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APRESENTAÇÃO

A realização do Mini Congresso da International Association for
Relationship Research (Associação Internacional para a Pesquisa do
Relacionamento), em Vitória, no ano de 2005, representou um marco
histórico para a pesquisa sobre o relacionamento interpessoal em nosso
país. Este livro, que traz textos de participantes do evento, mostra um
pouco da riqueza do tema, quanto à diversidade de áreas que lidam com
relações interpessoais.

Os três primeiros capítulos abordam as relações interpessoais na pers-
pectiva das habilidades sociais. Inicialmente, Zilda A. P. Del Prette e
Almir Del Prette tratam da articulação entre pesquisa, ensino e extensão
no campo das relações interpessoias, particularmente das habilidades
sociais, apresentando o NIRH. Os dois capítulos seguintes representam
parte da produção deste núcleo de pesquisa no Brasil. Adriana Augusto
Raimundo de Aguiar e Zilda Aparecida Pereira Del Prette discutem a
adaptação do Children’s Behavior Scenario (CBS) para a avaliação de
habilidades sociais-comunicativas de adultos deficientes mentais. A se-
guir, Fabio Biasotto Feitosa e Zilda A.P. Del Prette apresentam refle-
xões sobre intervenções em educação especial analisando habilidades
sociais relacionadas com sucesso acadêmico.

Os três capítulos seguintes tratam de diferentes aspectos do relacio-
namento de crianças com necessidades educativas especiais. Primeira-
mente, Ana Cristina Barros da Cunha, Sônia Regina Fiorim Enumo e
Claudia Patrocinio Pedroza Canal discutem as relações entre avaliações
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cognitivas (assistida e tradicional) de crianças com deficiência visual e
padrões maternos de mediação durante jogos de dominó. Os dois capí-
tulos seguintes investigam a amizade de crianças portadoras de diferen-
tes necessidades especiais. Isis Fiorio Albertassi e Agnaldo Garcia apre-
sentam um esboço descritivo das amizades dessas crianças em ambien-
te escolar. A seguir, Michelle Darós Coelho, Kaylla Tavares e Agnaldo
Garcia examinam relações de amizade de crianças com Síndrome de
Down, em ambiente escolar inclusivo.

Os textos seguintes, apresentados na forma de resumos expandidos,
abordam diferentes aspectos do relacionamento interpessoal. O primei-
ro texto trata da relação dialógica entre enfermeiro e cliente, de Sonia
Mara Faria Simões. Uma proposta de intervenção relacionando arte-
terapia familiar e violência doméstica é apresentada por Maíra Bonafé
Sei e Isabel Cristina Gomes. A relação entre agressor e vítima no caso
de homicídios cometidos por homens é discutida por Luciana Souza
Borges e Heloisa Moulin de Alencar. Segue uma investigação da intera-
ção social de crianças em jogos com regras, de Christiany Maria Bas-
setti Cavalcante e Antonio Carlos Ortega. Generosidade e suas inter-
relações com o tipo de relacionamento de crianças e pré-adolescentes
são discutidas por Liana Gama do Vale, Heloisa Moulin de Alencar e
Maria Margarida Pereira Rodrigues. A representação social de adoles-
centes sobre relacionamentos amorosos (ficar, namoro e casamento) é
abordada por Aparecida da Penha Andrade, Maria Cristina Smith Me-
nandro, Rodrigo dos Santos Scarabelli, Paulo Rogério Meira Menan-
dro, Larissa Baptista e Zeidi Araújo Trindade. João Fernando Rech
Wachelke, Alexsandro Luiz de Andrade e Roberto Moraes Cruz discu-
tem o processo de validação e predição de satisfação global da escala
fatorial de satisfação no relacionamento. Alexsandro Luiz de Andrade,
João Fernando Rech Wachelke, Manuelle Andreani, Marcela de Andra-
de Gomes, Michaela Accorsi, Natália P. Scatamburlo e Roberto Moraes
Cruz tratam dos determinantes de sucesso e fracasso percebidos nos
relacionamentos românticos. Reciprocidade e produção do espaço co-
letivo é o tema abordado por Geovana Tabachi Silva. Beatriz Ventorini
e Agnaldo Garcia analisam a perspectiva de Robert Hinde referente ao
relacionamento interpessoal e suas possibilidades para a Gestão de Pes-
soas. Manifestações do amor romântico em três gerações de famílias
rurais e urbanas do Espírito Santo são descritas por Aline Lopes de Sou-
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sa, Camila Carlos Maia, Juliana Gomes de Figueiredo, Laila Lamêgo,
Luciana Maria Britto da Cruz, Mariana Bonomo e Agnaldo Garcia. Fi-
nalmente, concepções de gênero são discutidas como uma forma para
abordar a violência contra mulheres, por Mirian Béccheri Cortez.

Agradecemos a todos que, de uma forma ou outra, contribuíram para
a elaboração deste livro, em especial ao CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), à administração central da
Universidade Federal do Espírito Santo e ao Programa de Pós-Gradua-
ção em Psicologia desta universidade e a todos que apresentaram traba-
lhos e participaram da Mini-Conferência da IARR, em Vitória.

Finalmente, esperamos que o presente livro desperte o interesse dos
leitores para as relações interpessoais e que também seja um estímulo
para o avanço das pesquisas sobre o tema em nosso país.

Agnaldo Garcia



.
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS E HABILIDADES
SOCIAIS: ARTICULANDO PESQUISA,

ENSINO E EXTENSÃO

Zilda A. P. Del Prette e Almir Del Prette

O Grupo - Relações Interpessoais e Habilidades Sociais (RIHS1) -
está inserido no Laboratório de Interação Social (LIS) da Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar). Este texto se inicia com uma breve
apresentação do referencial teórico-prático das habilidades sociais, que
norteiam as atividades do grupo, e continua com uma descrição geral
dos estudos, publicações e outros produtos dos coordenadores em suas
relações com alunos de graduação e de pós-graduação bem como com
demais pesquisadores do Brasil e do exterior.

Sobre o campo das Habilidades Sociais

O campo teórico-prático das Habilidades Sociais teve origem na
Psicologia Clínica e do Trabalho, porém os programas de Treinamento
de Habilidades Sociais são atualmente aplicados a diversos campos da
Psicologia.

Na base do desenvolvimento desse campo encontram-se os concei-
tos de habilidades sociais e competência social que qualificam um tipo
especial de desempenho social. Conforme destacamos em A. Del Prette
e Del Prette (2001, p 31):

1 O Grupo RIHS pode ser acessado no site da Universidade Federal de São Carlos
(www.rihs.ufscar.br) e do CNPq (http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.
jsp?grupo=0335707CJG72O7). No site constam os e-mails dos componentes do grupo.
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O desempenho social refere-se à emissão de um compor-
tamento ou seqüência de comportamentos em uma situa-
ção social qualquer. Já o termo habilidades sociais aplica-
se à noção de existência de diferentes classes de compor-
tamentos sociais no repertório do indivíduo para lidar com
as demandas das situações interpessoais. A competência
social tem sentido a avaliativo que remete aos efeitos do
desempenho das habilidades nas situações vividas pelo in-
divíduo.

Muitos estudos vêm demonstrando que indivíduos com bom relaci-
onamento interpessoal são mais saudáveis, menos propensos a doenças
e também mais produtivos no trabalho. O desempenho profissional em
diversas áreas, especialmente de gerentes, supervisores, líderes e de-
mais profissionais (cuja atuação se dá por meio de relações interpesso-
ais), depende, criticamente, de um conjunto de competências e habili-
dades de relacionamento. Quando socialmente habilidosos, esses pro-
fissionais contribuem significativamente para a melhoria do clima orga-
nizacional bem como para a qualidade das relações intra e inter-setores
e para a relação com fornecedores, clientes e público em geral.

O conjunto de habilidades sociais relevantes pode ser organizado
em classes e subclasses de maior ou menor abrangência. Entre as prin-
cipais classes, destacamos (A. Del Prette & Del Prette, 2001) as habili-
dades de comunicação (fazer e responder perguntas, dar e pedir feedba-
ck, elogiar, iniciar, manter e encerrar conversação), as habilidades de
civilidade (dizer por favor, agradecer, apresentar-se, cumprimentar), as
habilidades assertivas de enfrentamento ou defesa de direitos e de cida-
dania (expressar opinião, discordar, fazer e recusar pedidos, interagir
com autoridades, lidar com críticas, expressar desagrado, lidar com a
raiva do outro, pedir mudança de comportamento etc.), as habilidades
empáticas e de expressão de sentimento positivo e outras duas mais
abrangentes que nomeamos como habilidades sociais profissionais ou
de trabalho (coordenação de grupo, falar em público), as habilidades
sociais educativas de pais, professores e outros agentes envolvidos na
educação ou treinamento. Na base de qualquer desempenho socialmen-
te competente, destacamos a automonitoria, enquanto habilidade geral
de observar, descrever, interpretar e regular pensamentos, sentimentos e
comportamentos em situações sociais.
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Em nosso primeiro livro (Del Prette & Del Prette, 1999), dedicamos
um capítulo à comunicação não verbal (contato visual, sorriso, expres-
são facial, gestualidade, postura, contato físico etc.) que garante a qua-
lidade dos desempenhos que definem as habilidades sociais e a compe-
tência social. Também nesta obra, é dada atenção especial aos compo-
nentes cognitivo-afetivos da competência social, tais como os conheci-
mentos prévios (a respeito da cultura, do ambiente e dos papéis sociais,
o autoconhecimento), as expectativas, crenças e estratégias de proces-
samento e leitura do ambiente social.

Na análise das principais classes de habilidades sociais na infância
(Z. Del Prette & Del Prette, 2005), propomos um sistema de sete classes
gerais que deveriam ser promovidas para garantir o bem estar e o desen-
volvimento socioemocional satisfatório da criança: autocontrole/expres-
sividade emocional, civilidade, empatia, assertividade, fazer amizade,
solução de problemas interpessoais e habilidades sociais acadêmicas.
Também nesse caso, destacamos o peso das habilidades sociais educati-
vas de pais e educadores em geral na promoção do repertório social da
criança e dos adolescentes.

O campo teórico-prático atualmente designado por Treinamento de
Habilidades Sociais ou, simplesmente Habilidades Sociais possui algu-
mas premissas básicas, importantes para a sua compreensão e, também,
para a aplicabilidade de algumas de suas tecnologias de avaliação e de
intervenção. Uma síntese de alguns aspectos fundamentais na compre-
ensão das habilidades sociais inclui as premissas abaixo:

a) As habilidades sociais são aprendidas e contemplam as dimen-
sões pessoal, situacional e cultural (Del Prette & Del Prette, 1999);

b) Possuir um bom repertório de habilidades sociais não garante,
por si só, um desempenho socialmente competente.

c) Os conceitos sobre habilidades sociais e competência social não
se equivalem. O termo “habilidades sociais refere-se à existên-
cia de diferentes classes de comportamentos sociais no repertó-
rio do indivíduo para lidar de maneira adequada com as deman-
das das situações interpessoais” (A. Del Prette & Del Prette, 2001,
p. 31). Por outro lado, a competência social tem um sentido ava-
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liativo e, portanto, qualifica “a proficiência de um desempenho e
se refere à capacidade do indivíduo de organizar pensamentos,
sentimentos e ações em função de seus objetivos e valores arti-
culando-os às demandas imediatas e mediatas do ambiente” (A.
Del Prette & Del Prette, 2001, p. 31).

d) A competência social, como construto avaliativo, implica em ins-
trumentos de avaliação, especificidade da situação onde o de-
sempenho ocorre e critérios de avaliação. Os principais critérios,
conforme A. Del Prette e Del Prette (2001, p. 34) são: consecu-
ção dos objetivos da interação; manutenção ou melhora da auto-
estima; manutenção ou melhora da qualidade da relação; maior
equilíbrio entre ganhos e perdas entre os parceiros da relação;
respeito e ampliação dos direitos humanos básicos.

e) O Treinamento de Habilidades Sociais foi constituído em termos
de escopo e definições conceituais anteriormente ao Treinamen-
to Assertivo. Ambos, historicamente, são movimentos indepen-
dentes, o primeiro iniciado na Inglaterra e o segundo nos Esta-
dos Unidos. Atualmente, alguns autores (Del Prette & Del Pret-
te, 1999; A. Del Prette & Del Prette, 2005) incluem a assertivi-
dade como uma subárea do Treinamento de Habilidades Sociais.

f) Diferentes abordagens sobre o relacionamento interpessoal com-
põem o sistema teórico amplo que forma o campo do Treina-
mento de Habilidades Sociais, entre elas as teorias de aprendiza-
gem derivada do modelo de Skinner e de Bandura têm uma posi-
ção de destaque.

Embora usualmente as habilidades sociais sejam aprendidas ao lon-
go do ciclo vital, quando as condições não favorecem essa aquisição, o
processo pode ser recuperado por meio de treinamento sistemático, em
contextos estruturados e por meio de estratégias grupais bem conduzi-
das. Temos defendido o contexto grupal para a promoção de habilida-
des sociais, especialmente por que facilita o uso de procedimentos vi-
venciais, entendendo-se vivência (Z. Del Prette & Del Prette, 2005,
p.101) como:
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(...) uma atividade de grupo, estruturada de modo análogo
ou simbólico a situações cotidianas, que cria oportunidade
para desempenhos específicos, permitindo que o facilita-
dor avalie os comportamentos observados e utilize as con-
tingências pertinentes para fortalecer e/ou ampliar o reper-
tório de habilidades sociais dos participantes.

A criação e o desenvolvimento do Grupo RIHS

A criação do Grupo RIHS foi motivada pela necessidade de organi-
zar as atividades relativas a esta temática, de modo a garantir visibilida-
de à produção científica que já vinha se acumulando, facilitar o desen-
volvimento de novos estudos e pesquisas, elaborar e disponibilizar re-
cursos instrucionais para o ensino e as atividades de extensão universi-
tária (serviços à comunidade).

A composição inicial do Grupo RIHS resumia-se aos coordenadores
e orientandos de graduação e pós-graduação, acrescida de um ou outro
pesquisador esporadicamente vinculado. No entanto, a preocupação com
atividades coletivas de investigação e uma divulgação mais sistemática
e coerente da área em nosso meio, levou os coordenadores, a partir de
2005, um intensivo esforço de intercâmbio com pesquisadores de ou-
tras instituições do Brasil e do exterior.

No Brasil, esses esforços culminaram, em 2002, com a aprovação de
um Grupo de Trabalho na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Gra-
duação em Psicologia (ANPEPP), denominado Competência Social e
Habilidades Sociais (GT-35, na época), que incluiu, além dos autores,
pesquisadores de sete instituições superiores de ensino: Marina Bandei-
ra (UFSJR), Sonia Regina Loureiro (USP-RP), Eliane Gerk-Carneiro
(Gama Filho), Paula Inês Gomide (UFPR), Suzane Schmidlin Löhr
(UFPR e UNICENP), Maria Luiza Marinho (UEL) e Eliane Mary de O.
Falcone (UERJ). Destas, as duas últimas pesquisadoras estavam tam-
bém vinculadas a outros grupos e, embora atuantes na temática do GT-
35, e ainda mantendo intercâmbios profissionais com o Grupo RIHS,
desligaram-se deste GT na ANPEPP. Com base nos estudos deste pri-
meiro evento, o grupo organizou um primeiro livro – Habilidades Soci-
ais, Desenvolvimento e Aprendizagem (Del Prette & Del Prette, 2003),
além de outras publicações (artigos, capítulos) e atividades de inter-
câmbio acadêmico (bancas, simpósios conjuntos etc.).
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O Grupo RIHS continuou com projetos e publicações conjuntas e,
após o segundo encontro, em 2004, foi encaminhada a publicação de
um novo livro – Estudos sobre Relacionamento Interpessoal e Habili-
dades Sociais (Bandeira, Del Prette & Del Prette, 2006). O primeiro
capítulo deste livro apresenta uma análise dos artigos publicados em
periódicos no Brasil, podendo-se constatar que a grande maioria produ-
zida pelos participantes do grupo RIHS e GT-ANPEPP. Este e outros
estudos que mapeiam a produção de conhecimento na área são discuti-
dos no final deste trabalho.

Para este ano de 2006, está previsto o terceiro encontro do GT-ANPE-
PP, agora com a inclusão de cinco novos pesquisadores e instituições:
Agnaldo Garcia (UFES), Alessandra Turini Bolsoni-Silva (UNESP-
Bauru), Maria Julia Ferreira Xavier Ribeiro (UNITAU), Maura Glória
de Freitas (UEL) e Sheila Giardini Murta (UCG). Cabe ainda destacar,
outros componentes do Grupo RIHS, não vinculados ao GT-ANPEPP
dada a exigência de vínculo com a pós-graduação em Psicologia: Ana
Lucia A. de O. Ulian (UFBA), Maria R. Rios-Saldaña (UNAM/Méxi-
co), Mirella Lopez Martini Paiva (ex-orientanda de doutorado, atual-
mente no exterior), Miriam Bratfish Villa (recém-doutora pelo grupo) e
Edmárcia Manfredin Vila (UEL).

Atividades e produtos do Grupo RIHS

As atividades do Grupo RIHS incluem o ensino, a pesquisa e orien-
tação na pós-graduação e os serviços de treinamento, cursos e assesso-
ria em relações interpessoais e habilidades sociais2.

Atividades de ensino

Ao lado da atuação docente dos coordenadores em diferentes áreas
da Psicologia (Metodologia de Pesquisa, Psicologia Educacional e So-
cial), no campo específico das relações interpessoais e habilidades soci-
ais, há cerca de 10 anos, os coordenadores do Grupo RIHS implanta-

2 Os coordenadores possuem trabalhos publicados em Psicologia Social e Psicologia Escolar/
Educacional, não diretamente relacionados à temática das habilidades sociais.
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ram, no Curso de graduação em Psicologia da Universidade Federal de
São Carlos, a disciplina (optativa) Habilidades Sociais: Teoria e práti-
ca, que tem sido ofertada regularmente em todos os semestres, conside-
rando a alta procura pelos alunos. Esta disciplina tem um caráter teórico
introdutório e preocupação com a promoção de habilidades sociais dos
alunos. Uma disciplina similar foi implantada pelos coordenadores na
pós-graduação (UFSCar e USP-RP), com maior ênfase na formação de
pesquisadores para esta área.

Interessante registrar que disciplina semelhante foi posteriormente
implantada na graduação em Psicologia de pelo menos três outras insti-
tuições: UNICENP (Giovana Rocha e Roseli Deolinda Hauer) e UFSJR
(Marina Bandeira), Universidade Estácio de Sá (Patrícia Pacheco e Elia-
ne Gerk). A efetividade dessa disciplina na promoção de habilidades soci-
ais dos alunos foi objeto de investigações, posteriormente publicadas (Del
Prette, Del Prette & Barreto, 1998; 2006; Pacheco & Rangé, 2006).

Atividades e produtos da Pesquisa

As pesquisas do Grupo RIHS (incluindo as orientadas na graduação
e pós-graduação), estão vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em
Educação Especial da UFSCar (Linha 3) e ao Programa de Pós-Gradu-
ação em Psicologia da USP-Ribeirão Preto (Linha 4, como orientadores
pontuais externos) e à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção em Psicologia - ANPEPP.

Essas pesquisas focalizam prioritariamente os processos de avalia-
ção e promoção de habilidades sociais e relações interpessoais e visam,
principalmente:

• Analisar criticamente questões conceituais e teóricas do campo
teórico-prático das habilidades sociais.

• Desenvolver instrumentos e procedimentos de avaliação de ha-
bilidades sociais e relações interpessoais.

• Desenvolver materiais instrucionais, procedimentos e programas
de promoção de habilidades sociais e relações interpessoais.

• Caracterizar o repertório social de diferentes grupos sociodemo-
gráficos, culturais e diagnósticos.
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• Elaborar, aplicar e avaliar programas de intervenção delineados
para a promoção de habilidades sociais em diferentes contextos.

As publicações do grupo RIHS, decorrentes de estudos, pesquisas e
outras atividades, se compõem de livros, testes psicológicos, artigos,
capítulos de livros, trabalhos completos ou resumidos em Anais e Rese-
nhas, além de outros trabalhos de divulgação restrita.

Esses estudos se inserem em diferentes campos ou áreas, como: Psi-
cologia Social, Saúde, Trabalho, Psicologia Escolar/Educacional (espe-
cialmente questões sobre as relações professor-aluno e ensino-aprendi-
zagem), Educação Especial, Psicometria, Religião, e incluem tanto en-
saios conceituais como estudos empíricos de avaliação, de análise de
intervenções ou programas e de orientações práticas. Esses aspectos
são tratados geralmente em conjunto nos livros nos livros e em alguns
outros trabalhos.

Com o uso de diferentes metodologias de pesquisa e de intervenção,
essas publicações têm focalizado, como participantes ou alvos: crian-
ças, universitários e adolescentes em geral, pais, casais, idosos, profes-
sores (avaliação e/ou capacitação), psicólogos, pacientes psiquiátricos,
população de excluídos e agentes de movimentos sociais. Há também
os estudos especificamente voltados para o psicólogo em termos de sua
formação e atuação profissional.

Relacionados diretamente ou indiretamente à temática das habilida-
des sociais, esses estudos abordam diferentes classes de transtornos psi-
cológicos tais como: problemas de aprendizagem, problemas de com-
portamento, timidez, agressividade e violência, déficits de atenção e
hiperatividade, autismo, depressão, deficiência mental, deficiência vi-
sual, deficiência física, deficiência auditiva, esquizofrenia, vômito psi-
cogênico, obesidade e, ainda, transtornos em geral, não especificados.

Ainda que a maioria das publicações aborde as habilidades sociais
em geral, ou o desenvolvimento socioemocional, outros focalizam, mais
especificamente, assertividade, empatia, habilidades sociais educativas
(de professores, pais e outros agentes educativos), habilidades sociais
acadêmicas (de alunos) e habilidades sociais profissionais em diferen-
tes áreas de formação mas especialmente na do psicólogo.

Ainda associadas à pesquisa, ao longo dos últimos 10 anos, o Grupo
RIHS vem produzindo materiais instrucionais e desenvolvendo proce-
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dimentos e outros produtos que podem ser organizados em três grandes
conjuntos:

1. Construção, adaptação e análise de instrumentos de avaliação de
habilidades sociais:

• Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del-Prette, Del Prette &
Del Prette, 2001) – destinado a adultos jovens;

• Inventário Multimídia de Habilidades Sociais para Crianças
(IMHSC-Del-Prette., Del Prette & Del Prette, 2005), destinado
a crianças de 7 a 12 anos.

• Sistema de Avaliação de Habilidades Sociais (SSRS - Gresham
& Elliott, 1990, validado no Brasil por Bandeira, Del Prette,
Magalhães e Del Prette, s.d.);

• Inventário de Habilidades Sociais Conjugais (IHSC, Villa & Del
Prette, manual em elaboração), destinado a casais;

• Fichas e Questionários diversos para avaliação de habilidades
sociais, que podem ser encontrados nos livro produzido pelo GT-
ANPEPP em Habilidades Sociais (Del Prette & Del Prette, 2003;
2006) e em outros trabalhos acadêmicos do grupo;

2. Metodologia e produtos tecnológicos para promoção de habili-
dades sociais

• Programas de Desenvolvimento Interpessoal Profissional (PRO-
DIP), descrito mais adiante e em Del Prette & Del Prette (2001);

• Metodologia vivencial - para crianças, adolescentes e adultos (Del
Prette & Del Prette, 1999; 2001; 2005).

• Fita de vídeo: Habilidades Sociais: A assertividade (produção
restrita, disponível com os autores)

• Documentário em DVD: Promoção de habilidades sociais na es-
cola (produção restrita, disponível com os autores).

• Atividades de Extensão: Promovendo habilidades sociais para
relacionamentos saudáveis e produtivos

Os coordenadores do grupo RIHS conduzem programas de treina-
mento, cursos e assessoria em relações interpessoais a pessoas, grupos
e instituições. Essas atividades são realizadas com metodologia e recur-
sos (audiovisuais e multimídia) desenvolvidos a partir das pesquisas do
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grupo e são avaliadas com o uso de instrumentos e procedimentos tam-
bém desenvolvidos pelo grupo.

Para grupos com interesse informativo na área, os coordenadores
ministram cursos, conferências e palestras, ilustrados por material áu-
dio-visual e multimídia.

