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Apresentação 
 

Há nove anos o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica vem desenvolvendo suas atividades com o 
objetivo primeiro de promover o desenvolvimento da área de avaliação psicológica no Brasil. Neste ano de 2007 
promove o III Congresso Nacional de Avaliação Psicológica que, juntamente com a XII Conferência Internacional de 
Avaliação Psicológica: Formas e Contexto, possibilita um amplo debate sobre as mais variadas áreas relacionadas à 
avaliação. Com o tema “Avaliação Psicológica no Século XXI: Ética e Ciência”, esse evento busca refletir sobre 
questões relevantes sobre problemas que ocorrem na nossa sociedade, especialmente aqueles ligados à integração 
entre a ética e a ciência, promovendo o intercâmbio entre pesquisadores e profissionais brasileiros, portugueses, 
espanhóis e americanos. 

Esse livro de resumos de conferências, mesas-redondas e painéis apresentados no evento reflete a 
variedade de temas e de contextos abordados, incluindo testes de inteligência, testes projetivos, escalas e 
inventários de personalidade, testes de desempenho acadêmico, testes educacionais, avaliação neuropsicológica, 
entrevistas, questionários, observações e testes informatizados, em contextos como escolar/educacional, clínico, 
organizacional/trabalho, social/comunitário, da saúde, forense, do trânsito e do esporte. São abordados, ainda, 
assuntos fundamentais à área, tais como psicometria, Teoria de Resposta ao Item, métodos estatísticos, formação e 
legislação. 

As conferências, que contam com convidados especialistas na área, suscitam temáticas emergentes e 
reabrem debates clássicos; as mesas-redondas são uma oportunidade para trocar idéias, debater temas recentes e 
propor novas estratégias de pesquisa e formação; e, finalmente, os painéis asseguram a exposição de pesquisas e 
práticas de diversas partes do país, oportunidade em que se dá a conhecer o cenário da avaliação psicológica no 
Brasil. 

Para a realização desse congresso, a Comissão Organizadora contou com a colaboração de um grupo de 
alunos, professores e pesquisadores da área, a quem agradecemos encarecidamente pelo empenho e dedicação 
ao longo do trajeto. 

Gostaríamos de saudar a todos os participantes e desejar um ótimo desfrute do III Congresso Nacional de 
Avaliação Psicológica e da XII Conferência Internacional de Avaliação Psicológica: Formas e Contexto. 
 

Comissão Organizadora 
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A APLICABILIDADE DAS TÉCNICAS PROJETIVAS ENQUANTO INSTRUMENTO 
INVESTIGATIVO NO CAMPO DA PESQUISA 

 
Proponente: 
Ionara Dantas Estevam (CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 13ª REGIÃO, PB) 
 
Resumo da mesa: 
No início do século XX, as técnicas projetivas foram desenvolvidas como instrumentos eminentemente clínicos, 
voltados para a avaliação psicológica da personalidade. Desde então, vêm contribuindo de forma contínua nas 
diversas áreas da psicologia, em particular no campo da pesquisa. Esta mesa objetiva apresentar a aplicabilidade 
das técnicas projetivas, enquanto instrumentos investigativos, no campo da pesquisa. Focalizaremos as técnicas: 
Rosrchach Temático, Desenho-Estória com Tema e Associação Livre de Palavras. 
 
Trabalho 1 

Título: 
O USO DO RORSCHACH TEMÁTICO ENQUANTO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA DEPRESSÃO 
INFANTIL 
 
Autor: 
Maria da Penha de Lima Coutinho (UFPB, PB) 
 
Resumo: 
O rorschach temático é uma técnica derivada do rorschach clássico, elaborado por Draime (1973) e introduzido no 
Brasil por Jacquemin (1993). Esta técnica objetiva oferecer maior dinamização aos elementos da inter-relação entre 
o real e o imaginário. A pesquisa aqui apresentada é um recorte de uma investigação intitulada “O uso das técnicas 
Projetivas na apreensão das representações sociais da depressão infantil” desenvolvida no contexto escolar do 
ensino fundamental. Participaram 59 crianças, na faixa etária dos 08 aos 12 anos, que frequentavam uma escola 
pública da cidade de João Pessoa, PB, que foram submetidas as técnicas de Associação Livre de Palavras, 
Desenho-estória com Tema, Rosrchach Temático, além do Inventário da Depressão Infantill (CDI), enquanto 
instrumento de screening. Nesse recorte apresentaremos os resultados apreendidos pelo rorschach temático por 
meio das lâminas IV e VII, que representam simbolicamente o relacionamento filho(a) e as figuras parentais. Os 
resultados revelaram que as crianças com sintomatologia da depressão apresentaram problemas nas dimensões 
psicoafetiva, cognitiva e comportamental. No relacionamento e no processo identitário com a imagem paterna e 
materna, observou-se sentimentos indicadores de uma relação primal negativa, traduzindo-se em uma afetividade 
imatura, frágil, sem consistência, denotando inclusive uma dificuldade de interação adaptável. A figura paterna foi 
objetivada metaforicamente como ameaçadoras, persecutórias, associada a conteúdos de agressão/destruição, 
favorecendo um processo de identificação negativa com a figura masculina. No que tange a figura da mãe foi 
percebida como fonte desprovida de apoio, segurança e carinho, que são elementos essenciais no desenvolvimento 
saudável da personalidade. Na relação mãe-filho, estampou o distanciamento e a busca incessante dos afetos, 
apelos de cuidados e atenção. Os campos semânticos foram elaborados pelos seguintes elementos: tristeza, 
carência afetiva, medo, auto-imagem negativa, dificuldades de socialização, de atenção, de rendimento escolar, 
conflitos familiares, comportamentos agressivos/destrutivos e idéias suícidas em crianças mais velhas. Esses 
resultados vêm reforçar a importância do uso de técnicas projetivas na pesquisação de determinados fenômenos 
sociais. 
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Trabalho 2 

Título: 
O USO DA TÉCNICA DA ASSOCIAÇÃO LIVRE NA INVESTIGAÇÃO DA DEPRESSÃO NO CONTEXTO 
UNIVERSITÁRIO 
 
Autor: 
Ieda Franken Rodrigues (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, PB) 
 
Resumo: 
A depressão é um transtorno do humor grave e freqüente, que pode comprometer toda a vida familiar, laborativa e 
social do ser humano que ocorre em todas as faixas etárias. Podendo se apresentar como um sintoma, quando o 
afeto é a tristeza, ou como uma síndrome ou transtorno, fazendo parte de um grande elenco de problemas, que 
podem incluir a perda de interesse nas atividades, sentimento de desvalia, perturbações do sono, mudanças do 
apetite, entre outros. Esta pesquisa objetivou estudar como os universitários dos cursos de Psicologia e Medicina da 
Universidade Federal da Paraíba representam a depressão. Participaram desta pesquisa 270 estudantes 
universitários, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 26 anos. Os instrumentos utilizados foram: BDI - Beck 
Depression Inventory (screening na seleção da amostra) e a Técnica de Associação Livre de Palavras, através dos 
estímulos indutores: depressão, pessoa depressiva e eu mesmo. Os dados coletados foram processados através do 
software Tri-Deux- Mots (Cibois, 1998) e analisados pela Análise Fatorial de Correspondência. Os resultados do 
Inventário de Depressão de Beck, os alunos de Psicologia encontraram-se em sua maior parte (92%) no nível de 
depressão moderada, enquanto que os estudantes do curso de Medicina ficaram distribuídos entre os níveis de 
depressão leve e moderada. Em ambos os grupos a depressão foi objetivada num vínculo de apoio e necessidade 
de ajuda, assim como a carência afetiva também foi fortemente apontada como desencadeante depressivo. Os 
universitários apresentaram diferenças significativas em relação à idade, aos cursos e aos períodos em que estes 
se encontravam matriculadas. Mostraram uma evolução no conhecimento da doença, porém ainda carente de uma 
abragência no sentido orgânico e psicológico e na forma de perceber como esta patologia vem sendo cada vez mais 
freqüente no cotidiano. De acordo com os diferentes campos semânticos abordados, tornou-se evidente que os 
fatores associados à percepção de si mesmos são elaborados na interface do grupo com a realidade social do 
contexto em que vivem. Os resultados da pesquisa possibilitaram o conhecimento consensual e particular desses 
jovens, de acordo com a sua inserção psicossocial, socioafetiva e cultural, registrando assim que a técnica projetiva 
da Associação Livre de Palavras configura-se como um instrumento investigativo no campo da pesquisa. 
 

Trabalho 3 

Título: 
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E A TÉCNICA DO DESENHO-ESTÓRIA COM TEMA 
 
Autor: 
Ionara Dantas Estevam (CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 13ª REGIÃO, PB) 
 
Resumo: 
Nos dias atuais a violência praticada por adolescentes é um problema mundial, os jovens, cada vez mais 
considerados perigosos pelas sociedades, são freqüentemente internados ou detidos em instituições correcionais. 
Esta medida de restrição de liberdade tem sido utilizada para o enfrentamento desta questão, tanto por países 
desenvolvidos como por aqueles em desenvolvimento. Em geral as situações de estresses prolongadas nas quais 
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sobrevivem os adolescentes infratores de instituições correcionais favorece o surgimentos de distúrbios psico-
afetivos em particular a depressão. Este estudo objetivou: (i) investigar a prevalência de indicadores de depressão 
entre adolescentes em conflito com a lei em regime de privação de liberdade; (ii) apreender as representações 
sociais da depressão do ponto de vista cognitivo e afetivo. Participaram 87 adolescentes do sexo masculino, 
institucionalizados em um abrigo para menores infratores na cidade de João Pessoa/Pb., que foram submetidos ao 
instrumento de screening, Inventário da Depressão Infantil - CDI, e a Técnica do Desenho–Estória com Tema. Os 
dados coletados foram analisados por meio da análise de conteúdo temática (Bardin, 1991). Os resultados do CDI 
apontaram uma prevalência em torno de 28% da amostra e os resultantes da técnica do desenho–estória com tema 
evidenciaram dois campos semânticos, um constituído por dimensões psico-afetivas e outro por dimensões 
comportamentais. O primeiro representado pelos sentimentos de isolamento, de desesperança, de angústia; e o 
segundo representado por duas dimensões comportamentais de ação, uma objetivada pelos elementos de raiva, de 
agressividade/destrutividade e de impotência face às hostilidades advindas do meio ambiente e outra de desalento, 
de inutilidade e medo face ao futuro. Os campos semânticos mencionados remetem para uma fragilização dos 
vínculos afetivos, cognitivos e comportamentais dos adolescentes, o que acarreta emoções de conotação negativa 
que associada às adversidades sociais podem desencadear reações depressivas. O que explicita a natureza 
complexa das situações a serem administradas na abordagem sócio-educativa de adolescentes infratores privados 
de liberdade, uma vez que o cenário que emerge dos dados retrata manifestações de sofrimento psíquico, 
incompatíveis com o caráter inovador, educativo e emancipatório disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA. 
 

Trabalho 4 

Título: 
A APLICABILIDADE DA TÉCNICA DA ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS NA INVESTIGAÇÃO DA 
DEPRESSÃO PÓS-PARTO 
 
Autor: 
Evelyn Rubia de Albuquerque Saraiva (UFPB, PB) 
 
Resumo: 
A depressão puerperal tem preocupado os profissionais da saúde, diante do acometimento de uma parcela 
expressiva da população feminina, demandando a necessidade de estudá-la tomando como referência não só as 
modificações orgânicas, mas, principalmente, as manifestações psicossociais e suas repercussões na relação 
comportamental e afetivo-emocional da díade mãe-bebê no período de puerpério. Este estudo apresenta um recorte 
da pesquisa “As representações sociais de puérperas acerca da depressão pós-parto”, que teve por objetivo 
apreender as representações sociais de mães púerperas acerca da depressão pós-parto e da experiência maternal. 
Utilizou-se a Associação Livre de Palavras, instrumento de avaliação adotado na clínica psicológica, desenvolvido 
por Jung em 1905 e adaptado ao campo das pesquisas sobre as representações sociais por Di Giacomo (1981). 
Este instrumento foi aplicado a 66 mães puérperas usuárias de um serviço público de saúde materno-infantil e 
conteve três estímulos indutores: 1 «ser mãe», 2 «ter filho(a)» e 3 «depressão». As participantes registraram as 
palavras que lhe vinham à mente a partir de cada estímulo indutor e, em seguida assinalaram a palavra que julgava 
mais importante entre as evocadas. Os dados coletados foram processados pelo software Evoc. Os resultados 
indicaram que a depressão pós-parto foi objetivada pelas puérperas como tristeza, aperreio, pensamentos ruins. 
Esses elementos emergem em concordância com o conhecimento erudito divulgado pela nosologia psiquiátrica e a 
expressão aperreio é utilizada no Nordeste brasileiro, como aglutinadora de manifestações psico-afetivas de 
opressão, apertura ou dificuldades. No que se refere a experiência materna denota-se a emerssão do elemento 
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responsabilidade e na sua periferia, foram identificados elementos contra-normativos e não expressáveis, 
provavelmente levantando-se a hipótese da zona muda desta representação (Abric, 2003), isto porque, para as 
mães com sintomatologia depressiva, a experiência materna é difícil, inexplicável, tudo é um desígnio divino. O 
universo semântico das mães com sintomatologia é consensualmente diferente da identificada no grupo de mães 
sem sintomatologia depressiva, que igualmente evocou a responsabilidade em ser mãe, realçando, contudo, os 
sentimentos socialmente expressáveis: é bom, significa dar atenção, carinho, cuidar da saúde do bebê, propiciando 
a sua realização pessoal. Pode-se concluir, por esses resultados, que a técnica projetiva Associação Livre de 
Palavras tem sua aplicabilidade no campo da pesquisa, uma vez que foi possível apreender os elementos 
estruturais da depressão pós-parto e da experiência materna. 
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A AVALIAÇÃO DA DINÂMICA EMOCIONAL EM CRIANÇAS, ADULTOS E IDOSOS POR MEIO 
DO PFISTER, ESCALAS E  TESTE DAS FACES QUIMÉRICAS 

 
Proponente: 
Anna Elisa de Villemor Amaral (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
Essa mesa tem como objetivo apresentar pesquisas com o Teste de Pfister e sobre a avaliação da emoção. O Teste 
de Pfister, reconhecido como instrumento capaz de identificar aspectos da dinâmica emocional do indivíduo, tem 
demonstrado dados importantes de validade e precisão, mas ainda observa-se a necessidade de mais estudos que 
demonstrem sua confiabilidade para o psicodiagnóstico em diversos contextos e com diferentes populações. O 
primeiro trabalho apresentará dados normativos para uma amostra de crianças brasileiras, o segundo estudo trará 
informações sobre o uso do Pfister para avaliar crianças surdas que passaram por diferentes métodos de 
aprendizado da linguagem, visando verificar possíveis influências de métodos educacionais diferentes a que essas 
crianças foram submetidas. O terceiro estudo foi realizado com uma amostra de idosos com diagnóstico de 
depressão e são comparados os resultados do Pfister com os resultados da Hamilton Rating Scale (HAM) e Escala 
de Avaliação de Depressão de Montgomery e Asberg (MADRS), escalas que avaliam depressão. O quarto trabalho 
aborda o estudo da expressão emocional e da depressão em pacientes de um ambulatório público, avaliados por 
meio do Teste das Faces Quiméricas – TFQ que informa sobre qual hemisfério cerebral processa a emoção; Escala 
de Alexitimia de Toronto – TAS que mede o grau de alexitimia; Inventário de Depressão Beck – BDI. 
 

Trabalho 1 

Título: 
O TESTE DE PFISTER EM CRIANÇAS: DADOS PRELIMINARES 
 
Autores: 
Anna Elisa de Villemor Amaral (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
Flávia Helena Zanetti Farah (CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA SÃO PAULO - UNASP, SP) 
Tatini Milanesi (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
O Teste de Pfister em crianças: dados preliminares. Villemor –Amaral, A. E. – Universidade São Francisco (USF) 
Farah, F. H. Z. – Centro Universitário Adventista São Paulo (UNASP) Milanesi, T. – Universidade São Francisco 
(USF) O objetivo deste estudo é apresentar dados preliminares de normatização para crianças do Teste das 
Pirâmides Coloridas de Pfister (TPC). A necessidade de atualizar os dados deste instrumento resultou num manual 
que apresenta dados de normatização para a população brasileira de 18 a 55 anos. Logo após o TPC ter sido 
aprovado pelo CFP, o seu uso tem aumentado consideravelmente no contexto clínico e também acadêmico. Como 
desde a sua criação, o uso desse meio diagnóstico já era previsto para crianças, sobretudo devido ao fato de se 
configurar como uma tarefa não verbal e de caráter bastante lúdico, evidencia-se a urgência de atualização das 
tabelas infantis na população brasileira, uma vez que os estudos anteriores com essa faixa etária datam de 1966. 
Para a realização desta pesquisa foram avaliadas 250 crianças de 6 a 10 anos, ambos os sexos, das primeiras, 
segundas, terceiras e quartas séries de escolas públicas e particulares do interior de São Paulo e Grande São 
Paulo. A aplicação do Pfister foi feita individualmente, sendo considerado como critério de inclusão o fato da criança 
nunca ter passado por atendimento psiquiátrico ou psicológico e não apresentar queixas específicas indicadoras de 
psicopatologia. Todos os protocolos foram avaliados por um pesquisador e reavaliados por outro de forma 
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independente e, nos casos em que houve divergência, discutiu-se procurando um consenso. Como resultados, 
serão apresentadas as estatísticas descritivas de acordo com a idade, sexo e escolaridade das crianças. Também 
serão apresentadas estatísticas descritivas para as crianças de escolas públicas separadamente das de escolas 
particulares. Logo após, os dados serão comparados com as tabelas de 1966, verificando se há mudanças 
significativas nesse intervalo de quatro décadas. 
 

Trabalho 2 

Título: 
O USO DO TESTE DE PFISTER PARA AVALIAÇÃO DE CRIANÇAS SURDAS 
 
Autores: 
Lucila Moraes Cardoso (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
Claúdio Garcia Capitão (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
Os instrumentos de avaliação psicológica precisam de estudos de evidências de validade para determinados 
contextos, visando garantir que as informações obtidas por meio das técnicas sejam condizentes com o que se 
pretende medir. Nos últimos anos aumentaram as pesquisas com a técnica Teste das Pirâmides Coloridas de 
Pfister. Este permite conhecer aspectos da estrutura cognitiva e dinâmica afetiva de quem por ele é avaliado. 
Algumas características do instrumento, como ser não-verbal, ter aspectos lúdicos e de rápida execução facilitam a 
avaliação de crianças com dificuldades de comunicação, como os surdos, particularmente. Os relatos de 
profissionais que atuam com crianças surdas indicam a dificuldade para avaliar tais crianças por meio da aplicação 
de procedimentos verbais. O uso de técnicas verbais com surdos revela principalmente uma falha no domínio do 
código lingüístico ao invés dos aspectos intelectuais e emocionais. O termo surdez se refere à audição socialmente 
incapacitante, especialmente no que se refere ao desenvolvimento da linguagem oral, pois os ruídos não possuem 
um significado. Poucos dos que perderam a audição precocemente conseguem falar e os que conseguem 
dificilmente possuem uma fala inteligível. A incompreensão dos ouvintes muitas vezes faz com que os surdos se 
sintam inibidos e desencorajados. Aos surdos, tradicionalmente, foram atribuídos traços como pensamento 
concreto, elaboração conceitual rudimentar, baixa sociabilidade, rigidez, imaturidade emocional e outros no mesmo 
sentido. Na tentativa de suprir essa defasagem, formou-se três modelos educacionais para surdos. O método 
oralizador, que objetiva fazer com que o surdo aprenda a língua oral; o bilíngüe, que advoga ser a língua de sinais a 
primeira a ser aprendida e a comunicação total, a qual tem como estratégia o uso de diversos recursos 
simultaneamente para que a criança surda adquira um código de comunicação, mesmo que esse código não remeta 
a aquisição de uma língua. Cada um desses modelos estabelece no aprendizado da criança uma forma de 
comunicação específica. Considerando as dificuldades para avaliação de crianças surdas e as diferentes políticas 
educacionais para surdos, o presente estudo objetivou verificar evidências de validade da técnica de Pfister no 
contexto da surdez e pretendeu, também, analisar possíveis influências dos modelos educacionais nas crianças 
surdas. Para tal participaram 37 crianças ouvintes e 81 surdas. Das crianças surdas 31 eram oralizadas, 29 eram 
bilíngües e 21 eram de comunicação total. Todos os grupos foram compostos por crianças de 6 a 12 anos, ambos 
os sexos e escolaridade do pré a sexta-série do ensino fundamental. Após os procedimentos éticos, os pais das 
crianças responderam a um questionário fechado com informações sobre as crianças e suas famílias e depois as 
crianças executaram o teste de Pfister. Para codificação do Pfister foram considerados os indicadores freqüência de 
cores, síndromes cromáticas e aspecto formal. Como resultados, no Pfister, os surdos apresentaram aumento na 
freqüência da cor violeta do aspecto formal tapete e rebaixamento de pirâmides estrutura em relação aos ouvintes, 
indicando organização cognitiva menos sofisticada do que os ouvintes. Quanto à comparação entre os grupos de 
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surdos no Pfister, houve diferenças estatisticamente significativas nos indicadores de organização cognitiva. 
Esses achados corroboram com a literatura sobre surdez. 
 

Trabalho 3 

Título: 
FUNCIONAMENTO AFETIVO DE IDOSOS COM DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO POR MEIO DO TESTE DAS 
PIRÂMIDES COLORIDAS DE PFISTER 
 
Autores: 
Marcia Aparecida Paviani (FACULDADES INTEGRADAS DE CIÊNCIAS HUMANAS, SAÚDE E EDUCAÇÃO DE 
GUARULHOS, SP) 
Patrícia Caroline Leite (FACULDADES INTEGRADAS DE CIÊNCIAS HUMANAS, SAÚDE E EDUCAÇÃO DE 
GUARULHOS, SP) 
Priscila Carla Dias (FACULDADES INTEGRADAS DE CIÊNCIAS HUMANAS, SAÚDE E EDUCAÇÃO DE 
GUARULHOS, SP) 
Marco A. Moscoso Aparício (PROTER – PROJETO TERCEIRA IDADE – INSTITUTO DE PSIQUIATRIA – 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS – FACULDADE DE MEDICINA – USP) 
Cássio M. C. Bottino (PROTER – PROJETO TERCEIRA IDADE – INSTITUTO DE PSIQUIATRIA – HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS – FACULDADE DE MEDICINA – USP) 
Érika Leonardo de Souza (FACULDADES INTEGRADAS DE CIÊNCIAS HUMANAS, SAÚDE E EDUCAÇÃO DE 
GUARULHOS, SP) 
 
 
Resumo: 
Devido ao crescente número da população idosa em nossa sociedade, considera-se relevante social e 
cientificamente o desenvolvimento de estudos relacionados à saúde mental e a qualidade de vida destes indivíduos. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o funcionamento afetivo de Idosos com Diagnóstico de Depressão. A amostra foi 
constituída por 29 idosos atendidos no ambulatório do PROTER – Projeto Terceira Idade, do Instituto de Psiquiatria 
do Hospital das Clínicas – Faculdade de Medicina – Universidade de São Paulo, sendo 14 sintomáticos e 15 sem 
sintomas (eutímicos). Constituíram o grupo controle 13 idosos sem diagnóstico psiquiátrico. O diagnóstico de 
depressão foi realizado segundo critérios do DSM-IV-TR. A sintomatologia depressiva foi avaliada por meio de duas 
escalas: Hamilton Rating Scale (HAM) e Escala de Avaliação de Depressão de Montgomery e Asberg (MADRS). Os 
mesmos procedimentos diagnósticos foram utilizados no grupo controle. Para avaliação do funcionamento afetivo, 
foi utilizado o Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister. Foi realizada a estatística descritiva para porcentagem das 
cores, ANOVA Kruskal-Wallis de um fator nos três grupos para as variáveis que não seguiam uma distribuição 
normal e análise de variância de um fator (ANOVA de um fator) para as variáveis que seguiam uma distribuição 
normal (p < 0,05). Os resultados mostraram diferenças significativas nos deprimidos (p = 0,023) e nos eutímicos (p = 
0,057) na cor azul, estando essa cor aumentada com relação ao grupo controle. Se for considerado p < 0,1, pode 
ser encontrada uma diferença significante na cor laranja (p = 0,063) nos pacientes eutímicos, estando esta 
rebaixada. Observou-se também diferenças na cor preta, se considerar p > 0,1 (p = 0,08), sendo que os eutímicos, 
seguidos dos deprimidos apresentam os maiores valores. Os resultados obtidos podem ser considerados 
relevantes, apesar de a amostra ser pequena. Existe a necessidade de um maior aprofundamento do estudo, para 
que se possa diferenciar melhor características do funcionamento afetivo na terceira idade, na depressão e nessas 
duas condições concomitantes. 
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Trabalho 4 

Título: 
PERCEPÇÃO, PROCESSAMENTO DA EMOÇÃO E A DEPRESSÃO EM PACIENTES ATENDIDOS EM SERVIÇO 
PÚBLICO UNIVERSITÁRIO 
 
Autores: 
Latife Yazigi (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÂO PAULO, SP) 
Terezinha A de Carvalho Amaro (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÂO PAULO, SP) 
 
Resumo: 
A proposta deste estudo se pauta na descrição da expressão, do processamento da emoção e o estado de 
depressão em pessoas adultas atendidas em psicoterapia psicanalítica em serviço público universitário. Objetivo: 
Descrever os aspectos que predominam na percepção da emoção e da depressão em um grupo de indivíduos antes 
do inicio do atendimento em psicoterapia. Método: Trata-se de estudo descritivo de uma amostra de conveniência. 
Instrumento: Teste das Faces Quiméricas – TFQ que informa sobre qual hemisfério cerebral processa a emoção; 
Escala de Alexitimia de Toronto – TAS que mede o grau de alexitimia; Inventário de Depressão Beck – BDI, que 
revela o nível de depressão subjetivamente percebido. Resultados: Participaram do estudo 28 pessoas, 68% 
mulheres, 50% solteiras, com média de idade 38 anos, 50% com ingresso no Ensino Superior, 61% de classe média 
e 57% fora do mercado de trabalho. As características que prevalecem são: (1) Teste das Faces Quiméricas: 52% 
apresentam a dominância esperada de hemisfério direito no processamento da emoção e 43% dominância de 
hemisfério esquerdo. (2) Escala de Alexitimia: 52% são positivas para alexitimia e 24% estão em situação de risco 
para alexitimia. (3) Inventário de Depressão de Beck: 74% apresentam nível mínimo e leve depressão, 24% nível 
moderado e 33% nível grave. Das 11 (52%) pessoas com dominância hemisférica direita para emoção, cinco são 
positivas na TAS e três mostram situação de risco, quatro têm nível moderado de depressão e três nível grave. Das 
nove (32%) pessoas com dominância hemisférica esquerda para a emoção, cinco são positivas na TAS e duas 
revelam situação de risco, três pontuam depressão grave. A TAS foi positiva em cinco pessoas com dominância 
hemisférica direita e cinco com dominância hemisférica esquerda e uma com indefinição. O nível de risco ocorreu 
em três pessoas com dominância direita e duas com dominância esquerda. No BDI, das sete pessoas com nível 
grave de Depressão, seis apresentam Alexitimia, três com dominância de hemisfério esquerdo, três de hemisfério 
direito e uma com indefinição hemisférica. Conclusão: Este grupo não apresenta predomínio do hemisfério direito no 
processamento da emoção, é em sua maioria positivo para alexitimia e não apresenta nível elevado para 
depressão. Assim, observa-se, como mencionado na literatura, uma relação entre dominância hemisférica para 
emoção e alexitimia que indica dificuldade em nomear e reconhecer as emoções. Essa dificuldade em tomar contato 
com os sentimentos explicaria os níveis mínimos e leves de depressão predominantes no grupo. 
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A AVALIAÇÃO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO NA PERSPECTIVA DA TEORIA DAS FACETAS 
 
Proponente: 
Antonio Roazzi (UFPE, PE) 
 
Resumo da mesa: 
A Mesa objetiva apresentar e discutir o enfoque psicológico de avaliação ambiental a partir da Teoria das Facetas. 
Esta teoria propõe um procedimento metateórico que permite a construção de teorias através da articulação de 
procedimentos de coleta de dados, e a sua análise estatística através de uma variedade de métodos 
multidimensionais. A perspectiva multidimensional tem se tornado cada vez mais importante e de grande valia 
científica, pela possibilidade de superação da ambigüidade ou banalidade de interpretações que se fundamentam 
unicamente em escalas unidimensionais e que são limitadas por restrições impostas pela linearidade dos dados. A 
mesa apresenta três pesquisas de avaliação da experiência ambiental, explicitando suposições teóricas, processo 
de delineamento das investigações e a avaliação empírica de seus resultados. 
 

Trabalho 1 

Título: 
MORAR NO CENTRO: IMAGENS POLÉMICAS DAS RESIDÊNCIAS EM ÁREAS HISTÓRICAS – O CASO DE 
RECIFE 
 
Autor: 
Circe M. G. Monteiro (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, PE) 
 
Resumo: 
Esta investigação visa identificar as idéias, imagens e desejos que habitantes da cidade possuem sobre a vida em 
áreas históricas centrais da cidade. O estudo visa compreender os motivos da ausência de um processo natural de 
ocupação de áreas históricas em cidades brasileiras, explorando o caso da capitais nordestinas de Recife, João 
Pessoa e Natal. A aspiração de qualidades urbanas e a atitude de moradia nas áreas centrais são investigadas por 
meio de um questionário estruturado a partir da Teoria das Facetas. Os dados são analisados por meio de 
estatística multidimensional - na perspectiva da Teoria das Facetas - que mostram projeções com a estrutura de 
imagens desejadas para residência em lugares históricos. Os resultados mostram que classe social e nível de 
escolaridade são variáveis que explicam visões polemicas assim como atitudes em morar nas áreas centrais das 
cidades. Os resultados apresentam questões metodológicas da avaliação do ambiente assim como discutem a 
contribuição de teorias de lugar para compreensão da complexa relação entre moradores e a conservação urbana 
de áreas históricas. 
 

Trabalho 2 

Título: 
O MEDO DE NÓS MESMOS: UMA ANÁLISE DAS TRANSGRESSÕES SOCIAIS DENTRO DOS CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS 
 
Autor: 
Andiara Lopes (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, PE) 
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Resumo: 
Este estudo visa analisar os processos de transformações das relações sociais e novas noções de espacialidade 
desenvolvidas dentro dos condomínios residenciais fechados. Neste sentido objetiva-se (1) Estudar e categorizar as 
diversas formas de transgressões sociais dentro do condomínio residencial; (2) Estudar as noções de espaço 
privado e semipúblico/semiprivado dentro do condomínio residencial; (3) Estudar as transformações do espaço 
público em oposição ao espaço privado do condomínio. A teoria das facetas é empregada na formulação de 
instrumentos de pesquisa que avaliam as diversas formas de transgressões sociais dentro do condomínio 
residencial; as noções de espaço privado e semipúblico/semiprivado dentro do condomínio e as transformações do 
espaço público em oposição ao espaço privado do condomínio. A hipótese central deste projeto é a de que a 
fortificação dos condomínios residenciais, além de provocar o aumento da segregação social, promove também uma 
cultura de leniência com transgressões às leis que regem o espaço público nas áreas urbanas. Nesta perspectiva 
considera-se que (1) as transgressões que ocorrem dentro dos condomínios estão primordialmente ligadas à 
questão de que dentro dos condomínios as pessoas não estão submetidas diretamente às leis que regem o espaço 
público; (2) Os espaços internos do condomínio, com exceção das áreas privadas das unidades dos apartamentos, 
estão regidos por normas e regras, que apesar de pré-estabelecidas, seriam desconhecidas e/ou desrespeitada por 
alguns indivíduos; (3) As transgressões ocorrem porque os indivíduos apresentariam um sentimento ambíguo em 
relação aos espaços comuns do condomínio. Esses espaços por um lado se apresentam como privativos, espaços 
onde a pessoa se sente livre para agir, assim como dentro de sua própria casa. Por outro lado esses espaços são 
lidos como de uso comum aos moradores, i.e., semipúblicos, e que não são regidos pelas leis da rua, e onde mais 
uma vez ele pode agir livremente. Serão apresentados resultados preliminares de uma investigação em andamento. 
 

Trabalho 3 

Título: 
A ABORDAGEM DA TEORIA DAS FACETAS NA AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO RESIDENCIAL: UMA 
INVESTIGAÇÃO TRANSCULTURAL 
 
Autor: 
Antonio Roazzi (UFPE, PE) 
 
Resumo: 
No âmbito da pesquisa a respeito da qualidade da vida, em geral, e a satisfação residencial em particular, tem sido 
há tempo evidenciada a necessidade de um aprofundamento no estudo das percepções, avaliações, e atitudes dos 
indivíduos em relação ao próprio ambiente de vida, visto que a análise das qualidades ambientais concretamente 
presentes não parece ser suficiente para explicar a variação individual da satisfação inerente aos contextos 
examinados. A partir destes pressupostos, este estudo objetiva (1) a elaboração de uma definição, o mais possível 
articulada, da satisfação residencial e a verifica das hipóteses implícitas; (2) explorar a estrutura da satisfação 
residencial e a emergência de apego com o lugar em duas culturas – Itália e Brasil. O caráter transcultural da 
investigação se justifica em decorrência das discrepâncias na literatura nos resultados sobre o papel desempenhado 
pelos referentes na satisfação residencial. Tendo como base a Teoria das Facetas tem sido especificada uma 
sentença estruturadora através da qual são identificadas três facetas de conteúdos definidas como “focus“, 
“referente“ e “escala ambiental“: a faceta “referente“ é composta por quatro elementos relativos às qualidades 
ambientais identificados como serviços, aspectos físico-espaciais, condições ambientais e aspectos sociais; a faceta 
focus se refere ao grau de focalização dos referentes em termos de globalidade, generalidade e especificidade das 
qualidades avaliadas; a faceta escala ambiental pressupõe a existência de pelo menos dois lugares sócio-físicos 
avaliados que constituem o conceito de bairro – o próprio bairro e a área em volta da residência. Moradores de um 
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bairro de classe media da cidade de Roma e vários bairros de classe media e baixa da cidade de Recife e 
Jaboatão dos Guararapes foram entrevistados através de um questionários estruturados de acordo com os 
parâmetros da Teoria das Facetas. Os dados foram analisados através de procedimentos não-métricos 
multidimensionais como o SSA (Similarity Structure Analysis). Os resultados mostraram que a importância de faceta 
referente e focus em estruturar a satisfação residencial nos dois países. Mostrou também que a satisfação 
residencial varia em diferentes lugares em função de diferentes contextos sócio-culturais. Além do mais os 
resultados suportam a hipótese que os processos psicológicos subjacentes ao apego e à satisfação residencial se 
fundamentam em processos diferentes na amostra italiana. Na amostra brasileira o apego se localiza bem próximo 
dos itens gerais e globais, indicando desempenhar um importante papel na estruturação da satisfação residencial. 
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A COMPREENSÃO DE LEITURA E SUAS RELAÇÕES COM OUTROS CONSTRUTOS 
 
Proponente: 
Neide de Brito Cunha (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
Qualquer instrumento que não apresente qualidades psicométricas não terá valor científico. Sob esse aspecto, 
estudos sistemáticos estão sendo desenvolvidos com a finalidade de se atribuir à técnica de Cloze tais qualidades. 
Nesta mesa, as autoras colocam em discussão algumas questões sobre a relação da compreensão de leitura com 
outros construtos. 
 

Trabalho 1 

Título: 
RELAÇÕES ENTRE RESULTADOS DE CLOZES E PRODUÇÕES ESCRITAS EM ADULTOS E CRIANÇAS 
 
Autor: 
Katya Luciane de Oliveira (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, SP) 
 
Resumo: 
Pesquisadores da psicologia cognitiva têm focalizado suas análises nos componentes de escrita e leitura e nas 
relações entre elas para entender os efeitos de uma sobre a outra. Eles convergem no reconhecimento de que os 
melhores escritores tendem a ser melhores leitores e que os melhores leitores tendem a produzir escritas mais 
maduras sintaticamente que os leitores com deficiências. Apresentam-se neste estudo relatos de pesquisas que 
tiveram por objetivo verificar se havia relação entre o nível de compreensão de leitura e problemas de escrita tanto 
em crianças quanto em universitários ingressantes. Participaram 266 crianças, de ambos os sexos, entre 8 e 13 
anos, de terceiras e quartas séries, do Ensino Fundamental de escolas públicas, particulares e do Sesi, do interior 
de São Paulo e 134 alunos do 1º ano de cursos das áreas de exatas, humanas e biológicas, de duas universidades 
particulares de dois estados brasileiros. Foram utilizados, para os adultos, um texto em Cloze tradicional e foram 
analisados textos produzidos pelos alunos para avaliar, de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa, a 
correção no uso da ortografia, concordância verbal e concordância nominal. Para as crianças foram utilizados a 
Avaliação de Dificuldades na Aprendizagem da Escrita (ADAPE) e um teste de Cloze tradicional. Os resultados das 
pesquisas indicaram que quanto menor foi a compreensão da leitura maior foi o número de erros na escrita, 
confirmando haver relação entre estas habilidades nos níveis de escolaridade analisados. Esses achados 
permitiram que se avaliasse preventivamente, durante o processo de escolarização, o desempenho em leitura e 
escrita de crianças de 2ª a 4ª séries, o que é útil para o diagnóstico e a prevenção de problemas nessas habilidades. 
Quanto aos resultados dos universitários, acredita-se que, ao contrário dos leitores iniciantes, eles têm habilidades e 
estratégias que os ajudaram a entrar na universidade. Então, na prática, necessitam de estratégias que os ajudem 
no desenvolvimento das suas capacidades lingüísticas. 
 

Trabalho 2 

Título: 
APLICAÇÕES DA TÉCNICA DE CLOZE: UM ESTUDO RELACIONAL ENTRE A COMPREENSÃO E LEITURA E A 
INTELIGÊNCIA VERBAL 
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Autor: 
Laura de Carvalho (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO/ITATIBA-SP, SP) 
 
Resumo: 
A evolução na área da avaliação psicológica pode ser constatada, considerando as resoluções do Conselho Federal 
de Psicologia (CFP, 2001, 2003), as quais preconizam sobre a utilização e a comercialização dos instrumentos 
psicológicos. Nesse contexto, o teste psicológico deve representar uma medida objetiva e estandardizada de uma 
amostra da conduta humana Um bom teste deve apresentar algumas qualidades sem as quais não há como 
considerar uma avaliação como sendo verdadeira. Dentre as qualidades mais importantes elencam-se: 
padronização, validade e fidedignidade. Qualquer instrumento que não apresente essas qualidades psicométricas 
não terá valor científico. Sob esse aspecto, estudos sistemáticos estão sendo desenvolvidos com a finalidade de se 
atribuir à técnica de Cloze tais qualidades psicométricas. A técnica, criada por Taylor em 1953, visa a mensuração 
da compreensão em leitura e diz respeito a um texto preparado com duzentos e cinqüenta vocábulos, no qual se 
omitem todos os quintos vocábulos e no lugar coloca-se um traço de tamanho proporcional à palavra omitida. 
Estudos atuais têm indicado uma possível relação entre a compreensão em leitura, mensurada por meio do teste de 
Cloze, e a inteligência verbal. Desse modo, explorar a relação entre as duas variáveis foi o objetivo desta 
investigação. Participaram 17 alunos matriculados na 5ª série do ensino fundamental de escolas públicas e privadas 
dos estados de São Paulo e Minas Gerais. A média de idade foi de 11 anos e três meses. O gênero masculino 
representou 23,5% da amostra e o feminino 76,5%. Aplicou-se coletivamente a técnica de Cloze, em sua versão 
tradicional, da qual se omitem todos os quintos vocábulos do texto, o material utilizado apresentava 40 omissões. A 
forma de correção foi a literal, que aceita como correta a palavra exata que foi omitida. Para mensurar a inteligência 
verbal recorreu-se ao WISC-III, para tanto se utilizaram os sub-testes verbais: informação, semelhança, aritmética, 
vocabulário e compreensão. A soma dos pontos ponderados nos respectivos sub-testes compôs o coeficiente 
intelectual verbal (QIV). A aplicação dos sub-testes verbais ocorreu de forma individual. Por meio da correlação de 
Pearson buscou-se levantar uma possível relação entre a compreensão em leitura e a inteligência verbal. Os dados 
evidenciaram relação estatisticamente significativa entre as variáveis. Tais dados fomentam a hipótese de que 
crianças que apresentam boa compreensão em leitura (mensurada pelo teste de Cloze) também são aquelas que 
possuem um bom raciocínio verbal (mensurado pelos sub-testes verbais do WISC-III). Com esses dados é possível 
se aventar a possibilidade de um estudo mais amplo que busque a validação preditiva da técnica de Cloze. Desse 
modo, sugere-se que novos estudos sejam realizados visando aprofundar as considerações sobre uma técnica tão 
valiosa na avaliação psicoeducacional. 
 

Trabalho 3 

Título: 
TESTE GESTÁLTICO VISOMOTOR DE BENDER - SISTEMA DE PONTUAÇÃO GRADUAL (B-SPG): EVIDÊNCIAS 
DE VALIDADE 
 
Autor: 
Laura de Carvalho (UFMT, MT) 
 
Resumo: 
Para serem válidos e precisos, os testes psicológicos devem passar por estudos que comprovem suas qualidades 
psicométricas, bem como devem atender a determinadas especificações que garantam o reconhecimento e a 
credibilidade por parte da comunidade científica e de leigos. Este trabalho teve por objetivo investigar evidências de 
validade do Teste Gestáltico Visomotor de Bender - Sistema de Pontuação Gradual (B-SPG), utilizando para tanto 
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os instrumentos Teste de Compreensão em leitura (Cloze), Escala de Avaliação de Dificuldade na Aprendizagem 
da Escrita (ADAPE) e o Teste de Reconhecimento de Palavras. Partiu-se da premissa de que os testes 
mencionados apresentariam em comum certos aspectos como o fato de serem utilizados para predição das 
capacidades de leitura e escrita de crianças e envolveram aspectos motores (evidências de validade de construto). 
Procuraram-se, assim, relações entre a aprendizagem e a maturidade visomotora de crianças (evidência de 
validade concorrente). Os escores foram relacionados, separadamente, por sexo, idade, série e tipos de escola. 
Além disso, os grupos extremos formados em razão dos instrumentos foram analisados em relação a possíveis 
diferenças nas pontuações do Bender. Participaram desse estudo 297 crianças de ambos os sexos, com idades 
entre 7 e 10 anos, e a média entre as idades dos sujeitos era de 9,04, sendo 147 do sexo feminino e 156 do sexo 
masculino. Quanto à escolaridade, 18 pertenciam a 1ª série; 24 a 2ª série; 118 freqüentavam a 3ª série e 137 
estavam na 4ª série. Desses, 81 eram de escola particular e 216, de escola pública (72,7%) e cursavam de primeira 
a quarta série do ensino fundamental no interior do estado de São Paulo. Aplicaram-se os testes coletivamente, 
sendo que no caso do Bender os slides das Figuras foram projetados na parede para que pudessem ser copiadas 
pelas crianças. Foram evidenciadas correlações significativas entre os escores dos testes e o Bender-SPG, bem 
como diferenças entre os grupos extremos dos instrumentos em relação ao escore do Teste de Bender em todas as 
situações estudadas. Concluiu-se que o Teste Gestáltico de Bender-SPG mostrou-se sensível para captar as 
diferenças entre crianças com e sem dificuldade de aprendizagem, bem como as diferenças relacionadas às séries, 
sexo, idade e instituições pesquisadas. 
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A INVESTIGAÇÃO EM PSICOLOGIA: ESTRATÉGIAS E LIMITAÇÕES 
 
Proponente: 
Sheyla Christine Santos Fernandes (FACULDADE PIO DÉCIMO / UFBA, BA) 
 
Resumo da mesa: 
A investigação em psicologia é marcada pela ampla diversidade de técnicas e procedimentos. Entendendo os 
fenômenos psicossociais como construtos situados em diferentes níveis de análise, propor um debate acerca deste 
panorama teórico e metodológico se faz bastante pertinente. Através de quatro estudos distintos, considerando as 
bases epistemológicas das áreas da psicologia social, da saúde e do desenvolvimento, visa-se discutir as 
estratégias e limitações oriundas de cada cenário específico de investigação. 
 

Trabalho 1 

Título: 
O PRECONCEITO RACIAL EM DIFERENTES NÍVEIS DE MENSURAÇÃO 
 
Autor: 
Sheyla Christine Santos Fernandes (FACULDADE PIO DÉCIMO / UFBA, BA) 
 
Resumo: 
Algumas análises teóricas acerca do preconceito na psicologia social têm defendido a existência de três gerações 
que representam o tipo de estratégia utilizada para medir o preconceito: (1) medidas diretas, a escala de 
preconceito flagrante de Pettigrew e Meertens, por exemplo, que analisa as atitudes negativas públicas e por isso 
estão vinculadas ao socialmente desejável; (2) medidas indiretas, como as escalas pro e anti-black de Katz e Hass 
ou a escala de preconceito sutil de Pettigrew e Meertens, que analisam as atitudes pessoais resultantes da 
associação entre crenças pessoais e estereótipos culturais acerca dos grupos e (3) medidas não obstrutivas, por 
exemplo, os procedimentos priming. Um priming é uma ativação incidental de estruturas de conhecimento, tais 
como traços estereotípicos, que ocorre por meio de estímulos subliminares ou supraliminares. Vários estudos têm 
demonstrado que um priming racial produz facilitação estereotípica (elaboração mais rápida de itens relacionados 
aos estereótipos raciais). Diante do exposto, pode-se observar a existência de duas modalidades de processos 
psicológicos responsáveis pelas atitudes raciais: os processos controlados ou conscientes e os processos não 
controlados ou automáticos de preconceito, sendo os primeiros altamente influenciados pelas construções sócio-
culturais, de modo que a natureza e as formas de expressão do preconceito são variáveis que possuem estreitas 
ligações com as normas sociais vigentes nos diversos contextos de relações sociais. Este trabalho teve como 
objetivo principal, investigar a magnitude da expressão do preconceito racial em função de três formas distintas de 
mensuração: análise direta e indireta do preconceito racial e análise do preconceito racial automático. Para tanto, 
foram utilizados três métodos no que se refere ao nível de análise do preconceito: Escalas de preconceito flagrante 
(medida direta do preconceito) e de preconceito sutil (medida indireta do preconceito) e um procedimento priming 
(medida do preconceito automático). Este estudo foi dividido em duas etapas, na primeira etapa, 112 estudantes 
universitários responderam as escalas de preconceito flagrante e de preconceito sutil e, na segunda etapa, 30 
sujeitos responderam a um teste de formação de impressões positivas e negativas com a utilização de dois primes, 
fotos de um alvo branco e de um negro. Era medido o tempo de latência das respostas e posteriormente relacionado 
à valência. Com uma análise de comparação entre os escores médios das respostas obtidas em função das três 
medidas utilizadas na mensuração da expressão do preconceito, diferenças significativas foram encontradas. Os 
resultados mostraram que as medidas diretas de preconceito apresentam baixos índices de adesão, enquanto que 
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os indicadores aumentam em relação às medidas indiretas e inconscientes. Isto pode sugerir que há uma 
associação estreita entre o tipo de medida e a espontaneidade da resposta, indicando que o preconceito contra 
negros não está em declínio, mas está tomando novas formas, mais sutis e menos explícitas em resposta ao 
socialmente desejável. 
 

Trabalho 2 

Título: 
TENDO A RUA COMO CASA: ENSAIO ETNOPSICOLÓGICO COM CRIANÇAS 
 
Autor: 
Ana Flávia de Souza Santana (UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, BA) 
 
Resumo: 
A presença de crianças nas ruas das grandes cidades é um fenômeno que inquieta a sociedade sendo recalcitrante 
ao que tem sido viabilizado como política pública para dar conta disso, até o momento. Compreender este 
fenômeno, além de conhecer os mecanismos históricos e sociais que se encontram em sua origem, implica em 
entender as vicissitudes de ser criança e ter a rua como ambiente de desenvolvimento e o antagonismo que parece 
existir entre os termos “criança” e “rua”. Esse trabalho, de caráter etnopsicológico – que se impõe onde o raciocínio 
prático dos atores sociais é requerido e a imersão do pesquisador no campo é condição para o desenvolvimento do 
trabalho de pesquisa e/ou de intervenção –, teve como objetivo principal descrever a cultura – entendida aqui como 
formas de vida e práticas sociais – de um grupo de crianças com experiência de rua e que se utilizam das ruas para 
sobreviver e realizar suas atividades da vida cotidiana, freqüentando assiduamente o mesmo espaço urbano. A 
pesquisa foi desenvolvida no quadro teórico do interacionismo simbólico – que defende a natureza simbólica da vida 
social, uma vez que a experiência humana é mediada pela interpretação, onde os significados são construídos a 
partir das interações entre as pessoas e os ambientes sociais nos quais se inserem – e da abordagem etnográfica. 
Tal abordagem pode se tornar um recurso teórico metodológico importante para a apreensão do fenômeno 
psicológico, se este é entendido como um fato de sociedade e de cultura. Desta forma, a etnografia presta-se ao 
estudo da subjetividade, pois, favorece o conhecimento do contexto tanto material quanto simbólico, no qual as 
interações se dinamizam. Para estudar o fenômeno psicológico não basta conhecer o que as pessoas pensam ou 
sentem, mas aquilo que faz sentido para elas, na medida em que costumes e hábitos podem situar um 
comportamento habitual. A pesquisa etnográfica caracteriza-se por um trabalho de campo, a observação 
participante, onde o pesquisador permanece por um período relativamente longo de interação com a população 
estudada. Os dados desta pesquisa foram coletados ao longo de um ano de observação participante junto a 
crianças atendidas pela educação de rua da Ong. Projeto Axé em Salvador (BA). O trabalho discute os modos de 
comportamento adequados a essa comunidade específica de crianças, os estilos de auto-apresentação e sua 
funcionalidade, tanto de aparência quanto de linguagem, em função de sua concentração nessa área urbana, 
descreve suas relações com a família e outros adultos (educadores, policiais, juizado e transeuntes), apresenta as 
estratégias de sobrevivência e cuidado corporal utilizadas e como elas se referem a si mesmas, constroem uma 
carreira de rua e pensam o próprio futuro. 
 

Trabalho 3 

Título: 
A ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS NA AFERIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DA AIDS POR IDOSOS 
SOROPOSITIVOS PARA O HIV 
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Autor: 
Ana Alayde Werba Saldanha (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, PB) 
 
Resumo: 
Em termos proporcionais, o Estado da Paraíba destaca-se por ser o terceiro Estado com maior número de idosos no 
Brasil, sendo sua capital, João Pessoa, a nona colocada neste mesmo ranking. Conjuntamente ocorre um aumento 
no número de idosos com Aids, sendo a faixa com idade superior a 60 anos, a que mais cresce em AIDS no Brasil, 
aproximadamente 115 % na última década. O objetivo deste estudo foi conhecer a forma como o idoso soropositivo 
representa a Aids, visando melhorar sua qualidade de vida além de subsidiar profissionais de saúde no atendimento 
à Aids na terceira idade. A amostra foi composta por 21 participantes soropositivos idosos, os quais se encontravam 
em tratamento em João Pessoa-PB. A idade dos participantes variou de 50 à 70 anos; sendo 71% do sexo 
masculino. Os dados foram coletados através da técnica de Associação Livre de Palavras (estímulos indutores: Aids 
na velhice, Prevenção e Risco). A partir das respostas evocadas, utilizando-se critérios de freqüência e similaridade 
semântica, preparou-se um dicionário de palavras em relação a cada estímulo indutor, processado através do 
software Tri-Deux-Mots, e interpretado por Análise Fatorial de Correspondência. Evidenciou-se que para os idosos 
casados e com escolaridade básica, a Aids na velhice é vista como algo vergonhoso, tendo a figura de Deus como 
forma de enfrentamento; o cuidado é necessário para prevenção e o risco associado às mulheres casadas. Para o 
grupo com escolaridade da 5ª a 8ª série, a Aids na velhice é ancorada na esperança, na necessidade de lutar, de 
manter a alimentação correta e seguir o tratamento prescrito; a prevenção é importante e o risco relacionado ao 
sangue, beijo e usuários de droga. Pessoas com diagnóstico entre 9 e 12 anos, relacionaram a Aids na velhice 
como um problema; a prevenção à orientação e o risco associado ao sexo e a conformação. Para o grupo com 
diagnóstico de 1 a 4 anos, a prevenção é importante e ancorada à não-promiscuidade, e o risco ligado à 
prostituição. Observa-se que as representações da Aids variam de acordo com o grau de instrução e o tempo de 
diagnóstico. A Aids é vivenciada com constrangimento devido à idade e à associação com a promiscuidade tendo 
seu enfrentamento pela religião, ressaltando-se aí resquícios das primeiras concepções que associavam a Aids 
como uma punição para a sociedade. Observa-se ainda uma conformação como conseqüência do destino, algo 
inexorável e, sendo assim, só restaria aceitar e conformar-se com o fato de ter sido predestinado ao vírus da Aids e 
aos riscos decorrentes. Ressalta-se que apesar de a prevenção ter sido associada como algo importante, é sabido 
que nem sempre crenças e atitudes favoráveis acerca de determinado objeto, levam ao comportamento esperado. 
Inúmeros outros fatores podem estar implícitos para a tomada desta decisão, fazendo com que a concepção da 
importância associada à prevenção não se concretize em comportamentos preventivos. A Analise fatorial de 
Correspondência mostrou-se adequada para explicar os dados apreendidos através da Técnica de Associação Livre 
de Palavras possibilitando a visualização gráfica da atração entre as variáveis fixas e as variáveis de opiniões. 
 

Trabalho 4 

Título: 
DIAGNÓSTICO DO ESTRESSE: RELAÇÃO ENTRE A AUTOPERCEPÇÃO E O DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
 
Autor: 
André Faro Santos (FACULDADE PIO DÉCIMO / UFS, SE) 
 
Resumo: 
O estresse é conceitualmente definido como uma reação psicofisiológica de alta complexidade, denotando a 
necessidade de o organismo lidar com algo que ameaça o seu equilíbrio biopsicossocial. Estas reações podem 
surgir quando a pessoa se depara com algo que tenha o caráter de prazer ou de desprazer exacerbado. O 
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diferencial quanto à existência do estresse reside na condição da interpretação que é feita acerca do estímulo 
estressor, excetuando-se as situações inerentemente negativas, tais como: dor, fome, frio ou calor excessivo. Deste 
modo, o papel da interpretação é essencial nesta compreensão, pois é a avaliação que o indivíduo faz de sua 
experiência que caracteriza ou não o surgimento do processo de estresse. O diagnóstico do estresse pode ser feito 
de diversas formas. O modelo clássico é através da medida de sintomas e da incidência em órgãos-alvo. Entretanto, 
há autores que destacam a autopercepção como uma via para detecção de um possível quadro de estresse, este 
decorrente da experiência percebida pelos próprios indivíduos. Considerando-se a indicação de uma cirurgia como 
uma situação particular que gera a necessidade de adaptação em nível biopsicossocial, concebeu-se, neste estudo, 
a cirurgia como um possível evento macro-estressor. Diante do exposto pretendeu-se avaliar em que medida a 
experiência subjetiva de se considerar estressado em relação à cirurgia de colecistectomia estava associada ao 
diagnóstico clínico do estresse, obtido através do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp. A amostra 
foi composta por 60 pacientes no pré-operatório imediato para a cirurgia de colecistectomia, tendo em média de 4 
horas antes da cirurgia e todos já internados nos hospitais. O local da pesquisa foram 4 hospitais da cidade de 
Aracaju (SE). Na análise, seguiu-se o protocolo do ISSL para o diagnóstico do estresse, e foram aplicados o teste 
do Qui-Quadrado para comparar o diagnóstico positivo e negativo em função da autopercepção do estresse, e o T 
de Student com o objetivo de verificar a diferença entre as médias referentes a quantidade de sintomas e o 
diagnóstico clínico do estresse. Os resultados mostraram que a autopercepção do estresse não diferiu da existência 
de estresse clínico, assim como, os pacientes que se perceberam estressados apresentaram uma maior quantidade 
de sintomas em comparação aos que não se consideraram estressados. Segundo a proposta em discussão, a 
fala/percepção subjetiva tornou-se uma possível via de acesso à compreensão do estado de estresse dos pacientes 
frente ao procedimento cirúrgico. Estes dados reforçam a hipótese de que possivelmente a percepção do próprio 
indivíduo acerca de sua saúde corresponde à existência de uma situação estressora, e um provável quadro de 
estresse, ressaltando a validade da autopercepção acerca da situação. Verificou-se, também, que estes resultados 
estão de acordo com a premissa dos teóricos do estresse que defendem o relato verbal, em que o estresse é 
essencialmente situacional, ligado intrinsecamente ao contexto vivido no momento atual e pautado na avaliação 
subjetiva do evento. 
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AJUSTAMENTO PSICOLÓGICO, ESTRESSORES E VIVÊNCIA ACADÊMICA DE 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

 
Proponente: 
Acácia Aparecida Angeli dos Santos (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
A adaptação à universidade e os demais aspectos a ela relacionados são os elementos centrais dessa 
apresentação. Assim sendo, a primeira apresentação objetiva discutir o ajustamento emocional de universitários, 
especialmente os níveis de auto-estima, timidez, solidão, indicadores de depressão, entre outros. A segunda 
apresentação abordará a percepção de estressores durante o período da graduação. E por fim, a última reflexão 
será a respeito das vivências acadêmicas. 
 

Trabalho 1 

Título: 
AJUSTAMENTO PSICOLÓGICO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 
 
Autor: 
Marco Antonio Pereira Teixeira (UFRGS, RS) 
 
Resumo: 
O ingresso na universidade e a própria vida acadêmica são experiências potencialmente estressantes para os 
universitários. A transição do contexto do ensino médio para o universitário traz consigo uma série de mudanças 
que podem repercutir no desenvolvimento e no bem-estar psicológicos dos estudantes. Além disso, características 
pessoais relacionadas a habilidades interpessoais podem facilitar ou prejudicar a adaptação social na universidade, 
com possíveis repercussões no desempenho acadêmico. Assim sendo, no contexto da adaptação à universidade 
torna-se importante avaliar não apenas variáveis relacionadas à integração acadêmica, como comprometimento 
com o curso, satisfação com a escolha ou empenho nos estudos, mas também outras variáveis psicológicas e 
comportamentais indicadoras do ajustamento psicológico dos estudantes. O objetivo deste estudo foi investigar os 
níveis de auto-estima, timidez, solidão, indicadores de depressão e padrão de consumo de álcool entre 
universitários, assim como correlacionar estas variáveis entre si e com os níveis de apoio emocional percebido de 
pais e de amigos. Participaram da pesquisa 250 universitários de diversos cursos e níveis, com média de idade de 
20,8 anos (60,4% mulheres). Como instrumentos foram utilizadas escalas de auto-relato descritas na literatura ou 
construídas especialmente para este estudo (caso das escalas de apoio emocional percebido). Os resultados 
mostraram, de um modo geral, um bom nível de ajustamento psicológico da amostra estudada, com poucos casos 
apresentando escores extremos que sugerissem algum desajustamento (baixa auto-estima, excessiva timidez e 
nível de indicadores de depressão elevado). Contudo, em duas variáveis um percentual expressivo de estudantes 
obteve escores acima do ponto médio das escalas: timidez (26%) e solidão (28%). Na avaliação do consumo de 
álcool, verificou-se um padrão de consumo problemático em cerca de 35% da amostra (segundo critérios do AUDIT 
– Alcohol Use Disorders Identification Test). Nas análises correlacionais, os principais resultados mostraram uma 
correlação significativa entre desempenho acadêmico auto-relatado com auto-estima (r = + 0,16) e com consumo de 
álcool (r = - 0,16). Os apoios emocionais percebidos de pais e amigos mostraram-se correlacionados negativamente 
com solidão, depressão e timidez, e positivamente com auto-estima (rs entre 0,19 e 0,32). Ainda, observou-se uma 
correlação negativa entre auto-estima e consumo de álcool (r = - 0,19). Estes resultados apontam para a 
importância de se realizarem mais pesquisas sobre o ajustamento psicológico dos universitários, com destaque 
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especial para a avaliação das redes de apoio emocional e dos sentimentos de timidez e solidão experienciados 
pelos estudantes. Estabelecendo-se um quadro mais preciso do perfil dos estudantes em relação a estas variáveis e 
suas repercussões no bem-estar psicológico, poderão ser planejadas intervenções que auxiliem a adaptação social 
no contexto universitário. Além disso, é necessário investigar em mais detalhes o padrão de consumo de álcool na 
população universitária e suas conseqüências para os estudantes, uma vez que os resultados obtidos nesta 
pesquisa sugerem um consumo elevado e possivelmente problemático em uma parcela expressiva da amostra. 
 

