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RESUMOS DE COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS DO
I SEMINÁRIO DE TESES E PESQUISAS DO
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DA UFC

Antonio Caubi Ribeiro Tupinambá .

RESUMO
Entre os dias 23 e 26 de outubro de 2000 foi realizado o J Seminário de Tesese Pesquisas do Departamen-

to de Psicologia da UFC Oprincipal objetivo do evento foi a divulgação de trabalhos depesquisa realizados pelo
corpo docente do Departamento de Psicologia da UFC A comunidade acadêmica teve a oportunidade de se
atualizar sobre linhas depesquisa que norteiam os trabalhos dosprofessores e de conhecer sua produção científica.
Cada participante apresentou um trabalho científico que caracteriza sua preocupação acadêmica atual. Os
resumos dos nomeados trabalhos serão transcritos a seguir. Os temas abordados relacionam-se a diferentes áreas
da psicologia, a saber: Psicologia Escolar, Organizacional, Clínica e Teoria Psicológica.

O evento se apresentou, portanto, como uma primeira tentativa de seformar um flrum acadêmico per-
manente de debates a serposteriormente divulgado através da Revista de Psicologia da UFC a exemplo deste. Os
interessados em obter maiores informações sobre o Seminário podem se dirigir diretamente ao endereço da Revis-
ta de Psicologia.

Abstracts of the Thesis and Researches Presented during an Academic Meeting of tbe
Department of Psychogy at the Ceará Federal University

ABSTRACTS
The main goal of the meeting was to congragate the academia staff of tbe Department and present their

present scientific production in order to inform the community about selected researches and other scientific
productions that have been developed by them. This is a way to integrate different works and support tbe
development of researcb groups at the Department of Psychology. The themes that were presented during the
meeting belong to different fields of Psycholoy, such as:

Organizational, Educational, Clinic and General Psychology. This section brings the abstracts of the
flllowing papers presented during the meeting .

. Professor Adjunto do Departamento de Psicologia da UFC. Doutor em Psicologia Organizacional.
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DIA 23/10/2000

Considerações sobre o paradigma
indiciário

Considerations about the indicia
paradigm

Laéria Beserra Fontenefe

o problema da demarcação entre o que pode
ser considerado racional e irracional, no debate
contemporâneo sobre o pós-modernismo, tem sido
deslocado das posições clássicas, assumidas na
modernidade através de estratégias discursivas
silogísticas que tecem as discussões sem fronteiras -
verdadeiros microrelatos aglutinados numa anti-forma
- acerca da emergência do capitalismo tardio e da
cultura pós-moderna, nos quais o cultural, o político,
o social, o econômico, o metodológico, o estético, o
epistemológico, dentre outros, perdem suas
especificidades e fronteiras formais para compor um
corpo mutante, no qual tudo é necessário para
configurar a antiforma das metanarrativas clássicas.
Se tudo que era sólido se desmanchava no ar, já não
há nenhuma solidez, pois, agora, é de superfícies,
imagens e simulacros do que se trata.

Diante disso, e considerando-se a repercussão
de tal deslocamento discursivo para o tratamento
reórico-rnetotológico da questão nas ciências humanas,
objetiva-se discutir a proposta do paradigma indiciário,
formulada por C. Guinsburg como alternativa aos
inconvenientes da contraposição entre racional e
irracional. Conclui-se que a proposta de Guinsburg
soluciona o problema de forma apenas aparente.

As psicologias na modernidade tardia: o
lugar vacante do outro

Psychologies in late modernity: the vacant
locus of the other

José Celio Freire

O trabalho propõe uma escuta ética das psico-
logias contemporâneas, a partir da ética da alteridade
radical de Emmanuel Lévinas. O lugar do Outro, em
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quatro abordagens significativas da reorizaçâo e da
aplicação psicológicas - behaviorismo radical,
psicogenética, abordagem centrada na pessoa e análi-
se existencial- , é identificado e confrontado com as
exigências da ética levinasiana. Como resultado, é pro-
posta a inclusão da alteridade na discussão psicológi-
ca, em termos da própria constituição da subjetivida-
de, bem como da relação com o outro da exterioridade
e da inrerioridade psicológicas.

DIA 24/10/2000

Sobre a angústia e sua relação com o
corpo que adoece

About the anguish and its relation to the
suffering body

Roseane Freitas Nicolau

Este trabalho visa apresentar algumas coloca-
ções a respeito dos resultados parciais da pesquisa
"Sobre a Angústia e sua Relação com o Corpo que
Adoece". Discutiremos como se construiu o pro-
blema da pesquisa, os objetivos, a metodologia
adotada e algumas conclusões iniciais.

A pesquisa visou, a princípio, responder a al-
gumas questões surgidas no campo da clínica psi-
canalítica, uma vez que esta defronta-se com um
impasse frente àqueles pacientes que procuram a aná-
lise pela via do sintoma orgânico, da doença física,
encaminhados pelo médico que não sabe o que fa-
zer quando não há referência a uma causa orgânica.
As doenças dos pacientes orgânicos podem ser um
enigma, como é o caso das enxaquecas, da dor de
cabeça, dificuldades digestivas, respiratórias, dores
difusas, dor em um órgão que não se consegue ex-
plicar. Não encontrando no corpo referência possí-
vel ao sofrimento do paciente, o médico o envia ao
psicanalista.