Para interessados em adquirir ou aperfeiçoar habilidades sociais vi-
sando melhorar a qualidade das relações nos diferentes contextos de
convivência (familiar, lazer, educação, trabalho etc.) os coordenadores
desenvolveram o PRODIP - Programa de Desenvolvimento Interpes-
soal/Profissional.

No contexto de trabalho, o PRODIP visa à promoção da competên-
cia social de profissionais (ou estudantes em fase de estágio profissio-
nalizante) cuja atuação se efetiva nas e por meio das relações com ou-
tras pessoas (gerentes, professores, etc.). O PRODIP é estruturado em
sessões que abordam sequencialmente um conjunto de módulos temáti-
cos selecionados de acordo com as necessidades da clientela. Os módu-
lo definem objetivos específicos que podem ser flexibilizados de um
grupo para outro em função das necessidades identificadas pela empre-
sa e do diagnóstico realizado junto à clientela específica de cada grupo.

A filosofia do PRODIP é totalmente baseada em técnicas e procedi-
mentos positivos, não aversivos e motivacionais, com amplas possibili-
dades de preparação de multiplicadores. Todos os módulos são condu-
zidos por meio de atividades que articulam a exposição informativa (di-
alogada) com as práticas de vivências, role-playing e discussão em pe-
quenos grupos.

A efetividade do programa é cuidadosamente monitorada por meio
de avaliações antes-depois, usando-se instrumentos desenvolvidos pelo
próprio grupo. Um desses instrumentos é o Inventário de Habilidades
Sociais (Del Prette & Del Prette, 2001), aprovado pelo Conselho Fede-
ral de Psicologia.

À guisa de conclusão

É interessante notar o interesse pelo campo teórico-prático das Ha-
bilidades Sociais vem se ampliando, especialmente junto aos alunos em
formação, não apenas de Psicologia, mas também das áreas exatas (Del
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Prette & Del Prette, 2003). Observa-se um aumento crescente na di-
vulgação de pesquisa em forma de artigos e, além disso, o tema vem
sendo abordado em capítulos de livros como os da coleção Comporta-
mento e Cognição, organizada anualmente pela ABPMC e em livros
especificamente dedicados a essa temática, com a consolidação de gru-
pos de pesquisa em diferentes partes do país.

Outro critério que permite inferir sobre o desenvolvimento da área é
o interesse dos estudiosos na investigação do que se poderia designar
como o estado da arte. A primeira tentativa foi realizada por Del Prette
e Del Prette (2000), com o estudo Treinamento em Habilidades Soci-
ais: Panorama geral da área, com foco nas publicações em periódicos
até o ano de 1999. Posteriormente, Mitsi, Silveira e Costa (2004) e Murta
(2005) empreenderam novas análises das publicações. O estudo de Mit-
si, Silveira e Costa estava interessado nos relatos de intervenção em
habilidades sociais no atendimento de transtorno obsessivo compulsi-
vo. Murta (2005) realizou uma análise sobre o Treinamento de Habili-
dades Sociais como programa de intervenção. Recentemente, um grupo
de pesquisadores do GT ANPEPP (Bolsoni-Silva e colaboradores, 2006)
fez uma análise mais completa dos artigos publicados em periódicos
indexados até 2004, especificando a natureza do trabalho (teórico ou
intervenção), o delineamento utilizado (experimental, pré-experimen-
tal, correlacional, descritivo) e mapeando o tipo de população (jovem,
adulto e criança), os procedimentos de coleta de dados, as regiões do
país etc.

O crescimento de interesse, exemplificado anteriormente, revela tam-
bém alguns problemas inerentes à área. O primeiro é o de considerar o
Treinamento de habilidades Sociais como uma panacéia. Reiteradamente
temos alertado para a necessidade de bastante cautela quanto a essa
possibilidade, porque, como já referimos anteriormente (Del Prette &
Del Prette, 1999), em muitos casos o Treinamento de Habilidades Soci-
ais pode ser usado como coadjuvante da metodologia principal de trata-
mento e, em segundo lugar, existem casos, especialmente com crianças,
de resistência à mudança. Para atendimentos com pessoas com essas
características possivelmente outras formas de intervenção possam ser
mais indicadas. Um outro problema refere-se à excessiva liberdade con-
ceitual de alguns profissionais para descrever o que fizeram. Somente
um relato objetivo e minucioso pode, de fato, possibilitar uma real com-
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preensão do programa de atendimento e então classifica-lo ou não como
Treinamento de Habilidades Sociais.

O que se observa, ainda, é que há muito por fazer na temática das
relações interpessoais e habilidades sociais. Dada a sua potencial am-
plitude, a avaliação e promoção de habilidades sociais junto a pessoas
com diferentes tipos de transtornos psicológicos e estudos experimen-
tais sobre a efetividade dos programas realizados, com descrição minu-
ciosa dos procedimentos, constituem ainda uma necessidade. No entan-
to, é alentador destacar a repercussão das atividades e produtos do Gru-
po RIHS, o que tem ocorrido principalmente em termos de: (a) divulga-
ção do campo teórico-aplicado das Habilidades Sociais no Brasil, por
meio de publicações de livros, artigos em periódicos, apresentações em
reuniões científicas nacionais e internacionais e cursos de extensão à
comunidade; (b) Formação de recursos humanos para a pesquisa e a
atuação profissional na área das Habilidades Sociais, por meio de orien-
tação a projetos de alunos de graduação e pós-graduação e também da
prestação de serviços à comunidade; (c) Intercâmbio com pesquisado-
res de outras instituições do Brasil (destacando-se o Grupo de Trabalho
na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia,
ANPEPP) e do exterior (por meio de projetos que integram pesquisado-
res de Portugal, Espanha, México e Estados Unidos).
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2

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES
SOCIAIS-COMUNICATIVAS DE ADULTOS
DEFICIENTES MENTAIS: ADAPTANDO O

CHILDREN’S BEHAVIOR SCENARIO (CBS)

Adriana Augusto Raimundo de Aguiar
Zilda Aparecida Pereira Del Prette

Introdução

O desejo e a necessidade de se comunicar são inerentes ao ser huma-
no. Desde os períodos mais remotos é possível observar indícios de
comunicação, a partir de diferentes formas de expressão. A comunica-
ção, além de ser essencial ao homem, também é condição de sua exis-
tência, sendo por meio dela que o indivíduo cria, transforma o meio que
vive, se constitui e produz história (Moreira & Chun, 1997).

A comunicação está intimamente relacionada às Habilidades Soci-
ais e, portanto, ao relacionamento interpessoal. Ao examinarem os com-
ponentes comportamentais das habilidades sociais, Del Prette e Del Prette
(1999) destacam três classes de habilidades a serem consideradas em
qualquer avaliação: as verbais de conteúdo, as verbais de forma, e as
não verbais.

Dentre as habilidades verbais de conteúdo encontram-se as classes
de comportamentos de: fazer, responder a perguntas; solicitar mudança
de comportamento; lidar com críticas; pedir, dar feedback; opinar, con-
cordar, discordar; elogiar, recompensar, gratificar; agradecer; fazer pe-
didos; recusar; justificar-se; auto-revelar-se, usar o pronome “eu”; e usar
conteúdo de humor. As habilidades verbais de forma correspondem, como
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o próprio nome sugere, a aspectos da topografia da fala como: latência,
duração, regulação (bradilalia, taquilalia, volume, modulação) e trans-
tornos da fala. As habilidades não verbais incluem os aspectos topográ-
ficos não vocais como: olhar e contato visual; sorriso; gestos; expressão
facial; postura corporal; movimentos com a cabeça; contato físico; dis-
tância/proximidade (Del Prette & Del Prette, 1999).

Déficits em habilidades sociais podem estar associados, portanto, a
dificuldades em diferentes aspectos comunicativos e vice-versa. Diver-
sos autores verificaram déficits sociais (Eckert, 2000; Langone, Clees,
Oxford, Malone & Ross, 1995; Malek & Yoshida, 1994; O’Reilly, Lan-
cioni & Kierans, 2000) e comunicativos (Aguiar, 2002; Cannao, 1999;
Fujiki & Brinto, 1993; Merril & Jackson, 1992) em pessoas com defici-
ência mental, assim como outros autores (Del Prette & Del Prette, 2003)
indicaram as relações diretas desses déficits com a qualidade das rela-
ções interpessoais. Convergindo com essas observações, as definições
vigentes do termo deficiência mental e o atual processo diagnóstico in-
cluem em seus critérios, além de déficits no funcionamento intelectual,
déficits também nas habilidades adaptativas, dentre elas as sociais e as
comunicativas.

Contudo, a avaliação das habilidades adaptativas carece, em nos-
so meio, de instrumentos padronizados e validados. Vale ressaltar
aqui os esforços de alguns grupos de pesquisa nacionais nesse senti-
do, tal como a adaptação para o Brasil1 da Avaliação de Áreas Adap-
tativas (AAA - Bryant, Taylor & Rivera, 1996) e na área de habilida-
des sociais.

O teste de Avaliação de Áreas Adaptativas - AAA consiste em um
sistema de pontuação que recategoriza os itens da Escala de Comporta-
mento Adaptativo – Residencial e Comunitário da Associação America-
na de Retardo Mental (ABS-RC:2 – Nihira, Leland & Lambert, 1993,
citado por Bryant, Taylor & Rivera, 1996) e a Escala do Comportamen-
to Adaptativo – Escala da Associação Americana de Retardo Mental
(ABS E:2 – Lambert, Nihira & Leland, 1993, citado por Bryant, Taylor
& Rivera, 1996) nas 10 áreas adaptativas indicadas pela Associação

1 Grupo de pesquisa da Profa Dra. Maria Amélia Almeida junto ao Programa de Pós-Graduação
em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos.
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Americana de Retardo Mental (comunicação, cuidados pessoais, vida
no lar, habilidades sociais, desempenho na comunidade, independência
na locomoção, saúde e segurança, habilidades acadêmicas funcionais,
lazer e trabalho).

A área de competências abrangidas pelo chamado comportamento
adaptativo (ou habilidades adaptativas) é, como se vê bastante ampla.
Grande parte dela é composta por ou implica em desempenhos soci-
ais, ou mais especificamente em habilidades sociais, componente bá-
sico para a qualidade de vida dos indivíduos em geral e dos deficien-
tes em particular. No campo específico das habilidades (adaptativas)
sociais, pode-se verificar também, em nosso meio, um esforço siste-
mático de elaboração de instrumentos e procedimentos de avaliação,
por parte do grupo de pesquisa Relações Interpessoais e Habilidades
Sociais (ver, por exemplo, Del Prette & Del Prette, 2001; 2003; 2005).
Esse grupo tem, também, buscado traduzir e adaptar instrumentos e
procedimentos produzidos em outros contextos, como é o caso do
Children’s Behavioral Scenario (CBS, de Michelson, Sugai, Wood &
Kazdin, 1983), que apresenta um modelo de entrevista estruturada para
avaliação de habilidades sociais em crianças.

O uso de outros instrumentos como o Inventário de Habilidades So-
ciais e o Inventário Multimídia de Habilidades Sociais vêm sendo utili-
zados para a avaliação de habilidades sociais em adultos (Del Prette &
Del Prette, 2003/professores) e crianças (Del Prette & Del Prette, 2002)
respectivamente.

De uma maneira geral o campo das habilidades sociais vêm desen-
volvendo instrumentos de avaliação para aferir diferentes classes de
habilidades, embora estudiosos da área concordem que ainda existem
poucos instrumentos adequadamente validados (Caballo, 2003; Del Pret-
te & Del Prette, 2001).

O presente artigo apresenta a adaptação do CBS (Milchelson, Sugai,
Wood & Kazdin, 1983) para a aplicação em adultos com deficiência
mental na avaliação de habilidades sociais e comunicativas (verbais e
não verbais). Acredita-se que a adaptação deste instrumento além de
contribuir com um auxiliar na avaliação dessas habilidades possa con-
tribuir como sugestão de um instrumento assistente na avaliação de al-
gumas das habilidades adaptativas na avaliação e diagnóstico da defici-
ência mental.
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Método

Participantes
Participaram dois adultos (um homem e uma mulher), diagnostica-

dos como deficientes mentais moderados com base no teste Raven.

Instrumentos e procedimento de coleta de dados
O instrumento utilizado com adaptações foi o Children’s Behavior

Scenario (CBS), de Milchelson, Sugai, Wood e Kazdin (1983), origi-
nalmente desenvolvido para a avaliação de habilidades sociais de crian-
ças. Ele se caracteriza por uma entrevista estruturada que propicia de-
mandas para o desempenho dos componentes que são filmados e poste-
riormente avaliados, com base em um protocolo de registro.

Neste método de avaliação de habilidades sociais, a criança é expos-
ta a uma entrevista que contém estímulos, induções e questões para ge-
rar respostas sociais e estas podem ser gravadas ou registradas por ob-
servadores. O roteiro da entrevista inclui as demandas para habilidades
tais como: saudação, fazer pedidos, elogiar e receber elogios, fazer crí-
tica, expressar sentimentos, recusar pedidos e iniciar e terminar diálo-
gos. Há também algumas questões neutras para reduzir a possibilidade
de desconfiança e ansiedade da criança e permitir a construção do ra-
pport entre entrevistador e entrevistado. Assim que a criança entra na
sala, o entrevistador sorri, aperta a mão da criança e se apresenta. A
performance social da criança deste momento até ele ou ela sair (apro-
ximadamente 15 minutos depois) é cuidadosamente observada e pontu-
ada de acordo com as várias dimensões de habilidades sociais. A partir
de adaptações contextuais este instrumento pode ser bastante útil para
aplicação junto a populações de diferentes características sócio-demo-
gráficas e nosológicas, o que levou a sua escolha para adaptação para a
população estudada nesta pesquisa. A Figura 1 apresenta um seguimen-
to do CBS (Milchelson, Sugai, Wood & Kazdin, 1983), no qual se visu-
aliza algumas de suas demandas iniciais para ilustração e melhor com-
preensão do instrumento original traduzido.
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Figura 1. Segmento do Children’s Behavioral Scenario – CBS
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A adaptação do CBS foi denominada Cenário Comportamental e
visou avaliar classes de habilidades verbais (de conteúdo e de forma) e
não verbais. O Cenário Comportamental foi aplicado em seis momen-
tos: dois na pré-intervenção; três na pós-intervenção (ao longo do pro-
grama e ao final do mesmo) e um no seguimento (cinco meses após o
término da intervenção). Considerando esses diferentes momentos de
aplicação, foram desenvolvidos seis versões equivalentes de situações e
demandas, visando reduzir o efeito de aprendizagem de respostas e adap-
tação às demandas.

Dada a existência de demandas específicas para habilidades como
recusar pedidos abusivos, discordar, lidar com críticas e outras que po-
deriam ocasionar algum constrangimento e/ou desagrado não previstos,
ao final de cada filmagem foi realizado o procedimento de esclareci-
mento (debriefing) sobre o caráter avaliativo e de simulação da entre-
vista. Nesse momento era explicado que ele não necessitaria, por exem-
plo, realizar o pedido abusivo ao qual aquiesceu.

Em função da complexidade de algumas classes de habilidades ava-
liadas, especialmente verbais de conteúdo, estas foram analisadas quan-
to às suas unidades maiores (moleculares ou classes gerais) e menores
(moleculares, ou componentes verbais de forma e não verbais). Alguns
exemplos de demandas do Cenário Comportamental I são ilustrados, na
Figura 2, para ilustração das adaptações feitas.
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Figura 2. Segmento do Cenário Comportamental I

Na comparação do CBS original com o Cenário Comportamental I
(adaptado) observa-se uma diferença principal quanto ao formato que
consiste na utilização deste instrumento apenas como Roteiro para o en-
trevistador (Cenário Comportamental) não oferecendo espaço para a ava-
liação dos juízes. Essa diferenciação relacionou-se diretamente à comple-
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xidade de alguns componentes como descrito anteriormente. Diante dis-
so, houve a necessidade do desenvolvimento de um segundo instrumento
para registro da avaliação dos juízes. Este instrumento foi denominado
Protocolo de Registro de Avaliação de Desempenho. A Figura 3 traz um
seguimento deste protocolo com a apresentação de um dos componentes
verbais de conteúdo (solicitar mudança de comportamento).

Figura 3. Segmento do Protocolo de Registro de Avaliação de De-
sempenho – componentes verbais de conteúdo

A Figura 3 possibilita verificar que o registro do desempenho dos
componentes verbais de conteúdo é dividido em dois seguimentos, sen-
do o primeiro relacionado aos elementos molares analisados (específi-
cos do componente avaliado), no caso o componente de solicitar mu-
dança de comportamento - e aos elementos moleculares (associados ao
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componente). A Figura 4 ilustra o formato do instrumento para o regis-
tro do desempenho em componentes verbais de forma e em não verbais,
utilizando os componentes: velocidade de fala e distância/proximidade,
respectivamente, como exemplos.

Figura 4. Segmento do Protocolo de Registro de Avaliação de De-
sempenho – componentes verbais de forma e não verbais

Análise dos dado - A análise dos dados considerou os índices de
confiabilidade e consistência interna do instrumento (r, a de Cronbach),
aplicados a uma fórmula que produziu um índice de mudança confiável
(IMC) para as diferenças entre os resultados pré e pós-intervenção (Evan,
Margison & Barkham; 1998; Jacobson & Truax, 1992).
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Resultados e Discussão

Foi observada a necessidade de adaptações do instrumento que esti-
veram relacionadas a três aspectos principais: idade dos participantes,
dificuldades frente à deficiência e diferenças culturais e situacionais do
instrumento original. O instrumento permitiu a observação e avaliação
da maioria dos componentes previamente listados em duas ou mais situ-
ações, sendo as classes de habilidades de elogiar e de usar conteúdo de
humor, consideradas como as mais críticas para a avaliação por este
instrumento. Esses resultados sugerem a necessidade de maiores esfor-
ços na elaboração de outras demandas que propiciem o desempenho
dessas classes de habilidades para sua avaliação com este indicador,
bem como de instrumentos auxiliares que o complementem.

Tomando como referência dados da literatura que indicam, como
aceitáveis em termos confiabilidade, índices r superiores a 75% (Cozby,
2003), considerou-se a confiabilidade deste instrumento adaptado (a =
0,6481) como média. Os índices de mudança confiável indicaram resul-
tados pós-treino modestamente superiores aos de pré-treino (melhora),
com nenhuma mudança positiva no escore geral das classes mais am-
plas de habilidades e mudanças positivas confiáveis para alguns com-
ponentes específicos dessas classes. Esses resultados evidenciam a pos-
sibilidade de adaptação de instrumentos desenvolvidos para diferentes
faixas etárias, situações, contextos e outras variáveis, como por exem-
plo, a presença de deficiência. Tais evidências sugerem a possibilidade
de uso de vários instrumentos disponíveis, a partir da análise pontual de
seus objetivos e conteúdo, desde que se efetuem as adaptações necessá-
rias para a validação desses modelos adaptados.

Discute-se a importância da replicação do instrumento adaptado com
amostras maiores, como forma de viabilizar uma análise mais acurada
de medida pré e pós-intervenção. Ressalta-se ainda a importância do
desenvolvimento e aprimoramento de outros instrumentos de medida
validados para essa população, a partir de instrumentos já existentes,
para a comparação dos resultados entre diferentes indicadores e com-
plementaridade dos resultados com base em avaliações multimodais,
que tem sua efetividade comprovada na literatura da área.
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3

SOCIAL SKILLS RELATED TO ACADEMIC
ACHIEVEMENT: REFLECTIONS ON SPECIAL

EDUCATION INTERVENTIONS

Fabio Biasotto Feitosa
Zilda A. P. Del Prette

(1) This is part of the unpublished Master’s degree research
by Feitosa, F.B. (Relação Família-Escola: Como pais e pro-
fessoras avaliam e reagem ao repertório social de crianças
com e sem dificuldades de aprendizagem. Dissertação de
Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Educação Espe-
cial, UFSCar, 2003) tutored by the second author. This rese-
arch was supported by CAPES.

There are three key-concepts that offer theoretical basis for resear-
ches in the interpersonal relationships domain: social performance, so-
cial skills, and social competence. According to Del Prette and Del Prette
(2001, p.31), the term social performance refers to the emission of any
behavior or sequence of behaviors in a social interaction; social skills is
a term that points to the existence of different classes of social behavior
in the individual’s repertoire for appropriately dealing with interperso-
nal demands; and the term social competence refers to an evaluative
dimension of social skills effects in interpersonal situations.

In the educational domain, there are many researches (Bernardes-
da-Rosa, Garcia, Domingos & Silvares, 2000; Del Prette & Del Prette,
2003; Kavale & Forness, 1996; Kravetz, Faust, Lipshitz & Shalhav, 1999;
Malecki & Elliott, 2002; Marturano, Loureiro, Linhares & Machado,
1997; Merrell, Merz, Johnson & Ring, 1992; Swanson & Malone, 1992)
showing that LA students tend to have low social competence, and that
social competence is correlated with academic success.
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Some authors have pointed out that social skills may play an instru-
mental function in academic learning processes (Fad, 1989; Wentzel,
1991). Thus the identification of these instrumental social skills may be
important to drive the investments in educational programs aimed to
improve social skills and consequently academic achievement. Consi-
dering that Brazilian literature about social skills related to academic
achievement is still scarce, the present study aimed to assess how often
LA and NLA children tend to use social skills to deal with interpersonal
situations which occur in the school context.

Method

Twenty four female teachers selected 33 children with low achie-
vement (81% were males and 19% females; M = 8-year-olds) and 31
without low achievement (69% were female and 31% males; M = 8-
year-olds) from first and second grades of regular public schools in a
small city of São Paulo state. Using an adapted version of the Sistema
Multimídia de Habilidades Sociais para Crianças (Del Prette & Del
Prette, 2005), the teachers assessed the children’s social repertoire by
looking at 21 printed vignettes representing child-adult and child-peer
social interactions in the school context (e.g.: a peer breaks the child’s
precious pen). The teachers replied how each child would deal with
each situation, choosing one out of three behavioral options (interna-
lizing, externalizing, and socially skilled reaction), and signing one
out of five frequency options (Never = 1, Rarely = 2, Sometimes = 3,
Often = 4, and Always = 5).

Results

The variance analysis showed strong significance between “beha-
vior x academic achievement” (F

2,6981
=10,11; p≤0,001). The differen-

ces and similarities in the teachers’ assessment were detailed for each
group of students (Test t Student, p≤0,01 and p≤0,001). According to
teachers’ assessment, when compared with NLA students, LA chil-
dren were significantly less socially competent (M

LA 
= 2,60, sd = 0,6269
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x M
NLA 

= 3,98, sd = 0,4845; p≤0,001), more active in terms of externa-
lizing behavior (M

LA 
= 2,18, sd = 0,8295 x M

NLA 
= 1,68, sd = 0,5851;

p≤0,001) and more passive in terms of internalizing behavior (M
LA 

=
2,92, sd = 0,7265 x M

NLA 
= 2,47, sd = 0,4186; p≤0,001).

When comparing social skills factorial scores, LA children presented
poorer social repertoire in the following classes of social skills: Empathy
and Civility (abilities to excuse him/herself; to offer help; to say thank
you; to comfort a peer; to praise; to defend a peer); Coping Assertion
(abilities to express disgust; to propose a new game; to deal with group
pressure and unfair criticism); Self-control (abilities to show sportive spi-
rit; to ask or argument; to deal with teasing); Participation (abilities to join
in a group activity; to mediate conflict) and Non-classified (ability to deal
with other’s angry). Regarding social skills specifically related to acade-
mic achievement, LA children were assessed by teachers as less frequen-
tly presenting the following skills: Self-control (abilities to refuse a
classmate’s request for his/her only pencil); Coping Assertion (ability to
ignore distractions); Empathy and Civility (ability to ask for teacher’s
help) and Non-classified (ability to ask for peer’s help).

Discussion

The results of the present study confirmed other studies that classifi-
ed LA students in a risk group for social maladjustment, because of
their social skills deficits. Furthermore, their deficits specifically rela-
ted to academic achievement suggested the possible instrumental func-
tion of the social skills in the academic learning processes, as argued by
Fad (1989). Fad found socially competent students would have better
conditions to learn in school because they have more conditions to ad-
just to this social context and demands. This author proposed three clas-
ses of social skills she considered as critical to school adjustment: Co-
ping Skills (e.g.: to express anger without physical aggression or ye-
lling), Work Habits (e.g.: to pay attention during class discussions), and
Peer Relationships (e.g.: to develop and maintain individual friendships
with more than one significant peer).