Trabalho 2 

Título: 
AVALIAÇÃO DE ESTRESSORES PERCEBIDOS NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO 
 
Autor: 
Marucia Patta Bardagi (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, RS) 
 
Resumo: 
A avaliação de estressores no contexto universitário é uma preocupação crescente dos pesquisadores em 
desenvolvimento de carreira em todo o mundo. Uma vez que o período da graduação é propício para a formação da 
identidade profissional e a percepção de situações adversas relativas à carreira pode prejudicar o comprometimento 
do aluno com o curso e a profissão, torna-se importante conhecer as situações estressoras percebidas por alunos 
universitários. No contexto brasileiro, entretanto, são mais freqüentes os estudos sobre percepção de estressores e 
estratégias de coping em contextos ocupacionais específicos, avaliando como profissionais já inseridos no mercado 
lidam com situações de estresse e conflito no trabalho. São raros os estudos nacionais que utilizam amostras 
universitárias e têm foco específico na percepção de estressores durante o período da graduação. Os poucos 
estudos existentes apontam a população universitária como vulnerável ao estresse crônico, além do aumento da 
procura de alunos de graduação por serviços de saúde mental e aconselhamento de carreira. Dois estudos 
realizados com alunos universitários buscaram contribuir com esta discussão e apresentar um levantamento inicial 
das situações estressoras no contexto universitário. Em um primeiro estudo, qualitativo, realizou-se entrevistas com 
oito alunos evadidos, a fim de mapear situações estressoras consideradas fundamentais para a insatisfação 
profissional e o abandono da graduação. Os resultados identificaram 15 situações estressoras de ordem relacional, 
estrutural e vocacional. No segundo estudo, quantitativo, estes eventos foram transformados em itens e 
compuseram um instrumento aplicado em 939 alunos regularmente matriculados no Ensino Superior, a fim de 
identificar a freqüência com que ocorriam entre alunos regulares. Os resultados apontaram que, apesar de 
relativamente pouco freqüentes, os eventos que favoreceram a evasão de curso estão presentes no cotidiano dos 
universitários de forma geral. Entre os estressores mais freqüentes, houve predominância daqueles que revelam 
uma discrepância entre as expectativas que o aluno tem e a realidade observada na universidade (decepção com 
conteúdos de disciplinas, desapontamento com professores, falta de motivação, dificuldade em relacionar os 
conteúdos com a prática profissional). Ainda, houve correlações negativas entre percepção de estressores e 
satisfação com o curso e a profissão, satisfação de vida e comprometimento com a carreira, e correlação positiva 
com probabilidade de evasão. Outro aspecto a ser considerado é a diferença no tipo de estressores percebidos 
entre alunos de diferentes áreas de formação, turno, gênero e período no curso. Estes resultados salientam que a 
avaliação e o feedback constante para a instituição sobre os problemas que afetam o aluno universitário podem ser 
de extrema utilidade para as unidades de ensino repensarem suas estratégias de ação e proporem soluções focais 
para essas questões. Ainda, auxiliar o aluno a discriminar situações geradoras de estresse que estão ou não sob 
seu controle, aquelas que podem ou não ser amenizadas, preparar o aluno para a ocorrência de algumas destas 
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situações, identificar fontes de apoio e discutir a relevância vocacional destas situações poderiam ser 
intervenções benéficas à saúde mental do aluno e preventivas da evasão. 
 

Trabalho 3 

Título: 
AVALIAÇÃO DAS VIVÊNCIAS ACADÊMICAS NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO 
 
Autor: 
Acácia Aparecida Angeli dos Santos (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo: 
A literatura científica sobre o tema tem indicado que a formação no ensino superior vai além do conhecimento de 
conteúdo específico adquirido nos espaços formais da instituição e mostrado a importância de atividades 
complementares durante o percurso da formação. Sob essa perspectiva, a formação geral desejável seria resultante 
do conjunto de experiências vivenciadas em todos os espaços internos e externos à instituição de ensino, incluindo 
não somente aquelas de cunho estritamente acadêmico e científico, mas também as relativas a atividades 
representativas, associativas, culturais, desportivas e sociais, dentre outras. Entende-se que o sucesso acadêmico 
do estudante depende em grande parte da sua possibilidade de desenvolver um repertório de respostas adequadas 
aos novos contextos, sendo importante ressaltar que o nível de integração do aluno, principalmente no 1º ano, é um 
forte preditor da perseverança e do empenho ao longo do seu percurso acadêmico. O ajustamento ao contexto 
universitário tem sido conceitualizado como um processo complexo e multidimensional que envolve vários fatores 
tanto de natureza intrapessoal como de natureza contextual, cujos processos de desenvolvimento e ajustamento 
são resultantes das interações constantes e dinâmicas que se estabelecem entre os indivíduos e os contextos. 
Nesse sentido, constata-se a importância de avaliar o estudante no momento de ingresso na universidade, 
buscando identificar peculiaridades relacionadas ao seu processo de integração à vida acadêmica. No cenário 
internacional há muitos estudos desenvolvidos sobre o tema, embora no Brasil o interesse seja mais recente e 
nascido da necessidade de compreender o fenômeno da evasão dos cursos superiores. Com o intuito de melhor 
compreender essa interação do universitário e a instituição de ensino, o Questionário de Vida Acadêmica – versão 
reduzida (QVA-r), construído em Portugal, foi adaptado para uso na realidade brasileira, haja vista ter apresentando 
parâmetros psicométricos adequados aos propósitos e contextos pretendidos. No estudo inicial foram identificadas 
evidências de validade baseadas na estrutura interna do instrumento por meio da análise fatorial exploratória, bem 
como índices satisfatórios de precisão, com alfas de Cronbach superiores a 0,70. O instrumento adaptado manteve 
a mesma estrutura de dimensões identificada originalmente, a saber, carreira, estudo, pessoal, interpessoal e 
institucional. No entanto, houve mudança de alguns itens de uma dimensão para outra, bem como a eliminação de 
cinco itens da escala portuguesa. Foi também identificada uma segunda evidência de validade, baseada na relação 
com outra variável, utilizando-se como critério a média de notas obtida pelos estudantes em seu primeiro semestre 
de alguns cursos, identificando-se diferença significativa entre grupos extremos por rendimento acadêmico. Estudos 
posteriores em outras regiões têm indicado problemas em alguns itens, especialmente aqueles agrupados no fator 
institucional, o que pode ser possivelmente atribuído às grandes diferenças que existem entre as IES brasileiras, em 
função de sua natureza jurídica e características específicas, entre outras. Fica-nos o desafio de realizar novos 
estudos e identificar os limites desse instrumento, bem como propondo estratégias para superá-los de modo a criar 
alternativas de medidas aplicáveis à realidade universitária brasileira. 
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Trabalho 4 

Título: 
ESCALA DE AUTO-EFICÁCIA NA FORMAÇÃO SUPERIOR: VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO 
 
Autor: 
Soely Aparecida Jorge Polydoro (UNICAMP - FE, SP) 
 
Resumo: 
As experiências acadêmicas vivenciadas pelos estudantes no ensino superior constituem desafios característicos a 
cada momento do curso. Esses direcionam os estudantes a processos de transição que podem provocar alterações 
na crença sobre sua capacidade. Pesquisas realizadas têm apontado a relevância da auto-eficácia acadêmica para 
a permanência e sucesso acadêmico do estudante. No Brasil, apesar da expansão do sistema de ensino superior, 
observa-se que as pesquisas sobre essa temática apresentam-se incipientes. Dada a relevância deste 
conhecimento, serão apresentadas as especificidades conceituais e metodológicas de um instrumento de medida no 
contexto da Teoria Social Cognitiva. Dada a necessidade de clareza do domínio a ser investigado e das diferentes 
tarefas envolvidas na experiência superior, a auto-eficácia foi definida como a crença de um estudante em sua 
capacidade de organizar e executar cursos de ações requeridos para produzir realizações referentes aos aspectos 
intelectuais, pessoais, sociais, vocacionais e institucionais associados à experiência no ensino superior. Foi 
elaborada uma versão inicial da escala, com 39 itens e formato likert de resposta com 10 pontos que foi aplicada em 
diferentes cursos e instituições de ensino superior (n=240). Como estudo paralelo, obteve-se a percepção dos 
estudantes sobre as tarefas envolvidas na formação superior. A análise do conteúdo dessas respostas 
desencadeou a inclusão e reescrita de itens. Foi definida uma nova versão da Escala, com 58 itens e submetida à 
análise de juízes. Realizou-se uma pesquisa com estudantes de diferentes cursos de graduação de duas 
instituições (n=535), uma pública e outra privada, ambas do estado de São Paulo. Foi definida a estrutura da Escala, 
que passou a ser denominada Escala de Auto-eficácia na Formação Superior (EAFS). Conta com 34 itens, em 
formato likert de resposta de 1 (pouco capaz) a 10 (muito capaz) e cinco dimensões conceituais: Auto-eficácia 
acadêmica, confiança na capacidade de aprender, demonstrar e aplicar o conteúdo do curso; Auto-eficácia na 
regulação da formação, confiança percebida na capacidade de estabelecer metas, fazer escolhas, planejar e auto-
regular suas ações no processo de formação  e desenvolvimento de carreira; Auto-eficácia na interação social, 
confiança na capacidade de relacionar-se com os colegas e professores com fins acadêmicos e sociais; Auto-
eficácia no uso de recursos, confiança percebida na capacidade de aproveitar as oportunidades de formação, 
atualizar os conhecimentos e promover melhorias institucionais; Auto-eficácia na gestão acadêmica, confiança 
percebida na capacidade de envolver-se, planejar e cumprir prazos em relação às atividades acadêmicas.  A EAFS 
apresentou consistência interna favorável (alpha de Conbrach 0,948), explicando 56,69% da variância. Também foi 
verificada a correlação positiva e significativa entre a auto-eficácia no ensino superior e a integração ao ensino 
superior (medida pelo QVA-r) no início do curso. As condições psicométricas observadas apontam para a 
possibilidade de seu uso como medida da auto-eficácia no contexto educativo superior, o que poderia subsidiar a 
implantação de políticas e práticas educacionais favoráveis ao desenvolvimento integral dos estudantes. 
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ANÁLISE DAS HABILIDADES COGNITIVAS DE CRIANÇAS E JOVENS BRASILEIROS PELA 
BATERIA WOODCOCK-JOHNSON III 

 
Proponente: 
Solange Múglia Wechsler (PUC-CAMPINAS, SP) 
 
Resumo da mesa: 
O modelo mais abrangente para a explicação da inteligência é conhecido como CHC, por ter sido derivado das 
propostas de Cattell, Horn e Caroll. Este modelo define a inteligência como sendo composta de três camadas, 
sendo a primeira abrangida por 70 habilidades específicas, a segunda por 10 habilidades amplas, e a terceira por 
um fator geral. A Bateria Woodcock-Johnson III (WJ-III) é indicada internacionalmente como sendo aquela que 
melhor atende ao modelo CHC. Várias pesquisas desenvolvidas, em diferentes partes do país, atestaram que a WJ-
III possui validade e precisão para avaliar as habilidades cognitivas de crianças e jovens brasileiros, devendo, 
portanto, ser normatizada para o país na medida em que acrescenta importantes informações para a avaliação 
psicológica. 
 

Trabalho 1 

Título: 
VALIDADE DA BATERIA WOODCOCK-JOHNSON III PARA A AVALIAÇÃO COGNITIVA INFANTO JUVENIL 
 
Autor: 
Solange Múglia Wechsler (PUC-CAMPINAS, SP) 
 
Resumo: 
A Bateria Woodock-Johnson III (WJ-III) é reconhecida internacionalmente como sendo aquela que melhor avalia a 
inteligência por meio das habilidades cognitivas identificadas no modelo CHC. Devido a este fato, nossas pesquisas 
têm sido direcionadas para adaptar e validar a WJ-III para a realidade brasileira. A forma padrão da WJ-III 
compreende 10 subtestes que avaliam as seguintes habilidades cognitivas: Teste 1: Inteligência cristalizada 
(vocabulário, sinônimos, antônimos , analogias) ; Testes 2 e 10: Recuperação em longo prazo (aprendizagem visual 
e auditiva; Teste 3: Pensamento viso-espacial (relações visuais); Testes 4 e 8: Processamento auditivo (combinação 
de sons, frases incompletas) ;Teste 5: Inteligência fluída (formação de conceitos); Teste 6: Rapidez de 
processamento (emparelhamento visual); Teste 7 e 9: Memória de curto prazo (números invertidos, memória de 
palavras e sons). Vários estudos foram realizados com a WJ-III no país. No estudo final a amostra foi composta por 
968 sujeitos (547 sexo feminino, 421 sexo masculino), oriundos dos seguintes estados: São Paulo (92 %), Bahia (3 
%), Paraná (2%) e Mato Grosso do Sul (3 %), estudantes do ensino fundamental ao universitário em escolas 
particulares (373) e públicas (564), com idades variando dos 7 aos 17 anos de idade. Dez docentes de diferentes 
instituições e 200 estudantes de Psicologia colaboraram na coleta de dados. As análises foram realizadas pela 
Teoria de Resposta ao Item, Análise da Variância e Correlação de Pearson. Os resultados indicaram que existe um 
fator unidimensional na inteligência que responde por 93,4% da variância explicada, confirmando a teoria CHC de 
um terceiro estrato na inteligência que seria composto de habilidades do segundo estrato.. A análise dos itens da 
WJ-III indicou que os itens brasileiros criados deram contribuição significante para os subtestes verbais da WJ-III, 
demonstrando a necessidade de sua adaptação para o país. Diferenças significativas de idade foram encontradas 
para todas as habilidades estudadas, indicando a validade da WJ-III como medida de desenvolvimento cognitivo. A 
comparação entre o resultado total na WJ-III e desempenho nos testes de criatividade verbal e figurativo de 
Torrance indicou que a inteligência e a criatividade não estão significativamente relacionados, demonstrando que 
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são construtos distintos. Finalmente, conclui-se sobre a validade da WJ-III para o contexto brasileiro e sua grande 
contribuição para a área da avaliação psicológica de nossa crianças e jovens. 
 

Trabalho 2 

Título: 
ANÁLISE PSICOMÉTRICA DA VERSÃO ADAPTADA DA BATERIA WOODCOCK-JOHNSON III PARA O BRASIL 
 
Autor: 
Carlos Henrique Sancineto da Silva Nunes (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
A psicometria atualmente apresenta uma série de ferramentas, como a análise clássica de itens e a Teoria de 
Resposta ao Item, que permitem uma análise detalhada sobre quão bem um instrumento e seus itens servem para 
avaliar determinado construto. No presente trabalho é apresentada a análise psicométrica da versão adaptada 
bateria Woodcock-Johnson III (WJ-III), que visou o seu aprimoramento e montagem da versão final, para uso no 
Brasil. Serão apresentadas as técnicas utilizadas para a análise da bateria, bem como os resultados mais 
relevantes. As escalas analisadas foram Compreensão Verbal-Vocabulário, Sinônimos, Antônimos, Analogias 
Verbais, Aprendizagem Visual Auditiva, Relações Espaciais, Formação Conceitos, Combinação Visual, Números 
Invertidos e Aprendizagem Visual Adiada. A amostra foi composta por 839 pessoas, sendo 56% do sexo feminino, 
com idade variando de 7 a 19 anos (M=12,6; DP=3,0). O nível de escolaridade variou da 1a série do ensino 
fundamental até estudantes universitários, sendo que 36% eram de instituições privadas. As pessoas foram 
avaliadas em cinco estados brasileiros, sendo que 90% delas foram de São Paulo. A primeira etapa da análise 
realizada com a bateria WJ-III foi a verificação da sua estrutura interna, com a verificação dos componentes 
principais dos resíduos dos itens. A segunda etapa, realizada separadamente para cada escala, consistiu na 
utilização do modelo de Rash, na Teoria de Resposta ao Item, para verificar a dificuldade dos itens, bem como 
indicadores de resíduos (infit e outfit), e a consistência interna das escalas. Com essa análise, foi possível identificar 
e eliminar itens que apresentavam parâmetros fora do esperado. A etapa seguinte foi verificar a relação de variáveis 
externas, como sexo, idade, tipo de escola, série, entre outros, com os resultados encontrados na versão adaptada 
da bateria WJ-III. Por fim, foram elaboradas versões preliminares de tabelas normativas para a bateria. 
 

Trabalho 3 

Título: 
AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES COGNITIVAS EM ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DO 
INTERIOR DE SÃO PAULO 
 
Autor: 
Adriana Aparecida Ferreira (UNIVERSIDADE DE MOGIA DAS CRUZES, SP) 
 
Resumo: 
A utilização de uma bateria de testes que permita visualizar as habilidades cognitivas mais desenvolvidas em uma 
criança abre caminho para um novo campo de atuação do psicólogo escolar, possibilitando a identificação de 
talentos especiais, de crianças superdotadas, orientação para profissões de acordo com as habilidades mais fortes, 
orientação escolar para o aproveitamento do talento dos alunos na escola, entre outras. Devido a este fato, a nossa 
pesquisa foi direcionada para investigar a adequação e a validade da Bateria Woodcock-Johnson IIII (WJ-III) no 
contexto brasileiro. Foi realizada a aplicação da WJ-III em 113 crianças e adolescentes do ensino público (N=80, 
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66,7% do gênero feminino e 33,3% masculino) e privado (N=33, 50% de cada gênero), entre 10 e 17 anos de 
uma cidade do interior de São Paulo. As áreas avaliadas na WJ-III foram: Compreensão verbal (vocabulário, 
sinônimos, antônimos e analogia verbal), Aprendizagem visual-auditiva (memória de curto prazo), Relações 
espaciais, Formação de Conceitos, Números invertidos, Aprendizagem visual-auditiva adiada (memória de longo 
prazo), Combinação de Sons, Palavras incompletas, Processamento Auditivo. A Análise de Variância mostrou um 
aumento na produção com o aumento da faixa etária, que está relacionado à acumulação de conhecimento 
decorrente do próprio avanço educacional (inteligência cristalizada) nas áreas avaliadas, exceto para Aprendizagem 
visual-auditiva e Palavras Incompletas, o que indica que a memória de curto prazo parece não sofrer influência da 
idade, bem como a compreensão da formação das palavras a partir de estímulos auditivos. Comparando-se o 
desempenho na bateria com o aproveitamento nas disciplinas acadêmicas (Português, Matemática, História e 
Geografia) verificou-se que existiam fortes correlações entre o desempenho em Compreensão Verbal, Formação de 
Conceitos, Emparelhamento Visual (velocidade de processamento), Combinação de Sons, Palavras Incompletas e 
Memória Auditiva (processamento auditivo) com o rendimento nas quatro disciplinas, o que corroborou os estudos 
que apontam a importância da inteligência cristalizada no desenvolvimento das habilidades cognitivas. Observou-se 
também que Aprendizagem Visual-Auditiva e Relações Espaciais estavam correlacionadas com as disciplinas de 
Matemática e História; enquanto que a Aprendizagem visual-auditiva Adiada (memória de longo prazo) 
correlacionou-se com Português e Matemática. Os resultados demonstraram a necessidade de se aprimorar a 
relação entre a avaliação psicológica e a atuação do psicólogo educacional, além das vantagens da utilização de 
instrumental que permita visualizar o desempenho nas habilidades cognitivas, o que orienta a atuação do psicólogo 
em relação ao desenvolvimento de programas mais eficazes no contexto de ensino-aprendizagem. 
 

Trabalho 4 

Título: 
HABILIDADES COGNITIVAS NA BATERIA WOODCOCK-JOHNSON III E O RENDIMENTO ESCOLAR 
 
Autor: 
Dejenane Aparecida Pascoal Pereira (PUCCAMP, SP) 
 
Resumo: 
Avaliar as habilidades cognitivas envolvidas no rendimento escolar pode fornecer importantes informações sobre o 
processo ensino-aprendizagem. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi investigar se a Bateria Woodcock-
Johnson III poderia identificar quais seriam as habilidades cognitivas que estariam relacionadas com o rendimento 
escolar em Português e Matemática. A amostra foi composta por 241 alunos (124 sexo feminino, 117 do sexo 
masculino) que estudavam em séries do Ensino Fundamental e Médio, em escolas particulares e públicas no estado 
de São Paulo. Utilizou-se a Bateria de Habilidades Cognitivas Woodcock-Johnson III, com adaptação dos testes de 
compreensão-verbal para o Brazil, e as notas escolares obtidas em Português e Matemática. A Análise da Variância 
Multivariada e Univariada apontaram os efeitos significativos de tipo de escola nas habilidades mensuradas. 
Correlações significativas foram observadas entre as notas de Português e Matemática com todas as habilidades 
avaliadas, exceto com a memória de trabalho. Concluiu-se sobre a importância não só das habilidades cognitivas 
como também dos componentes sócio-culturais para melhor compreensão do rendimento escolar das crianças 
brasileiras. 
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ATUALIZAÇÃO DE NORMAS DO RAVEN AVANÇADO: DISCUSSÃO DE MODELOS 
NORMATIVOS E DESENVOLVIMENTO DO MODELO PONDERADO DE NORMATIZAÇÃO DE 

ESCORES VIA TRI 
 
Proponente: 
José Humberto da Silva Filho (UFAM, AM) 
 
Resumo da mesa: 
Esta mesa redonda irá apresentar normas atualizadas do Teste de Raven (Escala Avançada) para jovens 
universitários (18-30 anos), apresentando estratégias para sua adequada elaboração. Também discutirá estes 
novos resultados do Raven Avançado a partir de três modelos de normatização: Teoria Clássica dos Testes (TCT), 
Teoria de Resposta ao Item (TRI) e o desenvolvimento de um novo modelo de normatização, denominado Modelo 
Ponderado para Normatização de Escores via TRI. 
 

Trabalho 1 

Título: 
ESTRATÉGIAS PARA ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS DO RAVEN (ESCALA AVANÇADA) EM UNIVERSITÁRIOS 
 
Autor: 
Sonia Regina Pasian (DPE - FFCLRP - USP, SP) 
 
Resumo: 
A realidade brasileira na área de avaliação psicológica exige contínuos esforços no sentido de revisão técnica de 
seus instrumentos, considerando a insuficiência de estudos nesta direção, apesar das inúmeras aplicações dos 
testes psicológicos. Neste contexto, o presente trabalho objetiva apresentar estratégias técnicas utilizadas para se 
compor amostra significativa e representativa de universitários da região de Ribeirão Preto (SP), a fim de subsidiar a 
elaboração de novas normas para a Escala Avançada das Matrizes Progressivas de Raven. Este estudo se justifica 
tendo em vista a flagrante defasagem temporal entre as normas disponíveis sobre este teste psicológico 
(elaboradas em 1962) e a realidade sócio-cultural contemporânea. A presente exposição focaliza as estratégias 
para composição da referida amostra de universitários a partir de suas características sócio-demográficas, 
considerando a meta de elaboração de novas normas. Para tanto, buscou-se incluir significativo número de 
participantes, representando a diversidade de universitários existentes na região em foco, almejando atingir 1% da 
população de universitários, índice considerado bastante satisfatório para o trabalho proposto. Planejou-se amostra 
com cerca de 200 universitários, voluntários, saudáveis, de 18 a 30 anos, de vários cursos das três áreas científicas 
(Exatas, Biológicas e Humanas) de universidades públicas e particulares da região de Ribeirão Preto (SP), 
excluindo-se os seguintes casos: a) condições clínicas psicopatológicas; b) uso atual ou pregresso de medicação 
psicotrópica; c) limitação cognitiva (resultado no Raven Avançado inferior ao percentil 50, conforme normas de 
1962); d) sinais intensos de depressão ou de ansiedade (a partir dos inventários de Beck para depressão ou 
ansiedade). Foram visitadas instituições de ensino superior de Ribeirão Preto (SP), solicitando-se autorização para 
a pesquisa, expondo-se seus objetivos aos alunos na própria sala de aula. Aderiram a esta pesquisa, inicialmente, 
490 voluntários, sendo que apenas 261 efetivamente dela participaram. Deste conjunto foram excluídos 38 
universitários, por preencherem um ou mais critérios de exclusão da amostra, a saber: 13 voluntários por acentuada 
depressão; 21 por elevada ansiedade; c) 22 por uso de psicotrópico; d) quatro por limite cognitivo. A amostra ficou 
composta por 223 universitários, representando 1% da população universitária de Ribeirão Preto (SP), previamente 
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delineada para atender proporcionalmente aos estratos existentes em relação às variáveis: sexo (masculino 
43,5% X feminino 56,5%), origem escolar (pública 30,5% X particular 69,5%) e turno de estudo (diurno 41,3% X 
noturno 58,7%). A amostra contempla representantes de 23 cursos universitários, distribuídos equitativamente nas 
Ciências Biológicas e da Saúde (35,9%), Ciências Exatas (34,5%) e Ciências Humanas (29,6%), com média de 14,6 
anos de escolaridade. Os participantes da amostra também estão distribuídos igualmente entre os anos iniciais e 
finais de formação universitária (31,8% do primeiro ano, 24,2% do segundo ano, 23,3% do terceiro ano e 20,1% a 
partir do quarto ano). Estes diversos critérios e cuidados técnicos na composição da amostra do presente trabalho 
garantiram bases adequadas e suficientes para o objetivo maior de elaboração de normas de desempenho de 
universitários no Raven Avançado, alcançando-se resultados seguros e com efetiva distribuição normal. 
 

Trabalho 2 

Título: 
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PADRÃO NORMATIVO DO TESTE RAVEN (ESCALA AVANÇADA) 
PRODUZIDO PELA TCT E TRI 
 
Autor: 
José Humberto da Silva Filho (UFAM, AM) 
 
Resumo: 
A normatização é um dos parâmetros psicométricos mais importantes para a garantia da qualidade psicométrica de 
uma medida e se mostra particularmente significativa a uma devida interpretação dos escores obtidos por um sujeito 
no teste. Baseadas nos modelos de uma distribuição normal, grande parte das técnicas de normatização estão 
respaldadas em procedimentos derivados da Estatística Clássica, representada na Psicometria pela Teoria Clássica 
dos Testes (TCT). São escassos os testes psicológicos que baseiam seus métodos de normatização em princípios 
mais modernos, como os da Teoria da Resposta ao Item (TRI), capazes de fornecer informações mais precisas pela 
derivação de modelos logísticos mais sensíveis à variabilidade dos dados. O método de normatização pela TRI, de 
maior emprego na atualidade, busca realizar uma transformação do nível de aptidão do sujeito (teta) no escore 
verdadeiro da Psicometria Clássica. Basicamente, tal modelo calcula as probabilidades de acerto do conjunto de 
itens do teste em função dos diferentes níveis de aptidão de todos os sujeitos que fizeram parte da amostra 
normativa. As faixas percentílicas são assim determinadas pela proporção entre os valores médios da probabilidade 
associada a cada faixa de desempenho na escala teta e a quantidade total de itens. Os procedimentos de 
normatização pela TRI promoveram uma avanço substancial nas formas de normatização, visto que agora poderiam 
ser considerados o nível de aptidão de cada indivíduo e os valores de probabilidade de acerto ao item em função do 
teta. Será demonstrado que, quando comparados paralelamente os modelos de normatização da TCT e da TRI, 
verifica-se uma significativa diferença nas normas por elas estabelecidas. Cada modelo irá alocar o desempenho 
dos indivíduos em faixas diagnósticas do RAVEN, em geral diferentes, resultando em informações interpretativas 
significativamente também diferentes. Isto se dá pelo fato da TCT desconsiderar o nível de dificuldade de cada item 
na produção da norma, enquanto nos modelos mais modernos da TRI verifica-se uma maior susceptibilidade em 
superestimar a distribuição das faixas percentílicas, por atribuir diretamente valores de probabilidade desde o menor 
nível de aptidão encontrado na amostra normativa. No entanto, as tabelas normativas a partir da TRI, apenas 
estimam a posição percentílica de um indivíduo associada ao nível de aptidão em diferentes faixas da escala teta, o 
que pode ocorrer de um dado número de itens acertados mudar de ordem a depender dos valores individuais das 
aptidões ou ainda se situar em intervalos percentílicos limítrofes, gerando uma dificuldade na definição precisa das 
posições percentílicas em função do número de acertos. O que faz pensar que uma norma que também considere a 
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poderação de cada item, a partir do tratamento já desenvolvido pela própria TRI, pode trazer ainda maior precisão 
da medida, ampliando o poder discriminativo dos resultados em sua interpretação. 
 

Trabalho 3 

Título: 
PROPOSTA DE UM MODELO PONDERADO PARA NORMATIZAÇÃO DE ESCORES VIA TRI 
 
Autor: 
Igor Gomes Menezes (UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, PE) 
 
Resumo: 
Dentre os distintos tipos de normatização de escores de testes, as normas intragrupo são de grande relevância para 
a atribuição de faixas diagnósticas, dado que o desempenho do indivíduo é avaliado em termos do desempenho do 
grupo normativo. A forma mais comum de comunicação das normas intragrupo são por meio de percentis, que 
correspondem à divisão de um conjunto ordenado em cem partes iguais, e mediante os escores-padrão, conjunto de 
processos que comparam as notas brutas individuais com a média do grupo, sendo a média avaliada em unidades 
de desvio-padrão. Não obstante a técnica da divisão por percentis seja um dos recursos mais utilizados para a 
comunicação das faixas diagnósticas, a obtenção dos valores percentílicos pode ser obtida a partir de diferentes 
métodos que, em Psicometria, derivam-se fundamentalmente da Teoria Clássica dos Testes (TCT) e da Teoria de 
Resposta ao Item (TRI). Largamente empregadas em testes de aptidão e de inteligência, de um modo geral a TCT 
desenvolve as normas de um teste com base na quantidade total de itens acertados, desconsiderando, na criação 
da norma, os parâmetros de dificuldade e discriminação de cada item, isto é, o peso de cada item na avaliação geral 
do construto. Já a TRI, ao estudar os parâmetros individuais dos itens busca encontrar valores percentílicos mais 
bem ajustados aos diferentes níveis de aptidão dos sujeitos, embora possa, por vezes, maximizar os percentis 
correspondentes aos valores extremos das aptidões dos sujeitos. À luz das insuficiências explicativas dos 
procedimentos de normatização de testes que vêm sendo empregados para a criação de normas intragrupo, 
buscou-se desenvolver um novo modelo, denominado Modelo Ponderado para Normatização de Escores via TRI. O 
presente trabalho tem assim como objetivos comunicar o desenvolvimento desse novo modelo de normatização, o 
qual está fundamentado nos princípios da TRI, e demonstrar a eficácia desse modelo frente aos demais métodos 
correntemente empregados. Para a consubstanciação dos testes empíricos entre os modelos foram utilizados os 36 
itens do teste de inteligência Raven (Escala Avançada), o qual foi submetido a 223 sujeitos. Inicialmente, ao 
considerar os valores da probabilidade distribuídos ao longo da escala teta buscou-se ponderar tais valores de 
acordo com a representatividade na escala de aptidão. Em um segundo momento foi extraída uma média geral das 
probabilidades para os valores da escala teta para cada um dos 36 itens do teste. A esse valor da média foi 
subtraída uma constante de valor 1, que corresponderia ao escore bruto do sujeito ao acertar um determinado item. 
A partir desse modelo, aos itens com maior probabilidade de acerto são atribuídos os valores ponderados inversos, 
que representariam o escore do sujeito no item. Finalmente, encontra-se o escore médio final do conjunto das 
médias das probabilidades de todos os itens. Esse valor médio da probabilidade, ao ser comparado com o valor 
mais elevado obtido na amostra normativa, forneceu as faixas percentílicas ou, mais especificamente, as normas do 
Raven Avançado, que puderam ser consideradas sensivelmente mais precisas do que as obtidas pelos 
procedimentos tradicionais da TCT e a TRI. 
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AVALIAÇÃO COGNITIVA DA LEITURA E DA ESCRITA 
 
Proponente: 
Carla Alexandra da Silva Moita Minervino (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, PB) 
 
Resumo da mesa: 
Os temas da mesa se referem às questões relacionadas à construção de tarefas de reconhecimento de palavras e 
de categorização semântica. Considera também a utilização de estratégias de leitura em contexto por leitores 
proficientes. Tem como objetivo principal discutir aspectos metodológicos relacionados à construção de medidas de 
reconhecimento de análise da leitura, escrita e habilidades correlatas. Neste sentido os trabalhos iniciais 
apresentam aspectos da avaliação da leitura e escrita, reconhecimento de palavras em Portugal e no Brasil e a 
última apresenta aspectos sobre leitura em contexto. 
 

Trabalho 1 

Título: 
PRP - PROVA DE RECONHECIMENTO DE PALAVRAS.CONTRIBUTOS PARA A VALIDAÇÃO DE UM 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE LEITURA 
 
Autor: 
Fernanda Leopoldina Parente Viana (UNIVERSIDADE DO MINHO, PORTUGAL) 
 
Resumo: 
Nesta comunicação será apresentada uma prova de reconhecimento de palavras, eliciadas por estímulos visuais, e 
que foi criada de acordo com a conceptualização teórica de léxico mental interactivo e a hipótese da activação de 
múltiplos candidatos lexicais ao processo de activação. Esta hipótese sugere que o reconhecimento de uma palavra 
supõe distingui-la de todas as outras do léxico e, em particular daquelas que partilham com ela propriedades formais 
ortográficas ou fonológicas. Dizemos então que estas últimas são as vizinhas ortográficas (ou fonológicas) da 
palavra estímulo. Essas palavras não são examinadas de forma aleatória, mas em função da sua frequência 
respectiva As unidades palavras recebem activações provenientes de níveis inferiores (unidades-letras) e são 
relacionadas entre si por factores de inibição. Quanto mais elevado é o grau de activação de uma palavra, mais 
essa palavra exerce inibição sobre as outras. A dificuldade de reconhecimento de uma palavra dependerá da força 
das inibições exercidas sobre ela pelas outras palavras, particularmente pelas vizinhas mais frequentes. O principal 
objectivo desta prova é o de avaliar a velocidade de leitura e, simultaneamente, contribuir para a compreensão de 
um fenómeno observado com frequência elevada na análise de registos de leitura oral das crianças, 
especificamente a enorme taxa de substituição de palavras por palavras com vizinhança ortográfica. A prova é 
composta por 43 itens, dos quais 3 são de treino. Cada item é constituído por uma imagem, seguida de 4 palavras 
(vizinhas e com proximidade ortográfica). Destas imagens, 20 remetem para palavras com duas sílabas e as outras 
20 (remetem) para palavras com 3 sílabas. Para cada uma das imagens incluídas na prova foi efectuada uma 
testagem prévia de iconicidade. Depois de dois estudos piloto, a prova foi aplicada a crianças dos 4 anos do 1º Ciclo 
do Ensino Básico, com tempo limite de 4 minutos (1º e 2º Ano) e de 2 minutos (3º e 4º ano). As análises ao nível dos 
itens e das características metrológicas dos resultados são muito satisfatórias. Os resultados obtidos ao nível das 
características das palavras erradas seleccionadas divergem dos obtidos em estudos com línguas de ortografia 
mais opaca do que o português, sugerindo a necessidade de uma análise não apenas ao nível da frequência das 
palavras, mas ao nível da frequência dos formatos silábicos nelas incluídos. 
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Trabalho 2 

Título: 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO COGNITIVO: LEITURA, ESCRITA E HABILIDADES RELACIONADAS 
 
Autor: 
Carla Alexandra da Silva Moita Minervino (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, PB) 
 
Resumo: 
As pesquisas recentes, bem como manchetes de jornais e revistas publicadas sobre a temática dos problemas de 
aprendizagem, evidenciam que em nosso país as crianças estão chegando à 4ª série com dificuldades graves na 
leitura, escrita e habilidades matemáticas. Partindo do aporte teórico da Psicologia Cognitiva e da Neuropsicologia, 
o tema da avaliação da aprendizagem constitui, portanto, uma tentativa de encontrar respostas para a tão atual e 
preocupante questão: Como favorecer o processo do aprender? Tomando como vértice estudos que preconizam a 
avaliação do desempenho cognitivo do ponto de vista do aprendiz. A pesquisa teve como objetivo a análise dos 
múltiplos domínios envolvidos na leitura e escrita de crianças. Foram investigadas 162 crianças, de ambos os sexos, 
com idades variando entre 08 e 16 anos, cursando 2ª, 3ª e 4ª séries do ensino fundamental da rede pública de uma 
cidade do interior do nordeste. O desempenho cognitivo das crianças foi analisado através de atividades que 
envolviam leitura e ditado de palavras reais e pseudopalavras, consciência fonológica, processamento auditivo e 
visual e velocidade de processamento. Os resultados revelaram atraso no desenvolvimento das habilidades 
relativas ao domínio da leitura e escrita de palavras reais, o que denota a ausência de exposição destas crianças a 
atividades que lhes permitam compor o seu léxico com conhecimentos que posteriormente poderão ser acessados 
quando solicitadas. Na presente pesquisa, elas apresentaram resultados inferiores aos de crianças com dificuldades 
de leitura verificadas em outros estudos. Revela-se a necessidade de reavaliar os instrumentos de avaliação tendo 
em vista as características regionais da população investigada, a fim de que sejam formulados recursos 
educacionais e psicológicos de avaliação inseridos no contexto sócio-econômico e cultural das crianças observadas. 
Conclui-se que é preciso delinear projetos de avaliação e intervenção visando desenvolver as habilidades de 
consciência fonológica, processamento auditivo e velocidade de processamento em crianças nas fases iniciais da 
aquisição da leitura e escrita, considerando o sistema de escrita que rege a sua língua materna, bem como as 
especificações regionais do contexto onde estão inseridas. 
 

Trabalho 3 

Título: 
LEVANTAMENTO DOS MEMBROS DE CATEGORIAS SEMÂNTICAS PARA ITENS VERBAIS PRODUZIDOS DE 
FORMA ESCRITA POR CRIANÇAS 
 
Autor: 
Ângela M. V. Pinheiro (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, MG) 
 
Resumo: 
Esta pesquisa propõe o levantamento de itens pertencentes a uma variedade de campos semânticos (p. ex.: frutas, 
vegetais, ferramentas, parte do corpo, veículos, roupas, animais) produzidos de forma escrita por uma amostra de 
627 crianças da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental de escolas estaduais, municipais e particulares de Belo 
Horizonte. O instrumento de coleta de dados – aplicado em sala de aula pelo professor – foi um caderno composto 
por uma categoria por folha e um espaço para que a criança citasse de forma escrita todos os itens que conhecia 
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dentro da categoria proposta em um tempo determinado. Tem como objetivo geral a criação de um banco de 
dados que poderá ser utilizado para a escolha de categorias a serem usadas como estímulos nas tarefas de 
processamento semântico, particularmente na tarefa de “decisão semântica”, freqüentemente incluída entre as 
provas de um procedimento de avaliação das habilidades de leitura por meio de palavras isoladas. O banco de 
dados resultante apresenta a freqüência absoluta e relativa dos itens produzidos e para cada categoria cita a 
quantidade de vezes que um item foi escrito em primeiro lugar, ou seja, a sua tipicidade dentro da categoria. Esse 
índice indica a prototipicidade de um conceito dentro de uma categoria de acordo com a concepção prototípica ou 
probabilística dos conceitos. Dentre os resultados encontrados, observamos uma crescente produção de itens 
dentro das categorias concomitantemente ao avanço da série escolar. Também houve aumento da produção de 
itens quando consideramos o tipo de escola estudada, nesse caso, os alunos de escolas particulares parecem 
produzir mais itens do que os alunos das escolas públicas. Conclui-se que o banco de dados resultante desse 
trabalho poderá servir de subsídio para a elaboração, de tarefas de categorização semântica, dentre outras, para a 
população estudada e que propiciará a análise de outras características pertinentes ao desenvolvimento humano, 
principalmente quanto ao aspecto do desenvolvimento da escrita e dos processos e estratégias subjacentes a essa 
habilidade. 
 

Trabalho 4 

Título: 
USO DE ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS NA LEITURA DO INDEXADOR 
 
Autor: 
Dulce Amélia de Brito Neves (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, PB) 
 
Resumo: 
A leitura tem destaque no trabalho de algumas especializações da Ciência da Informação, como a catalogação 
temática, a classificação e a indexação. Essas funções são desempenhadas em bibliotecas ou sistemas de 
recuperação de informação e têm por finalidade o tratamento temático dos documentos. O profissional que 
desempenha esse tipo de função recebe o nome de “indexador”. Além da leitura de documentos, o processo de 
indexação compreende a identificação de seu conteúdo, seguido da geração de resumos dos assuntos neles 
tratados. Isso é feito por meio de linguagens de indexação e com base em técnicas específicas de elaboração de 
resumos. O conjunto das tarefas de indexação é conhecido como análise de assunto, que é a etapa em que um 
documento é analisado para determinar de qual ou de quais assuntos trata. Partindo do pressuposto de que a leitura 
do indexador, em função de sua especificidade, possa ser diferente da leitura para outros propósitos. O presente 
trabalho objetivou identificar semelhanças e divergências no uso das seguintes estratégias metacognitivas entre 
leitores proficientes indexadores e não-indexadores: incompreensão monitorada, construção de hipótese, relação de 
informações entre sentenças e parágrafos, pergunta-resposta, elaboração mental de resumo, juízo de valor, 
repetição e evocação. O método utilizado foi o protocolo verbal, que possibilita a obtenção de relatos individuais da 
própria cognição durante a execução de uma tarefa ou à medida que esteja sendo relembrada. A leitura de dois 
textos foi aplicada a sete indexadores e a sete sujeitos do grupo controle. Os resultados demonstram que os 
indexadores lêem de modo semelhante aos sujeitos do grupo controle, divergindo apenas em relação às estratégias 
de elaboração de resumo. Também foi testada uma questão metodológica relacionada ao texto, em sua condição 
marcada e não marcada. Conclui-se pela necessidade de se introduzir formalmente o ensino de estratégias 
metacognitivas no treinamento de leitura do indexador. 
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AVALIAÇÃO COGNITIVA: PRÁTICAS E REFLEXÕES, UM DEBATE NO CONTEXTO CLÍNICO 
 
Proponente: 
Cristina Lúcia Maia Coelho (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, RJ) 
 
Resumo da mesa: 
A proposta se refere a um debate sobre as práticas de avaliação cognitiva no contexto da clínica na 
contemporaneidade. O trabalho da Dra. Cristina Coelho discute - a partir de dados obtidos da experiência na 
avaliação de demências - a relação de variáveis como gênero, nível de escolaridade e experiência profissional com 
resultados específicos em testes neuropsicológicos nas dimensões verbais e de execução. O trabalho do Dr. 
Fernando Portela destaca a importância da utilização de testes neuropsicológicos breves na avaliação de funções 
cognitivas e sua utilidade para o complemento da anamnese e segurança no diagnóstico diferencial. O autor 
ressalta que alguns testes estão sujeitos a vieses e deveria ser complementado com outros testes mínimos visando 
o diagnóstico diferencial e para esclarecer supostos falsos negativos. O trabalho do Dr. Cláudio Lyra Bastos levanta 
a questão do erro diagnóstico na avaliação do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade em jovens e 
crianças. 
 

Trabalho 1 

Título: 
A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA E O DIAGNÓSTICO DAS DEMÊNCIAS 
 
Autor: 
Cristina Lúcia Maia Coelho (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, RJ) 
 
Resumo: 
O trabalho pretende discutir - a partir de dados obtidos da experiência na avaliação de demências em pacientes - a 
relação de variáveis como gênero, nível de escolaridade e experiência profissional com alguns resultados 
específicos em testes neuropsicológicos nas dimensões verbais e de execução. Considerou-se como fonte de 
dados a avaliação de 18 casos de pacientes de ambos os sexos, com mais de 60 anos, encaminhados por 
neurologistas visando o diagnóstico de demência. Tendo em vista o diagnóstico neuropsicológico, foram utilizados 
os testes WAIS III, REY, Mini-mental e o teste do relógio. A partir de um levantamento quantitativo, pudemos 
constatar que o diagnóstico da demência, ainda que considerando outras fontes clínicas como da história de vida do 
paciente, se evidencia através das discrepâncias observadas entre resultados nos subtestes do WAIS, resultados 
baixos no REY (Auditory Verbal Learning Test) e na dimensão evocação do Mini-Mental. Encontraram-se ainda, na 
amostra de pacientes do sexo masculino de nível superior, médias significativamente mais baixas nas subescalas 
de execução do WAIS III quando comparadas às médias das subescalas verbais. Ou seja, há uma tendência a 
haver maior discrepância entre os fatores verbais e execução em detrimento dos últimos entre homens de nível 
superior. Na amostra feminina, todos os pacientes de nível básico de escolaridade, não encontramos diferença 
significativa entre os resultados verbais e não verbais. Esses resultados podem ser compreendidos a partir de 
fatores culturais relativos à experiência profissional dos homens de nível superior baseada em práticas que 
envolviam discursos, linguagem e comunicações em comparação às experiências com as práticas domésticas das 
mulheres, voltadas para afazeres domésticos – incluindo costura, culinária e outras atividades artesanais – que 
envolviam aspectos tanto verbais como viso-espaciais. Como o objetivo primordial dos testes era clínico, todos os 
sujeitos foram submetidos ao teste projetivo Zülliger e a uma entrevista para complementar o diagnóstico diferencial 
(transtornos depressivos, quadros psicóticos, etc.). Assim, relativamente aos aspectos motivacionais, pudemos 
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constatar traços depressivos em maior freqüência entre os homens com demência do que na amostra feminina. 
Podemos interpretar este fato a partir da desvalorização dos papéis sociais e familiares que ocupavam, assim como 
da intolerância vivida pelos homens a respeito da dependência que os déficits cognitivos traziam para suas vidas. 
 

Trabalho 2 

Título: 
CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS PARA EXAME BREVE DO ESTADO MENTAL NAS DEFICIÊNCIAS 
COGNITIVAS 
 
Autor: 
Fernando Portela (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RJ) 
 
Resumo: 
Nem sempre a experiência do psiquiatra é suficiente para detectar nuances no exame mental que podem ser 
críticas no contexto de vida do paciente. É o caso de pacientes com algum déficit cognitivo que, embora limite sua 
qualidade de vida, pode ser encoberto, se for leve, pela convivência familiar, aposentadoria e seu entorno social 
imediato. Um clínico astuto pode detectar estes déficits conversando com seu paciente, mas nem sempre isto é 
possível, especialmente quando o paciente depende de um serviço de atenção primária. O exame do estado mental 
inclui alguns itens fundamentais que dependem de testes para ser melhor avaliado, como é o caso da atenção, 
memória, linguagem, percepção visuo-espacial, práxis e funções executivas, que se reúnem sob um mesmo 
conceito: cognição. Um exame bem conduzido destas funções leva a obtenção de informações confiáveis sobre a 
natureza do transtorno, possibilitando um diagnóstico diferencial preciso. A utilização de testes neuropsicológicos 
breves não é incompatível a demanda de um consultório psiquiátrico e é muito útil para complemento da anamnese 
e segurança no diagnóstico diferencial. O teste mais conhecido e largamente utilizado é o Exame Mínimo do Estado 
Mental (MMSE). Contudo, ele está sujeito a vieses (escolaridade, lesões cerebrais focais, depressão) e deveria ser 
complementado com outros testes mínimos para um melhor diagnóstico diferencial e para esclarecer supostos 
falsos negativos. Ele não avalia, p.ex., as funções executivas (mediadas pelo lobo frontal), e a capacidade visuo-
espacial não é satisfatoriamente avaliada. Deste modo, pacientes com demências fronto-temporal e vascular (que 
comprometem os lobos frontais e estruturas subcorticais relacionadas) terão seu déficit cognitivo subestimado. 
Também pacientes com afasia podem ter um déficit cognitivo superestimado pelo MMSE, já que este é um teste 
verbalmente mediado. Para superar estes vieses, utilizamos em nossa prática a associação do Teste do Desenho 
do Relógio e temos confirmado a experiência de outros autores. Por outro lado, temos observado que o teste do 
relógio presta-se também à avaliação semiológica da atenção, e estamos presentemente investigando esta possível 
aplicação. No Brasil, o MMSE é aplicado por neurologistas, psiquiatras e psicólogos, mas os testes do desenho do 
relógio e de frontalidade são ainda pouco utilizados na rotina do diagnóstico clínico. O teste do desenho do relógio 
(TDR) é um excelente complemento ao MMSE, possibilitando um diagnóstico diferencial completo. 
 

Trabalho 3 

Título: 
O USO DE ESCALAS PARA TDAH E O ERRO DIAGNÓSTICO 
 
Autor: 
Claudio Lyra Bastos (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, RJ) 
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Resumo: 
O uso de instrumentos psicodiagnósticos na clínica psiquiátrica e psicológica tem um papel convencionalmente 
restrito, limitado quase que unicamente às alterações das funções cognitivas, especialmente os quadros demenciais 
e as deficiências mentais. Ultimamente porém, o recurso aos intrumentos vem ultrapassando as fronteiras 
tradicionais da pesquisa e da epidemiologia para se expandir pela área clínica. Inúmeras escalas vêm sendo 
aplicadas no dia-a-dia de todas as áreas de saúde mental. No quadro denominado TDAH, as pesquisa das 
chamadas “funções executivas” criou uma expectativa em torno de um diagnóstico quase automático através de 
escalas e questionários. No entanto, sabe-se que na clínica são muitos os quadros psicopatológicos que cursam 
com distúrbios da atenção. Deve-se estar alerta para a extrema dificuldade em discriminar os elementos atencionais 
na avaliação prática, Na verdade, inexistem testes específicos de atenção, pode-se apenas avaliar alguns aspectos 
dos componentes atencionais da performance cognitiva. Quanto às escalas para diagnóstico de TDAH, são 
absolutamente incapazes de distinguir os elementos primários dos secundários, ficando restritas aos aspectos 
meramente comportamentais. Tendo em mente as conseqüências futuras – muitas delas irreversíveis – de 
diagnósticos apressados, originados em entrevistas mal conduzidas, creio nunca ser demais se frisar a fundamental 
importância da anamnese, do exame psíquico adequado e da testagem completa e abrangente das funções 
cognitivas, juntamente com uma atenta observação da família e das suas formas de interação, para que se possa 
fazer o um bom diagnóstico diferencial entre a criança verdadeiramente hiperativa com déficit primário de atenção e 
a criança com déficits secundários de atenção, que podem surgir em casos de: ansiedade, geralmente vinculada à 
ansiedade (ou outros problemas psicopatológicos) dos pais, na grande maioria dos casos; a) deficiência sensorial 
(visual, auditiva); b) deficiência mental; c) quadros psicóticos; d) quadros afetivos. No caso ilustrativo a seguir, temos 
uma moça com deficiência mental evidente que foi diagnosticada como TDAH em razão de seu comportamento e de 
seu fracasso escolar, tendo sido submetida a psicoterapia cinco vezes por semana e medicada com estimulantes e 
antidepressivos. Chegou a tentar o suicídio. A paciente nunca gostou de estudar e o convívio na escola 
representava um martírio. Não tinha paciência de ver filmes por inteiro, ficando aborrecida logo. Detestava ler, não 
suportando nem mesmo revistas. Nos testes cognitivos mostrou clara deficiência em todos os itens avaliados, 
exceto nos que indicavam capacidade de reconhecimento e memória visual, assim como concentração para 
detalhes. É interessante notar que em todos os outros subtestes relacionados em parte com a distração (dígitos, 
aritmética, símbolos), os seus baixos resultados se deveram à deficiência cognitiva, e não à distraibilidade. Assim, 
ela se mostrava insuficiente em tudo, menos na atenção. 
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AVALIAÇÃO DA INTELIGÊNCIA EM DIVERSOS CONTEXTOS 
 
Proponente: 
Irai Cristina Boccato Alves (LITEP – INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA USP, SP) 
 
Resumo da mesa: 
A mesa apresenta três pesquisas sobre o uso de testes de inteligência em diversos contextos. Os dois primeiros 
trabalhos empregaram o WAIS-III, um abordando mudanças cognitivas promovidas pela psicoterapia e o outro 
enfocando o estudo neuropsicológico. O terceiro utilizou o Teste de Matrizes Progressivas Coloridas de Raven como 
critério para selecionar crianças para um estudo normativo do teste CBCL. 
 

Trabalho 1 

Título: 
AVALIANDO MUDANÇAS COGNITIVAS EM PACIENTES COM TRANSTORNO DE PERSONALIDADE 
BORDERLINE DECORRENTE DE PSICOTERAPIA PSICANALÍTICA 
 
Autores: 
Andrés Eduardo Aguirre Antúnez (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SP) 
Maria Helena Noffs (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP)  
Latife Yazigi (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo: 
Objetivo: Comparar o desempenho cognitivo antes e em acompanhamentos anuais de sujeitos com diagnóstico de 
transtorno de personalidade e atendidos em psicoterapia psicanalítica em ambulatório público universitário. Método: 
Estudo de caso clínico prospectivo. Participantes: três jovens mulheres, adultas, solteiras, com ensino superior 
incompleto, diagnosticadas com transtorno de personalidade borderline, segundo a entrevista clínica semi-
estruturada SCID-II (DSM-III), e em psicoterapia psicanalítica três vezes na semana durante três anos. Instrumento: 
Escala Wechsler de Inteligência, WAIS-III. Procedimento: as avaliações ocorreram antes do início da psicoterapia e 
em seguimentos de um, dois e três anos. Resultados: Observa-se em todas as três pessoas oscilação entre 
melhoras e quedas nos QI Total, QI Verbal e QI Execução e em todos os subtestes do WAIS, com tendência a 
retornar ao rendimento inicial após três anos de atendimento. Somente uma das pacientes consegue manter a 
melhora de seu rendimento ao longo dos três anos. Portanto, as mudanças cognitivas nestes pacientes não se dão 
de acordo com um padrão único e uniforme. Observamos que nas funções verbais o ganho foi crescente, enquanto 
nas funções espaciais e de memória operacional ocorreram oscilações, o que significa plasticidade e suscetibilidade 
destas funções ao tratamento. Assim, caso 1: QIV de Médio passa para Médio Superior, se mantém para retornar 
ao Médio no final; QIE de Médio Superior no início regride para Médio para retornar a Médio Superior no final; QIT 
de Médio passa para Médio Superior e se mantém até o final. Caso 2, QIV inicia em Médio Inferior, passa para 
Médio e se mantém, para no final retornar para Médio Inferior; QIE varia negativamente como mostra a seqüência: 
Médio Inferior, Médio, Médio Inferior e Limítrofe; QIT de Médio Inferior passa aos dois anos para Médio e sofre uma 
queda para Limítrofe no final. Caso 3, o QIV se mantém Médio nos dois primeiros momentos, mas se eleva para 
Médio Superior e retorna a Médio no final. A melhora na parte verbal é acompanhada da melhora na parte motora. 
No QIT no início Médio, após um e dois anos Médio Superior e, após três anos, Médio indica um retorno do 
rendimento inicial. Conclusão: Por um lado, a psicoterapia prioriza o processo verbal, assim, os resultados poderiam 
estar refletindo a mesma evolução do tratamento: uma melhora na linguagem e um movimento de oscilação e 
elaboração mais lenta das funções motoras. Entretanto, pacientes com Transtorno de Personalidade Borderline são 
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conhecidos por apresentarem problemas na esfera motora, como impulsividade, labilidade e oscilações. A 
dificuldade em inibir alguns impulsos vem ao encontro dos baixos desempenhos nas provas de memória 
operacional, uma vez que esta é um importante componente do sistema executivo central, também responsável pelo 
controle inibitório e pela flexibilidade mental. Este estudo mostrou que o WAIS-III foi sensível para identificar 
mudanças cognitivas decorrentes de processos terapêuticos. 
 

Trabalho 2 

Título: 
ESTUDO NEUROPSICOLÓGICO PELO TESTE WAIS-III EM PESSOAS ATENDIDAS EM SERVIÇO PÚBLICO 
UNIVERSITÁRIO 
 
Autores: 
Nara Lucia Poli Botelho (UNIFESP, SP) 
Latife Yazigi (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo: 
Introdução: A ciência neural fornece explicações do comportamento enquanto atividade cerebral e mostra como as 
células neurais atuam para produzir comportamento e são influenciadas pelo meio ambiente externo. O 
comportamento pode ser contextualizado a partir da cognição, como o aspecto que gerencia o comportamento, da 
emoção como o aspecto que concebe sentimentos e motivação e, das funções executivas como os aspectos que 
fazem com que o comportamento seja expresso. Já as quatro principais classes de funções cognitivas são as 
funções receptivas que envolvem as habilidades de selecionar, adquirir, classificar e integrar informação; a memória 
e aprendizagem que se referem ao armazenamento e recuperação da informação; ao pensamento que se refere à 
organização mental e a reorganização da informação; e as funções expressivas que são as formas pelas quais a 
informação é comunicada ou influenciada. Objetivo: Avaliar o funcionamento cognitivo e comportamental de 
pessoas que procuram atendimento psicoterápico em serviço universitário público. Método: Estudo descritivo de 
uma amostra de conveniência. Participantes: Pessoas que procuraram atendimento no Ambulatório de Psicoterapia 
da UNIFESP, adultos, de ambos os sexos. Instrumento: Escala de Inteligência Wechsler para Adultos, Terceira 
Edição (WAIS-III). Resultados: Foram avaliadas 28 pessoas, 19 mulheres e nove homens, idade média de 38 anos 
(de 20 a 62 anos); 14 solteiras, 10 casadas, três separadas e uma viúva. Nove com Ensino Superior completo e 
cinco incompleto, oito com Ensino Médio completo e duas incompleto, uma com Ensino Fundamental completo e 
duas incompleto e uma com Ensino Técnico completo. Resultados: No WAIS-III os subtestes verbais abaixo da 
média esperada foram: Aritmética em 29% (8), Compreensão em 25% (7) e Vocabulário em 21% (6). Os acima do 
esperado foram: Informação em 29% (8), Semelhanças em 25% (07) e Seqüência de Números e Letras em 21% (6). 
Os subtestes de execução inferiores à média esperada foram: Cubos em 36% (10), Completar Figuras em 25% (7), 
Armar Objetos em 25% (7), Códigos em 21% (6) e Raciocínio Matricial em 21% (6) e, os acima da média esperada 
foram: Arranjo de Figuras em 29% (8) e Raciocínio Matricial em 29% (8). No grupo 18% dos sujeitos apresentam 
QIT na média inferior (5), 79% (22) entre média e a média superior e um limítrofe. Conclusão: Observa-se no grupo 
que as tarefas verbais encontram-se prejudicadas por um empobrecimento da linguagem e do vocabulário, bem 
como a organização do pensamento voltada para o concreto, o que diminui a capacidade de abstração para evocar 
elementos dentro de uma mesma categoria, pela escolaridade baixa de algumas dessas pessoas. Já nas tarefas 
executivas, uma falha atencional prejudica a entrada da informação e assim, compromete a percepção e 
discriminação de detalhes e, o planejamento e a organização de provas visuoconstrutivas de baixa complexidade. 
Outro fator observado foi o uso do cronômetro como variável que produz ansiedade e diminui a performance nas 
provas. Os resultados mostraram-se pertinentes ao nível de escolaridade dos participantes. 
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Trabalho 3 

Título: 
MATRIZES PROGRESSIVAS COLORIDAS DE RAVEN EM AMOSTRA DE ESCOLARES SEM PROBLEMAS DE 
SAÚDE MENTAL 
 
Autores: 
Rosangela Kátia Sanches Mazzorana Ribeiro (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, MT / UNIFESP, SP) 
Latife Yazigi (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Isabel Altenfelder Santos Bordin (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP)  
Rosimeire do Nascimento (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo: 
O presente trabalho refere-se à pré-seleção de uma amostra de crianças para estudo normativo de uma prova de 
personalidade. OBJETIVOS: Selecionar crianças sem indicativos de problemas de saúde mental e sem dificuldades 
intelectuais a fim de preencher os critérios de inclusão do estudo normativo. MÉTODO: Trata-se de estudo descritivo 
de uma amostra de escolares de ambos os sexos, provenientes de todas as classes de 1ª a 4ª série do ensino 
fundamental de cinco escolas da cidade de Cuiabá (MT). As escolas foram selecionadas com base em anuência 
das diretoras em participar do estudo, quatro localizadas no centro da cidade (uma pública e três particulares – duas 
laica e uma de orientação religiosa) e uma pública situada em região suburbana. Foram utilizados os seguintes 
instrumentos padronizados: (1) Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência (CBCL; Achenbach, 
2001) – questionário para pais que investiga problemas de saúde mental em crianças e adolescentes de 6 a 18 
anos; versão brasileira desenvolvida por Bordin, Paula e Duarte (2002). Dados de validação do CBCL no Brasil 
(Bordin, Mari, Caieiro, 1995) mostram que 80,4% das crianças (4-12 anos) com algum diagnóstico psiquiátrico, 
segundo a CID-10, foram consideradas positivas pela escala de total de problemas do CBCL (escore  60). (2) 
Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (1947) – escala especial – para crianças de 5 a 11 anos, que avalia 
capacidade intelectual geral, adaptado por Angelini, Alves, Custódio, Duarte e Duarte (1999). RESULTADOS: A 
amostra incluiu 309 estudantes de ambos o sexos, na faixa etária de 7 a 10 anos. Segundo a escala de total de 
problemas do CBCL, 52,1% das crianças foram classificadas na categoria não-clínica, ou seja, sem indicativos de 
problemas de saúde mental. No entanto, 48,9% das crianças apresentaram problemas emocionais e/ou 
comportamentais, sendo 36,6% casos clínicos e 11,3% casos limítrofes. Entre os casos clínicos, 63,7% estavam 
nas escolas públicas e 36,3% nas escolas privadas. Somente os casos não-clínicos (n=159) foram submetidos ao 
teste de Raven. Comparando-se a capacidade intelectual dos escolares não clínicos das escolas privadas e 
públicas, 39,5% vs. 57,7% apresentaram resultados na média (grau III); 1,3% vs. 6,4% encontravam-se abaixo da 
média (graus IV e V) e 59,2% vs. 35,9% apresentaram resultados acima da média (graus I e II). CONCLUSÃO: 
Estima-se que seja alta a porcentagem de crianças com problemas de saúde mental e/ou capacidade intelectual 
deficitária nas escolas brasileiras. Portanto, há necessidade de rigor na seleção da amostra de crianças para 
estudos normativos, aplicando-se instrumentos padronizados para a identificação de crianças ‘normais’ no que se 
refere às questões emocionais, comportamentais e/ou intelectuais. 
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AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE COM TÉCNICAS PROJETIVAS E EXPRESSIVAS 
 
Proponente: 
Eda Marconi Custodio (IPUSP/UMESP, SP) 
 
Resumo da mesa: 
A avaliação da personalidade pode ser feita a partir de diferentes técnicas, destacando-se as projetivas, as 
expressivas e os inventários ou questionários. Nesta mesa será dado destaque às duas primeiras. O primeiro 
trabalho destaca a avaliação da agressividade e da violência. O segundo trabalho apresenta um estudo de validade 
fatorial do PMK. O último discute a importância do ensino das técnicas projetivas para a prática do psicodiagnóstico. 
 

