicando que estas
mulheres est:o apresentando uma afetividade mais
intensa, associada a uma capacidade de criatividade e
imaginaçâo, tendem à elaboraçâo mental que caracteriza
um movimento de perksamentos que se sobrepöem à açâo
no ambiente, têm maior facilidade em lidar com afetos
interiorizados e voltam-se para si no sentido de buscar
reftigio diante das dificuldades afetivas cotidianas; uma
parte das mulheres (31,25% - N=5) apresentou um
funcionamento extratensivo (incidência de respostas de
cor crom&ica - Csum - maior que as respostas de
movimento humano - M), indicando facilidade de perder
o controle emocional diante de tertsâo externa, associado a
uma motilidade excitâvel; apenas uma mulher (6,25% da
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amostra) indicou uma ressonância intema do tipo
ambigflal (M = Csum), revelando certa ambivalência e
bloqueio diante dos estfmulos que sâo apresentados. Os
resultados assinalados referem-se à amostra que
participou da investigaçâo, sendo que, para
generalizaç&s mais consistentes, faz-se necess/rio a
ampliaçao do nûmero de sujeitos.
Palavras-chave: Rorschack A'pclfcffib Psicol6gica;
CIfVCIJHO.

Resumos de Ct/?A;lfnïccll(? Cietltlf' lca
mais sujeitos de nfvel escolar fundamental e de idade
mais elevada. Por fim, os dados ora relatados sâo
favorâveis à investigaçâo sistemâtica de outras versôes do
Questionlrio de Satide Geral de Goldberp amplamente
utilizadas em outros pafses: QSG-12, QSG-28 e QSG-3O, o
que poderâ render resultados igualmente satisfatörios.

Projeto apoiado pelo CNPq através de bolsa de PIBIC.
* Bolsista de lrticiaçào Cientffica durante a realizaçào da
pesquisa.

Palavras-chave: salide mental, psicometria e validade e

hdedignidadeTEP 21 AN/LISE DOS PAG METROS
PSICOMéTRICOS DE VALIDADE E PIIECISâO DO
QUESTIONXRIO DE SAUDE GERAL DE GOLDBERG
(QSG). André Luiz Mcraes Ramos (Universidade do Vale do
Itajak, Biguaçtvsc e Centro Universitério Salesiano de S#0
Paulo, Lorena-sp) e Ramiro Zinder* (Universidade do Vale do
Itajal', 8ïgzlfll-so.

TEP 22 INSTRUMENTO PARA AVALIAG O EM
SERVICOS DE INTERVENG O EM PSICOLOGIA NA
PREVENG O DO CâNCER DE MAMA E COLO DO
UTERO.. Luciana Leonetti Correia* e Susi Limi Marquh
(Departamento de Psicologia - LJPP, Universidade Federal de
sfib Carlos, .%O Carlos, SP).Dentre os poucos testes utilizados para detectar

problemas de satide mental na populaçâo normal nâo-
clfnica, o Questionârio de Satide Geral de Goldberg (QSG)
é um dos raros instrumentos validados para o Brasil
indicado para avaliar disttirbios psiquiâtricos menores,
tais como: estresse psfquico, desejo de morte,
desconfiança no desempenho, dishirbios psicossomâticos,
distdrbios do sono e salide geral. Desde a publicaçâo da
adaptaçâo do QS. G para o Brasil, realizada em 1996, nào
houve estudos suplementares a respeito dos seus
parâmetros psicométricos. Portanto, o objetivo desta
pesquisa foi avaliar o QSG quanto a dois relevantes
critérios exigidos para as medidas psicolögicas: validade e
precisâo. Esta pesquisa metodolögica foi realizada com
uma amostra de 792 sujeitos, que nâo estavam submetidos
a tratamento mental, dos estados de Sâo Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Os sujeitos
apresentaram idade entre 15 e 65 anos (média de 30 anos),
com ligeira predominância de mulheres (540/M,
distribufdos proporcionalmente por estado civil e por
nfvel de escolaridade (médio e superior). A validade de
cortstruto foi investigada por meio de uma Anâlise
Fatorial Confinnatöria e sua precisâo foi aferida através
do Alfa de Cronbach e correlaçâo item-total. Os dados
reafirmaram a presença de cinco fatores especfficos
(estresse psfquico, desconfiança no desempenho, desejo
de morte, distlirbios do sono e disttirbios psicossomâticos)
e um fator geral de satide, todos com eigenvalue superior
a 2,5. A anélise de precisâo revelou coeflcientes de
cortsistência interna satisfatörios (estresse psfquico: Alpha
= 0,887 desconfiança no desempenho: Alpha = 0,87; desejo
de morte: Alpha = 0,85; disttirbios psicossomlticos: Alpha
= 0,80; disttirbios do sono: Alpha = 0,7% e fator satide
geral: Alpha = 0,94). Ademais, os valores dos coeficientes
de corksistência intema apresentados pelos seis fatores do
QSG nesta pesquisa sâo ligeiramente irtferiores àqueles
relatados no estudo para a adaptaçâo do QSG para o
Brasil, o que pode ser atribufdo a uma maior
heterogeneidade da amostra ora investigada em termos
de idade, escolaridade e do nûmero de estados brasileiros
que fomeceram dados para esta pesquisa. Os resultados
obtidos pennitem-nos reafirmar as qualidades
psicométricas de validade e precisâo do QSG, destacando-
o como um importante recurso cientffico para avaliar a
satide mental. Sugere-se a ampliaçâo desta pesquisa com
amostra de diversas regiôes do Brasil, com a inclusâo de
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Apesar de um grande ntîmero de investimento realizado
por govemos e sociedade a incidência do câncer de mama
e do colo do litero continua aumentando. A prevençâo e o
diagnöstico precoce da doença podem promover a
diminukâo do ntimero de casos da gravidade das
seqûelas e aumentar a efic/cia dos tratamentos
disponfveis. Contudo, a populaçao parece ainda nào ter
muitas informaçöes a respeito dessa doença. Neste
contexto, a construçâo de irtstnlmentos de mensuraçâo
psicolögica e social é de fundamental importância para
que a partir de uma anâlise mais objetiva das condköes
de uma comunidade ou grupo os planejamentos de
intervençöes possam ser propostos e também avaliados.
Com a perspectiva da utilizaçâo de um instrumento de
avaliaçâo em programas de extensâo desenvolvidos pelo
Departamento de Psicologia na comunidade e a escassez
de irtstrumentos cortstrufdos para esta finalidade surgiu o
interesse para a realizaçâo deste trabalho. Com o objetivo
de avaliar o nfvel de informaçào das mulheres brasileiras
sobre o câncer de mama e do colo do titero, um teste
objetivo composto por 22 iterts de mtiltipla escolha foi
elaborado aplicando-se parâmetros psicométricos em sua
cortstnlçâo. Participaram deste trabalho 40 mulheres com
idade entre 25 e 50 anos, solteiras (15) e casadas (25) com
escolaridade variando de primeiro a terceiro grau. A
amostra foi definida com o objetivo de abranger grande
parte da populaçâo feminina. Os resultados obtidos a
partir da anâlise dos fndices psicométricos revelaram uma
boa variaçâo no fndice de Dificuldade (lD) entre 0,32 -
1,00 e que a maioria dos itens apresentou fndices de
discriminabilidade entre 30% - 66% obtidos a partir da
estatfstica D (Regra 27). A precisâo do irtstnlmento obtida
pela técnica das duas metades corrigida pela förmula de
Spearman-Brown foi igual a 0,50, indicando um fndice
razoâvel que poderâ ser elevado com o aumento do
ntimero da amostra. Pode-se perceber que os fndices
encontrados foram significativos evidenciando que o
instrumento construfdo mostra-se adequado para avaliar
o conhecimento das pessoas sobre os dois tipos de câncer
aqui abordados e poderé, por meio de sua aplicaçâo,
propiciar subsfdios para planejamentos e avaliaçöes de
intervençôes a serem realizadas dentro deste contexto.

Palavras-chave: prevençtïo contra () câncer, fntcrflcnftib em
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psicologia, câncer de nlfpnl;p e colo do Jlcrt?.