The study of McClelland, Morrison and Holmes (2000) also showed
that 15% of the 540 five-year-old children, who were assessed by their
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parents as having more behavioral problems, had more work-related
skills deficits (a state that persisted three years later). The authors dis-
cuss how important it is to improve the students ability to be indepen-
dent, responsible, cooperative and self-regulated, which includes tea-
ching children to complete tasks, work independently, comply with
teacher’s instructions, and remember instructions.

In conclusion, the present data contributes to confirm that LA chil-
dren must be assisted to improve their social skills related to academic
achievement, in order to guarantee school success. Beyond this instru-
mental aspect of social skills, it is interesting for future researchers to
also investigate the impact of low social competence or of poor inter-
personal relationships on the students’ motivation to stay in and to learn
in the school. If any generalization of these results is accepted, the pre-
sent study contributes to pointing to specific demands in Brazilian LA
children’s social skills repertoire that should be a special goal of educa-
tional interventions.
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4

RELAÇÕES ENTRE AVALIAÇÕES COGNITIVAS,
ASSISTIDA E TRADICIONAL, DE CRIANÇAS COM
DEFICIÊNCIA VISUAL E PADRÕES MATERNOS DE

MEDIAÇÃO DURANTE JOGOS DE DOMINÓ1

Ana Cristina Barros da Cunha
Sônia Regina Fiorim Enumo

Claudia Patrocinio Pedroza Canal

Introdução

A avaliação do desenvolvimento cognitivo infantil é tema bastante
discutido e estudado na Psicologia, podendo-se destacar duas perspec-
tivas teóricas de avaliação: a) estática ou tradicional, que se baseia na
abordagem psicométrica e b) assistida ou dinâmica, baseada na aborda-
gem sócio-interacionista. Esta última leva em conta as concepções teó-
ricas de Vygotsky (1993) sobre o desenvolvimento cognitivo, mais pro-
priamente o conceito de zona de desenvolvimento proximal e de apren-
dizagem mediada (Cunha, 2004; Enumo & Batista, 2000; Feuerstein &
Feuerstein, 1991; Fonseca, 2002; Lidz, 1991, Linhares, 1995; Tzuriel,
1999, 2001).

Ambos os tipos de avaliação são ainda hoje utilizadas no campo do
desenvolvimento cognitivo infantil; no entanto, cada tipo de avaliação
se fundamenta em enfoques diferentes. A avaliação tradicional se ba-

1 Trabalho derivado de pesquisa integrada do CNPq n° 520808/97-5- “Crianças com
necessidade educativas especiais: Construção e aplicação de procedimentos avaliativos com
enfoque assistido ou dinâmico”; sendo também parte de doutorado da primeira autora,
orientada pela segunda.
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seia em um enfoque comparativo, sendo normativa, classificadora e
padronizada. A avaliação assistida tem como base um enfoque diferen-
cial, sendo caracterizada por uma interação ativa e intencional entre o
examinador e o examinando. Essa última forma de avaliação também se
baseia em processo de observação diferenciado, pois inclui estratégias
de mediação, especificamente centradas, direcionadas e voltadas para
um verdadeiro processo de aprendizagem. Esse processo visa a modifi-
cabilidade cognitiva estrutural do sujeito e a elaboração de estratégias
de intervenção que tenham como objetivo promover o desenvolvimento
de habilidades cognitivas não adquiridas ou desenvolvidas, ou seja, o
potencial de aprendizagem infantil (Lidz, 1991).

Com base no uso da avaliação cognitiva assistida em crianças com
DV, a partir de um enfoque diferencial, alguns estudos e pesquisas des-
pontam no cenário da Psicologia e da Educação Especial (Batista, Hori-
no & Nunes, 2004; Enumo & Batista, 2000; Enumo, Cunha, Paula &
Dias, 2002). Esses estudos têm demonstrado que a avaliação assistida,
ao contrário da avaliação tradicional, pode fornecer indicadores do po-
tencial de aprendizagem da criança, principalmente no caso de crianças
com necessidades educacionais especiais (NEE), como é o caso da cri-
ança com deficiência visual (Cunha, 2004; Cunha & Enumo, 2003;
Cunha, Enumo & Pedroza, 2004; Enumo & Batista, 2000; Enumo, Ba-
tista & Ferrão, 2005; Fonseca, Cunha & Enumo, 2002).

Nesse contexto, a avaliação cognitiva da criança com DV, com enfo-
que assistido, aumenta as possibilidades do indivíduo apresentar um
desempenho de acordo com seu real estilo de funcionamento cognitivo.
Com base nesse enfoque, essa avaliação cognitiva segue um modelo
que tem como característica básica ser individualizada, “assistida”. Com-
põe-se, em geral, de provas “estáticas” (ou tradicionais) e “dinâmicas”
(ou com assistência do aplicador), visando à identificação do desempe-
nho real/atual e do potencial de aprendizagem da criança em interação
com o adulto.

De outro lado, a avaliação tradicional, para a população com DV, ba-
seia-se em estudos com enfoque comparativo entre grupos e que trazem,
em geral, resultados, em média, inferiores aos da população vidente da
mesma faixa etária (Enumo & Batista, 2000; Enumo et al., 2005). Neste
ponto, a avaliação assistida facilita à criança com DV apresentar um de-
sempenho cognitivo mais adequado. Desse modo, ela também oferece
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uma perspectiva mais otimista a respeito das capacidades da criança com
DV e favorece a construção de expectativas mais otimistas com relação
ao desenvolvimento infantil e a adoção de um padrão de mediação mais
adequado de interação, a exemplo de pesquisas realizadas sobre as ex-
pectativas de professores em relação a alunos com baixo desempenho
(Benjamin & Lomofsky, 2002; Delclos, Burns & Kulewicz, 1987; Del-
clos, Burns & Vye, 19993; Vye, Burns, Delclos & Bransford, 1987).

Partindo do princípio que o desenvolvimento cognitivo da criança
com DV pode ser afetado por um padrão inadequado de mediação ma-
terna decorrente das baixas expectativas das mães acerca da capacidade
de aprendizagem infantil, a avaliação assistida pode ser considerada
uma ferramenta útil na promoção de uma postura mais ativa da mãe na
interação com a criança.

No contexto da interação mãe-criança com DV, a mãe assume um
papel fundamental na promoção de situações que favoreçam as funções
cognitivas e, conseqüentemente, otimizam os potencias cognitivos da cri-
ança. Dessa forma, a mãe desempenha importante função como media-
dora no processo de aprendizagem de seu filho, no qual a criança adquire
capacidade de resolver problemas de forma mais segura e ordenada, soli-
citando ajuda do outro quando necessita e usando essa ajuda apropriada-
mente, além de generalizar essa aprendizagem para outros contextos, como,
por exemplo, o ambiente escolar (Pianta & Harbers, 1996).

Existem evidências de que é estreita a relação entre aprendizagem
mediada, interação entre a criança e a família e a modificabilidade cog-
nitiva (Tzuriel, 1999). De acordo com os princípios da abordagem da
Modificabilidade Cognitiva Estrutural (Structural Cognitive Modifia-
bility - SCM Theory) e da Teoria da Experiência de Aprendizagem Me-
diada (EAM) de R. Feuerstein, o adulto pode modificar cognitivamente
outro indivíduo e reduzir a discrepância entre o desempenho típico e o
potencial do desenvolvimento cognitivo infantil (Feuerstein & Feuers-
tein, 1991, Fonseca, 2002; Fonseca & Cunha, 2003; Lidz, 1991, 2000,
2002; Tzuriel, 1999, 2001).

De acordo com Feuerstein e Feuerstein (1991) e Tzuriel (1999, 2001),
a mãe pode apresentar um padrão inadequado de mediação, aliado a
baixas expectativas maternas acerca da capacidade de aprendizagem
infantil ou a uma postura materna pouco ativa, mais diretiva e controla-
dora na interação com a criança. Essas condutas podem afetar o desen-
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volvimento cognitivo infantil de forma inadequada. Ao contrário, uma
interação entre mãe e criança, cuja mãe apresenta altos níveis de medi-
ação, baseada nos principais critérios de experiência de aprendizagem
mediada (intencionalidade, significação e transcendência), pode favo-
recer um melhor desempenho da criança em situações de avaliação de
habilidades cognitivas e/ou contextos específicos de aprendizagem, já
que a criança internaliza os mecanismos de mediação apresentados pela
mãe na interação (Tzuriel & Eran, 1990; Tzuriel, 1996; Tzuriel & Weiss,
1998; Tzuriel & Weitz, 1998).

Entretanto, no caso da deficiência visual, as mães que não compre-
endem adequadamente o que é a deficiência visual do filho, ou melhor,
os reais limites e possibilidades de aprendizagem da criança, não desen-
volvem a prática de incentivá-la a explorar o ambiente. Dessa forma, a
mãe, por não reconhecer no filho com DV o real potencial de desenvol-
vimento, pode revelar baixas expectativas em relação ao seu desenvol-
vimento e, assim, limitar suas iniciativas de interação, sendo mais dire-
tiva e pouco estimuladora da competência cognitiva da criança (Batista,
2000; Batista & Enumo, 2000).

Nesse contexto, a avaliação assistida, que já se mostrou eficiente para
avaliação cognitiva da criança com DV, pode contribuir na promoção de
uma perspectiva materna mais positiva a respeito das capacidades cogni-
tivas da criança e, conseqüentemente, na adoção de um padrão de media-
ção mais adequado de interação da mãe com a criança com DV.

Considerando essas possibilidades da avaliação assistida, o presente
trabalho investigou as relações existentes entre o procedimento de ava-
liação cognitiva assistida: a) comparado ao tradicional e b) o padrão de
mediação materna em situação semi-estruturada de interação (jogo de
dominó). Mais propriamente, identificou e analisou os níveis de media-
ção das mães em situação de jogo de dominó, antes e após elas observa-
rem a aplicação de procedimentos de avaliação cognitiva tradicional e
assistida na criança com deficiência visual.

Método

Participaram da pesquisa 12 díades mãe-criança, que freqüentavam
instituições especializadas de atendimento e ensino, localizadas nos
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municípios de Vila Velha e Vitória, no Espírito Santo, e no município do
Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. A faixa etária do grupo de
mães variou entre 30 e 60 anos (média = 40 anos) e as idades das crianças
variaram de 5 anos e 2 meses a 9 anos (média = 7 anos e 6 meses), sendo
4 meninos e 8 meninas.

Com objetivo de obter indicadores sobre se e como a mãe observar a
aplicação de provas assistidas e tradicionais em seu filho com DV afetaria
seu padrão de mediação com o filho, as díades foram divididas, aleatori-
amente, em dois grupos de acordo com a condição experimental: G1 -
avaliação assistida versus tradicional e G2 - avaliação tradicional versus
assistida; assim, os grupos foram submetidos a um delineamento cruzado
(crossover design), com 3 fases: fase A, B e C. Para G1, foi adotada a
seqüência de fases A-B-A-C-A, enquanto que, para G2, a ordem foi in-
versa (A-C-A-B-A), a fim de contrabalançar possíveis efeitos da seqüên-
cia de exposição dos participantes à variável independente.

Como variável independente, consideraram-se os procedimentos de
avaliação cognitiva tradicional e assistida, aos quais cada criança foi sub-
metida, na presença da mãe, para avaliação de suas habilidades cogniti-
vas. Como variável dependente, considerou-se o padrão de mediação da
mãe, analisado a partir da freqüência dos comportamentos mediadores e
do cálculo do nível de mediação, antes (fase A) e após (fase B e C) a mãe
observar às avaliações cognitivas assistida e tradicional da criança, man-
tendo-se um intervalo de uma semana entre as aplicações (fase B e C).

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Psicologia do Desen-
volvimento e da Aprendizagem do Departamento de Psicologia Social e
do Desenvolvimento da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES),
nas dependências do Programa de Pós-graduação da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), na Escola Municipal “Embaixador
Dias Carneiro”, da Secretaria Municipal de Educação/RJ e na residên-
cia dos participantes (para uma díade).

Na fase A, a mãe foi filmada interagindo com o filho em três situa-
ções semi-estruturadas compostas por três jogos de dominó, com níveis
crescentes de dificuldade (Jogos A1, A2 e A3). O padrão de mediação
materno foi analisado utilizando-se uma operacionalização da Media-
ted Learning Experience Rate Scale de Lidz (1991) - Escala de Avalia-
ção de Experiência de Aprendizagem Mediada- Escala MLE-, feita por
uma das autoras (Cunha, 2004). A versão operacionalizada dessa escala
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incluiu um sistema de categorias de comportamentos mediadores com
36 categorias de análise organizadas nos 12 componentes (critérios de
mediação) da escala: intencionalidade, significação, transcendência,
atenção partilhada, experiência partilhada, regulação na tarefa, elogi-
ar, desafiar, diferenciação psicológica, responsividade contingente e
envolvimento afetivo. Os dados das mães foram analisados em termos
do padrão de mediação materna, obtido a partir da freqüência dos com-
portamentos mediadores e do cálculo do nível de mediação, antes (fase
A) e após (fase B e C) a mãe observar à avaliação cognitiva assistida e
tradicional da criança. Para cada mãe, foi calculada a média geral dos
níveis de mediação obtida pela soma de todos os níveis de mediação
para os diferentes componentes da Escala MLE no total e por sessão de
jogo de dominó. Os níveis de mediação das mães foram definidos se-
guindo um gradiente que variava do nível 0 (ausência de mediação) até
o nível 3 (nível ótimo de mediação), como na versão original da escala,
admitindo-se a presença de um comportamento mediador em mais de
um nível de mediação, para essa versão operacionalizada da MLE (Cu-
nha, 2004).

Na fase B (avaliação assistida), as crianças foram avaliadas por uma
das provas assistidas:

1) CATM - Children’s Analogical Thinking Modifiability (Tzuriel
& Klein, 1990) – para pré-escolares ou crianças em idade esco-
lar que não se saíram bem no PBFG-DV, que consiste de 18 blo-
cos coloridos e 40 cartões retangulares (um cartão de modelo e
39 cartões dispostos em três conjuntos de 13 itens para cada fase
da prova). O CATM é aplicado em quatro etapas: fase prelimi-
nar, fase sem ajuda, fase com ajuda e fase de manutenção, em
que é apresentado em cada cartão um problema de raciocínio
analógico (A está para B, assim como C está para D), avaliando
o reconhecimento e domínio de três dimensões: cor (vermelho,
azul e amarelo), forma (círculo, quadrado e triângulo) e tamanho
(grande e pequeno);

2) PBFG-DV - Jogo de Perguntas de Busca com Figuras Geométri-
cas para DV (Enumo & Batista, 2000; Enumo et al., 2005) –
para crianças em idade escolar, que consiste de 22 pranchas
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(50cmX15cm), onde em cada prancha é apresentada uma com-
binação de quatro figuras geométricas diferentes entre si, vari-
ando em tamanho (grande, pequeno), forma (triangulo, quadra-
do e círculo) e cor/textura (azul escuro/papel sanfonado azul,
amarelo/emborrachado liso amarelo, vermelho/emborrachado
crespo vermelho). A aplicação do PBFG-DV ocorre em quatro
etapas: fase preliminar, sem ajuda, de assistência e de manuten-
ção e exige a elaboração de questões de busca de informação em
situação de resolução de problemas (constraint-seeking questi-
on), em que a criança deve formular até 12 perguntas de busca
de informação sobre as dimensões da figura, visando descobrir,
por exclusão de alternativas, qual das quatro figuras em cada
arranjo foi escolhido pela examinadora como figura-alvo.

Na fase C (avaliação tradicional), todas as crianças foram avalia-
das pela Escala de Maturidade Mental Columbia (Burgmeister, Blum
& Lorge, 1999).

Com relação aos dados das crianças, cabe destacar que foram obti-
dos diversos indicadores de desempenho cognitivo infantil de acordo
com o tipo de prova assistida (CATM ou PBFG-DV). No entanto, para
a análise proposta neste estudo, os dados das crianças que foram anali-
sados e relacionados aos dados das mães foram os seguintes:

1) para avaliação cognitiva tradicional, as respostas das crianças
em termos de escores de desvios de idade (EDI), obtidos pela
aplicação da Escala de Maturidade Mental Columbia; e

2) para avaliação cognitiva assistida, as respostas das crianças obti-
das no CATM, em termos dos tipos de tentativas de solução (acer-
tos, acertos-ao-acaso e incorretas) por cartão; e no PBFG-DV,
em termos de tipos de perguntas de busca (relevantes, irrelevan-
tes, repetidas) e tipos de tentativas de solução (acertos, acertos-
ao-acaso e incorretas) por prancha, entre as diferentes fases da
prova assistida (SAJ, ASS e MAN). E ainda, para ambas as pro-
vas assistidas, foi identificado o perfil de desempenho cognitivo
das crianças, de acordo com a seguinte classificação: alto-esco-
re, ganhador-mantenedor, ganhador-dependente-de-assistência
e não-mantenedor.
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Por fim, obtiveram-se correlações entre os resultados das crianças
na avaliação tradicional, em termos de EDI no Columbia, e na avaliação
assistida, em termos de acertos na fase MAN do CATM ou PBFG-DV, e
os resultados das mães em termos do nível médio de mediação por jogo
de dominó (A1, A2 e A3), a fim de verificar se existia relação entre o
desempenho cognitivo infantil em ambas as situações de avaliação e o
padrão de mediação materna na situação de jogo de dominó.

Ainda foi calculada a fidedignidade dos dados obtidos na avaliação
do padrão de mediação materno para 25% dos protocolos de registro da
mediação materna da amostra total de mães (n= 3). Assim, obtiveram-se
índices acima de 70% de concordância nas classificações em termos
dos níveis de mediação para cada critério da Escala MLE nos jogos de
dominó.

Resultados

O padrão de mediação das mães de ambos os grupos foi bastante
semelhante (Tabela 1), uma vez que as mães de ambos os grupos obti-
veram o mesmo nível médio de mediação em, pelo menos, 10 critérios
de mediação em EAM, pela proposta operacionalizada da Escala MLE
(Cunha, 2004). Entre os 11 critérios de mediação, apenas no critério
desafiar as mães apresentaram padrão significativamente diferente, isto
é, o nível médio de mediação para G1 foi mais alto (Md = 0,5) em
comparação a G2 (Md = 0). Isto equivale dizer que, ao contrário das
mães do G2, as mães do G1 apresentaram na interação situações de
desafio como uma forma de engajar a criança no jogo de dominó.
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Tabela 1. Medianas e amplitudes de variação do nível médio de
mediação (0-3) das mães por critério de mediação em Experiência de
Aprendizagem Mediada (EAM) e índice de significância das diferenças
de mediação entre G1 e G2, no total dos jogos de dominó (n= 12)

Critérios de mediação em G1 G2
Experiência de Aprendizagem G1 X G2
Mediada (EAM) Md AV Md AV

Intencionalidade 2 2-3 2 1-2 0,775
Significância 1 0-3 1 0-1 0,253
Transcendência 2 0-2 2 0-3 0,933
Atenção partilhada 1 0-2 1 1-2 0,933
Experiência partilhada 0 0 0 0 0,523
Regulação na tarefa 3 0-3 3 2-3 0,440
Elogiar 1 0-3 1 0-3 0,745
Desafiar .5 0-2 0 0-1 0,031*
Diferenciação psicológica 1 1-3 1 1-3 0,807
Responsividade contingente 2.5 2-3 2.5 2-3 0,604
Envolvimento afetivo 1 0-3 1 0-2 0,677

*p ≤ 0,05, Teste de Mann-Whitney; Md= Mediana; AV= Amplitude de variação.

Também não houve diferenças significativas entre os grupos em ter-
mos do nível de mediação materna, na interação com a criança nas dife-
rentes situações de jogo (A1, A2 e A3) (Tabela 2). Verificou-se que os
padrões médios de mediação das mães, em cada jogo de dominó, dimi-
nuíram, tanto para G1 quanto para G2.

Tabela 2. Medianas e amplitudes de variação do nível médio de
mediação (0-3) das mães por jogo de dominó e índice de significância
das diferenças de mediação entre os grupos, G1 e G2 (n= 12)

Grupos G1 G2
Jogos de domino G1 X G2

Md AV Md AV

A1 2,72 2,36-3,18 2,36 2,09-2,73 0,062
A2 2,27 1,91-3,18 2,36 1,64-3,09 0,747
A3 2,05 1,64-3,36 2,32 1,91-2,82 0,52

*p ≤ 0,05; Teste de Wilcoxon; Md = Mediana; AV = Amplitude de variação.
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Na medida em que não houve diferenças entre os grupos, foi anali-
sada a significância das diferenças de mediação das mães entre os
jogos de dominó (A1 X A2, A2 X A3 e A1 X A3). De acordo com o
teste de Wilcoxon, para maioria (n= 10) dos critérios de mediação em
EAM, não foram encontradas diferenças estatisticamente significati-
vas no padrão de mediação das mães, em termos do nível médio de
mediação (Tabela 3).

Tabela 3. Médias das medianas dos níveis médios de mediação ma-
terno por critério de mediação em Experiência de Aprendizagem Medi-
ada (EAM) nos jogos de dominó e índice de significância da compara-
ção dos níveis médios de mediação das mães entre os jogos de dominó
(n= 12)

Jogos
Critérios de mediação A1 A2 A3 A1XA2 A1XA3 A2XA3

Intencionalidade 2,25 2 2 0,563 0,157 0,256
Significância 1,25 1 0,75 0,7052 1 0,414
Transcendência 1 1,75 1 0,234 0,070 0,336
Atenção partilhada 1,5 1,25 0,75 0,654 0,705 1
Experiência partilhada 0 0 0 0,563 0,157 0,317
Regulação na tarefa 3 2,5 2,5 0,065 0,097 0,317
Elogiar 1,25 1,25 1 1 0,791 0,762
Desafiar 0,75 0,5 0 0,045* 0,023* 0,045*
Diferenciação psicológica 2,75 1.5 1,25 0,061 0,070 1
Responsividade contingente 2,75 2,25 2,5 0,157 0,317 0,317
Envolvimento afetivo 0,75 0.5 1 0,527 0,558 0,205
Média do nível médio
de mediação 1,56 1,27 1,06 0,137 0,061 0,322

*p ≤ 0,05, Teste de Wilcoxon.

O desempenho das crianças na avaliação tradicional, pelo Columbia
(escore de desvio de idade - EDI), classificou mais da metade da amos-
tra (n = 7) como tendo um desempenho cognitivo “inferior” e “médio-
inferior”. As outras 5 crianças foram classificadas como tendo desem-
penho cognitivo na “média”.

Quanto ao perfil de desempenho cognitivo encontrado nas provas
assistidas (CATM e PBFG-DV), a maioria das crianças (n = 5), no
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PBFG-DV, foi ganhadora-mantenedora e 1 criança foi classificada
como alto-escore; enquanto que, no CATM, as crianças foram classi-
ficadas como ganhadoras-mantenedoras (n = 3), ganhadoras-depen-
dende-de-assistência (n = 1) e apenas 2 (n = 2) foram consideradas
não-mantenedoras.

Quando se comparou o perfil de desempenho obtido na avaliação
assistida e os escores de desvio de idade (EDI), obtidos na avaliação
tradicional, observou-se que, na avaliação tradicional pelo Columbia, a
maioria das crianças (C1, C2, C7, C9, C10, C11 e C12) foi classificada
com EDI inferior a 69 (“inferior”) ou entre 70 e 88 (“médio-inferior”).
E, na avaliação assistida, apenas 2 crianças (C1 e C2) foram considera-
das não-mantenedoras, isto é, pouco se beneficiaram da mediação ofe-
recida na prova assistida, não mantendo ou melhorando o desempenho
em fases posteriores da avaliação (Figura 1).

Erro! Vínculo não válido.
Figura 1. Desempenho cognitivo das crianças em termos do perfil

de desempenho na avaliação assistida (CATM e PBFG-DV) e do desvio
de idade (EDI) na avaliação tradicional (Columbia) (n= 12).