Trabalho 1 

Título: 
AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE COM TESTES GRÁFICOS: ESTUDOS SOBRE A AGRESSIVIDADE E A 
VIOLÊNCIA 
 
Autor: 
Eda Marconi Custodio (IPUSP/UMESP, SP) 
 
Resumo: 
O presente trabalho resulta de vários estudos orientados ao longo dos últimos três anos e que visaram a 
investigação do comportamento agressivo e violento a partir de técnicas gráficas tais como o DFH, o Bender-Hutt e 
o PMK. A proposta se baseia nas crescentes preocupações com o aumento da violência em nosso meio e que têm 
mobilizado vários estudos em grandes centros de investigação. Essa preocupação é mundial e decorre da 
exposição às guerras, atentados terroristas, massacres. No Brasil nos preocupam os homicídios, as chacinas, os 
latrocínios, os seqüestros, os espancamentos e a tortura. Mas também nos incomodam as crescentes taxas de 
violência dirigida ao próprio sujeito - o suicídio. As pesquisas têm constatado que este comportamento afeta, 
sobretudo, aos mais jovens, ou seja, as pessoas que estariam iniciando sua formação profissional ou constituindo 
famílias. Paralelamente a essa violência se observa a perda de valores sociais referentes ao convívio harmonioso, 
ao respeito em relação às figuras de autoridade tais como nas relações entre pais e filhos, professores e alunos, 
pessoas representantes da autoridade constituída, incluindo aí os policiais que experimentam a sensação de 
insegurança frente ao problema. Em que pese todos os fatores envolvidos no processo, entre eles os econômicos, 
os sociais e os educacionais, a nós interessa como essa violência se configura na personalidade das pessoas com 
ela envolvidas. Para tanto usamos três técnicas gráficas – o DFH, o Bender-Hutt e o PMK, em quatro estudos 
diferentes: dois com reincidentes criminais, um com pacientes que apresentam história de ideação suicida, um que 
avalia a agressividade reacional de policiais envolvidos em ocorrências graves. Os resultados apontam a presença 
de características imaturas, agressividade, perturbações emocionais, ambição, impulsividade, sentimentos de 
inferioridade entre os reincidentes criminais. Existe a possibilidade de ocorrência de patologia mental nos levando a 
crer que em situações críticas os reincidentes podem psicotizar. Os pacientes com ideação suicida revelam-se 
confusos, altamente perturbados, ansiosos emocionalmente instáveis, com dificuldade para manter relacionamentos 
interpessoais adequados. Já os policiais envolvidos em ocorrências graves, tais como a morte de companheiros, a 
possibilidade de morte de si mesmo, a morte de um inocente, apresentam respostas agressivas diversas e que 
tendem a variar sua agressividade reacional após um programa de intervenção especialmente dirigido a eles. Nos 
quatro estudos é possível constatar o valor dos diferentes testes gráficos e a importância de se continuar a investir 
em pesquisas com os mesmos. 
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Trabalho 2 

Título: 
A VALIDADE DO PSICODIAGNÓSTICO MIOCINÉTICO - PMK PELA ANÁLISE FATORIAL 
 
Autor: 
Irai Cristina Boccato Alves (LITEP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA USP, SP) 
 
Resumo: 
O Psicodiagnóstico Miocinético – PMK é um teste gráfico que avalia a personalidade através do comportamento 
expressivo. É utilizado nas áreas de seleção de pessoal, psicodiagnóstico e principalmente nos exames 
psicotécnicos para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Seu autor, Emílio Mira y López, realizou 
os primeiros estudos de validação do teste com amostras de pacientes psiquiátricos. Posteriormente foram 
realizados outros estudos com diferentes grupos. O Manual do teste (Mira, 1987) relata diversos trabalhos de 
validação e um estudo de análise fatorial datado de 1950, que não foi concluído. Tendo em vista a importância deste 
instrumento para a área de avaliação psicológica e a necessidade de um estudo psicométrico mais amplo da 
validade do PMK, este trabalho teve como objetivo estudar a validade fatorial do PMK. A amostra foi constituída de 
700 adultos com idades entre 18 e 66 anos, de ambos os sexos (145 mulheres e 555 homens), com escolaridade 
variando do ensino básico ao ensino superior completo. Os sujeitos participaram de processos seletivos para 
diversas funções na cidade de São Paulo. Os testes foram aplicados de acordo com as instruções padronizadas do 
Manual, mas as cadeias verticais não foram feitas. Os testes foram mensurados e os dados transformados em 
tetrons. Foram realizadas as seguintes análises: correlação item-total (rit), consistência interna (Alfa de Cronbach) e 
Análise Fatorial Exploratória (Método dos Componentes Principais e o Principal Axis Factoring - PAF). As análises 
foram realizadas para as características avaliadas pelo teste, ou seja, Tônus Vital, Agressividade, Emotividade, 
Reação Vivencial, Dimensão Tensional e Predomínio Tensional. Após diferentes análises fatoriais exploratórias, 
concluiu-se que em relação ao número de fatores a extrair a melhor solução para as dimensões foi a de um único 
fator, com exceção da Reação Vivencial (Extra/Intratensão), em que foram obtidos dois fatores, um para a mão 
direita e outro para a mão esquerda. De uma forma geral, os resultados indicaram que as correlações item-total da 
maioria dos itens em cada dimensão foram acima de 0,30, mostrando que os itens foram discriminativos. As cargas 
fatoriais da maioria dos itens também foram satisfatórias. Os resultados obtidos oferecem indicativos de validade de 
construto para as interpretações derivadas a partir das dimensões avaliadas no PMK, excetuando-se a dimensão 
Emotividade. Por esta razão, decidiu-se fazer nova análise da dimensão Emotividade atribuindo-se valores positivos 
e negativos às medidas dos DS Verticais, contrariando a hipótese de Mira (1987) de que o plano vertical seria 
neutro em relação à direção dos movimentos e atribuiu-se de forma similar aos DSs do plano sagital o sinal negativo 
para os desvios em direção ao centro da folha e sinal positivo para os desvios em direção às bordas laterais da 
folha. As cargas fatoriais aumentaram, significativamente, com valores mais adequados e as correlações item-total 
foram maiores do que 0,25, exceto para o DSV do Lineograma Direito. Essa análise foi feita em caráter 
experimental, sendo necessária uma discussão mais aprofundada relativa do fundamento teórico da nova proposta, 
bem como outros dados que possam confirmar os obtidos aqui. 
 

Trabalho 3 

Título: 
PSICODIAGNÓSTICO E TÉCNICAS PROJETIVAS 
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Autor: 
Vera Lucia Gonçalves Beres (UNICSUL, SP) 
 
Resumo: 
O objetivo desta reflexão é ressaltar a importância do ensino das técnicas projetivas como recurso no processo do 
psicodiagnóstico. A prática do psicodiagnóstico remete-nos à utilização dos testes projetivos, entre outros 
instrumentos, como uma das técnicas indispensáveis na elucidação das hipóteses diagnósticas, com vistas ao 
raciocínio clínico necessário para a compreensão das problemáticas apresentadas pelos usuários da clínica de 
psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul, UNICSUL, na cidade de São Paulo. O ensino de técnicas projetivas 
ocupa um lugar privilegiado, no qual, os alunos do 5º semestre, não só, têm contato com a teoria, mas também, com 
a aplicação de técnicas projetivas, exercitando essas técnicas com sujeitos voluntários. A partir da história de vida 
desses sujeitos, através da anamnese, os alunos podem refletir acerca dos possíveis problemas e, posteriormente, 
utilizam a aplicação de testes projetivos, como o H.T.P e as Fábulas, podendo elaborar hipóteses diagnósticas 
sobre as problemáticas trazidas pelos sujeitos. Esse cenário possibilita um elo na formação desses alunos quando, 
no 7º semestre, atendem usuários na clinica da UNICSUL, realizando atendimento em psicodiagnóstico, utilizando 
os testes projetivos. Tem-se que, ao elaborar um psicodiagnóstico, as possibilidades de compreensão sobre um 
caso tornam-se mais transparentes, tanto para aquele que procura ajuda psicológica, como para a formação dos 
futuros psicólogos. No decorrer do psicodiagnóstico, esses alunos utilizam os conhecimentos adquiridos no 
aprendizado das técnicas projetivas, entre outras investigações que se fizerem necessárias, de acordo com cada 
caso, o que lhes possibilita formular hipóteses diagnósticas. E, como se espera, ao término do psicodiagnóstico, 
devolver aos usuários, utilizando a linguagem do senso comum, as informações coletadas e indicações de 
encaminhamentos que possibilitem os tratamentos adequados a cada caso. Observa-se que, são enfatizados no 
ensino dos instrumentos projetivos a sua aplicabilidade no psicodiagnóstico, havendo uma conformidade que vai da 
teoria à prática na formação desses alunos. A análise dessa metodologia de ensino tem propiciado aos alunos e ao 
corpo docente resultados satisfatórios, na medida em que os próprios alunos conseguem identificar os objetivos que 
norteiam sua compreensão no momento da atuação com os usuários desse serviço. Todavia, deve-se refletir acerca 
da necessidade de novas pesquisas com testes projetivos que possam enriquecer o raciocínio clínico no processo 
do psicodiagnóstico. 
 

Trabalho 4 

Título: 
ESTUDO PRELIMINAR DA VALIDADE DA AVALIAÇÃO DA INTELIGÊNCIA PELO PSICODIAGNÓSTICO 
MIOCINÉTICO (PMK) 
 
Autor: 
Cristiano Esteves (LITEP – INSTITUO DE PSICOLOGIA DA USP E VETOR EDITORA) 
 
Resumo: 
O Psicodiagnóstico Miocinético (PMK) é um teste psicológico que avalia características de personalidade. É utilizado 
em avaliações para os mais diversos fins nas áreas clínica, de seleção de pessoal e nos exames psicotécnicos para 
a obtenção de Carteira Nacional de Habilitação. Ainda que a finalidade principal do instrumento seja a avaliação da 
personalidade, em sua fundamentação teórica foram encontradas evidências de que o instrumento poderia ser 
utilizado para a avaliação da inteligência. Esta seria realizada através da análise da regularidade e perfeição com 
que são realizados os movimentos mais complexos do teste. No PMK a inteligência seria observada pela 
capacidade do sujeito de orientar-se no espaço não visual e seria avaliada através das alterações de configuração 
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dos traçados, que constituem indicadores de déficit de inteligência, e que estariam distribuídas em todas as folhas 
do teste. O objetivo deste trabalho foi investigar a validade da avaliação da inteligência no PMK, comparando com 
os resultados do Teste de Inteligência Não Verbal R-1. A amostra foi composta por 200 sujeitos, sendo 174 homens 
(87%) e 26 mulheres (13%) com idades entre 19 e 56 anos. A escolaridade variou entre o ensino fundamental (43%) 
e médio (57%). Todos os sujeitos eram destros e participaram de processos seletivos na cidade de São Paulo. O R-
1 e o PMK foram aplicados em uma única sessão, sendo que para este último não foram aplicadas as cadeias 
verticais. Os protocolos do PMK foram analisados em função da presença dos 154 indicadores de déficit de 
inteligência, metade para cada mão, distribuídos em todos os traçados do teste. Foram calculados o total geral de 
indicadores, os totais para as mãos esquerda e direita e os totais considerando cada traçado do PMK. Os resultados 
obtidos foram correlacionados com o total de pontos do teste R-1. A correlação entre o total dos indicadores do PMK 
e o R-1 foi de -0,518 e para a mão direita de -0,490, maior do que a da esquerda (-0,440), todas significantes ao 
nível de 0,01. Em relação aos indicadores por traçado foram significantes apenas as correlações com os Zigue-
Zagues (-0,486), as Escadas (-0,406) e os Us (-0,268). As correlações são negativas, porque quanto maior o 
número de indicadores no PMK, menor a inteligência. Os resultados indicam um grau de validade satisfatório para a 
avaliação da inteligência pelo PMK. Esta avaliação deve ser feita pela presença de alguns indicadores que são 
observados nos movimentos mais complexos do teste, ou seja, nos Zigue-Zagues, nas Escadas e nos Us, 
diminuindo o número de indicadores a serem utilizados. 

 



 46

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL EM LARGA ESCALA 
 
Proponente: 
Claudette Maria Medeiros Vendramini (USF - UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
Várias experiências de avaliação de ensino, desde o ensino básico até o ensino superior, têm sido realizadas pelo 
Ministério de Educação – MEC, utilizando mecanismos de avaliação que foram progressivamente implementados 
desde a década de 80. Diante da necessidade de se fazer inferências confiáveis sobre a qualidade dos graduandos 
e dos cursos avaliados no Brasil foi elaborada uma nova proposta para a avaliação da educação superior o Sistema 
Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES. Esse novo sistema vincula a dimensão formativa a um projeto 
de sociedade comprometido com a igualdade e a justiça social e objetiva principalmente a melhoria da qualidade da 
educação superior brasileira. Nesse sistema a avaliação do desempenho dos estudantes tem como um de seus 
objetivos acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos que compõem as grades curriculares dos cursos. O Exame Nacional de Avaliação do Desempenho 
dos Estudantes - ENADE, que compõe esse sistema, foi realizado pela primeira vez em novembro de 2004, e 
avaliou 14 áreas,  no ano de 2005 avaliou 13 áreas, e no ano de 2006  15 áreas foram avaliadas, fechando o 
primeiro ciclo de avaliação dos cursos superiores brasileiros. O objetivo desta mesa é apresentar diferentes 
aspectos da avaliação nacional de educação superior no Brasil e em especial do ENADE. O professor Amir fará 
uma explanação sobre aspectos gerais do SINAES e a importância de se utilizar o novo modelo de exame de 
desempenho dos estudantes, o ENADE, na concepção do SINAES, bem como alguns dos resultados já obtidos. O 
professor Carlos apresentará algumas técnicas psicométricas utilizadas para a validação e aprimoramento de testes 
educacionais em larga escala abordando métodos para o estudo da dimensionalidade dos testes e  a influência de 
fatores de diferentes níveis no resultado de testes educacionais, e,  por fim, algumas possibilidades de uso da 
Teoria de Resposta ao Item (TRI), os métodos de equalização de testes oferecidos por essa teoria e alguns 
recursos que permitem um maior detalhamento e interpretação dos resultados obtidos com a aplicação desses 
testes. E por último, a professora Claudette apresentará alguns resultados de pesquisa sobre as propriedades 
psicométricas destas provas e sobre o desempenho de estudantes no  ENADE 2004 e 2005. 
 

Trabalho 1 

Título: 
ENADE: UM NOVO MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESTUDANTIL 
 
Autor: 
Amir Limana (INEP/MEC, DF) 
 
Resumo: 
O Exame Nacional de Avaliação dos Estudantes – ENADE é parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação do 
Ensino Superior – SINAES que tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da 
expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, e, 
especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 
educação superior, por meio da valorização pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença 
e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. A avaliação de desempenho dos 
estudantes integra o sistema de avaliação cursos de graduação e de instituições com o objetivo de acompanhar o 
processo de aprendizagem e o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas 
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diretrizes curriculares nacionais dos respectivos cursos de graduação, suas habilidades e competências básicas, 
seus conhecimentos sobre conteúdos básicos e profissionalizantes e o nível de atualização dos estudantes com 
relação à realidade brasileira e mundial. O ENADE é aplicação trienalmente a estudantes iniciantes e concluintes 
selecionados aleatoriamente dos inscritos pelas instituições de ensino superior para participar do exame. Serão 
explanados nesta mesa os aspectos gerais do SINAES e a importância de se utilizar o novo modelo de exame de 
desempenho dos estudantes, na concepção do SINAES, bem como alguns dos resultados já obtidos. 
 

Trabalho 2 

Título: 
USO DE TÉCNICAS PSICOMÉTRICAS PARA A VALIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DE TESTES EDUCACIONAIS 
EM LARGA ESCALA 
 
Autor: 
Carlos Henrique Sancineto da Silva Nunes (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
A avaliação educacional em larga escala tem desempenhado um importante papel em muitos países, uma vez que 
é capaz de levantar importantes informações para o planejamento de políticas públicas na área, como indicadores 
de desempenho de instituições e sistemas educacionais, bem como apresentar, em certa medida, o nível de êxito 
de projetos implementados nesta área.  No Brasil, a importância desse tipo de avaliação acentua-se em função da 
escassez de recursos, o que exige um uso muito bem planejado dos mesmos para promover maximamente a 
melhoria dos sistemas e instituições educacionais. No entanto, a implementação de sistemas de avaliação 
educacional em larga escala enfrenta uma série de dificuldades, como resistência por questões políticas e 
ideológicas, escassez de profissionais capacitados para a realização de estudos psicométricos de validação e 
aprimoramento dos testes utilizados e, conforme já mencionado, a escassez de recursos destinados para a 
realização de estudos na área.  Serão apresentadas as técnicas psicométricas mais utilizadas para a realização de 
estudos de validação de provas educacionais em larga escala, abordando métodos para o estudo da 
dimensionalidade dos testes, e a importância da comparação de seus resultados com outras variáveis relevantes. 
Será ainda discutido o uso de técnicas para a verificação da influência de fatores de diferentes níveis para o 
resultado de testes educacionais e, por fim, algumas possibilidades de uso da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Em 
relação a esse último tópico, serão exploradas as informações oferecidas sobre os itens dos testes e dos resultados 
dos avaliados, bem como os métodos de equalização de testes oferecidos pela TRI. Serão apresentadas ainda 
alguns recursos oferecidos pela TRI que permitem um maior detalhamento e interpretação dos resultados. Para 
todos os métodos apresentados, será feito um paralelo de uso entre validação de testes educacionais e 
psicológicos. 
 

Trabalho 3 

Título: 
PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DAS PROVAS DO ENADE 2004 E 2005 
 
Autor: 
Claudette Maria Medeiros Vendramini (USF - UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
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Resumo: 
Diferentes mecanismos de avaliação foram progressivamente implementados pelo Ministério da Educação - MEC 
desde a década de 80 e diante da necessidade de validar as inferências feitas sobre a qualidade dos graduandos e 
dos cursos avaliados foi elaborada uma nova proposta para a avaliação da educação superior que busca vincular a 
dimensão formativa a um projeto de sociedade comprometido com a igualdade e a justiça social. A nova proposta 
de um Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) objetiva principalmente a melhoria da qualidade 
da educação superior brasileira. Nesse sistema a avaliação do desempenho dos estudantes tem como um de seus 
objetivos acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos que compõem as grades curriculares dos cursos. O  Exame Nacional de Avaliação do Desempenho 
dos Estudantes (ENADE), que compõe esse sistema, foi realizado pela primeira vez em novembro de 2004, e 
avaliou 14 áreas,  no ano de 2005 avaliou 13 áreas, e no ano de 2006 avaliou  15 áreas fechando assim o primeiro 
ciclo de avaliação dos cursos superiores brasileiros. A avaliação educacional requer a aplicação de conhecimentos 
teóricos e metodológicos da área de educação, psicologia, sociologia, entre outras áreas e a interpretação das 
informações coletadas por instrumentos de pesquisa, visando solucionar problemas e subsidiar tomadas de decisão. 
A confiabilidade nos resultados obtidos nesse processo de avaliação depende da qualidade dos instrumentos 
utilizados para a obtenção dessas informações. O objetivo desta palestra é apresentar as propriedades 
psicométricas das provas do ENADE obtidas por métodos contemporâneos de análise de itens de instrumentos de 
avaliação educacional, como a Teoria de Resposta ao Item e alguns dos resultados de desempenho dos estudantes 
em diferentes áreas avaliadas neste período. A análise dos itens que compõem tais instrumentos é fundamental e 
imprescindível para garantir confiabilidade e validade às inferências feitas sobre características do fenômeno 
estudado. 
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AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COGNITIVA DE POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 
 
Proponente: 
Carla Alexandra da Silva Moita Minervino (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, PB) 
 
Resumo da mesa: 
Os temas da mesa se referem às questões relacionadas à avaliação neuropsicológica cognitiva de populações 
específicas. Considerando a avaliação dos aspectos neuropsicológicos e dificuldades em matemática apresentadas 
por crianças portadoras de epilepsia idiopática generalizada do tipo ausência, a avaliação de crianças de escolas 
públicas maus e bons leitores e o funcionamento neuropsicológico de crianças com altas habilidades/superdotação 
no domínio cognitivo. 
 

Trabalho 1 

Título: 
CONTRIBUIÇÕES DA NEUROPSICOLOGIA PARA A INVESTIGAÇÃO DA ATIVIDADE MATEMÁTICA EM 
CRIANÇAS EPILÉPTICAS 
 
Autor: 
Izabel Hazin (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, RN) 
 
Resumo: 
Este estudo oferece um conjunto de dados referentes à exploração de interrelações entre aspectos 
neuropsicológicos e dificuldades em matemática apresentadas por quatro crianças, na faixa etária entre 9 e 11 
anos, portadoras de epilepsia idiopática generalizada do tipo ausência, atendidas no ambulatório de neurologia de 
um hospital público da cidade do Recife (PE). Tal epilepsia caracteriza-se pela ausência de lesões neurológicas 
aparentes (idiopática), pela presença de descargas elétricas alteradas em ambos os hemisférios cerebrais 
(generalizada) e pelo comprometimento da consciência em crises de ausência. Concomitantemente a literatura 
associa tal tipologia a déficits de aprendizagem, notadamente no domínio da matemática. As etapas constituintes 
desta pesquisa não foram definidas “a priori”. Instrumentos de avaliação foram incorporados ao procedimento à 
medida que perguntas surgiram oriundas da análise dos dados das etapas anteriores, procedimento do qual 
resultaram quatro etapas de trabalho: 1. Anamnese com os familiares das crianças. 2. Etapa Diagnóstica I, 
abrangendo três fontes de dados: 2.1. bateria de testes neuropsicológicos constituída pelos seguintes instrumentos: 
WISC III, Rey Auditory-Verbal Learning Test, Teste da Figura Complexa de Rey-Osterrieth, Trail Making Test, 
Stroop Test, Teste de Atenção Concentrada, Teste de Desempenho Escolar; 2.2. Desenhos e histórias produzidos 
pelos sujeitos sobre temas envolvendo as representações de si, da matemática e da epilepsia; 2.3. Respostas dos 
sujeitos ao Instrumento de Avaliação da Atividade Matemática I, composto por 20 questões que abarcaram 
diferentes campos conceituais da matemática. Os dados coletados nesta etapa evidenciaram que o funcionamento 
neuropsicológico das crianças epilépticas caracteriza-se pela presença de déficits atencionais, de memória verbal e, 
especialmente, de organização vísuoespacial. Ao mesmo tempo, a análise do resultados do Instrumento de 
Avaliação da Atividade Matemática I evidenciou a presença de dificuldades na execução de operações de adição 
com unidades, dezenas e centenas; a constatação de tais dificuldades motivou esforço adicional no sentido de 
esclarecer se as mesmas se relacionavam a aspectos conceituais (organização do sistema decimal) ou procedurais 
(habilidade para executar adequadamente as etapas do algoritmo da adição). 3. Etapa Diagnóstica II, referente à 
constituição de quatro grupos-controle, sendo cada um deles constituído por cinco sujeitos semelhantes aos do 
grupo experimental em termos do sexo, escolaridade e tipo de escola (pública ou particular). Foram aplicados a 



 50
estes grupos-controle os mesmos instrumentos e tarefas solicitados ao grupo experimental e descritos 
anteriormente. 4. Etapa Diagnóstica III, em que os sujeitos participantes do grupo experimental e quatro sujeitos, 
sorteados ao acaso de cada um dos grupos-controle, responderam ao Instrumento de Avaliação da Atividade 
Matemática II, composto de questões envolvendo habilidades vísuoespaciais. Tais dados mostraram ainda que os 
erros cometidos pelos sujeitos epilépticos no Instrumento de Avaliação da Atividade Matemática I não estavam 
relacionados a um conhecimento conceitual insuficiente da matemática, evidenciando-se dificuldades de ordem 
procedural referentes à execução do cálculo numérico, consequência de déficits na organização vísuoespacial, para 
os quais a oferta de ferramentas culturais auxiliares, tais como cores diferentes para a identificação de unidades, 
dezenas e centenas, mostrou-se eficaz. Tais resultados elucidam o quanto mediadores-culturais podem auxiliar a 
transformação do negativo da deficiência no positivo da compensação. 
 

Trabalho 2 

Título: 
ANÁLISE DAS ROTAS DE LEITURA UTILIZADAS POR CRIANÇAS DE 10 ANOS EM ESCOLAS PÚBLICAS 
 
Autor: 
Monilly Ramos Araujo (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, PB) 
 
Resumo: 
Observa-se que a aquisição da leitura e escrita têm sido objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento que 
lidam com a criança em fase escolar. Isto deve-se à função primordialmente comunicativa que a linguagem oral e 
escrita assume diante das necessidades impostas pela vida em sociedade. Neste sentido, todos os profissionais 
que trabalham com a temática, e, principalmente, os pais, precisam conhecer os mecanismos utilizados para o 
desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita pelas crianças no período da alfabetização. Segundo o aporte 
teórico da Psicologia Cognitiva, a presente pesquisa teve como objetivo a análise dos múltiplos domínios envolvidos 
na leitura e escrita de crianças, do ponto de vista do aprendiz. Foram investigadas 79 crianças, de ambos os sexos, 
na faixa etária de 10 anos, cursando à época do estudo 2ª, 3ª e 4ª séries do ensino fundamental da rede pública da 
cidade do interior do nordeste. Foi utilizada bateria neuropsicológica que avalia as estratégias preconizadas, 
segundo o modelo cognitivo de dupla-rota, para a aquisição da leitura e escrita proficientes. Conforme este modelo 
de processamento da informação, a leitura em voz alta de um sistema de escrita alfabético pode ocorrer por meio de 
um processo visual direto (rota lexical) ou através de um processo envolvendo mediação fonológica (rota 
fonológica). O mesmo processo pode designar as estratégias utilizadas para a aquisição e desenvolvimento da 
escrita de escolares. As crianças foram submetidas à atividades de leitura e escrita, sendo avaliadas em dois grupos 
distintos, de bons e maus leitores. Foi verificado que os participantes apresentavam imprecisão e distorções no uso 
das rotas fonológica e lexical, nas habilidades avaliadas. Conclui-se que é necessário um interesse maior voltado 
para os processos e estratégias utilizadas pelas crianças no curso da aquisição da leitura e escrita, visando o 
desenvolvimento eficiente destes processos no início da escolarização formal e em momentos posteriores, quando 
solicitada uma intervenção direcionada para a reabilitação destas habilidades, objetivando o avanço na 
aprendizagem. 
 

Trabalho 3 

Título: 
AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE CRIANÇAS COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO DOMÍNIO 
COGNITIVO 
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Autor: 
Mariana Borges Machado Vieira (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, RN) 
 
Resumo: 
O objetivo central do presente estudo foi investigar o funcionamento neuropsicológico de crianças com altas 
habilidades/superdotação no domínio cognitivo. A avaliação das habilidades de crianças que demandam inserção 
no sistema de escolarização é tema de grande relevância, notadamente para o contexto mais específico da 
educação especial. Neste domínio, as atenções usualmente convergem para os sub-grupos de crianças que 
apresentam déficits de desenvolvimento, enquanto outro sub-grupo de crianças igualmente diferenciadas em 
relação aos padrões dominantes de desenvolvimento, quais sejam aquelas com um diferencial para mais em 
relação a determinado conjunto de competências e habilidades diversas, são excluídas do enfoque da educação 
especial. Uma perspectiva bastante difundida do que sejam altas habilidades propõe que: uma criança com altas 
habilidades é homogeneamente superdotada em todos os domínios cognitivos; b) os superdotados têm 
necessariamente um bom desempenho escolar; c) tendo em vista tais aspectos, estas crianças não poderiam ser 
caracterizadas como demandando cuidados especiais. A pespectiva aqui adotada diverge daquela comentada 
criticamente acima em vários aspectos. Inicialmente, parte-se de uma definição de altas habilidades mais ampla, 
onde são considerados superdotados aqueles que apresentam notável desempenho e elevada potencialidade em 
domínios isolados ou combinados, tais como a capacidade intelectual geral; o bom rendimento acadêmico; o 
pensamento criativo ou produtivo; a capacidade de liderança; o talento especial para artes e a capacidade 
psicomotora. No tocante ao domínio das altas habilidades cognitivas, foco central deste estudo, aponta-se para a 
necessidade de maior conhecimento acerca do funcionamento neuropsicológico destes sujeitos, não reduzindo a 
avaliação ao cômputo do QI, como se a constatação da presença de uma capacidade intelectual muito superior à 
média fosse por si só suficiente. Conseqüentemente, circunscrevendo as razões explicativas para o baixo 
rendimento acadêmico, comumente presente no cotidiano destas crianças, à desmotivação na escola e/ou às 
dificuldades no convívio social. Em face do exposto, o presente projeto se propõs a um esforço de melhor 
caracterização do funcionamento neuropsicológico de 19 sujeitos apresentando altas habilidades cognitivas, na 
faixa etária entre 6 e 13 anos, acompanhados pelo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação da 
Cidade do Recife (PE). A avaliação neuropsicológica consistiu da aplicação dos seguintes instrumentos: WISC III, 
Rey Auditory-Verbal Learning Test, Teste da Figura Complexa de Rey-Osterrieth, Trail Making Test, Stroop Test, 
Teste de Atenção Concentrada, Teste de Desempenho Escolar. Os dados oriundos da avaliação permitiram 
constatar que de forma geral as altas habilidades não são homogêneas. A presença de um QIverbal muito superior 
não implica num QI manipulativo igualmente superior. Salientando-se ainda que no domínio verbal, raramente a 
expressão da superdotação engloba simultaneamente a linguagem e a aritmética. Por outro lado, tais sujeitos 
destacam-se nas tarefas de memória verbal e flexibilidade cognitiva. Entretanto, os dados constatam que estes 
mesmos sujeitos apresentam um rendimento mediano ou abaixo da média nas tarefas que envolvem coordenação 
vísuomotora. Tais resultados podem colaborar com a proposição de contextos educacionais mais adequados ao 
pleno desenvolvimento deste grupo, tanto em termos dos domínios altamente diferenciados, como em termos 
daqueles domínios em relação aos quais tais crianças poderiam ser vistas como carentes. 
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 
 
Proponente: 
Alessandra Gotuzo Seabra Capovilla (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
A aquisição de habilidades lingüísticas orais e escritas pode ser prejudicada em crianças com distúrbios que surgem 
na infância, como distúrbio específico de linguagem, dislexia e Síndrome de Rett. Logo, é essencial avaliar 
linguagem em crianças dos ensinos infantil e fundamental. Para proceder à avaliação neuropsicológica normativa, 
usam-se instrumentos de avaliação validados e normatizados que possibilitem analisar as principais áreas do 
funcionamento do examinando, direcionando para procedimentos focais de reabilitação. Neste contexto, serão 
apresentados instrumentos para avaliar linguagem em crianças, e resultados de escolares do ensino infantil e 
fundamental. 
 

Trabalho 1 

Título: 
AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL EM PRÉ-ESCOLARES 
 
Autor: 
Maria Cristina Rodrigues Azevedo Joly (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
Há várias concepções sobre linguagem cujas investigações pela psicologia do desenvolvimento se iniciaram 
especialmente a partir da década de 1960. Atualmente, o tema é estudado sob diferentes aspectos por diversas 
áreas do conhecimento, o que lhe confere um caráter interdisciplinar. A linguagem enquanto habilidade cognitiva e 
voltada para a comunicação envolve, dentre outras coisas, compreensão do que se ouve ou lê e adequação de 
conteúdo do que se expressa. Isso porque a linguagem tem um pólo receptivo e outro expressivo. O pólo receptivo 
refere-se aos canais de entrada, que não comportam apenas a audição e a compreensão da linguagem falada, mas 
também a visão e a compreensão da linguagem escrita. O pólo expressivo está relacionado aos canais de saída, 
que são os relativos à fonação ou articulação verbal e à escrita. Dificuldades para compreender o código da 
linguagem falada (o que as palavras significam) sugerem problema no pólo receptivo. Se há pouca habilidade para 
aplicar as regras da linguagem (como combinar as letras e formar novas palavras; como organizar uma frase ou 
discurso em função das variáveis sintáticas, semânticas e pragmáticas) para comunicar idéias e pensamentos, o 
pólo expressivo está comprometido. As deficiências receptiva e expressiva podem ocorrer de forma independente 
ou relacionada. Sua avaliação implica considerar as habilidades específicas associadas às características 
cognitivas, de desenvolvimento e aprendizagem do avaliado. Ao lado disso, os critérios utilizados para avaliar 
devem possibilitar a identificação precoce de dificuldades de linguagem oral, uma vez que investigações realizadas 
revelaram que o desempenho nesta habilidade é preditivo para a aquisição da linguagem escrita. A despeito de sua 
relevância e necessidade, são escassos os estudos e instrumentos disponíveis para investigar a compreensão da 
linguagem oral em crianças pequenas. Isto posto, o objetivo desta apresentação é discutir sobre métodos e técnicas 
de avaliação da linguagem oral em crianças pré-escolares. Destaque será dado à avaliação informatizada como um 
recurso de diagnóstico. 
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Trabalho 2 

Título: 
A ESPECIFICIDADE DE PERFIS DE LEITURA EM BONS E MAUS LEITORES 
 
Autor: 
Alessandra Gotuzo Seabra Capovilla (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
A competência de leitura é resultante da interação entre habilidades de identificação de palavras e de compreensão. 
A identificação de palavras pode ocorrer por meio de dois processos, a decodificação e o reconhecimento visual 
direto. Portanto, para proceder à avaliação da leitura, é fundamental verificar a integridade desses três 
componentes, a saber, decodificação – usada pela rota fonológica de leitura; reconhecimento visual direto – usado 
pela rota lexical; e compreensão – relativa tanto à linguagem oral quanto escrita. Nesta palestra serão apresentados 
os desempenhos de crianças brasileiras com e sem problemas de leitura em um teste psicológico que permite 
avaliar esses três componentes da leitura, o Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras. O 
teste apresenta pares de figura-palavra escrita que podem estar adequados ou não. Dentre os pares adequados, há 
dois tipos, com palavras grafofonemicamente regulares (como a palavra FADA sob a figura de fada) ou irregulares 
(como a palavra TÁXI sob a figura de táxi). Dentre os pares inadequados, há cinco tipos: palavras com trocas 
semânticas (palavra RÀDIO sob figura de telefone), com trocas visuais (palavra TEIEUISÃO sob figura de televisão), 
com trocas fonológicas (palavra MÁCHICO sob figura de mágico), pseudopalavras homófonas (palavra PÁSSARU 
sob figura de pássaro) e pseudopalavras estranhas (palavra MELOCE sob figura de palhaço). A tarefa do 
examinando é circular os pares corretos e marcar um X sobre os incorretos. Os grupos com e sem problemas de 
leitura apresentam padrões nos diferentes itens significativamente distintos. Resultados mostraram que o 
desempenho das crianças com distúrbios de leitura é semelhante aos das sem distúrbios na leitura de palavras, 
porém inferior na leitura de pseudopalavras, especialmente nas pseudopalavras que se assemelham a palavras 
reais, com substituições fonológicas ou visuais discretas. Tal padrão sugere que, nesta amostra, a principal 
dificuldade das crianças com distúrbios de leitura é com a decodificação, revelando dificuldades especialmente com 
palavras estranhas, mas não com palavras conhecidas, e corroborando as estatísticas que sugerem maior 
incidência de problemas fonológica que morfêmicos em ortografias alfabéticas como o português. 
 

Trabalho 3 

Título: 
O QUE OS MOVIMENTOS DOS OLHOS NOS FALAM SOBRE A AVALIAÇÃO DE LINGUAGEM? 
 
Autor: 
Elizeu Coutinho de Macedo (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, SP) 
 
Resumo: 
A análise dos movimentos oculares, durante a inspeção visual dos itens de testes psicológicos, pode ser uma 
importante ferramenta para a compreensão dos mecanismos atencionais, perceptuais e lingüísticos durante a 
avaliação psicológica. Serão apresentados dois estudos que analisam os movimentos oculares em duas situações 
distintas: avaliação do padrão de leitura em disléxicos e de vocabulário receptivo em crianças com Síndrome de 
Rett. No Estudo 1, é feita a análise do padrão do movimento ocular durante a leitura a fim de discriminar bons 
leitores daqueles diagnosticados como disléxicos. Um dos meios de acessar o processamento de leitura é através 
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do registro de movimentos oculares, que utiliza medidas mais precisas, tais como número e tempo total de 
fixações. Foram avaliadas 10 crianças com dislexia e 10 controles pareados em função de sexo, idade e 
escolaridade. As crianças foram avaliadas com uma extensa bateria de testes composta por: Teste de Consciência 
Fonológica, Teste de Seguimento Ocular, Teste de Sacada Preditiva, Teste de Leitura de Palavras, Teste de Leitura 
de Pseudopalavras e Teste de Leitura de Sílabas. Os resultados demonstraram desempenhos inferiores no grupo 
de disléxicos em três domínios investigados: fonológico, motor e de leitura. Para habilidades fonológicas, foi 
encontrado pior desempenho dos disléxicos no nível de manipulação silábica e fonêmica. Em relação às habilidades 
motoras, foi encontrada alteração em tarefas de movimento ocular relacionada com o lado esquerdo. Nas 
habilidades de leitura com o registro de movimento ocular foram encontrados maiores tempos e números de 
fixações em cima da palavra. Não foi encontrada interação do grupo com as características psicolingüísticas, tais 
como freqüência, regularidade ou comprimento da palavra. Isso indica não haver diferença no padrão de 
movimentos oculares em disléxicos durante a leitura. Os resultados indicam a presença do déficit fonológico e motor 
nos disléxicos. No Estudo 2, o vocabulário receptivo de meninas com Síndrome de Rett foi avaliado através da 
análise da direção do olhar das pranchas do Teste de Vocabulário por Imagens Peabody. A Síndrome de Rett é 
uma condição que tem como características a regressão cognitiva e neuromotora, a perda das habilidades manuais 
voluntárias já adquiridas, desenvolvimento prejudicado de linguagem expressiva e receptiva, bem como severo 
retardo psicomotor. Tais prejuízos fazem com que as meninas com esta síndrome apresentem sérias dificuldades 
em comunicação. Desta forma a avaliação do desempenho cognitivo e da capacidade de comunicação se apresenta 
como um grande desafio. Foram avaliadas 14 meninas com Síndrome de Rett, classificadas nos estágio III e IV de 
evolução da síndrome e comparadas com grupo controle. Resultados indicam que o vocabulário receptivo dessas 
meninas pode ser comparado ao de crianças normais de 2 e 3 anos de idade. Em suma, os dois estudos descritos 
apontam para a viabilidade da utilização de análise dos movimentos oculares durante a avaliação psicológica da 
linguagem. 
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DOS TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS 
 
Proponente: 
Alessandra Gotuzo Seabra Capovilla (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
A avaliação psicológica dos transtornos psiquiátricos tem aumentado de forma considerável nos últimos anos. 
Testes têm sido desenvolvidos para tanto e evidências de validade têm se acumulado, permitindo a mensuração 
dos aspectos comprometidos em tais transtornos. Esta mesa abordará a avaliação psicológica de três quadros 
específicos e de alta prevalência na população, a depressão, o transtorno de pânico e o transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade, expondo instrumentos brasileiros para proceder a essa avaliação e evidências de validade 
já obtidas. 
 

Trabalho 1 

Título: 
AVALIAÇÃO EM TRANSTORNOS DEPRESSIVOS 
 
Autor: 
Makilim Nunes Baptista (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
Nas últimas décadas tem se observado uma crescente preocupação em pesquisar os transtornos mentais, 
principalmente aqueles que possuem uma alta prevalência na população mundial. A depressão foi considerada pela 
Organização Mundial de Saúde como um dos transtornos que mais causam conseqüências negativas na vida dos 
indivíduos, principalmente em sua produtividade organizacional, ficando apenas atrás das doenças do coração. Os 
transtornos depressivos podem ser considerados de etiologia multifatorial, sendo que diversas variáveis podem 
estar implicadas no seu aparecimento e manutenção, bem como no seu tratamento e recuperação. A prevalência da 
depressão mundial gira em torno de 5% da população, sendo que o risco de apresentar tal transtorno ao longo da 
vida é de 10 a 25% em mulheres e 5 a 9% em homens, em amostras comunitárias. Diversas pesquisas 
internacionais e nacionais vêm focando a prevalência, incidência, fatores de risco e variáveis associadas à 
depressão, no entanto, no Brasil, poucos são os instrumentos adaptados e/ou construídos e com evidências de 
validade suficientes para a utilização em pesquisas e na clínica. Sendo assim, o objetivo deste trabalho está voltado 
à apresentação de instrumentos que avaliam depressão no cenário brasileiro, mais especificamente o 
desenvolvimento de um instrumento inicialmente intitulado de Inventário de Depressão Brasileiro (INDEPBRA). O 
INDEBRA está sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisas em Avaliação Psicológica da Universidade São 
Francisco (USF-Itatiba) e já conta com estudos iniciais de validade de construto. O desenvolvimento do instrumento 
foi baseado em indicadores de depressão que constam no DSM-IV-TR, CID-10 e Terapia Cognitiva da Depressão, 
tendo sua versão intermediária 55 itens, ainda em processo de redução. As análises iniciais baseadas na teoria 
estatística moderna, com a utilização de modelo de RASCH se mostraram bastante satisfatórias em termos de 
construto e confiabilidade. Diversas outras pesquisas estão em desenvolvimento e sendo planejadas para a 
finalização do instrumento, já que o INDEBRA seria uma boa opção para pesquisadores e clínicos, principalmente 
por ser um instrumento desenvolvido e validado em nossa cultura. 
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Trabalho 2 

Título: 
AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO EM CRIANÇAS 
 
Autor: 
Josiane Maria de Freitas Tonelotto (UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI, SP) 
 
Resumo: 
A atenção é um processo psicológico essencial ao processamento das informações desde que elas são captadas do 
meio no qual se insere o ser humano até o momento que voltam para ele sob a forma de resposta ou 
comportamento, após terem sido processadas. O processamento da atenção é a base de toda a atividade mental e 
tem fundamental importância para a aprendizagem de habilidades básicas como a leitura, escrita e cálculo. No 
entanto, déficits de atenção, como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. são comumente verificados 
em escolares em fase de alfabetização, independentemente de classe social a que pertencem, o que acaba muitas 
vezes por comprometer em parte e com muita frequência, o processo de aprendizagem formal. Ao mesmo tempo 
que é possível observar-se alta frequência de problemas de aprendizagem relacionados à deficits atencionais, 
observa-se uma escassez de instrumentos de medida destinados tanto à avaliação quantitativa quanto qualitativa da 
atenção, provavelmente relacionada à complexidade de avaliação do processo e ao pouco investimento em 
pesquisas na área. Além da escassez de instrumentos destinados à avaliação da atenção, encontra-se também 
obstáculos quanto à inapropriação de instrumentos à realidade de nossa população. Considerando-se que toda 
ação psicológica, para minimizar ou resolver eventuais problemas, depende de um processo avaliativo abrangente e 
competente, é essencial que se conheça a qualidade de atenção dos indivíduos, bem como a ampla variedade de 
variáveis intervenientes no seu processamento. Desta forma, avaliar a qualidade de atenção de escolares, 
principalmente nas duas séries iniciais do Ensino Fundamental se constitui numa área de grande interesse para 
profissionais que se dedicam ao processo ensinar/aprender. Com propósito de avaliar a atenção, criou-se um 
instrumento denominado Roteiro de Investigação da Atenção (RIA) que tem sido utilizado como auxiliar na 
identificação de possíveis déficits. Os estudos sobre este instrumento estão em andamento para que proceda com a 
validação e posterior padronização do mesmo. Serão apresentados dados de pesquisa relativos à utilização do RIA 
e outros instrumentos com propósito semelhante, em crianças cursando as séries iniciais do Ensino Fundamental e 
no final da Educação Infantil. 
 

Trabalho 3 

Título: 
AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO NO TRANSTORNO DE PÂNICO 
 
Autor: 
Alessandra Gotuzo Seabra Capovilla (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
O transtorno de pânico caracteriza-se por ataques de pânico recorrentes e inesperados, cujos sintomas podem 
incluir dispnéia, vertigem, taquicardia, tremor, sudorese, náusea, angina, medo de descontrole e de morte. Ataques 
começam com apreensão, medo ou terror intensos e sentimento de tragédia iminente, duram minutos a horas. O 
transtorno caracteriza-se por pelo menos um mês de preocupação persistente sobre ter outro ataque e suas 
conseqüências. No transtorno de pânico pode haver alterações na atenção devido ao desequilíbrio bioquímico entre 
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dopamina e norepinefrina no encéfalo. De forma a buscar evidências de validade de testes de atenção para 
avaliar indivíduos com transtorno de pânico, no presente estudo foram aplicados três testes de atenção em versões 
recentemente desenvolvidas no Brasil, a saber, o Teste de Stroop Neutro, o Teste de Stroop Emocional e o Teste 
de Atenção por Cancelamento. Participaram 20 indivíduos com transtorno de pânico e 20 sem tal distúrbio mas com 
características demográficas semelhantes. O Teste de Stroop, tradicionalmente empregado para avaliar atenção 
seletiva, analisa o efeito de interferência cor-palavra, isto é, o aumento no tempo de reação na nomeação das cores 
com que são escritas palavras em situações divergentes, ou seja, em que a cor não corresponde ao nome escrito, 
em relação ao tempo de reação na nomeação em situações convergentes. Na versão emocional é analisado se tal 
efeito é afetado pela valência positiva, neutra ou negativa do conceito pois, no lugar de nomes de cores, são 
apresentadas palavras de conteúdo emocional previamente definido. O Teste de Atenção por Cancelamento verifica 
a capacidade do indivíduo de selecionar um estímulo visual alvo dentre estímulos distratores, assinalando-o. Os 
resultados evidenciaram que participantes com transtorno de pânico apresentaram maior interferência sobre o 
tempo de reação nas palavras negativas e neutras do Teste de Stroop Emocional. Apresentaram, ainda, maior 
duração e menor número de acertos no Teste de Atenção por Cancelamento. Tais resultados fornecem evidências 
de validade dos dois instrumentos para a avaliação da atenção em indivíduos com transtorno de pânico, e 
corroboram a hipótese de comprometimento atencional nesse transtorno. 
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA INFANTO-JUVENIL EM DIFERENTES CONTEXTOS 
 
Proponente: 
Maria Cristina Rodrigues Azevedo Joly (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
O propósito que norteará a discussão é a pertinência dos recursos disponibilizados pelos psicólogos clínicos e 
educacionais para a prática psicodiagnóstica de adolescentes, numa análise transversal feita na perspectiva da 
psicologia forense. Nesse foco, a mesa objetiva discutir a articulação e limitação de técnicas e métodos que 
possibilitem uma melhor compreensão do problema, com vistas a uma intervenção contextualizada à realidade 
juvenil e às demandas de cada área. 
 

Trabalho 1 

Título: 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA JUVENIL: SUBSÍDIOS PARA PRÁTICA CLÍNICA 
 
Autor: 
Caroline Tozzi Reppold (FFFCMPA, RS) 
 
Resumo: 
A decisão da escolha dos recursos avaliativos é relacionada à perspectiva teórica do psicólogo, à adesão do 
paciente e à disponibilidade de instrumentos e fontes de informações que o profissional dispõe, na prática clínica 
ressaltam-se as limitações relacionadas à escassez de testes validados para avaliação de adolescentes. Essa 
carência é evidente na discussão proposta pela pesquisadora de uma série de levantamentos realizados nos últimos 
anos com o objetivo de avaliar os testes validados para uso psicodiagnóstico na população brasileira entre os 12 e 
18 anos de idade. Para consubstanciar esse debate, o trabalho propõe-se a apresentar uma análise sobre os 
modelos teóricos existentes de investigação clínica (em especial os modelos nosográfico e dimensional) e as 
implicações práticas da eleição desses na avaliação de dificuldades emocionais. Apresenta também um panorama 
dos resultados de pesquisa clínicas de prevalência relacionadas à saúde mental da população juvenil no âmbito 
nacional e internacional. Discute ainda a validade do uso de escalas de auto-relato e as diferenças observadas 
quando comparados dados obtidos entre diferentes fontes de informação sobre os problemas de internalização e 
externalização juvenil. Ao aproximar os estudos da área de Avaliação Psicológica e de Psicologia do 
Desenvolvimento, o trabalho analisa dados relacionados ao impacto do desenvolvimento cognitivo e emocional 
sobre o curso clínico de transtornos mentais (como o TDAH e o TC). Discute ainda a viabilidade técnica da 
identificação precoce de padrões comportamentais disfuncionais que podem evoluir para transtornos psiquiátricos 
na vida adulta. Assim, ao apresentar uma revisão sobre o estado da arte da avaliação do ajustamento psicológico 
juvenil, o presente trabalho soma-se na composição de uma mesa redonda que articula estudos sobre a avaliação 
infanto-juvenil em diferentes contextos. 
 

Trabalho 2 

Título: 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA FORENSE: PERITOS, PERÍCIAS E DECISÃO 
 
Autor: 
Lúcia G. Pais (INSTITUTO SUPERIOR DE PSICOLOGIA APLICADA, PORTUGAL) 
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Resumo: 
Este trabalho inscreve-se num quadro de questionamento crescente das práticas de avaliação psicológica, 
designadamente daquelas que se incrustam num território em que se exerce a justiça criminal.  Os avanços da 
ciência e da técnica mostram, nos dias de hoje, uma crescente especialização também na investigação de autores 
de actos criminais.  Então, numa sociedade que se coloca a ela própria em risco e em que se torna premente agir 
com rapidez, percebe-se que o poder deva tornar-se “competente”, o que lhe é possibilitado pelos saberes 
apresentados pelos peritos.  Em contexto forense, o uso de instrumentação de avaliação é habitualmente tido como 
indispensável para um trabalho objectivo, reforçando a ideia de um sujeito mensurável pela psicometria como uma 
tarefa acabada.  Tal ideia enquadra-se numa perspectiva em que seria possível identificar a “personalidade 
criminosa”, reveladora de perturbações captáveis pelas provas psicológicas.  Quando se desenvolve um processo 
de peritagem de personalidade com vista a tentar compreender uma passagem ao acto criminal a tarefa não pode 
resumir-se a isso.  Não basta a detecção de determinados indicadores - o resultado numérico de uma prova, ou a 
presença de certos sintomas - para emitir um parecer.  É necessário recolocar o indivíduo e a sua história no centro 
da peritagem e não apenas os seus componentes, perturbados ou não.  Por outro lado, há que reconhecer a 
existência de enviesamentos nas avaliações e nas decisões que se tomam quotidianamente, fruto de uma 
racionalidade limitada que todos temos, obrigando a cuidados maiores na condução das perícias e na redacção dos 
relatórios.  É que os discursos de psicólogos e de juristas são diferentes quanto à compreensão da transgressão e 
do desvio;  pode verificar-se um “efeito de contaminação” entre tais discursos em todo o processo;  as 
características do contexto fortalecem a posição de autoridade do magistrado não só relativamente ao periciado 
mas, também, relativamente ao perito psicólogo;  as “teorias implícitas sobre a personalidade” conduzem a uma 
sobre-avaliação de aspectos intrínsecos, de traços ou tendências, em detrimento de aspectos contextuais;  e, 
variações em função da maior ou menor explicitação dos objectivos da avaliação, da quantidade e da forma como é 
apresentada a informação, interferem, também, na tomada de decisão. 
 

Trabalho 3 

Título: 
AVALIAÇÃO PSICOEDUCACIONAL DE HABILIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM DE JOVENS 
 
Autor: 
Maria Cristina Rodrigues Azevedo Joly (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
O Brasil tem revelado preocupação não somente em garantir a freqüência da criança e do jovem na escola, mas 
também com seu processo aprendizagem. Para tanto, desde a década de 1990 realiza avaliações acerca do 
desempenho acadêmico em habilidades básicas relacionadas à linguagem e matemática. Considerando-se apenas, 
para fins de discussão, os dados do relatório do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 
2005,  observou-se uma queda significativa no desempenho médio em Língua Portuguesa e Matemática para o 
ensino Básico no período de 1995 a 2005. Tais resultados revelam que, apesar da diminuição da taxa de 
analfabetismo no Brasil e do maior acesso de crianças e jovens à escola, há déficit de desempenho e aumento nos 
índices de dificuldades de aprendizagem, especialmente às relacionadas à linguagem escrita. Os relatórios do 
SAEB revelaram que apenas 10% dos concluintes da 8ª. série  e 5% dos que finalizaram a educação básica no 3º. 
ano do Ensino Médio foram considerados leitores competentes. O Brasil conta com 11,8% da população com idade 
acima de 15 anos com pouca proficiência em leitura e escrita e essa taxa passa a 26% se considerados aqueles 
que não concluíram os quatro anos iniciais da escola básica. Isto posto, cabe desenvolver e implementar modelos 
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de avaliação psicoeducacional que sejam eficientes para identificar as dificuldades de aprendizagem, visando 
programas de intervenção nas diferentes etapas de escolaridade, visando minimizar os efeitos da defasagem 
idade/série, bem como promover a formação de estudantes autônomos capazes de regular seu processo de 
aprendizagem. Considerando-se tanto o contexto educacional brasileiro, quanto a escassez de instrumentos de 
avaliação adequados para este fim, serão apresentados à discussão testes de desempenho e modelos de avaliação 
e intervenção com retroalimentação processual voltado para as habilidades acadêmicas, contexto educacional e 
material instrucional. Ao lado da discussão sobre a influência cognitiva no desempenho acadêmico, será focalizada 
a avaliação emocional e social da criança e do jovem pela apresentação de resultados de investigações realizadas 
neste âmbito. 
 

Trabalho 4 

Título: 
A PSICOLOGIA COGNITIVA, AS TEORIAS SOCIOCOGNITIVAS DA MOTIVAÇÃO E A AVALIAÇÃO 
PSICOEDUCACIONAL NO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Autor: 
Evely Boruchovitch (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, SP) 
 
Resumo: 
Considerando a escassez de instrumentos nacionais relativos à avaliação psicoeducacional, adotando como 
referenciais teóricos a psicologia cognitiva baseada na teoria do processamento da informação e as teorias 
sóciocognitivas da motivação, o presente trabalho tem como objetivo analisar criticamente a contribuição de um 
conjunto de pesquisas relativas a construção, validação e adaptação de instrumentos baseados nesses referenciais 
teóricos, tendo como foco  à avaliação psicoeducacional no ensino fundamental. Tem-se em vista contribuir para 
discussão e produção de conhecimentos nessa área. Entre os instrumentos desenvolvidos, em parceria, encontram-
se: uma escala de estratégias de aprendizagem, pranchas projetivas para avaliação da motivação para aprender,  
uma escala de motivação para aprender para alunos, uma versão preliminar de uma escala  de auto-eficácia em 
relação à escrita, uma entrevista estruturada para avaliação das atribuições para sucesso e fracasso escolar de 
estudantes do ensino fundamental, pranchas projetivas de auto-regulação emocional e um jogo para avaliação das 
qualidades de um bom estudante. A primeira versão da escala de estratégias de aprendizagem (40 ítens) 
apresentou consistência interna satisfatória.  A análise fatorial  apontou para a necessidade de se excluir 20 itens e 
identificou 3 fatores com índices aceitáveis de consistência interna. A estrutura fatorial e a consistência interna 
desse instrumento vem se confirmando em estudos subseqüentes, em amostras diversificadas. No que concerne à 
motivação para aprender, foi desenvolvido um conjunto de doze pranchas com histórias de personagens 
relacionadas à motivação intrínseca e extrínseca que foram num total de 310 alunos de 2a a 8a série.  As respostas 
dos alunos foram estudadas por análise de conteúdo com a utilização de juízes independentes. O instrumento 
revelou possibilidade de medir de forma consistente as orientações motivacionais dos participantes. A literatura da 
área e a análise de conteúdo das respostas possibilitaram o desenvolvimento de uma escala do tipo likert para 
avaliação da motivação, aplicada em 461 alunos do ensino fundamental. Um bom índice de consistência interna do 
instrumento e a estrutura bi-fatorial do construto foram constatados. A escala de auto-eficácia para escrita, as 
pranchas projetivas para a avaliação da auto-regulação emocional, a entrevista sobre atribuições de causalidade e o 
jogo Bingo Melhor estudante  também foram aplicados em estudantes do ensino fundamental, com resultados 
promissores. Em linhas gerais, os resultados iniciais obtidos com esse conjunto de instrumentos revelam que eles  
possuem boas perspectivas de medir os construtos que se propõem. Espera-se que os instrumentos desenvolvidos  
representem iniciativas úteis para avaliação, diagnóstico, prevenção e intervenção em Psicologia Escolar e 
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Educacional, numa vertente cognitiva. Todavia, ressalta-se a necessidade de continuidade na aplicação e no 
estudo aprofundado dos mesmos em amostras maiores e mais representativas, bem como de um exame mais 
detalhado de seus alcances e limites. 
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COMISSÃO CONSULTIVA EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DO CFP: RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 

 
Proponente: 
Conselho Federal de Psicologia 
 
Autores: 
Blanca Susana Guevara Werlang 
Carlos Henrique Sancineto Nunes 
Maria Cristina Ferreira 
Regina Sonia Gattas Fernandes do Nascimento 
Ricardo Primi 
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CONTRIBUIÇÃO DE TÉCNICAS PROJETIVAS  PARA  A AVALIAÇÃO E POSTERIOR 
ESPECIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA 

 
Proponente: 
Maria Abigail de Souza (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
Os trabalhos aqui reunidos buscam contribuir para a avaliação psicológica de crianças, adolescentes e adultos que 
vivenciam situações de hostilidade, seja de forma ativa ou passiva. E ressaltam a importância das técnicas 
projetivas no sentido de discriminar os diferentes graus de patologia que devem ser considerados ao se pensar na 
indicação de tratamento ou de intervenções psicológicas preventivas para os indivíduos em foco. 
 