TEP 23 ESTRUTURA FATORIAL DA ESCALA DE
ADAPTACXO SUCIO-CULTUIG L. Taciano Lemos
Milfont, Valdiney Velôso Gtuftdc (Universiâade Federal da
Paral-ba, kfib Pessoa - PB), Lîjcic Helena Frtmfc (Universidade
de Auckland, Nova Zelânâia), Tatiana Cristina Vasconcelos*'',
Wclàcrlp Silva dos Santos* (Universidade Federal da Plrrn-àfl,
Joâb Pessoa - PB)

Resumos de Ctmppïctwlo Cientf' ca
desenvolvimento da teoria e pesquisa sobre aquiskâo de
habilidades sociais e aprendizagem cultural.

Palavras-chave: Cultura, Adaptabilidade, Estrutura Fatorial,
Validade.

A Escala de Adaptaçâo Söcio-cultural foi validada
utilizando 16 amostras independentes, apresentando
fndices de consistência intem a satisfatörios em todas as
amostras, com Alfas variando de 0,75 a 0,91 (M = 0,85). 2
considerada, assim, uma medida segura e vélida de
competência cultural ou adaptabilidade comportamental
de pessoas residentes temporariamente em outras
culturas. O p' resente trabalho teve o objetivo de verificar a
fidedignidade desta medida e analisar sua estrutura
fatorial cortsiderando as duas dimensöes propostas por
seus autores. Para tanto, foi considerada uma amostra de
143 estudantes de uma escola de lfngua inglesa localizada
em Auckland, Nova Zelândia, de 16 nacionalidades
(China 19,90/0; Suka, 17,80/0; Coréia, 16,40/0; Japào, 10,3%
Brasil, 8,9$0; Alemanha, 8,9% Taiwan, 4,10/0; Rtissia, 3,4%
Tailândia, 2,79: Vietnâ, 2,1$0; Ucrânia, 1,4% Kasaquistâo,
0,70â,; França, 0,70/0; Reptiblica Checa, 0,7%0; Espanha, 0,70/0;
e Indonésia 0,70/4. Estes tirtham idade variando de 17 a 41
anos (M = 24,2; DP = 4,5), residindo em média hé 5 meses
naquele pafs (DP = 8,5) e em sua maioria do sexo feminino
(52,7$4. Os 29 itens desta medida buscam medir o grau de
dificuldade enfrentado pelos indivfduos em certas âreas
quando em outra cultura (no caso, na Nova Zelândia),
através de uma escala que vai de 1 (nenhuma dificuldade)
a 5 (extrema dificuldade). Para verificar a adequaçâo de
realizar uma anâlise fatorial, comprovaram-se os
seguintes indicadores: KMO = 0,83 e Teste de Esfericidade
de Bartlett, c2 (146) = 1225,68, p < 0,001, tendo sido
demonstrada uma soluçâo fatorial satisfatöria. f;
teoricamente esperado a emergência de uma dimensâo
cognitiva e outra comportamental. Assim, seguindo os
procedimentos do estudo de sua validaçao, realizou-se
uma Anélise Fatorial adotando o método de extraçâo dos
eixos principais (PAF), com rotaçâo oblfqua, fixando-se
em dois o ntimero de fatores e cortsiderando apenas os
itens com saturaçöes maiores a +0,30 (dois itens foram
exclufdos por nâo atenderem a este critério). Os
resultados indicam a existência de até oito fatores com
eigenvalue maior que 1,0. Todavia, os dois fatores fixados
explicaram 27,5% da variância total, sendo que o primeiro
fator é relativo à dimensâo cognitiva (''ver as coisas do
ponto de vista local'', ''entender o sistema de valores
local'', ''fazer-se entender'') e o segundo à dimensâo
comportamental (''fazer compras'', ''encontrar comida que
você goste'', ''seguir regras e regulamentos''). O primeiro
fator foi composto por 21 iterts, com saturaçöes variando
de 0,36 a 0,74, com eigenvalue de $9 e explicando 23,7%
da variância total (a = 0,89). Jâ o segundo fator, foi
composto por 6 iterts, com saturaçöes variando de 0,35 a
0,47, eigenvalue de 1,1, tendo explicado 3,7% da variância
total (a = 0,62). Estes resultados comprovam a
bidimensionalidade da medida. Os estudos sobre
ajustamento intercultural têm considerado aspectos
psicolögicos (afetivos) e söcio-culturais
(comportamentais) da adaptaçâo. Assim, a emergência da
dimensâo cognitiva pode expandir esta ârea de anélise.
Neste sentido, esta medida pode contribuir para o

421

TEP 24 CONSTRUG O E VALIDAG O DE UMA
ESCALA DE BEM-ESTAR SUBJETIVO. Bartholomeu Tôrres
Trkcoli (PbD), Luiz Pasquali (Docteur), Anelise Salazar
Albuquerque** , Crfslfcnc Faiad de Moura-, Tiago Gfllptib
CavalcantiqlLaboratôrio de Pesquisa cn; Avaliaçt'io e Medida -
LabPAM, Departamento de Psicologia Social e Jo Trabalho -
Universidaâe de Brast-lia, UnB, Bras 'llia - Df.)

A questâo sobre o que faz o ser humano feliz tem sido
uma grande preocupaçâo mundial e fonte de muitas
discordâncias. Apesar das ciências humanas
reconhecerem que a felicidade é a meta fundamental da
vida, ainda hâ pouco progresso com relaçâo à
compreensâo da felicidade ou bem-estar subjetivo. Bem-
estar vem sendo encarado como algo que se refere à forma
como as pessoas vivenciam, compreendem e avaliam suas
vidas. De acordo com a literatura mais recente na ârea,
elevado bem-estar subjetivo é composto de freqûentes
experiências emocionais positivas (afeto positivo), faras
emoçöes negativas (afeto negativo) e satisfaçâo em muitos
aspectos da vida, bem como expressa satisfaçâo da vida
como um todo. Com base neste referencial teörico e tendo
em vista a escassez de irstrumentos de mensuraçâo deste
constmto na realidade brasileira, optou-se pela construçâo
de um instrumento a partir de escalas existentes e da
formulaçâo de novos itens. A versâo final ficou
constitufda de 69 itens, divididos em duas subescalas. A
primeira, com 54 itens, tipo Likert de cinco pontos, onde 1
= nem um pouco e 5 = extremamente. A segunda, com 15
itens, a escala Likert variava de 1 = discordo plenamente a
5 = concordo plenamente. Foram 825 sujeitos de uma
instituiçâo ptiblica do Distrito Federal, 610 homens e 199
mulheres, nfvel söcio econôrnico médio, solteiros e
casados, faixa etâria entre 20 e 40 anos. Foram feitas as
anâlises dos componentes principais e a anâlise fatorial,
com o programa SPSS 10.0 for windows. A partir da
anâlise dos componentes principais, observou-se a
presença de um fator geral e mais três sub-fatores. A
anélise fatorial subsequente mostrou que o fator gerat
denominado bem-estar subjetivo, é composto pelos 69
itens do instrumento, responde por 34,7% da variância e
seu fndice de fidedignidade (alfa de Cronbach) é de 0,97.
O fator 01 (''afeto positivo'') é composto por 25 iterts,
responde por 25% da variância e seu alfa é de 0,96. O fator
02 (''afeto negativo'') é composto por 27 iterts, responde
por 24,76% da variância e seu alfa é de 0,96. Por fim, o
fator 03 (''mtisfaçâo com a vida versus irtsatisfaçâo com a
vida'') é composto por 18 iters, responde por 22,93% da
variância e seu alfa é de 0,92. Utilizou-se a Teoria de
Resposta ao ltem (TRI) através do programa Parscale,
obtendo-se a média de 1,004 e desvio padrâo de 0,627
para o parâmetro de discriminaçâo, o que demorkstra que
o irtstrumento discrimina bem as pessoas com opiniöes
diferentes frente ao cortstruto. Obteve-se a média de -0,049
e desvio padrâo de 1,696 para o parâmetro da dificuldade,
o que demortstra que a dificuldade dos iterts é mediana.
De acordo com os resultados obtidos, percebe-se uma
relaçâo muito pröxima entre o que afirma a teoria e os
fatores do instrumento constnzfdo, o que significa que a
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escala de fato mede o que se propöe a medir em uma
amostra brasileira. Portanto, os objetivos deste estudo
foram alcançados, obtendo-se um instrumento vâlido de
mensuraçào do que popularmente se denomina
''felicidade''.