No caso do encaminhamento psicológico, será
este suficiente para possibilitar uma análise? Que
escuta oferecer a este paciente? Qual a condução
adequada a um atendimento que não vem pela via
do sofrimento emocional, do saber sobre ele? Se a
busca do saber move a análise, o que fazer? Como
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tratar da dor de quem não quer saber? De quem só
quer aliviar seu sintoma? O que a psicanálise tem a
dizer sobre isto? Foram questões desta natureza que
nos impuseram a necessidade de pesquisar mais
criteriosamente as queixas relacionadas ao sintoma
físico, ao corpo que adoece.

Nossa hipótese inicial é de que estes pacientes
apresentam uma certa dificuldade de elaborar psi-
quicamente sua angústia: o corpo adoece no lugar
da mente? Queixar-se do corpo é mais confortável
que cuidar da alma? Empreendemos um estudo teó-
rico-clínico que tentou responder a algumas destas
questões e que trazemos como resultados iniciais de
nossa pesquisa.

Projeto de Psicodrama

A project of psychodrama

Lilian Adeodato Carvalho

o Projeto de Psicodrama presta serviço de
atendimento psicológico a adolescentes inscritos na
Clínica de Psicologia da UFC. O principal objetivo
é oferecer ao estudante e estagiário do Curso de Psi-
cologia a oportunidade de trabalhar com profissio-
nais treinados na abordagem psicodramática, inte-
grando a equipe terapêutica.

Em funcionamento desde março de 1993, de-
senvolve um plano de atividades elaborado anualmen-
te, adaptado às necessidades dos estudantes e estagiá-
rios e à clientela que se disponibiliza a atender.

A abordagem psicodramática busca através do
teatro espontâneo e do teatro terapêutico trabalhar as
emoções, conflitos e tensões dos clientes num con-
texto grupal. O grupo tem uma função relevante no
processo terapêutico, especialmente para o adolescen-
te, pois permite a expressão dos sentimentos e pensa-
mentos num ambiente de proteção, onde o cliente
que não quiser se expor poderá usufruir do trabalho
desenvolvido por outro integrante do grupo.

A formação do grupo, no projeto, se realiza por
um processo de triagem e avaliação psicológica em ses-
sões individuais e/ou de grupo. Os diferentes grupos de
psicorerapia (homogêneos, mistos, com pré-adolescen-
tes, etc.) utilizam modelos de intervenção terapêutica
compatíveis com tais características. As sessõessemanais

se desenvolvem com o uso de diversos recursos e jogos
dramáticos e aplicam técnicas como solilóquio, inver-
são de papéis, duplo, imagens, entre outras. Os pais re-
cebem acompanhamento através de reuniões e/ou ses-
sões conjuntas que permitem a aprendizagem de novos
papéis que irão colaborar na reorganização da dinâmica
familiar e no vínculo pais-filho. O processo terapêutico
grupal atinge cada cliente de modo diferente. A avalia-
ção do processo terapêutico é feita no grupo, com a
participação de cada integrante que identifica as mu-
danças e objetivos, alcançados ou não.

O bolsista e os esrudantes que participam do
projeto exercem a função de terapeuta auxiliar e
desenvolvem atividades complementares como
triagem, sessões de atendimento individual, registro
das sessões, entre outras.

O Projeto de Psicodrama registra os dados do
processo terapêutico de cada cliente e das sessões de
grupo. Estes registros dão suporte a diferentes tra-
balhos que são apresentados nos congressos de
psicodrama e fornecem dados para a elaboração de
um material didático que é utilizado nas disciplinas
do Curso de Psicologia: Adolescência e Psicoterapia,
Estudo Individual: Psicodrama com Adolescentes e
Supervisão de Estágio na Área Clínica.

o processo de sublimação de excelência
no homossexualismo ideativo

The processoof excelence sublimation on
ideal homossexualism

Orlando Soeiro Cruxên

Nosso trabalho confronta dois maternas de
homossexualismo masculino que corresponderiam
a dois processos de sublimação.

Temos como ponto de partida um questiona-
mento sobre os maternas possíveis de ho rno-
ssexualismo, em suas relações com o tratamento
analítico. A sublimação surge nesse contexto como
uma saída, ainda que paradoxal, no percurso do su-
jeito em relação à realização de seu desejo.

O eixo fundamental do trabalho consiste
numa releirura dos conceitos de homosexualismo
masculino e sublimação a partir do entrecruzamento
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dos textos de Freud e Lacan. Dois estudos de casos:
o "caso Leonardo da Vinci" e o "caso Caravaggio",
tanto evocaram quanto guiaram nossa análise.

A primeira parte trabalha os conceitos cruciais
que embasaram nossa pesquisa: a coisa, o objeto/abjeto,
os maternas do homosexualismo masculino, etc.

A segunda parte clarifica a problemática a
partir dos estudos de casos já mencionados, subli-
nhando aspectos clínicos.

A terceira e última parte compara os aspectos
teóricos com os dados clínicos, visando o campo
dos aspectos conclusivos. Questões enigmáticas e
linhas de futuras investigaçóes são, também,
evocadas.