Trabalho 1 

Título: 
CONTRIBUIÇÕES DO RORSCHACH A INTERVENÇÕES PREVENTIVAS: DA AGRESSIVIDADE INFANTIL À 
DROGADEPENDÊNCIA NO ADULTO 
 
Autor: 
Maria Abigail de Souza (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo: 
Este estudo tem por objetivo apresentar as similaridades do funcionamento psicodinâmico de drogadictos do sexo 
masculino e de meninos agressivos, a partir de resultados obtidos no Rorschach destes grupos. Avaliações 
psicológicas foram realizadas em períodos subsequentes, sendo que o trabalho com os meninos agressivos 
decorreu de achados relativos ao trabalho realizado com o grupo de drogadictos. Ambos foram atendidos em 
situação de Psicodiagnóstico, com vistas ao encaminhamento psicoterápico, tendo sido o grupo de drogadictos (N = 
34) atendido em instituições de saúde mental e o grupo de agressivos (N = 34 ) no ambiente escolar. A análise de 
dados relativa à dinâmica afetiva, contemplou aspectos quantitativos e qualitativos, pautando-se pela orientação 
teórica e os esquemas elaborados por Rausch de Traubenberg e Chabert. Considerou-se todos os determinantes, 
conteúdos, temáticas e o discurso dos sujeitos, o que permitiu estatuir sobre a angústia prevalente, os mecanismos 
de defesa e os processos de identificação primária e secundária decorrentes da representação de si mesmo e das 
imagos parentais. No primeiro grupo (N=34) destaca-se a angústia e a agressividade expressas de forma intensa e 
mais primitiva, o que favorece a manutenção de um superego severo, que promove mais ansiedade que culpa. A 
identificação primária processou-se de forma menos integrada e coesa, gerando a necessidade de erigir um “falso-
self”, visto que a imagem de si mesmo revela-se depreciada. Conflitos sexuais decorrentes de uma fantasmática 
reedição de situações edipianas primitivas, evidenciando fixação e regressão à posição esquizoparanóide, ainda 
que a posição depressiva tenha sido parcialmente atingida. Da representação das imagos parentais deduz-se � em 
expressivo número de sujeitos � perturbações no processo de identificação sexual. Mostram-se predominantemente 
inibidos e inseguros frente às relações humanas, tendendo mais à introversão, ao retraimento e à ênfase na vida 
imaginativa, em detrimento de uma exteriorização espontânea dos afetos.O nível de imaturidade afetiva em 
descompasso com a idade cronológica e a exacerbação das pulsões mais primitivas exigem um esforço contínuo de 
controle que transforma em necessidade o desejo de consumir drogas. No que tange aos meninos agressivos (N = 
20), observa-se em alguns deles elevado nível de angústia, perfazendo o círculo vicioso “angústia-agressão” que se 
minimiza com o mecanismo de defesa denominado “recurso à fantasia”, que implica em afastar da consciência a 
representação de uma realidade difícil de tolerar. Há conotações negativas na imagem de si mesmo e também 
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dificuldades no processo de identificação sexual, mas as representações parentais evidenciam menor conflito em 
relação ao próprio gênero, o que traz perspectivas de um desenvolvimento emocional mais integrado. O próprio 
sintoma agressividade apresenta-se como algo mais positivo, sinalizando a esperança que falta na tendência 
depressiva dos drogadictos. Conclui-se que, apesar das semelhanças apontadas, os meninos agressivos estão 
mais preservados em seu desenvolvimento emocional, ressaltando a importância de intervenções psicológicas 
preventivas para evitar tratamentos psiquiátricos de patologias mais graves, com alto custo institucional, social e de 
prognóstico negativo. 
 

Trabalho 2 

Título: 
O RORSCHACH NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI 
 
Autor: 
Celso Durat Jr. (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
Anna Elisa de Villemor-Amaral (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
A avaliação psicológica de adolescentes em conflito com a lei é um desafio crescente no século XXI. Buscamos 
respostas das condutas desses adolescentes que ferem a legislação em confronto com o sistema judiciário. O 
objetivo deste estudo foi buscar evidências de validade de critério no Método de Rorschach no Sistema 
Compreensivo(SC) para avaliação de adolescentes infratores, do sexo masculino, privados de liberdade que 
cometeram furto e homicídio. Participaram do estudo 120 adolescentes. 80 cumpriam medidas sócio-educativas em 
regime de privação da liberdade numa instituição para menores infratores sendo que 40 cumpriam pena por 
homicídio e 40 cometeram furto sem agressão à pessoa. Os outros 40 adolescentes foram selecionados em escolas 
públicas dos mesmos bairros de origem dos infratores, com base no critério de nunca terem se envolvido com a lei e 
nem terem queixas disciplinares graves nas escolas que freqüentam. Para esse estudo destacaram-se variáveis que 
supostamente estão relacionadas com a problemática estudada, a saber, indicadoras de agressividade, 
negativismo, afetividade, modulação das descargas emocionais, qualidade da percepção de si mesmo e do outro, 
controle e tolerância ao estresse e grau de ajustamento à realidade. Sendo assim, os indicadores correspondentes 
selecionados foram: respostas no espaço em branco(S); (Ag); quociente afetivo(Afr); FC:CF+C; GHR:PHR, nota D e 
nota AdjD; M eFQ. Os protocolos passaram por um estudo de concordância de codificação por juizes independentes 
e os resultados revelaram bons índices de precisão. Diferenças estatisticamente significativas entre os grupos foram 
observadas nos indicadores PHR:GHR e nota AdjD entre homicidas e não infratores; AdjD, M e Mo com FQo entre 
homicidas e que praticaram furto. Ao associar o índice de extratensão com resposta C e a proporção PHR>GHR 
com resposta C, obteve-se diferença estatisticamente significativa entre homicidas e não infratores, na qual os 
homicidas apresentaram maior freqüência de respostas nessa proporção com respostas C. Os resultados 
identificaram indicadores que discriminam adolescentes com diversos tipos de delito pelo Método de Rorschach no 
SC, demonstrando a contribuição desse método de investigação para orientação e encaminhamento desses 
adolescentes. 
 

Trabalho 3 

Título: 
O DESENHO DA PESSOA NA CHUVA: UM ESTUDO COM CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM 
SÃO PAULO 
 



 65
Autores: 
Lucilena Vagostello (UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU, SP / TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SP) 
Cristiano Esteves (VETOR EDITORA ,SP) 
Leila Salomão de la Plata Cury Tardivo (USP-SP) 
 
Resumo: 
O teste da Pessoa na Chuva é um instrumento projetivo difundido em países sul-americanos como Argentina, 
Uruguai, Peru e Chile, onde é utilizado em diferentes contextos de avaliação psicológica (clínica, educacional e 
organizacional). Por tratar-se de uma técnica difundida oralmente nesses países, sua autoria é incerta e atribuída a 
diferentes pessoas. A aplicação do instrumento é simples e consiste em solicitar o desenho de uma pessoa na 
chuva. A interpretação baseia-se no desenho da figura humana de Machover, associada a um novo elemento, a 
chuva, que representa situações de tensão ambiental. A técnica da Pessoa na Chuva visa verificar a maneira pela 
qual o indivíduo enfrenta situações de estresse. As crianças vítimas de violência doméstica estão (ou foram) 
submetidas a um ambiente familiar tenso, ameaçador, e tendem a não revelar essa situação. Inspirado no estudo de 
psicólogas argentinas com crianças vitimizadas (Barilari, Agosta e Colombo, 2000), o presente trabalho objetivou 
verificar as contribuições do desenho da Pessoa na Chuva para a avaliação psicológica de vítimas de violência 
doméstica na cidade de São Paulo. Participaram do estudo 82 crianças, de ambos os sexos, com idades entre 6 e 
10 anos, estudantes da pré-escola a 4ª série do ensino fundamental da rede pública de ensino, residentes em 
regiões de baixo índice de desenvolvimento humano da periferia da cidade de São Paulo. Do total, 40 crianças 
apresentavam comprovado histórico de violência doméstica (física, sexual, psicológica e negligência) e 42 crianças 
não apresentavam queixas de vitimização doméstica. O teste da Pessoa na Chuva foi aplicado em todos os 
participantes e os desenhos foram classificados de acordo com a presença ou ausência de oito características 
gráficas encontradas no estudo argentino: dimensão pequena da figura humana, ausência de pés, ausência de 
mãos, ausência de detalhes, chuva (chuva como lágrimas, chuva setorizada e raios) e guarda-chuva. As 
freqüências de cada característica foram calculadas e comparadas nos dois grupos através do teste de Qui-
quadrado. Os desenhos foram analisados pela pesquisadora e por outros dois juízes (análise às cegas), havendo 
concordância entre as avaliações (teste de correlação de Pearson). Das oito características analisadas, três foram 
capazes de discriminar o grupo de crianças vitimizadas: ausência de detalhes, ausência de guarda-chuva e chuva 
setorizada. O desenho da Pessoa na Chuva pode ser um importante recurso auxiliar para a avaliação psicológica de 
crianças vítimas de violência doméstica. Como instrumento projetivo, a Pessoa na Chuva pode auxiliar no 
estabelecimento de vínculos de confiança entre o psicólogo e a criança vitimizada, favorecendo a expressão e a 
compreensão do seu sofrimento. 

 
Trabalho 4 

Título: 
A IMPORTÂNCIA DO RORSCHACH E DA ESCALA HARE PCL-R NA DECISÃO SOBRE A PROGRESSÃO PENAL 
 
Autores: 
Deise Matos do Amparo (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, DF) 
Cibelle Antunes Fernandes (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, DF) 
Márcia dos Santos Pereira (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, DF) 
  
Resumo: 
O abuso sexual enquadra todos os presos em uma mesma categoria criminal. No entanto, ao se discutir a 
progressão penal, é importante referir-se ao diagnóstico psicológico, considerando-se o potencial para a conduta 
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violenta, a capacidade de controle de impulsos e a possibilidade de reincidência. Pretendemos discutir as 
diferenças de perfil psicológico de dois abusadores sexuais oriundos de população carcerária, em regime semi-
aberto, sob o regime de progressão penal e com perspectiva de reinserção social. Nosso objetivo é referendar o 
posicionamento da importância da inclusão da avaliação psicológica, especificamente através do método de 
Rorschach e da Escala Hare PCL-R, nas Comissões Técnicas de Classificação para liberação do preso para a 
progressão do regime penitenciário. Utilizamos a Escala Hare PCL-R e método de Rorschach e identificamos perfil 
psicológico diferenciado. O primeiro participante apresenta no Rorschach, egocentrismo, fuga e visão infantil da 
realidade, pouco senso de objetividade, dificuldade de adaptação à realidade, ansiedade, dificuldade de 
diferenciação, capacidade de raciocínio lógico rebaixado, dificuldade de identificação com pessoas, relacionamento 
interpessoal excessivamente formal, pouco afetivo, abordagem seca e objetiva da realidade, controles interno e 
afetivo denotando tendência à impulsividade, instabilidade e espontaneidade perigosa, com tendência à perda do 
controle, incidência do mecanismo de defesa da clivagem, relação de objeto marcada pela dominação e ausência 
de implicação do eu. Na escala Hare PCL – R alcançou escore total de 34, com pontuação 15 no fator 1 e 14 no 
fator 2, indicando característica prototípica de psicopatia ou transtorno Global de personalidade. O segundo 
participante, no Rorschach, apresenta lentificação e ansiedade situacional elevada, egocentrismo, fuga e visão 
infantil da realidade, com pouco senso de objetividade, dificuldade de adaptação à realidade, ansiedade, dificuldade 
de diferenciação, capacidade de raciocínio lógico rebaixado, sinais de repressão dos afetos, rigidez e inflexibilidade, 
imaturidade, infantilismo, pouca diversidade de interesses, contato afetivo fácil e superficial, mas com instabilidade 
afetiva, implicação do eu, presença de perseveração, ausência do mecanismo de defesa da clivagem, 
desvitalização. Na Escala Hare PCL – R alcança escore total de 17, com pontuação 4 no fator 1 e 12 no fator 2, 
indicando um indivíduo não-psicopata, definindo-se como um portador de transtorno parcial de personalidade ou 
psicopata moderado. Para o primeiro participante, a elevação do fator 1 na escala Hare PCL – R e os indicadores no 
Rorschach pressupõem que a reabilitação para o mesmo será mais problemática, havendo maior risco de 
reincidência criminal. Em relação ao segundo participante, a elevação do fator 2 na Escala Hare PCL-R e os 
resultados do Rorschach indicam um maior potencial para a readaptação. As diferenciações apontadas pela 
avaliação psicológica podem e devem ser consideradas para as tomadas de decisão sobre a progressão penal e 
concessão de benéficos. Entendemos que a indicação para inclusão da avaliação psicológica nos processos 
decisórios de progressão penal deve ser acompanhada de treinamento formal por parte dos psicólogos para o uso 
dos instrumentos indicados. 
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DEFINIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS: QUESTÕES RECENTES E APERFEIÇOAMENTO 
 
Coordenador: 
Ricardo Primi (USF, SP) 
 
Autores: 
Luiz Pasquali (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, DF) 
Claudio Simon Hutz (UFRGS, RS) 
Irai Cristina Boccato Alves (INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA USP, SP) 
Leandro S. Almeida (UNIVERSIDADE DO MINHO, PORTUGAL) 
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DESAFIOS NA UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS NO DIAGNÓSTICO EM 
CIRCUNSTÂNCIAS ESCOLAR, FORENSE E COMUNITÁRIA 

 
Proponente: 
Francisco Ramos de Farias (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO, RJ) 
 
Resumo da mesa: 
Manifestações psíquicas requerem avaliações específicas. Considera-se a confluência de três vertentes práticas, na 
realização do psicodiagnóstico, em 17 crianças com síndromes outras abordadas como TDAH; 118 detentos 
diferenciando-se as fenomenologias neurótica, psicótica e perversa, pois, comumente, os detentos são enquadrados 
como psicopatas e moradores da comunidade da Maré diagnosticados para encaminhamentos específicos. 
Rastreia-se a especificidade diagnóstica, utilizando-se de instrumentos psicológicos, sendo esse um desafio devido 
às condições dos sujeitos avaliados. 
 

Trabalho 1 

Título: 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DAS ESTRUTURAS CLÍNICAS NO AMBITO FORENSE 
 
Autor: 
Francisco Ramos de Farias (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO, RJ) 
 
Resumo: 
O advento da ciência moderna descortinou a névoa de incertezas no diagnóstico da delinqüência que pretendia 
construir o perfil do criminoso. A fragmentação do sujeito, na contemporaneidade, fractalizou as relações com o 
crime, derrocando esse ideal, pois o século XX assistiu a banalização de ações que confrontam os umbrais da lei. 
Em virtudes dessas transformações, os instrumentos psicológicos devem ser repensados para traçar balizas 
demarcadoras de nuanças subjetivas do criminoso. Como o psicólogo se posiciona, nesse cenário, no exercício de 
sua prática? Discutir as demandas contemporâneas da avaliação psicológica no campo forense, requer o diálogo da 
Psicologia com o Direito. A noção de individualismo, no século XVII, deslocou o interesse do campo jurídico da 
ordem divina para o âmbito humano; encontrando-se nessa empreitada as primeiras contribuições do saber 
psicológico às ciências jurídicas, numa ênfase à questão subjetiva, leitura do homem como ser pensante, 
independente e de livre arbítrio compreendido pelos critérios da razão matemática. Mas os impasses surgidos 
levaram os estudiosos a recorrer à Biologia para explicar as diferenças evidenciadas nos laços sociais e 
compreender a loucura como degeneração, explicação adotada para os “desviantes” da norma social. Eis o passo 
para, nos séculos XVIII e XIX, a construção de procedimentos com ênfase no exame do criminoso visando encontrar 
uma essência maligna. No século XX, a Psicologia redimensiona essa questão considerando o homem como a 
expressão de uma totalidade histórico-social. O diagnóstico do criminoso apresenta sutilezas quando os arranjos 
subjetivos são considerados. Assim, pretende-se identificar, em 118 presos do total de 1103 condenados do 
Presídio Hélio Gomes do Rio de Janeiro, traços das estruturas neurótica, perversa e psicótica visando desfazer o 
mal-entendido de que todo criminoso é psicopata. Em principio, o ato criminoso é de natureza perversa, embora isso 
não garanta que seu agente também o é. Diante desse aspecto sombrio, investigou-se os detentos que 
espontaneamente submeteram-se ao psicodiagnóstico. Deparamo-nos com dificuldades relativas à instituição, aos 
detentos e à utilização de instrumentos. O procedimento de investigação consistiu de entrevistas e aplicação dos 
testes: Zulliger, cinco lâminas do TAT e dois desenhos da figura humana. Dos 118 detentos, apenas 105 concluíram 
o processo. As perdas decorreram de óbitos e transferências. Da análise nos laudos psicológicos constatou-se que 
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48% encontram-se no âmbito da estrutura neurótica; 34% da perversa; 11% da psicótica e 7% apresentam traços 
epilépticos marcantes. Conclui-se que a fenomenologia neurótica é predominante naqueles que praticaram um ato 
perverso. O grande desafio na realização dessa investigação consistiu no suporte aos detentos diante das situações 
advindas do contato com aspectos encobertos de suas realidades psíquicas, além da mobilização diante da provas. 
Acrescente-se também a insistência de representantes institucionais em ter acesso aos dados dos detentos, bem 
como o preparo para a devolução dos resultados e a orientação quanto a determinados encaminhamentos. Enfim, o 
emprego do instrumental psicológico serviu para deslindar nuanças psíquicas expressas pelos detentos. Cabe 
assinalar que, nas situações de avaliação, evidenciou-se a preocupação, sem sucesso, dos detentos em ocultar 
dadas peculiaridades. 
 

Trabalho 2 

Título: 
INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA E DIMENSÃO DIAGNÓSTICA NA COMUNIDADE DA MARÉ DO RIO DE JANEIRO 
 
Autor: 
Cristina Monteiro Barbosa (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ, RJ) 
 
Resumo: 
No final do século XIX a abordagem de determinados sintomas, sem causa orgânica, inaugurou um novo momento 
na história da clínica do sofrimento psicológico. A clínica médica sustentava um modo de balizamento próprio, 
determinado pela relação existente entre o diagnóstico e a escolha do tratamento apropriado, ou seja, no universo 
dessa clínica, um diagnóstico presentificava um ato médico objetivando: 1) observar e determinar a natureza de 
uma afecção referente a uma semiologia e, 2) classificar e localizar um estado patológico no quadro de uma 
nosografia existente. O sucesso no tratamento vinculava-se à correlações entre sintomas específicos apresentados 
pelos doentes e o diagnóstico identificado. No século XX fundou-se uma clínica, a psicanalítica, calcada na escuta 
da singularidade, que rompe com o modelo médico. Tal ruptura serviu de apóio a algumas leituras psicológicas no 
sentido de dar relevância ao discurso do sujeito na montagem do diagnóstico e nas produções de condições que 
auxiliem seu tratamento. A psicologia enveredou pelo modelo médico, observando o fenômeno e estabelecendo 
critérios definidos para avaliá-lo a partir de técnicas e instrumentos psicométricos capazes de propiciar a 
classificação diagnóstica. Por outro lado, inclinou-se aos fundamentos da clínica psicanalítica para traçar critérios de 
avaliação utilizando entrevistas, testes projetivos e outras estratégias para avaliar o sujeito de forma sistemática e 
orientada para a resolução de problemas no âmbito do psicodiagnóstico. Eis o espírito que norteia um dos núcleos 
do Programa de Extensão da UFRJ (PROIPADI) destinado a realização de diagnósticos em moradores da 
comunidade da Maré e adjacências a partir de solicitações de serviços das áreas: saúde e escolar. O projeto O 
DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO COMO PROCESSO DECISÓRIO DE INTERVENÇÃO NUMA COMUNIDADE conta 
com quatro bolsistas treinados e acompanhados em supervisão. Com isso oferece-se à comunidade um serviço 
psicológico de psicodiagnóstico atravessado pela interdisciplinaridade. O diagnóstico é a condição preliminar da 
prática clínica e sua condução necessita de entrevistas que antecedem a avaliação diagnóstica com o uso de testes 
projetivos, sublinhando a importância do discurso livre. Assim, estabelecer um diagnóstico só é possível a partir de 
um exame do caso e seu desenvolvimento, por vezes difícil de ser revelado. Temos, então, uma posição ética a ser 
definida em função da existência de uma estrutura subjetiva, que define a lógica do sintoma que se exprime naquele 
que fala, que necessita ser diagnosticada. Espera-se com a intervenção psicológica, pela realização de 
diagnósticos, produzir efeitos transformadores tanto no próprio sujeito pressionado pelo sofrimento psíquico, na 
medida em que toma ciência da dinâmica desse sofrimento; quanto no contexto de suas relações sociais. Com a 
nova visão sobe si mesmo o sujeito pode se constituir num multiplicador no sentido de estender os benefícios 
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recebidos àqueles com quem convive. Enfocaremos o psicodiagnóstico como proposta de avaliação e 
intervenção clínica a serviço do reposicionamento do sujeito frente as suas queixas, diante das dificuldades relativas 
às agruras do seu viver, oferecendo com isso uma resposta às demandas solicitadas e assim, criando um campo de 
intervenção no contexto das relações sociais. 
 

Trabalho 3 

Título: 
CONTROVÉRSIAS NA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM RELAÇÃO AO DIAGNÓSTICO DO TDAH 
 
Autor: 
Cristina Lúcia Maia Coelho (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, RJ) 
 
Resumo: 
O objetivo deste trabalho consiste em mostrar, através de dezessete crianças de duas escolas públicas do Rio de 
Janeiro, a contribuição da avaliação psicológica de aspectos neurológicos, para distinguir, do conjunto de síndromes 
relativas aos transtornos da atenção, a modalidade denominada de Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH). No âmbito da psicologia escolar, são inúmeras as controvérsias, pois se costuma 
freqüentemente considerar como TDAH qualquer transtorno da atenção. Não obstante a avaliação neuropsicológica 
tem se mostrado de grande valia na identificação das diversas nuances dos transtornos da atenção. Em princípio, 
cabe salientar que o diagnóstico deve ser essencialmente clínico, o que significa que não pode ser feito 
isoladamente por nenhuma escala ou teste. Isso quer dizer que embora seja utilizado o instrumental psicológico 
disponível para aferição das qualidades psíquicas, faz-se necessário uma atenta escuta clínica na caracterização da 
especificidade de um dado transtorno, juntamente com uma avaliação psiquiátrica adequada, exames 
complementares e demais dados colhidos com o paciente pode constatar a existência ou não dos transtornos da 
atenção. O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade vem sendo atualmente a dificuldade associada à 
origem do fracasso escolar mais amplamente divulgada na mídia. Mesmo sendo inegável que muitas crianças 
apresentem esse quadro – quando apropriadamente diagnosticado – devemos levar em conta que, numa visão 
psicopatológica mais ampla, o processo da atenção envolve uma interação complexa de funções, e que o déficit 
consiste num quadro sindrômico, e não em uma doença específica. Assim, o déficit de atenção pode se manifestar 
como um sintoma secundário a vários distúrbios e circunstâncias, e não apenas como um transtorno primário. Em 
casos clínicos específicos de crianças em idade escolar pudemos constatar contradições entre as avaliações 
realizadas a partir do uso de escalas específicas como a de Benczik e outras baseadas em critérios 
neuropsicológicos no WISC III que se correlacionam especialmente com TDAH, assim como nos critérios do DSM 
IV. Nos casos analisados encontrou-se: a) queda da atenção devido uma deficiência mental leve que tornava três 
crianças desatentas porque não compreendia questões complexas, b) em seis crianças conflitos emocionais, 
familiares, ausência de limites, e conseqüentemente, a dificuldade em se submeter à autoridade explicavam a 
desatenção e a hiperatividade e, c) ainda em oito crianças a função atencional encontra-se primariamente 
desequilibrada. Todas essas crianças estavam sendo tratadas como portadoras do TDAH. Certamente, a maioria 
delas, no caso nove, não demonstravam qualquer sinal de melhora. Como a mídia divulga a versão que o TDAH é 
uma doença cerebral específica cujo tratamento seria quase que exclusivamente farmacológico, tem-se nas famílias 
e nos agentes escolares a forte expectativa de resolver a questão de forma imediatista. A dinâmica familiar (muitas 
vezes com excessos de preocupações e eventuais conflitos), tem um impacto no desenvolvimento destas crianças 
levando-as a sentimentos de inadequação e insegurança. Em síntese, é imprescindível no estabelecimento de uma 
estratégia terapêutica, determinar se há co-morbidade com outros déficits cognitivos ou transtornos específicos do 
aprendizado o que se depreende no processo diagnóstico. 
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DESENVOLVIMENTOS NA PRÁTICA CLÍNICA COM O TESTE DE PHILLIPSON 
 
Proponente: 
Jussára Cristina Van De Velde Vieira da Silva (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, MG) 
 
Resumo da mesa: 
As exigências da clínica contemporânea na área Psi nos conduzem a uma prática competente e eficiente. Revisitar 
os fundamentos da Psicanálise e da Psicoterapia postulados por Freud significa reencontrar sua genialidade e sua 
capacidade de selecionar os pacientes para a técnica. Nossa pretensão é trazer à reflexão estratégias eficientes 
para a atuação do psicólogo em diferentes contextos e o uso de técnica projetiva como forte auxiliar neste 
trabalho.Apresentamos o Teste de Relações Objetais de Phillipson e suas diversas aplicações na clínica: na etapa 
diagnóstica, psicoterapêutica e acompanhamento das evoluções dos pacientes. 
 

Trabalho 1 

Título: 
O TESTE DE RELAÇÕES OBJETAIS DE PHILLIPSON (TRO) 
 
Autor: 
Jussára Cristina Van De Velde Vieira da Silva (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, MG) 
 
Resumo: 
A investigação psicológica deve incluir instrumentos que permitam o acesso ao sistema tensional inconsciente. Os 
testes projetivos de uso exclusivo do psicólogo merecem reflexão para a justificação do seu uso.Os conceitos de 
Precisão e Validade ficam garantidos quando se realiza uma avaliação mais “objetiva”, categorização dos registros 
diagnósticos, avaliação “às cegas”, com vistas à minimização da variância do erro. O Teste de Relações Objetais de 
Phillipson (1955) como modalidade Técnica Projetiva se coloca entre o Rorschach e o TAT. Apresentação com 13 
lâminas distribuídas em três séries, A, B e C com 1, 2, 3 e grupo de personagens, acrescenta uma lâmina Branca e 
introduz o elemento cor na série C. De acordo com seu criador, a relação paciente-psicólogo no desempenho do 
teste, traduz a relação com os primeiros objetos, vínculos patológicos e sistemas defensivos que possivelmente 
demarcarão o processo psicoterapêutico. As três séries do teste foram organizadas com situações básicas de 
relações objetais variando quanto ao Conteúdo de Realidade e o Contexto de Realidade. O conteúdo de realidade 
apresenta um grau de ambigüidade necessário para o indivíduo fazer uso dele de formas variadas. Assim como as 
situações são ambíguas, os personagens também o são quanto a sexo, idade; em particular os rostos não têm 
detalhes e são imprecisos. Os detalhes das situações nada sugerem acerca de sentimentos, atitudes ou relações 
entre as figuras, assim como nenhuma atividade ou direção de movimento em particular.A principal vantagem do 
teste se refere à fundamentação teórica baseada na teoria das Relações de Objeto de Melanie Klein.Os conceitos 
das posições esquizoparanóide e depressiva e a interpretação metapsicológica do Sistema Tensional Inconsciente 
Dominante, permite analisar as histórias relatadas formadas por sentimentos, desejos inconscientes e mecanismos 
defensivos. Muitos autores brasileiros têm se utilizado deste instrumento abrindo novas perspectivas no modelo de 
teoria e técnicas psicanalíticas. 
 

Trabalho 2 

Título: 
A INFECÇÃO PELO HIV/AIDS: O MANEJO PSICOTERÁPICO E A HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA AIDS 
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Autor: 
Nelson Silva Filho (DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA – UNESP, SP) 
 
Resumo: 
Pretende-se com este estudo de caso ilustrar as possibilidades de interações entre fatores psicodinâmicos e 
orgânicos de um paciente portador da infecção pelo HIV, doente de aids e sugerir cuidados no manejo 
psicoterapêutico. A paciente foi avaliada no Ambulatório Especial de Moléstias Infecciosas da Faculdade de 
Medicina de Botucatu - UNESP, em dois momentos com um intervalo de nove meses entre a primeira e a segunda 
avaliação psicológica. Foram colecionadas informações sobre a sua história clínica desde quando começou a 
freqüentar o Ambulatório em 1995 até 2002. Para as avaliações psicológicas foram utilizados o Teste de Relações 
Objetais (T.R.O.) para avaliar o equilíbrio adaptativo e, o Sistema Diagnóstico Adaptativo Operacionalizado, 
(S.I.S.D.A.O). Com o T.R.O. foram avaliadas as Lâminas A1, AG, B2, B3, C2, CG, e Branca, e os índices: índice 1 – 
relação transferencial, índice 2 – fantasias de doença, cura e análise, índice 3 – aliança terapêutica, índice 4 – 
capacidade de reparação; com a S.I.S.D.A.O. avaliou-se a eficácia adaptativa, e os seguintes fatores de risco de 
comprometimento da eficácia adaptativa: predomínio do pensamento psicótico, irritabilidade, depressão, ideação 
suicida, impulsividade, qualidade do relacionamento familiar na infância, início da vida sexual ativa, com a presença 
de gravidez ou paternidade precoce, consumo de drogas ilícitas, já ter desenvolvido aids e fanatismo religioso. 
Foram encontrados os seguintes fatores de risco: não ter tido um bom relacionamento familiar na infância, 
depressão, impulsividade, irritabilidade, ideação suicida, gravidez e/ou sexualidade precoce, desenvolvimento de 
aids e predomínio do funcionamento psicótico da mente. A paciente apresentou depressão crônica do tipo psicótico 
maníaco depressivo. Estes fatores são importantes para o planejamento psicoterápico, por estarem associados a 
deterioração do sistema imunológico do paciente e, conseqüentemente pelo agravamento da doença aids.Silva 
Filho identificou associações entre CD4+, CD8+ e carga viral plasmática com: o diagnóstico adaptativo, a eficácia 
adaptativa e os índices do TRO, demonstrando que a deterioração do sistema imunológico se faz acompanhar por 
alterações psicodinâmicas. Este achado sugere que o tratamento psicoterápico deve ser realizado após o 
psicodiagnóstico e que estes pacientes, devido ao grau de comprometimento da eficácia adaptativa, não possuem 
indicação para psicoterapia de grupo, pois são raros os casos que apresentam adaptação eficaz ou adaptação não 
eficaz leve ou moderada. Este achado não invalida os grupos de orientações e aconselhamentos quanto ao 
tratamento, preconizados pelo Ministério da Saúde, mas indicam a insuficiência desta modalidade de 
acompanhamento psicológico quando o objetivo é o aumento da adesão ao tratamento. A persecutoriedade 
encontrada no TRO, com o predomínio da posição esquizo-paranóide, a impossibilidade de entrar em contato com 
sentimentos de culpa, as relações de objeto parciais e o uso de mecanismos de defesa característicos da posição, 
são elementos que se confundem com as segregações e preconceitos vividos por estes indivíduos e, expressos na 
impossibilidade de reagir quando hostilizados, sendo possível identificar na relação transferencial e na dificuldade 
em estabelecer vínculos terapêuticos nos casos onde o comprometimento do sistema imunológico é mais grave. O 
tipo de depressão crônica: indicou risco de concretização de suicídio, sugerindo prioridade para o oferecimento de 
psicoterapia. 
 

Trabalho 3 

Título: 
RELAÇÕES OBJETAIS DE MULHERES ITALIANAS E CÂNCER DE MAMA 
 
Autor: 
Rita de Cássia Gandini (INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, MG) 
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Resumo: 
Objetivos: investigar os aspectos psicodinâmicos da personalidade de mulheres italianas e verificar se há diferenças 
significativas entre os diversos níveis de vínculo destas com os próprios objetos. N = 28 foram subdivididas em G1= 
12 com 1/ 2 meses da cirurgia; G2= 12 entre 9 e 11 meses e, G3= 4 com mais de 3 anos. Foi realizada entrevista 
inicial, anamnese, aplicação do TRO e entrevista devolutiva. Os resultados mostraram diferenças significativas entre 
os três grupos e serão apresentados em ordem decrescente da pontuação. A maior pontuação em A2 - G1 pode 
significar que estas mulheres estão experimentando uma sensação de alívio a respeito da angústia suscitada pela 
fantasia da doença e solidão frente a A1; reencontrando nesta, equilíbrio e imagem interna mais evoluída do par 
heterossexual, relação mais madura e real. No G1, notou-se diminuição da angústia psicótica, do medo e a 
presença de defesas menos onipotentes do ego. Em B3 - G1, as pacientes demonstravam maior capacidade do 
ego, permitindo a elas o “olhar e ser olhada” de modo mais tranqüilo e consciente, preservando a tolerância ao par 
unido. Em BG - G1 refere-se a maior aceitação, proteção e amor quando comparadas às pacientes do G2 e G3, 
talvez porque recebem muita atenção e afeto do grupo familiar e da equipe médica e para-médica. Em G1 - 
A1>B1>C1. Diante da prancha A1 na qual é proposto o contato consigo próprio, as pacientes respondem de 
maneira mais adequada ao conteúdo da série A, a qual evoca suas relações mais primitivas com os primeiros 
objetos. Diante da doença estas mulheres se sentiam “regredidas”; demonstrando certa dificuldade de enfrentar a 
realidade, quando em contato com uma situação nova, com os próprios conteúdos internos persecutórios, 
compreendem a perda real, pelo diagnóstico do câncer de mama. A pontuação mais baixa em C1 parece remeter a 
uma vivência de sofrimento ligado ao “ser olhado” que se transforma em “ser espiado”, em um momento em que 
olhar para dentro de si mesmo parece muito difícil e doloroso bem como a direção dos conteúdos internos. Embora 
diante de A1, estas mulheres mostraram uma estrutura de base suficientemente madura, que permite a elas 
controlar adequadamente a angústia psicótica suscitada por uma nova situação. Pareciam não viver sentimentos de 
abandono e solidão, em parte compensados pela confiança básica pré-adquirida. Os “cuidados ambientais” pelo 
Sistema Sanitário capaz de adaptar-se de maneira personalizada às diversas necessidades das pacientes, parecem 
ter oferecido um reforço aos “cuidados maternos” recebidos na primeira infância. Deste modo, vem acrescida da 
confiança básica em si mesmo e nas pessoas reais, expressa no mundo externo pela adesão ao tratamento. Para o 
total da amostra (N=28) foi observado uma diferença significativa das pranchas, sendo A1>B1>C1; e na de grupo – 
G; confirmando os resultados de G1. As italianas podem contar efetivamente com a equipe de saúde em todas as 
fases da doença, o Sistema Sanitário marca a mamografia, comunica-as por telefone sobre a data, horário e local 
do exame para investigação e/ ou tratamentos a serem realizados. 
 

Trabalho 4 

Título: 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E OS TRANSTORNOS ALIMENTARES 
 
Autor: 
Isabel Cristina Malisqueschi Paegle (UMESP, SP) 
 
Resumo: 
Os transtornos alimentares por apresentarem significativos graus de morbidade e mortalidade cada vez mais se 
tornam objeto de estudo dos profissionais das diversas áreas de saúde: clínicos, endocrinologistas, psiquiatras, 
psicólogos, nutricionistas, nutrólogos. É importante a discussão sobre a evolução da alimentação, pois revelações 
são feitas sobre as culturas e as civilizações. O alimento nunca esteve tanto em evidência. A mídia se ocupa do 
assunto com características ambíguas: pode contribuir para uma vida mais saudável devido ao grande número de 
gêneros alimentícios saudáveis como também para o desencadeamento da obesidade. Do ponto de vista psíquico a 
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alimentação tem seu significado e significante particular para cada história de vida do ser humano e precisa ser 
ouvida e compreendida, não somente pela via do corpo, mas pela via do simbólico. Os transtornos alimentares 
costumam afetar mulheres jovens e ter evolução crônica. Estudos com metodologias e amostras diversas dificultam 
a obtenção de dados epidemiológicos mais acurados. A prevalência de anorexia nervosa varia entre 0,5 e 3,7% e de 
bulimia nervosa de 1,1% e 4,2%; a incidência de anorexia nervosa em mulheres é de aproximadamente 8 por 100 
mil indivíduos e, em homens, seria de menos de 0,5 por 100 mil indivíduos por ano. A incidência de bulimia nervosa 
é de 13 por 100 mil indivíduos numa população pareada por ano. A prevalência do Transtorno do Comer 
Compulsivo -TCAP na população americana indica que de 2% a 3% em amostras comunitárias e em pacientes 
obesos que procuram tratamento clínico para perda de peso, os índices de prevalência variam de 5% a 30%. O 
transtorno da compulsão alimentar periódica, foi descrito a primeira vez em 1950 e sua categorização diagnóstica 
ocorreu em 1994, quando foi incluído no apêndice B do DSM IV. Caracteriza-se por episódios recorrentes de 
compulsão alimentar, sem qualquer comportamento de compensação para evitar um possível ganho de peso, 
ingesta de grande quantidade alimentar com duração de um episódio de comer compulsivo, sensação de perda de 
controle. No Brasil, este comportamento tem sido encontrado entre 15% e 22% em pacientes que procuram 
tratamento para emagrecer. Em pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica, esta prevalência pode variar de 27% 
a 47%.Na avaliação psicológica escalas e técnicas projetivas devem ser incluídas na investigação. O Teste de 
Relações Objetais de Phillipson (TRO) tem sido utilizado como instrumento diagnóstico nestes pacientes com 
transtornos alimentares a fim de aprimorar o diagnóstico psicológico e compreender a natureza de relações de 
objeto como forma de acesso a estruturação do funcionamento mental.Sua riqueza diagnóstica e prognóstica tem 
ajudado na busca de modificações das técnicas de atendimento psicológico em diferentes contextos. 



 75

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA QUALITATIVA NO ÂMBITO 
CLÍNICO 

 
Proponente: 
Maria Abigail de Souza (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
Nesta mesa os trabalhos procuram evidenciar o valor da abordagem qualitativa no processo de avaliação 
psicológica em situação de pesquisa e prática clínica. Assim, não só as técnicas são analisadas em sua contribuição 
ao diagnóstico, mas também o ambiente, a história de vida e as circunstâncias que envolvem os pacientes 
avaliados. O que favorece a indicação de terapêuticas que possam melhor responder às diferentes dificuldades e 
necessidades dos indivíduos. 
 

Trabalho 1 

Título: 
PESQUISA QUALITATIVA E EXPERIÊNCIA CLÍNICA EM PSICOLOGIA: OBJETIVOS E APLICAÇÕES 
 
Autor: 
Maria Abigail de Souza (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo: 
Não só em 1987, no Congresso Internacional de Rorschach no Brasil, como também no Congresso de Paris em 
1990, Rausch de Traubenberg já assinalava a diferença entre conduta clínica e de pesquisa e a importância de um 
referencial teórico que fundamente os procedimentos de pesquisa, sejam elas quantitativas ou qualitativas. Neste 
congresso, Sendin apresentou um estudo quantitativo que mostrava as possibilidades de contribuição para o 
diagnóstico psiquiátrico e a elaboração de estratégias preventivas, evidenciando a complementariedade entre as 
dimensões quantitativa e qualitativa. Housain, na Rorschachiana de 1995, compara estudos americanos e suíços 
sobre Psicopatia e Rorschach, realizados de forma metodologicamente diferentes e conclui que há 
complementariedade e similaridade dos resultados.O presente estudo pretende reforçar a afirmação desta autora de 
que “independente da metodologia escolhida, a observação clínica de psicólogos experientes permanece a pedra 
fundamental de toda pesquisa em psicopatologia.” Trata-se da interlocução entre pesquisa e prática clínica. Por 
exemplo, ao analisarmos quantitativamente um protocolo de Rorschach em processo psicodiagnóstico, a primeira 
referência é a do estudo normativo, para se comparar o sujeito a uma determinada população. Por outro lado, quem 
escolhe trabalhar com um grupo de pacientes, baseado no sintoma, como os toxicômanos, sabe que entre eles há 
diferenças de grau e de estrutura. Neste caso é preciso “afinar” o conhecimento do indivíduo para o 
encaminhamento psicoterápico exclusivo ou concomitante à assistência psiquiátrica. A experiência de atendimento 
a diversas entidades clínicas e a de auto-conhecimento são essenciais à prática clínica e à pesquisa qualitativa. A 
escolha da fundamentação teórica e metodologia para o trabalho de pesquisa precisa considerar os objetivos e 
aplicações adequadas à mesma. As escolhas decorrem do dinamismo psiquismo de cada um, razão pela qual 
esperar que algum tipo de abordagem seja hegemônico representa não só negar as exigências da realidade e a 
pluralidade do ser humano, como também um desrespeito às liberdades individuais. 
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Trabalho 2 

Título: 
MÉTODO DIAGNÓSTICO E CRITÉRIOS PARA INTERPRETAÇÃO QUALITATIVA NA AVALIAÇÃO 
NEUROPSICOLÓGICA 
 
Autor: 
Kátia Osternack Pinto (FMUSP, SP) 
 
Resumo: 
Avaliar pessoas portadoras de doenças neurológicas é tarefa que requer técnica, experiência clínica e o convívio 
com suas particularidades. O psicólogo que inicia sua atividade em ambiente hospitalar sente-se sensibilizado pela 
incapacidade que provoca no cotidiano, pelos constantes episódios depressivos e pela falta de perspectivas do 
doente crônico. Apesar dos esforços que a medicina tem feito para tentar diminuir os efeitos da doença, ainda 
dispomos de muito pouco para melhorar a qualidade de vida destes indivíduos. Este trabalho apresenta o resultado 
da experiência junto à equipe do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP, dos conhecimentos em 
neuropsicologia e das técnicas de entrevista e de observação dadas pela psicologia tradicional, que culminou na 
elaboração de um método diagnóstico para avaliação neuropsicológica. Para ilustrar a aplicação do método, será 
utilizado um estudo com portadores de doença de Parkinson. Este estudo foi parte de uma tese de doutorado na 
qual foram analisados 60 sujeitos (32 homens e 28 mulheres), semelhantes em relação à idade e instrução, 
distribuídos entre normais (n=20) e portadores de DP ambulatoriais, em diferentes estágios da doença (escala 
Hoehn & Yahr). A bateria utilizou 24 testes neuropsicológicos abrangendo as funções de raciocínio, percepção 
visuoespacial, visuoconstrução, linguagem, memória, atenção e função executiva. Os resultados apontaram 
diferenças significantes entre vários testes e em todas as funções, exceto linguagem. Alguns instrumentos se 
mostraram mais adequados e outros se mostraram pouco indicados para avaliar estes doentes. Diferenças entre os 
estágios da doença só se evidenciaram nos testes que exigiam destreza motora. A investigação de estados 
situacionais (nível cultural, sintoma afetivo e/ou limitações funcionais), manifestos na avaliação, permitiu estabelecer 
parâmetros para discriminar o modo como estas variáveis interferem na produção dos doentes de Parkinson. O 
método elaborado permite sua utilização não apenas para avaliação destes doentes, mas, também, pode servir de 
subsídio para nortear a análise e raciocínio neuropsicológico na investigação de doentes crônicos em geral, 
constituindo importante ferramenta para o profissional da área. Serão apresentados subsídios para a escolha dos 
instrumentos, para interpretação qualitativa dos resultados e parâmetros para diagnóstico neuropsicológico 
diferencial, tomando em consideração a história, a influência dos sintomas e da situação emocional durante a 
avaliação como fatores intervenientes que necessitam ser tomados em consideração. 
 

Trabalho 3 

Título: 
PECULIARIDADES DO FUNCIONAMENTO PSICODINÂMICO DE PACIENTES ADICTOS E SUAS 
REPERCUSSÕES CLÍNICAS 
 
Autor: 
Renata Galves Merino Kallas (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SP) 
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Resumo: 
Estudos realizados anteriormente com pacientes adictos demonstram que embora não exista uma estrutura psíquica 
estável e profunda, específica aos comportamentos de dependência, alguns aspectos são recorrentes nestes 
pacientes. Dentre eles, podem-se destacar a incapacidade destes indivíduos pensarem, refletirem, adiarem e a 
substituição destas habilidades pela ação; a profunda sensação de vazio existencial, com a qual não podem se 
deparar, devido à fraqueza egóica que não lhes permite tolerar as frustrações; uma permanente demanda por 
preenchimento; constante busca de um objeto mágico, exterior, capaz de aliviar a angústia existencial; precária 
capacidade de integrarem as imagens parentais que poderiam servir de modelos identificatórios, prejudicando 
identificações ulteriores e, conseqüentemente, o estabelecimento de relações duradouras; além de uma grande 
dificuldade no processo de identificação sexual. Estas dificuldades estendem-se, inevitavelmente, ao âmbito do 
tratamento, em que é verificada uma alta taxa de evasão. Este trabalho trata-se de uma pesquisa de Mestrado cujo 
intuito é, por meio de cinco estudos de casos de pacientes drogadictos, verificar de que forma estas características 
se manifestam no Método de Rorschach e quais suas repercussões numa proposta de atendimento de abordagem 
psicoterapêutica de orientação psicanalítica. Foram atendidos quatro jovens do sexo masculino e uma jovem do 
sexo feminino, adictos a drogas ilícitas, com idades variando entre 17 e 23 anos, em sessões semanais de 
psicoterapia individual, na Clínica Escola do Instituto de Psicologia da USP. O Método de Rorschach foi classificado 
e avaliado de acordo com a nomenclatura e os estudos franceses e as sessões foram todas registradas e 
supervisionadas. Nos casos analisados, há indícios que denotam dificuldades no âmbito afetivo que, no entanto, 
manifestam-se de forma diferente para cada um deles, de acordo com a problemática subjacente. Estas dificuldades 
evidenciam-se na impossibilidade de integrar aspectos profundos mobilizados pelas figuras, sejam eles ligados à 
agressividade, ou à excitação pulsional, por exemplo, na ocorrência de fenômenos especiais, tais como negações 
das percepções, choques ao vermelho, respostas ou, além do recurso ao uso de respostas de forma pura, ou 
prioritária, numa tentativa de controle pela via intelectual. Também a atribuição de conteúdos animais em uma 
freqüência elevada com relação às normas, em detrimento de percepções humanas, denota uma tentativa de 
diminuir a implicação pessoal. Pode-se verificar impulsividade nas respostas de cor pura e k menores. A 
sensibilidade ao vazio é verificada em respostas dadas em espaços em branco. Observa-se ainda, por meio do 
simbolismo privilegiado das pranchas, a falta de uma figura paterna significativa, bem como perturbações nas 
relações precoces com a imago materna. A análise qualitativa das respostas de movimento humano demonstra 
dificuldades tanto no processo de identificação primária, quanto no processo de identificação secundária. Assim, 
infere-se que os dados obtidos por meio do Método de Rorschach confirmam a prevalência de aspectos imaturos 
nestes indivíduos, que servem como norteadores para a prática clínica, cujo manejo deve ser adaptado para conter 
a intensa angústia trazida, bem como para paulatinamente introduzir a palavra em sua dimensão simbólica, sem que 
o recurso à ação permaneça como única possibilidade de mediação dos afetos. 
 

Trabalho 4 

Título: 
ASSOCIAÇÃO DE ENTREVISTAS CLÍNICAS COM O RORSCHACH EM PESQUISA COM ADOLESCENTES 
GRÁVIDAS 
 
Autor: 
Ana Maria de Barros Aguirre (IPUSP, SP) 
 
Resumo: 
Este trabalho deriva de uma pesquisa clínica desenvolvida em serviços públicos de pré-natal na cidade de São 
Paulo, com realização de entrevistas clínicas psicodinâmicas e aplicação do teste de Rorschach em 20 gestantes 
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adolescentes, analisado segundo a escola francesa. Pretende-se destacar a importante contribuição que 
representou neste estudo a associação das entrevistas com o Rorschach. Foram percebidos aspectos comuns entre 
as adolescentes participantes, podendo-se falar em tendências desse grupo, tanto nas entrevistas quanto no 
teste.Nas entrevistas, percebeu-se alto nível de ansiedade, apatia, passividade, dificuldade de expressão de 
sentimentos, falta de projetos ou interesses próprios, relacionamentos problemáticos com a família, fantasias de 
esterilidade, tendência a desinteresse pelo parceiro após engravidar.No Rorschach, destacaram-se o baixo número 
de respostas, alto número de respostas globais, elevada porcentagem de respostas de forma (mal vistas em sua 
maioria), baixa incidência de respostas de cor e cinestésicas, elevado índice de angústia. Houve pouca variedade 
de conteúdos, com prevalência de conteúdos humanos e anatômicos, sendo que a quase totalidade de 
representações humanas apresentava gênero indefinido ou masculino, predominando figuras fantásticas. Um 
achado inusitado foi a presença de movimento em conteúdos anatômicos, especialmente relacionados a órgãos 
femininos. A análise do conjunto de resultados aponta para conflitos ligados à aquisição de uma identidade feminina 
madura que, não conseguindo ser elaborados no plano simbólico, parecem encontrar expressão através da via 
corporal. Assim, na amostra estudada a gravidez poderia ser considerada como um acting-out. Foi possível alcançar 
em um curto período de tempo uma compreensão aprofundada incluindo aspectos subjetivos e inconscientes e com 
um maior grau de confiabilidade e objetividade do que seria possível com apenas um dos instrumentos. Os dados 
obtidos através do Rorschach corroboram, complementam e/ou se superpõem aos obtidos nas entrevistas, 
fornecendo bases importantes para a compreensão do fenômeno da gravidez na adolescência e por conseguinte 
para o planejamento de intervenções. 
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ESTUDOS PSICOMÉTRICOS COM O TESTE R-1 
 
Proponente: 
Alvaro Jose Lele (CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA, MG) 
 
Resumo da mesa: 
O Teste R-1 é um instrumento sobre o qual existe um número muito reduzido de pesquisas, embora tenha sido 
publicado em 1973. Esta Mesa Redonda procura apresentar novos estudos psicométricos com o mesmo, sendo 
dois deles normativos e um terceiro de validade. Os estudos normativos se referem a adolescentes de Minas Gerais 
e adultos analfabetos de São Paulo. O outro estudo avaliou estudantes universitários paulistas. 
 

Trabalho 1 

Título: 
O TESTE DE INTELIGÊNCIA NÃO VERBAL R-1 EM ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO DE BELO 
HORIZONTE 
 
Autores: 
Alvaro Jose Lele (CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA, MG) 
Cristiano Esteves (EDITORA VETOR, SP) 
Irai Cristina Boccato Alves – (LITEP - Instituto de Psicologia da USP, SP) 
 
Resumo: 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo preliminar de padronização da população jovem de 
Belo Horizonte no Teste de Inteligência Não Verbal R-1, uma vez que o Manual do teste não apresenta tabelas para 
Minas Gerais, nem para adolescentes. Participaram do estudo 795 alunos do ensino médio de escolas públicas 
(33%) e particulares (67%) da cidade de Belo Horizonte, sendo 475 do sexo feminino e 320 do masculino, com faixa 
etária entre 14 e 20 anos (sendo a maior parte de 16 anos). As aplicações foram feitas de forma coletiva e segundo 
as instruções contidas no manual do teste. As comparações das médias entre alunos dos dois tipos de escola pelo 
teste t de Student, apontaram que a média de pontos para os jovens das escolas particulares foi de 32,61, enquanto 
que a média para os jovens das escolas públicas foi de 30,91. Essas médias são superiores às apresentadas no 
manual do teste para o mesmo grau de escolaridade dos estados do Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo. Não foram encontradas diferenças significantes relacionadas à idade, 
o que reforça a idéia de haver estabilidade da inteligência a partir do final da adolescência, bem como podem ser 
devidas ao fato das idades serem muito próximas. O fato da presente amostra ter maior número de sujeitos 
provenientes de escolas particulares pode ter contribuído para o aumento das médias. Diferenças em relação ao 
sexo foram observadas apenas na amostra de jovens de escolas públicas, sendo a média maior para os do sexo 
masculino. Em geral, os resultados mostram a necessidade de atualizar normas a cada certo tempo e a observar as 
diferenças de desempenho médio observáveis entre e dentro dos estados brasileiros bem como considerar o tipo de 
escola que o aluno freqüenta como indicador do nível socioeconômico, responsável pela diferença entre as médias. 
 

Trabalho 2 

Título: 
A RELAÇÃO ENTRE OS TESTES R-1 E G-36 
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Autores: 
Simone Ferreira da Silva Domingues (UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, SP) 
Regiane R. Aquino (UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, SP) 
Solange M. Carvalho (UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, SP)  
Maria de Lurdes Valino (UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, SP)  
Keila A. Guttierrez (UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, SP)  
Cássia A. Souza (UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, SP) 
 
Resumo: 
Os testes R-1 e G-36 são considerados testes de fator G, a diferença entre estes instrumentos está nos itens. O R-1 
é formado por itens que apresentam figuras de objetos concretos e figuras geométricas, enquanto o G-36 apresenta 
somente figuras geométricas. Os dois instrumentos podem ser empregados na seleção profissional, apesar de 
serem utilizados em outras situações mais específicas, como o caso do R-1 que foi criado para o exame 
psicotécnico de motoristas. Estes instrumentos podem ser aplicados em pessoas com qualquer grau de instrução, 
inclusive analfabetas. Contudo quando as normas foram revisadas e ampliadas em 2002 e 2003 as suas amostras 
foram constituídas somente por sujeitos alfabetizados. Consta inclusive, no manual do R-1, uma recomendação do 
autor para que o teste seja aplicado apenas em pessoas alfabetizadas. Como os dois instrumentos avaliam Fator G 
e apresentam itens com formatos diferentes, o objetivo geral desse trabalho foi o de verificar se existe correlação 
entre eles. Participaram da amostra 112 estudantes cursando o terceiro semestre de Psicologia de uma 
Universidade particular da cidade de São Paulo. O grupo de universitários foi formado por voluntários que aceitaram 
participar da pesquisa. Do total de participantes houve predomínio de mulheres (83,9%), sendo que a idade variou 
de 18 a 59 anos (M= 24 DP= 7,28). Os instrumentos foram aplicados de forma coletiva em sala de aula pelos 
professores da disciplina de avaliação psicológica. Os resultados encontrados mostram que a média de acertos no 
teste R-1 foi de 33,43, com DP de 3,03. No G-36 a média de acertos foi de 23,71 com DP de 5,02. O coeficiente de 
correlação de Pearson indica uma correlação positiva e estatisticamente significante entre os testes (r = 0,647; p = 
0,000). Considerando as diferenças entre as duas médias de acertos nos dois instrumentos conclui-se que o R-1 
tende a ser mais fácil de ser respondido do que o G-36. Contudo como os dois testes têm número e dificuldade dos 
itens diferentes, a correlação positiva e significante mostra que eles avaliam de forma semelhante o fator geral da 
inteligência. 
 

Trabalho 3 

Título: 
O TESTE R-1 EM ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS 
 
Autores: 
Maria Olinda Gottsfritz (INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA USP, SP / UNISA, SP) 
Irai Cristina Boccato Alves (LITEP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA USP) 
 
Resumo: 
Atualmente cerca de 20% da população mundial é analfabeta e no Brasil 16% da população não sabe ler e 
escrever. Existem muito poucos estudos sobre essa população que forneçam dados sobre seu desempenho em 
testes de inteligência ou projetivos. O R-1 é um teste não verbal de inteligência desenvolvido para ser aplicado em 
adultos analfabetos, no entanto seu novo manual não apresenta normas para essa população. O presente estudo é 
o resultado da pesquisa feita com adultos em processo de alfabetização na cidade de São Paulo. Os participantes 
foram 153 adultos, sendo 90 mulheres e 63 homens, com idades variando entre 16 e 77 anos, que realizaram os 
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testes coletivamente. A avaliação foi feita por duas psicólogas, nas salas de aula, de diferentes escolas da zona 
sul de São Paulo. Inicialmente foi aplicado o DFH e em seguida o R-1, seguindo as instruções conforme o 
procedimento de cada técnica, ambas com tempo livre. Os resultados mostraram que os sujeitos obtiveram médias 
menores do que sujeitos com maior escolaridade, confirmando que a escolaridade exerce uma influência sobre o 
resultado em testes de inteligência. Também foi encontrada correlação negativa e significante entre as idades e o 
total de pontos no R-1, sendo que o número de pontos diminui à medida que aumenta a idade. As médias dos 
homens também foram mais altas do que a das mulheres. Ocorreram menos omissões nas respostas ao teste em 
relação as outras amostras apresentadas no manual, mas os erros foram mais freqüentes, indicando que os sujeitos 
“chutaram mais”. A distribuição da dificuldade dos itens mostrou-se semelhante à distribuição das outras amostras 
apresentadas no manual do teste, demonstrando que nos mais difíceis há uma queda na freqüência dos acertos e 
que a dificuldade relativa dos itens se mantém nos diversos níveis de escolaridade. Os itens 31, 36 e 40 são 
exceções, pois os sujeitos com menor escolaridade apresentaram mais os acertos do que os que possuem maior 
escolaridade. 
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ESTUDOS RECENTES COM O ZULLIGER: RELATOS DA PSICOLOGIA APLICADA À 
PRÁTICA E DA PSICOLOGIA ACADÊMICA 

 
Proponente: 
Cícero E. Vaz (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA, RS) 
 
Resumo da mesa: 
A mesa redonda que está sendo proposta tem como objetivo apresentar e discutir questões não apenas de natureza 
acadêmica, mas também de ordem prática, calcadas na experiência dos seus componentes, quer no campo da 
pesquisa quer no campo da Psicologia Aplicada. Serão apresentados estudos enfocando algumas variáveis da 
Técnica de Zulliger (Z-Teste) na avaliação da personalidade e suas implicações com desempenho, produção, 
atividades ocupacionais, interação e ajustamento humanos. 
 

Trabalho 1 

Título: 
EFEITOS DA INTENSIDADE LUMINOSA NA EXPRESSÃO DE RESPOSTAS NA ADMINISTRAÇÃO COLETIVA DA 
TÉCNICA DE ZULLIGER 
 
Autor: 
João Carlos Alchieri (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, RN) 
 
Resumo: 
A técnica de Zulliger constitui-se numa técnica projetiva baseada em estímulos visuais pouco estruturados - 
manchas de tinta, como recursos para avaliação de características da personalidade. A criação do Zulliger 
Diapositive Test, em 1948, promoveu a extensão do uso de manchas ao âmbito coletivo de aplicação utilizando-se 
dos mais atuais recursos tecnológicos da época. Como em qualquer situação de avaliação psicológica, a aplicação 
da técnica de Zulliger não pode prescindir de condições ambientais adequadas e controladas para a obtenção de 
um espaço tranqüilo, naturalmente iluminado e livre da interferência de elementos alheios ao procedimento. Deste 
modo, controlam-se as influências envolvidas na situação de teste, minimizando assim os prejuízos à sua validade. 
Observa-se que atualmente, o uso de projetores de slides está cada vez mais raro no mercado sendo poço 
requisitado diante do advento de aparelho de projeção de multimídia, data-show. Quando encontrados, os poucos 
aparelhos existentes são antigos e com a qualidade de projeção comprometida pela baixa luminosidade emitida. A 
atual tecnologia de projeção de imagens ganhou um impulso na década passada através de equipamentos de data 
show, apresentando com maior nitidez e qualidade imagens em diversos locais, especialmente no meio acadêmico. 
Assim, tem-se observado que o uso destes aparelhos apresenta um substancial comprometimento na quantidade da 
luz utilizada o que leva a formulação da questão, a intensidade de luz pode comprometer a produção de Respostas 
na avaliação coletiva do Zulliger? O presente trabalho apresenta os resultados obtidos em procedimentos 
experimentais com uso do método de Zulliger, visando verificar a possibilidade de atualização no procedimento 
coletivo da técnica adequando-a aos recursos multimeios, bem como avaliar se a apresentação eletrônica tem 
interferências na produção de Respostas. A avaliação foi conduzida 320 participantes do ensino médio e superior 
dos sexos masculinos e femininos de idades entre 16 a 28 anos em aplicações coletivas e divididos em grupos 
avaliados com método apresentado em slides e em formato eletrônico. Os aparelhos de data show possuíam 1500 
lux, e as figuras foram escaneadas dos cartões individuais (539 x 384 pixels) em formato PNG, resolução vertical e 
horizontal de 64 dpi. Os grupos tiveram as variáveis mantidas conforme a técnica do sistema de Klopfer. Os 
resultados evidenciaram diferenças significativas para as variáveis Resposta Figura III, F- ,S, C’F, mF e Fk (<0,01); 
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M+-, M- , FC’, F-C, Fm, k, kF (< 0,05). Verifica-se um aumento no número de Respostas baseadas nos 
determinantes de pouco forma, ou mesmo de má qualidade com a apresentação em data-show, o que pode ser 
devido a alta definição de imagem da exposição, em detrimento do slide tradicional. Ocorre que o grupo 
experimental possui valores maiores para as variáveis a (Fk, Fm e FC’) que o grupo controle, que leva a considerar 
um maior controle intelectivo sobre o estímulo. Não houve diferenças significativas quanto ao número de Respostas 
produzidas pelos participantes de forma a diferenciar ambas as metodologias, contudo, uma vez que há a 
possibilidade de uma melhor precisão da técnica, a investigação tem seguimento, com novos grupos em diferentes 
escolaridades. 
 