CNPq

Palavras-chave: benvestar subjetivo; f#f0 positivo; J#l0
negativo, scffs/iffib com a vida

#cJ2/?at?J de Comunicaçâo Cientf' lca
pensamento esotérico do que as mulheres. Esta relaçâo
inverte-se para os participantes com idade acima dos 35
anos; as mulheres dessa faixa et/ria relataram maior uso
do pertsamento esotérico. Por flltimo, foram elaboradas
tabelas de normatizaçao dos dados dos 789 policiais civis,
divididos por sexth faixa et/ria e estado civil.

Pesquisa realizada com apoio do CNPq

Palavras-chave: nledida de ccping, 'pclifkftib de instrumento,
a/rraclïz/f#p

TEP 25 INVENT/RIO DO PENSAMENTO
CONSTRUTIVO REDUZIDO. Bartholomeu Tôrres Trkcoli
(PbD), Luïz Pasquali (Docteur), Stella Cristiana Moraes
PereirayLaboratôrio de Pesquisa em Apc/iflffib e Medida -
LabPAM, Dqmrtamento de Psicoloqia Social e ffo Trabalho -
Universidade de Brasilia, UnB, Brasllia-Dlb)

TEP 26 O INVENTXRIO FATORIAL DOS CINCO
FATORES DE PERSONALIDADE NA SELEG O DE
PESSOAL. Bartholomeu T. Trkcoli (PhD), Prfsdllc Caribé
.%/J?.t7J?JJ', Tatiana S'CI/CHrIC de Vasconcelos- (Laboratério de
Pesquisa cpl Avaliaçàb e Medida - LabPAM, Departamento de
Psicologia 50cic1 e do Trflfllhc, Universidade de Brasl-lia -
Brast-lia - DF)

Este trabalho teve como objetivo principal dar
continuidade ao processo de construçâo e validaçâo do
Inventério Fatorial dos Cinco Fatores de Personalidade -
ICFP-R. Trata-se de um irtstrumento de mertsuraçâo da
personalidade cortstnzfdo com base no M odelo dos Cinco
Grandes Fatores de Personalidade que tem alcançado
cortserkso no campo da psicologia da personalidade e
demonstrado estabilidade nas pesquisas realizadas em
diversas âreas, incluindo a seleçâo de pessoal. No ICFP-R,
a personalidade é mertsurada em cinco dimertsöes:
Extroversâo, Irtstabilidade Emocional, Cortscienciosidade,
Abertura e Cordialidade. Na primeira etapa do estudo,
houve a aplicaç:o de uma versâo do ICFP-R com 116 itens
numa amostra de 743 sujeitos de nfvel médio submetidos
a um processo seletivo. Na segtmda etapa, o ICFP-R foi
aplicado juntamente com uma Auto-avaliaçâo de
desempenho (cortstrufda com base em anâlises do cargo
agente de polfcia) e o inventârio CTI-S (Constructive
Thinking Inventory) que avalia a inteligência experiencial,
composto por sete escalas: Pensamento Construtivo
Global, Coping Emocional, Coping Comportamental,
Pertsamento Categörico, Pensamento Supersticioso,
Pensamento Esotérico e Otimismo Ingênuo. Esta aplicaçâo
ocorreu em uma amostra de 814 policiais civis do Distrito
Federal. A anâlise dos dados obtidos na primeira etapa
revelou uma e-stnlttlra fatorial confirmando os dnco
fatores do ICFP-R. Entretanto, essa soluçâo descartava 37
iterts dos 116, tomando necessârias aplicaçöes em
amostras diferenciadas para verificar novamente a
estrutura fatorial do instrumento, o que foi realizado na
segunda etapa do estudo. Os resultados obtidos a partir
dos dados desta segunda etapa indicaram também uma
estrutura fatorial com cinco fatores, descartando apenas
13 iterts. Correlaçöes entre o ICFP-R, o CTI-S e a Auto-
avaliaçâo de desempenho indicaram: (1) os sujeitos com
baixos escores no Pertsamento Construtivo Global e no
Coping Comportamental apresentam baixa Cordialidade,
isto é, acreditam que comportam-se de maneira
inadequada frente às normas sociais; (2) pessoas com altos
fndices de Pensamento Cortstrutivo Global, de Coping
Emocional e Comportamental descrevem-se como
indivfduos com alta estabilidade emocional; e (3) pessoas
que se avaliam com melhores desempenhos em suas
atividades na Polfcia Civil sâo também aquelas com altos
escores no fator Cortscienciosidade, avaliando-se como
indivfduos mais resportsâveis, que cumprem
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Coping tem sido definido como o conjunto de habilidades
utilizadas yelo indivfduo para lidar com o estresse
cotidiano. E um conceito genérico que inclui percepçâo
adaptativa, copzkâo, emoçâo e comportamento. Nfveis
adaptativos de coping implicam que o indivfduo perusa e
se comporta da melhor forma possfvel diante de sittlaçöes
estressantes. A versâo reduzida da versâo brasileira do
Inventârio do Pertsamento Constnltivo (CTI-S) é um
irtstrumento constitufdo por 52 iterts acompanhados de
escalas tipo Likert (onde 1 = completamente falsa e 5 =
completamente verdadeira). 0s 52 itens do CTLS sâo
divididos em uma escala global bipolar e seis subescalas
semi-independentes: coping emocional, coping
comportamental, pensamento categörico, pertsamento
esotérico, pensamento supersticioso e otimismo ingênuo.
O presente estudo foi realizado no contexto de uma
aplicaçao de uma bateria de testes psicolögicos aplicada
em uma amostra de 789 policiais civis do Distrito federal
(580 homens e 179 mulheres). Os resultados do CTI-S
foram submetidos à anâlise de variância multivariada
(MANOVA) onde as variâveis gênero, três faixas etârias e
estado civil (solteiro, casado, separado) entraram como
variéveis independentes e os sete fndices representativos
das dimensöes do CTI-S como variâveis dependentes. Os
resultados da MANOVA 2X3X3 indicaram um efeito
principal significativo para a variével estado civil e uma
interaçâo significativa de terceira ordem envolvendo
gênero, estado civil e faixas de idade. Anélises adicionais
revelaram que os três nfveis da variâvel estado civil
diferem na variâvel persamento esotérico. Os casados
apresentaram a menor média de uso do pertsamento
esotérico quando comparados com os solteiros e os
separados. Estes tiltimos nâo diferiram entre si. A
interaçâo de terceira ordem também ocorreu na variâvel
pensamento esotérico. M ulheres solteiras até 35 anos de
idade relatam maior uso do pertsamento esotérico do que
os homerts jovens. Estes resultados sâo invertidos apenas
nos participantes com idade acima de 35 anos. Nessa faixa
etéria, os homens é que relataram maior uso da estratégia
pensamento esotérico. Este padrâo de resultados nâo se
mantém para os casados e os separados. Os homens
casados mais joverts (até 30 anos) sâo os que relataram
maior uso do pensamento esotérico. Acima de 30 anos, as
mulheres casadas sâo as que relataram maior uso do
pensamento esotérico. Quanto aos separados, o ntimero
de participantes joverts (até 30 anos) foi irtsuficiente para
qualquer anélise mais conclusiva. Jé os homens separados
com idade entre 30 e 35 anos relataram maior uso do
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corretamente prazos e deveres. Esses dados apontam para
a validade convergente do ICFP-R, indicando a
adequaçào de sua utilizaçào na ârea de seleçâo de pessoal.