DIA 25/10/2000

Madison: fazendo as pontes entre o com-
portamento e seus determinantes

Madison: making the liaisons between
behavior and its determinants

João Ilo Coelho Barbosa

o rrabalho apresenta a experiência de
utilização didática do filme As pontes de Madison
para a diferenciação dos conceitos de
com portamento governado por contingência e
comportamento governado por regra. Antes do
início da exposição do filme é pedido aos presentes
que procurem fazer uma análise funcional do
comportamento da personagem principal. O
filme tem sido escolhido como instrumento
didático, em primeiro lugar, pelo fato de levar o
estudante a analisar os determinantes de um
com portamento a partir de uma situação mais
próxima da realidade. Isto proporciona a
observação de um maior número de detalhes que
enriquece a discussão. Em segundo lugar, porque
mostra que normalmen te há vários fatores
envolvidos na determinação do comportamento.
E por último, porque o filme dá um bom exemplo
de como um comportamento pode sofrer
influências deste conflito, o resultado leva-os às
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tarefas de discriminar, classificar e diferenciar
teoricamente o comportamento governado por
contingências e o comportamento governado por
regras. Além de tornar a aprendizagem muito mais
dinâmica que a simples apresentação oral de exemplos,
o filme em questão presta-se particularmente a esta
finalidade porque consegue descrever o ambiente
físico e social da personagem, apresentando relatos
da história de vida da personagem, e ainda mostra
fragmentos de seus comportamentos encobertos.

Fatores determinantes da avaliação da
mudança de conduta mediante análise

visual em gráficos

Determinating factors of the behavior
change in face of visual graphic analysis

Verônica Morais Ximenes

A análise visual, também denominada
inspeção ou inferência visual, tem sido uma
estratégia para avaliar a mudança de
comportamento e atitudes mais difundida e
utilizada em Psicologia. A origem desta técnica
está relacionada aos trabalhos experimentais no
início da Psicologia Científica. No século XX já
era uma prática comum entre os psicólogos
aplicados utilizar um sistema de representação
gráfica para determinar a efetividade ou não das
intervenções psicológicas. Atualmente, o estudo
da mudança de comportamento através da análise
de gráficos está difundido nos diferentes âmbitos
aplicados e experimentais da Psicologia e em
outras áreas da ciência.

Os objetivos deste trabalho foram:

1. determinar a incidência da dependência
serial (séries de dados com diferentes níveis de
auto correlação) sobre a eficácia dos avaliadores (psi-
cólogos e estudantes de psicologia) na detenção da
mudança de comportamento;

2. estabelecer o efeito sobre a análise visual
para os diversos níveis de variabilidade nas séries dos
dados;

3. conhecer a incidência da magnitude da
mudança sobre a decisão dos avaliadores;
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4. estabelecer as possíveis diferenças entre o
critério visual e estatístico para analisar os dados;

5. conhecer se existem diferenças ou não nas
decisões tomadas pelos psicólogos (experts) e os es-
tudantes de Psicologia (não experts) em desenhos de
caso único, como também a consistência das res-
postas destes avaliadores;

6. construir gráficos dentro do padrão desen-
volvido por Cleveland (1994);

7. comparar os resultados da análise visual dos
avaliadores com os resultados da técnica Split-Middle
(White, 1974).

Jogo discursivo e produção de histórias:
análise da produção narrativa

em contexto

Discursive pIay and the production of
histories: the analysis of contextualized

narrative production

Susana Kramer de Mesquita Oliveira

Assumindo-se a natureza simbólica e
interdependente das ações dos sujeitos e a partir da aná-
lisemicrogenética de uma atividade de produção coletiva
de histórias numa turma de 1a série do Curso Funda-
mental, este estudo pretendeu discutir estabelecimentos
teóricos sobre a intersubjetividade, oferecendo concei-
tos que pusessem em evidência a interpretação sobre as
relações que envolvem o processo de produção do co-
nhecimento e dos modos de fazê-Ia numa sala de aula.

A "história" (processo) da produção coletiva de
"histórias" (produto) foi analisada a partir do interior
das relações entre, "processo e produto", no qual se dis-
cutiu a avaliação e validação das propostas dos Gramáticas
de História (em particular a de Rego) à luz dos movi-
mentos sociodiscursivosque foram identificados no curso
da tarefa - a qual foi se definindo na sala de aula e que se
fez contexto tanto de pesquisa, como de ensino.

O modo de se conceber os processos dessa
elabaração foi, inicialmente, configurado a partir do
arcabouço teórico do movimento histórico-cultural
(especialmente Vygotsky, Leontiev e Saxe), sendo
apropriado e transformado no contexto de uma

interlocução específicade natureza teórica (principalmente
Bakthin e Goffman) e empírica (a atividadeltarefa que foi
sendo definida durante a pesquisa). A análise desta
elaboração teórico-empírica é o grande foco do presente
estudo.

DIA 26/10/2000

Metáforas de viagem na memória
ficcional do Brasil

Metaphors of a trip in the braziIian
fictional memory

Idilva Maria Pires Germano

Uma longa expedição literária aos terri-
tórios nacionais tem construído continuamen-
te a memória nacional como um destino
coletivo marcado pela incompletude, senão
como uma desesperança de chegar a lugar ne-
nhum. Os escritores e intelectuais, comprome-
tidos em explicar quem somos nós brasileiros e
que futuro nos aguarda, se valem das imagens
dos longos percursos no solo nacional, das lem-
branças de viagens passadas e dos relatos de ex-
pediçóes alheias, para tentar "localizar" a cul-
tura brasileira, circunscrever seus limites diante
de modos de vida forasteiros e marcar suas fron-
teiras espirituais face a outros povos.