Trabalho 2 

Título: 
ZULLIGER - SISTEMA COMPREENSIVO: INDICADORES DE DEPRESSÃO 
 
Autor: 
Anna Elisa de Villemor Amaral (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
Flávia Helena Zanetti Farah (CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA SÃO PAULO - UNASP, SP) 
Maria Aparecida Machado (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
Este trabalho propõe investigar a sensibilidade do Teste de Zulliger para detectar características típicas de 
pacientes com depressão. Sendo esse teste um derivado do Método de Rorschach, partiu-se do pressuposto que 
aqueles indicadores considerados típicos para depressão no Rorschach devam, de maneira semelhante, aparecer 
no Zulliger, desde que este seja aplicado, codificado e analisado seguindo os mesmos critérios. Há alguns anos 
vêm-se trabalhando na adaptação do Zulliger para o Sistema Compreensivo numa amostra brasileira, uma vez que 
esse Sistema, desenvolvido por Exner nos Estados Unidos para o Método de Rorschach, tem apresentado 
suficientes evidencias de validade e precisão. O Sistema Compreensivo apresenta conjuntos de variáveis 
denominados de constelações para o diagnóstico de algumas patologias dentre elas a depressão. A constelação de 
Depressão (DEPI) tem como base pelo menos 15 variáveis que compõem 7 itens, os quais são: 1 = (FV + VF + V > 
0) ou (FD > 2); 2 = (Det. Mistos de Cor e Sombreado > 0) ou (S > 2); 3 = (3r + (2)/R > .44 e Fr + rF = 0) ou (3r + 
(2)/R < .33); 4 = (Afr < .46) ou (Det. Misto < 4); 5 = (soma de Sombreado > FM + m) ou (Soma C’ > 2); 6 = (MOR > 
2) ou (2AB + Art + Ay > 3); 7 = (COP < 2) ou (Isolante/R > .24). A presença de 5 desses indicadores revela que o 
indivíduo apresenta traços que se encontram habitualmente em sujeitos diagnosticados com depressão, ou que, por 
sua organização psicológica, têm facilidade de cair num estado depressivo enquanto que um número de 6 ou 7 
indicadores aponta com maior precisão a presença de depressão. Levando-se em consideração as diferenças entre 
os instrumentos quanto ao número de pranchas e a quantidade de respostas, supõe-se não ser possível encontrar 
as mesmas freqüências e composições do índice DEPI para o Rorschach, mas é possível esperar que as 
freqüências de alguns desses indicadores no Zulliger apareçam com maior freqüência em pacientes com depressão. 
Participaram desse estudo 54 mulheres de uma cidade do interior de São Paulo, sendo 27 pacientes e 27 não 
pacientes. Os grupos foram nivelados quanto à idade e escolaridade, e o diagnóstico da depressão foi confirmado 
com a aplicação da SCID-I. Para a análise estatística foi utilizado o método t de student para comparação entre as 
médias. Os resultados apresentaram diferenças significativas nas variáveis: V+FD; (3r+(2)/R); Determinantes Mistos 
e (2AB+ART+AY), todas estas aumentadas em pacientes com depressão e também foi significativa a diferença na 
proporção CF+C>FC, sendo essa menor no grupo de pacientes. 
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Trabalho 3 

Título: 
AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE RESPOSTAS NO ZULLIGER: FORMA DE APLICAÇÃO, CONTEXTO CULTURAL E 
COMPREENSÃO DINÂMICA (SISTEMA KLOPFER) 
 
Autor: 
Cícero E. Vaz (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA, RS) 
 
Resumo: 
A técnica de Zulliger, a que a pessoa se submete, quer na aplicação forma coletiva quer na individual, é uma tarefa 
constituída de dificuldades que ela terá que resolver, usando do potencial de sua inteligência e de sua 
personalidade. O examinando é convidado a verbalizar suas associações às imagens projetadas na tela (aplicação 
coletiva), ou nas manchas impressas nos cartões (aplicação individual) do Z-Teste. As verbalizações passam a ser 
classificadas pelo examinador como Respostas ou como fenômenos especiais. Serão abordadas nesse estudo 
algumas questões quanto às Respostas. Elas constituem o resultado mais importante da tarefa executada pelo 
examinando. A Resposta é no entendimento do autor (com base no sistema Klopfer), a expressão da capacidade de 
produção, de desempenho e realização do examinando; revela a representação da realidade em cada pessoa que 
está sendo examinada, seus recursos intelectuais no processo de construção das diferentes imagens, das 
articulações de seu mundo interno com o mundo externo, em suma, com as pessoas. Observa-se em pesquisas 
mais recentes com o Z Teste uma tendência de as pessoas produzirem mais Respostas na aplicação individual do 
que na coletiva. É que o “rapport”, aquela conversa informal inicial, momento de descontração do examinando, 
favorece ao examinando quanto a ficar mais livre, mais à vontade; de tal forma que quando ele recebe cada cartão 
sente-se mais livre para falar o que lhe vem à mente ao olhar para as manchas. Já na aplicação coletiva, o rapport é 
feito pelo examinador de forma muito menos personalizada, daí os examinando não se sentir tão à vontade durante 
a testagem. O fato de ele ter que escrever o que imagina passa a ter uma preocupação a mais, o que não deixa de 
ser um fator inibitório de sua imaginação. Condições culturais diferenciadoras de grupos humanos podem implicar 
diminuição ou aumento de respostas tanto na forma coletiva quanto na individual. Motoristas com o Primeiro Grau 
incompleto produzem menos Respostas do que motoristas com o Segundo Grau completo; motorista profissional 
com o Primeiro Grau incompleto produz índice médio de Respostas muito menor do que motorista não profissional 
com curso Superior ou Segundo Grau completo; o total de Respostas de protocolos do Z-Teste de operários e 
trabalhadores braçais tende a diminuir significativamente quando comparado com o de auxiliares de escritório e de 
outras categorias de ocupação profissional. Ao se interpretar a variável Resposta no Z-Teste devem ser levados em 
consideração, além das formas de aplicação coletiva/individual, o nível de estudos e as condições culturais do 
examinando, principalmente quando se tratar de avaliação para ocupação de função profissional. 
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FAMÍLIAS VIOLENTAS, CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E JUSTIÇA: DESAFIOS NA 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 
Proponente: 
Maria do Carmo Cintra de Almeida Prado (PUC-RIO, RJ) 
 
Resumo da mesa: 
Novos desafios apresentam-se ao psicólogo a partir de solicitações de avaliação psicológica provindas de Varas de 
Família ou envolvendo indiretamente a Justiça, abrangendo diversas situações de violência e impasses. Crianças 
mal tratadas e/ou expostas à violência precisam de ajuda, bem como se faz necessário intervir junto a suas famílias. 
Avaliar tais situações requer cuidado e perícia, pois está em jogo seu futuro e a própria organização familiar. 
 

Trabalho 1 

Título: 
PSICOLÓGICA DE CRIANÇAS EM FAMÍLIAS VIOLENTAS E SUA INTERFACE COM A JUSTIÇA 
 
Autor: 
Maria do Carmo Cintra de Almeida Prado (PUC-RIO, RJ) 
 
Resumo: 
Muitos e novos desafios têm-se apresentado ao psicólogo a partir de solicitações de avaliação psicológica provindas 
de Varas de Família ou envolvendo indiretamente a Justiça, abrangendo diversas situações de violência e 
impasses, como visitação, guarda familiar, encaminhamento para adoção, abrigo, entre outras. Crianças 
negligenciadas e/ou expostas à violência requerem ajuda, bem como intervenção junto a suas famílias. Avaliar tais 
situações requer cuidado e perícia, pois não apenas está em jogo seu futuro, como também uma dada organização 
familiar. Muitos elementos estão aqui envolvidos: os organizadores familiares, o padrão do vínculo conjugal, a 
consistência dos laços familiares, o lugar ocupado pelo filho no psiquismo dos pais ou responsável, sua condição 
psíquica, tudo isto em um determinado momento de suas histórias pessoais, permeado pela intervenção judicial, 
que também circunscreve o próprio trabalho do psicólogo. Nestas circunstâncias, além do atendimento 
psicodiagnóstico à criança, faz-se necessário avaliar os genitores e a própria dinâmica familiar. Este processo 
envolve entrevistas semi-dirigidas e a utilização de testes, que se mostram úteis por oferecer subsídios que 
complementam a compreensão da situação e fundamentam os encaminhamentos propostos. Nestes casos, a 
elaboração do laudo também é complexa porque, além das avaliações psicológicas individuais, requer uma visão 
integrada da situação familiar e considerações cuidadosas sobre as condições reais da criança para desenvolver-se 
em tal meio familiar, com segurança e com possibilidade de esperança, o que pode implicar em encaminhamento 
para abrigo ou adoção. Apresentamos um estudo de caso, baseado em atendimento realizado em serviço de 
psiquiatria de hospital universitário público, a partir de encaminhamento judicial de um adolescente de 13 anos, 
analfabeto, jurado de morte pela comunidade na qual vivia, por ter abusado sexualmente de um menino de 3 anos. 
O motivo do encaminhamento era averiguar seu nível de periculosidade e oferecer dados que subsidiassem as 
medidas a serem tomadas a seu respeito. Havia especial preocupação pelo fato do menor estar jurado de morte e 
qualquer medida teria que levar isto em consideração. Sem poder sair de casa, deslocava-se acompanhado por 
oficial de Justiça, em carro da Prefeitura. O processo psicodiagnóstico envolveu entrevistas com o menor e 
familiares, e a aplicação de testes (Pirâmides Coloridas de Pfister, Guestáltico Viso-Motor de Bender, HTP e 
Rorschach). Os resultados da avaliação se mostravam decisivos para sua vida. Constatamos que ele próprio estava 
sendo molestado sexualmente e submetido a uma série de outras situações abusivas, inclusive privação alimentar. 
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O tecido familiar apresentava-se roto e não tinha condições de dar sustentação ao menor e a suas necessidades 
de proteção e cuidado. Fruto de uma terceira relação da mãe, pais separados e alcoolistas, ficara ao léu da 
instabilidade materna, que afetava inclusive sua freqüência à escola, ele necessitava de tudo: alimento, higiene, 
educação, tratamentos médicos, odontológico, psicoterápico e psicopedagógico, além de afastamento do convívio 
familiar para garantir a suspensão das situações de abuso. Neste caso, a Justiça tomou todas as medidas 
necessárias: abrigou o menor e providenciou as assistências requeridas. Acompanhado psicoterapicamente, abriu-
se para ele uma nova esperança de vida. 
 

Trabalho 2 

Título: 
A CRIANÇA REDENTORA E OS SEGREDOS FAMILIARES: UMA AVALIAÇÃO PSICODIAGNÓSTICA 
 
Autor: 
Lucia Helena Jorge Alves (UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA, RJ) 
 
Resumo: 
Apresenta-se aqui o processo psicodiagnóstico de uma menina de 8 anos, oriunda de classe média, que foi 
realizado no S.P.A. de uma universidade privada do Rio de Janeiro. A procura pelo atendimento se deu pela avó 
materna, responsável pelos cuidados da neta, na ocasião, tendo em vista que a mãe encontrava-se presa por tráfico 
de drogas, sendo ela mesma usuária. A demanda trazida era o desejo de certificar-se se a menor apresentava 
condições psíquicas de inteirar-se da situação familiar e passar a visitar a mãe. Como não se pode entender a 
história da criança sem implicar no processo a família, a escola e a própria criança, ao longo deste psicodiagnóstico, 
entrevistaram-se os avós, a mãe, o pai e visitou-se a escola. Nas entrevistas iniciais com os avós ficou claro os 
segredos que permeavam as gerações e o quanto esta menina teria que resgatar, sobretudo, as faltas das mulheres 
da família. No contato com o pai os dados trazidos permitiram perceber que embora buscasse reafirmar o seu lugar 
de pai, o que poderia ser benéfico para a menor, também revelavam o reaparecimento da dinâmica da dependência, 
ou seja, dependência da família e do álcool, droga socialmente aceita, como fuga para tolerar a realidade. As 
entrevistas com a professora e a coordenadora propiciaram entender que a escola se colocava como extensão da 
casa; pelas identificações dos profissionais com a avó havia padrões familiares que se repetiam, com a menina 
tendo que prover a irmã, sem ser ela própria provida em suas necessidades. No encontro com a mãe, na delegacia, 
ela, ao se reportar a sua infância e adolescência, menciona um pai omisso, uma mãe dominadora, com dificuldade 
de captar suas necessidades, que lhe omitia dados e lhe faltava com a verdade, evidenciando um modo de agir que 
não diferia do que agora se impunha a suas filhas. No trabalho com a criança optou-se pela hora do jogo 
diagnóstica e utilizaram-se alguns testes projetivos, psicométricos, além de ouvir seus relatos. Especialmente, no 
que se refere ao HTP, a casa desenhada revelou a sua dificuldade de contato. A árvore mostrou que a área da 
fantasia começa a se restringir em virtude do quanto possa estar sendo solicitada a produzir; produção que vai além 
do que suas estruturas egóicas podem suportar. Os desenhos das figuras humanas apareceram indiferenciados, 
mas o que saltou aos olhos foram os corpos em formato de cruz, expressão do lugar que ocupa. Enfim, o material 
coletado nas entrevistas, complementado com as informações que foram obtidas através da testagem realizada com 
a criança e de seus relatos, possibilitou confirmar que se encontrava em grande sofrimento psíquico visto que não 
havia escuta para as necessidades naturais de sua faixa etária, era extremamente exigida e apresentava pleno 
entendimento da situação apesar da verdade lhe ser subtraída. Assim, ao ocupar o lugar daquela que veio para 
pagar os pecados da família, sua infância lhe era roubada. Diante do caso, na entrevista de devolução, foram 
recomendados terapia familiar e acompanhamento psicoterápico para a criança. 
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Trabalho 3 

Título: 
DECISÕES SOBRE O BEBÊ EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: GUARDA FAMILIAR OU ADOÇÃO? 
 
Autor: 
Fernanda Viana Martins de Azevedo (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO/IP/UERJ, RJ) 
 
Resumo: 
A violência muitas vezes se manifesta de forma relativamente “silenciosa”, através da negligência parental, 
particularmente nociva quando diz respeito a bebês. O caso que abordaremos foi acompanhado em setor de 
psicodiagnóstico de serviço de psiquiatria de hospital universitário público, em que os pais de um bebê de cinco 
meses, vítima de negligência, passaram por avaliação psicológica de acordo com solicitação de Juiz de Direito de 
Vara da Infância, da Juventude e do Idoso. O pedido de avaliação se deu em função da abertura de um processo 
em que os pais estavam sob o risco de perder definitivamente a guarda do filho, graças a uma denúncia anônima 
feita a Conselho Tutelar. Tal denúncia foi averiguada através de visita feita por equipe de assistentes sociais à casa 
do casal, na qual foi possível averiguar as escassas condições de habitabilidade, com ausência total de higiene, 
havendo alimentos abertos misturados a fraldas sujas, que também se encontravam espalhadas pelo chão, 
imundice no banheiro e na cozinha, além das precárias condições em que se encontrava a própria criança: sem 
asseio, estava com assaduras graves derivadas de fezes e urina, e com as roupas sujas, inclusive de vômito. Na 
verdade, o bebê encontrava-se em risco de vida por abandono, privação e falta de cuidados apropriados, e por isto 
foi imediatamente abrigado. Os pais haviam perdido provisoriamente a guarda familiar e a avaliação visava 
averiguar suas condições para reaverem-na ou a conveniência da criança ser encaminhada para adoção. Eles 
foram acompanhados individualmente por uma estagiária e um residente de psicologia, participantes da mesma 
equipe de trabalho. Todos os procedimentos foram discutidos e avaliados em conjunto. Foram realizadas entrevistas 
semi-dirigidas, acompanhadas da aplicação de testes: Pirâmides Coloridas de Pfister, Guestáltico Viso-Motor de 
Bender, HTP, Rorschach e Computadorizado de Atenção (TCA). Foi feita entrevista de devolução de resultados 
para cada um dos genitores. Averiguaram-se as precárias condições psíquicas dos pais para se ocuparem da 
criança. O pai mostrava-se aborrecido com a intervenção judicial e não via nada de inconveniente na forma como 
estavam conduzindo os cuidados com o filho, enquanto a mãe, deficiente mental, praticamente analfabeta e sem 
trabalho, preocupava-se particularmente em garantir a própria subsistência. Já havia tido um filho anteriormente, de 
outra relação, que estava então com 8 anos e aos cuidados de terceiros, ao qual nunca visitava. Apesar de 
desejarem manter a guarda familiar, não apresentavam condições psíquicas para garantir os cuidados e a 
sobrevivência do bebê. Fazer a indicação para adoção é uma decisão delicada, discutida de perspectivas diversas 
por diferentes autores, mas, de acordo com o ECA, deve-se privilegiar a proteção integral à criança. 
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FATORES ADAPTATIVOS, DESENVOLVIMENTAIS E DE SUCESSO ACADÊMICO EM 
UNIVERSITÁRIOS: CONCEITUAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 
Proponente: 
Acácia Aparecida Angeli dos Santos (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
A ampliação do conhecimento sobre os aspectos que interferem no processo de aprendiza-gem tem sido 
considerado relevante para o estabelecimento de condições otimizadoras para o alcance da formação pretendida. 
Especificamente no ensino superior, estudiosos têm se dedicado à identificação dos fatores pessoais e contextuais 
que contribuem para o sucesso acadêmico. Esta mesa redonda propõe-se a apresentar pesquisas desenvolvidas 
em Portugal e no Brasil, abordando os avanços na conceituação e na avaliação desses fatores. 
 

Trabalho 1 

Título: 
VARIÁVEIS PESSOAIS DO RENDIMENTO ACADÉMICO NO ENSINO SUPERIOR: ESTUDO COM ALUNOS DO 1º 
ANO DA UNIVERSIDADE DO MINHO 
 
Autor: 
Leandro S. Almeida (UNIVERSIDADE DO MINHO - PORTUGAL) 
 
Resumo: 
Esta comunicação considera resultados de um projecto de investigação sobre a “Transição, adaptação e sucesso 
académico de jovens no Ensino Superior”, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. No quadro deste 
projecto avaliamos, de forma sequencial, uma a-mostra de 314 alunos do 1º ano da Universidade do Minho (UM) 
procurando, desse modo, identificar as variáveis pessoais e contextuais preditoras do seu rendimento académico 
(média das classificações nas disciplinas curriculares) no final do 1º ano. A par do Questi-onário de Vivências 
Académicas (QVAr; Almeida, Soares, & Ferreira, 1999), aplicado no decurso do 1º semestre para avaliar a 
qualidade das experiências universitárias dos alunos, aplicou-se no final do 2º semestre o Inventário de Atitudes e 
Hábitos de Estudo (IACHE; Tavares et al., 2002). Recolheram-se, ainda, junto dos Serviços Académicos da UM a 
mé-dia de acesso dos alunos ao Ensino Superior (nota de candidatura) e as classificações obti-das no final do 1º 
ano. Algumas diferenças com significado estatístico foram observadas nas vivências académicas e nos métodos de 
estudo dos estudantes segundo o tipo de curso frequentado (ciências/tecnologias, sociais e humanas, e 
económicas) e a opção do curso em que o aluno se encontrava (curso correspondente ou não à 1ª escolha 
vocacional do aluno). No entanto, mais que estas variáveis, é a própria média de candidatura do aluno à Univer-
sidade que melhor prediz o rendimento dos alunos no final do 1º ano, sendo o seu peso bastante diferenciado em 
função do curso que os alunos frequentam. A par dos resultados, aproveita-se esta comunicação para tecer alguns 
comentários a propósito da avaliação feita pela psicologia destas variáveis pessoais e contextuais da vida 
académica dos estudantes. 
 

Trabalho 2 

Título: 
VARIÁVEIS DA 1ª FASE DA INTEGRAÇÃO UNIVERSITÁRIA E MUDANÇA DE CURSO 
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Autor: 
António M. Diniz (INSTITUTO SUPERIOR DE PSICOLOGIA APLICADA - PORTUGAL) 
 
Resumo: 
O 1º ano de freqüência universitária é determinante para o futuro acadêmico dos estudantes, importando, por isso, 
investigar a influência de fatores desenvolvimentais (pessoais e con-textuais) na sua adaptação à instituição/curso 
de acolhimento. Um dos critérios que permite apreciar acerca dessa adaptação é o da Mudança de Curso (MC). 
Com o presente estudo visou-se analisar a influência que certas variáveis ligadas à 1ª fase da transição para o Ensi-
no Superior (ES), a qual compreende a escolha e colocação num curso, têm sobre a MC: Gênero; Nota de 
Candidatura ao ES (NC); Determinantes da Escolha de Curso (DEC); co-locação, ou não, no Curso da Primeira 
Escolha (CPE); colocação numa dada Área de Estu-dos (AE). Recorreu-se a uma amostra de 352 estudantes 
“tradicionais” que pela 1ª vez fre-qüentavam o 1º ano da Universidade do Minho (leque etário = 17-24 anos; M=18), 
os quais estavam distribuídos por cursos orientados para o trabalho em Recursos Tecnológicos (RT: Ciências 
Exatas Aplicadas e Engenharias, n=157) e em Recursos Humanos (Formação de Professores/Educadores, 
Psicologia e Comunicação Social, n=195). Também se recorreu à informação fornecida pelos Serviços Acadêmicos 
sobre as NC dos estudantes, sobre quais tinham, ou não, sido colocados no CPE e quais tinham, ou não, mudado 
de curso. Para ope-racionalizar os DEC usaram-se as três dimensões da Escala com o mesmo nome (EDEC), a 
qual fornece dados de preferência ou dominância resultantes da tarefa de ordenação, por grau de importância, dos 
itens que a compõem: subescalas Determinantes Intrínsecos (DI), Determinantes ligados à Estrutura Ocupacional e 
Influência de Agentes Mediadores, cada uma com 2 verificou-se a inexistência de associaçãoquatro itens. Através 
do teste do  entre as variáveis Gênero e CPE e a MC (mudaram de curso 47 estudantes), mas tal não aconte-ceu 
para a variável AE: estudantes de RT mudaram mais de curso. Através do teste t-Student também se verificou que 
os estudantes que mudaram mais de curso tinham piores NC. Dada a natureza ordinal dos resultados nas 
subescalas da EDEC, através do teste U de Mann-Whitney verificou-se que mudaram mais de curso os estudantes 
que atribuíram me-nor importância aos DI para a sua escolha de curso. Entretanto, como os estudantes do gê-nero 
masculino freqüentavam prevalentemente cursos ligados a RT, tinham piores NC e atribuíram menor importância 
aos DI para a sua escolha de curso, levantou-se a hipótese do Gênero estar indiretamente relacionado com a MC. 
Apresenta-se o método indicado para testar essa relação hipotética e multivariada, e destacam-se as implicações 
dos resultados deste estudo para a avaliação e intervenção junto dos estudantes universitários do 1º ano. 
 

Trabalho 3 

Título: 
AS ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E O SUCESSO ACADÊMICO NO ENSINO SUPERIOR: ANÁLISE DE UM 
INSTRUMENTO 
 
Autor: 
Evely Boruchovitch (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, SP) 
 
Resumo: 
A promoção da aprendizagem auto-regulada dos alunos tem sido considerada como umas das metas educacionais 
essenciais da atualidade. A iniciativa, a persistência, a consciência metacognitiva e o uso efetivo de estratégias de 
aprendizagem, entre outros aspectos, carac-terizam os estudantes auto-regulados e os bons processadores da 
informação. Os pesquisa-dores que se dedicam ao estudo das estratégias de aprendizagem convergem para o 
impor-tante papel que as estratégias de aprendizagem desempenham no processo de escolarização de estudantes. 
Variável-chave da aprendizagem auto-regulada, as estratégias de aprendiza-gem, em linhas gerais, são seqüências 
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de procedimentos ou atividades que se escolhem com o propósito de facilitar a aquisição, o armazenamento e/ou 
a utilização da informação. A finalidade das estratégias de aprendizagem é auxiliar o estudante a controlar o seu 
sistema de processamento de informação, de forma a melhor adquirir, estocar, recuperar e utilizar a informação, 
sendo vistas como ferramentas auxiliares da aprendizagem. O termo estratégias de aprendizagem vem sendo 
amplamente utilizado num sentido que inclui um conjunto amplo de estratégias como as: cognitivas, metacognitivas, 
de administração de recursos, primárias, de apoio, superficiais, de profundidade, comportamentais e auto-
regulatórias. Pesquisas estrangeiras mostram que o sucesso acadêmico, no nível superior, associa-se ao 
engajamento em estratégias de aprendizagem metacognitivas e de profundidade. Estudos brasileiros sugerem que, 
por diversas razões, os estudantes universitários apresentam um repertório de estratégias de aprendizagem 
deficitário e dificuldades de processamento ade-quado da informação, em situações de estudo e aprendizagem. 
Considerando a importância do construto estratégias de aprendizagem como um fator de proteção ao sucesso 
acadêmico, em todos os segmentos da escolarização e a escassez de instrumentos de medida dessa natu-reza, no 
Brasil, o presente trabalho pretende apresentar o estado da arte das pesquisas brasi-leiras acerca da avaliação 
desse construto. Pretende ainda descrever a construção e as pro-priedades psicométricas de uma escala para a 
avaliação das estratégias de aprendizagem para alunos universitários brasileiros (EEA-U). Dados provenientes das 
pesquisas realiza-das com a escala serão analisados e discutidos tendo em vista contribuir para uma melhor 
avaliação, diagnóstico e intervenção no ensino superior no que concerne a essas habilidades. 
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INDICADORES VOLTADOS PARA A GESTÃO DA EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL 
 
Proponente: 
Luiz Pasquali (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, DF) 
 
Resumo da mesa: 
A tarefa de estruturar um conjunto de indicadores de avaliação é, por si só, uma tarefa complexa 
independentemente da área em que se trabalhe. O exercício da mensuração tem início com a necessidade da 
construção da medida, via plano estratégico, que passa pela escolha do indicador e pelo estabelecimento de 
padrões de comparação. pelas conclusões e finaliza com a tomada de decisão. Nesse sentido, é que propomos 
uma mesa Redonda de forma a debatermos indicadores construídos com o objetivo de se fazer controle e 
monitoramento de processos institucionais. 
 

Trabalho 1 

Título: 
INDICADORES ECONÔMICOS DE EMPRESASPRESTADORAS DE SERVIÇOS - DELINEAMENTO DE UM 
CONSTRUTO 
 
Autor: 
Luiz Pasquali (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, DF) 
 
Resumo: 
O artigo desenvolve um trabalho para a definição de índice de desempenho econômico de empresas prestadoras de 
serviços, com base em dados de balanço orçamentário de empresas de prestação de serviços de telecomunicações 
móveis. Os dados primários do balanço orçamentário são os seguintes: 1. Receita Operacional Bruta (ROB): é todo 
o faturamento da empresa, proveniente dos serviços de telecomunicações e vendas de aparelho. Ela corresponde à 
Renda líquida + tributos; 2.Tributos: são os impostos federais, estaduais e municipais (ICMS, PIS, COFINS);3. 
Receita Operacional Líquida (ROL) = ROB – Tributos;4. Receita EBITDA (Earnings Before Taxes, Interest, 
Depreciation, and Amortization): são os ganhos antes das taxas, juros, depreciação e amortização. Ela corresponde 
a ROL – Gastos (custos do serviço, despesas gerais administrativas) + depreciação. Além desses dados primários, 
foram criados dados secundários, ou seja: 5. Receita ROL por número de acessos (ROL/acessos): representa o 
ganho por meio do número de terminais celulares;6. Receita ROL por número de empregados (assalariados e 
terceirizados) (ROL/empregados): representa a contribuição do empregado para o ganho da empresa;7. EBITDA 
por receita operacional liquida, em percentagem (EBITDA/ROL*100). Esse percentual representa o caixa ou o poder 
de pagamento das obrigações da empresa.Com base em análises estatísticas, foram estabelecidos quatro 
indicadores básicos para a definição do construto de desempenho econômico. Verificou-se, ademais, que esse 
construto tem dupla vertente: uma que indica o benefício da própria empresa, em termos de eficiência financeira e 
outra que indica o benefício que a empresa gera para a sociedade. Esses indicadores foram modelados pela análise 
fatorial (CFA) confirmatória por meio do pacote AMOS. 
 

Trabalho 2 

Título: 
ANÁLISE DOS ÍNDICES DE DESEMPENHO ECONÔMICO DAS EMPRESAS DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR 
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Autor: 
Amelia Regina Alves 
 
Resumo: 
O artigo analisa as empresas de prestação de serviços de telecomunicações móveis em termos de seu 
desempenho econômico. Para tanto são utilizados os índices de desempenho econômico empresarial e social A 
análise desses índices permitiu a distribuição das empresas em quartis. Tais análises permitiram definir o ranking 
das empresas em termos de eficiência financeira para a própria empresa, bem como o valor agregado do seu 
desempenho para a sociedade. Descobriu-se, ademais, que os dois índices, embora bastante correlacionados, não 
distribuem as empresas de forma idêntica. Essa correlação elevada entre os dois índices é explicada como 
resultante do fato de que o índice de valor agregado para a sociedade se fundamenta num indicador que está 
intimamente imbricado com a renda bruta da empresa, ou seja, os tributos pagos ao Estado. Além disso, postula-se 
que a variação desses índices seja devida a fatores, tais como, PIB per capita das regiões, nível de escolaridade da 
comunidade e política econômica, efetive poder de compra de produtos e serviços, e modelo de privatização 
adotado pelo Regulador no país. A relevância da análise do índice social do desempenho econômico das empresas 
reside no fato de que o modelo de gestão organizacional deve transcender o simples levantamento de indicadores 
financeiros técnicos, chamados de indicadores tangíveis e procurar agregar indicadores mais de responsabilidade 
social. Duas perspectivas precisam ser discutidas no trato, sobretudo dos indicadores de eficiência econômica com 
foco no social, as saber: 1) que os impostos pagos pelo setor de tecnologia sejam, de fato, devolvidos à sociedade 
em forma de benefícios tangíveis relacionados ao desenvolvimento e 2) que a empresa absorva de forma 
visceralmente a importância da colocação co cliente em primeiro lugar, desenvolvendo para tanto objetivos que 
contemplem a inclusão de critérios socioambientais. Para isso o planejamento estratégico da empresa deverá 
atender objetivos de responsabilidade social e ambiental. 
 

Trabalho 3 

Título: 
CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO INVENTÁRIO FATORIAL DOS VALORES DE CONSUMO - IFVC 
 
Autor: 
Everson Meireles 
 
Resumo: 
Valores têm sido apontados na literatura como bons preditores de preferência e escolha de produtos, serviços e 
marcas. As evidências que demonstram essa relação utilizam como medida listas genéricas de Valores Humanos 
Básicos. Não há na literatura relatos da existência de instrumentos de medida para os valores especificamente 
relacionados ao consumo. A falta de um instrumento dessa natureza motivou o presente estudo cujo objetivo foi o 
de construir e validar um instrumento de medida específico para aferir os Valores de Consumo. Foram realizados 
dois estudos. O Estudo 1 objetivou construir um instrumento de medida para aferir os valores de consumo, 
denominado Inventário Fatorial dos Valores de Consumo – IFVC. O IFVC foi submetido à análise semântica junto a 
86 participantes e também à análise de juízes especialistas no assunto. O Estudo 2 objetivou apresentar dados de 
validade e precisão do IFVC e foi realizado com uma amostra de 1557 estudantes do Ensino Médio e Superior do 
Distrito Federal e adjacências. Foram feitas análises da representação do construto por meio de análises fatoriais 
exploratórias e confirmatórias e da análise de dificuldade e discriminação dos itens. A precisão do IFVC foi aferida 
por meio do índice Alfa de Crombach. A análise por hipótese foi realizada a partir do exame de correlação canônica 
entre o IFVC e o Portraits Questionnaire de Schwartz. A análise fatorial exploratória (PAF) indicou a presença de 
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uma estrutura multifatorial composta por 7 fatores: Influência, Universalismo, Privacidade vs Companhia, 
Impulsividade vs Racionalidade, Valor Estético, Autodeterminação e Qualidade. Foram encontradas relações 
apenas entre os fatores Influência e Impulsividade e entre os fatores Valor Estético e Qualidade, sendo os demais 
independentes. Os índices de fidedignidade desses fatores variaram de 0,74 a 0,93. As análises fatoriais 
confirmatórias forneceram indícios de que a estrutura de 7 fatores é adequada aos dados empíricos, produzindo 
índices de ajuste satisfatórios e sugerindo, inclusive, que os valores de consumo se estruturam em três dimensões 
distintas: Autopromoção, Hedonismo vs Responsabilidade e Privacidade vs Companhia. As análises de correlação 
canônica confirmaram a hipótese da convergência entre os valores de consumo (IFVC) e os valores humanos (PQ). 
Quanto aos índices de discriminação e dificuldade, observou-se que os itens dos fatores analisados são altamente 
discriminativos, mas não se distribuem equilibradamente no quesito de dificuldade. Os resultados de todas essas 
análises contribuíram para a conclusão de que o IFVC apresenta os parâmetros de validade de construto e de 
precisão. Os resultados são discutidos em termos da Teoria dos Valores Humanos. Acentua-se aqui a importância 
de novos estudos com o IFVC, sobretudo com amostras mais amplas e diversas, de forma que os resultados 
possam ser generalizados para a população brasileira. 
 

Trabalho 4 

Título: 
O ÍNDICE DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IQE): ESTRUTURA E COMPARAÇÃO COM O IDEB 
 
Autor: 
Frederico Neves Condé (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, DF) 
 
Resumo: 
O Índice de Qualidade da Educação Básica (IQE): estrutura e comparação com o Ideb Resumo O Índice de 
Qualidade da Educação Básica (IQE) é um indicador de resultado e de efetividade da educação básica. Foi 
elaborado considerando-se três indicadores da educação fundamental no País, tomados como componentes 
constitutivos do índice: a taxa de adequação idade-série; a taxa de atendimento, também chamada de freqüência 
escolar, e a média dos Estados brasileiros no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O IQE 
busca representar fundamentalmente os resultados da educação, mais do que os insumos aportados por meio das 
políticas educacionais. Surgiu de acordo com o entendimento que um bom sistema de ensino deve ser avaliado 
prioritariamente por meio da sua capacidade de atendimento à população em idade escolar, por sua eficiência no 
fluxo escolar e por sua capacidade de agregar domínios cognitivos aos estudantes. Na mesma linha, o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é o novo parâmero da qualidade de ensino no País, adotado pelo 
Governo Federal no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e está vigente desde março de 2007. 
Mede a qualidade a partir de uma escala de 1 a 10 e combina as notas no exame Prova Brasil e o rendimento 
escolar. O Ideb vem sendo usado pelo Governo para definir os municípios que deverão receber recursos adicionais 
da União para investimento no sistema de ensino e para definir percentuais de repasse do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O presente trabalho tem como objetivos apresentar a estrutura e 
os passos de composição do IQE e verificar seu grau de consistência com o Ideb, a partir de comparação baseada 
as últimas estatísticas produzidas pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Os 
resultados dos índices devem ser próximos, já que os dois métodos apresentam estruturas convergentes e 
preconizam aplicabilidades semelhantes. 
 



 94

INSERÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DE 
UMA AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR 

 
Proponente: 
Adriana Lúcia de Oliveira Guimarães Rufino (FUNAD, PB) 
 
Resumo da mesa: 
Esse estudo objetiva apresentar a inserção do deficiente no mercado de trabalho a partir da avaliação 
interdisciplinar no intuito de melhor aplicar a Lei de Cotas nº 8213/91, que tem como parâmetros os Decretos 
3.298/99 e 5296/04. A equipe é composta por Psicólogo, Médico, Fisioterapeuta, Assistente Social, Fonoaudiólogo e 
Interprete de Língua de Sinais, que avalia e emite o laudo para o deficiente, seja ele, físico, auditivo, visual e mental. 
 

Trabalho 1 

Título: 
AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DO DEFICIENTE MENTAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 
 
Autor: 
Adriana Lúcia de Oliveira Guimarães Rufino (FUNAD, PB) 
 
Resumo: 
O objetivo desse estudo foi relatar a importância da avaliação neurospicológica na inserção do deficiente mental no 
mercado de trabalho na cidade de João Pessoa–PB. Quando da contratação de pessoas deficientes para 
cumprimento da Lei de Cotas, as empresas independente da homologação federal de compatibilidade do potencial 
laborativo emitida pelo INSS, exigem também, um laudo médico com enquadramento segundo o Código 
Internacional de Diagnóstico – CID 10. Inicialmente, atende-se a todos os deficientes com a finalidade de detectar 
aspectos comportamentais que comprometam suas funções laborativas. Caso haja algum comprometimento, 
investiga-se de forma detalhada o funcionamento das funções cognitivas a fim de obtermos subsídios necessários 
para analisarmos a existência ou não de algum comprometimento que impeça o mesmo de ser inserido no mercado 
de trabalho. Os instrumentos utilizados são: anamnese com suporte dos familiares e do interprete de Libras quando 
for o caso, história pregressa relatada pelos familiares e dados existentes no prontuário, testes neuropsicológicos 
verbais e não verbais os quais avaliam, orientação temporal e espacial, memória implícita/explícita e visual, atenção, 
concentração, motivação, pensamento, percepção, estímulo visual e verbal, negligência visuo-espacial, linguagem 
compreensiva e expressiva, fluidez verbal, praxias (ideomotora e construtiva), padrão de funcionamento frontal e 
têmporo-parietal, codificação, processamento, armazenamento, evocação dentre outras funções cognitivas, com 
objetivo de avaliar estas funções que podem está preservadas ou não preservadas, além da observação 
comportamental. De acordo com definição do DSM.IV, a característica essencial do Retardo Mental é quando a 
pessoa tem um “funcionamento intelectual significativamente inferior à média, acompanhado de limitações 
significativas no funcionamento adaptativo em pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades, comunicação, 
autocuidados, vida doméstica, habilidades sociais, relacionamento interpessoal, uso de recursos comunitários, auto-
suficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança”. Quanto a classificação da Organização 
Mundial de Saúde - OMS/CID.10 a deficiência mental defini-se em, profundo que têm um coeficiente intelectual 
inferior a 10, inclusive aquelas que vivem num nível vegetativo, agudo grave, necessitam que se trabalhe para 
instaurar alguns hábitos de autonomia, já que há probabilidade de adquiri-los, moderado, O máximo que podem 
alcançar é o ponto de assumir um nível pré-operativo. São pessoas que podem ser capazes de adquirir hábitos de 
autonomia e, inclusive, podem realizar certas atitudes bem elaboradas. Quando adultos podem freqüentar lugares 
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ocupacionais, mesmo que sempre estejam necessitando de supervisão e o leve, são casos perfeitamente 
educáveis. Podem chegar a realizar tarefas mais complexas com supervisão são os casos mais favoráveis. Dentro 
da classificação do deficiente em relação a inserção no mercado de trabalho, só estará apto para a mesma os 
deficientes mentais leve. A partir deste trabalho concluí-se que a aceitação das empresas quanto a contratação do 
deficiente mental tem aumentado gradativamente devido a confiabilidade do processo de avaliação neuropsicólogica 
executada por esta instituição. 
 

Trabalho 2 

Título: 
AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE 
TRABALHO 
 
Autor: 
Maria Filomena Nóbrega Spinelli (FUNAD, PB) 
 
Resumo: 
O trabalho em questão versa sobre a avaliação fisioterapêutica da pessoa com deficiência para inserção no 
mercado de trabalho enquanto elemento integrante da triagem interdisciplinar no ano de 2006, segundo a Lei e 
Cotas. Tem como objetivo identificar as condições de incapacidade, que implica em uma real limitação funcional 
para desempenhar uma ação física, quer seja de etiologia, neurológica, neuromuscular ou músculoesqueléctica. A 
relevância desse exame tem como pressuposto teórico o fato de que, apesar das incapacidades serem geralmente 
causadas por várias deficiências, é possível que as deficiências possam não resultar em incapacidade específica 
para um determinado paciente. Para tanto, utiliza-se de um protocolo objetivo, cuja principais ferramentas são: a 
anamnese criteriosa e procedimentos como Teste de Amplitude de Movimento, Teste de Força, Teste Muscular, 
Manual Tradicional e a Avaliação da Marcha, sendo esse correlacionados com o desempenho funcional do paciente. 
Além disso, o Teste de Coordenação Dinâmica (Romberg e Romberg sensibilizado) e de Pesquisa de Tônus 
também podem ser úteis no paciente com seqüela neurológica. Trata ainda de diferenciar processos incapacitantes 
e caráter temporário, a exemplo da patologia reumática aguda de partes moles, de seqüelas de caráter definitivo, 
como aquelas traumato-ortopédicas não corrigidas ou não tratadas em tempo hábil. Das pessoas com deficiência 
avaliadas no período de fevereiro a dezembro de 2006 constatou-se que muitas enquadravam-se nos critérios 
estabelecidos pelos Decretos 3.298/99 e 5.296/04, como apresentando deficiência física e outras não foram 
consideradas como tal. A partir destes dados, verifica-se a importância da avaliação funcional para assegurar o 
direito da pessoa com deficiência, em especial deficiência física, de ser devidamente inserida o mercado de 
trabalho, à medida em que contribui para a conclusão de um laudo diagnóstico, de cunho interdisciplinar, que irá 
proporcionar a essas pessoas uma equiparação de oportunidades e conseqüentemente reduzirá o ônus do Estado 
para com a aposentadoria por invalidez. 
 

Trabalho 3 

Título: 
A IMPORTÂNCIA DO INTERPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS PARA INSERÇÃO DA PESSOA COM SURDEZ NO 
TRABALHO 
 
Autor: 
Janaína Aguiar Peixoto (FUNAD, PB) 
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Resumo: 
O trabalho abordado refere-se a um serviço relativamente novo no Brasil, tendo sua regulamentação através do 
Decreto 5.626/05, que viabiliza o serviço de interpretação para Língua de Sinais nos atendimentos públicos. 
Mediante esta realidade atual, o intérprete atua como elemento integrante da equipe interdisciplinar no processo 
avaliativo para inserção da pessoa Surda ou com Deficiência Auditiva no mercado de trabalho, servindo como ponte 
entre as duas línguas em pauta durante as avaliações de cada profissional. A relevância do serviço de interpretação 
é presente em todo o processo de avaliação desde o primeiro contato com a atendente até a conclusão, que 
consiste na entrega do laudo. Sendo assim as avaliações realizadas pelo Assistente Social, Psicólogo, Médico, 
Fonoaudiólogo e Fisioterapeuta, necessitam deste suporte dado pelo intérprete para sua realização. A interpretação 
foi realizada com técnicas de entrevista, onde o posicionamento do Intérprete é de frente ao sujeito e ao lado do 
profissional que está realizando a avaliação. A terminologia utilizada, parte do enfoque teórico Bilíngüe, onde o 
surdo é uma entidade lingüística e cultural, inserida na comunidade surda, tendo como a Língua de Sinais Brasileira 
o traço fundamental da identidade surda, enquanto o Deficiente Auditivo é o indivíduo inserido na comunidade 
ouvinte, falante da língua portuguesa, porém com um déficit de audição adquirido, podendo utilizar a Língua de 
Sinais Brasileira como 2ª língua ou não. Partindo desse pressuposto, estes 2 públicos inseridos neste seguimento 
da pessoa portadora de surdez, foram atendidos durante as avaliações através da língua natural ou língua de 
fluência do indivíduo. Foi observado que nessa anova os usuários da LSB representou a maioria comparando-se 
aos sujeitos que utilizavam a Língua Portuguesa como canal de comunicação, sendo ainda presente uma pequena 
parte dos sujeitos que iniciavam a entrevista utilizando a língua natural como dominante, e a 2ª língua como recurso 
para ser mais eficaz na expressão e compreensão. Exigindo assim que o serviço de interpretação fosse flexível a 
estas necessidades e particularidades. Ora o intérprete utilizava a Língua de Sinais e ora utilizava recursos de 
sobrearticulação das palavras, visando a transmissão da mensagem, e a compreensão através da leitura oro-facial, 
com o auxílio da audição residual do sujeito. A partir destes dados verifica-se a importância da interpretação, uma 
vez que proporciona a equipe interdisciplinar condições de melhor desenvolver suas atividades, assegurando assim, 
dois direitos básicos a esta população, o direito de acessibilidade a comunicação e o direito de inserção no mercado 
de trabalho. 
 

Trabalho 4 

Título: 
A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO FONAUDIOLÓGICA PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA 
PESSOA COM SURDEZ 
 
Autor: 
Janaína Aguiar Peixoto (FUNAD, PB) 
 
Resumo: 
O presente trabalho aborda dados de avaliações da equipe interdisciplinar da pessoa com deficiência frente ao 
mercado de trabalho, realizado no ano de 2006, onde o fonoaudiólogo é o profissional de relevância para 
investigação das alterações auditivas, identificando o comprometimento quanto ao grau e tipo de surdez, 
equiparando os dados com a exigência dos critérios presentes na lei de cotas, objetivando detectar a legitimidade 
da deficiência auditiva. O pressuposto teórico para este procedimento avaliativo, baseia-se nos critérios desta lei, 
onde faz-se necessário constatar a perda auditiva maior que 41 dB nas freqüências relativas a área da fala: 500, 
1000, 2000 e 3000 Hz. Para tanto, torna-se fundamental a realização do exame audiométrico, visando a resposta do 
paciente mediante aos estímulos sonoros, tendo assim o resultado da detecção da surdez legal para o 
enquadramento como deficiente. O procedimento da avaliação audiológica consiste nas seguintes etapas: 
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anamnese, otoscopia e exame audiométrico. Quando necessário solicitamos a audiometria de tronco cerebral, 
conhecido como BERA, que independe da resposta do paciente, esclarecendo casos duvidosos bem como, nas 
Perdas Auditivas mistas e condutivas, ou ainda nas simulações de respostas, por parte do indivíduo. A relevância da 
identificação das áreas com perda auditiva, identificou sujeitos com déficits significativos de graus moderados a 
profundos, porém em freqüências diferentes das determinadoras de surdez legal, com isto observou-se a presença 
de pessoas com alterações auditivas porém, sem enquadramento como pessoa com deficiência segundo a lei de 
cotas para inserção do mesmo no mercado de trabalho. Com dados nas avaliações audiológicas realizadas durante 
o ano citado, constatou-se a importância desta intervenção fonaudiológica enquanto dado fundamental para a 
conclusão do diagnóstico, identificando que grande parte das pessoas que procuraram este atendimento já tinham 
ciência de sua deficiência apenas confirmando e assegurando assim seu direito de inserção no mercado de 
trabalho, enquanto outras pessoas que não tinham conhecimento de sua deficiência, passaram a tê-lo usufruindo 
assim do mesmo direito. 
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INSTRUMENTOS COMPUTADORIZADOS NA AVALIAÇÃO DE LEITURA E ESCRITA 
 
Proponente: 
Elizeu Coutinho de Macedo (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, SP) 
 
Resumo da mesa: 
A avaliação psicológica computadorizada tem se mostrado eficaz como alternativa à avaliação tradicional. A 
proposta da mesa tem por objetivo apresentar estudos conduzidos com instrumentos computadorizados que 
avaliam habilidades de leitura e escrita em escolares. Serão apresentados três estudos: avaliação longitudinal via 
Internet de alunos do Ensino Fundamental, avaliação de crianças disléxicas, e por fim, a adaptação destes 
instrumentos para a língua japonesa e avaliação de brasileiros que freqüentam escola pública no Japão. 
 

Trabalho 1 

Título: 
AVALIAÇÃO LONGITUDINAL DE HABILIDADES LINGUÍSTICAS VIA INTERNET 
 
Autor: 
Carolina Cunha Nikaedo (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, SP) 
 
Resumo: 
O crescente aumento da acessibilidade à Internet, possibilitou o desenvolvimento de instrumentos 
computadorizados para avaliação psicológica no contexto escolar. A Internet tem-se mostrado uma ferramenta 
eficaz na coleta de dados à distância, em situação individual e coletiva de testagem. A praticidade dos testes 
disponíveis na rede facilita a realização de estudos longitudinais. No âmbito escolar, instrumentos que avaliam 
habilidades em leitura e escrita são de suma importância, uma vez que permitem que a própria escola e outros 
profissionais acompanhem o processo de desenvolvimento de tais habilidades. Desta forma, é possível delinear 
dificuldades mais específicas de cada aluno, além de conduzir comparações inter-sujeitos. O objetivo do presente 
estudo foi realizar uma avaliação longitudinal, e assim verificar o desempenho de alunos do Ensino Fundamental 
público em tarefas de leitura e escrita, através de testes computadorizados disponíveis na Internet. Participaram do 
presente estudo 103 alunos da 1ª série do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal, da cidade de São Paulo. 
Deste total, 49 eram meninas e 54 meninos, com idade média de 7,1 anos. Os alunos foram avaliados 
coletivamente, em grupos de 15 alunos em média nos meses de março e novembro. Os quatro testes utilizados 
compõem a Bateria de Avaliação de Leitura e Escrita On-line. São eles: Teste de Competência em Leitura de 
Palavras, Teste de Compreensão de Sentença Escrita, Teste de Nomeação de Figura por Escrita, Teste de 
Nomeação de Figuras por Escolha de Palavra. Análises estatísticas foram conduzidas a fim de comparar as duas 
medidas de avaliação, no início e final do ano entre cada teste da BALE On-line. Teste t para amostras pareadas 
mostra que houve melhora significativa no Teste de Nomeação de Figuras na tarefa de escrita, e na escolha de 
palavras por confrontação avaliado através do Teste de Nomeação de Figuras por Escolha de Palavra . Na leitura 
de palavras os resultados não apresentaram diferença com significância estatística, embora haja uma tendência. Na 
tarefa mais complexa que envolve leitura e compreensão de frases, não foi observada diferença significativa, i.e., 
não houve aumento significativo do número de acertos no teste TCSE. Os testes computadorizados mostraram-se 
eficazes na avaliação longitudinal de habilidades lingüísticas via Internet, podendo ser utilizados no contexto 
escolar. Em relação ao desempenho dos alunos, era esperado que as crianças melhorassem em todos os testes da 
bateria. A análise do desempenho dos alunos em cada um dos testes pode subsidiar a escola e profissionais no 
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delineamento de estratégias pedagógicas focadas nas dificuldades apresentadas. Há também a possibilidade de 
derivações de estudos, como a comparação entre o ensino público e privado. 
 

Trabalho 2 

Título: 
PERFIL DE LEITURA DE CRIANÇAS COM DISLEXIA NO TESTE DE COMPETÊNCIA DE LEITURA PALAVRAS 
 
Autor: 
Anna Carolina Cassiano Barbosa (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, SP) 
 
Resumo: 
Dislexia é um distúrbio específico da leitura que apresenta traços cognitivos e comportamentais específicos. O 
diagnóstico diferencial na dislexia é importante para se propor formas de intervenções mais adequadas. O objetivo 
deste estudo foi comparar o desempenho de crianças com dislexia e de crianças sem dificuldade na leitura 
utilizando o Teste de Competência de Leitura de Palavras. O estudo foi conduzido a partir de 10 crianças com 
diagnóstico de dislexia, comparados com o desempenho médio de 220 crianças de uma escola particular, na cidade 
de São Paulo. Foi utilizado o Teste de Competência de Leitura de Palavras Computadorizada, que avalia o estágio 
de desenvolvimento da leitura ao longo das etapas de desenvolvimento da criança, composto de uma figura e uma 
palavra ou pseudopalavra escrita abaixo, além das opções “CERTO” e “ERRADO”. O teste contém 78 itens, sendo 
que os 8 primeiros são de treino e 70 itens divididos em corretos e incorretos. São dois itens corretos: Palavras 
Corretas Regulares e Palavras Corretas Irregulares. Cinco itens incorretos: Palavras Semanticamente Incorretas, 
Pseudopalavras Estranhas, Pseudopalavras Homófonas, Pseudopalavras Pseudo-Homógrafas com Trocas 
Fonológicas, Pseudopalavras Pseudo-Homógrafas com Trocas Visuais. O tempo de reação e a resposta são 
automaticamente registrados pelo programa. Os resultados indicam que as crianças com dislexia apresentam maior 
número de erros nas palavras pseudohomófonas (como a figura “estrela” sob a palavra “esterla”) e palavras com 
trocas fonológicas (como a figura “canguru” sob a palavra “cancuru”). Este tipo de erro mostra o uso do 
processamento fonológico, comumente encontrado no início da alfabetização, sendo substituído posteriormente pelo 
processamento ortográfico. As crianças com dislexia apresentaram melhor desempenho na palavra correta irregular 
e menor desempenho no item com palavras pseudohomófonas. Isso indica atraso no desenvolvimento de leitura em 
palavras cujo som pode ser representado por diversas formas de representação fonêmica, tais como acontece com 
a palavra “chuveiro” que pode ser escrito como “xuveiro”, sem sofrer alteração fonológica. O Teste de Competência 
de Leitura de Palavras pode ser utilizado como apoio no diagnóstico diferencial da dislexia, pois possibilita a 
identificação de diferentes perfis de disléxicos a partir da análise do tipo de resposta dada pelo sujeito. 
 

Trabalho 3 

Título: 
TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL DE TESTES PARA AVALIAÇÃO DA HABILIDADE DE LEITURA DA 
LÍNGUA JAPONESA 
 
Autor: 
Carolina Tiharu Kuriyama (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, SP) 
 
Resumo: 
O aumento de crianças brasileiras no Japão com dificuldade no processo de alfabetização e a evasão escolar tem 
preocupado não só educadores, como também os governos brasileiro e japonês. Atualmente há 40.000 crianças 
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residindo no Japão, mas apenas 9.000 crianças estão matriculadas em escolas públicas japonesas, e dentre 
elas, poucas conseguem acompanhar uma classe regular. Muitas crianças acabam abandonando as escolas, e não 
chegam a concluir o Ensino Fundamental, por apresentarem dificuldade em acompanharem as aulas nas escolas 
públicas. Diferente da Língua Ocidental, a Língua Japonesa possui três alfabetos: o Hiragana e o Katakana que são 
constituídos, cada um, por 75 caracteres, formados por vogais e consoantes seguidas de vogais, e o Kanji que 
possui aproximadamente 6000 caracteres. Devido à semelhança de alguns caracteres entre o Hiragana e o 
Katakana, e a complexidade do Kanji, muitos estrangeiros possuem dificuldade na aquisição da língua. É de suma 
importância o desenvolvimento de instrumentos de avaliação de leitura e escrita em japonês, a fim de diagnosticar 
as dificuldades na aquisição de leitura e na compreensão do processo de leitura utilizado pelas crianças brasileiras 
que estão sendo alfabetizadas na Língua Japonesa. Com esse intuito, a Bateria de Avaliação de Leitura e Escrita foi 
traduzida para a Língua Japonesa, e os itens de alguns testes foram adaptados culturalmente. As alterações foram 
descritas detalhadamente no trabalho juntamente com as suas justificativas. Foram avaliadas 80 crianças 
brasileiras, de 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental, de uma escola pública no Japão. Utilizou-se a versão 
computadorizada em japonês do Teste de Compreensão de Leitura de Sentenças, do Teste de Compreensão de 
Sentenças Escritas, do Teste de Compreensão de Sentenças Faladas, do Teste de Vocabulário por Figuras USP ou 
TVFUSP. A aplicação ocorreu coletivamente na sala de informática do próprio colégio. Nas provas de compreensão 
de palavras e sentenças ouvidas, o grupo de crianças que só freqüentava a classe regular apresentou desempenho 
superior em relação ao grupo de crianças que necessitava da classe de apoio. Os resultados nas provas de 
vocabulário e leitura de sentenças foram significativos entre as séries, o número de acertos aumentou conforme a 
progressão escolar. Já na prova de Leitura de Palavras, a dificuldade em rejeitar erros do tipo pseudohomófonas 
(palavras cuja escrita é diferente da pronúncia) foi significativo em todas as séries escolares. Os resultados apontam 
para a viabilidade do uso da Bateria de Avaliação da Leitura e Escrita Computadorizada em japonês para 
diagnosticar dificuldades de leitura, tal como determinar o perfil de desempenho por série escolar. 
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INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS APOIADOS NAS PERSPECTIVAS PSICODINÂMICA E 
SÓCIO-COGNITIVA: BBT-BR, DESIDERATIVO E EFEP 

 
Proponente: 
Ana Paula Porto Noronha (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
Essa mesa objetiva apresentar resultados de pesquisas com instrumentos utilizados na orientação profissional. 
Duas autoras fizeram uso do BBT-Br, instrumento projetivo, apropriado para subsidiar o conhecimento e a 
compreensão dos processos psíquicos subjacentes à escolha profissional. O terceiro trabalho fez uso do referencial 
do modelo Sócio-Cognitivo do Desenvolvimento de Carreira, para apresentar a construção de um instrumento de 
avaliação da auto-eficácia, compreendida como a capacidade do indivíduo para organizar e executar certos cursos 
de ação. 
 

Trabalho 1 

Título: 
DIVERSIDADE DE INVESTIGAÇÕES SOBRE O TESTE DE FOTOS DE PROFISSÕES (BBT-BR) NO CONTEXTO 
BRASILEIRO 
 
Autor: 
Mariana Araujo Noce (FFCLRP-USP, SP) 
 
Resumo: 
Dentro dos processos de Orientação Profissional/Vocacional (OP), os recursos da avaliação psicológica mostraram-
se adequados e significativos auxiliares. No Brasil, o Teste de Fotos de Profissões (BBT-Br) destaca-se nesta área, 
com parecer favorável do Conselho Federal de Psicologia, caracterizando-se como única técnica projetiva 
disponível na prática dos psicólogos. Neste sentido, houve ampliação na procura pelo BBT por profissionais que 
reconheceram sua utilidade e eficiência em OP, incorporando-o em sua prática clínica. Dentro deste contexto, este 
trabalho tem por objetivo apresentar e discutir as evidências empíricas sobre o BBT-Br no contexto sócio-cultural 
brasileiro, analisando seus objetivos, aplicabilidade e limites de utilização em OP. Portanto, trata-se de trabalho de 
revisão de estudos acerca do BBT-Br no Brasil, realizado a partir dos contatos diretos com os pesquisadores deste 
instrumento projetivo na nossa realidade. O primeiro aspecto a destacar refere-se à variedade dos trabalhos já 
realizados com o BBT no Brasil, o que oferece bases sólidas para sua utilização prática. A partir da análise das 
pesquisas realizadas, foi possível perceber dois tipos básicos de investigação: a) pesquisas centradas nas 
características técnicas do BBT, visando a seu aperfeiçoamento; b) pesquisas de aplicação do BBT em diferentes 
contextos. Dentro da diversidade de estudos realizados com este instrumento projetivo, a presente análise 
identificou que as investigações científicas, até o momento conduzidas, focalizaram os seguintes objetivos e 
resultados: 1) adaptar as formas masculina e feminina para o contexto sócio-cultural brasileiro; 2) elaborar normas 
avaliativas da técnica para estudantes do ensino médio e universitário no Brasil; 3) avaliar possibilidades do BBT na 
compreensão de casos de reopção de curso universitário e no estabelecimento de prognósticos da adaptação à 
nova escolha, destacando o valor preditivo do BBT; 4) examinar a adequação do uso conjunto do BBT e outras 
técnicas (questionários, R-O) no atendimento em OP, confirmando a potencialidade do BBT em integrar auto-
conhecimento ao conhecimento da realidade profissional; 5) avaliar o potencial prognóstico do BBT, por meio de 
estudos longitudinais; 6) estudar modelos de análise da história das cinco fotos preferidas, verificando-se sua 
efetividade em diagnóstico e prognóstico da resolução de conflitos vivenciados durante escolha profissional; 7) 
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sistematizar análise comparativa dos resultados obtidos na aplicação do BBT em processos individuais e grupais 
de OP; 8) examinar vantagens e limites do BBT como instrumento auxiliar na avaliação de processos de intervenção 
grupal em OP; 9) investigar possibilidades de composição de versão reduzida da forma masculina do BBT-Br, com 
respectivos parâmetros normativos para estudantes do ensino médio; 10) examinar a congruência/incongruência 
entre perfil vocacional e perfil da profissão desempenhada em função da incidência de procura por serviços de 
saúde, encontrando-se evidências de que a incongruência entre os perfis se relaciona positivamente com sintomas 
de doença. Os resultados obtidos a partir destes diferentes focos investigativos, no geral, foram bastante positivos 
(em especial, os estudos de adaptação e elaboração de normas), oferecendo adequado suporte técnico para 
utilização segura e confiável deste instrumento no Brasil. Desta forma, conclui-se pela indicação técnica do uso do 
BBT-Br como instrumento auxiliar em processos de OP na realidade sócio-cultural contemporânea. 
 