Pesquisa realizada com o apoio do CNPq

- Resumos de Ctmvnïct7ftb Cientvca
TEP 28 A REPRESENTACAO DA NATUREZA
ANIMADA NO TESTE DE WARTEGG. Vera Regina
Berlinck** (Instituto de Psicologia da USP)
O Teste de Wartegg (WZ1) é uma técnica projetiva de
completamento de desenhos. Este estudo tem por objetivo
identificar as freqflências dos contetidos de natureza
animada em uma amostra de adultos com escolaridade
universitâria de Sâo Paulo. Kinget (1952) diferencia os
contetidos no WZT a partir do valor que a representaçâo
adquire no desenho. Define as diferentes categorias de
conteûdo que variam desde aspectos nào representativos
até os representativos, classificando-os em Rabiscos,
Abstraçöes e Figuras. As Figuras podem ser de dois tipos:
da Realidade, composta por Natureza e Objetos, e da
Fantasia que podem ser: Fantasias Imaginativas (Branca
de Neve, Papai Noel, Cebolinha), Fantasmas e Desenhos
Simbölicos (bandeira, coraçio, etc). A Natureza
subdivide-se em: Animada e Inanimada. Os desenhos de
Natureza Animada indicam recursos positivos de
integraçâo e de ajustamento da personalidade, do carâter
vital da experiência através do tipo de envolvimento e de
empatia. O predomfnio de Natureza Animada indica
sociabilidade, versatilidade e disposkâo para atuar com
alegria, vivacidade e com interesse por assuntos do
mundo orgânico. A ausência indica pouco interesse por
relacionamentos, reduzida afinidade com pessoas e
animais, baixa receptividade emocional e inibkâo aguda.
Os desenhos de animais expressam tendências, desejos ou
preocupaçöes onde os sentimentos sâo expressos de
forma indireta. Na ausência de figura humana, os
desenhos de animais indicam a dificuldade nos
relacionamentos sociais. A amostra foi composta de 200
adultos com nfvel universitârio, metade de cada sexo. Dos
1600 desenhos (200 x 8) estudados (2050 contetidos) 81,8%
representam a realidade. Os desenhos de Natureza
Animada estào presentes em cerca de um quarto dos
desenhos (27,30/0), sendo 27,8% no sexo masculino e 26,8%
no feminino. Coasiderando o total de contetidos, cortstata-
se que mais da metade das respostas de Realismo é de
Objetos (54,60/0), seguido de Natureza Animada (26,0:4.
As distribuköes por sexos sào bem semelhantes às de
toda amostra. Dos desenhos de Natureza Animada, 807%
sâo de figuras humanas e a porcentagem de animais é
19,7%. A diferença entre as freqitências de humanos e
animais é significante para toda a amostra (t = 12,707; p <
0,001). Comparando as diferenças entre os sexos, verifica-
se que as diferenças sâo significantes (t = 2,121; p < 0,04),
sendo que as mulheres apresentam uma freqttência um
pouco maior de contetido animal (23,8/4, do que os
homens (15,80/4. O conteûdo humano é maior para o sexo
masculino (84,20/4, do que para o feminino (76,20/0). O
campo onde aparece maior freqùência de humanos é o 2
(67,50/0) e para os animais sâo os campos 2 (12,5t$) e 7
(11,50/4. Considerando-se o total de respostas nos oito
campos (1600), corkstata-se que a freqitência de Animais é
rara, pois se constitui em 5,4% do total de conteûdos
(2050). Nos sujeitos masculinos, a incidência de animais é
de 4,4% e nos femininos é de 6,4%. O resultados obtidos
permitem estabelecer parâmetros para a representaçâo de
figuras humanas e animais na interpretaçâo do Teste de
W artegg.

Palavras-chave: modelo dos cinct? fatores de personalidade;
medidas ca; psicologia; sckffib de pessoal.

TEP 27 ANXLISE DAS RESPOSTAS NO Z-TESTE
POR REGIAO E SEXO EM SELEG O DE PESSOAL.
Cristiane Faiad de M oura*, Liziane Castilhos de Oliveira
Freitas*, Luiz Pasquali (Docteurl.lDepartamento de Psicologia
Social e do Trabalho, L;Iàt?rcléHo de peyuisa tr/?l Avaliaçt'ib e
Medida - LabPAM, Universidade de Bras 'llia, Brasilia-DF)

O Z-teste é um teste projetivo de personalidade criado
para ser usado em seleçâo de pessoal. No Brasil, tem sido
utilizado em grandes seleçöes coletivas de pessoal,
avaliando a estrutura e a dinâmica da personalidade. O
objetivo deste estudo foi analisar o nûmero e o tipo de
respostas dos sujeitos para uma anâlise do perfil da
amostra em relaçâo às variéveis sexo e regiöes geogrâficas
brasileiras. A amostra foi composta por 2412 homens e
536 mulheres com terceiro grau completo de escolaridade,
em situaçâo de seleçâo de pessoal. O teste foi aplicado de
forma padronizada para a aplicaçâo coletiva em todos os
estados brasileiros. Os testes foram corrigidos por uma
equipe de psicölogos treinados para a padronizaçâo do
processo de correçâo, atendendo o critério de dois
avaliadores por teste. Foi realizada uma anâlise da
variância em delineamento fatorial. As variâveis
independentes foram regiâo geogrâfica e sexo e as
dependentes foram o ntimero de respostas e as categorias
G D, Dd, M e FM. A regiâo norte foi analisada, mas sua
amostra nâo foi suficiente para anâlises comparativas. Os
dados mostraram que as médias dos nûmeros de
respostas dos sujeitos, interpretados como capacidade de
desempenho e produçào, na regiâo nordeste foram
significativamente maiores que na regiao sudeste, além de
que houve diferença significativa entre os sexos. Na
regiâo sul, a média de respostas das mulheres foi menor
que a dos homens e nas demais regiöes observou-se que
as mulheres deram maior ntîmero de respostas. As
respostas que implicam em percepçâo de conjunto (G),
capacidade de anâlise e senso de organizaçâo (Dd) e
dinamismo (FM) nâo mostraram diferenças significativas
quanto às variâveis regiâo e sexo. As respostas D que
caracterizam discem imento mostraram uma diferença
altamente significativa para a variâvel regiâo e para a
interaçâo entre a regiâo e o sexo. As respostas que
implicam em espontaneidade e capacidade de adaptaçâo
ao meio extemo (M) nâo apresentaram interaçâo
significativa entre sexo e regiâo, mas a regiâo nordeste
mostrou uma média significativamente maior que às
demais regiôes. A categoria S, indicadora de arsiedade
simacional, nâo mostrou correlaçâo significativa para sexo
e regiâo, mas comparada às tabelas de normatizaçâo
existentes no mercado, obseN ou-se que nesta amostra a
média do S foi mais alta. Estes resultados indicam a
necessidade de um estudo mais aprofundado da relaçâo
dessas variâveis e sugere uma atualizaçâo da tabela de
normatizaçzo.
Palavras-chave: Z-teste, S& ff-ft? de Pessoal, Psiconletria. TEP 29 O EFEITO BARNUM EM UM A AM OSTRA

BRASILEIIG . Guenia Bunchaft (Doutoranda c>l1 Psicologia -
UERJ; Professora do Departamento de Psicclcgi;l da
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Universidade Fetkral do Rio de Janeiro e IIII Universiâade
Estécio de SJ - R/); Rosalee Crespo lstoelcoorienadora e
Projessora ;l0 Departamento de Psicologia da Universidade
Estido de SJ - R/) e UJ//HC Marques (Professora do
Departamento de Psicologia da Universidade Estkio de S'J - R,J)

- Resumos de Cplo7gzlfcl(.lo Cientlf' lca
l?lslm/ncnlos tk â'pzillff'fo Psicol6gica, Dnincrsifkdc do Vale
fb Rio dos sfnosl
Na avaliaçâo psicolögica para seleçâo de pessoal, estâo
sendo introduzidos irtstrumentos que trazem uma nova
noçâo de ''estilos'' de personalidade. As empresas que
realizam um processo seletivo para seu quadro de
funcionsrios necessitam de um ''perfil'' de candidato.
Nesta perspectiva encontra-se o trabalho de Theodore
Millon, psicölogo americano, que desenvolveu o MIPS
(lnventârio Millon de Estilos de Personalidade), uma
forma atualizada de avaliaçào dos estilos normais de
personalidade, muito utilizada em processos de seleçâo
de pessoal ncs EUA, Espanha e Argentina. O objetivo
deste trabalho é apresentar dados da validaçâo deste
instrumento em processos seletivos no Brasil, assim como
mostrar correlaçöes entre as escalas do MIPS e do lFP
(Inventério Fatorial de Personalidadel- que jâ é um
instrumento de avaliaçâo de personalidade bastante
utilizado no Brasil.
O MIPS (Inventârio Millon de Estilos de Personalidade) é
um inventârio composto de 180 itens, para os quais se
responde verdadeiro ou falso. Seu objetivo é avaliar a
personalidade de indivfduos com funcionamento normal,
com idade acima de 18 anos. O nfvel de conhecimento
necessârio para responder a todos os iterts corresponde ao
primeiro ano do ensino médio e utiliza-se um tempo
médio de 30 minutos para concluf-lo. Os itens abordam
situaçöes que as pessoas comumente experienciam,
evidenciando sua maneira de perceber, sentir e agir
perante o mundo que as rodeia. O inventârio abrange três
âreas da personalidade: metas motivacionais, modos
cognitivos e relaçöes interpessoais, mostrando estilos de
hmcionamento do sujeito. Atualmente o MIPS encontra-se
na fase de validaçâo tendo sido aplicado em uma amostra
de 379 sujeitos participantes de um processo seletivo
estadual.
Observou-se que 224 sujeitos da amostra eram do sexo
masculino (44,8 %) e 155 sexo feminino, com idades de 18
aos 55 anos e escolaridade entre ertsino médio completo
ao superior incompleto (303). A partir de seus resultados
sâo apresentadas as tabelas de correlaçâo entre os iterks,
com descrkâo dos principais fatores relacionados e o peso
de cada item em sua correlaçâo. Os dados permitem
identificar a relaçâo entre as escalas e a consistência
intema destas tomando como base os resultados
americanos, espanhöis e argentinos. Em relaçâo a
aplicaçâo do IFP nâo verificou-se correlaçöes
significativas, bem como médias ou fortes, entre os
diferentes fatores.
O trabalho de adaptaç:o do MIPS tem seu seguimento
voltado para os estudos de validaçâo (estudos de critério e
contetido) buscando compreender sua relaçâo com outros
instnlmentos de avaliaçâo da personalidade. Segue-se
também avaliaçöes objetivando-se as anâlises de precisao
dos fatores do teste.