O resultado dessa odisséia nacional é sem-
pre um percurso no espaço e no tempo: os escn-
tores buscam as origens da formação do país, vol-
vendo ao seu passado histórico e esquadrinham
as diferentes regiões do solo pátria, mapeando a
sua topografia e descrevendo os diferentes mo-
dos de ser brasileiro encarnados pelos variados
tipos humanos que encontram e imaginam.

Neste trabalho, analisamos as metáforas
de viagem que percorrem as obras de José de
Alencar e de Antônio Callado, empenhadas na
invenção do Brasil e da brasilidade. Tais metá-
foras são indicativas do sentido de errância na
localização do ser nacional e na definição dos
caminhos da cultura brasileira. As obras são
interpretadas como "viagem da razão" (a obra
como meio de conhecimento e reconhecimen-
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ro da nação); como "viagem do corpo" (resul-
tado de viagens históricas); como "viagem es-
tética" (recriação textual); como "viagem do es-
cri ror" (resultado da trajetória do escritor no
campo intelectual e na tradição letrada).

Um estudo comparativo entre pequenos
empresários brasileiros e alemães: a
influência de dimensões culturais na
eficácia de estratégias empresarias

A comparative study among small
Brazilian and German entrepreneurs: the
influence of cultural dimensions on the

efficacy of entrepreneurial strategies

Antonio Caubi Ribeiro Tupinambd

A importância econômica e social das peque-
nas empresas já obteve o seu reconhecimento de
longa data. A relação deste setor da economia com
a solução de diversos problemas pessoais e sociais,
bem como com a efetiva participação nos resulta-
dos econômicos e políticos das nações, inclusive do
Brasil, pode ser vista, por exemplo, através do nú-
mero crescente de organizações de apoio e do inte-
resse geral por esse tipo de empresa.

As denominações para este tipo de negócio
são variadas, dependendo de diversos aspectos e
dimensões, pode-se falar de empresa de subsistên-
cia, negócios subterrâneos, microempresa, peque-
na empresa, empresa de médio porte, etc. Apesar
destas diferenças e independentemente de suas de-
nominações, estudiosos e praticantes do assunto
dividem a mesma opinião de que o empresário à
frente deste tipo de negócio pode ser diferenciado
de outros empresários, por exemplo, daqueles que
estão à frente de grandes coorporações e mais ain-
da de outros profissionais, por exemplo, gerentes
ou professores.

O reconhecimento do papel social e econômico
de pequenos empreendimentos não tem gerado, con-
tudo, estudos teóricos significativos na área. Principal-
mente no campo da psicologia tem-se tratado o assun-
to apenas numa perspectiva da experiência cotidiana,
resultado de discussões pessoais assistemáticas para a
tomada de decisão face a assuntos de interesse desse
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setor da economia. Apesar de haver uma tendência por
parte dos órgãos financeiros, representativos e associa-
ções voltadas para os pequenos empresários em acredi-
tar na relevância da abordagem psicológica do assun-
to, o conhecimento sistematizado acumulado que possa
ajudá-Ios ainda é escasso. Tópicos de interesse nessa
área podem versar sobre conhecimentos que contribu-
am para que esses profissionais, dentre outras coisas,
sobrevivam, cresçam e se realizem através dos seus
empreendimentos, conhecimentos esses que contribu-
am para a definição das condições psicológicas neces-
sárias para se falar em êxito empresarial. Além disso
sabe-se pouco sobre tomada de decisão, uso de estraté-
gias adequadas e seu desenvolvimento no âmbito do
negócio; sobre o aproveitamento correto de habilida-
des e sobre conhecimentos pessoais acumulados nou-
tras situações para benefício do atual empreendimen-
to (capital humano).

Elaboramos um modelo para pensar as peque-
nas empresas e o comportamento do pequeno em-
presário, buscando esclarecer as relações que existem
entre características de personalidade e resultados em-
presariais nas suas mais variadas possibilidades.

Esse modelo de abordagem da pequena
empresa que passamos a denominar "modelo de
mediação" deveria ser testado a partir de dados
coletados em diferentes realidades nacionais.
Iniciamos com três países, a saber, Alemanha, Irlanda
e Brasil. No núcleo do modelo encontra-se uma
relação que é mediada por ações empresariais, bem
como estratégias empresariais.

Neste contexto o trabalho foi desenvolvido e
recebeu especial atenção nos seguintes elementos do
modelo: a relação entre fatores de personalidade, es-
tratégias e sucesso empresarial no caso de pequenos
empresários à luz de uma comparação internacional.

Uma das principais metas da parte do trabalho
concernente à comparação Alemanha e Brasil consis-
te em testar o modelo de mediação com dados de
uma amostra original, isto é, organizada ad hoc no
Brasil.

O modelo de mediação pode ser de fato com-
provado na amostra brasileira para várias estratégias,
bem como para várias constelações de características
de personalidade, estratégias e metas empresarias
alcançadas.

Nós nos utilizamos de duas medidas de resul-
tados empresariais (sucesso no empreendimento) já
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amplamente urilizadas e conhecidas na literatura es-
pecífica que são respectivamente consideradas como
medidas subjetiva e objetiva de sucesso empresarial.
No caso do Brasil, diferentemente dos outros dois
países, teve-se que levar em conta o freqüente desco-
nhecimento ou desorganização face às variáveis cor-
respondentes às medidas objetivas de resultados em-
presariais alcançados, uma característica muito
observada em países em vias de desenvolvimento ou
subdesenvolvidos. Frese & Friedrich (1997) observa-
ram o mesmo em países africanos como Zimbabwe.
Desta forma, a medida subjetiva de sucesso termina
por ter um papel acentuadamente maior num estu-
do desta natureza.