Por fim, relacionando o padrão de mediação materna aos resultados
das crianças nos dois tipos de avaliação cognitiva, verifica-se, na Tabe-
la 4, que existiu correlação significativa negativa entre o padrão de me-
diação das mães e o desempenho cognitivo das crianças nas provas as-
sistidas, em termos do número de acertos na fase de manutenção (MAN)
do CATM e do PBFG-DV, ao contrário dos resultados das crianças, em
termos do desvio de idade, na avaliação pelo Columbia.
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Tabela 4. Índices de correlação entre os níveis médios de mediação
das mães e os dados das crianças na avaliação cognitiva tradicional
(desvios de idade) e assistida (acertos na fase de manutenção) (n= 12)

Tipo de avaliação Avaliação Avaliação
Padrão tradicional assistida
de Mediação (Columbia) (CATM E
Materno PBFG-DF)

Desvio de idade Acertos na fase
(EDI) MAN

Nível médio de mediação -0,383 -0,729**

*p ≤ 05; **p ≤ 01; correlação de Spearman.

Discussão

As mães serem expostas à aplicação de procedimentos de avaliação
cognitiva assistida ou tradicional nos filhos, com intervalo de uma se-
mana entre as aplicações, não modificou significativamente os padrões
de mediação nas situações semi-estruturadas de interação com os filhos
(jogos de dominó). Não foram encontradas diferenças significativas entre
os padrões de mediação dos dois grupos de mães. Ao longo dos três
jogos de dominó (A1, A2 e A3), o padrão de mediação das mães de
ambos os grupos diminuiu, porém essa diferença não foi estatistica-
mente significativa.

Apesar de não terem ocorrido diferenças significativas no padrão de
mediação materno, a análise individualizada da mediação de cada mãe
pela Escala MLE operacionalizada mostrou ser esta escala adequada
para analisar o padrão de mediação materno. A escala MLE forneceu
um perfil do comportamento de mediação que cada mãe adota na intera-
ção com a criança com DV, a exemplo de pesquisas com essa escala
realizada com outros tipos de população,como crianças pré-escolares
de minorias étnicas norte-americanas e crianças com necessidades edu-
cacionais especiais (Lidz, Bond & Dissinger, 1990; Zambrana-Ortiz &
Lidz, 1995).

Com relação à adequação das provas assistidas para avaliação cog-
nitiva da criança com DV, como estudos anteriores comprovaram, a
avaliação assistida mais uma vez mostrou-se melhor do que a avaliação
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tradicional para avaliar habilidades cognitivas da criança com DV (Cu-
nha, 2004; Cunha et al., 2004; Enumo & Batista, 2000). Na avaliação
tradicional pelo Columbia, mais da metade da amostra foi classificada
com um desempenho cognitivo “inferior” e “médio-inferior”, enquanto
que o perfil de desempenho cognitivo obtido no CATM e no PBFG-DV
mostrou que apenas duas crianças foram consideradas não-mantenedo-
ras ao longo da aplicação dessas provas assistidas.

Dessa forma, conclui-se que as provas assistidas foram mais sensí-
veis em identificar a variação de desempenho das crianças com DV,
como observaram Enumo e Batista (2000). A aplicação assistida propi-
cia a compreensão do funcionamento cognitivo da criança no que diz
respeito aos processos, estratégias, funções e estilos cognitivos, subja-
centes ao desempenho infantil na situação de aprendizagem (Cunha,
2004; Lidz, 1991).

Apesar do padrão de mediação das mães na situação de jogo de do-
minó não ter tido diferenças significativas, a existência de correlação
negativa entre o padrão de mediação materno e os resultados das crian-
ças na avaliação assistida sugere que a essa modalidade de avaliação
forneceu um indicador interessante de correlação com a mediação ma-
terna, fato que merece mais estudos. Nesse sentido, semelhante aos acha-
dos de pesquisas realizadas com professores (Benjamin & Lomofsky,
2002; Delclos; Burns & Kulewicz, 1987; Delclos; Burns & Vye, 19993;
Vye, Burns, Delclos & Bransford, 1987), o presente estudo indica que,
no caso da interação mãe-criança com DV, a avaliação cognitiva assisti-
da pode ser considerada uma ferramenta útil na promoção de uma per-
cepção mais positiva acerca da criança e uma postura mediadora mais
adequada da mãe que priorize a aplicação de estratégias de mediação
para promoção do desenvolvimento infantil.

Referências Bibliográficas

Batista, C.G. (2000, maio). Avaliação assistida do desenvolvimento de crianças
com deficiência visual. Em R.S.L. Guzzo (Org.), Anais do VIII Simpósio de
Pesquisa e Intercâmbio Científico (pp. 34-35). Serra Negra, SP: Associação
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP).



52

Agnaldo Garcia (org.)

Batista, C.G., & Enumo, S.R.F. (2000). Desenvolvimento humano e seus
impedimentos: O caso da Deficiência Visual. Em H.A. Novo. & M.C.S. Menandro
(Orgs.), Olhares diversos: Estudando o desenvolvimento humano (pp.157-174).
Vitória: CAPES/PROIN, PPGP/UFES.

Batista, C.G., Horino, L.E., & Nunes, S.S. (2004). Avaliação assistida de
habilidades cognitivas em crianças com deficiência visual e com dificuldades de
aprendizagem. Psicologia: Reflexão e Crítica, 17 (3), 381-393.

Benjamin, L., & Lomofsky, L. (2002). The effects of observation of dynamic
and static assessment on teacher’s perceptions of learners with low academic
results. Journal of Cognitive Education and Psychology, 2 (2), 97-118.

Burgmeister, B.B., Blum, L.H., & Lorge, I. (1999). Manual Escala Columbia de
Maturidade Intelectual (A. Rodrigues & J.M.P. Rocha, adaptação brasileira).
São Paulo: Vetor Ed. Pedagógica Ltda.

Cunha, A.C.B. (2004). Avaliação cognitiva de criança com baixa visão leve por
procedimento tradicional e assistido e suas relações com comportamento e
mediação materna. Tese de Doutorado não publicada. Programa de Pós-
Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES.

Cunha, A.C.B., & Enumo, S.R.F. (2003). Desenvolvimento da criança com
Deficiência Visual (DV) e interacção mãe-criança: Algumas considerações.
Psicologia, Saúde & Doenças (Lisboa), 4 (1), 33-46. Disponível em: http://
www.sp-ps.org.pt

Cunha, A.C.B., Enumo, S.R., & Pedroza, C.P. (2004). Será que o meu filho tem
potencial de aprendizagem? Breve análise da relação entre avaliação cognitiva
dinâmica da criança com deficiência visual e interacção mãe-criança. Integrar
(Lisboa), 21, 47-52.

Delclos, V.R., Burns, M.S., & Kulewicz, S.J. (1987). Effects of dynamic
assessment on teacher’s expectations of handicapped children. American
Foundation Research Journal, 24 (3), 325-226.

Delclos, V.R., Burns, M.S., & Vye, N.J. (1993). A comparison of
teachers´responses to dynamic and traditional assessment reports. Journal of
Psychology Assessment, 11, 46-55.

Enumo, S.R.F., & Batista, C. G. (2000). Evaluating cognitive abilities of visually
impaired children. In C. Stuen, A. Arditi, A. Horowitz, M.A. Lang, B. Rosenthal,
& K.R. Seidman (Eds..), Vision Rehabilitation: Assessment, interventions and
outcomes. (pp.379-381). New York: Sweets & Zeitlinger Pb.

Enumo, S.R.F., Batista, C.G., & Ferrão, E.S. (2005). Uma proposta de avaliação
de aspectos do desenvolvimento cognitivo e acadêmico de crianças com
Deficiência Visual. In S.R.F. Enumo, S.S. Queiroz & A.C. Ortega (Orgs.),
Desenvolvimento humano e aprendizagem: Temas contemporâneos (pp. 45-78).
Vitória: UFES, Programa de Pós-Graduação em Psicologia; Linhares:
UNILINHARES, Curso de Psicologia.



53

Relacionamento Interpessoal  –  Estudos e Pesquisas

Enumo, S.R.F., Cunha, A.C.B., Paula, K.M.P., & Dias, T.L. (2002).
Comportamentos do mediador e da criança com deficiência visual na avaliação
assistida de habilidades cognitivas. Temas em Psicologia, 10 (1), 71-84.

Feuerstein, R., & Feuerstein, S. (1991). Mediated learning experience: A theorical
review. In: R. Feuerstein, P.S. Klein & A.J. Tannembaum. Mediated Learning
Experience (MLE): Theorical, psychosocial and learning implications (pp. 3-
51). London: Freund Publishing.

Fonseca, V. (2002). Pais e filhos em interação: Aprendizagem mediada no
contexto familiar. São Paulo: Ed. Salesiano.

Fonseca, V., & Cunha, A.C.B. (2003). Teoria da Experiência de Aprendizagem
Mediatizada e Interação familiar: Prevenção das perturbações do
desenvolvimento e aprendizagem. Lisboa, Portugal: Editora da Faculdade de
Motricidade Humana.

Fonseca, V., Cunha, A.C.B., & Enumo, S.R.F. (2002). O desenvolvimento
cognitivo da criança com deficiência visual e suas perspectivas de avaliação: Da
abordagem padronizada à avaliação dinâmica. Revista de Educação Especial e
Reabilitação. (Lisboa), 9 (1-2), 75-91.

Lidz, C.S. (1991). Practioner’s guide to dynamic assessment. New York: The
Guilford Press.

Lidz, C.S. (2000). Theme and some variations on the concepts of mediated
learning experience and dynamic assessment. In: A. Kozulin & Y. Rand (Eds.),
Experience of mediated learning: An impact of Feuerstein´s theory in education
and psychology (pp. 166-174). New York: Pergamon.

Lidz, C.S. (2002). Mediated learning experience (MLE) as a basis for an
alternative approach to assessment. School Psychology International, 23 (1),
68-84.

Lidz, C.S., Bond, L., & Dissinger, L. (1990). Consistency of mother-child
interaction using the mediated learning experience (MLE) scale. Special Services
in the Schools, 6 (1/2), 145-165.

Linhares, M.B.M. (1995). Avaliação assistida: Fundamentos, definição,
características e implicações para a avaliação psicológica. Psicologia: Teoria e
Pesquisa, 11 (1), 23-31.

Tzuriel, D. (1996). Mediated learning experience in free-play versus structured
situations among preschool children of low, medium and high-ses. Early Child
Development and Care, 126, 57-82.

Tzuriel, D. (1999). Parent-child mediated learning interactions as determinants
of cognitive modifiability: Recent researchers and future directions. Genetic,
Social and General Psychology Monographs, 125 (2), 109-156.

Tzuriel, D., & Eran, Z. (1990). Inferential cognitive modifiability as a function
of mother-child mediated learning experience (MLE) interactions among Kibbutz



54

Agnaldo Garcia (org.)

young children. International Journal of Cognitive Education and Mediated
Learning, 1, 103-117.

Tzuriel, D., & Klein, P.S. (1990). The Children’s Analogical Thinking
Modifiability Test: Instruction manual. Ramat-Gan: School of Education Bar
Ilan University.

Tzuriel, D., & Weiss, S. (1998). Cognitive Modifiability as a function of mother-
chid mediated learning strategies, mother’s acceptance-rejection, and children’s
personality. Early Development and Parenting, 7, 79-99.

Tzuriel, D., & Weitz, A. (1998). Mother-child mediated learning experience
(MLE) strategies and children’s cognitive modifiability among very low birth
weight (VLBW) and normally born weight (NBW) children. Unpublished
manuscript, School of Education, Bar Ilan University.

Vye, N.J., Burns, M.S., Delclos, V.R., & Brandsford, J.D. (1987). A comprehensive
approach to assessing intellectually handicapped children. In C.S. Lidz (Ed.),
Dynamic assessment - An interactional approach to evaluating learning potential
(pp. 327- 359). London: Guilford Press.

Vygotsky, L.S. (1993). Pensamento e linguagem (Trad.). São Paulo: Martins
Fontes.

Zambrana-Ortiz, N.Z. & Lidz, C.S. (1995). The relationship between Puerto
Rican mother’s and father’s mediated learning experiences and the competence
of their preschool children. Journal of Cognitive Education, 4 (1), 17-32.



55

Relacionamento Interpessoal  –  Estudos e Pesquisas

5

CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
E SEUS AMIGOS: UM ESTUDO NA

CIDADE DE VITÓRIA (ES)

Isis Fiorio Albertassi
Agnaldo Garcia

1. Introdução

A amizade de crianças que apresentam necessidades especiais em
função da presença de algum tipo de deficiência física ou mental é um
tema de pesquisa recente e praticamente inexplorado no Brasil. Estudos
sobre a amizade em crianças portadoras de deficiência incluem casos de
deficiência física (Tamm & Prellwitz, 2001; Mulderij, 1997); crianças
com deficiências de aprendizagem (Wiener & Schneider, 2002; Weiser-
bs & Gottlieb, 2000; Siperstein, Leffert & Wenz-Gross, 1997); portado-
ras de Síndrome de Down (Freeman & Kasari, 2002) e autismo (Bau-
minger & Kasari, 2000; Danko & Buysse, 2002) ou com deficiências de
desenvolvimento (Freeman & Kasari, 1998). De forma mais ampla,
Garcia (2002) realizou uma revisão sobre amizade, enfermidade e defi-
ciência na infância e na adolescência. De modo geral, estes estudos apon-
tam para duas direções: o reconhecimento das relações de amizade en-
tre as crianças portadoras de necessidades especiais (o que nem sempre
foi reconhecido) e a discussão da especificidade ou de propriedades
diferenciadas para essas relações de amizade, que seriam, em última
instância, diferentes das relações de amizade de crianças com desenvol-
vimento típico. Quanto ao primeiro ponto, mesmo em casos nos quais
as interações sociais sejam bastante prejudicadas por algum tipo de de-
ficiência, como é o caso do autismo, os autores têm identificado e des-
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crito relações de amizade (ao menos em casos de crianças autistas com
alto desempenho), como é o caso de Bauminger e Kasari (2000) e Danko
e Buysse (2002). Quanto ao segundo ponto, usualmente as relações de
amizade envolvendo crianças com algum tipo de deficiência apresen-
tam qualidades particulares, como uma tendência para a assimetria, a
preferência por crianças mais jovens ou são consideradas amizades
emergentes (Freeman & Kasari, 2002).

O objetivo do presente trabalho foi investigar o relacionamento de
amizade entre crianças portadoras de necessidades especiais e seus pa-
res, procurando descrever a rede de amigos e as propriedades dessas
amizades a partir de entrevistas e observações das crianças em seu am-
biente social e a percepção dos pais e educadores das relações de ami-
zade dessas crianças a partir da aplicação de questionários.

2. Metodologia

Participaram da pesquisa cinco crianças e uma adolescente com ne-
cessidades especiais, entre elas um caso de autismo (Danilo1, 8 anos),
um de hiperatividade (Henrique, 10 anos), um de Síndrome de Willis
(Vanessa, 6 anos) e três de Síndrome de Down (Carolina, 10 anos; Gus-
tavo, 12 anos e a adolescente Isabela, 16 anos), e também 14 crianças
que conviviam com elas, além dos pais das crianças focais e educadores
que trabalhavam com elas. Para a coleta de dados, foram utilizadas en-
trevistas com os seis participantes focais sobre suas relações de amiza-
de e entrevistas com crianças próximas indicadas pelos professores, pais
ou pelo próprio participante como amigo (ou socialmente próxima).
Também foram empregados questionários para os pais e educadores
(professores e orientadores educacionais) sobre as relações de amizade
da criança. Os participantes focais ainda foram observados em seu am-
biente social (escola situada no município de Vitória), registrando-se
suas interações com crianças apontadas como amigos. Foram utilizados
dois roteiros de entrevista (um para as crianças participantes e outro
para seus amigos), um questionário para os pais e educadores e um ro-
teiro de observação. Os dados das entrevistas foram tabulados e organi-

1 Todos os nomes são fictícios.
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zados em categorias. Os dados de entrevistas, questionários e de obser-
vação foram comparados, analisados e discutidos.

3. Resultados

Os resultados a seguir são apresentados individualmente, para cada
participante, e foram obtidos a partir de entrevistas e observações dos
mesmos (em situação de recreio e sala de aula), entrevistas com os ami-
gos e questionários para pais e educadores. Os nomes indicados abaixo
são fictícios.

3.1 – As Amizades Caso a Caso

Neste item, uma descrição geral das relações de amizade de cada
participante em particular é apresentada. Em cada caso, a descrição se-
gue a mesma ordem: 1) dados das entrevistas com os participantes fo-
cais; 2) resultados da observação no pátio durante o recreio; 3) resulta-
dos da observação em sala de aula; 4) dados das entrevistas com os
amigos; 5) das entrevistas com os pais; 6) das entrevistas com os profes-
sores; e, 7) da entrevista com a coordenadora educacional.

3.1.1 – Carolina (10 anos - Síndrome de Down) - Ao ser entrevistada,
relatou brincar com dois meninos (D e V) e duas meninas (T e B) na hora
do recreio, que considerou como amigos. Na sala de aula, ela costumava
sentar-se próxima dessas mesmas crianças. Como melhores amigos, citou
D, V, B e J (menina), justificando serem ‘muito legais’. Suas brincadeiras
preferidas estavam relacionadas ao parquinho da escola, onde se encon-
trava com outras crianças. Durante o recreio, ficava entre as outras crian-
ças no parquinho, onde utilizava os mesmos brinquedos. Preferia brinca-
deiras de movimento, como o balanço, o seu preferido. Iniciava as ativi-
dades, na maioria das vezes, sozinha, embora tenha utilizado o brinquedo
juntamente com outras crianças. Não houve iniciativa, em geral, por parte
de outra criança para brincar com Carolina, entretanto, ela procurou se
envolver e participar das atividades dos demais colegas. Sempre procura-
va J (menina) para brincar e as duas brincaram juntas durante boa parte
do recreio, no parquinho, de brincadeiras como ‘adoleta’ e imitação. Ca-
rolina demonstrou afeto por J, abraçando-a e beijando-a. Esta não teve a
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mesma iniciativa. Quando contrariada, irritava-se, o que demonstrava atra-
vés do tom de voz alterado e de gestos. Em sala de aula, Carolina mostrou
estar integrada à sua turma, participando das mesmas atividades. Sentou-
se separada de J por imposição da professora para que não se dispersasse
durante as aulas. Sentou-se ao lado de D, com quem conversava durante
as tarefas. As entrevistas com três crianças indicadas por Carolina como
seus amigos (J, D e V) indicaram como estas a percebiam. Durante a
entrevista, J não chegou a citar o nome de Carolina espontaneamente, ao
responder sobre seus companheiros de preferência, entretanto, afirmou
que Carolina era sua amiga quando questionada diretamente. Quando
questionado se conversava com Carolina, o menino D respondeu positi-
vamente, contudo, sem muita ênfase, justificando tal atitude pelo fato de
ela querer participar da brincadeira no balanço, a sua preferida. Fora isso,
disse conversar com Carolina quando se encontrava com ela, por ela ser
legal. Também afirmou que Carolina era sua amiga porque ele a balança-
va durante o recreio. O menino V, cuja brincadeira preferida era o futebol,
afirmou não conversar muito com Carolina porque ela fazia algumas coi-
sas que o incomodavam. Não gostava de brincar com ela porque a consi-
derava ’chata’ e, pelo mesmo motivo, disse que ela não era sua amiga.
Segundo os pais de Carolina, seus amigos são vizinhos, primas e ex-cole-
gas da escola. As atividades realizadas com estes amigos eram: cantar,
contar estórias, brincar de casinha e imitação. Como amigos da escola
citaram J e V. Nas relações de amizade, a iniciativa partia de Carolina,
que gostava de participar das brincadeiras com as outras crianças. Quan-
do rejeitada pelo grupo, passava a brincar sozinha. Sua professora citou
como amigos de Carolina as meninas J e T. As brincadeiras prediletas
citadas foram brincar nos brinquedos do parquinho, adoleta e ‘dividir o
lanche’. Considerou boas suas relações de amizade enquanto ela não agre-
dia os colegas. A coordenadora citou somente J como amiga de Carolina
e brincar no pátio, conversar e dançar como atividades que realizavam
juntas, considerando que suas relações de amizade estariam focadas nas
brincadeiras que lhe interessavam. Em suma, as relações de amizade de
Carolina pareciam estar focadas nas brincadeiras pelas quais tinha inte-
resse. Os colegas citados como amigos justificaram a amizade pela brin-
cadeira, entretanto, as iniciativas para o contato social partiam quase sem-
pre dela, a não ser com relação a J, que a convidava para brincar e pare-
ceu ser a amiga com quem tinha maior afinidade e reciprocidade.
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3.1.2 – Gustavo (12 anos - Síndrome de Down) - Ao ser entrevista-
do, Gustavo relatou brincar com dois meninos (B e V), na hora do re-
creio, os quais considerou como amigos. Sua brincadeira preferida era
jogar futebol. Na sala de aula, costumava sentar-se perto das meninas M
e Y e do menino V. Como melhor amigo, citou o menino B, pelo fato de
jogarem futebol juntos. No recreio, Gustavo passou a maior parte do
tempo lanchando na parte coberta do pátio, observando as outras crian-
ças no parquinho enquanto lanchava. Procurou conversar mais com os
adultos, a professora, a diretora e o vigilante. Não houve iniciativa por
parte de outra criança para convidá-lo para brincar. Gustavo mostrou-se
afetuoso com a professora e a diretora e também cumprimentou e fez
brincadeiras com os colegas que passaram por ele. Ao ser observado na
sala de aula, Gustavo sentou-se separado dos colegas, que estavam dis-
postos em círculos. Durante as atividades propostas pela professora,
interagiu com B (menino), J (menina) e M (menina) o tempo todo, con-
versando e sendo auxiliado pelas duas meninas e brincando com B.
Quanto às entrevistas com os amigos, B afirmou brincar com todas as
crianças de sua turma, tendo o futebol como brincadeira preferida. Quan-
do questionado sobre com quem brincava mais, não citou Gustavo es-
pontaneamente, contudo, quando questionado se conversava com ele,
respondeu afirmativamente com entusiasmo e justificou dizendo que
Gustavo era seu melhor amigo porque gostava de jogar futebol com ele
(os dois faziam escolinha de futebol juntos e freqüentavam as casas um
do outro). A menina M disse que conversava com Gustavo e brincava
com ele, às vezes, de futebol e o ajudava nas tarefas. Quando questiona-
da se ele era seu amigo, disse que sim, sem justificar. O menino V afir-
mou conversar com Gustavo, às vezes. Com relação às brincadeiras,
disse que é Gustavo quem se aproximava para jogar vôlei com eles, de
vez em quando. Afirmou que Gustavo era seu amigo só de vez em quan-
do, sem muito entusiasmo, dizendo que ele fazia algumas coisas que o
incomodavam. Os pais citaram como amigos de Gustavo o menino B
(escola), L (vizinho, do prédio) e M (que tem Síndrome de Down), além
dos familiares e muitos adultos. Com os dois primeiros, afirmaram que
Gustavo gosta de jogar bola, vídeo-game, praticar esporte e cantar no
‘karaokê’. Segundo os pais, também gosta de sair para algum barzinho
com adultos para cantar e dançar com as moças. Além de B, os outros
amigos da escola citados foram V (menino) e T (menina). Afirmaram
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que Gustavo tem facilidade para fazer amizade, principalmente com
adolescentes, jovens e adultos, talvez por estes serem mais condescen-
dentes no relacionamento. Os professores citaram como amigos de Gus-
tavo, o menino B e as meninas T e A. Segundo os professores, sua ativi-
dade predileta é jogar bola, conversar e também gosta de jogo de me-
mória e dominó, que jogava com T e A. Afirmaram que Gustavo tem
maior amizade com B, contudo tem grande facilidade de se aproximar
das pessoas e iniciar uma conversa, principalmente com adultos. A co-
ordenadora informou que Gustavo é amigo de B e tem preferência por
crianças menores do que ele. Costuma conversar mais com os amigos e
tem uma ‘conversa sedutora’ que o ajuda a fazer novos amigos. Afir-
mou também que Gustavo ‘persegue’ quem se propõe a ser seu amigo,
querendo ficar o tempo todo perto, conversando. Em suma, Gustavo
possui grande facilidade para se aproximar das pessoas e iniciar uma
conversa. Contudo, quase sempre a iniciativa parte dele para convidar
um colega para uma brincadeira ou mesmo cumprimentar ou conversar.
Considerou algumas crianças como amigos, principalmente B, o que foi
confirmado pelos seus pais e professores. Esta amizade parece ser recí-
proca uma vez que B também considerou Gustavo como seu melhor
amigo. O futebol parecer ter bastante importância para a formação des-
se vínculo, uma vez que é a atividade preferida pelas duas crianças e
também o argumento para Gustavo justificar sua amizade com B: “ele
joga futebol comigo”.