Trabalho 2 

Título: 
A ESCOLHA PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES SEGUNDO O BBT-BR E O QUESTIONÁRIO DESIDERATIVO 
 
Autor: 
Maria Luisa Casillo Jardim Maran (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo: 
Numa perspectiva psicodinâmica de compreensão do desenvolvimento e da construção da identidade profissional, 
os interesses profissionais resultam da elaboração das necessidades pessoais, razão pela qual a Orientação 
Profissional/Vocacional (OP) estimula a conscientização do indivíduo acerca destes aspectos internos, bem como 
das exigências inerentes ao exercício das profissões, configurando-se em condição indispensável para a realização 
de opções profissionais satisfatórias. Dentro deste contexto, as técnicas projetivas de avaliação psicológica tendem 
a funcionar como relevantes auxiliares na OP, embora ainda exigindo investigações sobre suas reais possibilidades 
informativas no contexto brasileiro. Diante desta realidade, este trabalho objetivou estudar os alcances informativos 
do Teste de Fotos de Profissões (BBT-Br) e do Questionário Desiderativo, procurando-se examinar possíveis 
interligações entre os indicadores técnicos destes dois instrumentos projetivos, para subsidiar o conhecimento e a 
compreensão dos processos psíquicos subjacentes à escolha profissional em adolescentes. Estas técnicas foram 
selecionadas por terem a mesma base técnica (escolhas de estímulos), portanto, aproximando-se da tarefa exigida 
do adolescente (escolha de profissão). Para tanto, foram avaliados 60 estudantes do terceiro ano do ensino médio 
público e particular de Ribeirão Preto (SP), de 16 a 19 anos de idade, de ambos os sexos, voluntários sem histórico 
de comprometimento físico e/ou psíquico. Estes adolescentes foram individualmente avaliados por meio de 
entrevista semi-estruturada (sobre histórico de vida), do BBT-Br e do Questionário Desiderativo. Estas técnicas 
psicológicas foram aplicadas e avaliadas conforme seus respectivos manuais, analisando-se o conjunto de 
resultados dos adolescentes. Para o presente estudo foram examinados apenas os seguintes indicadores destas 
técnicas projetivas, a saber: fatores principais da estrutura de inclinação motivacional positiva e negativa (BBT-Br) e 
principais mecanismos de defesa e conteúdos desintegradores (Desiderativo). Após a classificação destas variáveis 
nos dois instrumentos projetivos, solicitou-se a avaliadores independentes (psicólogos com experiência clínica e de 
pesquisa nestas técnicas presentemente utilizadas) a tarefa de análise de possíveis associações entre os dados. Ou 
seja, os juízes buscaram relacionar (com justificativa circunstanciada) as seguintes variáveis: a) fatores 
positivamente escolhidos no BBT-Br e mecanismos de defesa evidenciados pelo Desiderativo; b) fatores rejeitados 
no BBT-Br e elementos desintegradores identificados a partir do Desiderativo. Os resultados apontaram elevada 
concordância entre os avaliadores independentes, apontando que os principais mecanismos de defesa presentes 
nas associações do Desiderativo corresponderam aos significados interpretativos dos fatores principais da estrutura 
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motivacional positiva do BBT-Br. Da mesma maneira, os conteúdos desintegradores foram associados aos 
principais fatores rejeitados pelos adolescentes no BBT-Br. Foi possível, portanto, evidenciar, empiricamente, a 
inter-relação teórica entre preferências e rejeições dos adolescentes diante do Desiderativo e do BBT-Br, uma vez 
que estas técnicas forneceram indícios semelhantes e complementares acerca do dinamismo psíquico dos 
estudantes em fase de escolha profissional. Esses dados apontam evidências de validade para ambos os 
instrumentos psicológicos no Brasil, além do que sugerem a utilização conjunta destas técnicas projetivas como 
estratégia relevante em processos de Orientação Profissional. 
 

Trabalho 3 

Título: 
POSSIBILIDADES DE USO DAEFEP EM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Autor: 
Maiana Farias Oliveira Nunes (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
O uso de instrumentos psicológicos válidos e precisos em orientação profissional apresenta atualmente 
possibilidades restritas para a atuação do psicólogo, uma vez que apenas dois instrumentos específicos para esse 
âmbito foram avaliados pelo Conselho Federal de Psicologia com indicação favorável para uso, a saber, o BBT e a 
EMEP. Esses dois instrumentos avaliam, respectivamente, a inclinação ou preferência por atividades profissionais e 
a maturidade para a escolha. Outros construtos também possuem aplicabilidade nesse contexto, tais como a auto-
eficácia, indecisão vocacional, valores e outros, porém as pesquisas nacionais que estudam esses construtos ainda 
são escassas. O foco deste trabalho é a avaliação da auto-eficácia, que refere-se à capacidade percebida do 
indivíduo para organizar e executar certos cursos de ação, influenciando na escolha das metas, na persistência e 
resiliência frente a situações adversas e no quanto de esforço se gasta na busca dos objetivos. As crenças de 
eficácia baseiam-se em quatro fontes principais: experiência pessoal de sucesso, aprendizagem vicária, persuasão 
verbal e indicadores fisiológicos. Considerando as carências existentes nessa área, o presente trabalho visa 
apresentar um instrumento objetivo para a avaliação da auto-eficácia e suas fontes, voltado para o público jovem. A 
Escala de Fontes de Eficácia Percebida (EFEP) foi criada baseando-se na literatura sobre o modelo Sócio-Cognitivo 
do Desenvolvimento de Carreira. Sua construção iniciou-se pela revisão da literatura, seguida por testagem piloto, 
análise de conteúdo por juízes, coleta de dados com alunos de Ensino Médio, análise da escala por meio da Teoria 
Clássica dos Itens e pela Teoria de Resposta ao Item. A EFEP possui duas seções: na 1a são identificadas algumas 
atividades em que o jovem possui crenças favoráveis quanto a sua capacidade para desempenhá-las e na 2a são 
abordadas as fontes de informação de eficácia que contribuem na formação das crenças de auto-eficácia. 
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INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO DA MEMÓRIA 
 
Proponente: 
Fermino Fernandes Sisto (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
O objetivo é discutir o processo de construção de três testes destinados a avaliar diferentes tipos de memória, quais 
sejam, memória de reconhecimento, memória visual de curto prazo e aprendizagem e memória. Serão 
apresentados os principais estudos psicométricos realizados em cada teste. 
 

Trabalho 1 

Título: 
CONSTRUCCIÓN DE UN TEST TRANSMODAL DE LA MEMORIA DE RECONOCIMIENTO MEDIANTE EL 
MODELO DE RASCH 
 
Autor: 
Débora Cecílio Fernandes (UNIVERSIDADE DE SALAMANCA, ESPANHA) 
 
Resumo: 
La construcción de esta escala de memoria de reconocimiento tuvo como principal característica la presencia de la 
transmodalidad. Han sido construidos 32 pares de estímulos (figuras o palabras) y 32 ítems distractores, 
configurando un test de 64 ítems con 7 opciones de respuesta. La construcción de los ítems se ha basado en el 
modelo teórico de Hunt y McDaniel, mientras que sus análisis se han llevado a cabo mediante el modelo estadístico 
de Rasch. El test ha sido aplicado en 231 estudiantes universitarios. Los ítems han sido agrupados en categorías 
según sus características (presencia/ausencia de asociación semántica, modalidad/transmodalidad y estímulo de 
codificación) y niveles de dificultad esperados. Han sido realizados dos procedimientos de análisis de los datos, 
ambos por medio de los programas de ordenador WINSTEPS y SPSS. El primer análisis ha incluido los 64 ítems y 
el segundo solamente los 32 ítems estudiados. Los datos han indicado que el segundo análisis ha presentado 
mejores índices de ajuste de los ítems y de los sujetos que el primero. El índice de fiabilidad de los sujetos y de los 
ítems ha sido muy adecuado en el primer análisis, y en el segundo la fiabilidad de los ítems ha aumentado, mientras 
que la de los sujetos ha reducido. Los ítems han sido distribuidos a lo largo de la escala logit, lo que indica que ha 
habido cierta variabilidad en los niveles de dificultad. Respecto a las categorías, ambos análisis han indicado que 
ellas han seguido el orden de dificultad esperado, aunque el ANOVA no ha encontrado diferencias significativas 
entre todas las categorías. 
 

Trabalho 2 

Título: 
TESTE PICTÓRICO DE MEMÓRIA (TEPIC-M) 
 
Autor: 
Fabián Javier Marín Rueda (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
O Teste Pictórico de Memória avalia a capacidade do indivíduo para recuperar uma informação num curto período 
de tempo. Os estudos apresentados no manual foram realizados com jovens e adultos de 17 a 97 anos, que 
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estavam matriculados em cursos universitários dos estados de São Paulo e Minas Gerais, assim como em 
aposentados. O Teste é composto por uma figura com vários desenhos e detalhes, totalizando 55 itens. O desenho 
trata de uma paisagem de campo, tendo itens pertencentes aos espaços água, terra e céu. Para a construção do 
teste num primeiro momento foi elaborado um desenho com várias figuras de tamanhos diferentes, o qual foi 
submetido a um estudo de conteúdo por três psicólogos com experiência sobre o tema, que sugeriram a retirada de 
alguns itens e o acréscimo de outros. Esse desenho foi testado com um grupo de 80 estudantes universitários e os 
resultados indicaram a necessidade de retirar alguns itens repetidos que dificultavam a correção. Após a elaboração 
do segundo desenho, o mesmo foi aplicado em 511 indivíduos, de 12 a 60 anos. Dos 51 itens que compunham o 
teste, oito pertenciam ao ambiente água, 18 ao céu e 25 à terra. A análise de variância (ANOVA) indicou diferenças 
estatisticamente significativas entre os três agrupamentos, sendo que a prova de Tukey diferenciou os três (Terra, 
Céu e Água), o que forneceu evidência de validade em relação ao processo de resposta. Em razão disso, foi 
realizada uma reconfiguração do teste com o objetivo de equalizar a quantidade de itens pertencentes a cada 
agrupamento do desenho. Dessa forma, alguns itens do agrupamento Terra foram retirados e foram acrescentados 
itens ao agrupamento Água, visto que a proporção era de um item na água para três na terra e dois no céu. Na 
versão final do teste, os estudos realizados sobre as evidências de validade foram: evidência de validade de 
construto pelo processo de resposta, evidência de validade relativa à estrutura interna dos itens: funcionamento 
diferencial do item (DIF), evidência de validade relativa ao desenvolvimento, relação com o este de Raciocínio 
Inferencial – Rin; e análise dos itens pelo modelo Rasch. 
 

Trabalho 3 

Título: 
APRENDIZAGEM E MEMÓRIA 
 
Autor: 
Fermino Fernandes Sisto (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
As relações entre aprendizagem e memória são discutidas há muito tempo na psicologia. A construção de um 
instrumento de medida que permite informar sobre o desempenho das pessoas em relação a esses dois construtos 
e suas interações foi o objetivo do presente estudo. Mais especificamente, analisar o processo de resposta de 
pessoas em relação a algumas variáveis. Para construção do teste foi elaborada uma lista com 120 substantivos, 
sendo um conjunto formado por 60 de duas sílabas e outro por 60 de 3 sílabas. Aliado a isso, cada conjunto se 
dividiu em 30 substantivos abstratos e 30 concretos. Ainda, foram criadas 80 pseudopalavras, sendo 40 de duas 
sílabas e 40 de 3 sílabas. Por meio de um sorteio eqüiprobabilístico foram escolhidas as palavras para uma 
aplicação piloto. O instrumento é aplicado de forma coletiva, sendo projetadas na lousa as palavras, com um 
intervalo fixo de 5 segundos entre cada uma delas. A aplicação piloto foi realizada num grupo de 90 estudantes de 
uma universidade do interior de São Paulo, com idades variando de 18 a 47 anos. Os resultados foram analisados 
pelo modelo de Rasch para verificar o ajuste dos itens ao modelo. Feito isso os itens foram reorganizados, com o 
objetivo de procurar um melhor ajuste do itens ao modelo Rasch. Essa nova organização foi aplicada em 150 
universitários. As primeiras análises realizadas com essa nova aplicação ofereceram uma evidência de validade de 
construto pelo processo de resposta. Outras análises estão sendo realizadas. 
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: PESQUISAS, MEDIDAS E APLICAÇÕES 
 
Proponente: 
Monalisa Muniz Nascimento (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
A inteligência emocional é um construto relativamente novo, pois surgiu em 1990. Desde então, nesses últimos 17 
anos, muitas pesquisas foram desenvolvidas, e continuam, com a finalidade de estruturar e compreender melhor 
esse construto, bem como melhorar e elaborar instrumentos de avaliação desse construto e investigar a 
aplicabilidade da inteligência emocional no dia a dia. A presente mesa, tem justamente o objetivo de debater as 
pesquisas e os questionamentos envoltos a inteligência emocional, bem como apresentar novos instrumentos e 
mostrar a aplicabilidade e acontribuição desse construto para os indivíduos nos contextos escolar, organizacional e 
clínico. 
 

Trabalho 1 

Título: 
PANORAMA GERAL DAS PESQUISAS DESENVOLVIDAS NO EXTERIOR E NO BRASIL SOBRE O CONSTRUTO 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
 
Autor: 
Monalisa Muniz Nascimento (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
O construto inteligência emocional foi divulgado pela primeira vez na literatura científica em 1990 pelos seus 
criadores John Mayer e Salovey Caruso. Desde então, várias pesquisas surgiram com a finalidade de investigar 
melhor esse novo construto proposto. Basicamente, pode-se dividir esses estudos em dois grupos, um 
questionando, duvidando e até mesmo não concordando que o inteligência emocional exista e outro defendendo e 
justificando a existência desse construto. Os maiores questionamentos feitos em relação a inteligência emocional 
são três, quais sejam, se esse construto se difere de traços de personalidade, se realmente é um tipo de inteligência 
e com quais variáveis ele se correlaciona, como por exemplo, qual a relação com desempenho no trabalho. 
Pesquisas debatendo essas questões já foram e continuam sendo desenvolvidas tanto no exterior quanto no Brasil. 
Os defensores desse construto em já demonstraram empiricamente, que inteligência emocional se correlaciona com 
a inteligência tradicional, porém tem uma variância específica que diz respeito apenas a inteligência emocional, 
então esse novo construto pode ser considerado um tipo de inteligência. Já com relação a personalidade, mostrou-
se que inteligência emocional apresenta baixas correlações com traços de personalidade. Por fim, algumas 
pesquisas encontraram correlações significativas entre inteligência emocional e variáveis como desajuste no 
comportamento e desempenho no trabalho. Em geral, os resultados dos trabalhos, tanto dos críticos quanto dos 
defensores, são positivos a existência do construto inteligência emocional, no entanto são necessárias mais 
investigações para esclarecer contradições entre estudos realizados. As críticas em relação ao construto inteligência 
emocional sempre contribuíram para o amadurecimento do construto que ainda precisa ser melhor solidificado. 
Concomitantemente a essas discussões, instrumentos para avaliar o construto inteligência emocional foram 
elaborados e aperfeiçoados, o que contribuiu para clarear algumas dúvidas sobre esse construto. Por exemplo, as 
pesquisas mostram que instrumentos de auto-relato para avaliar inteligência emocional não são eficientes e não se 
distinguem dos instrumentos de auto-relato de personalidade. A melhor forma para se mensurar o construto 
inteligência emocional é por desempenho, que são testes típicos utilizados para avaliar as capacidades de 
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inteligência. No entanto, mesmo os testes de desempenho existentes precisam ser melhorados. Uma das 
maiores dificuldades encontradas diz respeito a como pontuar esses testes, ou seja, como mensurar dizendo que 
uma emoção está certa ou errada em uma determinada situação. Especificamente aqui no Brasil esse construto 
vem sendo estudado, principalmente com a finalidade de construir e validar novos instrumentos, já que até o 
momento não existem testes, mensurando esse construto, validados no Brasil. 
 

Trabalho 2 

Título: 
NOVAS FORMAS DE AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO EMOCIONAL 
 
Autor: 
Fabiano Koich Miguel (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
O conceito de inteligência emocional foi originalmente apresentado à comunidade científica por meio da publicação 
de um artigo de Salovey e Mayer em 1990. A teoria por trás do construto recebeu alterações ao longo dos anos, de 
maneira a identificar quatro capacidades básicas que constituem subáreas dessa inteligência, a saber, (1) 
Percepção emocional, (2) Facilitação do pensamento, (3) Compreensão emocional e (4) Gerenciamento emocional. 
Os autores desenvolveram testes psicológicos que visassem mensurar o construto, e propuseram tarefas que 
estivessem relacionadas a cada uma das quatro subáreas, de maneira que, além de um escore geral em 
inteligência emocional, fosse possível identificar uma pontuação para cada subárea. Um dos testes mais utilizados 
em pesquisas internacionais é o Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). Entretanto, há 
alguma controvérsia no que diz respeito à maneira mais adequada de se identificar a alternativa correta para um 
teste com itens ligados a emoções. Costuma-se utilizar a pontuação por consenso no MSCEIT, o que é questionado 
se pode ser considerado um escore de capacidade cognitiva ou se representa apenas o nível de adesão do sujeito 
ao grupo. Uma forma de evitar esse problema seria a construção de um teste com itens que não possibilitassem 
mais de uma alternativa correta. Nesse sentido, pretende-se apresentar o processo de desenvolvimento de um teste 
de percepção emocional por meio de expressões faciais. O estudo se originou da seleção de fotos que pudessem 
ser geradoras de emoções primárias, apresentadas a diferentes pessoas enquanto seus rostos eram filmados. Os 
vídeos foram editados de maneira a se obter trechos com diversos tipos de expressões emocionais, que compõem 
os itens do teste informatizado. As fotos utilizadas no processo de filmagem foram utilizadas para a criação de outro 
teste de percepção emocional, no qual o sujeito assiste às fotos e, num primeiro momento, deve informar que 
emoção está contida ali e, num segundo momento, que emoção ele sente ao ver as fotos. Pretende-se apresentar 
também esse instrumento, que já dispõe de estudos de validade, correlacionando-se com alexitimia, e estudos de 
parâmetros psicométricos valendo-se da Teoria de Resposta ao Item. 
 

Trabalho 3 

Título: 
ESTUDO EXPLORATÓRIO PARA CONSTRUÇÃO DE UM TESTE DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA 
CRIANÇAS 
 
Autor: 
José Maurício Haas Bueno (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
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Resumo: 
A inteligência emocional foi proposta como um tipo de inteligência relacionada ao processamento cognitivo de 
informações emocionais, que envolve quatro habilidades: percepção de emoções, utilização da emoção da facilitar o 
pensamento, compreensão emocional e regulação emocional. Alguns instrumentos já foram desenvolvidos para 
avaliação da inteligência emocional em população adulta com boas propriedades psicométricas. Contudo, as 
iniciativas para avaliação da inteligência emocional em crianças são muito escassas, com resultados ruins e 
realizadas apenas no exterior. Por isso, este trabalho teve como objetivo investigar as propriedades psicométricas 
de um teste para avaliação da inteligência emocional desenvolvido para crianças brasileiras. O teste avalia o 
processamento cognitivo de informações relacionadas a oito emoções: tristeza, alegria, medo, raiva, surpresa, 
amor, ansiedade e aversão. O instrumento é baseado no desempenho dos sujeitos em tarefas cujos estímulos 
serão apresentados na forma de histórias e os problemas na forma de perguntas sobre os acontecimentos narrados 
nas histórias. As histórias sempre narram dois ou mais personagens em interação. Em cada história a interação 
produz caracteristicamente uma das emoções básicas e as perguntas são referentes às habilidades relacionadas à 
inteligência emocional. Esse instrumento foi aplicado coletivamente, em situação de sala de aula, em 103 crianças 
com idades entre 7 e 14 anos (M=9,7, DP=1,3), sendo 49% de meninos e 51% de meninas, freqüentando da 
segunda à quarta série do ensino fundamental. Foram calculadas as pontuações dos sujeitos em cada habilidade 
relacionada à inteligência emocional e essas pontuações foram submetidas a uma análise fatorial. Conforme o 
esperado, as habilidades agruparam-se em apenas um fator, que explicou 52,3% da variância total. Contudo, os 
coeficientes alfa dos fatores foram muito baixos, com exceção da prova de regulação de emoções, que ficou acima 
de 0,7. Uma análise dos itens pelo modelo de Rasch permitiu a identificação de itens com problemas de ajuste e 
correlações item-total baixas ou até negativas. Os resultados permitiram concluir que a escala apresentou evidência 
de validade de construto, mas precisa ser reformulada, visando o aumento da fidedignidade de cada escala. 
Sugere-se a criação de mais opções de respostas para cada item, para evitar acerto por sorte e também a revisão 
do conteúdo dos itens que apresentaram problemas de desajuste. 
 

Trabalho 4 

Título: 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL APLICADA: CONTRIBUIÇÕES PARA OS CONTEXTOS CLÍNICO, ESCOLAR E 
ORGANIZACIONAL 
 
Autor: 
Carla Woyciekoski (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, RS) 
 
Resumo: 
A Inteligência Emocional (IE) constitui um construto psicológico recente, tendo sido definida pela primeira vez 
academicamente pelos norte-americanos Salovey e Mayer, em 1990. Eles a descreveram como a capacidade de 
identificar emoções próprias e alheias, bem como a capacidade de utilizar estas informações para produzir 
pensamentos e ações. Em 1997, Mayer e Salovey propuseram uma redefinição da IE, a qual privilegiou quatro 
habilidades fundamentais: 1) percepção emocional; 2) uso da emoção para facilitar o pensamento; 3) compreensão 
emocional; e 4) controle e gerenciamento emocional. Atualmente, a IE constitui um dos aspectos da inteligência 
mais estudados, e é possível observar um número crescente de cientistas interessados em demonstrar a 
necessidade de ampliação daquilo que se entende tradicionalmente por inteligência e comportamento inteligente. 
Sob esta perspectiva, é necessário pontuar que a relevância da IE também depende da sua capacidade de 
predição, isto é, de fazer inferências sobre como seriam ou se comportariam as pessoas emocionalmente 
inteligentes. Sobretudo, em que medida estes indivíduos são capazes de se diferenciar dos demais, menos 
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competentes emocionalmente? Quais são os comportamentos adaptativos relacionados a esta forma de 
inteligência? Eles representam habilidades próprias da IE, os quais não estejam sendo capturados por outras 
medidas ou construtos existentes? Estas e outras são algumas das questões que têm permeado este campo de 
estudo e levado psicólogos, educadores, empresários e pesquisadores a buscar conhecer as contribuições da IE na 
vida prática das pessoas, além de suas implicações na clínica psicológica e nos contextos escolar e organizacional. 
Sendo assim, muitos têm questionado sobre a relação da IE com o sucesso acadêmico e profissional, o Bem-Estar 
Subjetivo, a qualidade das relações interpessoais, bem como se as pessoas altas em IE comportam-se 
diferentemente de pessoas baixas em IE (Brackett, Mayer & Warner, 2004; Matthews, Zeidner & Roberts, 2002). 
Todavia, devido ao fato de a IE constituir um campo de investigação relativamente novo, não se tem muita certeza 
ainda, sobre o que ela realmente prediz. Contudo, têm sido feitos esforços para investigar e melhor compreender 
esta forma de habilidade mental, que reflete as complexas interações entre cognição e emoção, bem como as 
competências decorrentes da junção destes dois campos conceituais. O objetivo do presente trabalho será discutir e 
problematizar a IE nos contextos acima referidos, bem como apresentar as principais pesquisas (nacionais e 
internacionais) até o momento realizadas, que estejam contemplando esta temática. 
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LABORATÓRIO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E MEDIDA: UM CENTRO DE 
ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS 

 
Proponente: 
Luiz Pasquali (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, DF) 
 
Resumo da mesa: 
Para reverter o descaso existente entre os pesquisadores, com respeito à avaliação nas áreas humanas e sociais, 
foi criado em 1987 o Laboratório de Pesquisa em Avaliação e Medida. Além de ter conseguido reverter este quadro, 
conscientizando a criação de laboratórios similares em todo o país, e formado recursos humanos especializados na 
área, tem desenvolvido a tecnologia elaboração de instrumental psicológico, criando uma série deles, como será 
exemplificado nesta mesa. 
 

Trabalho 1 

Título: 
O LABORATÓRIO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E MEDIDA E OS TESTES PSICOLÓGICOS NO BRASIL 
 
Autor: 
Luiz Pasquali (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, DF) 
 
Resumo: 
O objetivo primordial da criação do LabPAM foi e continua sendo a pesquisa e a teconologia na área da avaliação 
psicológica no Brasil. A agência financiadora do projeto LabPAM, a FINEP, estava principalmente interessada no 
desenvolvimento da tecnologia da avaliação no contexto das ciências sociais e humanas, uma vez que verificou que 
a preocupação com a tecnologia existia, somente, em áreas técnicas. Dessa forma, a elaboração de instrumental de 
avaliação se tornou a pedra fundamental do LabPAM. Em consonância com essa preocupação da agência 
financiadora, esse laboratório tem investido esforços contínuos no desenvolvido de uma série elevada de 
instrumentos psicológicos, tanto para pesquisa de alunos de graduação e pós-graduação da Universidade de 
Brasília, como será demonstrado em um dos trabalhos da mesa, quanto para situações de prática profissional dos 
psicólogos. Além disso, o LabPAM tem e vem contribuindo para o desenvolvimento de instrumentos psicológicos de 
diversas pesquisas de pós-graduandos em Universidades brasileiras, bem como na construção de instrumental de 
avaliação para empresas e órgãos governamentais. Muitos dos testes elaborados pelo LabPAM já foram aprovados 
pela comissão de especialistas do Conselho Federal de Psicologia, segundo Resolução N. 02/2003. Para 
fundamentar a qualidade desses instrumentos, o LabPAM tem também desenvolvido a teoria da instrumentação, 
disponibilizando no mercado, literatura pertinente, por meio da elaboração de livros na área de psicometria e 
elaboração de instrumentos. Atualmente, o LabPAM dispõe mais de uma dúzia de testes já elaborados e em fase de 
validação. Esses testes cobrem as áreas de raciocínio, de memória, de atenção concentrada, personalidade, entre 
outros. Nessa empreitada, o laboratório tem encontrado uma série de dificuldades que se situam, particularmente, 
em duas esferas: primeiramente, a teoria psicológica sobre os processos psíquicos e, em segundo lugar, a obtenção 
de amostras adequadas na construção de instrumentos. Para resolver esses problemas, o LabPAM tem elaborado 
literatura para dar alguma solução ao problema da teoria psicológica, bem como para operacionalizar os processos 
psicológicos nos instrumentos. Com respeito ao problema da amostragem, o LabPAM tem sistematicamente 
desenvolvido convênios de mútua ajuda com órgãos e empresas do país. 
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Trabalho 2 

Título: 
PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO DE MEDIDA: EXPERIÊNCIA DE CONSTRUÇÃO ENTRE 
UNB E UCB 
 
Autor: 
Jose Florencio Rodrigues Junior (EMORY UNIVERSITY) 
 
Resumo: 
A cultura acadêmica contemporânea reconhece e legitima a prática de conjugarem-se recursos para colimação de 
objetivos de pesquisa e produção. Essa conjugação tem-se dado tanto no âmbito de pesquisadores individuais, 
como de recursos materiais e logísticos e, num nível mais amplo, das instituições. O presente relato põe em 
evidência a prática de conjugar recursos de pesquisadores considerados individualmente, assim como de 
instituições. Iniciaram-se, no primeiro semestre de 2005, gestões entre um pesquisador da Universidade Católica de 
Brasília (docente, Mestrado em Educação) e uma pesquisadora da Universidade de Brasília (doutoranda, 
Psicologia), com vistas a um estudo conjunto do construto entusiasmo tal como expresso em docentes 
universitários. O docente da Católica havia realizado estudo prévio sobre o assunto e havia acumulado razoável 
conjunto de informações sobre ele. Além disso, havia composto um instrumento constituído de proposições 
associadas a escalas Likert, o qual havia sido administrado a uma amostra de mais de 200 estudantes de 
graduação, fundamentalmente da área de Humanas. Desejava submeter os dados a tratamento estatístico que 
permitisse aglutinar as duas dezenas de variáveis em fatores. Concordes nesse propósito, foi então realizado o 
primeiro estudo. Ao examinarem-se os resultados, deram-se conta, ambos os pesquisadores, da insuficiência dos 
dados para se atender o intento original. Decidiram, então, ampliar a amostra, dando particular atenção á inclusão 
de estudantes da área de Saúde, mais especificamente, Medicina, além de estudantes de cursos de Humanas. 
Chegou-se a uma amostra de 468 respondentes do instrumento. Nesse ponto, os dois pesquisadores decidiram 
solicitar o apoio de um pesquisador experiente em análise fatorial, o qual pudesse conduzir as escolhas e proceder 
as interpretações das análises dos dados tendo a segurança de sua expertise. Nesse momento formalizou-se um 
convênio entre o Laboratório de Pesquisa em Avaliação e Medida (LabPAM) da Universidade de Brasília e o 
programa de Mestrado em Educação da Universidade Católica de Brasília (7 de fevereiro de 2007). O instrumento 
ora apresentado, resulta da conjugação de recursos aqui relatada e focaliza o construto entusiasmo tal como 
expresso por professores universitários. 
 

Trabalho 3 

Título: 
TESTES PSICOLÓGICOS ELABORADOS PELO LABORATÓRIO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E MEDIDA - 
LABPAM 
 
Autor: 
Patrícia Fagundes Caetano 
 
Resumo: 
A utilização de instrumentos de avaliação psicológica em análises individuais, grupais e organizacionais tem sido 
cada vez mais presente na práxis de psicólogos do Brasil e do Mundo. No entanto, são poucas as pesquisas 
empíricas existentes que tratam de construir e validar esse tipo de instrumental consoante às particularidades da 
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população brasileira. Há uma carência muito grande de testes que sejam válidos e precisos no Brasil. De acordo 
com a lista de testes aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), a partir da Resolução no. 2/2003, 
existem apenas 88 testes aprovados no Brasil, apesar da grande demanda na área de avaliação. Diante dessa 
problemática, o LabPAM tem focado o seu trabalho na criação e desenvolvimento de produtos e instrumentais que 
sejam úteis na prática profissional do psicólogo. Atualmente, o laboratório possui 18 testes aprovados pelo CFP, o 
que corresponde a 14,9% dos testes que fazem parte da lista do Conselho. Os testes do LabPAM abarcam cinco 
grandes áreas de avaliação, a saber: a) testes de inteligência: Teste de Inteligência Não-Verbal para Crianças 
(TNVRI) e Teste de Raciocínio Não-Verbal para Adultos (TRAD); b) testes de raciocínio: Bateria de Provas de 
Raciocínio Diferencial (BRD) formada por: Teste de Raciocínio Verbal, Teste de Raciocínio Numérico, Teste de 
Raciocínio Mecânico, Teste de Raciocínio Espacial e Teste de Raciocínio Abstrato; c) teste de habilidades 
específicas: Teste de Memória Visual (TMV) e Bateria K2 formada por: Teste de Atenção Concentrada (TAC), Teste 
de Diferenciação de Objetos (TDO), Teste de Eliminação Significativa (TES) e Teste de Rapidez de Movimento 
(TRM); d) testes de personalidade: Escala de Autenticidade, Agressividade e Inibição (EdAAI); Inventário Reduzido 
dos Cinco Fatores de Personalidade (ICFP-R); Inventário Fatorial de Personalidade (IFP); Inventário Fatorial de 
Personalidade Revisado (IFP-R); Escala de Assertividade Rathus (RAS), e; Questionário de Saúde Geral de 
Goldberg (QSG). Além dos testes citados, o LabPAM possui aproximadamente 28 testes que estão em fase de 
validação: Bateria de Teste de Memória Visual (TMV- A, TMV- Av, TMV-Ar, TMV-Tr, TMV- Fr, TMV- S1 e TMV- S2); 
Bateria de Testes de Habilidades Específicas (TEADI-L, TEADI-N, TEACO_S, TEACO-L); Bateria de Atenção 
Concentrada (AC1, AC2 e AC3); Bateria de Testes de Raciocínio Espacial (TER- An, TER- LR e TER- LC); Teste de 
Raciocínio Não-verbal Infantil (TRADIN), Bateria de Teste de Raciocínio Não-verbal (TRAD – B, TRAD – C, TRAD – 
D); Inventário de Competências Pessoais para o Trabalho (ICPT); Escala de Conscienciosidade (CSC); Instrumento 
Brasileiro de Resistência à Frustração versão Objetiva (TRF-O); Instrumento Brasileiro de Resistência à Frustração 
versão Projetiva (TRF-P); Escala de Vivências Ocupacionais (EVO); Inventário do Pensamento Construtivo (CTIS); 
P-Face, e; Inventário Fatorial dos Valores de Consumo (IFVC). Dessa forma, pode-se dizer que o LabPAM vem 
cumprindo com sucesso um dos seus principais objetivos: contribuir para o avanço e a melhoria da área de 
avaliação psicológica no país. 
 

Trabalho 4 

Título: 
COMO VIABILIZAR NOSSOS TESTES EM UM MERCADO COMO ESSE? 
 
Autor: 
Cristiane Faiad de Moura (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, DF) 
 
Resumo: 
O Laboratório de Pesquisa em Avaliação e Medida tem como um de seus objetivos principais a construção e 
validação de instrumentos de medida, sendo assim, tem investido, cada vez mais, no processo de capacitação de 
alunos de a graduação e pós-graduação, bem como na orientação de diversas Instituições Públicas e Privadas. Os 
instrumentos construídos para avaliação psicológica, no Laboratório, tinham como fim, inicialmente, a 
disponibilidade ao mercado de psicólogos do país, como forma de enriquecer e diversificar as possibilidades de 
instrumentos nos processos. Neste mesmo contexto de construção de novos instrumentos, surgiu, por parte do 
Conselho Federal de Psicologia, a obrigatoriedade de que todos os instrumentos deveriam passar por uma análise 
rigorosa para constituir uma listagem do CFP, em atendimento à Resolução no. 002/2003 do CFP. Porém, acontece 
que, mesmo os instrumentos aprovados pelo Conselho, o Laboratório encontrou um grande desafio, senão um 
grande obstáculo para manter a seriedade do uso de seus instrumentos. Dado a realidade do Brasil, nos 
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investimentos de Concursos Públicos com avaliação psicológica, surgiu, então, uma nova classe de psicólogos 
que tinham um objetivo um tanto quanto diferente do proposto pela “classe”. Alguns psicólogos, no Brasil, 
viabilizaram, via internet, um de nossos testes de atenção e, ao mesmo tempo, disponibilizou outros testes de uso 
do mercado, tais como o Zulliger, dentre outros, o que provocou sérios problemas em processos seletivos, como 
pressão do meio jurídico, bem como solicitações de esclarecimentos por parte de diversos candidatos no país. A 
partir de então, o Laboratório se deparou com duas grandes questões: a vontade de construir instrumentos sérios e 
válidos no país e, ao mesmo tempo, a tentativa de evitar que os mesmos caíssem em “mãos erradas” e, até mesmo, 
na mão de leigos. Foi quando o Laboratório, com o aval do CFP, solicitou que seus instrumentos se restringissem 
ao uso exclusivo do mesmo, sem possibilidade de comercialização, como forma de resguardar o sigilo dos 
instrumentos e a qualidade dos processos seletivos. A partir desta autorização, não temos mais registros de 
questionamentos desta natureza. A experiência relatada tem como objetivo responder aos questionamentos que 
temos tido por nossa classe, além de trazer uma reflexão, na comunidade científica sobre como comercializar 
nossos testes em um mercado como esse, caracterizado por profissionais sérios e éticos mas, também, por 
profissionais que ignoram princípios fundamentais que regem nosso código de conduta profissional? 
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MÉTODO DE RORSCHACH NA AVALIAÇÃO DE PERSONALIDADE PARA TOMADA DE 
DECISÃO E PREVISIBILIDADE DE COMPORTAMENTO 

 
Proponente: 
Deise Matos do Amparo (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, DF) 
 
Resumo da mesa: 
Nesta mesa serão apresentados quatro trabalhos ressaltando-se a contribuição do Método de Rorschach, para a 
avaliação psicológica no contexto da tomada decisões judiciais, cirúrgicas e para porte de arma. Apresenta-se o 
levantamento de indicadores relativos a temáticas discutidas na atualidade como: transgenitalização em 
transexuais, traços narcisista e de psicopatia, impulsividade e maturidade emocional para porte de arma de fogo. 
 

Trabalho 1 

Título: 
TRANSEXUALISMO E TRANSGENITALIZAÇÃO 
 
Autores: 
Roberto Menezes de Oliveira (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, DF) 
Deise Matos do Amparo (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, DF) 
 
Resumo: 
O transexualismo vem sendo objeto de pesquisa desde o século XIX, antes mesmo de ser uma categoria 
diagnóstica. Entretanto, somente a partir dos anos 1920, antes mesmo da significação contemporânea do termo 
transexualismo, encontram-se referências a cirurgias de redesignação sexual. A atual busca por essa cirurgia 
justifica-se ao se perceber que toda a problemática ligada à identidade de gênero no transexual se apresenta e se 
concretiza no corpo, em especial na genitália. Assim, essa estratégia é encarada por muitos profissionais da área da 
saúde e pela maior parte dos transexuais como a principal ferramenta no sentido de amenizar o conflito entre 
identidade e imagem do corpo desses sujeitos. Todavia, a desorganização psíquica é saída usual quando o sujeito 
se vê vítima de um erro de avaliação e percebe a irreversibilidade de sua condição. Isto conduz à necessidade do 
refinamento do psicodiagnóstico diferencial. O presente trabalho refere-se a um estudo de caso de um transexual 
masculino redesignado. Foram utilizados como instrumentos: Entrevistas Clínicas e Método de Rorschach. As 
entrevistas, que recobriram os períodos de tratamento pré e pós-cirúrgico, indicam: a) a disforia de gênero está em 
primeiro plano no sofrimento psíquico e na constituição sexual-subjetiva do paciente; b) ocorre a ‘identificação 
feminina precoce’ e o recalque radical da ‘identificação com o pai’; c) tanto identidade transexual como cirurgia são 
percebidas e vividas como resolução de conflitos e tensões entre identidade feminina primária e corpo próprio, ou 
seja, solução para a disforia de gênero; d) a cirurgia traz uma melhora na organização psíquica do paciente. O 
Método de Rorschach foi aplicado antes da cirurgia e cerca de seis meses após a redesignação sexual com o 
objetivo de avaliar os principais indicadores referentes à imagem do corpo e à identidade. A comparação dos 
resultados do Método de Rorschach pré e pós-cirúrgico indica uma acentuada melhora do controle intelectivo (F%) e 
da estrutura do ego (F+%), sem haver, contudo, alterações nos controles interno e externo e nos tipos vivencial e 
aperceptivo. Percebe-se, ainda, um movimento no sentido de melhora na integração da imagem do corpo devido a 
um aumento da capacidade de percepção da gestalt de algumas pranchas e da diminuição da incidência de 
percepções envolvendo metamorfose, conflito, agressividade e angústia. Os dados do Método de Rorschach pré e 
pós-cirúrgico apontam para uma estrutura de personalidade neurótica. Considera-se, nesse caso, que o 
psicodiagnóstico teve um importante papel na indicação de cirurgia e que a redesignação sexual vem atuando 
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positivamente na organização psíquica do paciente. Certamente, há que se considerar a evolução clínica e o 
diagnóstico estrutural da personalidade. Sugere-se a re-aplicação do Método de Rorschach e novas Entrevistas 
Clínicas em um intervalo de tempo maior, cerca de 05 anos após a cirurgia. 
 

Trabalho 2 

Título: 
ESTUDO COMPARATIVO DO RORSCHACH EM DOIS CASOS COM TRAÇOS NARCISISTAS, MAS COM 
HISTÓRIAS DIFERENCIADAS DE ADAPTAÇÃO SOCIAL 
 
Autor: 
Sonia Liane Reichert Rovinski (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, RS) 
Regina Sonia Gattas Fernandes do Nascimento (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo: 
No Sistema Compreensivo a presença de respostas de Reflexo (rF, Fr) em um protocolo indica a tendência do 
sujeito a superestimar seu valor pessoal. Conforme Exner (2003), estas respostas estão associadas a traços de 
características narcisistas comuns em crianças, mas que tendem a desaparecer durante a adolescência. A 
permanência destes traços de auto-valorização exagerada na idade adulta causa interferências tanto na percepção 
como na interação dos sujeitos com seu entorno social. Weiner (2000), ao salientar a baixa média das respostas de 
reflexo na população americana, conclui que necessariamente um aumento neste resultado deveria estar associado 
a problemas de ajustamento. No entanto, entende-se que estas respostas de forma isolada não podem justificar o 
nível de adaptação de um determinado sujeito nem prever possíveis ações negativas que possa exercer nas 
relações interpessoais. Outras variáveis devem ser associadas em uma dinâmica única para que se possa explicar 
a conduta. A aplicação do Rorschach em nossa prática forense tem confirmado esta necessidade de constante 
adaptação dos dados de pesquisa nomotética à avaliação idiográfica, principalmente em situações que exigem 
previsibilidade de comportamento. A proposta do presente trabalho é de realizar um estudo comparativo exploratório 
das respostas de reflexo associadas à dinâmica das demais variáveis do sumário estrutural em dois estudos de 
caso, que foram retirados do material de arquivo de uma instituição judicial, e que contemplam as características 
desejadas (presença de Fr e rF). Os sujeitos selecionados mostram grande similaridade quanto à idade, 
escolaridade e situação sócio-econômica; porém, diferem em relação ao encaminhamento para a avaliação 
psicológica. No primeiro caso trata-se de um sujeito candidato a juiz, que foi considerado apto à função, após 
avaliação psicológica e psiquiátrica, não sendo detectado sintomas psicopatológicos. No segundo caso, descreve-se 
um sujeito que veio para avaliação pericial em função de conduta inadequada no cuidado de suas filhas menores, 
caracterizada por negligência e maus-tratos físicos. Foi avaliado por psicólogo e psiquiatra, sendo que este último 
identificou traços do tipo anti-social. O levantamento dos protocolos foi realizado separadamente e depois 
confrontado entre as autoras, de forma a chegar a um consenso. O processamento dos sumários estruturais foi 
realizado através do RIAP versão 4.50.124. A comparação dos protocolos dos sujeitos confirmou a idéia da 
importância de se considerar a integração das variáveis para a compreensão do comportamento. Neste estudo 
pode-se perceber que algumas variáveis do sumário estrutural tiveram maior importância na discriminação dos 
casos. De modo especial influenciaram nesta diferenciação as variáveis do agrupamento de controle e tolerância ao 
estresse, as variáveis da autopercepção e da percepção interpessoal. Os resultados, que devem ser compreendidos 
dentro da limitação deste estudo, incentivam a produção de um maior número de estudos idiográficos para que se 
possa estabelecer algumas diretrizes quanto a integração das variáveis de forma a garantir a validade de seus 
achados. 
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Trabalho 3 

Título: 
UM CASO DE PSICOPATIA À LUZ DO MÉTODO DE RORSCHACH 
 
Autor: 
Clênia Maria Toledo de Santana Gonçalves (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, PB) 
 
Resumo: 
Um caso de psicopatia à luz do Método de Rorschach Clênia Maria Toledo de Santana Gonçalves (Universidade 
Federal da Paraíba) A idéia de debruçar-se sobre o entendimento do transtorno de personalidade anti-social 
(psicopatia ou sociopatia segundo outras designações), deve-se ao fato dos indivíduos com este tipo de transtorno 
estarem incluídos entre as pessoas que exibem comportamentos prejudiciais nos seus relacionamentos 
interpessoais, e nocivos a sociedade. Aponta-se como um aspecto efetivamente interessante o fato dessas pessoas 
não apresentarem sofrimento com a presença de seus sintomas, mas, pelo contrário, provocarem sofrimento no 
outro, alvo de suas ações destrutivas. O conceito clínico deste transtorno reside no pressuposto que existem alguns 
indivíduos que partilham um conjunto de traços de personalidade associados a alguns sintomas, constituindo deste 
modo um síndrome. Uma descrição comportamental exclui os critérios de esquizofrenia, atraso mental, lesão 
orgânica e comportamentos anti-sociais associados ao uso de drogas ou álcool. A literatura pertinente elenca 
inúmeras características que identifica o quadro de psicopatia, ressaltando ainda que por trás de uma máscara de 
sanidade, sem fissuras e difícil de arrancar, repousa uma condição humana mirífica e superficial. Em relação a 
essas caracterizações encontra-se uma unanimidade no tocante a alguns critérios de diagnósticos, como por 
exemplo, o DSM-IV sublinha quatro deles: a pessoa ter pelo menos 18 anos de idade; ter sofrido um transtorno 
(desrespeito persistente dos direitos do outro, roubo, brigas, destruição de propriedade) antes dos 15 anos; padrão 
invasivo de desrespeito ao direito dos outros desde os 15 anos, em pelo menos três dos aspectos referentes a falta 
de adaptação a normas sociais, ao planejamento do futuro, irritabilidade, impulsividade, brigas repetidas, 
irresponsabilidade profissional, mentiras, usar codinomes, manipular os outros por prazer, ausência de culpa; e 
finalmente, a ausência destes sintomas durante a esquizofrenia ou episódio maníaco. Diante do exposto, este 
estudo objetivou apresentar uma análise dos indicadores de personalidade de um quadro de psicopatia, através do 
método de Rorschach. Trata-se de um sujeito do sexo masculino, 26 anos, ensino médio incompleto, que foi 
submetido a um processo de avaliação psicodiagnóstica por solicitação do advogado da família, por encontrar-se 
em processo judicial em decorrência de envolvimento com roubo de carros, entre outras infrações. Para tanto, 
utilizou-se vários instrumentos de avaliação e, dentre eles a técnica do Rorschach. Neste trabalho, recorreu-se ao 
procedimento de cotação e interpretação do sistema francês de Ombredane-Canivet. Os resultados obtidos 
mostram os seguintes indicadores: produção de respostas em número elevado; rapidez temporal; tipo aperceptivo 
equilibrado; determinante formal bem visto (F+) em elevação, cinestésico (K, Kan e Kob), cromático (CF), e 
esfumaçado (FE e EF); conteúdos animais (A), humanos (H), entre outros; e fenômenos especiais referentes a 
choque cinestésico, à cor, e ao cinza; ilusão de semelhança; perseveração; crítica ao objeto. A análise realizada 
através da técnica do Rorschach vem corroborar os aspectos de personalidade descritos pela literatura consultada. 
 

Trabalho 4 

Título: 
INDICADOR IMPULSIVIDADE DO MÉTODO DE RORSCHACH PARA AVALIAÇÃO DA MATURIDADE 
EMOCIONAL PARA PORTE DE ARMA DE FOGO 
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Autor: 
Maria Cristina Barros Maciel Pellini (INSTITUTO DE PSICOLOGIA - USP, SP) 
 
Resumo: 
No Brasil, não há definição de um “perfil psicológico” para que se possa considerar uma pessoa “apta” para o porte 
de arma. Portanto, diferentes questões são suscitadas: qual seria o perfil psicológico “adequado” ou “desejável” para 
que uma pessoa possa portar uma arma de fogo? Considerando que não é possível definir a “aptidão psicológica” 
mencionada na lei em vigor – Estatuto do Desarmamento (2003), é importante estabelecer critérios para contra-
indicar, por meio da presença de fatores patológicos ou de uma imaturidade emocional, esse porte. O objetivo deste 
trabalho foi estabelecer o indicador Impulsividade do Método de Rorschach, avaliado segundo a proposta de Aníbal 
Silveira (1964), para a avaliação psicológica exigida na lei para a concessão do porte de arma de fogo. Este 
indicador está relacionado à questão do controle da agressividade e da impulsividade. Entendendo-se por 
impulsividade a alta pressão dos impulsos primários que não são necessariamente expressos ao nível do 
comportamento explícito (o que está em jogo não é a impulsividade, mas o comportamento impulsivo). A amostra 
desta pesquisa foi composta por 150 sujeitos do sexo masculino, de 19 a 51 anos, divididos em três grupos: um 
grupo controle (GC) extraído da pesquisa de Coelho (2000), um grupo normativo; o segundo grupo (GPA) constituiu-
se de 50 candidatos ao porte de arma de fogo para o exercício da função na Guarda Civil de um município de São 
Paulo e o terceiro, por 50 presidiários (GPR) com histórico de violência e crimes praticados com o uso de arma de 
fogo e que fizeram parte da pesquisa de Morana (2003). Os protocolos de Rorschach destes três grupos foram 
comparados quanto ao índice Impulsividade (IMP). O grupo controle apresentou valores próximos ao esperado, 
enquanto que GPA e GPR apresentaram esse índice diferente e acima do GC. Concluiu-se que este índice pode 
discriminar sujeitos mais violentos os quais, por questões emocionais, poderiam ser contra-indicados para a 
concessão do porte de arma de fogo, contribuindo assim para a avaliação psicológica exigida daqueles que buscam 
o porte de arma. 
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O DESENHO INFANTIL: MEDIDA EMOCIONAL, CRIATIVA OU DE DESENVOLVIMENTO? 
 
Proponente: 
Solange Múglia Wechsler (PUC-CAMPINAS, SP) 
 
Resumo da mesa: 
O desenho é uma das técnicas mais utilizadas para avaliação psicológica de crianças. É considerado como sendo 
uma fonte rica de informações não só sobre a dinâmica emocional de uma criança, como também sobre o seu 
potencial cognitivo e criativo. Assim sendo, o desenho infantil tem sido investigado sobre diferentes metodologias ou 
enfoques teóricos. Entretanto, mais estudos são necessários a fim de investigar a sua validade para as suas 
diferentes formas de utilização, principalmente no que se refere à contextualização das pesquisas para a realidade 
brasileira. 
 

Trabalho 1 

Título: 
O DESENHO DA FIGURA HUMANA: POSSIBILIDADES PROJETIVAS 
 
Autor: 
Sonia Regina Pasian (DPE - FFCLRP - USP, SP) 
 
Resumo: 
A utilização do grafismo para exploração das características afetivas e de personalidade encontra-se historicamente 
fundamentada na literatura científica há longa data, embora ainda polêmica em suas reais possibilidades 
informativas. A diversidade de técnicas desenvolvidas a partir dos desenhos aumenta a complexidade da análise de 
suas possíveis evidências técnicas, associadas a diferentes sistemas interpretativos dos resultados. Dentro desta 
pluralidade metodológica, o Desenho de Figura Humana (DFH) ganha destaque, pois coexistem para ele 
possibilidades e padrões avaliativos enquanto instrumento de avaliação da maturação psicomotora e das funções 
cognitivas e afetivas dos indivíduos. Desta complexidade técnica decorrem resultados de pesquisa controversos, 
permanecendo em questão os alcances técnicos do DFH enquanto instrumento de avaliação psicológica. Na 
perspectiva de tentar contribuir com as evidências de validade do DFH enquanto técnica de avaliação da dinâmica 
emocional (enquanto técnica projetiva), o presente trabalho apresentará resultados de alguns estudos 
desenvolvidos, ao longo de vários anos, no Centro de Pesquisas em Psicodiagnóstico (CPP), abordando crianças (n 
= 69 meninos de sete a 13 anos) e adultos (n = 405, de 20 a 59 anos de idade, de ambos os sexos) da região de 
Ribeirão Preto (SP). Estas amostras foram compostas por indivíduos voluntários, saudáveis, que consentiram com 
sua participação nos respectivos estudos. O DFH foi aplicado individualmente em todos os indivíduos, porém 
avaliado por diferentes sistemas interpretativos, voltados à investigação de características de personalidade. Os 
desenhos infantis foram avaliados pela Escala de Indicadores Emocionais de Koppitz e, os DFH dos adultos, 
examinados pelo sistema avaliativo proposto por Lourenção Van Kolck. Em todos os casos, os DFH foram 
codificados por examinadores independentes (psicólogos com experiência em avaliação psicológica), encontrando-
se elevados índices de concordância. Esta evidência, por si só, torna-se resultado relevante, na medida em que 
aponta a precisão do DFH enquanto instrumento de avaliação psicológica, desde que utilizado por profissionais com 
adequado treino técnico. Examinando-se especificamente os DFH do grupo infantil, foi possível identificar diferenças 
significativas nos indicadores emocionais em função da institucionalização ou não destes meninos, apontando 
evidências de promissoras informações sobre a dinâmica afetiva pelo sistema Koppitz. O estudo voltado à análise 
dos DFH dos adultos focalizou o desenvolvimento de padrões normativos no contexto sócio-cultural contemporâneo, 
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por meio do sistema avaliativo de Lourenção Van Kolck. Este objetivo foi alcançado e permitiu a exploração de 
possíveis variáveis associadas à elaboração gráfica dos DFH em adultos, emergindo a influência dos anos de 
escolaridade e do nível sócio-econômico, a serem considerados como fatores de eventual influência na 
representação da auto-imagem neste grupo de indivíduos. Estes dados empíricos sustentam a relevância do DFH 
enquanto instrumento de exploração de características da personalidade, portanto, enquanto técnica projetiva, tanto 
em crianças quanto em adultos, embora ainda se façam necessárias investigações adicionais para adequada 
fundamentação interpretativa teórica de suas evidências. 
 

Trabalho 2 

Título: 
O TESTE DO DESENHO DO PAR EDUCATIVO (TPE): APRESENTAÇÃO DE UM CASO CLINICO 
 
Autor: 
Walkiria Fonseca Duarte (INSTITUTO DE PSICOLOGIA- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo: 
O Teste do Desenho do Par Educativo (TPE) permite o conhecimento das características de uma relação vincular 
estabelecida no contexto da aprendizagem, pois fornece indicadores gráficos interpretados segundo critérios 
estabelecidos e sugeridos na instrução: “desenhe alguém ensinando a alguém aprendendo”. Enquanto técnica 
gráfica, o TPE se constitui em um instrumento para a obtenção das projeções da criança sobre ela própria e o 
professor, expressas simbolicamente no desenho através de sentimentos, impulsos, necessidades, pensamentos, 
conflitos, afetos e demais características referentes à personalidade de ambos nesse contexto, que inclui a própria 
relação em si e a aprendizagem pedagógica. As pautas de interpretação do Desenho da Figura Humana, como as 
adaptadas por Hammer (1991) oferecem um guia referencial de importância para a compreensão da resposta ao 
TPE. Ilustraremos essa técnica apresentada com um caso clínico de um menino de 9 anos com dificuldades 
comportamentais e pedagógicas e que freqüentava na ocasião do teste a terceira série do antigo ensino 
fundamental I. Relações entre a queixa livre, histórico de vida e as interpretações do TPE feitas com base no 
referencial psicanalítico e de suas pautas específicas serão estabelecidas. O desenho, a partir da técnica utilizada, 
permitiu leitura e compreensão dos laços facilitados ou impedidos entre a criança e o professor no contexto escolar. 
O ambiente físico foi representado com objetos de aprendizagem presentes, com a inclusão de personagens 
específicos de um ambiente escolar (professor e um aluno) e a representação gráfica do cenário da escola. Após as 
instruções, a criança entendeu por conta dela que cada personagem deveria ser desenhado em folhas de papel 
distintas como se aquele que ensina e o que aprende tivessem que ocupar espaços separados para a 
representação de um par. Além disso, a figura do professor está desenhada em um tamanho grande que se 
sobrepõe ao tamanho pequeno da figura do aluno, indicando a projeção do poder e autoridade no vínculo assim 
retratado. O desenho foi realizado pela criança de maneira impulsiva e, portanto, com muita rapidez, sugerindo uma 
tentativa para afastar-se da tarefa proposta que era a de retratar a relação de um par educativo que para ela ocorria 
em um cenário de muitos conflitos. O TPE é uma técnica gráfica em que a criança, porque desenha, pode estar com 
ela própria, mais liberta de repressões, inibições diante de seu interlocutor, permitindo a emergência de aspectos 
emocionais presentes na representação do par educativo. Assim traduz o sentimento e a percepção da relação 
existente sem os constrangimentos da necessidade de definir em palavras características e significado dessa 
relação. Destacaremos também a importância de o psicólogo sempre incluir em sua análise clínica outras técnicas 
de exame psicológico, como as entrevistas, para obter uma interpretação mais ampla e consistente dos resultados. 
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Trabalho 3 

Título: 
O DESENHO DA FIGURA HUMANA: MEDIDA EMOCIONAL OU DE DESENVOLVIMENTO? 
 
Autor: 
Solange Múglia Wechsler (PUC-CAMPINAS, SP) 
 
Resumo: 
O desenho da figura humana é uma das medidas mais utilizadas internacionalmente para avaliação psicológica 
infantil. A validade e precisão do desenho como medida de desenvolvimento cognitivo foi verificada em estudos 
anteriores que atestaram as qualidades científicas desta técnica bem como apresentaram a sua padronização para 
crianças brasileiras. Considerando que existem polêmicas quanto à interpretação de indicadores no desenho como 
sendo de origem emocional ou de desenvolvimento, o objetivo desta pesquisa foi o discriminar itens emocionais 
daqueles considerado como sendo de desenvolvimento cognitivo nos desenhos de crianças classificadas como 
“normais”, ou seja, que não apresentassem distúrbios ou patologias. A amostra foi composta de 2100 desenhos, 
realizados por 1050 crianças, 705 meninas e 345 meninos, estudantes de escolas públicas e particulares 
localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, nas faixas dos 5 aos 12 anos. Os desenhos 
foram analisados segundo o critério de Koppitz, que estabelece como indicadores emocionais aqueles que 
aparecem em uma freqüência igual menor que 16% em uma determinada faixa etária, ou que não demonstrem 
aumentar na freqüência de aparecimento em faixas etárias superiores. Os resultados encontrados indicaram que, 
dentre os 48 itens analisados, 25 itens podem ser considerados emocionais para a menina desenhando a figura do 
sexo feminino e 23 itens quando ela desenha a figura do sexo masculino. Já para o menino, podem ser 
considerados emocionais 26 itens quando ele desenha a figura do sexo feminino e 23 itens quando ele desenha a 
figura do sexo masculino. Todos os demais itens, para os dois sexos, podem ser considerados como medidas de 
desenvolvimento cognitivo, pois apresentam percentagem de aparecimento maior que 16% ou acréscimo de acordo 
com a faixa etária. Estudos conclusivos ainda estão sendo feitos no sentido de comparar amostras clínicas com 
não-clinicas a fim de verificar se existem diferenças significativas no aparecimento total ou parcial destes 
indicadores nestes grupos. Assim sendo, os resultados obtidos ainda não são podem afirmar que existem 
indicadores no desenho infantil que estariam sempre demonstrando problemáticas emocionais, dependendo, 
portanto, do psicólogo obter dados individuais a fim de contextualizar a interpretação do desenho dentro de 
parâmetros de uma validade clinica. 
 

Trabalho 4 

Título: 
AVALIAÇÃO DA CRIATIVIDADE POR MEIO DE TESTES FIGURAIS 
 
Autor: 
Tatiana de Cássia Nakano (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA - UNIPÊ, PB) 
 
Resumo: 
Nos mais diversos contextos, a criatividade tem sido hoje reconhecida devido à sua importância para o 
desenvolvimento completo e sadio do indivíduo, passando a ser vista como uma característica a ser estimulada e 
valorizada. Várias seriam as suas possibilidades de expressão, sendo umas delas a criatividade por meio de 
desenhos. Considerando-se que a capacidade de reorganizar as percepções é diferente entre as pessoas, visto que 
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enquanto algumas recorrem a uma imagem mais imediata, familiar ou imagens com as quais o estímulo mantém 
certa relação, outras buscam respostas personalizadas e originais. A existência de habilidades e características 
criativas explicaria o comportamento de algumas pessoas que fogem desta tendência, confirmando a possibilidade 
da criatividade ser avaliada por meio de teste figural. Estímulos incompletos que devem ser completados pelo 
indivíduo tem sido geralmente o tipo de situação proposta nos testes de avaliação da criatividade por meio de 
figuras. A utilização de um teste figurativo de avaliação da criatividade possui inúmeras vantagens: o mesmo teste 
pode ser validado para uso em um amplo leque de idades, uma vez que desde muito cedo a criança se inicia no 
desenho, podendo realizar a atividade; praticidade na obtenção de informações visto que em uma única atividade 
torna-se possível avaliar uma série de indicadores diferentes da criatividade, com a observação de que poucos 
testes fornecem tanta informação em tão pouco material; conseqüentemente pode tornar-se um instrumento cujo 
tempo de realização seja curto. Assim, diante da relevância da utilização dos desenhos como forma de avaliar a 
criatividade foi desenvolvido um instrumento denominado “Teste Brasileiro de Criatividade Figural”, sendo que o 
mesmo encontra-se em processo de elaboração do manual para uso em crianças do Ensino Fundamental (1ª a 8ª 
série). Pesquisas com o instrumento demonstraram que existe uma influência do sexo, série, tipo de escola (pública 
ou particular) e região de moradia no desempenho criativo das crianças, tendo se mostrado válido e preciso para 
uso na população brasileira. Outros estudos estão sendo desenvolvidos junto a esta faixa etária, buscando verificar 
ou não a existência de relação entre a criatividade e desenvolvimento cognitivo, através da utilização deste teste e 
de outro instrumento de avaliação por meio do desenho infantil, o “Teste Desenho da Figura Humana”, sendo que 
os resultados serão oportunamente apresentados. 
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O PSICODIAGNÓSTICO DE RORSCHACH EM DIFERENTES APLICAÇÕES CLÍNICAS: 
EVIDÊNCIAS ATUAIS 

 
Proponente: 
Sonia Regina Pasian (DPE - FFCLRP - USP, SP) 
 
Resumo da mesa: 
A atual proposta abordará diferentes possibilidades de aplicação e de utilização das técnicas de avaliação 
psicológica, em específico do Psicodiagnóstico de Rorschach, apontando evidências clínicas atuais de sua riqueza e 
possibilidades informativas. Desta forma, pretende-se demonstrar, a partir das quatro apresentações, aplicações 
práticas do Rorschach em diferentes situações avaliativas (estudo de caso psicopatológico, evidências do pré e pós 
psicoterapia em mulheres com fibromialgia, em pacientes com câncer e com crianças). 
 