Além disso procuramos comprovar o papel
mediador de determinadas estratégias que até o mo-
mento não tinham sido comprovadas.

Mais adiante foi questionado se na amostra de
pequenos empresários alemães e brasileiros as mes-
mas estratégias se fazem comprovar igualmente como
mediadoras.

A prática empresarial, juntamente com muitos
resultados de pesquisas empíricas ilustram que
estratégias empresariais podem ser diferentemente
associadas a sucesso empresarial em diferentes culturas.

Baseando-se nesta informação, alguns pesquisa-
dores do assunto procuraram identificar, por exemplo,
num determinado país africano (Zimbabwe), estratégi-
as de sucesso específicas utilizadas por pequenos empre-
sários, evitando se portarem de forma eurocêntrica.

Utilizando-se da amostra de pequenos empre-
sários alemães e irlandêses, Rauch (1998) observou
que a relação da estratégia "planejamento detalhado"
e sucesso empresarial na Alemanha e Irlanda tinha
valores claramente distintos. Esta estratégia
corresponde, como podemos observar na teoria, com
a dimensão denominada por Hofstede (1984), no
seu livro Cultures Consequences, de "Evitaçâo de Se-
gurança". Diga-se de passagem que a Alemanha e a
Irlanda diferenciam-se claramente quanto à nomea-
da dimensão. As dimensões de Hofstede são dimen-
sões culturais de valor e têm uma fundamentação
empírica. Rauch constatou no ano de 1998 a exis-
tência de uma relação entre a diferença da dimensão
acima mencionada, por um lado, e a diferença das
correlações também já mencionadas, por outro.

Lenartowicz mostrou na sua tese de doutora-
do para uma universidade americana, em 1996, in-

clusive diferenças inter-regionais do potencial de su-
cesso de determinadas estratégias no caso de peque-
nos empresários.

Nesse trabalho nós pesquisamos quais estratégias
empresarias correspondem às dimensões de valor
culturais conforme concebidas por Hofstede no caso
dos pequenos empresários. Das quatro dimensões
foram selecionadas as dimensões culturais denominadas
"distância de poder" e "individualismo / coletivismo".

Baseando-nos no estudo comparativo de Rauch
entre Alemanha e Irlanda, tentamos comprovar o
quanto a diferença no nível destas dimensões com-
parativamente entre os dois países considerados tem
a ver com as diferenças nas relações entre estratégia e
sucesso nos mesmos países. Desta feita consideramos
o Brasil e a Alemanha para esta comparação.

Além das duas dimensões culturais de
Hofstede acrescentamos na nossa pesquisa uma di-
mensão socioeconômica que denominamos "hosti-
lidade ambienta!".

Partimos do pressuposto de que:

a) a dimensão "distância de poder" corresponde
à estratégia "incentivo ao desenvolvimento de compe-
tência e responsabilidade pessoal dos colaboradores",
"desenvolvimento de pessoal", "motivação dos cola-
boradores" e "gerência autoritária dos colaboradores";

b) "individualismo/coletivismo" corresponde à
estratégia empresarial "desenvolvimento de
relacionamento pessoal com os colaboradores";

c) "hostilidade ambiental" corresponde às
estratégias empresariais "utilização de cadeias de
relacionamento" e "grau de valoração do trabalho".

Tomando como referência a literatura con-
siderada até o momento, vimos serem desenvolvi-
dos pela primeira vez teoremas válidos para a par-
tir deles elaborar hipóteses sobre correlações entre
estratégias e sucesso empresarial binacionalmente
diferentes, levando-se em conta as dimensões com
graus diferentes numa perspectiva também
binacional. Apesar de termos, com base nos
teoremas sobre a eficácia de estratégias em dife-
rentes culturas, afirmado apenas tendências do sen-
tido em que as diferenças correlacionais aconte-
cem, foi possível inclusive encontrar diferenças
correlacionais significantes binacionalmente das
relações entre estratégia e sucesso. Para ambos os
países foi possível selecionar estratégias com bas-
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tante potencial de sucesso, baseando-se nos nome-
ados teorernas correspondentes. No âmbito desta
pesquisa não foi possível encontrar nenhum dado
que negasse a hipótese da moderação cultural
bem como socioeconômica das relações de me-
diação. No caso de trabalhos posteriores a este
constatarem que as dimensões de valor e
socioeconômicas atuam de fato sobre as relações
de mediação, esta integração de aspectos cultu-
rais poderia aumentar o grau de generalização
do atual modelo de sucesso proposto. Na práti-
ca é possível com base nos presentes resultados
sugerir critérios seletivos, de treinamento, crité-
rios e modelos de apoio empresarial para peque-
nas empresas levando-se em conta especificidades
culturais.

Multirrepetência na Universidade:
trajetória do discurso

Multi-repetition at the university: the
trajectory of a discuss

Jesus Garcia Pascual

A trajetória deste estudo se situa entre dois
extremos de um discurso, que mostra a deteriora-
ção do seu conteúdo, ao longo da caminhada uni-
versi tária.