3.1.3 – Isabela (16 anos - Síndrome de Down) - Apesar de ser ado-
lescente, incluímos Isabela na pesquisa, por estar integrada ao grupo de
crianças. Ao ser entrevistada, Isabela relatou brincar com a menina A na
hora do recreio, que considerou como amiga. Disse brincar também
com as meninas V, Ba, C, G e B. Na sala de aula, costumava sentar-se
perto de A. A amiga que mais gosta é sua técnica do balé, onde tem
outros amigos. Sua atividade preferida é brincar com seu pai, assistir
novela e filmes. Na escola, gosta de cantar e de se balançar. Citou tam-
bém Gustavo (12, SD) como seu amigo, entretanto, o considerou ‘cha-
to’ por apresentar atitudes como ‘bater a porta’. Durante o recreio, Isa-
bela sempre lanchou acompanhada de A. As duas conversaram pouco.
Depois do lanche, Isabela costumava continuar sentada na parte cober-
ta, observando outras crianças brincando no parquinho. Não convidou
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ninguém para brincar. A se aproximou algumas vezes para convidá-la
para ir ao pátio. As duas costumavam ficar sentadas conversando ou
cantando. Na sala de aula, Isabela costumava sentar-se ao lado de A e
Ba no círculo junto a todos. Permaneceu em silêncio durante a maior
parte do tempo, observando os colegas. Quando havia apresentação de
dever de casa, ela permanecia calada, prestando atenção nos colegas,
pois, na maior parte das vezes, não realizava as mesmas atividades.
Contudo, participou das conversas informais, como sobre cinema, e se
animou quando o assunto era a apresentação de fim de ano, baseada
numa peça de Shakespeare, na qual iria participar como uma das perso-
nagens. Quando os colegas se dispersavam durante a aula, também ti-
nha o costume de pedir para ficarem quietos. Duas crianças citadas por
Isabela como amigas foram entrevistadas (A e G). A menina A afirmou
brincar com todas as crianças de sua sala. As brincadeiras preferidas
foram handball, queimada e pique bandeira. Afirmou conversar com
Isabela porque ‘ela gosta de conversar’ e disse que brinca com ela por-
que ‘ela gosta de brincar’. Quando questionada se gostava de brincar
com Isabela, respondeu afirmativamente e também disse que ela era sua
amiga, contudo sem justificar. A menina G afirmou brincar com todas
as crianças da sua sala, porém, fez distinção de Isabela e a menina A,
por a primeira ter Síndrome de Down e a segunda, uma espécie de défi-
cit cognitivo. Afirmou conversar com Isabela e a considerou sua amiga.
Também disse conversar e brincar com ela porque gostava. Brincavam
de pique-pega e pique esconde e disse que, neste caso, era necessário
que uma pessoa a ajudasse na brincadeira. Os amigos de Isabela citados
pelos pais são do seu prédio, sendo seis meninas e um menino, também
primos e duas meninas e um menino de uma instituição. Segundo os
pais, as atividades prediletas que realiza com estes amigos são conver-
sar, brincar de teatro, ir ao cinema e dançar. Os amigos da escola citados
foram V, Ba, A, C, G e B. Os pais consideraram suas relações de amiza-
de superficiais e inconstantes, devido ao fato de ser mais velha que os
seus colegas de turma. Por isso, não tem companhia para fazer as coisas
que gosta, como ir ao shopping, ao cinema ou a shows, entre outras.
Segundo a professora, Isabela é amiga de todos da sua turma, relacio-
nando-se mais com A. A atividade preferida é balançar no pátio, na hora
do recreio. Considera boas as suas relações de amizade. A coordenado-
ra citou a menina A como a melhor amiga de Isabela e disse que as duas
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passam a maior parte do tempo juntas, conversando durante o recreio.
Entretanto, afirmou que, por ela ser mais velha que os seus colegas de
sala, já não tem os mesmos interesses que estes, ficando um pouco des-
locada nas brincadeiras, pelas quais não se interessa muito. Em suma,
Isabela considerou algumas crianças como amigas, parecendo estabele-
cer maior vínculo com A, que é com quem brincou durante todos os
recreios observados e de quem também se sentou próxima durante as
aulas. A menina A também foi citada pelos pais e professores como sen-
do amiga de Isabela, contudo, na sua entrevista, não citou nenhum nome
de amigo espontaneamente, respondendo ser amiga de Isabela quando
perguntada diretamente. Isabela é a mais velha de sua sala e passa a
maior parte do recreio sentada sozinha observando os colegas no pátio
ou conversando com A que, algumas vezes, a convidava para brincar.
Contudo, Isabela parece não ter muito interesse pelos brinquedos do
pátio, a não ser o balanço, que utiliza sozinha ou com A, algumas vezes.
Não houve iniciativa de outros colegas para se aproximar de Isabela. G,
a outra amiga citada por Isabela, respondeu ser sua amiga quando ques-
tionada diretamente, entretanto, fez distinção entre ela e as outras crian-
ças tendo como base a Síndrome de Down, parecendo estar na relação
para ajudá-la nas tarefas e nas brincadeiras.

3.1.4 – Henrique (10 anos – Hiperatividade) - Ao ser entrevistado,
Henrique relatou brincar com os meninos R, M e JV, na hora do recreio.
Considerou o último seu melhor amigo, mas não justificou. Na sala de
aula, costumava sentar-se perto de JV e M. Sua brincadeira preferida era
jogar futebol. Jogava com os amigos citados e também com E, L e B,
todos meninos. O que mais gosta de fazer com os amigos é brincar. No
recreio, Henrique passou os recreios jogando futebol na quadra com os
meninos JV, B, R, Ma e M2. Interagiu verbalmente com todos enquanto
jogava e ficou na posição de atacante. Correu durante todo o recreio. Na
sala de aula, sentava-se na fileira da frente, encostado na mesa da profes-
sora por ordem da mesma. Atrás dele sentava-se R. Durante as aulas,
mostrava-se agitado, trocando de posição na cadeira várias vezes. Duran-
te a atividade de Português, proposta pela professora, se distraía facil-
mente com os colegas, mas retomava o exercício quando a professora
chamava a sua atenção. A (menina) sentava-se a seu lado para auxiliá-lo
nas tarefas, a pedido da professora, e ele fazia os exercícios tirando as
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dúvidas com a colega, demonstrando satisfação ao ser elogiado quando
acertava o dever. Foram entrevistados três amigos citados por Henrique.
O menino R respondeu brincar somente com os meninos de sua turma,
dentre os quais citou JV, M e Henrique – que considerou como amigo
espontaneamente -, entre outros. Sua atividade preferida era jogar fute-
bol. Afirmou que Henrique era seu amigo ‘número um’ e que o acompa-
nhava em todas as atividades. O menino M disse gostar de brincar com
JV, Henrique e R, tendo como atividade predileta jogar futebol. Afirmou
ser amigo de Henrique porque gostava dele e de brincar com ele. O meni-
no JV disse brincar com M e Henrique tendo como atividade predileta
também jogar futebol. Informou conversar com Henrique porque o consi-
derava um dos seus melhores amigos e justificou pelo fato de ele ser
menino e ele costumava brincar com os meninos. Os pais citaram cinco
meninos e quatro meninas como amigos de Henrique, todos da vizinhan-
ça. Com estes amigos, segundo os pais, ele costumava jogar bola, domi-
nó, baralho, bola de gude e ‘pique’. Os amigos da escola apontados foram
H, JV, R, M e A (menina). As relações de amizade de Henrique são descri-
tas como muito restritas e atribuíram o fato à hiperatividade. Acreditavam
que, por considerá-lo muito agitado, as outras crianças tinham dificulda-
de para acompanhá-lo, o que as levaria a se afastarem. Entretanto, o con-
sideraram uma criança carinhosa e fiel aos seus amigos. Os professores
citaram como amigos de Henrique os colegas de futebol: M1, R e M2.
Afirmaram que Henrique não interagia com o grupo por um interesse
comum, apenas permanecia junto deles se a atividade fosse do seu inte-
resse. De acordo com a percepção da coordenadora, Henrique possuía
amizades distantes, aproximando-se dos colegas apenas quando a brinca-
deira o interessava. Jogava futebol, sua atividade predileta, segundo ela,
porque o jogo lhe interessava e não por causa dos amigos. Afirmou tam-
bém que ele não possuía preferência com relação às amizades, brincando
com todos os meninos de sua sala. Apesar dos pais e educadores percebe-
rem as amizades de Henrique como restritas ou superficiais, ao ser entre-
vistado, Henrique indicou várias crianças como amigos. Estas crianças,
ao serem entrevistadas, também manifestaram (espontaneamente) manter
relações de amizade com ele. Ao serem observados jogando futebol, par-
tilhou da mesma atividade, brincado juntamente com outros, não sendo
perceptíveis diferenças entre ele e seus colegas, tendo se mostrado inte-
grado e participante de um time. Considerou seus colegas de futebol como
amigos, o que foi recíproco.
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3.1.5 – Vanessa (6 anos - Síndrome de Willis) - Ao ser entrevistada,
Vanessa relatou brincar com H, L (meninos), La e C (meninas), na hora
do recreio. Na sala de aula, costumava sentar-se perto de L e C, que
considerou como sua melhor amiga, por gostar muito dela. Outros ami-
gos citados foram A1 e A2, ambos meninos. Suas brincadeiras preferi-
das eram brincar de boneca, jogar bola e andar de bicicleta. Durante o
recreio, Vanessa apresentava-se bastante agitada no pátio, passando por
todos os brinquedos e realizando diversas atividades ao mesmo tempo,
como brincar no balanço e de imitação. Demonstrava bastante irritação
quando era contrariada, chorando alto, chamando a atenção dos cole-
gas. Em vários momentos, desentendeu-se com C, chegando a haver
agressões físicas com tapas por parte das duas. Foram comuns, durante
o recreio, iniciativas de H para se aproximar dela, iniciar uma conversa
ou convidá-la para alguma brincadeira. Quase sempre Vanessa aceita-
va, a não ser quando estava discutindo ou chorando por causa de C.
Brincava com os colegas de sala nos brinquedos do pátio, principal-
mente com H, C e L. C também chamava Vanessa para brincar de ‘lepo-
teca’ no parquinho. As duas brincaram juntas também de ‘cavalinho’ e
trocaram abraços. Na sala de aula, não havia lugar fixo para os alunos,
que se deslocavam na maior parte do tempo. Vanessa circulava entre os
colegas e participava das mesmas atividades de forma bastante ativa.
Procurou sempre chamar a atenção da professora e demonstrou interes-
se de que esta lhe desse carinho. Durante as atividades requeridas pela
professora, sentava-se com H, C e L. Sempre exigia comandar as ativi-
dades, tanto nas brincadeiras, quanto nas tarefas, e não aceitava ser con-
trariada, conseguindo sempre que sua vontade fosse aceita, na maioria
das vezes através de pequenas agressões físicas, como empurrões. Três
dos amigos indicados por Vanessa foram entrevistados. L considerou
Vanessa sua amiga e justificou dizendo que é porque Vanessa gosta dela.
Também afirmou brincar com todos de sua sala. As brincadeiras que
realizavam juntas eram de ‘par ou ímpar’ e brincar de corda. H afirmou
brincar com todos da sua sala e considerou Vanessa sua amiga por esta
gostar dele. As brincadeiras preferidas foram pique-esconde, pique-pega
e caçar lagartas no recreio. C relatou não brincar com todos da sua sala,
somente com seus amigos, que são Vanessa, J, L e M (meninas). As
brincadeiras preferidas são pular corda e balanço. A última considerou
ser a predileta de Vanessa. Disse que não brincava todos os dias com
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Vanessa e as brincadeiras que faziam juntas eram lepoteca, balanço e
imitação. Considerou Vanessa sua amiga por Vanessa gostar dela. Os
pais citaram, como amigos de Vanessa, duas meninas, vizinhas e um
primo. As atividades realizadas com esses amigos eram brincar com
bonecas, de faz-de-conta, assistir televisão e brincar na praia. Os cole-
gas da escola citados como amigos foram L, C e H. Consideraram boas
as relações de amizade de Vanessa e acreditavam que as demais crian-
ças não a viam como portadora de necessidades especiais, o que permi-
tia que a tratassem ‘normalmente’. Um dos professores citou C, H e L
como amigos de Vanessa, com quem ela gostava de brincar nos brin-
quedos do pátio. Considerou normais suas relações de amizade, como
as das outras crianças, entretanto, um pouco prejudicadas por sua tei-
mosia. A orientadora citou como amigos de Vanessa todas as criança de
sua sala, mas principalmente C, H e L. Informou que a atividade que
realizavam juntas era brincar nos brinquedos no pátio e na sala de aula.
Considerou boas as suas relações de amizade, embora Vanessa apresen-
tasse uma agressividade um pouco elevada com os colegas quando con-
trariada. Em suma, Vanessa mostrou-se integrada ao grupo, participan-
do das mesmas atividades e indicando possuir relações de amizade. In-
dicou amigos dos quais gostava muito. Também foi indicada como ami-
ga por outras crianças. Os três amigos que citou a consideraram como
amiga, entretanto, isto se devia ao fato de Vanessa gostar deles. Os pais
e professores de Vanessa consideraram boas as suas relações de amiza-
de. As diversas fontes foram positivas em relação às amizades de Va-
nessa. Dois pontos menos positivos foram algumas demonstrações de
agressividade e a alegação, por parte de seus amigos, de que são amigos
dela por ‘ela’ gosta deles, e não o inverso.

3.1.6 – Danilo (8 anos) – Autismo - Devido à impossibilidade de
realizar entrevista com o participante, tendo em vista a dificuldade
gerada pelo autismo, a coleta de dados aconteceu por meio de obser-
vações e questionários requeridos aos pais e educadores. Ao ser ob-
servado, Danilo não se manteve dentro da sala de aula, mas ficava na
parte externa, próxima ao pátio, com a responsável pelas crianças com
necessidades especiais. Ela o estimulava com brinquedos de montar
enquanto conversava com ele. Danilo respondia aos estímulos, entre-
tanto, na maior parte das vezes, parecia disperso, sem estabelecer con-
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tato com as outras pessoas. Durante a hora do recreio, costumava se
balançar sozinho, sem iniciativa de contato com outras crianças. Os
outros colegas se dirigiam a ele a pedido das professoras e o levavam
pela mão até o local indicado. Os pais citaram como amigos de Danilo
os colegas da sala de aula, mas sem nenhuma indicação específica.
Quando ele simpatizava com uma criança, segundo os pais, ele costu-
mava abraçá-la e beijá-la. Afirmaram não existir uma relação de ami-
zade forte pelo fato de ele ser autista, o que seria um fator que impedi-
ria vínculos sociais neste nível. Uma das professoras afirmou que
Danilo não estabelecia relações de amizade e, apesar de as crianças
serem suas amigas, não manifestava preferência por ninguém. Não
brincava com as outras crianças, apenas sozinho. De todas as crianças
investigadas, Danilo é, certamente, a que apresentou a maior dificul-
dade para estabelecer relações de amizade. Dificuldades de comuni-
cação não permitiram verificar aqueles que consideraria como ami-
gos. Isto não significa que não possa participar de uma relação de
amizade, ainda que de forma mais assimétrica, por iniciativa de outras
crianças. Segundo os pais, por vezes, pode manifestar empatia e afeto
por um colega, aceitando o toque, abraçando e beijando (quando é
pedido a ele). Os colegas quase nunca se aproximam espontaneamen-
te dele para brincar, somente a pedido da professora. Os pais e profes-
sores consideraram que Danilo não possuía relações mais intensas de
amizade, atribuindo o fato à sua condição de autista.

3.2 – A Percepção das Amizades - Crianças, Pais e Educadores

A percepção das amizades por parte das crianças (com necessidades
especiais e seus amigos), pais e educadores é apresentada abaixo. Em
cada grupo, o texto parte da existência e identificação dos amigos, pas-
sa pelas atividades com esses amigos e pela qualidade do relacionamen-
to e chega aos fatores que possibilitariam ou impediriam as relações de
amizade dessas crianças.

3.2.1 – A Percepção dos Professores - Na visão dos professores, os
amigos são as crianças mais próximas dos participantes focais, de sua
sala de aula e de idades próximas. As atividades realizadas com os ami-
gos se relacionam diretamente às brincadeiras no pátio na hora do re-
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creio, incluindo os brinquedos do parquinho e jogos que trazem de casa.
Há a exceção de Gustavo (12, SD), que mantém atividades extra-esco-
lares com B – indicado por ele como melhor amigo – como sair para
shopping e cinema, além de freqüentarem as casas um do outro. Quanto
à qualidade do relacionamento, os professores raramente diferenciaram
suas relações de amizade daquelas de outras crianças, relatando serem
normais. Consideraram que têm facilidade para iniciarem contato e
manter os relacionamentos. Contudo, Henrique (10, Hiper) é exceção
nestas considerações, pois suas relações são consideradas superficiais,
baseadas em seu interesse próprio. Como fatores que possibilitariam a
amizade, citaram as atividades realizadas em comum como facilitado-
ras da relação de amizade, de acordo com o interesse de cada criança.
Com relação a Henrique (10, Hiper), consideraram que este não se iden-
tifica com o grupo e sim com as atividades realizadas pelas crianças.
Por outro lado, em geral, os professores não citaram um fator que im-
possibilitasse a amizade, a não ser no caso de Vanessa (6, SW), onde
sua agressividade e atitudes de teimosia afastariam os colegas.

3.2.2 – A Percepção dos Pais - Os pais citaram como amigos algu-
mas crianças da escola que, nos casos de Henrique (10, Hiper), Vanes-
sa (6, SW) e Gustavo (12, SD) coincidem, na sua maioria, com os
amigos citados pelos filhos. Os pais de Isabela (16, SD) não citaram
crianças da escola como seus amigos. Todos os pais citaram como
amigos de seus filhos crianças da vizinhança e familiares, sendo os
primos os mais citados. Em geral, essas crianças pertenciam à mesma
faixa etária, com a exceção de Gustavo (12, SD) e Isabela (16, SD)
que mantêm mais relações de amizade com adultos e outras crianças
que participam de uma instituição voltada para a Síndrome de Down.
Todos os pais citaram atividades, contudo há uma clara distinção en-
tre as atividades preferidas pelas meninas e pelos meninos. Carolina
(10, SD) e Vanessa (6, SW), em geral, preferem brincadeiras de faz-
de-conta, incluindo a imitação e a brincadeira com bonecas e também
gostam de contar estórias e Carolina (10, SD) também gosta de cantar.
Já Isabela (16, SD) prefere atividades mais “adultas”, como conver-
sar, ir ao cinema e sair para dançar, contudo, também gosta de brincar
de teatro. Gustavo (12, SD) e Henrique (10, Hiper) preferem praticar
esportes, como jogar bola, sendo que Gustavo (12, SD) também de-
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monstra interesse por atividades mais “adultas” como sair para barzi-
nho para cantar e dançar com as moças. Já Henrique (10, Hiper) pre-
fere os jogos em conjunto, como pique, baralho e dominó. Em suma,
as atividades citadas envolviam a participação de outras pessoas. Quan-
to à qualidade do relacionamento, no caso de Carolina (10, SD), Gus-
tavo (12 SD) e Vanessa (6, SW), os pais classificaram como boas suas
relações de amizade, indicando serem suas interações satisfatórias e
afirmaram que estes não têm problemas para iniciar uma nova amiza-
de. Contudo, é comum aos casos de Carolina (10, SD) e Gustavo (12,
SD) os pais citarem alguma dificuldade com relação à indiferença das
outras crianças para com eles e também o fato de terem um “gênio”
mais forte, o que atrapalharia um pouco a relação. Os pais de Vanessa
(6, SW), ao contrário, acreditam que as outras crianças não percebem
diferença em relação a ela, afirmando que a tratam como todas as ou-
tras. Já os pais de Isabela (16, SD) e Henrique (10, Hiper) relataram
como sendo restritas, superficiais e inconstantes as amizades dos fi-
lhos, atribuindo o fato à condição especial dos filhos.

Na opinião dos pais, o fator facilitador da amizade são as ativida-
des realizadas em comum. No caso de Gustavo (12, SD), a sua facili-
dade em iniciar contatos também é um fator facilitador, juntamente
com o fato de considerarem que, nas amizades com adultos, estes são
mais condescendentes. Por outro lado, os pais de Vanessa (6, SW) não
mencionaram qualquer fator que prejudique as relações de amizade
da filha. Já os outros, em geral, citaram características relacionadas à
condição especial do filho ou algum aspecto de sua personalidade. Os
pais de Carolina (10, SD) citaram sua agressividade, os de Gustavo
(12, SD) o seu gênio forte e teimosia, os pais de Isabela (16, SD)
citaram o fato de ela ser mais velha que seus colegas de sala (atribuin-
do isto à sua dificuldade de aprendizagem e seu conseqüente atraso
escolar). Os pais de Henrique (10, Hiper) julgaram que, por sua agita-
ção, conseqüência da hiperatividade, ele afastaria as outras crianças.

3.2.3 – A Percepção do Observador - Observações na Escola

a) Situação de Recreio - Durante as observações, Henrique (10, Hi-
per), Vanessa (6, SW) e Isabela (16, SD) interagiram com as crian-
ças citadas como amigos pelos mesmos. Já Gustavo (12, SD) e
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Carolina (10, SD) não mostraram interagir com nenhuma criança
especificamente. Apenas ficavam no meio delas, por vezes parti-
cipando das mesmas atividades, contudo nenhuma iniciativa foi
tomada com relação a eles por parte dos outros, não demonstran-
do vínculos fixos com nenhuma criança. Foi comum às crianças
com Síndrome de Down (Carolina, Gustavo e Isabela) passarem o
recreio sozinhos, observando as outras crianças brincando. Caro-
lina (10, SD) ainda permanecia entre as outras, brincando nos brin-
quedos preferidos do parquinho, mas não se tratava de brincadei-
ras em conjunto, na maioria das vezes. Apresentou maior intera-
ção com J (menina), com quem conversava e brincava de “lepote-
ca” e gangorra. Henrique (10 Hiper) e Vanessa (6, SW) passaram
os recreios brincando com os amigos (citados pelos mesmos). O
primeiro jogava futebol e ela participava de várias brincadeiras,
como faz-de-conta e brincar nos brinquedos do parquinho. Quan-
to à qualidade do relacionamento, todas as crianças apresentaram
facilidade para estabelecer relações de afeto com as outras, mes-
mo que isso nem sempre fosse recíproco. No caso das crianças
com Síndrome de Down, essa facilidade parecia bem acentuada,
inclusive para conversar e cumprimentar outras crianças, que nem
sempre as tratavam com a mesma cordialidade, tendo maior facili-
dade para lidar com adultos. Henrique (10 Hiper) e Vanessa (6,
SW), cada um com seu grupo de amigos, estabeleceram relações
de amizade recíprocas. Os fatores que possibilitaram a amizade
foram, basicamente, as atividades realizadas em comum. Por ou-
tro lado, as crianças não apresentaram um comportamento que
impedisse o estabelecimento de uma relação de amizade, a não ser
por falta de interesse nas atividades realizadas pelas outras crian-
ças. No caso de Vanessa (6, SW), a sua agressividade externaliza-
da através de gritos e agressão física, em alguns casos, afastava
outras crianças em algumas situações.

b) Situação de Sala de Aula - Em sala de aula, os amigos eram basi-
camente as crianças que se sentavam próximas, com as quais cos-
tumavam passar o recreio. As atividades realizadas se baseavam
nas tarefas propostas pela professora. Nos casos de Carolina (10,
SD), Gustavo (12 SD) e Isabela (16 SD), estes pareciam não acom-
panhar as outras crianças em suas atividades, o que os tornava
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mais isolados do resto da turma, interagindo pouco. No caso de
Henrique (10 Hiper) e Vanessa (6, SW), interagiram normalmen-
te, realizando as atividades propostas pela professora, em conjun-
to. Quanto à qualidade do relacionamento, quando as crianças
conseguiam acompanhar as atividades das outras crianças, intera-
giam normalmente, contudo, permaneciam mais quietas e isola-
das quando não conseguiam. Gustavo (12 SD) apresentou maior
facilidade para participar das atividades em conjunto, mesmo que
não conseguisse realizar as tarefas. A amizade era facilitada quan-
do as crianças conseguiam contribuir com algo para o relaciona-
mento ou para a atividade proposta. Por outro lado, as manifesta-
ções de amizade não foram observadas quando as crianças não
conseguiam participar das mesmas atividades que as outras.