O presente estudo consiste em uma comunicaçào
cientffica acerca da pregnância do Efeito Barnum em um
contexto brasileiro. O Efeito Bamum cortsiste na aceitaçao
como verdadeiras de descriçöes de personalidade fictfcias,
formuladas sob a forma de frases vagas, genéricas,
ambfguas e aplicsveis à maioria das pessoas. As
investigaçöes relativas às varisveis que influem no Efeito
Barnum evidenciaram que; a) as mulheres aceitam
significativamente mais do que os homens descrköes de
personalidade fictfcias; b) o' grau de sofisticaçâo do sujeito
e o tipo de procedimento utilizado na avaliaçâo nâo
afetam a aceitaçlo de descrköes de personalidade
fictfcias; c) o status alto do aplicador/interpretador
favorece a aceitaçâo de feedbacks negativos; e d) a
apresentaçào do feedback como tendo sido feito
especialmente para o sujeito e a generalidade das
afirmativas acentuam a aceitaçào dos feedbacks. Foi
realizada uma réplica ao primeiro estudo cientffico sobre
o assunto, conduzido por Forer. Nossa amostra foi
composta de estudantes universitârios e o estudo foi feito
em duas etapas ou sessöes. Foi inicialmente solicitada a
colaboraçâo de um professor do curso de Fisioterapia da
Universidade Estâcio de Sâ que pudesse ceder parte do
horârio de sua aula. Na primeira sessâo, solicitava-se aos
alunos que colaborassem com a pesquisa enunciando o
seu signo ao ser feita a chamada pelo professor, que era
anotado em uma cöpia da pauta de chamada. Apös a
anotaçâo dos signos, os alunos eram avisados de que o
estudo teria continuidade numa pröxima aula. Na
segunda sessâo, uma semana depois, na mesma sala de
aula em que era lecionada a mesma disciplina pelo
mesmo professor, solicitou-se aos alunos que novamente
colaborassem com o estudo. O mesmo examinador
entregou entào uma folha com frases referentes a
caracterfsticas de personalidade, utilizando-se o modelo
proposto por Forer em seu primeiro estudo acerca do
Efeito Bamum. Em ambas as sessöes os sujeitos foram
advertidos quanto à privacidade de suas respostas e que
os resultados do estudo sö seriam divulgados com a sua
concordância. Obteve-se resultados similares ao de Forer,
ou seja, os alunos avaliaram que as frayes descreveriam
muito bem a personalidade de cada um deles. Sâo
discutidas a importância dos resultados encontrados para
a validaçâo de instrumentos de avaliaçâo de
personalidade, assim como a fal/cia da validaçâo pessoal.

Palavras-chave: Efeito Barnum, tdftfflff7o pessoal, astrologia.

TEP 30 AVALIAIAO DE PEKSONALIDADE EM UM
PROCESSO DE SELEIAO. Clarissa Socal &?w*, Janaina
Castro NH/-fez c Joâ'o Carlos Alchieri (Lcl7orclJHn de

Palavras-chave: avaliaçâ'o psicolôgica, inslm nlcnlps de
cpclfnffib da personalidade, fnt/cnflrïo M illon de Estilos de P
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Pm TEATIG NDO. Maria de Lourdes Freitas Souza
(N;1ckc tk fsllfdcs da Terceira Idade - NETI, Coordenadoria de
Extensno, Deprlcnlcnlp de Psicologia, Universidade Federal de
Santa Catarina, FloHc?1#o/fs - SC)

O objetivo geral desse projeto de extensâo foi o de realizar
um trabalho de grupo psicoteràpico, na abordagem
psicodramâtica, com pessoas a partir de 50 anos de idade,
de ambos os sexos e previamente irtscritos no NETI Os
objetivos especfficos foram: possibilitar o auto-
conhecimento; despertar o auto-cuidado; desenvolver
espontaneidade, criatividade e a relaçào télica,
possibilitando um envelhecimento saudlvel; levar os
participantes a uma retomada de seus papéis sociais, bem
como à criaç:o de novos papéis; treinar esmdantes de
psicologia de 8a a 10a fase na pr4tica de psicologia clfnica,
com base no uso de estratégias psicodramâticas. O critério
de constitukâo é de, no mfnimo, 3 e, no mâximo, 12
pessoas. O processo se inicia com a irkscrkào no NETI;
logo apös é realizada uma entrevista individual, onde sâo
selecionados os casos que possam ser, mais facilmente,
trabalhados em grupo. Apös, passam a acontecer, entâo,
uma sessâo semanal de gnlpo com duas horas de
duraçao. Inicialmente o gnzpo é ''dirigido'' (termo usado
no psicodrama para aquele que ocupa o papel de
terapeuta) pela professora supervisora, enquanto as
estagiârias observam e desempenham o papel de
ajudantes terapêuticos tno psicodrama, egos auxiliares).
Gradualmente a professora supervisora passa a direçao
para uma dupla de estagisrias, retirando-se,
gradativamente, do gnlpo. O tempo de duraçâo do grupo
é de dois semestres letivos com a possibilidade de
reingresso dos antigos membros no grupo no ano
seguinte, quando serâo introduzidos novos membros. Nas
estratégias utilizadas prioriza-se a utilizaçào de jogos
dramlticos para dar leveza e ludicidade, reduzindo assim
o impacto emocional, tâo perigoso nesta faixa etéria e o
treinamento de alunos nos papéis de egos auxiliares e
terapeutas ou diretores do psicodrama, nas supervisöes e
no exercfcio real de seus papéis no grupo terapêutico. Os
resultados esperados sào: treinamento dos alunos nos
papéis de ego auxiliar e de diretor (terapeuta); em relaçâo
aos integrantes dos grupos, melhor autoconhecimento,
autocuidado, desenvolvimento psico-social saudével,
espontaneidade e criatividade de novas formas de
interaçöes sociais (novos papéis sociais) que facilitarao a
realizaçâo de seus projetos de vida.
Palavras-chave: Grupo terapêutico; Psicodrama; Terceira
idade.

para a busca da singularidade e valorizaçâo pröpria
daquela realidade. As atividades sào desenvolvidas junto
à Associaçio dos Amigos do Centro de Atividades
Comunitàrias Chico Mendes, criada em 1992, que almeja a
colkstruçâo de açöes conjuntas que oportunizem a
populaçâo resgatar a dignidade, humanizar as relaçôes e
construir cidadania. O Projeto de Extertsâo Universitsria,
iniciado em 20û1, tem por objetivo auxilié-la nesses ideais.
Sabendo-se que a apropriaçâo espacial intervém na
definkào da identidade, o desafio desse projeto estâ em
mediar as relaçôes humanas a fim de que valores
individualistas e de degradaçzo humano-ambiental dêem
lugar a formas de cooperaçào, cortservaçâo e participaçâo
social. Entende-se que o investimento afetivo no local de
moradia contribui na construçâo de identidades, apego e
cuidado com o lugar. O trabalho centra-se nas relaçöes
entre crianças e adolescentes e com o local de moradia. Os
encontros realizados possibilitaram identificar no gnlpo a
presença de agressividade, relaçöes interpessoais
conflitantes, falta de limites, sentimento de inferioridade,
dificuldade de expressâo, erotizaçâo precoce, resistência à
criaçao de vfnculo, competitividade e desvalorizaçâo do
outro. As atividades foram organizadas a fim de que
permitissem melhorar a interaçâo, assim como intervir em
condutas conflitantes. Os encontros organizados sob a
forma de passeios, oficinas, dramatizaçâo, visitas a
museus e parques, entre outros, integraram o grupo,
especialmente através de reflexöes acerca da sua condkào
de moradia. Com algum tempo de trabalho e, apös ter
ultrapassado a resistência à criaçâo de vfnculo, pode-se
observar algumas mudanças de comportamento do grupo
e deste com os espaços de convfvio. O grupo tomou-se
coeso e cooperativo, sem que seus integrantes tenham
perdido a individualidade. As brincadeiras tornaram-se
compartilhadas, assim como os brinquedos e materiais
artfsticos e pedagögicos; o espaço do outro passou a ser
respeitado, sem que para isso fosse necessârio usar da
agressâo; a auto-estima aos poucos estâ sendo
resgatada/construfda e, com isso, a participaçâo daqueles
que antes se achavam incapazes se intertsifica a cada
encontro. Finalizando, o trabalho tem sido bem recebido
na Comunidade e continua na busca de seus objetivos.
Palavras-chave: Psicologia ambiental; Iâentidade;
Comunidade; AMB; Psicologia ambiental