No início havia sonhos ...

UFC, fábrica de sonhos. Nós, universitários, te-
mosfebre de aprender. Imaginamos uma univer-
sidade com projeto, história, tecnologia, discipli-
na, fotores que sirvam comopedais dofuturo. O
mercado é cada vez mais exigente quanto à capa-
cidade do diplomado de usar a cabeça. A focul-
dade é o momento de burilar essahabilidade e é
por issoque sonhamos com um mundo de oportu-
nidades. Queremos sera cara da universidade. O
futuro agradece! (Pensamento expresso por um
grupo de alunos recém-ingressos, durante uma
sessão psicopedagógica do projeto: Entrei na
Universidade ... e Agora)
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Depois vem a decepção ...

Tudo isso me faz ficar inconformada, decep-
cionada, cansada e sem estímulo para conti-
nuar os meus estudos na universidade. Mi-
nha maior motivação para continuar tem sido
a vontade de sair. Quanto mais penso que de-
testo a Universidade, mais me esforçopara sair
dela. Assim, estou tentando não abandonar
mais disciplinas, tentando aumentar meu IRA
para pagar todos os créditos e, finalmente, re-
ceber o meu diploma. (Fala proferida por
uma aluna rnultirreperente do nono semes-
tre, em entrevista).

A evasão escolar, e seus mecanismos des-
vinculantes, se destaca como um dos fenômenos
mais preocupantes no panorama educacional pú-
blico latino-americano, seja na forma de fracasso dos
indivíduos (Poppovic, Esposito & Campos, 1970);
ou fracasso dos sistemas socioeducacionais (Fraitag,
1979; Ferreiro, 1985) ou fracasso da própria escola
(Pano, 1990). Existe uma preocupação com o fra-
casso escolar e a busca de soluções alternativas, como
mostra a farra bibliografia sobre o assunto nas duas
últimas décadas (Scoz, 1987, 1991, 1994; Visca,
1987, 1991; Pamplona, 1988; Fernandez, 1990;
Paín, 1992; Weiss, 1992; Lajonquiere, 1992; Masini,
1993; Horisch, 1993; Neves, 1993; Baraldi, 1994;
Sisto, 1996).

Entretanto, o tema abordado nesta pesqui-
sa, paradoxalmente, se concentra na permanência
escolar vinculante, que desafia o ciclo característi-
co do fracasso escolar: reprouação-repetência-eoasão.
Há alunos na Universidade Federal do Ceará que
repetem até oito (8) vezes a mesma disciplina! Al-
guns alunos mantêm o vínculo acadêmico com esta
Instituição por mais de onze (11) anos. Como com-
preender esses fenômenos (des)educacionais ?

A rnultirrepetência se constitui em um fenômeno
psicosocioeducacional muito complexo, que requer uma
aproximação científica cuidadosa. Interligar os diversos
aspectos que a compõem - intelectivos, aíerivos, sociais,
políticos, econômicos, educacionais, biológicos - torna a
sua investigação muito complexa, pois abrangê-los todos
simultaneamente requer uma equipe inrerdisciplinar para
- além de preservar a validade epistemológica dos
resultados - conseguir a necessária sincronicidade da
investigação. Não é o caso deste estudo.
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Qual é o perfil do aluno multirrepetente e a
que causas esses próprios alunos e seus professores
atribuem a multirreperência constituem as duas
questões matriciais desta pesquisa.

Quanto à primeira questão - o perfil do alu-
no multirrepetente - foram pesquisados:

a) aspectos intelectivo-estrururais dos alunos
em relação ao conhecimento, através do Método Clí-
nico de Piaget (Prova da Flutuação dos corpos);

b) aspectos afetivo-energéticos em relação à
aprendizagem, através da forma reduzida do Teste
de Apercepção Temática;

c) aspectos socioeducativos através de uma
Entrevista Temática, elaborada ad hoc.

O universo da pesquisa ficou restrito, nesta fase
de seu andamento, a alunos do Centto de Humanida-
des, para a qual inicialmente se inscreveram dezoito
(18) alunostas) multirrepetentes através de uma ficha
de inscrição; dos quais apenas oito (8) se submeteram
ao processo investigatório; foi constatada uma certa
resistência à investigação por parte dos alunos.

Considera-se aluno multirreperente, para efei-
tos desta pesquisa, aquele que tenha sido reprovado
pelo menos quatro vezes na mesma ou em diferen-
tes disciplinas, sucessivamente ou não.

Perfil do aluno multirrepetente do Centro
de Humanidades

Iniciamos a apresentação dos dados colhidos
durante a pesquisa, apresentando um quadro
sinóptico dos oito (8) estudantes que se submete-
ram ao processo investigatório.