3.2.4 – A Percepção da Criança Portadora de Necessidade Especi-
al - Os amigos citados eram crianças da mesma sala de aula, em geral
do mesmo sexo e de faixa etária próxima. No caso de Vanessa (6, SW)
e Carolina (10, SD), também citaram meninos como amigos, porém em
menor número do que as amigas. As atividades realizadas se resumiam
basicamente às brincadeiras realizadas durante o recreio: brincar no
parquinho e jogar futebol. Quanto à qualidade do relacionamento, as
crianças consideraram que as crianças citadas também as viam como
amigos. O que levaria a ser amigo seria, basicamente, as atividades rea-
lizadas em conjunto. Por outro lado, quanto ao que impediria ser amigo,
não houve nenhuma resposta.

3.2.5 – A Percepção dos Amigos - No caso de Carolina (10, SD),
Gustavo (12, SD) e Isabela (16, SD), as crianças citadas como amigos
não os consideraram como amigos espontaneamente, somente quando
questionados diretamente. Já nos casos de Henrique (10 Hiper) e Va-
nessa (6, SW), as indicações foram espontâneas. As atividades citadas
englobavam basicamente as brincadeiras no parquinho, na hora do re-
creio. No caso de Carolina (10, SD) e Gustavo (12, SD), a iniciativa de
contato partia dos mesmos. Quanto à qualidade do relacionamento, a
existência da amizade foi justificada pela iniciativa dos participantes
focais, não existindo reciprocidade na maioria dos casos, a não ser com
Henrique (10, Hiper) e Vanessa (6, SW). O fator facilitador das relações
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de amizade estava associado às atividades realizadas em conjunto e tam-
bém a uma certa condescendência por parte das outras crianças, afir-
mando que precisavam ajudar os colegas nas brincadeiras e outras tare-
fas. O que impediria uma amizade seriam comportamentos que irritam
os colegas, considerados como comportamentos inconvenientes, prin-
cipalmente nos casos de Carolina (10, SD) e Gustavo (12, SD).

4. Discussão e Conclusões

A presente pesquisa procurou obter dados empregando diferentes
instrumentos de pesquisa, tendo em vista que métodos tradicionais, como
entrevistas com o participante, nem sempre resultam em dados satisfa-
tórios, especialmente quando se trata de pesquisa envolvendo crianças
com necessidades especiais. A utilização integrada de diversas formas
de obtenção de dados mostrou-se positiva e promissora.

O primeiro ponto a destacar é a presença de relações de amizade em
todos os casos observados, com exceção de Danilo, cuja capacidade de
comunicação, limitada pelo autismo, parece dificultar bastante a possibi-
lidade de fazer e manter amigos. Analisando comparativamente os parti-
cipantes focais, poucos casos de amizade foram recíprocos, sendo a mai-
oria unilateral. Quase sempre, a iniciativa para o contato social partia da
criança com necessidades especiais, com base em algum interesse na ati-
vidade da outra criança. A atividade de brincar desempenhou um papel
fundamental nas relações de amizade dessas crianças com seus pares,
mostrando-se um veículo mediador tanto nos casos de amizade unilateral,
quanto nas amizades recíprocas. As brincadeiras preferidas pelos partici-
pantes focais foram, em geral, as mesmas de outras crianças o que, possi-
velmente, facilitou as relações de amizade (em grande parte, baseadas na
participação nas mesmas atividades, especialmente o brincar). Também
foram observadas diferenças importantes em situação de sala de aula e
situação de recreio, quanto às interações sociais com outras crianças, sen-
do que, no primeiro caso, as interações aconteceram mais vezes. Na sala
de aula, geralmente, as crianças com necessidades especiais não realiza-
vam as mesmas atividades que os colegas. Em suma, o brincar destacou-
se como a atividade que promovia a maior integração social das crianças
com necessidades especiais, facilitando o estabelecimento e a manuten-
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ção de amizades. Possivelmente, quando brincam juntas, as semelhanças
e não diferenças entre as crianças sejam ressaltadas.

As crianças com necessidades especiais geralmente indicaram cri-
anças com desenvolvimento típico como amigas (na maioria dos casos
de forma não recíproca). As crianças indicadas como amigas pelos par-
ticipantes focais usualmente não os indicaram espontaneamente como
amigos, mas, diante de uma questão direta, alguns as reconheceram como
amigos. O reconhecimento das crianças com necessidades especiais como
amigos pelas crianças com desenvolvimento típico parece decorrer do
interesse das primeiras em relação às últimas. Assim, as crianças com
desenvolvimento típico consideravam como amigos as crianças com ne-
cessidades especiais que os procuravam para brincar ou que demonstra-
vam gostar delas.

Os pais, em sua maioria, indicaram como amigos de seus filhos cri-
anças de outros ambientes que não a escola (como vizinhos) e conside-
raram superficiais as relações de amizade de seus filhos em decorrência
da deficiência (com exceção dos pais de Gustavo, 12, SD; e de Vanessa,
6, SW). Parecem, assim, identificar um maior nível de dificuldade nas
amizades dos filhos do que os educadores e os colegas da escola. Para
os colegas, na sua maioria, a restrição em relação às crianças com ne-
cessidades especiais parece estar não na deficiência em si, mas no tipo
de comportamento e preferências que estas crianças apresentam.

Das quatro deficiências observadas, os casos de Síndrome de Down
e o de Síndrome de Willis foram os que menos apresentaram restrições
para as relações de amizade, conforme professores e pais. O menino
hiperativo, embora considerado pelos mesmos como tendo relações de
amizade prejudicadas, ao ser observado, mostrou um comportamento
com amigos similar ao de crianças com desenvolvimento típico.

As relações de amizade são importantes para o bem-estar social e psi-
cológico de crianças com desenvolvimento típico ou com necessidades
especiais. A busca por amigos por parte das crianças com necessidades
especiais, observada nesta pesquisa, indica como elas também valorizam
a amizade. Cabe às famílias e às instituições de ensino encontrarem for-
mas mais eficientes para tornar possível a estas crianças estabelecer e
manter amizades com seus pares, levando em consideração suas caracte-
rísticas e a natureza da amizade na infância.
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6

AMIZADE E A CRIANÇA
COM SÍNDROME DE DOWN

Michelle Darós Coelho
Kaylla Tavares

Agnaldo Garcia

1. Introdução

As relações de amizade também têm sido investigadas em crianças
portadoras de deficiência física ou mental. Diferentes tipos de deficiên-
cia influenciam de modo diferenciado as relações de amizade. Levan-
do-se em conta, por exemplo, que grande parte da amizade na infância
envolve o compartilhar de atividades, as limitações físicas impõem li-
mites que acabam por influenciar as relações sociais. A amizade é uma
das relações sociais mais importantes da infância. Strully e Strully (1985)
defendem o direito das crianças portadoras de deficiências poderem fa-
zer amigos e destacam o papel da escola nessa tarefa. Argumentam que
a amizade, como um relacionamento próximo e carinhoso, requer expe-
riências compartilhadas para se desenvolver e crianças que vão à escola
juntas têm a oportunidade de desenvolver relacionamentos, assim como
habilidades. Concluem que a escola deve garantir a essas crianças o
compartilhar de experiências diárias e a oportunidade de fazer amigos.

A presença de deficiências físicas afeta profundamente as relações
de amizade na infância (Mulderij, 1997). Entre as dificuldades para fa-
zer amigos, o autor ressalta a falta de atratividade física e a falta de
mobilidade (depende de outras pessoas para procurar amigos). A defici-
ência ainda pode gerar problemas de apego e empobrecimento do rela-
cionamento com pares. Na pesquisa realizada, um número considerável
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de participantes relatou brincar com crianças mais novas e mesmo ir-
mãos, que incluem entre os amigos. Estabelecida a amizade entre uma
criança deficiente e uma criança típica, as dificuldades de acesso à casa
do amigo ou a locais para brincar continuam a ser um desafio. Para o
autor, os amigos dessas crianças deveriam apresentar empatia, conside-
ração, flexibilidade e espírito de ajuda. Mas a criança portadora de defi-
ciência também deve apresentar consideração e flexibilidade. Para a
criança deficiente estabelecer amizades, ela deve ser amistosa e admira-
da ou valorizada por algo especial. Falta a essas crianças o companhei-
rismo, apesar de desejarem fazer amigos e participar dos jogos. A crian-
ça deficiente acha difícil fazer amigos.

As relações entre amizades e solidão, de crianças autistas com alto
desempenho, foram investigadas por Bauminger e Kasari (2000). Cri-
anças autistas podem ter amigos, ainda que a amizade pareça ter carac-
terísticas próprias. Todos os participantes relataram ter ao menos um
amigo, no entanto, estas amizades pareciam mais pobres do que entre
crianças típicas. O déficit se dava no companheirismo, segurança/confi-
ança e ajuda. Considerando-se as três dimensões da amizade (a dimen-
são afetiva, intimidade e companheirismo), apenas 9,5% dessas crian-
ças deram uma definição completa de amizade. Segundo os autores, as
crianças autistas possuem o desejo de envolver-se em relações sociais.
Contudo, ter um melhor amigo parece não diminuir sua solidão. Suge-
rem que crianças autistas podem não perceber o papel de um amigo do
mesmo modo que crianças típicas, podendo ser solitárias pela baixa
qualidade de suas amizades. Contudo, essas crianças demonstraram
compreender a amizade e se percebem como tendo amigos, ainda que
pareçam ter menos satisfação com suas amizades.

As relações de amizade entre crianças com Síndrome de Down (SD)
também apresentam aspectos particulares. Freeman e Kasari (2002),
investigando a brincadeira com crianças típicas, observaram que crian-
ças com SD escolheram como parceiros de brincadeira crianças seme-
lhantes a elas mesmas (mesmo gênero, etnia e idade). A maior parte dos
amigos trazidos pelas crianças com SD eram crianças típicas. Gênero e
experiência de sala de aula são importantes para interações de qualida-
de. Dois terços das duplas atenderam os requisitos para serem conside-
radas amizades típicas: nomeação recíproca, nomeação por parte dos
pais e estabilidade de, pelos menos, seis meses. Amigos diferiram de
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colegas em seus níveis de brincadeira, quantidade de afeto e iniciativas
consumadas. Amigos brincavam em níveis superiores e mostraram mais
afeto positivo e responderam mais um ao outro. Os autores sugerem que
as amizades de crianças com SD representem um relacionamento pre-
cursor da amizade (amizades emergentes), que seguiriam cronologica-
mente as amizades unilaterais e viriam antes das amizades ‘verdadeiras’
no processo de desenvolvimento social.

Finalmente, Siperstein, Leffert e Wenz-Gross (1997) observaram que
amizades recíprocas, nas quais uma das crianças apresenta problemas
de aprendizagem, diferenciam-se de amizades recíprocas entre crianças
sem problemas de aprendizagem. Amigos (sem problemas de aprendi-
zagem) comunicam-se verbalmente de forma freqüente sobre a tarefa,
compartilham a tomada de decisões, propõem e descrevem ações, fa-
zem comentários de avaliação e oferecem contrapropostas. Em nível
não-verbal, trabalham cooperativamente em uma única estrutura e são
mutuamente responsivos em nível afetivo, freqüentemente rindo juntas.
Há distribuição simétrica de papéis, de líder e seguidor, alternadamen-
te, com igual freqüência. Estes traços faltavam nas duplas de amigos
incluindo uma criança com problema de aprendizagem. Estas apresen-
tavam menos comunicação verbal e colaboração na tomada de deci-
sões, trabalhando em estruturas separadas e mostrando troca afetiva li-
mitada, com baixa freqüência de riso compartilhado, e baixo nível de
entrosamento na tarefa. Essas duplas exibiram um padrão de distribui-
ção de papéis hierárquicos e assimétricos, tendo a criança com proble-
ma atuado mais como seguidor. Mesmo assim, os autores consideram
tais relações como amizades. Comparam tais amizades com aquelas entre
crianças com idades diferentes, onde também se evidencia a divisão
assimétrica de papéis. Os autores acreditam que deficiências de habili-
dades sócio-cognitivas tornam mais difícil para uma criança com pro-
blemas de aprendizagem desenvolver e manter amizades.

As investigações sobre amizades de crianças portadoras de deficiên-
cia física ou mental apresentam grande relevância social, pelos efeitos
importantes sobre a qualidade de vida dessas crianças, e relevância ci-
entífica, podendo contribuir para elucidar questões teóricas fundamen-
tais, incluindo a própria noção de amizade. Há, todavia, a necessidade
de mais pesquisas sobre os efeitos diferenciados de cada tipo de defici-
ência sobre as relações de amizade na infância.
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2. Metodologia

A pesquisa foi realizada em duas escolas municipais de Vitória-ES
engajadas no programa de integração de crianças com deficiências em
classes regulares. Os sujeitos da pesquisa foram 55 crianças (30 meni-
nas e 25 meninos), sendo dois meninos portadores de Síndrome de Down
(participantes focais), ambos com dez anos de idade. As crianças cursa-
vam a segunda e a terceira séries do ensino fundamental, com idades
entre sete e 11 anos. As escolas possuíam um amplo espaço para recre-
ação, com quadra de esportes, refeitório e jardim com bancos. Além
disso, os prédios possuíam biblioteca, sala de informática, laboratórios
pedagógicos e salas de vídeo e som.

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estrutura-
das, observações e gravações em vídeo. As entrevistas foram realizadas
com as 55 crianças. Também foram entrevistadas sete professoras e as
mães dos sujeitos focais. As observações, por sua vez, focalizaram as
interações entre os sujeitos focais e seus colegas em vários momentos.

As crianças foram entrevistadas individualmente por cerca de dez
minutos, na própria escola, onde foi cedida uma pequena sala para a
realização das mesmas. A entrevista com as professoras foi marcada
previamente e se deram em horários alternativos do professor, duran-
do em torno de 40 minutos. As entrevistas com as mães dos sujeitos
focais, também marcadas previamente, tiveram a duração média de
duas horas.

No que tange às observações, foram realizadas sessões semanais de
aproximadamente duas horas, nos períodos de setembro a novembro de
2002 e março a maio de 2003. Foram registrados os comportamentos
dos sujeitos focais (Pedro e Paulo1) com os demais colegas de sala. As
observações foram registradas em três situações distintas: a sala de aula
(sessões de 30 minutos), o recreio (sessões de 30 minutos, incluindo o
refeitório e o pátio) e a educação física (sessões de 50 minutos).

Foram realizadas 31 visitas para observar a interação dos sujeitos
focais com os demais colegas. No entanto, algumas observações não
puderam ser feitas devido a reuniões de pais e professores e ausência

1 Pedro, Paulo e João são nomes fictícios.
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dos sujeitos nas aulas. Buscou-se registrar categorias do comportamen-
to de Pedro e Paulo e também das crianças que com eles interagiam:
aproximação, afago, abraço, beijo, comportamento agressivo (discus-
são, tapas, empurrões), ajuda aos dois sujeitos focais, participação em
brincadeiras e também verbalizações que acompanhavam os comporta-
mentos.

As gravações em vídeo realizadas com os dois sujeitos focais conta-
ram com a participação de cinco crianças de cada sala dos sujeitos, in-
cluindo os participantes focais (PFs). Os experimentos tiveram a dura-
ção de 40 minutos cada e contaram com a utilização de brinquedos como
lego e quebra-cabeça. O objetivo foi registrar a participação ou não dos
PFs nas atividades, se eles eram ajudados ou se pediam ajuda para con-
cluir a tarefa. As gravações foram divididas em três fases de aplicação.
Na primeira, pediu-se às crianças para montar um objeto previamente
estabelecido com o lego. Na segunda etapa, as crianças ficaram livres
para escolher o que queriam montar após entrarem em comum acordo.
E, por fim, montaram um quebra-cabeça em conjunto.

3. Resultados

ESTUDO 1

Os dados obtidos com as observações dos PFs e suas interações com
os demais colegas foram organizados por espaços, como sala de aula,
refeitório, pátio e quadra de esportes, uma vez que seus comportamen-
tos se relacionavam com esses locais e às atividades neles desenvolvi-
das. Em ambas as escolas, as salas eram compostas de aproximadamen-
te trinta carteiras, mesa e cadeira para a professora, armários para livros
e outros materiais escolares, além de prateleiras com jogos e brinque-
dos pedagógicos, geralmente usados pelas crianças com necessidades
especiais. Quanto aos participantes, foram vinte e oito crianças na pri-
meira etapa (onde o participante focal era Pedro), trinta na segunda eta-
pa (onde o participante focal era Paulo) e uma professora efetiva para
cada turma. A primeira escola a participar do estudo contava com uma
estagiária, que auxiliava as crianças com problemas de aprendizagem, o
que não foi observado na segunda escola.
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Os participantes focais (PFs) tinham dez anos de idade. Ao contrário
de Pedro, que sentava sempre na parte posterior da sala, Paulo sentou
sempre na parte anterior. As observações de Pedro na sala foram reali-
zadas meia hora antes de iniciar o recreio. Já com Paulo, ocorreram
durante meia hora após a recreação.

Durante as aulas, Pedro sentava-se perto do menino João (também
com dificuldades de aprendizagem) e ambos eram assistidos pela es-
tagiária que os ajudava a realizar suas tarefas, enquanto que os demais
alunos acompanhavam a aula ministrada pela professora. Na maioria
das vezes observadas, os dois realizaram tarefas diferentes das pro-
postas para os outros alunos. Por meio das observações, constatou-se
que Pedro não demonstrou grande interação com os alunos da sala. A
única exceção foi João, que conversava, brincava e realizava as tare-
fas juntamente com ele. Em determinados momentos, porém, quando
as crianças concluíam suas atividades, era possível observar a aproxi-
mação de algumas para brincar com ele, como foi o caso de GI ( ),
MA ( ), MX ( ) e João.

As observações com Paulo na segunda metade da pesquisa no ambi-
ente da sala de aula foram realizadas durante as aulas de Artes devido
ao fato de a professora não autorizar a presença de pesquisadores nas
aulas. Durante essas observações, foi possível verificar que Paulo ge-
ralmente sentava ao lado de diferentes crianças. Diferentemente de Pe-
dro, Paulo não apresentava maior interação com nenhuma criança espe-
cífica, nem mesmo contava com a ajuda de uma estagiária para realizar
as tarefas. Paulo permanecia a maior parte do tempo em silêncio ou
observando as demais crianças realizarem suas atividades.

Também foi possível constatar a movimentação de Paulo ao redor
da sala, que andava e parava em frente das carteiras de outras crianças.
Subia nas cadeiras e mesas da sala fazendo grande algazarra causando
transtorno para a aula e também provocando a agitação aos demais alu-
nos que se dispersavam e começavam a conversar. Apenas em poucos
momentos foi verificada a interação direta de Paulo com outros alunos
durante as aulas, com EL ( ), AD ( ), AN ( ) e CA ( ) que conversa-
vam, riam e, às vezes, brigavam.

Pedro demonstrou relacionamento mais intenso com João. Várias
interações estavam relacionadas com a realização de tarefas escolares,
como pedir material escolar emprestado e solicitar que Pedro fizesse a
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tarefa. Em outros momentos, foram observados comportamentos de brin-
car e pró-sociais, como, cócegas, carinho, cuidados relacionados à rea-
lização de exercícios e proteção para que não se machucasse. Pedro
demonstrava satisfação quando João aproximava-se para brincar e con-
versar. Sorrisos, caretas (como mostrar a língua), seguidas de um largo
sorriso por parte de ambos, piadas e beliscões em João, seguidos de um
largo sorriso de Pedro, foram registrados durante as observações, indi-
cando uma intimidade maior entre os dois.

Por outro lado, também foram observados comportamentos agressi-
vos nas interações de Pedro com seus colegas, como o ocorrido entre
ele e MX ( )  que jogavam peças de um jogo um no outro. Em algumas
situações, no entanto, as brincadeiras realizadas por Pedro tomavam um
tom agressivo. A interação entre Pedro e João foi mediada pela estagiá-
ria em alguns momentos incentivando-os a conversar e a compartilhar a
tarefa que haviam realizado.

Durante as observações em sala de aula foi possível perceber, embo-
ra não constantemente, uma certa interação entre Pedro e seus colegas
de classe. Sendo assim, algumas categorias de comportamento foram
observadas durante este período, tais como: afago (carinho no cabelo e
na cabeça), aproximação por parte dos colegas da mesa de Pedro para
conversar ou brincar, ensinar-lhe algo e brincar com jogos. Algumas
vezes, as crianças ofereciam ajuda a Pedro para a realização de tarefas,
ou pediam que ele fizesse algo. Entretanto, Pedro nem sempre aceitava
a ajuda proposta. Poucas vezes pedia ajuda para seus colegas, como
solicitar que alguém guardasse seu material ou ajudá-lo em algo que
não conseguia fazer. Pedro raramente procurava aproximar-se das cri-
anças durante as aulas, com exceção de João, com quem sempre con-
versava, buscando contato e interação, sendo indicado por Pedro como
seu melhor amigo. Também foram registradas, nas observações, intera-
ções entre Pedro e as pesquisadoras: conversas e convites para brincar
ocorreram com bastante freqüência.

Comportamentos agressivos, como levantar a voz e protestar, não
apareceram com freqüência, mas apenas nas ocasiões em que lhe ofere-
ciam ajuda e ele rejeitava. As categorias bater e empurrar, por sua vez,
não foram verificadas de maneira explícita, aparecendo como resposta
a alguma provocação.

As observações de Paulo durante as aulas revelaram comportamen-
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tos distintos daqueles verificados em Pedro, tanto da parte dele como
das outras crianças. Não procurava aproximar-se delas, nem mesmo elas
conversavam com ele ou tentavam ajudá-lo. Sendo assim, permanecia
em silêncio a maior parte do tempo, conversando com algumas crianças
e observando o que elas produziam em seus cadernos.

Em muitos momentos foi possível observar comportamentos apa-
rentemente agressivos de Paulo em relação às outras crianças, como
empurrões e tapas, sendo necessária interferência da professora já que
as crianças revidavam as agressões. No entanto, a agressividade exteri-
orizada por Paulo dava-se, algumas vezes, como reação à provocação
de outras crianças (uma agressão anterior).

Um aspecto comum ao comportamento dos dois PFs foi a apresenta-
ção de brincadeiras com os colegas que emulavam comportamentos
agressivos, como fingir uma briga, um soco ou imitar um sentimento de
dor ao levar um soco.

Os recreios tinham a duração de meia hora, tendo início às 9:30 da
manhã e término às 10 horas. Durante esses períodos, os alunos podiam
ficar no refeitório ou no pátio, onde tinham a oportunidade de conversar
e brincar. Os alunos, em sua maior parte, dirigiam-se primeiramente
para o refeitório. O refeitório, por sua vez, contava com mesas grandes
e cadeiras ao redor, bebedouros e uma cozinha. Em seguida, as crianças
dirigiam-se para o pátio onde participavam de diversas brincadeiras.

Em algumas observações, Pedro ficou lanchando durante todo o re-
creio (seis sessões), em outras (cinco sessões) terminava seu lanche mais
cedo e dirigia-se para o pátio, diferentemente de Paulo, que lanchava e
dirigia-se ao pátio para brincar e ouvir música. Lá, Paulo dançava e
brincava de pique-pega (sua brincadeira favorita) com várias crianças.
Durante a hora do recreio, nem sempre Pedro foi observado brincando
com as outras crianças por passar a maior parte do tempo no refeitório.
Todas as vezes que foi observado, sentou-se à mesma mesa e, à medida
que as crianças desciam para lanchar, iam ocupando os demais lugares
da mesa onde Pedro estava sentado. Elas conversavam entre si, às vezes
cumprimentavam-no ou faziam um afago em sua cabeça, mas ele conti-
nuava lanchando em silêncio.

Algumas crianças ofereciam a merenda da escola para ele, mas ele
quase não foi observado aceitando, nem dando do seu lanche para nin-
guém. Apenas algumas vezes ofereceu parte de seu lanche para as pes-
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quisadoras. Às vezes, uma ou outra criança de sua sala sentava a seu
lado e brincava com ele.