Trabalho 1 

Título: 
ESTUDO DE CASO: CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO DE RORSCHACH EM UM DIAGNÓSTICO DE 
TRANSTORNO PARCIAL DA PERSONALIDADE DO TIPO HISTRIÔNICO 
 
Autores: 
Maria Cristina Barros Maciel Pellini (UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP, CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO 
– UNIPAULISTANA, UNIVERSIDADE SÃO MARCOS – UNIMARCO, SP) 
Jeane Carla Novaes Pereira Machado (INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, SP) 
 
Resumo: 
O presente trabalho aborda os resultados obtidos por meio do Método de Rorschach (Segundo Anibal Silveira, 
1964/1985 e Coelho, 2002) e o instrumento de identificação de psicopatas no contexto forense conhecido pela sigla 
PCL-R (Psychopathy Checklist Revised, 1991), validado pela psiquiatra Hilda Morana (2003) para fins de um 
diagnóstico diferencial. Foi realizado um psicodiagnóstico a partir da solicitação de Instituição de saúde da rede 
pública em uma paciente que se encontrava em atendimento ambulatorial no departamento de Transtornos da 
personalidade. Este departamento solicitou uma avaliação psicológica por meio do Rorschach por motivo da referida 
paciente apresentar um quadro de “alterações de comportamento” (automutilação, tentativas de suicídio seriadas, 
agressividade) e que, ao ser avaliada pelo PCL-R, não configurou psicopatia segundo a Classificação de 
Transtornos Mentais e de Comportamento – CID-10, devido o instrumento não ter confirmado o ponto de corte 
encontrado. Trata-se de pessoa do sexo feminino, 50 anos de idade, casada, três filhos. A análise do instrumento 
indicou a presença de Transtorno de Personalidade Histriônico – CID-10 – F60.4, devido ao seu comportamento em 
fazer com que todos os seus fiquem presos ao seu redor, de se apresentar como uma “eterna carente”, 
comportamento sedutor e manipulador, exigente e lábil. A aplicação do Método de Rorschach contribuiu para 
validação dos dados obtidos, mostrou competência para refinar o diagnóstico sobre a questão da evidência de 
ansiedade latente, o que atenua a característica de psicopatia (indicada pela CID-10), ou seja, o resultado 
encontrado se apresentou como um transtorno parcial e não global da personalidade porque, embora tênue, a 
examinada manifesta alguma repercussão emocional, ainda que em níveis primitivos de ansiedade. Foi na análise 
do Método de Rorschach que pudemos encontrar com maior clareza a etiologia destas características apresentadas 
pela paciente. Os dados obtidos no Rorschach apoiaram a idéia de que as citadas características confirmam o 
transtorno parcial da personalidade. 
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Trabalho 2 

Título: 
PSICOTERAPIA PSICANALÍTICA E AVALIAÇÃO: MUDANÇAS PSÍQUICAS E IMAGENS TEMÁTICAS EM 
PACIENTES COM FIBROMIALGIA 
 
Autores: 
Norma Lottenberg Semer (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Daniela Esquivel (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Juliana de Cássia Leonel (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Kátia Semeraro Jordy (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Luciana Sobirai Diaz (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Roberta Katz Abela (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Simone Godinho (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Terezinha de Carvalho Amaro (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo: 
Proposta: articular os dados de observação clínica de psicoterapia psicanalítica de longa duração com os achados 
da avaliação psicológica de mulheres com fibromialgia atendidas em ambulatório de serviço público universitário. 
Objetivo: correlacionar os aspectos apreendidos no processo psicoterápico com aqueles apreendidos por meio do 
método de Rorschach, utilizando as imagens temáticas. Método: estudo de caso clínico em que o sujeito é controle 
de si mesmo. Instrumentos: psicoterapia psicanalítica de longo prazo e método de Rorschach, Sistema 
Compreensivo. Participantes: mulheres encaminhadas pela Disciplina de Reumatologia e atendidas na Disciplina de 
Psicoterapia como parte do Projeto Temático (FAPESP) de uma universidade pública. Resultados: cinco mulheres 
foram atendidas semanalmente entre dois e três anos e avaliadas antes de iniciada a psicoterapia e após cada ano. 
A idade variou de 35 a 58 anos; uma analfabeta, uma com ensino médio e três com ensino fundamental; uma 
solteira, uma separada e três casadas; quatro trabalhadoras inativas e uma empregada doméstica. Uma procedente 
de São Paulo e quatro migrantes do Nordeste e Minas Gerais. Quatro delas com Transtorno ou Episódio Depressivo 
na SCDI, duas com Transtorno Doloroso e uma com Transtorno Somatoforme. As mudanças observadas foram 
decorrentes das peculiaridades de cada cliente, assim foi prevalecida a singularidade de cada individuo. Observou-
se, na maioria das pacientes atendidas, que a dor deixou de ser o centro das conversas e outras questões 
passaram a ocupar o espaço terapêutico. Em algumas pacientes a dor física dá lugar a outras dores e emoções. 
Algumas pacientes chegam a fazer reflexões e percepções a respeito de si mesmas. Nota-se pequenos passos em 
direção a mudanças, mas ainda mantém-se a instabilidade e mesmo movimentos regressivos são observados. A 
evolução da terapia parece estar bastante correlacionada à estrutura de personalidade de cada paciente. A 
qualidade do vínculo entre a dupla, mostrou ser fator de extrema importância para o desenvolvimento no processo 
terapêutico. 
 

Trabalho 3 

Título: 
AFETO E RELAÇÕES INTERPESSOAIS OBSERVADAS EM MULHERES COM QUADRO ONCOLÓGICO 
SUBMETIDAS AO MÉTODO DE RORSCHACH 
 
Autores: 
Mariana Esmeralda Gonçalves Bezerra 
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Paulo Francisco de Castro (UNIVERSIDADE GUARULHOS, SP) 
 
Resumo: 
O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre as características predominantes dos dados observados 
nos itens de traços afetivos e relações interpessoais, observados em mulheres que apresentam quadro oncológico, 
avaliadas a partir dos índices obtidos pelo Método de Rorschach. As pessoas que recebem um diagnóstico de 
câncer passam por vários níveis de estresse e angústia emocional e, dependendo da estrutura da personalidade e 
do perfil afetivo de cada paciente, alguns podem apresentar sérias dificuldades em se ajustar emocionalmente ao 
diagnóstico recebido, interferindo na maneira como se relacionam com outros indivíduos. Os traços afetivos e 
emocionais são elementos bastante complexos do psiquismo humano, dinamizam o funcionamento mental e 
influenciam toda a atividade psicológica. Foram analisados os resultados em dez mulheres com câncer que se 
submeteram ao Rorschach, segundo o Sistema Compreensivo, entre 39 e 72 anos, com escolaridade variada. Após 
a cotação dos protocolos, os dados foram comparados aos índices normativos brasileiros. Os resultados mais 
freqüentes foram os seguintes: diminuição da somatória de respostas de cor cromática (C↓ - WsumC N=09), 
indicando uma característica comum das pacientes não vivenciar aspectos afetivos de forma impulsiva; predomínio 
da somatória de respostas de cor acromática (SumC’ : WSumC↑ - N=09), indicando uma característica comum das 
pacientes em interiorizar excessivamente, ao invés de descarregar e realizar trocas afetivas que deveriam ser 
exteriorizadas, não permitindo sua saída e com isso aumentando o seu mal-estar interno; rebaixamento da 
somatória de respostas de espaço branco (S↓ - N=08), indicando uma característica comum das pacientes em não 
possuir componentes hostis acentuados; rebaixamento da somatória de respostas de projeção de cor (CP↓ - N=09), 
indicando uma característica comum das pacientes em não apresentarem mecanismos defensivos de negação; 
diminuição de movimentos cooperativos (COP↓ - N=07), indicando uma tendência das pacientes a não prever a 
possibilidade de interações positivas e cooperativas apresentando, porém, certa agressividade nas relações 
humanas; predomínio de movimentos ativos (↑a:p - N=08), indicando uma característica comum das pacientes em 
não se refugiarem por meio de fantasias para buscar suas necessidades, a partir de ações mais efetivas; 
rebaixamento da somatória de respostas de sombreado-textura (Sum T↓ - N=08), indicando que as pacientes têm 
grande reserva nas relações interpessoais e tendência a viverem as aproximações como invasão de seus espaços; 
diminuição de conteúdos humanos (H↓ - N=07), indicando uma tendência à falta de interesse pelo relacionamento 
humano; diminuição das respostas pessoais (PER↓ - N=08), indicando uma característica comum de imaturidade e 
necessidade de justificar defensivamente o auto-conceito. De forma geral, pode-se observar que a maioria dos 
sujeitos que compuseram a amostra possui certa interferência de aspectos afetivos diante da vivência do câncer e 
que estes aspectos podem interferir na maneira como se relacionam com os demais indivíduos, podendo ser 
elementos significativos na compreensão dos indivíduos que vivenciam a experiência dessa patologia. Pela 
relevância do tema, mais estudos são necessários para que se possa generalizar essas conclusões. 
 

Trabalho 4 

Título: 
INTER-RELAÇÕES ENTRE RACIOCÍNIO CLÍNICO E OS PROCESSOS DA CRIANÇA NA RESPOSTA AOS 
TESTES PSICOLÓGICOS 
 
Autor: 
Maria Elizabeth Montagna (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA – PUC-SP, SP) 
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Resumo: 
Esse trabalho visa evidenciar os processos comuns entre as modalidades do raciocínio clínico durante o 
psicodiagnóstico e os processos empreendidos pela criança na resposta ao teste. O conhecimento da criança 
através do processo de psicodiagnóstico é gradual e é orientado pela atitude de conhecer do psicólogo. Se 
recortarmos um momento do psicodiagnóstico, poderemos reconhecer que o processo de conhecimento ou 
reconhecimento se dá simultaneamente na criança e no psicólogo. Há uma dimensão em que ambos se identificam 
com a tarefa em que estão colocados, que é a de conhecer e compreender o que se passa. Essa dimensão pode 
ser compreendida de modo dinâmico, num processo de pensamento e construção de conhecimentos que se 
atualiza a partir da relação com o outro e do objetivo da resposta. Esse trabalho mostrará as relações entre os 
vários modos de raciocínio clínico empregado pelo psicólogo durante o psicodiagnóstico, seja pela aplicação do 
WISC, Rorschach ou outros testes psicológicos, e as aproximações entre os vários raciocínios empregados pela 
criança na resposta ao teste. Foram relacionadas doze aproximações entre o raciocínio clínico e modalidades de 
processos de resposta ao teste. Como exemplo podemos mostrar que o psicólogo, em um primeiro momento: busca 
estabelecer um contato com a criança, a partir das múltiplas manifestações e impressões que a situação de 
interação desperta. Elas serão conhecidas no primeiro contato com a criança, e o psicólogo deixa-se tocar pelas 
impressões e afetos. No processo diagnóstico, algumas relevantes impressões da criança são conhecidas logo no 
primeiro contato. Ao lado dessas manifestações, podemos mostrar que a criança: não forma inicialmente uma idéia 
clara da situação do psicodiagnóstico. Não conhece e não sabe do que se trata. O seu contato inicial poderá ser 
permeado pelo peso da queixa, pela situação escolar e familiar, de seus conflitos e angústias. A criança tem 
possibilidades de perceber quais são as características centrais da relação estabelecida, uma vez que o campo 
relacional enfatiza para que ela mostre seu jeito de ser e configure a relação com o psicólogo e com o 
psicodiagnóstico com liberdade. Várias outras aproximações foram feitas relacionando o raciocínio clínico do 
psicólogo e o raciocínio da criança. Evidenciou-se que ambos estão colocados na situação de compreender e 
configurar a situação. 
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ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: PRODUÇÃO DE SABERES, 
PRODUÇÃO DE SUJEITOS 

 
Proponente: 
Pedro Paulo Gastalho de Bicalho (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RJ) 
 
Resumo da mesa: 
A proposta da mesa é apresentar reflexões acerca da atuação em Orientação Vocacional no projeto “Construindo 
um processo de escolhas mesmo quando não escolher é um verbo disponível”, vinculado ao Programa Integrado de 
Ensino, Pesquisa e Extensão em Avaliação, Diagnóstico e Intervenção Psicológica da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, com atuações em dois cursos pré-vestibulares comunitários mantidos pela universidade, órgãos públicos 
e privados. 
 

Trabalho 1 

Título: 
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: ATRAVESSAMENTOS NO ENSINO DA 
PSICOLOGIA 
 
Autor: 
Pedro Paulo Gastalho de Bicalho (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RJ) 
 
Resumo: 
A tarefa que habitualmente se espera da Psicologia na área de Orientação Vocacional é de psicologizar (no sentido 
de desvelar os ‘chamados-vocações’), oferecendo resultados para chegar a uma determinada ‘essência’ do sujeito, 
em favor do desenvolvimento de técnicas de assujeitamento e desautonomização. Discursos que têm o poder de 
marcar, estigmatizar e matar o outro, pela força e presença de uma certa perspectiva epistemológica de corte 
positivista, que insiste em um projeto objetivista, asséptico, neutro, inodoro e incolor para a Psicologia, cujas 
demandas são endereçadas a intervir e resolver problemas de desajustamento em situações definidas como 
problemas, ou a emitir pareceres técnicos e laudos sobre ‘perfis psicológicos’. A presença do ensino da Orientação 
Vocacional nos cursos de Psicologia, quando existe, ainda é marcada pela abordagem estatística que reduz o 
trabalho do psicólogo à escolha do outro, retirando o sujeito do lugar de ator de suas próprias decisões. Deste 
modo, a Orientação Vocacional surge como prática capaz de desvelar subjetividades e, a partir do diagnóstico 
‘revelado’ no laudo, a Psicologia passa a interferir na execução da vida e, portanto, das escolhas. Recuso, aqui, a 
perspectiva que incompatibiliza psicologia e política, um tipo hegemônico de racionalidade que impõe a oposição 
dicotômica entre teoria e prática, ciência e ideologia. Penso como Lobo (2002): “as teorias são nada mais que 
instrumentos de intervenção que se chocam contra ou meramente reforçam pontos de poder. Se se chocam, elas 
são na realidade o efeito localizado das lutas, funcionam como instrumentos de combate, de desmontagem das 
máquinas instituídas” (p.15) Habitualmente, intervir como psicólogo pressupõe analisar um território individual, 
interiorizado ou, no máximo, circunscrito a relações interpessoais, transferindo as produções políticas, sociais e 
econômicas ao campo de estudos de um ‘outro especialista’. ‘São exteriores à realidade psíquica’, talvez seja esse 
o argumento. Tentar percorrer outros caminhos e recusar esse destino, lançando mão de uma ‘caixa de 
ferramentas’ teórico-conceitual é o desafio. Recusar o lugar de ‘ortopedista social’ (Coimbra e Neves, 2002), com 
seus saberes prontos em planejamentos metodológicos assépticos, mesmo sabendo que inúmeras vezes fomos 
(somos) capturados pelo enfoque positivista. O que fazemos quando ocupamos o lugar de professores? O que 
significa atravessar a formação em psicologia com projetos de extensão onde a Psicologia aparece não mais como 
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a detentora de um saber asséptico, mas co-construtora de uma proposta de intervenção? Que efeitos são 
produzidos quando colocamos em análise a idéia orientar vocações, através de sua proveniência, saberes, 
diferentes confrontos e produções? É preciso adquirir a clareza de que nosso trabalho profissional é também um 
trabalho político, nunca isento nem neutro. A extensão universitária, aqui representada pela inserção da Psicologia 
em dois cursos pré-vestibulares comunitários, torna-se então um dispositivo capaz não somente de produzir nos 
alunos autonomia e reflexões acerca de suas escolhas, como também atravessa o ensino e a pesquisa, produzindo 
psicólogos comprometidos com a realidade social em que vivem. É esta a aposta. 
 

Trabalho 2 

Título: 
UMA ABORDAGEM CRÍTICA SOBRE A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NA ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 
 
Autor: 
Richarlls Martins da Silva (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RJ) 
 
Resumo: 
Este trabalho tem por objetivo pensar a extensão universitária e suas implicações através da prática da equipe de 
Orientação Vocacional (OV), do Instituto de Psicologia (IP) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no 
Curso Pré-Vestibular de Nova Iguaçu-CPV NI. Desde 2006, a equipe de Orientação Vocacional, inserida no 
PROIPADI – Programa Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão em Avaliação, Diagnóstico e Intervenção 
Psicológica – atendeu mais de 210 alunos no CPNV NI e em 2007, até o momento, está atuando diretamente com 
mais de 240 alunos. O postulado que fundamentou nosso trabalho, de que enquanto psicólogos devemos nos 
apropriar de todos os instrumentos metodológicos que nos possibilite facilitar uma autonomia do sujeito, foi 
fundamental em nossa decisão de utilizar testes psicológicos, em nossos trabalhos. Utilizamos três testes, sendo 
eles a BPR5- Bateria de Provas de Raciocínio 5, Quati- Questionário de Avaliação Tipológica e LIP- Levantamento 
de Interesses Profissões, todos testes aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. Nosso maior desafio era o 
de não usar estes instrumentos, como dispositivos fechados e determinantes. O comportamento de muitos alunos 
se mostrava diferenciado quando eram comparados seus modos de atuação nos encontros dos grupos de 
orientação e nas demais atividades e aulas do projeto, a grande evasão, que era constante no curso, não atingia a 
OV. Nossa tese é que a entrevista psicológica inicial é um dispositivo que possibilita a criação de vínculo e facilita a 
sua manutenção, fundamentais para se pensar a continuidade dos orientandos nos encontros de orientação 
vocacional, consolidando sua escolha inicial de ocupar este lugar. Logo, mais do que um instrumento de trabalho do 
psicólogo, na OV, a entrevista torna-se um fator de motivação. O fechamento do trabalho ocorre com a entrega de 
um laudo psicológico, seguindo as diretrizes da Resolução 007/2003, do Conselho Federal de Psicologia, numa 
entrevista final devolutiva. O desafio de confeccionar este documento de avaliação psicológica e não fazer dele uma 
apropriação fechada foi estimulante e simbolizava a complexidade de nosso trabalho, que nos fazia refletir sobre 
nossa ética e profissão.Tínhamos como missão considerar os fatores sócio-históricos, não ser deterministas e 
pensar criticamente sobre os resultados dos testes. Este resumo possui dois eixos centrais: primeiramente analisar 
as implicações éticas e os compromissos políticos da prática psicológica, por meio do trabalho de OV, através da 
utilização crítica de testes, das dinâmicas e entrevista psicológica, produzido no referido projeto de extensão da 
UFRJ. Num segundo momento, pretendesse refletir sobre a prática da extensão universitária para os graduandos de 
Psicologia da UFRJ e pensar como ocorre a indissociabilidade, entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Pretende-
se analisar de que forma esta experiência afeta estes estudantes, reorganizando sentidos fechados, elitistas e 
estereotipados da prática profissional. Desta forma, acredita-se que esta intervenção da Psicologia, em campo, 
através da proposta de colocar em análise, a prática da OV, ou externamente, ao pensar mecanismos que afetem a 
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realidade, possibilita a produção de novos olhares, menos distanciados do real, do outro e de si, que promovam 
subjetividades em uma cultura de direitos humanos. 
 

Trabalho 3 

Título: 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E PSICOLOGIA: DIÁLOGOS ENTRE A ÉTICA E A PRODUÇÃO DE SABERES 
 
Autor: 
Cleriston Philip Buriche Bartalini  (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RJ) 
 
Resumo: 
A dificuldade de acesso e permanência dos estudantes oriundos do espaço popular nas universidades públicas 
culminou na criação de cursos pré-vestibulares comunitários (CPV’s), uma iniciativa que se multiplica, em especial, 
na cidade Rio de Janeiro. Na esteira deste processo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro implementa tais 
cursos como projetos de Extensão, estabelecendo uma relação essencial com os demais segmentos da sociedade 
diante dos desafios do Ensino Superior no Brasil. O Instituto de Psicologia encontrou naqueles projetos a demanda 
por um trabalho em orientação vocacional, campo em que se inseriu através do PROIPADI – Programa Integrado de 
Ensino, Pesquisa e Extensão em Avaliação, Diagnóstico e Intervenção Psicológica. Atuamos desde maio de 2006 
no curso pré-vestibular comunitário do Caju (referente ao bairro carioca de mesmo nome) com a Orientação 
Vocacional através de uma intervenção que privilegia a problematização da escolha em detrimento da facilitação na 
definição por uma carreira profissional. Em um trabalho no qual o próprio grupo constitui-se em um analisador das 
escolhas, utilizamos dispositivos como canções da Música Popular Brasileira, produção textual e debates acerca de 
temas veiculados pelos meios de comunicação de massa. Promovemos experiências em grupo que tornem visível a 
possibilidade de uma ação responsável frente aos coletivos nos quais estamos integrados. A partir da necessidade 
da escolha do indivíduo que visa ingressar na universidade, a equipe de Orientação Vocacional tem o papel de 
colocar em questão o processo de escolha, não só no que diz respeito à carreira, mas também quanto a todas as 
escolhas da vida, que atravessam e compõem a nossa existência. Neste projeto adotamos como referenciais 
teóricos os trabalhos em Análise Institucional e os estudos em Micropolítica de Felix Guattari. Estes referenciais 
oferecem-nos ferramentas para pensar novas vias de ação a partir da situação de crise (que, em nosso caso, é a 
escolha da carreira profissional). As escolhas deixam de ser analisadas exclusivamente como mais ou menos 
apropriadas dentro de um modelo pronto de sociedade, surgindo também a discussão sobre sua função diante dos 
objetivos definidos pelo sujeito. Esta reflexão se revelou para a equipe de Orientação Vocacional no campo da 
produção de saberes, denunciando a importância de se conhecer as possibilidades oferecidas para a sociedade 
quando produzimos conhecimento. Este é o trabalho da extensão universitária, ratificando a dimensão ética do 
saber científico, dada a posição deste último no diálogo com outras instituições e segmentos da sociedade. 
Suscitando entre os alunos do pré-vestibular comunitário do Caju mudanças na forma de enxergar suas escolhas, 
produziu-se também uma nova forma dos estudantes de psicologia envolvidos no projeto pensarem seu papel na 
Universidade e na sociedade. Um trabalho que inicialmente era abordado enquanto avaliação psicológica de 
indivíduos diante da indefinição quanto a escolha da carreira, estendeu-se indefinidamente para outras redes como 
a produção científica e a formação acadêmica. Municiados com a experiência de problematizar o papel da 
universidade junto de alunos oriundos de espaços populares, reivindicamos uma posição de destaque para a 
extensão universitária, trazendo esta discussão para dentro da instituição produtora e articuladora de saberes. 
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PESQUISAS RECENTES COM O TESTE DE WARTEGG 
 
Proponente: 
Irai Cristina Boccato Alves (INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA USP, SP) 
 
Resumo da mesa: 
O Teste de Completamento de Desenhos de Wartegg é um teste projetivo para avaliação da personalidade, cujo 
uso não está aprovado pelo CFP por falta de pesquisas brasileiras que confirmem sua validade e precisão. Esta 
mesa é composta por três trabalhos de pesquisa que trazem dados normativos e evidências de validade e de 
precisão que contribuem para mostrar as qualidadedes psicométricas desta técnica. 
 

Trabalho 1 

Título: 
SEQÜÊNCIA DOS DESENHOS NO WARTEGG: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO 
 
Autor: 
Vera Regina Berlinck (LITEP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA USP, SP) 
 
Resumo: 
No Teste de Completamento de Desenhos de Wartegg (WZT) a seqüência e a seletividade são critérios utilizados 
para avaliação formal, ou seja, a avaliação e a interpretação dos resultados no teste. A seqüência e a seletividade 
foram apresentadas por Kinget em 1952. A Seqüência se refere à ordem em que cada campo é desenhado, tendo 
por referência a ordem numérica dos campos na folha do teste e, permite classificar os tipos de alteração ou de 
manutenção na ordem numérica dos campos em seqüência rígida, convencional, muito sistemática, sistemática, 
ordenada, espontânea e assistemática. Os tipos de seqüência são definidos em função do número de campos 
desenhados na ordem original. A Seletividade refere-se à identificação dos dois primeiros e os dois últimos campos 
desenhados pelo examinando A amostra desta pesquisa foi composta por 597 adultos, sendo 100 homens e 100 
mulheres com nível de escolaridade superior, 100 mulheres e 99 homens com nível de escolaridade média, e 98 
homens e 100 mulheres com nível de escolaridade fundamental. Os testes foram aplicados em situação individual 
ou em grupos com não mais do que 15 examinandos, sendo solicitado aos examinandos que indicassem a ordem 
em que realizaram os desenhos, anotando o número correspondente à seqüência. Foram obtidas as freqüências 
relativas à seqüência e à seletividade. Os dados obtidos indicam que na amostra ocorreu uma maior flexibilidade e 
independência em relação à ordem em que os campos são desenhados à medida em que a escolaridade aumentou, 
sendo que os sujeitos com nível fundamental ficaram mais presos à ordem apresentada na folha do teste. No 
entanto, é importante ressaltar que, ainda que os examinandos com escolaridade fundamental tenham uma 
tendência a desenhar os primeiros e os últimos campos na ordem que aparecem, não se pode dizer que eles sigam 
sempre a ordem dos campos, pois a freqüência de seqüência rígida é bem menor do que a do campo 1 em primeiro 
lugar e das demais posições. 
 

Trabalho 2 

Título: 
EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DO WARTEGG NUM ESTUDO DE CORRELAÇÃO COM O RORSCHACH 
 
Autor: 
Ruy Roberto Ramon (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO) 
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Anna Elisa de Villemor Amaral (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
Devido à falta de estudos publicados que apresentem suficientes evidências de validade e precisão do teste 
Wartegg, e sua conseqüente suspensão de uso por parte do CFP, esse estudo procurou contribuir para o 
desenvolvimento dessa técnica, buscando evidências de validade do teste Wartegg, por meio da correlação com o 
Método de Rorschach - SC. Participaram dessa investigação 40 sujeitos voluntários, adultos, acima de 18 anos, 
pacientes ou não, independentemente do nível sócio-econômico e cultural, sexo ou escolaridade. O Teste de 
Wartegg e o Método de Rorschach foram aplicados individualmente em duas sessões. Na primeira, após 
estabelecido um rapport e assinatura do termo de consentimento, realizou-se a aplicação do Método de Rorschach. 
Na segunda sessão com cada participante, fez-se a aplicação do Teste de Wartegg, também individualmente. Para 
a análise dos resultados foram selecionadas quatro características a serem correlacionadas nos dois exames, 
sendo elas relacionamento interpessoal, controle emocional, ambição e adaptação a normas e regras. Todos os 40 
protocolos de Rorschach foram codificados pelos autores da pesquisa de acordo com o Sistema Compreensivo de 
Exner e posteriormente por um juiz independente. Realizou-se em seguida um estudo de precisão de codificação 
com uma amostra composta por 50% dos protocolos. Após, os dados foram lançados no programa RIAP-5 
(Rorschach Interpretive Assistance Program) para obtenção do sumário estrutural. Quanto ao Wartegg, 
estabeleceram-se categorias de respostas compostas pelos indicadores teoricamente relacionados às 
características a serem estudadas, pontuando-se 0 (zero) para presença do indicador e 1 (um) para ausência. Para 
a análise estatística foi utilizada a correlação de Spearman. Os resultados revelaram níveis de correlação 
satisfatórios para relacionamento interpessoal, adaptação a normas e controle emocional. Quanto à ambição, os 
resultados não foram significativos, supondo-se que tal divergência possa revelar uma possível diferença nas 
definições do construto em ambas as técnicas. 
 

Trabalho 3 

Título: 
WZT: UM ESTUDO DE VALIDADE E DE PRECISÃO 
 
Autor: 
Maria Cecilia de Vilhena Moraes Silva (PUC, SP) 
 
Resumo: 
Quanto à validade, investiga os modos perceptivo-associativo, associativo-projetivo e ativo-expressivo propostos por 
M. por Kinget; quanto à precisão, avalia a concordância entre avaliadores em relação a variáveis de execução 
(envolvimento e atmosfera) e variáveis complexas (recursos intelectuais; habilidades sociais; flexibilidade; 
organização; nível de aspiração; nível de energia; controle emocional; segurança; assertividade). O estudo sustenta 
a hipótese de que os atributos físicos dos estímulos do WZT são percebidos conforme sugerido por Ehrig Wartegg e 
M. Kinget, e que eliciam as associações esperadas. Constata que o Campo 2 oferece uma situação estruturada do 
ponto de vista do examinador, caracterizada pelo aspecto perceptivo-associativo do estímulo. Demonstra também a 
eficácia do Campo 2 para identificar a atitude frente à interação com o mundo e o tom emocional predominante em 
termos individuais, por gênero e por grau de controle, por meio da análise qualitativa dos títulos atribuídos aos 
desenhos. Constata também uma correlação de – 0,42 entre as posições dos campos 2 (afetividade) e 8 (base 
afetiva) na seqüência de execução, confirmando a associação entre esses dois campos. O instrumento discriminou 
diferentes tipos de envolvimento com a tarefa que refletem níveis distintos de controle sobre a expressão, o que 
constitui evidência de validade convergente-discriminante dos aspectos ativo-expressivo e associativo-projetivo. Foi 
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encontrada dependência significativa entre a variável Envolvimento e a escala de Desejabilidade Social do IFP 
(DS alto) pelo teste do qui-quadrado. A variável Atmosfera revelou aspectos pessoais mesmo nos casos de 
produção mais impessoal, discriminando os grupos identificados pelo IFP como DS baixo (associação com 
atmosfera negativa) e DS médio (associação com atmosfera positiva). A amostra de sexo feminino apresentou 
maior tendência à emoção expressiva, demonstrando que as mulheres da amostra brasileira deste estudo têm 
produção semelhante à observada por Kinget em uma amostra norte-americana da década de 1950. As diferenças 
de produção de acordo com o gênero merecem investigações mais profundas para as quais o WZT tem muito a 
contribuir. Os dados obtidos mostram que somente uma análise integrada, que envolva sensibilidade ao estímulo, 
características formais da execução, seqüência de execução dos desenhos e análise do conteúdo e dos títulos do 
WZT permite identificar aspectos mais significativos das atitudes subjacentes às tentativas de controle da expressão 
e de sua eficiência. Essa análise integrada permitiu ao WZT discriminar os grupos DS Médio e DS Baixo, que não 
são tratados diferencialmente pelo IFP, e identificar características do grupo DS Alto que vão além da mera 
constatação da tendência a se apresentar de modo socialmente favorável em uma situação específica. Neste 
estudo procurou-se usar não somente a análise estatística, mas principalmente os mesmos tipos de informação que 
o psicólogo utiliza no diagnóstico individual, dado que os coeficientes de validade, como apontam G. Meyer e outros 
(2001), podem subestimar a validade real dos instrumentos pesquisados. 
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PESQUISAS SOBRE A AVALIAÇÃO DA INTELIGÊNCIA 
 
Proponente: 
Irai Cristina Boccato Alves (INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA USP, SP) 
 
Resumo da mesa: 
A presente mesa apresenta resultados de pesquisas sobre a avaliação da inteligência com diversas técnicas. O 
primeiro trabalho apresenta um amplo estudo normativo com o Teste Goodenough-Harris com crianças de São 
Paulo. O segundo apresenta dados sobre a análise qualitativa do WISC-III. Os dois últimos são pesquisas 
realizadas com o Teste D.70, um mostrando diferenças entre grupos e o outro referente à validade do mesmo. 
 

Trabalho 1 

Título: 
ESTUDO NORMATIVO DO DESENHO DA FIGURA HUMANA NA AVALIAÇÃO GOODENOUGH-HARRIS EM 
CRIANÇAS DA CIDADE DE SÃO PAULO 
 
Autor: 
Helena Rinaldi Rosa (UNESP, SP) 
 
Resumo: 
O Desenho da Figura Humana tem sido bastante usado para avaliação cognitiva e de desenvolvimento infantil, 
sendo que um dos sistemas de avaliação mais conhecidos e mais empregados internacionalmente é o apresentado 
por Goodenough (1926) e revisado por Harris (1963), com critérios objetivos e de relativa facilidade de correção. O 
presente estudo teve por objetivo apresentar dados normativos para o Desenho da Figura Humana, segundo esta 
avaliação. O estudo realizou também a análise de variância, tendo como variáveis a idade, o sexo e o tipo de escola 
em que as crianças estavam matriculadas, esta última como indicativo do seu nível socioeconômico. A amostra foi 
composta por 1540 crianças, de 5 a 11,5 anos, de ambos os sexos, sorteadas de modo a compor uma amostra 
representativa de escolares da cidade de São Paulo. As crianças foram avaliadas individualmente, tendo sido 
solicitado apenas o Desenho de um Homem. Foram analisadas as variáveis: idade, sexo e tipo de escola que a 
criança freqüenta. As médias de pontos mostraram crescimento progressivo com a idade. Foi investigado se as 
faixas etárias mais adequadas para discriminar as grupos eram com amplitude de seis meses ou de um ano. As 
normas são apresentadas por idade, com amplitude de um ano. A análise de variância indicou diferenças 
significantes entre os sexos apenas na Educação Infantil e não houve diferenças entre os tipos de escola, talvez por 
o desempenho estar associado em maior grau a fatores maturacionais do que a ambientais. As normas na avaliação 
Goodenough-Harris são apresentadas em percentis, por idade e separadas por sexo apenas aos 5 e 6 anos. Os 
resultados da pesquisa foram comparados com os apresentados originalmente por Harris (1963) e por Alves (1979), 
para crianças pré-escolares da cidade de São Paulo. Concluiu-se que o sistema de pontuação do Desenho do 
Homem, conforme a proposta de Goodenough-Harris, é adequado para avaliação cognitiva das crianças da cidade 
de São Paulo, podendo ser empregado na triagem e avaliação psicológica infantil. 
 

Trabalho 2 

Título: 
A CONTRIBUIÇÃO DA ANÁLISE QUALITATIVA DO WISC-III NA COMPREENSÃO DAS DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM 
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Autores: 
Santuza Fernandes Silveira Cavalini (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFMU / IPUSP, SP) 
Ana Lúcia Teixeira de Sousa: CPF- (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFMU) 
Irai Cristina Boccato Alves (LITEP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA USP) 
 
Resumo: 
Na prática clínica, diante da elevada demanda de crianças com queixa de dificuldade de aprendizagem escolar, o 
psicólogo tem realizado diagnósticos e tomado decisões sobre encaminhamentos e intervenções terapêuticas ou 
educacionais, que inclui rotineiramente um dimensionamento das habilidades intelectuais da criança. Dentre os 
testes psicométricos de inteligência, a Escala Wechsler para crianças, em particular o WISC III, tem sido indicada 
freqüentemente para o exame destas crianças. Por meio da análise qualitativa/clínica do WISC III, segundo 
Zimmerman (1972), estudar o desempenho de crianças com e sem dificuldades de aprendizagem. Metodologia: 
Aplicação de 12 subtestes do WISC III (Figueiredo, 2002) em uma amostra composta de 20 meninos com idade 
variando entre 9 anos e 6 meses e 9 anos e 10 meses, cursando a 3ª série do Ensino Fundamental em escola 
pública. O grupo foi subdividido em dois, sendo o grupo 1 (G1) composto por 10 meninos com dificuldade de 
aprendizagem (GCDA) e o grupo 2 (G2) por 10 meninos sem dificuldade de aprendizagem (GSDA). Foi 
considerado, para fins de análise, desempenho igual ou abaixo a 7 pontos ponderados como resultado abaixo da 
média e igual ou acima a 13 pontos ponderados como resultados acima da média (Sattler, 1992). Resultados: Os 
resultados mostraram que o grupo com dificuldades de aprendizagem (GCDA) apresentou baixo desempenho nos 
subtestes Informação, Semelhanças, Código e Cubos indicando, segundo Zimmerman (1972), crianças nas quais a 
ansiedade e insegurança em relação ao conhecimento são freqüentes, assim como a rigidez nos processos de 
pensamento que são constantemente invadidos pela ansiedade. Sentimentos de fracasso e desconfiança em 
relação à sua produção também se evidenciaram, assim como dificuldade no controle dos aspectos mais 
impulsivos, comprometendo atividades que exigem concentração e atenção. O grupo sem dificuldade (GSDA), não 
apresentou resultados significativos quanto a estes aspectos. Conclusão: Os resultados obtidos permitem-nos 
confirmar o quanto a aplicação de conhecimentos acerca dos processos cognitivos e afetivos oferecem ferramentas 
ao clínico em seu diagnóstico. A análise qualitativa dos resultados do WISC III, possibilita verificar em que medida o 
rendimento escolar de uma criança se encontra afetado por variáveis importantes da personalidade e de que forma 
a intervenção pode ser realizada a fim de auxiliá-la a superar suas dificuldades. 
 

Trabalho 3 

Título: 
RELAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO ACADÊMICO E O TESTE D.70 
 
Autores: 
Simone Ferreira da Silva Domingues (UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, SP) 
Irai Cristina Boccato Alves (LITEP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA USP) 
 
Resumo: 
O presente trabalho investiga a relação entre os escores no teste D.70 e o rendimento acadêmico de alunos de uma 
universidade particular de São Paulo. O D.70 é um instrumento que avalia a inteligência geral não verbal, que foi 
publicado pela primeira vez no Brasil em 1988 e reeditado em 1996. Os itens do teste são apresentados sob a forma 
de uma seqüência de pedras de dominós, em que o examinando deve determinar quais os valores correspondentes 
ao dominó que completa a seqüência. É um teste utilizado predominantemente em seleção de pessoal para adultos 
com escolaridade superior. Participaram da amostra 62 estudantes dos cursos de Geografia e de Enfermagem de 
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uma Universidade particular da cidade de São Paulo. O grupo de universitários foi formado por voluntários que 
aceitaram participar da pesquisa. Do total de participantes 69,4% foram mulheres e 30,6% foram homens. O 
instrumento foi aplicado na forma coletiva em sala de aula pelo professor da disciplina de avaliação psicológica de 
acordo com as instruções padronizadas descritas no manual do teste. Como critério do rendimento escolar foram 
utilizadas as notas dos alunos, de acordo com as avaliações realizadas pelos seus professores. A partir da 
avaliação semestral de cada disciplina foi calculada uma média global do aluno, resultando em um índice médio de 
rendimento acadêmico. Os resultados indicaram uma correlação moderada de 0,421 significante (p <0,001) entre os 
resultados no D70 e a média de rendimento acadêmico dos alunos. Apesar da correlação obtida ser considerada 
moderada pode-se perceber que este instrumento apresentou um potencial preditivo para a presente amostra. 
Embora esse estudo não objetive um julgamento definitivo sobre a validade do instrumento, a partir dos resultados 
foi possível verificar, que o fator geral avaliado pelo D.70 é um componente importante no rendimento acadêmico, 
embora não possa explicar toda a variabilidade relacionada a esta avaliação, em que interferem também fatores 
motivacionais e emocionais, além de outros relacionados aos critérios estabelecidos pelas disciplinas cursadas para 
atribuição de nota pelo professor. 
 

Trabalho 4 

Título: 
DADOS COMPLEMENTARES DA PADRONIZAÇÃO DO TESTE D.70 
 
Autor: 
Irai Cristina Boccato Alves (LITEP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA USP, SP) 
 
Resumo: 
O Teste D.70 é um teste de fator G da inteligência, construído na França como uma forma paralela ao D.48. É 
composto de 44 itens e 4 exemplos, que apresentam um conjunto de figuras de pedras de dominós, em que o 
examinando deve descobrir qual o número de pontos que deve ter cada metade do dominó, que completa uma 
seqüência, e anotar os algarismos correspondentes nos espaços reservados da folha de respostas. No Brasil este 
teste foi publicado em 1988 e reeditado em 1996. Este trabalho pretendeu verificar como as variáveis, sexo, nível de 
escolaridade, tipo de escola, turno escolar e Estado do país afetam os resultados no D.70. A amostra desta 
pesquisa foi composta de 2108 estudantes, sendo 142 de Ensino Médio e 1966 de Ensino Superior. O grupo de 3o 
grau foi proveniente de 18 universidades, de três estados (SP, PR e MG) de 19 diferentes cursos. O grupo de 
Ensino Médio foi obtido em duas escolas, uma escola estadual de ensino regular, do Estado de São Paulo, e uma 
escola de ensino médio técnico em enfermagem, do Estado do Paraná. As idades variaram de 15 a 69 anos, com 
média de 24 anos e desvio Padrão de 6,9. As aplicações foram coletivas e com o limite de tempo de 25 minutos. Os 
resultados indicaram diferenças significantes nas médias de pontos entre os sexos e entre as médias do 2o e 3o 
graus, da mesma forma que nas tabelas obtidas em 1988. Quanto ao tipo de escola, foi observado que para o 
ensino superior, as médias das escolas públicas foram superiores às das particulares e os alunos do período diurno 
tiveram médias maiores do que os do noturno. No caso do ensino médio, as duas escolas eram diurnas. Em relação 
aos Estados, para o ensino superior não foram encontradas diferenças entre as médias dos estudantes de São 
Paulo e de Minas Gerais, mas estes dois Estados tiveram médias maiores do que as do Paraná. Este último 
resultado deve ser considerado com cautela, pois a amostra do Paraná foi obtida em uma única universidade 
particular, e não poder ser considerada como representativa da população. Foram construídas novas normas em 
percentis, para cada grau de escolaridade e sexo. 
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POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO CLÍNICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NA 
CONTEMPORANEIDADE 

 
Proponente: 
Francisco Ramos de Farias (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO, RJ) 
 
Resumo da mesa: 
A intervenção clínica requer procedimentos preliminares mediante a apreciação crítica da situação pela avaliação 
psicológica. No cotidiano, a expressão “diagnóstico psicológico” circula em linguagem corrente. No entanto, existem 
fundamentos específicos de saberes distintos para o diagnóstico. Na atualidade, campos diferenciados dos 
acontecimentos psíquicos requerem avaliações singulares. Refletimos sobre a prática clínico, destacando a 
avaliação de aspectos neuropsicológicos e do delinqüente, em função de premissas éticas e aspectos práticos. 
 

Trabalho 1 

Título: 
A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA E O DIAGNÓSTICO DO TDAH 
 
Autor: 
Ana Lúcia de Alencar Pereira (CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA - UNIPE, PB) 
 
Resumo: 
O objetivo deste trabalho consiste em mostrar, através de dois casos clínicos, a contribuição da avaliação 
psicológica de aspectos neurológicos, ou seja, a modalidade recente, no campo da Psicologia, de avaliação 
conhecida pela terminologia “avaliação neuropsicológica”, para o diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH). Consideramos que o diagnóstico deve ser essencialmente clínico, o que significa que não 
pode ser feito isoladamente por nenhuma escala ou teste. Isso quer dizer que embora seja utilizado o instrumental 
psicológico disponível para aferição das qualidades psíquicas, faz-se necessário uma atenta escuta clínica. 
Somente uma avaliação psiquiátrica adequada, juntamente com os exames complementares e demais dados 
colhidos com o paciente pode constatar a existência ou não do transtorno. O Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) vem sendo atualmente a dificuldade associada à origem do fracasso escolar mais 
amplamente divulgada na mídia. Mesmo sendo inegável que muitas crianças apresentem esse quadro – quando 
apropriadamente diagnosticado – devemos levar em conta que, numa visão psicopatológica mais ampla, o processo 
da atenção envolve uma interação complexa de funções, e que o déficit consiste num quadro sindrômico, e não em 
uma doença específica. Assim, o déficit de atenção pode se manifestar como um sintoma secundário a vários 
distúrbios e circunstâncias, e não apenas como um transtorno primário. Em casos clínicos específicos de crianças 
em idade escolar pudemos constatar contradições entre as avaliações realizadas a partir do uso de escalas 
específicas como a de Benczik e outras baseadas em critérios neuropsicológicos no WISC III que se correlacionam 
especialmente com TDAH, assim como nos critérios do DSM IV. Em um dos casos analisados a deficiência mental 
leve diagnosticada contribuía para que a criança se mostrasse desatenta porque não compreendia questões 
complexas. Em outro caso, conflitos emocionais, familiares e ausência de limites, e consequentemente a dificuldade 
em se submeter à autoridade explicavam a desatenção e a hiperatividade. Existem ainda crianças em que a função 
atencional encontra-se primariamente desequilibrada, e são essas as que respondem melhor a terapias específicas; 
no entanto, são minoria. Como a mídia vem divulgando a versão de que o TDAH seria uma doença cerebral 
específica cujo tratamento se daria quase que exclusivamente através de drogas, tende a criar nas famílias e nos 
agentes da escola uma forte expectativa de resolver a questão de forma imediatista. Considerou-se ainda que a 
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dinâmica familiar, muitas vezes com excessos de preocupações e eventuais conflitos, possa ter um impacto no 
desenvolvimento destas crianças levando-os a sentimentos de inadequação e insegurança. Em síntese, é 
imprescindível no estabelecimento de uma estratégia terapêutica, determinar se há co-morbidade com outros 
déficits cognitivos ou transtornos específicos do aprendizado. 
 

Trabalho 2 

Título: 
A DIMENSÃO DIAGNÓSTICA E SEUS EFEITOS NO CAMPO CLÍNICO 
 
Autor: 
Cristina Monteiro Barbosa (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ, RJ) 
 
Resumo: 
A existência da prática clínica na psicologia teve seu ponto de partida na clínica médica. Não se pode negar que a 
descoberta de Freud no final do século XIX sobre existência de determinados sintomas sem causa orgânica 
inaugurou um novo momento na história. Entretanto, a clínica médica sempre sustentou um modo de balizamento 
próprio determinado pela relação existente entre o diagnóstico e a escolha do tratamento apropriado. Ou seja, no 
universo da clínica médica um diagnóstico presentifica um ato médico que tem como objetivo: 1) observar e 
determinar a natureza de uma afecção referente a uma semiologia, 2) classificar e localizar um estado patológico no 
quadro de uma nosografia existente. O médico antes de estabelecer um diagnóstico realiza uma investigação 
variada utilizando recursos como a anamnese (que possibilita colher uma gama de informações) e o exame físico do 
doente com o auxílio de instrumentos e técnicas específicas de seu campo de atuação. Na clínica médica, para 
obter sucesso no tratamento, são realizadas correlações entre sintomas específicos apresentados pelos doentes e o 
diagnóstico identificado tendo como princípio que a eficácia do tratamento depende desta relação causalista. Se a 
psicologia de alguma forma envereda por esse modelo médico, em parte observando o fenômeno e estabelecendo 
critérios definidos para avaliá-lo a partir de técnicas e instrumentos psicométricos capazes de propiciar a 
classificação diagnóstica ou, em parte traçando critérios de avaliação clínica utilizando entrevistas, testes projetivos 
e outras estratégias para avaliar o sujeito de forma sistemática e orientada para a resolução de problemas, a 
psicanálise, contudo, segue uma trajetória diferente da medicina e da psicologia. Sustenta que não há uma 
causalidade psíquica que possa ser determinada porque entre causa e efeito não há uma regularidade estável que 
permita estabelecer previsões ou universalizar resultados como na biologia. Desse modo, a singularidade do 
sintoma apresentado pelos pacientes é destacada na construção de cada caso clínico evidenciando a lógica 
desconcertante dos processos inconscientes, pois é a partir do saber sobre a subjetividade, construída pelo próprio 
sujeito a partir do dispositivo analítico, que a psicanálise se pauta. O diagnóstico é a condição preliminar da prática 
clínica, pois para a psicanálise a condução do tratamento necessita de uma avaliação que, no entanto, possui 
implicações com a experiência de análise. Ou seja, não é possível estabelecer um diagnóstico a priori, pois este só 
poderá ser circunscrito com um certo tempo de análise em função da especificidade dos processos inconsciente 
postos à luz pela via de uma escuta. São entrevistas preliminares que antecedem a avaliação diagnóstica 
sublinhando a importância do discurso livre. Assim, estabelecer um diagnóstico só é possível a partir de um exame 
do caso e seu desenvolvimento, por vezes difícil de ser revelado. Temos, então, na práxis psicanalítica uma posição 
ética a ser definida em função da existência de uma estrutura subjetiva, que define a lógica do sintoma que se 
exprime naquele que fala, que necessita ser diagnosticada. Eis a ética do bem dizer, pautada na singularidade do 
sujeito, que nega qualquer possibilidade de tornar universal a conduta humana. 
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Trabalho 3 

Título: 
ABORDAGEM HISTÓRICA NA AVALIAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DA PRÁTICA JURÍDICA 
 
Autor: 
Francisco Ramos de Farias (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO, RJ) 
 
Resumo: 
Com o avanço do progresso científico o diagnóstico de delinqüência encobriu-se de densa névoa de incertezas 
principalmente nas esperanças do século XIX de alcançar um conjunto de características do perfil do criminoso, pois 
a fragmentação que atravessa o sujeito na contemporaneidade fractalizou as relações com o crime, principalmente 
no cenário do século XX, que assistiu a banalização de ações que vão de encontro aos umbrais firmados pela lei. 
Em virtudes dessas transformações, os instrumentos psicológicos têm de ser repensados para traçar balizadores 
que demarquem as nuanças subjetivas do criminoso. Como o psicólogo se posiciona, nesse cenário, no exercício 
de sua prática? Para responder essa indagação faz-se mister analisar o processo favorecedor da tolerância social 
para o mal e a injustiça. Estamos salientando que discutir as demandas contemporâneas da avaliação psicológica 
no campo das práticas jurídicas, exige traçar os estatutos da Psicologia e repensar o diálogo com o Direito. Uma 
circunscrição histórica sugere que a partir do desenvolvimento da noção de individualismo, no século XVII, o 
interesse do campo jurídico deslocou-se da ordem divina para centrar-se no âmbito do humano. Disso resultam as 
primeiras contribuições do saber psicológico para as ciências jurídicas. O advento da ciência moderna, fundada por 
Galileu e Descartes, que conheceu seu zênite com Newton e Kepler remodelou profundamente a relação do homem 
com o saber, trazendo à baila a questão subjetiva e apresentando ao mundo nova leitura do homem como ser 
pensante que passou a ser compreendido pelos critérios da razão matemática que explica a sua natureza e 
possibilita a compreensão de si e do mundo. Desse projeto resultou a construção de um homem independente, de 
livre arbítrio e, no campo jurídico, o jusnaturalismo, doutrina que considera o estado natural como o verdadeiro 
estado do homem. De inspiração empirista tem-se a defesa da existência dos direitos naturais utilizados para a sua 
proteção. Mas, as idéias dessa nova ordem defrontaram-se com um cenário de contradições marcado por 
desigualdades sociais e injustiças. Diante desses impasses recorre-se à Biologia para explicar as diferenças 
evidenciadas nos laços sociais e também compreender da loucura com a concepção de degeneração que será a 
explicação para os “desviantes” da norma social. Daí foi um passo rápido para, nos séculos XVIII e XIX, se construir 
procedimentos com ênfase no exame do criminoso no sentido de encontrar uma essência, no homem, que explique 
seus desajustes bem como os problemas sociais. Desse empreendimento surgiu a idéia de correspondência entre o 
físico e o psíquico em que se buscava interpretações considerando aspectos físicos e traços hereditários, sendo o 
delito compreendido como uma doença. Mas, no século XX, a Psicologia, a partir das influencias do materialismo 
histórico, redimensiona essa questão considerando o homem como a expressão de uma totalidade histórico-social. 
Nesse sentido, o papel do psicólogo, no campo jurídico, é incluir nos autos do processo judicial a realidade 
psicológica das vitimas despercebida pela realidade jurídica. Assim a avaliação psicológica amplia o horizonte das 
provas periciais. Eis a árdua tarefa do processo diagnóstico do criminoso na contemporaneidade. 
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PROBLEMAS NA ADAPTAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS PARA ADULTOS IDOSOS 
 
Proponente: 
António M. Diniz (INSTITUTO SUPERIOR DE PSICOLOGIA APLICADA - PORTUGAL) 
 
Resumo da mesa: 
É sabido que os adultos idosos diferenciam-se dos demais grupos populacionais, em termos biológicos, psicológicos 
e sociais.  Com base nas directrizes da International Test Commission para a adaptação de testes, discutem-se as 
dificuldades na adaptação de questionários para esse grupo populacional e formas de as ultrapassar, ilustrando 
esse processo com a apresentação de dois estudos realizados com adultos idosos portugueses. 
 

Trabalho 1 

Título: 
ADAPTAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS PARA ADULTOS IDOSOS:  DIFICULDADES E SUA ULTRAPASSAGEM 
 
Autor: 
António M. Diniz (INSTITUTO SUPERIOR DE PSICOLOGIA APLICADA - PORTUGAL) 
 
Resumo: 
As teorias do desenvolvimento do ciclo-de-vida humano trouxeram para primeiro plano a especificidade bio-psico-
social do adulto idoso, e isto aconteceu num movimento que acompanhou o aumento da esperança de vida das 
populações nas sociedades ocidentais.  Em consequência destes factos, temos hoje esse grupo populacional com 
bastante expressão demográfica e um conhecimento das suas características que justificam uma especial atenção.  
Em particular, e no âmbito da avaliação psicológica, o destaque vai para a construção e adaptação de instrumentos 
adequados à mensuração de constructos relevantes para a investigação e intervenção junto do adulto idoso.  São 
discutidas as dificuldades existentes na adaptação de questionários para adultos idosos e as formas de as 
ultrapassar, tendo por base as directrizes da International Test Commission para a adaptação de testes e a 
experiência dos autores neste domínio de investigação.  Por razões ético-deontológicas e também instrumentais, 
coloca-se a priori a questão da forma de administração dos questionários, a qual condiciona todo o processo que 
visa a sua adaptação.  Defende-se o recurso à hetero-administração dos mesmos, substituindo a situação anódina 
de recolha de dados, tão valorizada em psicometria, pelo relacionamento interpessoal com o entrevistador, tão 
comum na avaliação psicológica.  Discutem-se as já bem conhecidas desvantagens deste método, por contraponto 
ao seu potencial e virtudes.  Realça-se a importância das fases pré e pós-administração da prova para, 
respectivamente, suscitar respostas genuínas e controlar eventuais efeitos indesejáveis gerados pelo confronto do 
adulto idoso com certas temáticas inerentes aos constructos avaliados (e.g., ansiedade face à morte, bem-estar 
subjectivo).  Destacam-se, ainda, com ilustrações:  (1) os problemas ligados ao processo de tradução de itens e à 
adaptação de itens já escritos na língua dos respondentes, cuja redacção deve contemplar cabalmente as 
diferenças linguísticas, psicológicas e culturais dos adultos idosos;  (2) os problemas ligados à falta de familiaridade 
com a tarefa a realizar, minimizáveis através de um pré-teste (reflexão falada) junto de pequenos grupos de adultos 
idosos;  (3) os problemas ligados ao processo de amostragem, obviáveis através do recurso a estratégias múltiplas 
de selecção de voluntários para a participação nos estudos;  (4) os problemas de sobreposição dos constructos 
avaliados que justificam, ou não, a continuidade do processo de adaptação, avaliáveis mediante o recurso à analise 
factorial confirmatória de modelos alternativos ao modelo originalmente representado através do questionário;  e, (5) 
problemas de dimensão e representatividade das amostras, avaliáveis através do método de análise multi-amostra 
da estrutura factorial do modelo resultante do processo mencionado no ponto anterior. 
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Trabalho 2 

Título: 
ADAPTAÇÃO PARA ADULTOS IDOSOS PORTUGUESES DA POSITIVE AND NEGATIVE AFFECT SCHEDULE 
 
Autor: 
Nuno Maria Bleck da Silva Amado (ISPA, PORTUGAL) 
 
Resumo: 
A Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) é uma das provas mais usadas na mensuração dos afectos, 
tendo sido traduzida e adaptada para várias línguas.  A sua utilização tem sido feita em diversos contextos de 
investigação, destacando-se o seu emprego no estudo da componente afectiva do Bem-Estar Subjectivo.  A PANAS 
é constituída por 20 adjectivos, 10 de valência positiva (PA) e 10 de valência negativa (NA), com forma de resposta 
tipo-Likert de 5-pontos.  Perseguindo o objectivo de a adaptar para os adultos idosos portugueses, foram realizados 
dois estudos sequenciais.  Em ambos usaram-se processos não probabilísticos de amostragem (de conveniência, 
intencional via informantes privilegiados e intencional de tipo snowball) e, considerando as características 
particulares do idoso, a prova foi hetero-administrada.  O primeiro, foi um estudo exploratório com uma amostra de 
145 adultos idosos voluntários com idades compreendidas entre os 65 e os 98 anos (M = 76).  Devido às diferenças 
culturais e linguísticas, bem como à especificidade da população em que seria aplicada, a tradução da PANAS 
mereceu cuidados especiais.  Recorreu-se a dois tradutores bilingues, foi feita uma retroversão das versões 
traduzidas, e escolhidos, quando em dúvida, os termos em português mais adequados a uma população sócio-
culturalmente pouco diferenciada.  Os tradutores responderam às versões original e traduzida, sem diferença nos 
resultados.  A prova foi aplicada duas vezes:  uma com a instrução “Tem-se sentido assim hoje?”, avaliando o 
afecto-estado;  outra com a instrução “Tem-se sentido assim normalmente?”, avaliando o afecto-traço.  Esta última 
modalidade de administração mostrou-se mais adequada.  Nessas aplicações, verificou-se que muitos adultos 
idosos não conheciam o significado de certos adjectivos, tendo-se procedido à sua elucidação via sinónimos.  No 
segundo estudo participaram 580 adultos idosos voluntários residentes em meio urbano (n = 485) e em meio rural (n 
= 95), com idades compreendidas entre os 65 e os 100 anos (M = 78).  Com base no primeiro estudo foram 
renomeados seis adjectivos para que a PANAS se revelasse mais adequada ao contexto sócio-cultural dos adultos 
idosos portugueses, nomeadamente à matriz católica da sua cultura, e aplicou-se apenas a versão traço da prova.  
Procedeu-se à sua análise factorial confirmatória, através do método de máxima verosimilhança, com recurso ao 
Satorra-Bentler scaled chi-square.  Testaram-se quatro modelos, assumindo:  a ortogonalidade entre PA e NA;  a 
correlação entre PA e NA;  a correlação entre PA e NA com dois factores integrados (Receoso e Angustiado);  e, a 
correlação entre PA e NA com três factores integrados (Zangado, Medroso, Perturbado).  Este último foi o que 
revelou melhor ajustamento.  Contudo, em virtude do ajustamento obtido para o modelo não ser cabalmente 
aceitável, ele foi novamente testado com recurso à técnica de amostragem por simulação bootstrap (100 amostras 
de 50% dos participantes).  Só assim o modelo se mostrou adequado para descrever o domínio em análise, o que 
indica a necessidade de dar continuidade ao projecto de adaptação para adultos idosos da versão portuguesa da 
PANAS. 
 

Trabalho 3 

Título: 
ADAPTAÇÃO PARA ADULTOS IDOSOS DA VERSÃO PORTUGUESA DA SEXUAL ATTITUDES SCALE 
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Autor: 
Nuno Miguel Patacho Conchinha Lopes Margalha (ISPA- INSTITUTO SUPERIOR DE PSICOLOGIA APLICADA - 
LISBOA - PORTUGAL) 
 
Resumo: 
O estudo das atitudes sexuais tem-se centrado na identificação de diferenças de género, em detrimento das 
diferenças etárias.  Presumindo, por razões de ordem sócio-histórica e cultural, a especificidade das atitudes 
sexuais no adulto idoso, este estudo visou a adaptação para adultos idosos da versão portuguesa da Sexual 
Attitudes Scale (SAS).  Esta prova, bastante usada no estudo das atitudes sexuais, foi construída com uma amostra 
de jovens adultos anglófonos e adaptada para Portugal com uma amostra de estudantes universitários.  A SAS é 
constituída por 43 itens de resposta tipo-Likert de 5-pontos, os quais se distribuem por quatro factores:  (1) 
Permissividade, relacionado com a sexualidade ocasional e a diversidade de parceiros;  (2) Práticas Sexuais, 
relacionado com o planeamento familiar e a sexualidade não convencional;  (3) Comunhão ou sexualidade 
idealística;  e, (4) Instrumentalidade ou sexualidade biológica.  A prova foi hetero-administrada dadas as 
características particulares do adulto idoso mas, para minimizar efeitos de desejabilidade social, foi-o por 
entrevistadores do mesmo género dos inquiridos.  Este processo desenvolveu-se através da aplicação da prova 
junto de dois pequenos grupos de adultos idosos, maioritariamente analfabetos, um de meio rural (n = 8) e outro de 
meio urbano (n = 7).  A partir da reflexão falada com os participantes, sinalizaram-se problemas de compreensão em 
mais de metade dos itens da prova (24), os quais foram alvo de uma análise semântico-lexical.  Fez-se uma nova 
redacção desses itens, seguindo uma lógica minimalista assente na substituição de certas palavras mais eruditas 
pelos seus sinónimos mais coloquiais.  Através do recurso a sete juizes independentes, ficou consensualmente 
definido o conteúdo dos itens e também que eles só seriam apresentados aos adultos idosos que não 
compreendessem os originais.  A prova foi aplicada numa amostra de 301 adultos idosos voluntários (leque etário = 
65-98 anos;  M = 76) residentes em meio rural (n = 150) e em meio urbano (n = 151), seleccionados através de 
processos não probabilísticos de amostragem (de conveniência, intencional via informantes privilegiados e 
intencional de tipo snowball).  Usou-se a análise factorial confirmatória para testar a estrutura da SAS, seguindo 
uma lógica de geração de modelos e o método de estimação por máxima verosimilhança, mas com recurso ao 
Satorra-Bentler scaled chi-square.  Comparou-se o modelo oblíquo original de quatro factores com um de cinco 
factores (factor Permissividade bi-partido:  sexualidade ocasional e diversidade de parceiros) e este último ajustou-
se melhor.  Contudo, para a obtenção de níveis adequados de significância estatística e parcimónia do modelo, 
houve que excluir 11 itens, tendo ficado o factor Práticas Sexuais unicamente com os itens relacionados com o 
planeamento familiar.  As modificações realizadas na adaptação portuguesa da SAS, validada com jovens adultos, 
mostraram a necessidade da sua adaptação para adultos idosos.  As diferenças encontradas são discutidas à luz de 
aspectos de ordem sócio-histórica e cultural com marcada influência geracional entre os portugueses e, ainda, de 
questões relativas ao processo de hetero-administração da prova.  Por fim, em virtude das limitações extrapolativas 
dos resultados obtidos, sugere-se a forma de dar continuidade ao trabalho de adaptação para adultos idosos da 
versão portuguesa da SAS. 
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PROGRESSOS DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO ÂMBITO CLÍNICO: ESTRATÉGIAS, 
POLÍTICAS E QUESTÕES ÉTICAS 

 
Proponente: 
Cristina Monteiro Barbosa (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ, RJ) 
 
Resumo da mesa: 
Discute-se os procedimentos da avaliação psicológica do sofrimento psíquico diante da possibilidade de formulação 
de hipótese diagnóstica visando à derivação: tratamento, indicação de outras estratégias de intervenção clínica. 
Considera-se os instrumentos de avaliação como auxílios técnicos imprescindíveis à montagem diagnostica, sem 
negligenciar aspectos éticos do processo de avaliação e das condições subjetiva. O foco recai na consideração dos 
alcances e limites da utilização dos instrumentos psicológicos no âmbito clínico. 
 