Relendo as falas obtidas na pesquisa, consta-
tam-se alguns dados que merecem reflexões do pon-
to de vista da Psicologia Escolar, no sentido de
ajudar educadores e alunos a superar esse cancro do
ensino brasileiro chamado fracasso escolar:

1- os resultados da pesquisa mostram que se
trata de alunos oriundos das classes social e
econômica baixa e média, que exercem atividades
remuneradas e paralelas ao estudo como ajuda para
melhorar o orçamento pessoal. Entretanto, o fato
de sobrepor o trabalho ao estudo, quando acontece
a incompatibilidade entre ambos, não pode ser
atribuído exclusivamente às necessidades
econômicas, mas também à falta de credibilidade e
interesse na formação acadêmica que os sujeitos
entrevistados têm pelo curso escolhido: " .... quando
comecei a trabalhar, eu fiquei entusiasmada, né, com

Sujeito Sexo Idade Natural Renda Ingresso Ano Créditos Reprov. IRA

1 F 20 Outro 5 -10 Vestib 94.1 98 05 06362

2 F 28 Fortalez 1 -3 Vestib 90.1 162 21 03992

3 F 23 Fortalez 5 -10 Vestib 94.1 116 04 06527

4 F 25 Outro 1 -3 Vestib 89.2 168 22 04138

5 M 20 Fortalez 1-3 . Vestib 94.2 98 09 0505

6 F 24 Outro +10 Transf 91.1 137 24 03248

7 M 20 CE 1 -3 Vestib 94.1 76 19 03618

8 F 23 Outro 1 -3 Vestib 91.1 170 10 06789

Legenda: Natural: Forralezae Fortalez: CE = Ceará; Outro = Outro Estado do Brasil. Renda: Expressa em salários mínimos. Ingresso: Forma de ingresso
na UFC ( Vestibular ou Transferência). Créditos: Créditos cursados durante o período compreendido entre a data de ingresso e 96.2. Reprov. : Número de
reprovações acumuladas em várias disciplinas até 96.2. IRA : fndice de Rendimento Acadêmico.
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o trabalho; achava bom ... pensei em trancar o
Curso... chegava um momento que não dava para
conciliar. .. eu sempre priorizei o trabalho" (sujeito
6). " ... só que quando eu entrei no Curso, eu me
decepcionei, sabe? O Curso básico não é assim ...
não amarra bem o que é que a gente vai ser... eu não
gostei e surgiu um emprego ... eu disse assim: entre
um e outro eu não estou gostando muito mesmo e
acho que vou trancar ... "(sujeito 8).

2- Aparece nos sujeitos um conhecimento cla-
ro da sua situação acadêmica de multirrepetência, que
se reflete no sentimento de culpabilidade manifesto;
sem tomar, porém, atitudes concretas para modificar
a situação de reprovação reiterada: " ... agora de cabe-
ça eu não me lembro bem, eu devo ter já perdido um
semestre inteiro mesmo, abandonei; e mais umas oito
(8) disciplinas ou mais (sujeito nº7).

3- Constata-se uma fratura na interação pro-
fessor e alunos, tanto em nível didático como vin-
cular. Os alunos consideram os professores bem qua-
lificados, porém, não apresentam uma didática
condizente com essa qualificação profissional. "Po-
dem ser bem informados, podem ser capazes, mas
não são didáticos; o problema é didática. Não há
didática, infelizmente ... Eu tive um professor que
se orgulhava em dizer que ele começava com uma
turma de 45 e terminava com 10" (sujeito nº4). Os
professores, entretanto, queixam-se da falta de estí-
mulo e estudo por parte dos alunos reprovados. As
relações em sala de aula são perpassadas pela simpa-
tia dos professores em relação a alguns alunos e não
pela necessidade de ajuda pedagógica. Aparecem,
também, sentimentos de medo, receio e antipatia
por parte de alunos em relação a certos professores:
" ... a gente sempre costuma dizer que é o professor
que marca a gente, mas não é, não, não é querendo
me safar, não; mas essa realmente foi ... não sei bem
o que aconteceu, sei que saí reprovada novamente,
por coincidência do destino foi com o mesmo pro-
fessor, entendeu? quando foi a quarta vez, no caso,
fui cursar com outro professor ... foi outra história,
embora seja ... fosse o mesmo conteúdo ... pra mim
foi muito enriquecedor; se você vir minha nota, lá
dez (10,0), né? como é que uma pessoa que foi re-
provada três vezes, tá com nota dez?"(sujeito nº8).
Quanto à intervenção dos professores no sentido
de ajudar os alunos mulrirrepetentes, observa-se a
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queixa da falta de estímulo: "Bem, eu acho que de-
pende muito do professor, não é uma coisa de to-
dos ... mas alguns, você precisa ver, não incentiva,
mesmo" (sujeito nº3). " ... eu acho que não tem mui-
to incentivo prático, eu não vejo muito incentivo,
não ... eu vejo muito isso, tem que estudar, tem que
decorar isso e isso, né?"(sujeito nº7).

4- Os sujeitos utilizam, com maior freqüência,
para resolver problemas, repertórios cognitivos que
apresentam estruturas da lógica operatório-concreta;
embora não se possa afirmar que não tenham atingi-
do o estágio das operações formais. A utilização dos
repertórios operatório-concretos por parte dos alu-
nos diz respeito apenas às situações de avaliação do
desempenho [as provas piagetianas ou as histórias no
Teste de Apercepção Temática]. Quando os mesmos
alunos constatavam que a tarefa não implicava avali-
ação do desempenho, como por exemplo, nas entre-
vistas, eles recorriam freqüentem ente a repertórios
operatório-formais. A fim de tornar mais clara a clas-
sificação dos sujeitos nesta dimensão, apresentamos
alguns conceitos básicos da epistemologia genética.
Inhelder e Piaget ( 1976) estabelecem três níveis de
classificação para as respostas dos sujeitos:

Nível I - A. Equivale ao pré-operatório; o
sujeito não consegue classificar os objetos, pois lhe
falta critério exaustivo; apenas agrupa os objetos em
classes inconsistentes através da argumentação do
examinador, que se desfazem à medida que avan-
çam os questionamentos deste. Aparece, por vezes,
um pensamento anirnista.