PP 2 RELAG O SUCIO-ESPACIAL E
DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE DE LUGAR
NA COMUNIDADE CHICO MENDES, BAIRRO MONTE
CRISTO - FLORIANUPOLIS. Giordana Machado da Luz;
ZAHCAI: Kuhnen (Coordenadoria de Extensno, Departamento de
Psicoloqia, Universidade Federal de Santa Catarina,
Fforftmoplis - SC)

PP 3 SERWCO DE ATENDIMEX O
PSICOLX ICO DA UNIW KSIDADE FEDEM L DE
SANTA CATAIUNA: 25 ANOS DE EU ENSAO
UNIVEIISIT/RIA. Josl Luiz Crivelatti de Abreu
(Coordenadoria de Extensâo, Departamento de Psicologia,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florffmdplis - SC)

O Servko de Atendimento Psicolögico (SAPSI), da
Universidade Federal de Santa Catarina, presta servkos
de Psicologia à comurtidade e constitui-se em importante
local para a realizaçâo de estâgios e pesquisas em sua ârea
de atuaçâo. Atualmente, o SAPSI abrange projetos de
extertsâo dedicados à psicoterapia de adultos,
adolescentes e crianças em esquemas de atendimento
individual e de gnlpo, de casais e de faml-lia;
acompanhamento a dependentes qufmicos, bem como
orientaçâo profissional para o vestibular e para superaçâo
de dificuldades de aprendizagem de crianças em idade
escolar. Oferece, ainda, lugar para as atividades dos
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A comunidade Chico Mendes, situada entre os
municfpios de Florianöpolis e Sào José é considerada uma
das mais pobres e violentas da Grande Florianöpolis. Esse
trabalho, contudo, nâo estâ pautado nas vârias
generalizaçöes ou conhecimentos pré-elaborados acerca
do que seja uma comunidade empobrecida, mas volta-se
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grupos de crescimento pessoal para o Ntîcleo da Terceira
Idade (NETI). As atividades no SAPSI sâo desenvolvidas
por oito professores, uma psicöloga, cinco funcionârias e
cinqûenta e três estagiârios, em três t'urnos, vinculados ao
Departamento de Psicologia. O SAPSI atendeu, até junho
de 2002, mais de 100 clientes, oriundos de ampla gama da
populaçâo, destacando-se estudantes da UFSC e pessoas
de médio e baixo poder aquisitivo de Florianöpolis. e
proximidades. A demanda por servkos psicolögicos
gratuitos na regiâo ultrapassa em muito a capacidade de
atendimento do SAPSI, com espera de até seis meses para
o infcio do servko, procurado por aproximadamente 250
pessoas de uma lista de espera. Ao longo dos seus 25 anos
de attlaçâo, o SAPSI tem sido reconhecido e valorizado
pelos diferentes setores da Universidade, por outras
instituköes e pela populaçâo da regiào metropolitana de
Florianöpolis.

Palavras-chave: Senho de atendimento psicolégico;
Atendimento comunitério; Estigios.

Resùmos de Ctmllnïclçtlp Cientlf' lca
dlividas no processo de hospitalizaçâo, violência e maus
tratos, alta hospitalar, distanciamento da farmelia, entre
outros.

Palavras-chave: hcompanhantes; Erl/errll/rf/ pediâttica.

PP4 GRUPOS DE ACOMPANHANJES EM
ENFERMARIA PEDIXTRICA - UMA EXPERIENCIA EM
PSICOLCMIA. Daniela Mondardo, Claudete Marcon, Jadete
R. Gonçalves (Coordenadoria de Extensâb, Departamento de
Psicologia, Universidade Federal de Santa CfllflH?w,
Florian6polis - SC)

A viabilizaçâo de grupos temâticos com mâès e
acompanhantes é uma das atividades desenvolvidas pela
Psicologia na Enfermaria Pedistrica do Hospital
Universitârio. Essa atividade é de extrema importância
para a adaptaçâo dos acompanhantes à enfermaria, pois
e1a tem como objetivo proporcionar um espaço onde eles
possam discutir sobre seus problemas frente a
hospitalizaçâo e receber informaçöes que vào auxiliâ-los,
nâo sö durante sua estada no hospital, como também na
volta para casa e, dessa forma, minimizando as
artsiedades presentes em uma vivência hospitalar. Os
temas abordados nesses grupos s;o escolhidos a partir de
uma escuta prévia à demanda dos pröprios
acompanhantes durante o processo de hospitalizaçâo. Os
encontros sâo realizados mertsalmente no refeitörio da
Enfermaria Pediâtrica. Todos os pais e acompanhantes sâo
previamente avisados da temâtica que serâ discutida e
convidados a participar dos grupos. A participaçâo média
é de 11 acompanhantes por encontro. Os grupos sâo
planejados e coordenados pelas estagiârias de Psicologia e
podem contar com a presença de profissionais ou
estagiârios de outras âreas, confonne a especificidade.
Durante os encontros sâo utilizados diferentes recursos

PP 6

como cartazes, fantoches, teatro ou atividades Mdicas com
os acompanhantes. Durante as atividades grupais
ocorrem discussâo, troca de experiências, de idéias e
repasse de informaçöes. Através dessa interaçâo tem-se
proporcionado a desmistificaçâo de fantasias e a
diminukâo da ansiedade frente a situaçöes de desafio que
os pais, juntamente com seus filhos, precisam enfrentar.
Tem-se observado, também, que os acompanhantes
efetivamente vêm se beneficiando desta experiência,
apresentando, como resultado, um relacionamento com a
equipe de satide mais colaborativo e, com a criança, mais
tolerante e participativo, contdbuindo, dessa maneira,
para o estabelecimento de um processo de hospitalizaçâo
mais saudével. Algurs dos temas abordados sâo:
sexualidade infantil, prevençâo de acidentes domésticos,
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PP 5 CUIISO DE FORMAG O DE MONITORES
DX AG O GERONTOLX ICA. Maria de Lourdes Freitas
Souza; Neusa Mendes Guedes; Virginia Grlïncn/cl;l (Nûcleo de
Eslzfdn da Terceira Idade, Coordenadoria de fxlc?lsfib,
Departamento de Psicologia, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florian6polis - SC)

O objetivo deste curso de formaçâo é o de preparar
pessoas da comunidade para realizar trabalho social na
ârea gerontolögica, capacitando seus alunos a planejar e
executar programas voltados à terceira idade. A ementa é
promover o desenvolvimento, a integraçâo social e
comunitâria das pessoas da terceira idade, através da
qualificaçâo, estimulando a criaçâo de novos
conhecimentos. A carga horéria do curso é de 450 horas
aula (variando de acordo com as atividades
extracurriculares). O pûblico alvo sâo pessoas com 50
anos ou mais. A duraçao é de 6 semestres com 4 horas
aula semanais. A grade é composta das disciplinas
(teöricas e praticas) gerontologia; psicologia; filosofia;
antropologia; salide; sociologia aplicada à gerontologia;
direito; açào comunitéria; dinâmica de gnlpo 1; dinâmica
de grupo I1; metodologia da açâo gerontolögica e estégio
supervisionado. A metodologia utilizada baseia-se em
aulas expositivas dialogadas e vivencias para facilitar o
aprendizado. Os resultados, apös 11 anos de
hmcionamento e gerando uma demanda junto às
irtstituköes sociais, foram a formaçào de mais de 600
monitores, em 18 t'urmas. Os egressos do curso jâ criaram
a Associaçâo dos Monitores de Açâo Gerontolögica
(AMAG); o Centro de Estudantes do NETI (CENETI); o
Programa de Intercâmbio Comunitârio em Gerontologia
(PICG) e o Grupo de Apoio à Longevidade (GAL), todos
ligados ao Nlicleo de Estudos da Terceira Idade (NETI),
da UFSC, atingindo o objetivo de produçâo do
conhecimento psicolögico relativo à gerontologia e a
viabilizaçâo de um trabalho comunitârio com a terceira
idade, em nfvel estadual.