Trabalho 1 

Título: 
A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COMO POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE ARRANJOS SUBJETIVOS 
 
Autor: 
Cristina Monteiro Barbosa (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ, RJ) 
 
Resumo: 
Contextualizar o campo da avaliação psicológica como modo de produção de arranjos subjetivos implica em discutir 
as demandas contemporâneas evidenciadas pelos serviços de psicologia, tanto em relação à clínica em seus 
diversos aspectos, quanto em relação à condição de saber cientifico produzido. Grandes transformações operaram 
na tessitura social produzindo mudanças em diversos campos que incidem diretamente sobre o sujeito, como a 
revolução técnico-científica. Esse novo cenário, no qual habita um novo sujeito atravessado por questões 
contemporâneas, nos mostram que os fatores políticos e sociais não podem ser deixados de lado na discussão 
clínica, pois dão pertinentes ao modo de existir no mundo. Na contemporaneidade surgiram novos sintomas, ou 
seja, novas formas de respostas do homem aos seus conflitos se apresentam no âmbito da clínica: depressão, 
consumo desmedido, esvaziamento subjetivo entre outras modalidades de gozo que imputam sofrimento ao sujeito. 
Essas manifestações subjetivas, que não se reduzem a um efeito orgânico e muito menos a um déficit por se 
apresentarem como expressões psíquicas diversas devem ser avaliadas, levando-se em conta as diferenças 
discursivas. A avaliação clínica a partir de uma escuta associada à utilização de instrumentos psicológicos cria 
possibilidades de construção de saber que poderá redimensionar a posição subjetiva no gerenciar do seu sofrimento 
produzindo novas formas de laços sociais. Considera-se importante investigar e avaliar a historia de vida do sujeito 
que busca ajuda a partir de uma psicoterapia tanto no que se refere à posição desejante quanto em relação à 
historicidade que produz o atravessamento do adoecer psíquico. A demanda de atendimento psicoterápico também 
aponta para a necessidade de investigação e avaliação das questões que envolvem o sujeito e refletem sua posição 
frente à vida e seus cortes, tendo como propósito possibilitar a reoorganização frente aos sintomas pelo saber 
produzido pelas intervenções clínicas durante o processo de psicoterapia. Assim, as intervenções psicológicas, 
considerando a singularidade do sujeito e dando importância ao saber que será construído pelo mesmo, poderá 
propiciar uma ação sobre a doença, ou seja, sobre as questões que o afeta produzindo novos arranjos subjetivos. 
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Trabalho 2 

Título: 
A PRODUÇÃO DE “IMAGENS PSÍQUICAS” DECORRENTE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NA CLÍNICA 
 
Autor: 
Francisco Ramos de Farias (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO, RJ) 
 
Resumo: 
A necessidade de agir sobre o psiquismo responde pela a criação de instrumentos de avaliação visando o 
conhecimento do terreno onde intervir. Provas psicológicas foram produzidas para condições de manipulação 
combinada das “imagens psíquicas” em situações artificialmente forjadas. Isso representou um abuso do poder 
devido à construção, as vezes, rígida de aparelhos de intervenção. O diagnóstico seria o passo precedente a 
qualquer procedimento de intervenção clínica, com a finalidade de reconhecer aspectos psíquicos mórbidos. Tal 
necessidade justificava-se em razão de: circunscrever a doença, sua gravidade e o prognóstico; decidir o 
empreendimento terapêutico adequado a situação; avaliar as condições do sujeito em suportar um tratamento; 
tomar medidas necessárias ao bem-estar; decidir pelo isolamento do doente do contexto familiar e social, e, as 
expectativas relativas ao desenrolar do tratamento ao lado do recrudescimento dos sintomas. Por isso, uma 
avaliação deve preceder à primeira aproximação clínica, mas sem encerrar o sujeito numa categoria de enfermidade 
psíquica, nem o avaliador aprisionar-se nela, acreditando que viver e adoecer sejam dois quadros estanques. 
Pensar a avaliação psicológica clínica exige definir o psicológico e qual a referência diante da realização de uma 
avaliação. O termo clínico alude aos fenômenos psíquicos mórbidos, sendo essa a particularidade norteadora do 
empreendimento da avaliação. A idéia de que o homem é dotado de atividade psíquica reporta ao pensamento 
aristotélico em que o psíquico é a atividade anímica que aciona a matéria. Mas, o entendimento de que o psiquismo 
adoece é recente ainda encoberta de enigmas encerrados e obscurantismo. O projeto de avaliação psicológica, tem 
sua matriz no advento da ciência moderna, momento em que Galileu contrariando a física aristotélica afirmou o 
movimento da terra e Descartes enuncia ao mundo que o sujeito pensa. Disso resulta que o sujeito, na sua 
dimensão reflexiva, é imbuído de responsabilidade, engendrando-se outro posicionamento ético. Além disso, ocorre 
a reformulação geral do sistema do mundo com o estabelecimento da ciência calcada no cálculo matemático sobre 
a natureza e não mais sobre a descrição. Processo semelhante ocorreu no tratamento destinado à abordagem do 
subjetivo com o empreendimento de circunscrever os fenômenos psíquicos por grandezas matemáticas. Assim, o 
paradigma cartesiano rompeu com a tradicional visão de que a realidade psíquica seria acessível aos sentidos. Daí 
o acesso à dinâmica psíquica será realizado pela mediação de una grandeza matemática para expressar uma 
qualidade. Registra-se a passagem da prática calcada na experiência para a episteme centrada na racionalidade 
matemática. Ao invés dos sentidos para apreensão do mundo, entra em cena a tecnologia. O progresso que 
inspirou a avaliação psicológica na clínica, somente pode ser referido à construção de saber de pretensão científica 
em decorrência da fundação da ciência moderna. Desse modo, o processo de avaliação psicológica, deve 
considerar os acidentes produzidos e revelados pelo sujeito na sua existência. O grande desafio no campo da 
clínica consiste em delimitar qual o objeto de avaliação. Trata-se de uma posição sem unanimidade, pois a 
psicologia é o espaço teórico caracterizado pela diversidade de correntes teóricas. 
 

Trabalho 3 

Título: 
A PERÍCIA PSICOLÓGICA EM VARAS DE FAMÍLIA: UMA LEITURA CLÍNICA 
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Autor: 
Rita Maria Manso de Barros (UNIRIO E UERJ, RJ) 
 
Resumo: 
A Justiça vem recorrendo, cada vez mais, aos técnicos das mais variadas áreas em busca de respaldo para as suas 
sentenças. O processo de perícia psicológica exige não só estar ciente do que foi relatado como também do que 
ficou oculto na torrente de palavras. Todos sabemos que os seres humanos tendem a omitir, ocultar, deturpar os 
fatos de acordo com os seus interesses, que nem sempre são conscientes. Mesmo quando estão dispostos a 
colaborar e a contar sua versão dos fatos, ainda assim fatores inconscientes interferem em seus relatos se 
imaginam que algo dito poderá prejudicar a si próprios ou a um ente querido. Independentemente dos quesitos 
feitos, em uma boa parte dos processos as partes não os confeccionam, a perícia psicológica estabelece ela própria 
questões, sendo feita no sentido de fornecer um instrumento de apoio técnico para os juízes na elaboração de suas 
sentenças. Para responder a um único quesito, todo o processo de perícia é feito. Na verdade, primeiro é feita a 
perícia e só depois são respondidos os quesitos formulados pelas partes. Cada perícia é um trabalho de pesquisa e 
estudo. Pesquisa-se a dinâmica psíquica de cada sujeito envolvido, dele com cada um dos outros membros da 
família, a dinâmica familiar da família desfeita, ou, se necessário, a dinâmica das famílias refeitas. A pesquisa 
envolve também o estudo de autores do campo, a psicologia, em especial da teoria psicanalítica, que contribuíram 
de maneira específica sobre a matéria. Ressalto a responsabilidade ética do trabalho do perito. Um perito deve 
escutar sem se envolver emocionalmente com o que ouve e isto não se consegue da noite para o dia, nem 
pesquisando em livros, tampouco por um exercício de força de vontade. Poderosos fatores inconscientes interferem 
na escuta de profissionais. É preciso então um longo trajeto no reconhecimento destes fatores para serem 
conhecidos, considerados e, desta forma, neutralizados. Todo aquele que passou pela formação psicanalítica 
(análise pessoal, supervisão e estudo) conhece seu Acheronta (o inferno da mitologia grega clássica) e está 
relativamente livre de sua interferência, seu inconsciente é tornado íntimo de sua consciência. Isto é fundamental 
para que não se tome partido por nenhuma das partes envolvidas mas que se busque a verdade para cada uma 
delas. Muitas vezes os destinos de crianças estão na mão de peritos, e este é o ônus maior de nosso trabalho. É 
com a nossa compreensão dos sujeitos envolvidos nos processos que os juízes, curadores de menores, advogados 
contam, quando precisam, para que possam fazer Justiça. Lembrando Aristóteles, acredito que o meio termo é 
sempre o melhor caminho. Há critérios que a ética profissional nos impõe no exercício de uma perícia. Assim, é bom 
lembrar que grande parte do que é dito nas entrevistas fica restrito ao âmbito do consultório, ou então estaríamos 
fazendo uma investigação meramente policial, com uso de gravador, em salas com espelhos escondendo outras 
testemunhas. Utilizamos apenas o que for essencial para o esclarecimento do caso. Cuidamos para não expor 
desnecessariamente e publicamente as entranhas dos sujeitos envolvidos. 
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RORSCHACH E AUTOPERCEPÇÃO EM MULHERES COM TRANSTORNO 
ESQUIZOFRÊNICO, ALIMENTAR E OBSESSIVO-COMPULSIVO 

 
Proponente: 
Cícero E. Vaz (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA, RS) 
 
Resumo da mesa: 
A autopercepção pode ser definida como o conjunto dinâmico de sentimentos, valores, crenças e atitudes que o 
indivíduo constrói sobre si mesmo. Ela abarca não só a auto-imagem (descrição de si), como também a auto-estima 
(o valor que se atribui a essa descrição). Busca-se nesta mesa redonda apresentar, para reflexão e discussão, 
aspectos do Rorschach relacionados com a autopercepão e suas repercussões nos relacionamentos interpessoais e 
sociais, em algumas mulheres com transtorno esquizofrênico, alimentar e obsessivo-compulsivo. 
 

Trabalho 1 

Título: 
AUTOPERCEPÇÃO, SENTIMENTOS DE INCAPACIDADE E DE FRUSTRAÇÃO EM MULHERES COM 
TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO (TOC) 
 
Autor: 
Seille Cristine Garcia Santos (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA, RS) 
 
Resumo: 
O objetivo deste estudo é investigar, por meio do Rorschach, a autopercepção e as condições de relacionamento 
interpessoal de três mulheres com diagnóstico psiquiátrico de Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), idade entre 
26 e 40 anos, casadas, condições sócio econômicas compatíveis com média-alta. As obsessões ou compulsões são 
características peculiares de pessoas com TOC; costumam causar prejuízo pessoal e perda de tempo aos pacientes 
interferindo na vida como um todo. Nas obsessões quanto mais se eleva a ansiedade, mais a pessoa é levada a 
reações e comportamentos obsessivos com a persistência de pensamentos, impulsos, imagens e idéias. A 
compulsão é uma reação que ocorre na tentativa de reduzir a ansiedade e o sofrimento causados pela repetição de 
comportamentos ou pensamentos quase à exaustão. O consumo de tempo (mais de uma hora por dia) com as 
obsessões ou compulsões interfere na rotina normal do indivíduo, no funcionamento profissional, nas atividades 
sociais habituais e nos relacionamentos com outras pessoas, levando muitas vezes ao comportamento de esquiva 
de situações que provoquem as obsessões ou compulsões. As tentativas constantes de controle das obsessões ou 
compulsões geram desconforto e aumentam a ansiedade contribuindo para com a percepção de fracasso e 
ineficácia pessoal nos indivíduos com TOC. Foi utilizada a técnica de Rorschach, sistema Klopfer com adaptação de 
Vaz (1997/2006), para avaliar a autopercepção e as condições de relacionamento interpessoal dessas pacientes. 
Os resultados observados nos protocolos do Rorschach indicam que, em relação à autopercepção, as pacientes 
experimentam sentimentos de incapacidade, de frustração e imaturidade, além de possuírem pouca capacidade de 
adaptação aos acontecimentos da vida adulta. Tendem a reagir impulsivamente e com pouco controle das emoções. 
Seu relacionamento interpessoal é inibido, cauteloso, superficial e controlador, o que dificulta a interação e 
integração com as outras pessoas. Outros achados são discutidos. 
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Trabalho 2 

Título: 
AUTOPERCEPÇÃO E RELAÇÕES INTERPESSOAIS EM MULHERES COM ESQUIZOFRENIA EM SEIS 
PROTOCOLOS DO RORSCHACH 
 
Autor: 
Ana Cristina Resende (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA, RS) 
 
Resumo: 
A esquizofrenia é uma doença mental grave, considerada a mais comum entre as psicoses crônicas. No decorrer do 
último século, numerosos sinais e sintomas diferentes foram descritos para caracterizar clinicamente o transtorno 
esquizofrênico e separá-lo de outros transtornos. No entanto, até o momento não tem causas precisamente 
conhecidas, como também não se podem identificar sintomas patognomônicos, principalmente devido à 
heterogeneidade sintomatológica, à intrincada detecção precoce, à dificuldade, que se tem em prognosticar e 
planificar o tratamento. A maior parte das evidências sugere que a esquizofrenia envolve uma predisposição 
genética que requer ativação intrapsíquica e interpessoal. O comprometimento do pensamento constitui o fenômeno 
mais alarmante do funcionamento desses pacientes. Os distúrbios do pensamento nessas pessoas remetem a 
sérios prejuízos no teste de realidade, que repercutem drasticamente na percepção de si e na interpretação das 
ações dos outros. Para a análise desses dois últimos aspectos propostos nessa mesa-redonda, foram avaliados 6 
protocolos de Rorschach de mulheres com o diagnóstico de esquizofrenia, com idades entre 20 e 50 anos, 
internadas em um hospital psiquiátrico pelo Sistema Único de Saúde, em Goiânia. No que tange à autopercepção, 
foram avaliados os conteúdos humanos, anatômicos e sexuais, as descrições disfóricas, as imagens temáticas 
projetadas principalmente no cartão V, e as respostas de qualidade formal negativa, pois elas também podem 
fornecer projeções de atitudes e preocupações subjacentes à pessoa. No que diz respeito à capacidade de 
relacionamentos interpessoais, foram analisados, além das respostas de conteúdos humanos, as respostas de 
movimento humano, especialmente aquelas que envolvem interações entre pares, os determinantes de textura, a 
porcentagem de respostas dadas aos cartões cromáticos, as respostas populares e as imagens temáticas 
expressas nos cartões III, VIII e X. Quanto à autopercepção, foi possível constatar: dificuldade na definição da 
imagem corporal, com um baixo nível de organização e diferenciação; dificuldade de simbolizar a própria 
problemática; preocupações corporais que revelam fragilidades na percepção de si, como se a pele não se 
constituísse numa membrana espessa o suficiente para se proteger, o que revela a angústia de fragmentação 
nesses pacientes; auto-imagem desvalorizada, autopercepção distorcida e baseada em fantasias. 
 

Trabalho 3 

Título: 
TRANSTORNO ALIMENTAR DE BULIMIA NERVOSA: AUTOPERCEPÇÃO E RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL POR MEIO DO RORSCHACH 
 
Autor: 
Fernanda Grendene (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL, RS) 
 
Resumo: 
A bulimia nervosa é um transtorno alimentar que consiste na ingestão de grande quantidade de alimentos por um 
curto espaço de tempo (menor do que 2 horas) e o uso de métodos compensatórios inadequados (vômito auto-
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induzido, abuso de laxantes e de diuréticos, exercícios excessivos) para evitar o ganho de peso. A literatura 
revisada aponta como características diagnósticas dessa patologia: depressão, sintomas de ansiedade, mudanças 
bruscas de humor, distorção da autopercepção corporal e baixa auto-estima, dificuldades em se separar da mãe, 
atitude negativa em relação à sexualidade, obsessividade e perfeccionismo. O objetivo do estudo foi de avaliar a 
autopercepção e a capacidade de interação interpessoal e social em seis mulheres bulímicas, com a idade média de 
21 anos. O instrumento utilizado foi a Técnica de Rorschach (Sistema Klopfer).Os resultados referentes à 
autopercepção revelam sentimentos de incapacidade, insegurança, auto-avaliação negativa, tendência ao 
perfeccionismo e baixa auto-estima. As distorções em relação à autopercepção e percepção do outro, integrados 
com a dificuldade de se relacionar com a figura materna podem, com o tempo, prejudicar o ajustamento dessas 
pessoas que, de um modo geral, têm recursos eficientes para serem bem integradas e capazes do ponto de vista 
psicológico. Apesar de os dados do Rorschach serem compatíveis com os padrões de autopercepção e 
relacionamento com a figura materna vistos freqüentemente em pessoas jovens com bulimia, não há garantia 
quanto ao diagnóstico diferencial dessa patologia. Existem dados contundentes na técnica que podem corroborar 
com o diagnóstico psiquiátrico e auxiliam o psicólogo a delinear um tratamento mais adequado para essas 
pacientes. 
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RORSCHACH, SISTEMA COMPREENSIVO - ESTUDOS CLÍNICOS 
 
Proponente: 
Norma Lottenberg Semer (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
Nessa mesa serão aprsentados estudos clínicos com pacientes por meio do Método de Rorschach no Sistema 
Compreensivo. O primeiro e o terceiro trabalhos se referem respectivamente às características de personalidade e 
às mudanças psíquicas decorrentes de psicoterapia em pessoas atendidas em ambulatório de serviço público 
universitário. O segundo é um estudo compaarativo do indice de avalição de funcionamento do ego em amostra de 
pacientes e não-pacientes. 
 

Trabalho 1 

Título: 
PERFIL DA PERSONALIDADE DA CLIENTELA DE PSICOTERAPIA EM SERVIÇO PÚBLICO UNIVERSITÁRIO 
PELO RORSCHACH, SC 
 
Autores: 
Terezinha Carvalho Amaro (UNIFESP, SP) 
Latife Yazigi (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO) 
 
Resumo: 
O presente estudo pretende traçar um perfil da personalidade de pessoas atendidas em psicoterapia psicanalítica 
de indivíduos adultos que procuram o atendimento em serviço público universitário. Objetivo: identificar quais os 
aspectos da personalidade que predominam em um grupo de indivíduos que buscam atendimento psicoterápico 
gratuito. Método: trata-se de estudo descritivo de uma amostra de conveniência. Instrumento: Método de Rorschach, 
Sistema Compreensivo. Resultados: 28 pessoas, maioria (19) mulheres, solteiras (14), média de idade 38 anos, 14 
com ingresso no Ensino Superior e 10 no Ensino Médio, 17 pertencem à classe média, 16 fora do mercado de 
trabalho. No Rorschach as características que prevalecem são: (1) produção associativa [R] satisfatória em 27 
(96%); (2) percepção realista e convencional dos eventos [X-%, Xu%, P] adequada em 18 (64%) sujeitos; (3) 
expressão e modulação do afeto [Afr, WSumC:SumC’] suficientes em 24 (86%); (4) promoção de uma auto-imagem 
positiva [FV, MOR] em todos (28); (5) formação de uma noção de identidade estável [H:Hd+(H)+(Hd)] insuficiente 
em 17 (61%) sujeitos com predomínio de relação parcial de objeto e noção imaginária ou fantasiosa de si e do outro; 
(6) interesse pelos outros e por estabelecer relacionamentos interpessoais [SumH, H:Hd+(H)+(Hd), Isolamento] 
restrito e insuficiente em 17 (61%) indivíduos e ausência de atitude de aproximação ou cooperação ou colaboração 
com os outros [COP] em 26 (93%) sujeitos. (7) quanto às constelações, 50% dos sujeitos preenchem os critérios 
para o Índice de Déficit Relacional [CDI]; 43% apresentam dificuldades de percepção e alterações de pensamento 
[PTI] e 25% preenchem os critérios para Índice de Depressão [DEPI]. Conclusão: Este grupo mostra que os conflitos 
mais notáveis estão na esfera da constituição da identidade e em conseqüência do relacionamento interpessoal. 
Apesar da auto-imagem positiva de si esta se mostra afetada pela dificuldade perceptiva e relacional uma vez que 
predomina a noção parcial e as imagens fantasiosas. Chamou atenção o fato de várias dessas pessoas terem 
formação superior e pertencerem à classe média, mas, ou estão fora do mercado de trabalho ou estão em 
atividades não condizentes com sua formação, e, por isso, buscam ambulatórios de serviços públicos. 



 148
 

Trabalho 2 

Título: 
INDICE DE COMPROMETIMENTO DO EGO NO RORSCHACH, SC: ESTUDO DE VALIDADE 
 
Autores: 
Regina Sonia Gattas Fernandes do Nascimento (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SP) 
Terezinha de Carvalho Amaro (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Carla Codani Hisatugo (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Latife Yazigi (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo: 
Introdução: O índice de Perry, Viglioni e Meyer de comprometimento do ego, EII-2, ego impairment index, do 
Rorschach, Sistema Compreensivo, é fundamentado em construtos teóricos, pesquisa empírica e análise fatorial. 
Nos Estados Unidos, o EII-2 tem se mostrado eficiente na avaliação de distúrbios psicológicos inclusive alterações 
do pensamento e inúmeros estudos comprovaram sua validade e fidedignidade, incluindo estabilidade temporal e 
concordância entre diferentes codificadores. É também considerado um bom preditor da eficácia do tratamento com 
pacientes medicados com antidepressivos. O EII-2 é composto por cinco variáveis do Rorschach relacionadas ao 
pensamento (Wsum6), ao teste de realidade (X-%) e aos seguintes conteúdos críticos: sangue, explosão, anatomia, 
fogo, alimento, sexo, raio x, respostas mórbidas e agressivas, respostas de movimento humano com distorção 
formal (M-) e respostas de representação humana (GHR:PHR), cada item com diferente peso de acordo com 
estudos estatísticos de análise fatorial e regressão. Em função das vantagens já observadas nos estudos norte-
americanos, consideramos oportuno verificar a eficácia do EII-2 em nosso país. Objetivo: Comparar o EII-2 de um 
grupo de não-pacientes e com um outro de pessoas com problemas psiquiátricos tendo em vista sua capacidade de 
discriminação. Método: Trata-se estudo de caso controle não pareado. Participantes: 409 sujeitos de um estudo 
normativo do Método de Rorschach, SC, do estado de São Paulo e 87 pacientes atendidos em ambulatório de 
saúde mental de um serviço público universitário da cidade de São Paulo. Todos adultos, de ambos os sexos, de 
diversos níveis de escolaridade e sócio-econômico. O critério de inclusão dos não-pacientes foram: estar 
trabalhando ou estudando e não ter se submetido a qualquer tratamento psicológico ou psiquiátrico. O grupo de 
pacientes preenche os critérios para algum dos transtornos do DSM-IV a partir da entrevista semi-estruturada da 
SCDI-I. Resultados: Foi significativa a nível de <.0001 a diferença entre as médias das variáveis do EII-2 de ambos 
os grupos de acordo com o teste t de Student. Assim, a média de EII-2 no grupo de não-pacientes foi -0,16,(com 
intervalo de confiança variando entre -0.10 a 0,7) o que significa ausência de comprometimento evidente e danos 
mínimos (minimal impairement). No grupo de pacientes a média foi de 0,84 (com intervalo de confiança de 0,42 a 
0,97) o que indica presença de comprometimento moderado a severo. Nos estudos norte-americanos o EII-2 varia 
de –0,40 a + 0,20 em não-pacientes e de +0,70 a +1,50 em pacientes psiquiátricos com transtornos de moderados a 
severos. Conclusão: O EII-2 mostrou ser capaz de diferenciar pessoas que apresentem distúrbios mentais daquelas 
que não os apresentam em nosso país. Podemos concluir que é possível considerar o EII-2 como um índice do 
Sistema Compreensivo do Rorschach capaz de discriminar a presença e a severidade de transtornos psíquicos em 
nossa população. 
 

Trabalho 3 

Título: 
RORSCHACH, SC E ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO EM AMBULATÓRIO DE SERVIÇO PÚBLICO 
UNIVERSITÁRIO 
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Autores: 
Norma Lottenberg Semer (UNIFESP, SP) 
Letícia Gomes Ferraz Taboada (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Luciana Diaz (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Daniela Lobo Sotomayor Editore Mazironi (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Juliana de Cássia Leonel (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Luciana Aparecida Sobirai Diaz (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Teresa Leopoldo e Silva de Oliveira (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Terezinha de Carvalho Amaro (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Thaís Cristina Marques (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Latife Yazigi (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo: 
Proposta: Relacionar aspectos da observação clínica de psicoterapia psicanalítica de longa duração com os dados 
da avaliação psicológica de pessoas atendidas em ambulatório de serviço público universitário tendo em vista 
possíveis modificações psíquicas. Objetivo: Correlacionar os aspectos expressos no processo psicoterápico com 
aqueles apreendidos por meio do método de Rorschach antes e no final do atendimento. Método: Estudo de caso 
clínico prospectivo em que os terapeutas não tiveram conhecimento, durante a psicoterapia dos resultados das 
avaliações. Instrumentos: (a) Psicoterapia psicanalítica de longo prazo e (b) Método de Rorschach, Sistema 
Compreensivo. Participantes: Pessoas atendidos no Ambulatório de Psicoterapia de uma universidade pública. 
Resultados: Seis pessoas adultas foram atendidas semanalmente por cerca de dois anos e avaliadas no início e no 
término da psicoterapia. As mudanças observadas foram decorrentes das peculiaridades individuais e todos se 
beneficiaram do trabalho. Assim: (1) Felipe, na psicoterapia, de uma atitude queixosa de responsabilizar sua doença 
dermatológica por frustrações e insucessos, amplia sua percepção e identifica dificuldades pessoais de outra 
natureza, passa a estabelecer vínculos afetivos amorosos. No Rorschach, passa de uma imagem vaga, carregada 
de subjetividade para uma percepção mais organizada e compartilhada. (2) Marcelo, após tentativa de suicídio, 
chega à psicoterapia desconfiado e deprimido mas aos poucos constitui um vinculo de confiança com a terapeuta, 
liberta-se de crenças sobre suposta inferioridade física e passa a se preocupar com suas capacidades e 
realizações. No Rorschach, sua percepção deixa de ser genérica, superficial e passa a ser mais definida, 
discriminada. (3) A psicoterapia de Lucila se caracterizou pela rivalidade com a terapeuta, atitude controladora e um 
contato ‘viscoso’. Passa a ser mais amistosa e com condição de intimidade, apesar das lábeis reações afetivas. 
Volta a estudar e se inserir em seu meio de formação. No Rorschach aumenta a percepção da necessidade do outro 
e diminui a racionalização, o que ocasiona aumento da ansiedade. (4) Vera, inicialmente desconfiada na 
psicoterapia passa a ter um vínculo de confiança e de maior ligação. Suas idéias de suicídio diminuem. Atualmente 
trabalha de modo regular. No Rorschach, as principais mudanças ocorrem na esfera afetiva, embora haja maior 
distorção na percepção da realidade. (5) Ana iniciou psicoterapia por queixas somáticas e ansiedade. No decorrer 
torna-se mais espontânea, assertiva e menos ansiosa. No Rorschach, observa-se diminuição de alterações de 
pensamento e maior abertura para a experiência afetiva, embora com aumento de tensão interna. (6) Wilma, na 
psicoterapia, relata situações concretas com dificuldade em entrar em contato com seus sentimentos. Passa a 
apresentar maior capacidade para lidar com as emoções. No Rorschach, tornou-se mais reflexiva, diminui sua 
tendência paranóide e amplia o contato afetivo. As autoras discutem as convergências e divergências entre os 
dados do Rorschach e aqueles observados no processo psicoterapêutico. 
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RORSCHACH, SISTEMA COMPREENSIVO: ESTUDOS NORMATIVOS E DE 
FIDEDIGNIDADE 

 
Proponente: 
Regina Sonia Gattas Fernandes do Nascimento (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
Os estudos dizem respeito a atualizações do Sistema Compreensivo em amostras brasileiras. O primeiro envolve a 
construção de um atlas de localização e qualidade formal. O segundo apresenta investigação sobre a estabilidade 
temporal das variáveis do Rorschach em um grupo de não pacientes. O terceiro é uma comparação entre dados 
normativos entre amostras da capital e outras cidades do estado. 
 

Trabalho 1 

Título: 
LOCALIZAÇÃO, QUALIDADE FORMAL E RESPOSTAS POPULARES DO RORSCHACH NO SC EM UMA 
AMOSTRA BRASILEIRA 
 
Autores: 
Latife Yazigi (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Anna Elisa de Villemor Amaral (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
Regina Sônia G. F. do Nascimento (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SP) 
Norma Lottemberg Semer (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SP) 
Ricardo Primi (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
Visando avançar com os dados de normatização do Rorschach no Sistema Compreensivo em nosso país, esse 
estudo teve como objetivo registrar as freqüências das áreas D e Dd nas respostas às pranchas do Rorschach, 
codificadas conforme as regras do Sistema Compreensivo. Paralelamente, objetivou-se listar as respostas dadas à 
cada área, e com base nos critérios de freqüência para qualidade formal próprios ao SC, atribuiu-se a qualidade 
formal “o”, “u” ou “-“ para cada conceito dado em cada área. Além disso fez-se um estudo de freqüência para 
verificar quais seriam as respostas populares em nossa amostra, tomando-se como critério de popularidade a 
freqüência de 30% dos indivíduos apresentando aquela resposta. Para realização dessa pesquisa utilizaram-se os 
arquivos dos autores desse trabalho, totalizando 600 protocolos, inseridos em um banco de dados construído para 
esse fim, que permite a inserção de partes daquelas respostas compostas por vários objetos, permitindo ao mesmo 
tempo que as mesmas possam ser computadas tanto como resposta na sua totalidade, quanto, independentemente, 
pudessem ser consideradas as partes isoladas para cômputo da freqüência, nas áreas específicas em que foram 
vistas. Serão então apresentadas as demarcações de áreas D e Dd para cada prancha e discutidas suas 
freqüências comparando-as com os dados norte-americanos. Serão também apresentadas as listas de qualidade 
formal, destacando-se os conceitos que divergiram nas duas populações. Finalizando, serão discutidas as 
diferenças e semelhanças encontradas e suas implicações para um uso mais adequado do Sistema Compreensivo 
em nosso meio. 
 

Trabalho 2 

Título: 
FIDEDIGNIDADE DO SISTEMA COMPREENSIVO DO RORSCHACH 



 151
 
Autores: 
Antonio Carlos Pacheco e Silva Neto (INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA USP, SP / UNIVERSIDADE PAULISTA - 
UNIP) 
Eda Marconi Custódio (INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA USP, SP) 
 
Resumo: 
Ao realizar a revisão da literatura sobre a fidedignidade no método de Rorschach encontramos os seguintes 
resultados: Em relação à fidedignidade inter-codificadores, os resultados indicam fidedignidade adequada (Kappa e 
ICC > 0,60) para a maioria das variáveis, com muitas delas apresentando fidedignidade excelente (> 0,80); variáveis 
com taxa de ocorrência baixa apresentam estimativas de fidedignidade pouco precisas. Pesquisas brasileiras 
encontraram resultados semelhantes aos norte-americanos. Em relação à estabilidade temporal, os estudos do 
Sistema Compreensivo encontraram valores na faixa de 0,80 para as principais variáveis, exceto aquelas 
associadas a fenômenos situacionais (sombreado difuso e movimento inanimado). Alguns índices do Sumário 
Estrutural, (proporções, que compararam valores de duas variáveis, como, por exemplo, o EB ou M:WSumC) 
também são consistentes temporalmente, apresentando poucas mudanças em sua configuração em diferentes 
testagens. Algumas variáveis são avaliadas de acordo com categorias interpretativas (por exemplo, o índice de 
egocentricidade apresenta três faixas de valores: abaixo do esperado, dentro do esperado e acima do esperado, 
cada uma delas gerando determinada hipótese interpretativa; as respostas de vista apresentam-se dentro do 
esperado, quando seu valor é zero, ou acima do esperado, quando acima de zero).Estas categorias interpretativas 
também mostraram-se consistentes, havendo pouca mudança em diferentes testagens. Estamos realizando 
pesquisa sobre estabilidade temporal das variáveis do Sistema Compreensivo do Rorschach, com indivíduos da 
cidade de São Paulo retestados após 3 meses. Até o momento, obtivemos 24 protocolos de teste e reteste. 
Encontramos resultados indicativos de menor estabilidade temporal do que a reportada nos EUA, mas valores 
semelhantes aos encontrados em pesquisa francesa: a média das correlações para as principais variáveis situa-se 
na faixa de 0,60. As proporções e categorias interpretativas também mostraram consistência temporal menor nos 
brasileiros do que nos norte-americanos. Por um lado, acreditamos que o tamanho reduzido da nossa amostra faz 
com que nossos resultados sejam pouco precisos, embora algumas pesquisas de Exner, com amostras de 25 
participantes, encontraram valores mais altos de estabilidade temporal, com a maioria das variáveis apresentando 
correlações próximas a 0,80. De qualquer modo planejamos aumentar a amostra Por outro lado, os resultados dos 
brasileiros no Rorschach são bastante diferentes dos resultados dos norte-americanos, o que já indica que os 
brasileiros respondem de modo diferente (ou apresentam características de personalidade diferentes das dos norte-
americanos). O menor número de respostas e a maior proporção de respostas de forma pura, compondo protocolos 
mais simples, resultam em valores mais baixos para muitas variáveis, o que parece ser um fator importante, que 
interfere diminuindo a estabilidade temporal. Provavelmente também a situação de testagem tem um impacto maior 
nos resultados dos brasileiros, não tão acostumados a serem testados tanto quanto os norte-americanos. A menor 
estabilidade temporal indica que os resultados obtidos em um momento são menos confiáveis, pois podem mudar 
em outro momento. Além disso, a baixa fidedignidade limita a validade. Pensamos que possivelmente o aumento da 
amostra poderá alterar esses resultados. Esses problemas são discutidos em termos da utilização do Rorschach no 
Brasil. 
 

Trabalho 3 

Título: 
ESTUDO COMPARATIVO DOS RESULTADOS DO RORSCHACH NA CAPITAL E NO INTERIOR DE SÃO PAULO 
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Autores: 
Regina Sonia Gattas Fernandes do Nascimento e colaboradores (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
SÃO PAULO, SP) 
 
Resumo: 
Introdução: Foi realizado um estudo normativo para o método de Rorschach, com 409 adultos não pacientes, que 
vivem no estado de São Paulo. Entre os participantes desta pesquisa, 200 moravam na capital do estado e os 
demais 209, em outras cidades do estado, incluindo cidades grandes e pequenas, entre ela uma cidade de praia e 
uma em região de montanhas. Muitos cuidados foram tomados para a composição de uma amostra que fosse 
representativa e para uma codificação criteriosa. Após a conclusão das codificações foi realizada a estatística 
(índice Kappa) para verificar a fidedignidade das codificações, que indicaram excelente nível de concordância para a 
maioria das variáveis. Os resultados de cada teste foram digitados no RIAP 5, que processou a estatística descritiva 
e também transportou diretamente para o SPSS 10, para processar mais uma série de cálculos de indicadores do 
S.C.. Objetivo: No presente trabalho serão apresentados os resultados de algumas variáveis selecionadas para 
realizar estudos estatísticos para comparar as médias da capital e do interior. Método: Os sujeitos são os mesmos 
participante do estudo normativo, diferenciados pela local de moradia, ou seja, capital ou outras cidades do estado. 
Realizamos o Mann-Whitney (para as variáveis que não apresentavam distribuição normal) e t de Student (para as 
que apresentavam distribuição normal). Resultados: Encontramos diferenças estatisticamente significantes na 
maioria das variáveis estudadas. Entre elas podemos citar o Lambda, o XA%, X+%, movimentos passivos (p), cujas 
médias são maiores no interior do que na capital; WSum6, EII-2 e X-% que apresentam resultados mais altos na 
capital do que no interior. Os escores D e ADjD e a Soma de respostas de Textura não apresentam diferenças 
significantes estatisticamente. Conclusão: São expressivas as diferenças encontradas entre a capital e interior e 
podemos justificá-las em função da vida mais tensa e difícil da grande cidade, em comparação com as cidades 
menores. Podemos, por outro lado, afirmar que há um modo mais convencional de responder no interior. Nosso 
estudo apresenta resultados cuidadosamente elaborados, que são uma boa ferramenta para se trabalhar com o 
Rorschach no país e podem ser considerados como uma referência para a interpretação de casos individuais e, ao 
mesmo tempo, evidencia a necessidade de se estudar cada população, com seu modo peculiar de responder aos 
testes psicológicos. 
 

 



 153

TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO PROJETIVA NO CONTEXTO CLÍNICO 
 
Proponente: 
Blanca Susana Guevara Werlang (PUCRS, RS) 
 
Resumo da mesa: 
O Questionário Desiderativo, o Teste de Apercepção Temática Infantil CAT-A e o Teste de Contos de Fadas são 
relevantes instrumentos projetivos, mas há carência de estudos de adaptação dos mesmos a nossa realidade. A 
mesa mostra: a) o desenvolvimento de 14 categorias de indicadores de auto-estima no CAT-A para analisar o nível 
da auto-estima elevada e rebaixada; b) a elaboração de padrões de respostas de adolescentes para o Questionário 
Desiderativo e a análise das respostas com base no índice de acordo entre examinadores independentes; c) o 
conhecimento dos aspectos psicodinâmicos da personalidade em pessoas acometidas por melanoma intra-ocular 
verificando a sensibilidade do Questionário Desiderativo no acompanhamento da evolução desses pacientes no 
processo de recuperação cirúrgica e d) informações gerais sobre o Teste dos Contos de Fadas expondo os passos 
para definir o sistema de categorização de respostas e para o estudo das propriedades psicométricas do 
instrumento. 
 

Trabalho 1 

Título: 
A AUTO-ESTIMA NO CAT-A. CATEGORIZAÇÃO DAS RESPOSTAS 
 
Autor: 
Maria de Fátima Xavier da Silva (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
Anna Elisa de Villemor-Amaral (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
Algumas dificuldades são encontradas no que diz respeito à validade dos testes projetivos para avaliação da 
personalidade da criança,. Uma delas é inerente aos instrumentos infantis que refletem e são influenciados pelo 
desenvolvimento emocional e cognitivo. Atrelado a isso, encontra-se uma grande amplitude de variáveis implicadas 
na personalidade do sujeito, que se inter relacionam às vezes de modo bastante complexo, o que dificulta a 
elaboração de indicadores bem definidos e facilmente correlacionáveis com critérios externos. O problema principal 
é encontrar indicadores de validade para métodos com menos carga psicométrica e que dependem mais da teoria 
para sua validação do que de um sistema quantitativo de análise. Apesar dessa complexidade é possível buscar 
maneiras de analisar as respostas com um grau de precisão tal que vários profissionais experientes possam chegar 
a conclusões bastante semelhantes, evitando-se a interferência excessiva da subjetividade do avaliador na 
interpretação dos resultados. Além disso, critérios que forneçam maior precisão nas análises, auxiliam nas 
pesquisas que buscam evidências de validade parta essas técnicas. Por essa razão, para essa pesquisa destacou-
se um aspecto da personalidade, a auto-estima, e estabeleceu-se critérios bastante definidos de análise das 
respostas. Para tanto, foram criadas categorias de indicadores de auto-estima no CAT-A a partir da proposta de 
interpretação do teste, tendo como base os pressupostos de auto-estima de diversos autores. Foram elaborados 
quatorze indicadores que pudessem analisar o nível da auto-estima elevada e rebaixada, a saber: identificação com 
heróis e personagens com características positivas;, identificação com heróis e personagens com características 
negativas; introdução de objetos, figuras e circunstâncias positivas; introdução de objetos e figuras negativas. 
Levou-se também em conta a concepção do ambiente e das figuras como positiva, ou negativas; a natureza das 
ansiedades e das defesas. Para cada categoria definiram-se critérios bem específicos, com base na literatura, 
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procurando-se fornecer diretrizes para que avaliadores independentes possam chegar a classificações 
semelhantes para cada indicador. O trabalho apresentará as categorias e critérios estabelecidos e os resultados do 
estudo que demonstram ser possível desenvolver sistemas de análises que confiram maior precisão e validade para 
o CAT. 
 

Trabalho 2 

Título: 
FIDEDIGNIDADE E REFERENCIAIS NORMATIVOS PARA O QUESTIONÁRIO DESIDERATIVO EM 
ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO 
 
Autor: 
Sonia Regina Pasian (DPE - FFCLRP - USP, SP) 
 
Resumo: 
A literatura científica em Psicologia aponta a necessidade de estudos sobre instrumentos de avaliação psicológica, 
procurando aperfeiçoá-los como recursos técnicos e garantir a qualidade dos processos psicodiagnósticos. O 
Questionário Desiderativo é relevante instrumento projetivo a ser utilizado pelos psicólogos brasileiros, existindo, no 
entanto, carência de estudos de validade, precisão e normas que o subsidiem cientificamente. No intuito de 
contribuir com estes esforços de otimização dos instrumentos, o presente estudo busca elaborar os padrões de 
respostas de adolescentes para o Questionário Desiderativo, numa abordagem psicodinâmica de análise da 
produção. Pretende-se ainda avaliar a precisão na análise das respostas a este instrumento, com base no índice de 
acordo entre examinadores independentes. Para tanto, foram examinadas respostas ao Questionário Desiderativo 
produzidas por uma amostra de 120 adolescentes com desenvolvimento típico, voluntários, de 15 a 18 anos de 
idade, distribuídos eqüitativamente em relação ao sexo e ao nível sócio-econômico (NSE), de escolas públicas e 
particulares de Ribeirão Preto (SP). Os participantes foram selecionados pela ausência, em sua história pessoal, de 
transtornos sensoriais, cognitivos ou psiquiátricos, avaliados por meio de entrevista inicial. Cada protocolo do 
Questionário Desiderativo foi codificado às cegas por três examinadores independentes, a partir da proposição 
avaliativa de Nijamkin e Braude. Foram realizadas análises estatísticas não paramétricas, comparando-se 
inicialmente as respostas fornecidas pelos adolescentes nas catexes positivas e nas negativas e, em seguida, 
contrapondo-se as variáveis do Desiderativo em função do NSE. O presente trabalho focaliza os principais 
resultados obtidos até o momento, referentes ao grupo feminino de adolescentes participantes (n = 60). A análise do 
índice de concordância entre examinadores indicou boa fidedignidade nas análises realizadas, por meio do sistema 
avaliativo de Nijamkin e Braude para o Questionário Desiderativo. Foi possível identificar diferenças significativas no 
padrão das adolescentes responderem às catexes positivas e negativas, justificando sua análise em separado, 
como teoricamente previsto pela técnica. Não foram verificadas diferenças significativas no desempenho das 
adolescentes de diferentes NSE. As adolescentes forneceram, em média, de três a quatro respostas a cada parte 
do Desiderativo, sinalizando a ocorrência de ao menos uma falha ao responder ao instrumento, na maioria dos 
casos. Foram verificados sinais de bom funcionamento lógico, com predomínio de respostas com nível concreto de 
organização e sinais de boa distinção entre fantasia e elementos da realidade, no grupo de adolescentes 
examinadas. Houve indicadores de maior nível de ansiedade ao responder às catexes negativas, além de sinais de 
possível tendência do instrumento a induzir a perseveração do reino objeto. As respostas vulgares foram pássaro, 
cachorro e barata no reino animal, além de flor e árvore no reino vegetal. Não houve respostas vulgares no reino 
objeto. Considera-se que os resultados contribuem para alcance de subsídios científicos para uso do Questionário 
Desiderativo no contexto sócio-cultural brasileiro, além de informações acerca do dinamismo psíquico de 
adolescentes com desenvolvimento típico. 
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Trabalho 3 

Título: 
PROJETO PARA A ADAPTAÇÃO BRASILEIRA DO TESTE DOS CONTOS DE FADAS 
 
Autor: 
Blanca Susana Guevara Werlang (PUCRS, RS) 
 
Resumo: 
O Teste dos Contos de Fadas (TCF) é um instrumento projetivo temático, organizado na Grécia. O FTT destina-se, 
principalmente, a crianças com idades entre 7 e 12 anos, mas também pode ser utilizado com crianças de 6 anos, 
bem como, com as de 13 e 14 anos de idade. Este instrumento é adequado como uma técnica de avaliação clínica, 
possibilitando identificar diversas dimensões da personalidade infantil, com base em conceitos psicanalíticos. 
Considerando que é de fundamental importância ter à disposição instrumentos adequados e confiáveis em relação 
ao que se quer avaliar, que o TCF pode ser um valioso auxílio para o psicólogo clínico que trabalha com crianças 
em processo de avaliação clínica e, que no momento atual existe no Brasil poucos instrumento de avaliação como 
este, julgou-se pertinente verificar se este instrumento tem propriedades psicométricas adequadas, para que possa 
ser utilizado no nosso meio. Assim, está sendo desenvolvido um estudo para verificar se o sistema de categorização 
de respostas desenvolvido pela autora do instrumento na Grécia se aplica da mesma forma às crianças brasileiras 
para posteriormente realizar (seguindo os mesmos passos do estudo original constantes no manual do instrumento) 
estudo de fidedignidade entre avaliadores e de validade com base em amostras clínicas e não-clínica. A proposta 
desta apresentação é trazer informações gerais sobre o TCF e expor os passos a serem seguidos para definir o 
sistema de categorização e operacionalizar o estudo das propriedades psicométricas do instrumento. Para verificar 
o sistema de categorização de respostas serão analisadas às verbalizações de 60 crianças dos sexos masculino e 
feminino, com idades entre 07 e 12 anos, da população geral, matriculadas em escolas públicas ou privadas das 
cidades de Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo. Para os estudos de fidedignidade e validade, serão utilizadas: 
uma amostra da população geral (não-clínica) de 700 crianças e uma amostra clínica de aproximadamente 150 
pacientes das três cidades mencionadas. Será destacado, nesta apresentação, a composição do TCF com seus 21 
desenhos de personagens (agrupados em sete séries com três desenhos cada) oriundos de vários contos de fadas, 
assim como, as instruções para a aplicação e noções de interpretação. Ainda, será enfatizado que diferentemente 
de outras técnicas temáticas, a proposta do TCF não é a de contar histórias, mas sim, que sejam respondidas 
algumas perguntas, uma vez que o conto já existe, os personagens são conhecidos e fazem parte de alguma 
maneira da realidade diária das crianças. Os contos de fadas, sem dúvida, fazem parte do imaginário das crianças 
enfocando temas que contém verdades universais e refletem valores tradicionais como: amor, amizade, inveja, 
ajuda, violência, morte, ressurreição. Assim sendo, o TCF estimula os processos inconscientes explorando 
sentimentos e atitudes. 
 

Trabalho 4 

Título: 
ESTUDO PSICOLÓGICO DE PACIENTES COM MELANOMA INTRA-OCULAR POR MEIO DO QUESTIONÁRIO 
DESIDERATIVO 
 
Autor: 
Terezinha Carvalho Amaro (UNIFESP, SP) 
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Resumo: 
A carência de investigações na atividade psicológica sobre os métodos empregados e seus estudos normativos tem 
sido foco de discussão em relação à precisão e à validade. Esse enfoque contribui para o aprimoramento e 
realização de pesquisas e estudos que visem à confiabilidade dos procedimentos de avaliação e das interpretações 
feitas a partir deles. A proposta deste estudo visa o conhecimento dos aspectos psicodinâmicos da dinâmica da 
personalidade em pessoas acometidas por melanoma intra-ocular e, ao mesmo tempo, verificar a sensibilidade do 
Questionário Desiderativo no acompanhamento da evolução desses pacientes durante o processo de recuperação 
cirúrgica. Objetivo: Este estudo tem como diretriz: (a) analisar as possíveis mudanças no estado emocional dos 
indivíduos com tumor ocular e indicação cirúrgica nos momentos pré e pós-cirúrgico; e (b) buscar evidências da 
validade para o uso do Questionário Desiderativo no contexto de intervenções cirúrgicas mutiladoras. Método: O 
delineamento é o do método clínico prospectivo qualitativo. Instrumentos: Entrevista Psicológica e Questionário 
Desiderativo. Procedimento: As avaliações ocorreram em três momentos: pré-cirúrgico e pós-cirúrgicos de três e de 
12 meses. Resultados: Inicialmente 20 pacientes participaram, 13 homens e sete mulheres, idade média de 52 
anos; no terceiro momento 16 estavam disponíveis. Na segunda avaliação, 17 dos 20 (85%) pacientes 
apresentaram o aspecto ‘Ego’ mais vulnerável enquanto que na terceira avaliação dez dos 16 (62,5%) revelam 
melhora e expressam o aspecto ‘Ego’ mais estruturado. Na segunda avaliação, o aspecto ‘Ansiedade Persecutória’ 
esteve presente em 15 dos 20 (75%) pacientes enquanto que no terceiro momento 12 dos 16 (75%) pacientes 
passaram a apresentar ‘Ansiedade Depressiva’. Conclusão: Foi possível observar mudança psíquica dos pacientes 
em direção a uma melhora no manejo da situação apreendida por meio do QD. Desta forma, o QD mostrou ser um 
instrumento sensível na detecção de mudanças ocorridas nos sujeitos estudados. Além do mais, mostrou ser um 
exame válido uma vez que seus dados obtidos foram coincidentes com aqueles das entrevistas e observações 
clínicas. 
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TESTES PSICOLÓGICOS UTILIZADOS NA ORIENTAÇÃO E NO ACONSELHAMENTO DE 
CARREIRA 

 
Proponente: 
Fermino Fernandes Sisto (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo da mesa: 
Testes psicológicos têm sido usados no aconselhamento profissional com vistas a auxiliar na identificação e dos 
elementos envolvidos na escolha. Essa mesa destina-se a discutir dois instrumentos utilizados no contexto da 
orientação e aconselhamento de carreira: BBT e EAP. No que respeita o BBT, serão apresentadas pesquisas com 
estudantes do ensino médio e universitário em processos de OP. Já em relação ao EAP serão oferecidas as 
informações pertinentes à construção e validação. 
 

Trabalho 1 

Título: 
POSSIBILIDADES DO TESTE DE FOTOS DE PROFISSÕES (BBT-BR) EM PROCESSOS DE ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL 
 
Autor: 
Sonia Regina Pasian (DPE - FFCLRP - USP, SP) 
 
Resumo: 
A complexidade inerente aos processos de Orientação Profissional/Vocacional (OP) insere neste tipo de intervenção 
a necessidade de recorrências a múltiplos procedimentos técnicos na tentativa de otimizar a orientação e promover 
a resolutividade dos casos. Diversas concepções teórico-metodológicas coexistem na OP, embora almejando 
sempre auxiliar o indivíduo a tomar decisões sobre sua vida e, no geral, sobre sua inserção ocupacional e 
profissional. Dentro desta pluralidade de intervenções, as técnicas de avaliação psicológica historicamente 
exerceram papel relevante em OP, embora passível de questionamentos sobre seus alcances e suas finalidades de 
aplicação. Na atualidade, várias imprecisões técnicas foram vencidas neste processo de utilização de instrumentos 
psicológicos nesta área, embora ainda exigindo investigações adicionais. Dentro destes procedimentos auxiliares na 
OP, as técnicas projetivas, nomeadamente o Teste de Fotos de Profissões (BBT-Br) se mostraram válidas, precisas 
e adequadas ao contexto sócio-cultural brasileiro, podendo contribuir significativamente com informações relevantes 
sobre a dinâmica psíquica dos indivíduos, fator a ser considerado no processo de escolha profissional, dentre outras 
variáveis. Diante destas considerações, o presente trabalho objetiva descrever, a partir de diversas pesquisas 
desenvolvidas com estudantes do ensino médio e universitários, os alcances informativos do BBT-Br na realidade 
contemporânea, subsidiando seu uso em processos de OP. Estes estudos foram conduzidos pela equipe de 
pesquisadores do Centro de Pesquisas em Psicodiagnóstico na USP de Ribeirão Preto ao longo das duas últimas 
décadas, envolvendo centenas de alunos do segundo e terceiro anos do ensino médio público e particular, de 
ambos os sexos, voluntários, de 16 a 19 anos de idade. Também foram estudados universitários e profissionais de 
diferentes cursos de graduação, procurando-se conhecer especificidades motivacionais ligadas às áreas de 
formação profissional (Humanas, Biológicas e Exatas). Todos os casos foram avaliados por meio do BBT-Br, em 
suas versões feminina e masculina, de acordo com o sexo dos voluntários. Os resultados dos alunos do ensino 
médio e dos universitários apontaram peculiaridades produtivas nesta técnica projetiva, em termos de variáveis 
relacionadas aos índices de produtividade (escolhas positivas, negativas e indiferentes) e às estruturas de 
inclinação motivacional. Estas evidências fundamentaram a elaboração de padrões normativos específicos para 
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estudantes do ensino médio em função da origem escolar (escola pública ou particular) e do sexo (em função 
das versões feminina e masculina do BBT-Br). Também se conseguiu identificar perfis motivacionais para as áreas 
científicas (Exatas, Biológicas e Humanas), descrevendo-se peculiaridades em termos de quantidade de escolhas e 
tipo de fatores preferidos e rejeitados em função dos cursos de graduação realizados. Estes dados indicaram 
adequação do uso do BBT-Br na realidade sócio-cultural brasileira contemporânea, permitindo informações 
relevantes sobre a dinâmica de interesses e motivações de estudantes do ensino médio e de universitários. Desta 
forma, evidenciou-se como técnica projetiva válida e adequada a seus objetivos de exame da estrutura de 
inclinações motivacionais. As evidências empíricas encontradas ao longo destas duas décadas de pesquisa 
sugerem a utilização do BBT-Br em processos de OP, favorecendo alcance informativo sobre elementos relevantes 
no momento da escolha e da formação da identidade profissional. 
 

Trabalho 2 

Título: 
CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE ACONSELHAMENTO PROFISSIONAL 
 
Autor: 
Ana Paula Porto Noronha (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
Considerando a importância que a orientação profissional e o aconselhamento de carreira, uma vez que a ocupação 
é central na vida do homem e na sociedade, o presente trabalho destinou-se à construção de um instrumento de 
avaliação aconselhamento profissional, por meio da verificação das preferências profissionais. Participaram 762 
estudantes, sendo que 8,8% não informou o sexo, e dos que informaram 59% eram mulheres. Suas idades variaram 
ente 17 e 73 anos, com uma média de 24,14 (moda de 20 e mediana de 22) e o desvio padrão foi de 7,14. Houve 
uma nítida concentração entre os 18-22 anos, explicando 55,3% com 28 anos ou mais concentrou apenas 18,6%. O 
instrumento é composto por 61 itens elaborados a partir das descrições das várias profissões, tomando-se como 
referência, para tanto, diferentes guias profissionais, assim como descrições dos perfis fornecidos por universidades 
brasileiras, disponibilizados na Internet. Foram incluídas descrições de 65 profissões, a saber: Administração; 
Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Arquivologia; Artes Cênicas; Artes Plásticas; Astronomia; Audiovisual; 
Biblioteconomia; Ciências da Computação; Ciências Aeronáuticas; Ciências Biológicas; Ciências Biomédicas; 
Farmácia e Bioquímica; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Ciências Sociais; Cinema e Vídeo; Dança; 
Desenho Industrial; Direito; Ecologia; Educação; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Aeronáutica; 
Engenharia Agrícola; Engenharia de Alimentos; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia da 
Computação; Engenharia Elétrica; Engenharia Física; Engenharia Florestal; Engenharia Mecânica; Engenharia 
Naval; Engenharia de Produção; Engenharia Química; Estatística; Filosofia; Física; Fisioterapia; Fonoaudiologia; 
Geografia; Geologia; História; Hotelaria; Jornalismo; Letras; Matemática; Medicina; Medicina Veterinária; 
Meteorologia; Moda; Música; Nutrição; Oceanografia; Odontologia; Pedagogia; Psicologia; Publicidade, Propaganda 
e Marketing; Serviço Social; Teologia e Turismo. Dentre as análises realizadas, destaca-se a investigação da 
estrutura interna da escala, por meio da análise fatorial exploratória. O coeficiente de precisão da escala, com a 
configuração obtida de itens foi de 0,94, que é considerado como bastante satisfatório. 
 

Trabalho 3 

Título: 
VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE PREFERÊNCIAS PROFISSIONAIS 
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Autor: 
Fermino Fernandes Sisto (UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, SP) 
 
Resumo: 
A avaliação psicológica tem sido aplicada ao contexto do aconselhamento profissional com o intuito de auxiliar na 
reflexão sobre as características pessoais dos indivíduos, bem como sobre outros aspectos envolvidos na escolha 
profissional. Para tanto, os psicólogos devem fazer uso de instrumentos a fim de identificar as características 
pessoais, entender as possíveis dificuldades frente a escolha e oferecer elementos para a tomada de decisão. A 
Escala de Aconselhamento Profissional (EAP) baseou-se em pesquisas com estudantes universitários, a partir das 
quais se realizou os estudos de validade. O instrumento parte da premissa de que as pessoas gostam de realizar 
atividades que não necessariamente podem ser encaixadas em um tipo profissional. Em decorrência, optou-se por 
falar em perfil profissional. Assim, a EAP avalia as preferências por atividades profissionais. O examinando deve 
quantificar de 1 a 5 a intensidade que ele gostaria de realizar a atividade em questão. Para a correção, devem ser 
somados os valores atribuídos aos itens que compõem cada dimensão avaliada. O instrumento é destinado a jovens 
e adultos a partir de 17 anos. Dentre os estudos de validade realizados, destaca-se a busca de evidências de 
critério Para saber até que ponto as sete dimensões do EAP (Ciências Exatas, Artes e Comunicação, Ciências 
biológicas e da saúde, Ciências agrárias e ambientais, Atividades Burocráticas, Ciências humanas e sociais 
aplicadas e Entretenimento) encontradas se ajustariam às carreiras universitárias freqüentadas pelos estudantes, 
comparou-se as médias obtidas pelos participantes em cada dimensão em relação ao curso de cada um. 
Participaram 762 estudantes, de 13 cursos universitários distintos, sendo que 8,8% não informou o sexo, e dos que 
informaram 59% eram mulheres. Suas idades variaram ente 17 e 73 anos, com uma média de 24,14 (moda de 20 e 
mediana de 22) e o desvio padrão foi de 7,14. Houve uma nítida concentração entre os 18-22 anos, explicando 
55,3% com 28 anos ou mais concentrou apenas 18,6%. Os resultados revelaram, pela distribuição dos cursos nas 
sete dimensões, que foi possível encontrar casos em que pessoas se interessem por atividades atinentes a mais de 
uma dimensão. Em síntese, as pessoas de diferentes carreiras podem se interessar por atividades que não são 
características de suas dimensões em uma alta intensidade. 
 