Nível 1-B. Intermediário entre o pré-opera-
tório e o operatório-concreto, pois o sujeito realiza
classificações de objetos baseado nas qualidades físi-
cas destes; porém sem usar um critério consistente,
isto é, não percebe as contradições.

Nível II - A. Estabelece-se o operatório-con-
creto, pois o sujeito tenta encontrar um critério
único para a classificação, porém fazendo subclasses
para não desmanchar o critério encontrado. Usa a
noção de peso absoluto.

Nível II - B. Caracteriza-se como transição entre
o operatório-concreto e o iníco do operatório-formal,
pois o sujeito tem noção de peso específico dos corpos,
mas como não tem ainda a conservação de peso nem de
volume, não pode estabelecer relações entre si para che-
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gar à nocão de densidade. A solução é falar em objetos
concretos, como o ar que entra, etc. Também leva em
coma a água, mas não comparando os pesos específicos
dela e dos objetos.

Nível lU - A compreensão da conservação
do volume permite ao sujeito a formação operató-
ria de densidade, que a estabelece como critério
exaustivo e consistente. Além do mais, passa a raci-
ocinar através de proposições, onde encontra que a
proposição p implica q (p = objetos leves; q = flutu-
ar) não pode ser sustentada, a partir do momento
em que experimenta que há corpos leves (agulha) e
não flutuam, pois existe p.não-q. Da mesma forma
que há corpos pesados que flutuam (tora de madei-
ra) não-p. q. Bem como encontramos corpos que
são pesados e não flutuam, que é o mais comum
(metal) não-p.não-q.

Após estas notas introdutórias ao assunto,
apresentamos o quadro que classifica as respostas
dos sujeitos.

As respostas foram classificadas a partir das
seguintes explicações dos sujeitos:

Nível I - "boiarãopela leveza': "pelatextura tam-
bém do plástico': "épela composição dele, acho':
"aqui é mais pelo formato ': "oparafuso bóia na
água e eu não sabia, então foi isso, independen-
temente da [orma".

"Vtti afundar. Eu nunca vi uma pilha dentro
da água, mas creio que a pilha vai afundar, se a
pilha não afundar, eu mato ela': "deixa eu me
lembrar. .. lá em casa... "

Nível 11- "aí não entra mais a questão do peso,
é do material...a madeira geralmente bóia, né ?
(uma subclasse para não desmanchar o crité-
rio usado).

"Essesobjetos que flutuam, tendem a flutuar à
maneira precária devido à tensão superficial da
água': "afunda porque ficou cheio de água'~

Nível IJI - "elesafundam porque eles têm uma
massa muito pesada, quer dizer, a densidade dela
épesada em relação à água': "há uma hipótese
que eu poderia fazer ... ': "td entendendo, ambos
tem 1quilo, mas em relação à ocupação do es-
paço, o que ocupa mais espaço é menos concen-
trado do que o que ocupa espaço maior, apesar
J "ae ter o mesmo peso... .

5 - Manifestam um bloqueio afetivo em re-
lação ao conhecimento, o que pode ser considerado
um obstáculo epistemofílico, isso significa afirmar
que estamos diante de sujeitos cuja inteligência está
aprisionada (Fernandez, 1990: 110), isto é, ela (in-
teligência) não consegue se manifestar em toda sua
fecundidade por estar amarrada por liames da or-

Quadro de classificação das respostas

EXAUSTIVO CONSISTENTE PESO HIPÓTESE NíVEL

1 Sim não absoluto não 18 - liA

2 Sim sim específico sim 118-111

3 Sim não absoluto não 18

4 Sim não absoluto não 18 - liA

5 Sim não absoluto não 18 - liA

6 Sim sim específico sim 118-111

7 Sim não absoluto não 18 - liA

8 Sim sim específico sim 118-111
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dem afetiva. Estados psicoafetivos de depressão, so-
lidão etc. ficaram nítidos nas estórias que eles cria-
ram a partir dos quadros do T.A.T..

6 - Prevalece a atitude da biperacomodação em
relação ao conhecimento e às relações interpessoais.
Isso significa que os alunos se adaptam de forma
não muito inteligente (segundo Piaget) às solicita-
ções do meio. : "Podemos descrever a bipoassimilação
como uma pobreza de contato com o objeto que redun-
da em esquemas de objeto empobrecidos, déficit lúdico
e criativo. A hiperacomodação, comopobreza de contato
com a subjetividade, superestimulação da imitação,
falta de iniciativa, obediência acrítica às normas, sub-
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missão... A bipoacomodação como pobreza de contato
com o objeto, dificuldade na internalização de ima-
gens. A bip erassimilação como predomínio da
subjetiuação, desrealização do pensamento, dificulda-
de para resignar-se" (Fernandez, 1990: 110), isto é,
ela (inteligência) não consegue se manifestar em toda
sua fecundidade.

7 - A investigação sobre o percurso escolar
dos alunos, no eixo diacrônico, manifesta que as re-
provações se intensificam no terceiro grau; portan-
to, estamos falando de sujeitos que percorreram o
Ensino Fundamental e Médio sem muitos tropeços
na aprendizagem!
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