Paulo demonstrou uma maior interação no refeitório que Pedro, já
que sentava com outras crianças e conversava com elas e apertava suas
mãos, cumprimentando-as. Esses comportamentos foram observados na
maioria das vezes em que Paulo lanchou no refeitório, compartilhando
com as outras crianças o lanche oferecido pela escola. Geralmente, ele
fazia seu lanche em poucos minutos, dirigindo-se para o pátio para brin-
car com os outros alunos.

Os pátios eram constituídos cada um deles de uma quadra de espor-
tes onde a maior parte dos alunos permanecia durante o recreio, um
jardim com bancos onde podiam conversar e brincar, uma cantina, além
de espaços livres onde podiam correr, brincar ou realizar qualquer outra
atividade. Durante todo o recreio, eram colocados vários estilos de mú-
sica para que as crianças pudessem dançar e cantar.

Nas poucas vezes em que Pedro foi para o pátio durante o recreio,
procurou participar de alguma brincadeira realizada pelos outros alu-
nos. Primeiramente, Pedro dava algumas voltas pela quadra, sozinho,
olhando as outras crianças brincando e, em seguida, se aproximava de
um grupo, onde começava a participar do que estava sendo feito. Os
demais alunos da escola geralmente demonstraram carinho (como pas-
sar a mão em sua cabeça, fazer elogios e incentivá-lo a participar das
atividades) e paciência com ele (quando errava, tentavam corrigi-lo sem
punição, não descontando as brincadeiras de mau gosto que fazia, como
tapas e beliscões). No recreio, Pedro jogava futebol, pulava corda com
crianças de outra turma, demonstrando sempre alegria ao participar das
atividades, com muitos sorrisos. Alguns, no entanto, tratavam-no como
se fosse um “bobo”, dando risadas e tapas em sua cabeça.

Outras vezes, Pedro não procurava se enturmar com ninguém du-
rante o recreio e andava sozinho pela quadra, apenas observando as
crianças. Não raras vezes, GI ( ) e MA ( ) aproximaram-se dele para
brincar de bola, pular corda e pique-pega. O ato de imitar o comporta-
mento de outras crianças, brincar sozinho, como tocar um violão imagi-
nário e virar estrela, também foram observados.

Em alguns momentos, Pedro tentava tocar nos genitais das outras
crianças, sempre rindo, o que foi interpretado como uma brincadeira,
embora elas não estivessem apreciando. Nessas situações, as crianças
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corrigiam-no para que não mais apresentasse tal comportamento.
Após alimentar-se, Paulo corria para o pátio onde dançava perto dos

alunos e conversava com eles sempre rindo e demonstrando alegria.
Outro comportamento freqüentemente apresentado por Paulo era correr
atrás das crianças pelo pátio que pareciam se divertir com a brincadeira.
Em alguns momentos, porém, Paulo batia nas crianças, que não revida-
vam. No entanto, algumas vezes, Paulo apenas revidava as provocações
que recebia e não gostava, como passar perto dele apontando e rindo ou
empurrá-lo.

Abraços, beijos, carinhos na cabeça de Paulo, apertos de mão e con-
versas engraçadas no ouvido também apareceram, embora não com muita
freqüência. No entanto, nem sempre ele aceitava os beijos e abraços
que recebia das crianças e, às vezes, as empurrava para que não o bei-
jassem.

Algumas crianças, porém, aproveitavam o fato de ser uma criança
especial para debocharem dele, rindo, fazendo caretas ao passarem per-
to e dando empurrões em Paulo, o que provocava uma reação de sua
parte, como correr atrás deles, bater no rosto e emitir movimentos seme-
lhantes a socos, porém sem encostar nas crianças.

As quadras de esportes consistiam de locais cobertos onde eram
ministradas as aulas de educação física. Continham traves de futebol e
cestas de basquete. Além disso, as escolas contavam com alguns obje-
tos, como bolas de futebol, bolas de basquete, cordas, cones, bambolês,
bolas de gude e sacos de estopa, que facilitavam a execução de algumas
tarefas. A educação física tinha a duração de cinqüenta minutos e acon-
tecia duas vezes na semana para cada turma.

Na turma de Pedro, as atividades que mais agradavam as crianças
eram futebol, queimada e competições, nas quais a professora dividia a
turma em dois grupos. Foi durante a educação física que Pedro intera-
giu mais com seus colegas de classe.

Algumas vezes, outras crianças lhe explicavam com calma o que a
professora pedia. Sempre bastante incentivado pelos alunos, Pedro fa-
zia os exercícios demonstrando alegria e muita disposição. Aparente-
mente, gostava quando as crianças gritavam seu nome ou batiam pal-
mas para ele. Quando seu grupo vencia a competição, ele sorria, dava
pulos e abraçava seus colegas.

Várias crianças foram observadas acariciando sua cabeça. Outras
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categorias de comportamento observadas foram apertos de mão, elogi-
os, sorrisos, conversas e brincadeiras inventadas pelas próprias crian-
ças. Brincadeiras como cócegas feitas por MA ( ) e GI ( ) o faziam
gargalhar. Além disso, brincar de fazer cadeira com outra criança tam-
bém foi registrada na interação de Pedro com seus pares. O pique-pega,
brincadeira com os cones e os chifres colocados nos colegas por Pedro
fazendo-os rir foram aceitas pelas demais crianças.

Nos primeiros minutos da educação física, as crianças brincavam
livremente, pois estavam aguardando a chegada da professora. Durante
esse período foi possível observar Pedro imitando um tubarão e corren-
do atrás das meninas da classe que também corriam e riam, virando
estrela e mostrando para os colegas, principalmente para João.

Comportamentos pouco comuns nas interações de Pedro também
estiveram presentes nas observações, como beliscar os colegas e sorrir,
cuspir nas crianças, rir e sair correndo, fazer caretas para elas, jogar a
bola na cabeça delas e sorrir em seguida e chutar as nádegas dos cole-
gas. Essas ações, pela expressão facial, podiam ser consideradas uma
forma de brincadeira. Durante a educação física, Pedro demonstrou
agressividade nas interações com seus colegas, como dar empurrões,
tapas no rosto e brincadeiras que simulavam brigas.

As crianças demonstraram muito carinho e atenção com Pedro, não
deixando que ficasse de fora de nenhuma das brincadeiras realizadas.
Ele se mostrou bastante receptivo aos carinhos que recebeu e à forma
que foi tratado pelos seus colegas de sala. Era uma criança carinhosa
com os outros e, apenas em alguns momentos, se comportava de manei-
ra agressiva. Já durante a educação física de Paulo, as atividades reali-
zadas pelas crianças não eram preparadas pela professora, elas ficavam
livres para decidir de quais atividades e brincadeiras queriam participar.
As atividades realizadas por Paulo com maior freqüência eram brincar
com bola de gude, jogar basquete, correr atrás de outras crianças e dis-
putar cabo de guerra com a corda. Em todas as atividades Paulo era
constantemente elogiado pela professora que o ajudava e o incentivava
quando necessário. Ao ser elogiado, Paulo demonstrava grande satisfa-
ção com sorrisos.

Paulo costumava conversar com a professora respondendo a todas
as perguntas que ela fazia, beijava o rosto dela e sorria sempre que ela o
elogiava. Além disso, também conversava com a pesquisadora e dava
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beijos em seu rosto. Embora tenha brincado mais com a professora,
Paulo também apresentou momentos de interação quando jogou bola de
gude com outras crianças, brincou com o bambolê, jogou basquete e
correu atrás de seus colegas de brincadeira.

Os comportamentos agressivos também apareceram durante a edu-
cação física, nos momentos em que Paulo bateu no rosto de BR ( ). Da
mesma forma, ele bateu na cabeça de um colega devido ao fato de este
ter pegado a bola de basquete, ameaçou jogar seu tênis em uma colega
porque ela também queria jogar basquete chutando o braço dela. Em
todas essas situações de agressividade por parte de Paulo, as professo-
ras procuravam corrigi-lo, dizendo a ele que não podia fazer aquilo e
que, caso ele repetisse tais comportamentos, ficaria de castigo, tratan-
do-o de forma igual às outras crianças.

Paulo também demonstrava se preocupar com as crianças, conforme
aconteceu no dia em que viu uma colega chorando e foi perguntar à
professora o que havia acontecido ao que esta respondeu não ser nada e
ele voltou a brincar. Ele sempre realizou as atividades demonstrando
bom humor e alegria. Conversas, elogios, brigas, brincadeiras e jogos
foram algumas das categorias observadas durante a educação física de
Paulo. Pode-se perceber que muitas dessas categorias são comuns nos
comportamentos das duas crianças que participaram da pesquisa, em-
bora com intensidades diferentes.

As duas gravações realizadas com os dois participantes focais con-
taram com a participação de quatro crianças além de Pedro e Paulo. No
início, elas pareciam incomodadas com a filmagem, mas, com o passar
de alguns minutos, pareciam não mais se darem conta da gravação, po-
dendo brincar de maneira mais natural. Durante a gravação na primeira
escola, todas as crianças procuraram realizar as tarefas juntamente com
Pedro, ajudando-o a utilizar as peças adequadas. Pediam as peças em-
prestadas a ele, que não apresentou problemas em cedê-las, mas não foi
observado pedindo nenhuma peça, ao contrário, seus colegas lhe davam
as peças dizendo que serviam para ele. Além disso, procuravam corrigi-
lo quando executava alguma atividade errada e explicavam a maneira
correta de agir.

Pedro parecia não estar muito atento às instruções, realizando a tare-
fa sozinho, sendo necessária a intervenção dos demais para que fizesse
parte do grupo. Com Paulo, a situação também não foi muito diferente.
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As crianças pediam as peças emprestadas, ele emprestava, mas não pe-
dia nenhuma peça a elas. Também realizava as tarefas sozinho.

Ao terminar a atividade, Paulo pediu à pesquisadora para brincar de
pique-pega. Diante da permissão, as crianças começaram a correr pela
sala fazendo grande alvoroço, gritando e rindo. Nessa brincadeira, ele
assumiu o papel de pegar as crianças e, quando conseguia alcançar uma
delas, passou a correr para que não fosse pego por ela. Todas pareciam
divertir-se muito e, após uns dez minutos, passaram a brincar de pique-
esconde. Também aqui, Paulo tanto procurou as crianças quanto se es-
condeu. Demonstrou felicidade nos momentos em que as crianças esta-
vam procurando por ele. Ao serem informadas que o tempo havia termi-
nado, elas pediram para continuar.

Durante essas brincadeiras, as crianças abraçaram, beijaram, fize-
ram cócegas e carregaram Paulo pelos braços e pernas sem que ele de-
monstrasse contrariedade, ao contrário, sorria permitindo que continu-
assem a interação.

Em ambos os casos, os participantes focais não procuraram interagir
livremente, sendo necessário o incentivo dos demais para que fizessem
parte do grupo. Apenas no caso de Paulo foi possível verificar uma maior
interação de sua parte devido às brincadeiras realizadas por eles espon-
taneamente. Não foram observados comportamentos agressivos ou irri-
tação por parte de Pedro e Paulo, apenas aproximação das crianças para
ajudá-los a realizarem as tarefas.

ESTUDO 2

Os dados do Estudo 2 foram subdivididos em três grandes itens e
foram coletados por meio de entrevistas, objetivando compreender a
dinâmica do relacionamento entre os dois meninos com Síndrome de
Down e outras crianças.

Colegas
Neste item são apresentados dados de entrevistas individuais reali-

zadas com 55 crianças que conviviam com Pedro e Paulo, investigando
aspectos referentes à interação, amizades e brincadeiras, bem como a
percepção dos colegas em relação a eles.
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Rede de Amigos - Algumas das questões da entrevista buscaram iden-
tificar a preferência das crianças por seus colegas de classe. Dez das 28
crianças na turma A (terceira série) e seis das 27 crianças da turma B
(segunda série) receberam de seis a dez indicações, enquanto outras se-
quer foram mencionadas, apesar de também indicarem outras crianças
como amigos. Pedro, da turma A, ocupou uma situação intermediária,
recebendo cinco indicações (de duas de meninas: MA e GI e de três de
meninos: João, HY e JT), além de indicar João. Paulo, da turma B, por
sua vez, recebeu duas indicações (uma da menina AK e uma do menino
MT), não indicando ninguém como amigo. Na turma A, a média de indi-
cações recebidas foi de quatro, logo Pedro se encontra bem próximo da
média. Na turma B, a média de indicações recebidas foi de três, estando
Paulo também próximo da média. Em ambas as situações pode-se verifi-
car que tanto Pedro quanto Paulo receberam indicações, sobressaindo-se
em relação a outros colegas que nem sequer foram mencionados, apesar
de também indicarem outras crianças como amigos.

Percepção Social por Parte dos Colegas - Muitas das crianças en-
trevistadas sabiam que Pedro e Paulo são portadores de deficiência (Sín-
drome de Down), mas, segundo elas, não lhes foram passadas informa-
ções a respeito. Para se referir a Pedro, as crianças utilizaram expres-
sões como deficiente, diferente, com problema, mas também aparece-
ram termos como legal, normal, igual, alegre e boa pessoa. Com relação
a Paulo as expressões utilizadas para se referir a ele foram: bonzinho,
bagunceiro, legal, doente, especial, deficiente e educado. No caso de
Pedro, as crianças sabiam que ele tem alguns problemas, mas o consi-
deraram uma criança normal. No caso de Paulo, as expressões “nor-
mal” e “igual” não apareceram.

Relacionamento e Comportamento - No que se refere a Pedro, o que
mais se destaca em termos de relacionamento é a sua aceitação por parte
dos colegas. Expressões e termos como, “nós brincamos de joguinhos
dentro de sala”, “Pedro gosta de brincar”, “eu gosto de brincar com ele”,
“ele chama para brincar”, “não tenho nada contra ele”, “ele é meu cole-
ga”, são bastante freqüentes nas respostas das crianças. Com relação a
Paulo, não é muito diferente e as mesmas expressões são utilizadas, como
“a gente brinca com ele”, “ele brinca comigo”, “a gente chama ele para
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brincar”, “eu ajudo ele”, “ele gosta de brincar”, “a gente conversa com
ele e ensina ele a brincar”, “ele brinca numa boa”, e “eu gosto dele”;
aparecendo também uma expressão em desacordo: “quase ninguém da
sala brinca com ele”. As crianças que disseram brincar com Pedro (um
total de 23) apontaram o pique-alto, o pular corda e o basquete como as
suas brincadeiras preferidas. O próprio Pedro apontou o basquete como
sua brincadeira preferida. Com relação a Paulo, 20 das 27 crianças de sua
turma disseram brincar com ele. As crianças não apontaram quais seriam
as brincadeiras preferidas dele, mas o próprio Paulo disse gostar de brin-
car de pique-pega, pique-alto e pique-esconde. Como local de maior inte-
ração, 10 das 28 crianças da turma A apontaram a sala de aula como o
principal ambiente em que brincam com Pedro, geralmente com os jogui-
nhos de montar que a escola fornece. As demais crianças não foram pre-
cisas quanto a sua preferência pelo recreio ou educação física quando se
trata de brincar com Pedro. Com relação a Paulo, 11 das 27 crianças da
turma B apontaram o recreio como o momento de maior interação, ape-
nas dois apontaram a educação física, sendo que algumas crianças disse-
ram que ele falta bastante ou não participa. Também duas das 27 crianças
apontaram a sala de aula como local de interação com Paulo. Alguns
termos foram freqüentemente utilizados para se referir a Pedro com rela-
ção ao seu comportamento com os colegas. As próprias crianças disseram
partir de Pedro a iniciativa para brincar, que ele respeita as pessoas, que
ele as faz rir, sabe brincar e corre mais que algumas crianças. Algumas
mencionaram que gostam de ensiná-lo a brincar, cuidar dele, de ajudá-lo,
que ele faz carinho, dá beijinho, gosta de brincar e não faz mal a ninguém.
Expressões semelhantes como “ele corre atrás da gente”, “ele chama para
brincar”, ”eu ajudo ele”, “ele gosta de brincar”, aparecem com referência
a Paulo, embora também ocorram desabafos que parecem mostrar um
relacionamento conflituoso, como: “ele bate nos outros”, “ele atrapalha”,
“ele empurra” e “joga pedra na gente”.

Conceito de Amizade - A maioria das crianças da turma A (25 dentre
as 28) considera Pedro um amigo, ainda que as respostas indiquem que
as noções de amigo possam variar. Com Paulo não é diferente. Vinte
das 26 crianças da turma B o consideram um amigo, justificando a ami-
zade de formas variadas, como: “porque a gente brinca”, “porque ele é
legal”, “porque ele é meu colega”, “porque ele é da sala”, entre outras.
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O mesmo acontece com Pedro: “porque eu gosto de brincar com ele”,
“porque ele é legal”, “porque eu gosto dele”, ”porque ele é meu cole-
ga”. Em ambas as turmas, algumas expressões apareceram como res-
posta sobre o que vem a ser um amigo. São, na maioria das vezes, res-
postas que se remetem a comportamentos, como “pessoa que eu brin-
co”, “companhia”, “em quem se pode confiar”, “pessoa que ajuda”,
“pessoa com quem se pode conversar”, “boa pessoa”, “pessoa simpáti-
ca”, “coisa importante”, “pessoa que reparte as coisas”, “não ficar de
mal”, “não brigar”, “pessoa que eu gosto”; seguindo-se de “com quem
se aprende coisas”, “pessoa para quem a gente pode ensinar coisas” e
“pessoa alegre”, entre outras.

Professores
Neste item são apresentados dados da entrevista com sete professo-

ras, visando compreender a percepção dessas profissionais em relação à
interação das crianças.

Percepção Social - As professoras descreveram Pedro como uma
criança participante, comunicativa, dócil, às vezes preguiçosa, educa-
da, organizada, tranqüila e risonha. Por vezes, fazem menção à sua de-
ficiência com termos como: “ele é especial”, “uma criança que precisa
de mais atenção que as outras”, “ele não tem nada”, e “possui limita-
ções”; a expressão “diferente” também apareceu com freqüência. Com
relação a Paulo, as expressões não foram muito diferentes, as professo-
ras se referem a ele como especial, diferente, normal, esperto, capaz,
ativo e participativo; aparecendo também expressões como inquieto e
bagunceiro.

Relacionamento e Comportamento – Quanto ao relacionamento das
crianças com Pedro, as professoras utilizaram termos como: “integra-
ção”, “participação” e “interação”; mencionam comportamentos de ajuda
por parte dos colegas e a aceitação de Pedro com relação à ajuda dos
colegas. Em alguns casos há também a menção de que ele gosta de fazer
algumas coisas sozinho. Segundo as professoras, há uma boa aceitação
por parte dos colegas e ele se relaciona bem com todos da sala. Também
destacaram o fato de que as crianças parecem se aproximar mais dele
numa tentativa de cuidado e atenção. Com relação a Paulo, algumas
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professoras afirmaram haver uma boa integração, a interação entre as
crianças em brincadeiras, um certo cuidado para com ele, apoio e ajuda.
Três professoras, dentre as quatro entrevistadas (no caso de Paulo), in-
formaram que as crianças lidam bem com a diferença e que tanto meni-
nas quanto meninos se aproximavam de Paulo igualmente. Duas delas
afirmaram que não o vêem isolado em momento algum. Por outro lado,
uma professora apresentou uma visão um pouco menos otimista em re-
lação ao relacionamento entre as crianças e Paulo. Segundo ela, não há
integração de fato, ele tenderia a ficar isolado no recreio porque as cri-
anças não se aproximam dele verdadeiramente. O que, segundo ela,
acontece são comportamentos de ajuda e mesmo de dó não podendo ser
considerado uma amizade real. No que se refere ao comportamento das
crianças em relação a Pedro (e vice-versa), foram descritos muitos com-
portamentos de ajuda. A ajuda refere-se, principalmente, às tarefas em
sala de aula. Quando uma criança tem dificuldade no exercício é co-
mum que as professoras peçam para um colega ajudar; o que também
acontece com Pedro. Termos como “solicitar ajuda” e “pedir ajuda” são
bastante utilizados pelas professoras. A professora de educação física
diz que é comum as crianças se ajudarem, que expliquem o que tem que
ser feito numa brincadeira nova, que participem e dêem opinião. Com-
paradas com as professoras de Pedro, as professoras de Paulo não fo-
ram, em sua maioria, tão otimistas ao descrever seus comportamentos
para com os colegas. Expressões como “ele participa das brincadeiras”,
“ele gosta de beijar”, e “ele brinca com todos, conversa e entende bem”
apareceram, porém, não de forma tão destacada como “ele não fica pa-
rado, levanta e sai da sala”, “ele costuma pegar as coisas e jogar nos
outros”, “ele empurra”, “ele não tem o comportamento de um aluno de
ficar sentadinho”. Os comportamentos de Paulo foram descritos, em
sua maioria, como comportamentos de rebeldia, ao passo que os de Pe-
dro foram descritos como os de um aluno “adaptado”.

Locais de Interação - Duas professoras da turma A acreditam que a
interação entre Pedro e as crianças ocorra de forma mais satisfatória du-
rante a educação física. Isso porque, segundo elas, trata-se de um momen-
to de descontração ao mesmo tempo em que há a coordenação de um
professor. As professoras de Paulo também concordaram que a educação
física é o momento de maior interação, “pelo tipo de atividade”, “pela
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liberdade”, “por estarem mais soltas” e “por elas poderem extravasar”. A
sala de aula, por sua vez, é um ambiente mais limitado onde só é permiti-
do brincar ou mesmo conversar se não houver tarefa a fazer. Todas as
professoras entrevistadas concordaram com isso, entretanto, são enfáti-
cas em dizer que são flexíveis e que, para facilitar a interação, procuram
pedir que as crianças se ajudem sempre que necessário.

Pais
Nesse item são apresentados dados referentes às entrevistas com as

mães dos sujeitos focais, objetivando compreender a percepção das
mesmas em relação à interação de seus filhos, seja na escola ou no con-
vívio familiar.

Percepção Social - Para falar de Pedro, a mãe utilizou termos como
limites, capacidade e dificuldade. Segundo ela, é uma maneira de fa-
lar de sua deficiência sem diminuí-lo. Ela o descreve como sendo uma
criança independente e que possui um momento próprio para as coi-
sas, atenciosa, esperta, alegre, comunicativa, organizada. Também se
referiu a ele como sendo um tanto individual, dizendo que ele gosta
mais de ficar sozinho. A mãe acredita que Pedro possa ser um pouco
retraído, em sala de aula, devido ao fato de estar numa turma onde as
crianças têm uma idade mental superior à dele. Segundo ela, Pedro
sabe que possui dificuldades, que possui limitações e por isso mesmo
evita situações em que corra o risco de errar, como em brincadeiras de
competição com crianças normais. A mãe de Paulo também tem uma
visão bastante otimista do filho. Ela o descreve como sendo uma cri-
ança amável, carinhosa, obediente, ativa e compreensiva, e, assim como
a mãe de Pedro, também afirma que ele se dá melhor com crianças
menores, crianças que tenham a idade mental dele. Ela disse que Pau-
lo é uma criança que gosta de brincar e costuma brincar o dia inteiro,
se possível, com duas crianças vizinhas. A mãe o descreve como sen-
do uma criança não agressiva, pelo contrário, como uma criança que
tende muito mais a ficar no seu canto e só “revidar” depois que for
perturbado duas ou três vezes.

Relacionamento e Comportamento - A mãe de Pedro contou que ele
fala muito de um colega (C) e de uma menina (MA) a quem costuma
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mostrar as coisas que faz em sala de aula; acredita, porém, que, por ele
ser muito individual, não tenha muitos amigos na escola. A mãe acredita
que Pedro possa se retrair ao perceber que não consegue acompanhar os
demais colegas. Ela ressalta ainda que isso só aconteceria em termos de
competição, mas não com atividades físicas nas quais ele costuma se
sair muito bem. No que se refere à escola, a mãe disse saber da intera-
ção de Pedro por intermédio dos professores e ressaltou que sua aten-
ção se volta mais para o aspecto pedagógico. Com relação aos benefíci-
os que as amizades podem trazer, ela acredita que o principal seja Pedro
poder perceber que é aceito, que as pessoas gostam de brincar com ele,
que é valorizado. Para ela, brincar junto não é apenas lazer, mas uma
forma de perceber respeito, o prazer e o gostar de brincar com ele, mo-
mentos que podem fazê-lo perceber que as crianças gostam dele e o
respeitam como ele é. A mãe de Paulo disse que ele costuma mencionar
com mais freqüência o nome de pessoas da APAE ou mesmo do rapaz
que o leva para essa escola. A mãe afirma que é mais fácil para ele falar
de pessoas com as quais ele possui um contato direto2. A mãe também
mencionou que Paulo freqüenta uma escola de artes e que gosta muito
de ir para lá. No que se refere à escola, a mãe de Paulo também disse
saber da interação dele por intermédio das professoras. A mãe conta que
“a própria professora disse que não tem tempo de ficar ensinando Pau-
lo, que ele fica por ficar, que ela precisa de uma estagiária”. A mãe disse
que compreende a situação, que realmente é difícil para a professora
dar conta da situação sozinha, por isso mesmo afirma que, para Paulo, o
ensino na APAE é melhor, ainda que a escola seja importante para a
convivência dele com outras crianças. Com relação aos benefícios de
uma amizade, a mãe acredita que, não só para Paulo como para as de-
mais crianças, o convívio entre crianças com e sem deficiências traz
benefícios em curto e longo prazo. Segundo ela, “se hoje as crianças
aprenderem a conviver com as deficiências, amanhã serão adultos mais
bem resolvidos e compreensivos”.