Palavras-chave: Educaçno permanente; Terceira idade;
M onitores

AS ATIVIDADES DE EXFENSâO DO
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DA
UM VEKSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA.
Daniela R. Schneider tcocrfknfltlrin de Extensâ'o,
Departamento de Psicologia, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianépolis - 5C)
A extertsâo cortsolidou-se como uma das principais âreas
de realizaçâo do compromisso social da Universidade.
Assim, o objetivo deste painel é apresentar, aos
participantes da Reuniâo Anual da SBP, no ano da
comemoraçâo do Jubileu de Prata do Departamento de
Psicologia, algumas das atividades de prestaçâo de
servko, destacando o compromisso social do atendimento
realizado junto à comunidade catarinertse. Para isso, o
Departamento de Psicologia, através da Coordenadoria de
Extertsâo, tem realizado um conjunto importante de
projetos de prestaçâo de servkos em nfvel local e



XXXII Xepa/t'fp Anual de Psicologia
estadual. Esses projetos sâo de diferentes modalidades,
desde permanentes, com horas alocadas para o professor
no seu plano de trabalho, até projetos ocasionais,
remunerados ou nâo, como consultorias, assessorias,

tos além de participaçöesorganizaçâo de cursos e even ,
em eventos nacionais e internacionais por parte de
professores. No ano de 2002 temos, ao todo, 16 projetos
ermanentes, entre os quais: atendimentoP
psicoterapêutico individual, grupal, familiar, em
realizaçào no Servko de Atendimento Psicolögico (SAPSI)
da Universidade, em diferentes abordagens;
acompanhamento psicolögico no Hospital Universitârio e
Hospital Infantil; desenvolvimento psicolögico nas
interaçöes söcio-ambientais na comunidade Chico
Mendes; assessoria psicolögica em organizaçöes
solidârias; programas de formaçào de monitores e de
grupo terapêutico junto ao Nticleo da Terceira ldade
(NETI), entre outros. No ano de 2001, foram realizadas 65
atividades de exterksâo ocasionais, sendo que, destas, 20
foram de assessorias e cortsultorias remuneradas e 45 de
organizaçao de cursos, palestras e conferências. No ano de
2002, até o final do mês de maio, foram realizados 25
atividades de extensâo, sendo que, destas, 10 foram
remuneradas.

- Resumos de Comanicaçâo Cientl'flca
principalmente, na abordagem analftica - junguiana. O
grupo esté com algurts trabalhos em andamento, sendo
eles os seguintes: organizaçâo do Curso de Extensào
Universitâria ''A Obra de Carl Gustav Jung'', iniciado em
maio deste ano, ocorrendo semanalmente na PUCKS;
elaboraçâo de um livro abrangendo diversos temas dentro
da psicossomâtica; pesquisa intitulada ''Fatores
Psicossociais Pré - Existentes em M ulheres com Câncer de
Mama'', recebendo bolsa de iniciaçâo cientffica da PUCRS.
Vinculado também ao grupo, e coordenado pela
professora Marisa, estâ acontecendo o Curso de
Especializaçâo em Psiconcologia à Distância, através do
EAD-PUCRS (Educaçâo à Distância). O curso teve infcio
em maio deste ano e a data de término estâ prevista para
março de 2003. O grupo participa semanalmente de
seminérios de estudo sobre temas-chaves sobre psicologia
da saûde. O e-mail do grupo é mcampio@pucrs.br.

BIC-PUCKS

Palavras-chave: psicologia da saûde, psicossomética simbélica,
mente e cor/?c

Palavras-chave: Extensâb; Dep rfcnlcnln de Psicologia;
Universidade Federal de Santa Catarina

PP 8 UM A DAS FORM AS DE SE COM PREENDER
A TOXICOMANIA: UMA EXPEG NCIA DA CAMTI
Wânier Ribeiro; Aline Lc/vs; Alicia Barbosa; Angelita Mclc
(Clfnica de Atendimento Multidisciplinar à. Prevençâo e
ao Tratamento da Toxicomania, Newton Paiva, Belo
Horizonte- M.G.)
A CAMT foi inaugurada em 28/09/2000, em BH, com o
apoio do Unicentro Newton Paiva e enquanto projeto de
extensio vem prestando atendimento à comunidade tanto
na ârea de prevençào quanto na de tratamento. Ela teve
sua origem no desenvolvimento de projetos de estâgios
supervisionados, nessas duas éreas, oferecidos aos alunos
do curso de Psicologia do Unicentro. Tanto a prevençâo
quanto o tratamento têm como foco o ser-todo da pessoa e
devido a esta perspectiva foram convidadas outras âreas
do conhecimento - Psiquiatria, Farmâcia e Nutrkâo - para
o atendimento clfnico e para o atendimento integrado a
Pedagogia e Direito, contando, ainda, com outras Jreas
para desenvolverem programas de inclusâo social, através
de cursos profissionalizantes. O trabalho é realizado por
professores-supervisores e estagiérios bolsistas,
voluntédos e cuniculares dos seus respectivos cursos. Sob
este prisma, os alunos de psicologia passaram a
contemplar uma anélise psicolögica situada numa visâo
multidimensional da toxicomania. O eixo epistemolögico
que sustenta a prâtica psicolögica e psiquiâtrica é o
fenomenolögico-existencial. Acredita-se, assim, que para a
efetividade de um trabalho que vislumbre a totalidade
das estruturas do ser devem ser articuladas ''as estruturas
ontolögicas em seu sentido temporal'', estruturas estas
implfcitas no modo de ser de cada um. A anâlise
compreertsiva da toxicomania, a partir do método
fenomenolögico, confere um sentido genufno ao ser-
toxicômano, ora visto que se cortstitui num ser tinico e
particular, relacionando-se a kérios contextos: psicolögico,
biolögico, culmral, social, polftico, econômico, religioso,
etc. Perusando assim, tal anâlise é orientada por uma
possfvel visâo prévia do modo corkstitutivo das pessoas,
cortsiderando ''a unidade dos momentos estruturais
possfveis e pertinentes''. A abordagem metodolögica,
alicerçada pela matriz compreertsiva, pressupôe a
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PP 7 PSICOLX IA DA SAUDE: NA
INTERDEPENDZNCIA MENTE E COllPO.MCHSC Campio
Mûller, Claûdia Mara Bosetto &ncif*, Hericka Zogbi Iorge-,
Denise Nunes Mousquer-, Gelson Luis Roberto-, Vinkcius
Renato Thomi Ferreira*h Mlrcfc Maydana Corrêa*, Daniel
Miiller Caminha*, , Ludana Balestrin Redivo*, M anoela da
Costa Silva*, Martha Wallig Brusius Ludwig*, Melissa de Lima
Jkrfcs, Paula Pereira Krob* (PUC-RS)

O presente texto refere-se a uma comunicaçâo cientffica,
na qual apresentaremos nosso grupo, que teve infcio em
março de 2000. O mesmo tem como objetivo a pesquisa e
a intervençào, abrangendo temas como psicossomética,
psicooncologia, psiconeuroimunologia, espirimalidade e
os processos de cura, bem como bioética e psicologia. A
partir das pesquisas, busca-se maior qualidade de vida,
bem como prevençâo e prommâo de satide. O grtlpo é
composto por cinco mestrandos e seis alunos da
graduaçâo. Dos mestrandos, Clâudia tem como tema da
dissertaçào ''A representaçâo social da depressâo'';
Dertise, ''A representaçào subjetiva da imagem do corpo
em crianças com diagnöstico de leucemia''; Gelson, ''Os
processos psicöides relacionados ao mito de Sepé Tiaraju
e à tradkâo de cura no KS''; Hericka, ''Adaptaçâo de um
instrumento de qualidade de vida em pacientes com
doenças dermatolögicas'' e Vinfcius, ''A relaçâo familiar
do paciente com dermatite atöpica''. Os graduandos
Dartiel e Mârcia encontram-se no sepmdo semestre do
curso de psicologia, Manoela no terceiro, Paula no quarto,
Luciana e Martha no quinto. Participa também do grupo,
a psicöloga Melissa, que contribui no desenvolvimento
das pesquisas realizadas pelo grupo. A orientadora do
grupo é a professora Marisa Campio Miiller, doutora pela
PUC-SP- nticleo de Psicossomética e Psicologia
Hospitalar, com a tese: ''Um Estudo Psicossomâtico de
Pacientes com Vitiligo numa abordagem Analftica''. Em
termos de pesquisa, o grupo trabalha com metodologia
qualitativa e os pressupostos teöricos baseiam-se,
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descrkâo dos fenômenos a partir da representaçâo das
vivências concretas de cada pessoa, jâ que ''é situaçâo
bisica do homem estar no mundo como ente individual,
finito, sem deixar, no entanto, de ter possibilidades de
atividade, dentro de certo espaço mutâvel, limitado por
fronteiras coercitivas'' , os aspectos psicopatolögicos sào
cortsiderados como desvios, ou modificaçöes da estrutura
total de seu ser-no-mundo. Portanto, cada cliente
e os significados que ele atribui ao uso das drogas serào
analisados à luz de suas vivências que se cortstituem
enquanto totalidades abrangentes, ou seja, a constitukâo
da pessoa, a sua totalidade biogrsfica e a unidade da
doença. Estas totalidades serâo sempre relativas
acreditando-se que para o acompanhamento de cada
histöria de vida serào necessârias adequaçötws pertinentes
às questöes individuais. Fundamenta-se neste pressuposto
da fenomenologia, uma vez que ao analisar uma vivência
particular e concreta ''nào é possfvel descobrir essências
exatas, isto é, suscetfveis de uma determinaçào unfvoca,
mas essências morfolögicas, inexatas por essência e cujos
conceitos sào descritivos''. Assim, o atendimento,
focado numa relaçâo dialögica, valoriza as
particularidades da pessoa favorecendo a elucidaçao da
f'klnçào que o uso da droga possui.

- Resumos de Comunicaçâo Cientiflca
(6) Implantar novas metodologias de ensino das técnicas
de exame psicolögico e
(T Proporcionar condköes adequadas para o
desenvolvimento de prâticas e servkos na érea de
avaliaçâo psicolögica.
No momento, o Laboratörio desenvolve cinco de seis
projetos programados para o presente ano, sâo eles:
(1) Memöria de Trabalho e Diferenças Individuais em
inteligência;
(2) Estudo do Desenvolvimento Grlfico de Crianças
Mineiras e Sulmatogrossenses
(3) Perfil Clfnico da Populaçâo lnfantil Atendida no CEAP
da UFMG;
(4) Estudo Longitudinal das Competências Psicolögicas
da Populaçâo Escolar do Centro Pedagögico da UFMG
(5) Levantamento dos Testes Neuropsicolögicos
Utilizados no Brasil.

PP 10 ASSOCIACAO BM SILEIM  DE
PSICOTERAPIA CX NITIVA. Tatiana MJHC Martinez
(Associaçàb Brasileira de Psicoterapia Cognitiva)

1 Clfnica de Atendimento Multidisciplinar à Prevençâo e
ao Tratamento da Toxicomania

Palavras-chaves: Abordqem
Toxicomania, Tratamento

fenonlenolégico-existencial,

PP9 LABORATUKO DE AVALIACâO DAS
DIFERENCAS INDIWDUAIS. Cannen LFlores-kkndonza,
Elizabeth do Nascimento, Adriana M undim, Aldo Lh reira,
Gilberto Safar, Hudson Caroalho, Luana Soares, McHrrlflil
R.Lambertucci, Mflrco A'llléllfc Alturcngc, Nadia Jkgunfks,
Sérgio e Victor Thiago Apficr (Universidade Federal de Minas
Cerais)

A SBPC - Associaçâo Brasileira de Psicoterapia Cognitiva
é uma organizaçâo profissional, cientffica e
multidisciplinar, cujo objetivo é facilitar a utilizaçào e
promover o desenvolvimento da Psicoterapia Cognitiva
como uma atividade profissional e uma disciplina
cientffica, além de servir como um centro de informaçöes
a todos os que se interessem por essa abordagem
sicoterâpica. é reconhecida pela IACP - InternationalP
Association for Cognitive Psychoterapy, segundo ctjos
moldes sua criaçâo foi orientada.
Seguindo-se à primeira Assembléia Geral realizada em
dezembro de 1997, a SBPC foi fundada em março de 1998
e sua ftmdaçào marca oficialmente registradas em abril e
maio do mesmo ano. Nestes quatro anos de existência,

centena de afiliados em vJrios

A implantaçâo do laboratörio de pesquisa em avaliaçâo
psicolögica tem como objetivo promover um espaço
coletivo que integre pesquisadores, alunos e profissionais
e proporcionar uma infra-estnltura adequada para o
desenvolvimento de atividades técnico-cientfficas,
contribuindo assim para o desenvolvimento e
corksolidaçâo do ensino, pesquisa e extensâo na ârea, tanto
no âmbito regional quanto nacional. A criaçâo desse
espaço irkstitucional em Belo Horizonte possibilitaré o
intercâmbio cientffico com os laboratörios existentes em
outros Estados, permitindo assim a integraçâo de esforços
com vistas ao desenvolvimento de pesquisas
multicêntricas que gerem resultados de abrangência
nacional. Os objetivos gerais do Laboratörio de Avaliaçâo
das Diferenças Individuais sâo:
(1) Desenvolver estudos direcionados à compreerksâo das
diferenças individuais no comportamento humano;
(2) Difundir o conhecimento produzido pela Psicologia
das Diferenças lndividuais;
(3) Corstituir um nticleo de pesquisas em avaliaçâo e
medidas psicolögicas com vistas ao desenvolvimento de
estudos nomotéticos;
(4) Promover o desenvolvimento da avaliaçâo psicolögica
no curso de Psicologia da UFM G;
(5) Promover a melhoria do processo ensino
aprendizagem na ârea de avaliaçào psicolögica;

congrega mais de uma
Estados brasileiros. Surgiu ao mesmo tempo em que a
Terapia Cognitiva começou a despertar grande interesse
em nosso pais, tanto por parte de profissionais das éreas
de Satide e Satide Mental, quanto do ptiblico em geral.
Sua f'undaçâo foi portanto bastante oportuna no sentido
de intensificar a divulgaçâo de Terapia Cognitiva e
promover a congregaçâo de profissionais envolvidos com
essa abordagem psicoterâpica, que gradualmente se
destaca e conquista um espaço privilegiado no cenârio das
psicoterapias no Brasil, a exemplo do que jâ conquistou
em outros paises. A SBPC tem sua sede em Campinas, SP,
junto ao Instituto de Terapia Cognitiva, o primeiro de seu
gênero no pafs, cuja proposta inclui a divulgaçâo de
Terapia Cognitiva através do oferecimento de cursos de
formaçâo e introduçâo, palestras, corksultorias, e
atendimento clfnico' além de hmcionar como centro de
encontro e distribuiçâo de literatura especializada. Além
de palestras e conferências, a ABPC realizou em setembro
de 2000 sua I Conferência Intem acional de Psicoterapia
Cognitiva, com patrocfnio, entre outros, do ITC, da UNIP
e do CRP-SP. A Conferência contou com vârios
palestrantes intem acionais, lfderes em suas éreas de
especialidades, e participantes de vârios Estados
brasileiros. Graças ao grande sucesso da Conferência, nâo
somente em promover a Terapia Cognitiva no Brasil mas
também em congregar interessados, realizaremos em
setembro de 2003 a 11 Conferência Intemacional de
Psicoterapia Cognitiva da ABPC, que contarâ novamente
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com grandes nomes da llteratura intemacional na Jrea.
Durante a XXXII reuniro Anual de Psicologia da SBP,
interessados poderâo obter informaçöes, inscrever-se para
a 11 Conferência Iptemacional, e ainda afiliar-se a ABPC,
bem como receber o nflmero recente do Boletim da ABPC
que contém, entre outras infonwxöes, o calendârio anual
de eventos intemacionais na ârea de Terapia Cognitiva.
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