2 Paulo só vai à escola 3 vezes por semana, à APAE ele vai todo o dia.
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4. Discussão e Conclusões

ESTUDO 1

A inserção de Pedro e Paulo em seus meios sociais pareceu estar
relacionada aos ambientes e atividades que realizavam nesses locais.
Na sala de aula, o fato de eles não participarem das mesmas tarefas
parece dificultar sua inclusão, pois mantêm pouco contato com seus
colegas. No refeitório, sua interação com outras crianças também pare-
ceu um pouco precária, tendo em vista que somente algumas se aproxi-
mavam deles para conversar. No entanto, Paulo apresentava maior inte-
ração que Pedro, uma vez que conversava com as crianças que passa-
vam por ele e dirigia-se para o pátio onde brincava com várias delas.
Pedro, na maioria das vezes observadas, passou a maior parte do tempo
lanchando em silêncio, sem a aproximação de outras crianças.

O mesmo pode ser dito a respeito do pátio. Pedro compareceu pou-
cas vezes na quadra para brincar com as crianças. Nas observações em
que Pedro foi ao pátio, participou de algumas brincadeiras ou jogos,
tanto com crianças de sua sala como com alunos mais velhos. As intera-
ções mais freqüentes ocorreram no basquete, futebol, corda e pique-
pega, além das brincadeiras que realizava sozinho. Paulo raramente fi-
cou sozinho no pátio sem realizar alguma atividade, ao contrário, dan-
çava e brincava durante quase todo o tempo em que lá permanecia. A
atividade realizada por ele com maior freqüência foi o pique-pega, elei-
ta por ele como sua preferida.

Durante a educação física, no entanto, a integração social de Pedro
pareceu bastante enriquecedora, pois pôde criar suas próprias brinca-
deiras, além de conversar, jogar bola, pular corda, correr e pular. Pedro
permaneceu na companhia dos colegas na maioria das vezes observa-
das e, quando se isolava, convidavam-no a participar da atividade que
estava sendo feita. As interações de Paulo durante a educação física
pareceram menos expressivas que as de Pedro, tendo em vista que as
atividades eram livres e poucas crianças brincavam com ele. Foi obser-
vado freqüentemente na companhia da professora e, em alguns momen-
tos, pôde interagir com as demais crianças que se ofereciam para brin-
car com ele. Paulo gostava de correr, jogar bola de gude, basquete, brin-
car com o bambolê e de cabo de guerra.
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Nas gravações em vídeo, eles não participaram com as outras crianças
na realização das tarefas ficando em silêncio com suas peças. No entanto,
as crianças procuravam conversar com eles, trocando peças e ajudando-
os a montar os objetos. Paulo apresentou iniciativa para brincar.

O comportamento pró-social, como ajudar, pedir ajuda, acariciar,
beijar e conversar, foi observado em Pedro e Paulo e nos demais alunos,
que ofereciam ajuda a eles para realizar tarefas e brincadeiras, mas nem
sempre eles aceitavam. Apenas pediam ajuda quando se viam impossi-
bilitados de fazer algo. Nas interações com Paulo, ele não foi observado
oferecendo ajuda. As brincadeiras presentes durante as observações fo-
ram muito variadas: piadas, jogos educativos, brincadeira da cadeira,
futebol, basquete, pular corda, correr, fazer imitações, beliscões nas
nádegas e competições, entre outras. Tais interações foram freqüentes
durante a educação física e incluíam um número maior de meninas do
que meninos. Por fim, episódios de agressão foram observados poucas
vezes, quando bateram em um colega ou revidaram a provocações.

Algumas brincadeiras turbulentas realizadas por Pedro e Paulo, no
entanto, se confundiam com comportamento agressivo. Podiam ser in-
terpretadas e reconhecidas como tais apenas por suas expressões faciais
(sorrisos). Até certo ponto eras eram aceitas por seus colegas. Assim,
simular uma briga ou jogar a bola na cabeça de outras crianças são
exemplos desse tipo de interação, observado durante a educação física.
Algumas dificuldades também foram encontradas pelas crianças que
freqüentam as escolas inclusivas, pois nem sempre se deparam com pes-
soas que compreendem e respeitam sua condição de alunos especiais.
Embora a maioria das crianças tenha se comportado de maneira positi-
va, algumas os trataram de forma desrespeitosa e com brincadeiras que,
nem de longe, pareciam ser amistosas.

De acordo com as observações, Pedro pareceu interagir de forma sa-
tisfatória com outros alunos, que o trataram sem discriminação ou indife-
rença, demonstrando cuidado e paciência para ensiná-lo e ajudá-lo. Pedro
desenvolveu laços de amizade com diversas crianças (João e as meninas
GI e MA, entre outros) ampliando seu círculo social de amigos. Com
Paulo, os vínculos estabelecidos não foram tão explícitos. As crianças
brincavam com ele e pareciam tratá-lo como uma criança normal. A de-
marcação da diferença parece não contribuir para o surgimento de amiza-
des. De acordo com Manzini (1999), a inclusão ainda constitui um gran-
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de desafio para os educadores de forma geral, na maneira como devem
atuar mediante as mais diversas situações que podem se fazer presentes.

ESTUDO 2

As crianças apontaram, em média, quatro crianças como amigos ou
colegas com os quais brincam mais freqüentemente. Para ser amigo basta
brincar junto, estar na mesma classe, ser legal. Por isso, do ponto de
vista das crianças, Pedro e Paulo são considerados amigos, porque brin-
cam, porque são da mesma classe, porque são legais, ainda que não
sejam as crianças mais apontadas como amigos, como outras o são. Para
Pedro e Paulo, por outro lado, amigo é aquele que está em contato mai-
or, aquele que passa mais tempo junto, que compartilha as atividades.
Esse aspecto da amizade de Pedro e Paulo vai ao encontro do que Free-
mam e Kasari (2002) apontaram em seu artigo sobre características e
qualidades dos parceiros de brincadeiras das crianças com Síndrome de
Down. Segundo os autores, as crianças com deficiência mental geral-
mente mencionam seus pares mais próximos como amigos. Essa carac-
terística também é apontada pelas mães quando falam da preferência do
filho por determinadas pessoas: João e MA, no caso de Pedro e o filho
da vizinha e o motorista da Kombi, no caso de Paulo.

A interação entre as crianças gira em torno das brincadeiras, seja na
educação física ou na hora do recreio. A amizade, “o ser amigo” é pro-
priamente definido por elas como a possibilidade de brincar, “aquele
com quem eu brinco” e, nesse sentido, pode-se pensar que as crianças
com Síndrome de Down poderiam ficar com algumas desvantagens
porque determinadas brincadeiras exigem certas habilidades. O fato de
as mães terem indicado que seus filhos se dão melhor com crianças
menores, de mesma idade mental e, no caso da mãe de Pedro, que o
filho se retrairia em brincadeiras de competição ou que exigissem inte-
ligência, aponta para a mesma questão.

Para que a amizade se estabeleça de fato, é necessário que haja simi-
laridade, que as crianças se vejam de igual para igual e, nesse contexto,
a educação física se mostra fundamental, sendo apontada como o me-
lhor momento de interação entre as crianças. Entretanto, é importante
salientar que, dependendo das brincadeiras escolhidas (jogos de com-
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petição, por exemplo), as diferenças podem ser acentuadas, e não as
semelhanças, tão importantes para o estabelecimento de relacionamen-
tos interpessoais.

Se, por um lado, o conceito de similaridade, ainda que discretamen-
te, tenha aparecido em expressões utilizadas pelas crianças (igual, nor-
mal, educado), no discurso das professoras o “relacionar-se de igual
para igual” dá lugar a uma forma de interação “paternalista” e “hierar-
quizada”. Isso é passível de se verificar com relação à expressão “espe-
cial” e à indicação de comportamentos de cuidado e ajuda por parte dos
colegas. O uso da palavra “especial”, na tentativa de tornar a palavra
“deficiente” menos pesada, na verdade confirma a diferença. O que pre-
cisa de ajuda é, de certa forma, visto como aquele que fica para trás, que
não se relaciona de igual para igual, e isso não contribui para o estabe-
lecimento de relacionamentos interpessoais baseados em semelhanças.

As mães, por outro lado, apontaram para características do relaciona-
mento que se aproximavam mais de uma amizade real, tratando de aceita-
ção e respeito por parte dos colegas; “gostar dele do jeito que ele é” e
“gostar de brincar com ele” foram expressões bastante utilizadas, especi-
almente pela mãe de Pedro. O papel de socialização da escola também foi
mencionado pelas mães, permitindo o conviver, o aprender e o aceitar e
respeitar a diferença. Durante as entrevistas, as professoras tenderam a
considerar a integração dessas crianças por meio de um relacionamento
assimétrico, especialmente no sentido dos colegas ajudarem a criança com
Síndrome de Down. Tal forma de integração social, contudo, deixa pouco
espaço para a construção e a manutenção de relações de amizade, uma
vez que esta se baseia em proximidade e similaridade, representando um
relacionamento simétrico. As crianças devem ter a oportunidade de con-
viver umas com as outras de igual para igual, e não de uma forma hierar-
quizada entre aquele que pede e aquele que oferece ajuda.

A educação física é apontada como o melhor momento para que as
crianças interajam umas com as outras. Parece ser nesse momento que
tanto Pedro quanto Paulo conseguem mostrar que são tão bons quanto
os colegas. Talvez se deva investir nesse momento para que amizades
aconteçam. As crianças parecem estar abertas para isso. Elas mesmas
dizem que Pedro e Paulo são ‘legais’, que eles gostam de brincar e que
gostam de brincar com eles. As mães também apontam essas caracterís-
ticas como essenciais para a amizade.
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A inserção de alunos com necessidades especiais, mais especifica-
mente a Síndrome de Down, juntamente com crianças não portadoras
de deficiência possibilita a ampliação dos contatos daquelas com pesso-
as e lugares diferentes e contribui para uma maior sociabilização da
criança, assunto discutido por Pueschel (1995) que considera a inclusão
um importante facilitador da integração para essas crianças.

Ao lado do aprendizado, o convívio diário com as crianças da escola
e também as amizades aí estabelecidas permitirão a estas crianças ad-
quirir valores e responsabilidades indispensáveis ao convívio em socie-
dade, tendo oportunidade de se relacionar de igual para igual, entenden-
do que as crianças com necessidades especiais são primeiramente cri-
anças, com necessidades psicológicas, emocionais e sociais como qual-
quer outra. E se hoje elas puderem ter a experiência de se relacionar,
conviver e respeitar as diferenças individuais, talvez, no futuro, tenha-
mos uma sociedade mais justa e melhor para todos.
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7

A RELAÇÃO DIALÓGICA
ENFERMEIRO/CLIENTE: UMA POSSIBILIDADE

TEÓRICO-METODOLÓGICA

Sonia Mara Faria Simões

Introdução

Este trabalho se configura como reflexão teórica tendo como foco a
relação dialógica enfermeiro/cliente. A enfermagem baseada nas ciên-
cias e na técnica teve sua origem com Florence Nightingale (Paixão,
1979). No Brasil, a profissão surge oficialmente em 1923, a partir da
vinda de educadoras norte-americanas criando a Escola de Enfermeiras
do Departamento Nacional de Saúde Pública, hoje denominada Escola
de Enfermagem Anna Nery (UFRJ). Desde então, afirma Germano
(1985), sofreu influências dos diversos contextos sociais, históricos,
políticos e culturais que marcaram a história do país.

No final da década de 60, inicia-se a construção de concepções teó-
ricas ou das Teorias de Enfermagem, também com a iniciativa da enfer-
magem norte-americana. A busca de autonomia profissional expressa-
se na construção de instrumentos teóricos de trabalho que permitam a
apropriação de seu objeto e que lhe confiram uma dimensão intelectual.
Porém, no Brasil, o interesse e a linguagem sobre as teorias de enferma-
gem se destacam prioritariamente no espaço acadêmico. Nesse movi-
mento a enfermagem busca uma nova configuração para a competência
profissional, para além das técnicas de enfermagem. Como instrumen-
tos de trabalho, embora ocorra uma certa dificuldade dos enfermeiros
para introduzi-las no cotidiano do cuidar em saúde, relacionadas princi-
palmente, com as condições de trabalho (Leopardi,1999).
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Desenvolvimento

A situação atual da prática do enfermeiro na sociedade brasileira
revela avanços, mas também conflitos de ordens práticas e teóricas im-
pondo assim, uma urgente necessidade de re-visão das concepções teó-
rico-metodológicas no processo de cuidar em enfermagem e saúde (Si-
mões, 2003).

Afirmam LoBiondo-Wood e Haber (2001) que as estruturas teóricas
para estudos de enfermagem ou derivam do conhecimento desenvolvi-
do em outras ciências como sociologia ou psicologia ou são derivadas
das teorias de enfermagem. Estas últimas buscam caracterizar ou expli-
car os fenômenos de interesse para a disciplina de enfermagem que são
as pessoas, seu ambiente, sua saúde e a própria enfermagem. Basica-
mente, as teorias se propõem a descrição, explicação, previsão e contro-
le de acontecimentos (George, 1993).

Portanto, as teorias de enfermagem se configuram como um instru-
mento para auxiliar e explicar as diversas abordagens sobre a prática
profissional, apresentando explícita ou implicitamente uma metodolo-
gia, denominada dentre várias outras, processo de enfermagem. O pro-
cesso de enfermagem possibilita ordenamento e direcionamento ao tra-
balho do enfermeiro e equipe, uma vez que é desenvolvido a partir de
uma abordagem científica ou de solução de problemas. O processo de
enfermagem, sendo um método sistematizado de prestação de cuidados
humanizados, enfoca a obtenção de resultados desejados. A humaniza-
ção perpassa por considerar no processo de planejar e cuidar os interes-
ses, ideais e desejos do cliente (Alfaro-Lefevre in Carraro, 2001). As-
sim, a metodologia da assistência de enfermagem é um processo dinâ-
mico, aberto e contínuo que objetiva levar o paciente às melhores con-
dições para viver de forma saudável. Nele, cada profissional da equipe
de enfermagem participa do processo assistencial, desempenhando ações
específicas que contribuem para o alcance dos objetivos e metas.

Dentre as várias classificações para as teorias, quando esta se pren-
de ao foco relação cliente-enfermeiro, razão de ser da enfermagem, elas
podem ser categorizadas em teorias das necessidades, da interação e de
resultados. As Teorias da Interação tentam responder a “como as enfer-
meiras fazem o que fazem?”, conceituando a enfermagem como um
processo interativo, sendo o desenvolvimento das relações entre o paci-
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ente e o enfermeiro seu foco. Elas pressupõem a enfermagem como um
processo deliberativo, que fornece ajuda e assistência e que se caracte-
riza com um processo interpessoal que ocorre entre uma pessoa que
precisa de ajuda e outra que é capaz de fornecer ajuda. Para isso, o
enfermeiro precisa entender seus próprios valores, usar o ‘self’ num
modo terapêutico. O cuidado é percebido como um ato humanista e não
mecanicista, o cliente é considerado parceiro no processo de enferma-
gem e, portanto, seus valores, sua singularidade e dignidade devem ter
significância (Meleis apud Leopardi, 1999).

Paciente e enfermeiro ao trabalharem juntos adquirem mais conheci-
mento do processo e amadurecem nele. Assim, a partir de minhas vivên-
cias e experiências em enfermagem, tanto no âmbito da assistência, pes-
quisa e ensino, entendo hoje a enfermagem como uma prática relacional
no mundo do cuidar em saúde quando lida com seus pares. Mas, ao estar-
com o cliente, família e/ou comunidade, a enfermeira, sua pré-sença pro-
fissional ocorre quando esse cuidar se expressa como dialógico, quando
se revela como pré-sença no modo-de-ser-profissional de enfermagem
cuidando de pré-sença no modo-de-ser-cliente (Simões, 1998). Portanto,
a relação assistencial dialógica dá voz ao cliente a quem o cuidado é des-
tinado, valoriza o que sente, pensa, deseja e aceita, e possibilita abertura
para o encontro sujeito-profissional/sujeito-cliente no mundo do cuidar
em enfermagem. Essa é a nossa especificidade profissional que se ex-
pressará como prática significante para o cliente, como profissionalmente
adequada perante seus pares e sociedade (Simões, 2002).

Essas preocupações com a prática profissional do enfermeiro atin-
gem nível mundial, pois a Organização Mundial da Saúde em 1975 es-
tabelecia dois caminhos para o ensino de Introdução à Enfermagem: um
que ampliava as funções para exercer o papel de assistente médico e
outro, apoiado pelo Comitê, que era de aprofundamento no seu campo
próprio de saber, tendo como instrumental para orientar as enfermeiras
as teorias de enfermagem (Almeida, 1986).

Conclusão

Hoje, frente às exigências da sociedade, frente às problematizações
dadas pelo pensamento pós-moderno importa por em xeque nossas me-
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tas e explicações totalizantes em torno do processo saúde/doença, o ca-
ráter dos conhecimentos que produzimos e das verdades que veicula-
mos, assim como nossa crença na possibilidade de desenvolver relações
de assistir/cuidar/educar (Meyer, 1998).

Pensar em marcos conceituais passa por discussões conjuntas da
comunidade de enfermagem tanto em nível acadêmico como assistenci-
al, além de considerar a quem se destinam esses referenciais, sejam ao
ser humano, família, grupos e comunidades, e em quais condições do
processo saúde/doença e ciclos de vida (Silva & Arruda, 1993).

Com tantas implicações impostas pela trajetória da enfermagem, a
recomendação que se estabelece como prioridade parte de reflexões crí-
ticas e epistemológicas nos mais diversos olhares do pensar/fazer sobre
a prática do enfermeiro. É o pensar/fazer que possibilita a compreensão
do significado da enfermagem, se re-vela como expressão no cuidar-
com-o-cliente.
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8

FAMILY ART THERAPY AND DOMESTIC
VIOLENCE: A PROPOSAL OF INTERVENTION

Maíra Bonafé Sei
Isabel Cristina Gomes

Human beings, for a healthy emotional development, need attention
and care of the environment around them, considering that in the begin-
ning of their lives they find themselves in a state of huge dependence.
Winnicott, a British pediatrics and psychoanalyst, considers that the child
will be able to pass healthier through the steps of the emotional develo-
pment when it can count on a good enough mother and environment,
that provide the needed care in each stage of life.

When these necessities are not satisfied, the child can feel it as a
threat of annihilation, configuring it as an invasion in the process of
self-integration. In addition, for a healthy process of development, it is
necessary the placing of limits, in a way that the child can feel that the
environment is safe enough and it can test it without feeling threatened.

When the ideal conditions of development are not present, the indi-
vidual can construct a form to defend his self, creating a false self, whi-
ch is constructed on the base of the submission to the environment and
would have the function of protect the true self against the invasions
promoted by this environment.

In cases when the child could count on a good enough environment
and then lose it, it can present an anti-social tendency, which would be a
sign of hope, expecting that its needs can be provided again. When the
people around do not understand this kind of communication, the anti-
social tendency can evolve to delinquency.

Thus, there are many possible consequences, to the individual, of
not encountering an adequate and supporting family and favorable con-
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ditions to a healthy emotional development. It can be thought that a
child that passed through situations of domestic violence, being a vic-
tim or a testimony, could not encounter a good enough environment and
the lived experiences can be felt as invasions in the process of self-
integration of the child.

It is possible to number several consequences resulting from experi-
ences of domestic violence, classified as short, middle and long-term
consequences and divided in physical and emotional ones, affecting the
way the individual relates himself to the ambiance.

Psychotherapy is a form to alleviate the suffering felt by these peo-
ple and to promote a space of holding and elaboration of the traumatic
situations experienced during their lives, and presents a great importan-
ce. Family intervention is an alternative when the people inside the fa-
mily do not play their roles in a satisfactory way, causing dysfunctions
and symptoms in its members and psychotherapy could promote chan-
ges in this unhealthy ambiance.

The general objective of this work is the investigation of the efficacy
of family art therapy with child who came from violent homes, conside-
ring violent homes as the ones where any kind of violence to the child
or between the couple occurs. It is searched the remission of the possi-
ble symptoms presented by the children who live inside the violent fa-
mily treated, the establishment of a new dynamic inside the families
attended, that implicates different forms of communication among its
members, with more dialog and less acting-outs in the resolution of con-
flicts, besides a greater possibility of feelings expression in not violent
ways, and, a change in the couple’s link in the cases where there is
violence between the couple.

It is believed that art therapy is a tool to improve the communication
among the people who use it in the process of psychotherapy. Art can
bring to the consciousness images, feeling and thoughts that could not
appear in the therapeutic context if it was based only in a verbal way. It is
said that art therapy can diminish the negative transference and the time
of treatment. Due to all the pointed vantages, it is proposed the utilization
of the art in the context of family therapy with violent families.

Thus, it is proposed a qualitative research, based in a paradigm of
science that accepts the existence of multiple realities, prevailing the
logic of the discovery and not the logic of verification. The present work
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consists in a research in psychoanalysis, since it is based in a global
view of the people, considering the whole human field where the rese-
arch occurs, including the participants of the family art therapy propo-
sed as well as the proper researcher, without doing a division between
the subject and the object of the research.

Five violent families are going to participate of the research. The
violence can be turned to the child or just between the couple, but must
be causing symptoms in the child. The family intervention will be based
in the resources of art therapy, viewed as a tool that facilitates the com-
munication among the participants. The sessions will have duration of
one hour and a half, once in a week, during one year. The sessions will
be transcript and the data analysis, made by a psychoanalytical point of
view, based in the thought of Winnicott and the authors of the psychoa-
nalysis of family, will take place from the transcriptions and the graphic
and plastic materials produced by the participants.

It is expected that the family art therapy sessions can become a space
of holding for the whole family in such a way that they can express
themselves truly and in a creativity way in direction to greater self inte-
gration, promoting a diminution of the child’s symptoms and the vio-
lence in general, inside the family, with the integrants of it finding diffe-
rent ways of communicating and relating to themselves.
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9

MALE HOMICIDES: UNDER THE OPTICS
OF THE RELATIONSHIP BETWEEN

THE AGGRESSOR AND THE VICTIM

Luciana Souza Borges
Heloisa Moulin de Alencar

There are many possibilities of violence within a given society, and
crime is one of them. Some Brazilian anthropologists indicate that our
risk to become victims is higher now when compared to everyday
violence, thirty or forty years ago. The justification for this state of things
lies in the loss of a “minimally civilized” sociability, which happened
along the years, and was therefore historically determined. What was
lost during these years, therefore, was a form of social contract among
the different classes which would guarantee the value of citizenship.
Thus, our society would not have citizenship as a value, would not
promote the development of democracy, its members becoming prone
to social exclusion and all kinds of violence. The result is as we all
know, the dissemination of violence on all issues of social life, revealing
disrespect, unconsideration, and lack of ethical commitment towards
our social partners. Taking into account this state of things, we turn our
attention to homicidal crime, because we think it is one which imposes
most violence to its victims as it becomes impossible for the aggressor,
any attempt at reparation. Thus, homicide is an attempt against the most
important value in contemporary society, either socially and morally,
which is the value of life. The right to life is one of man’s fundamental
rights, inscribed and legitimized through important historical documents.
From the notification of this kind of crime in the State of Espírito Santo
in the last few years, public authorities view this situation as public
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calamity. Since the concern of Psychology is that of offering answers to
social demands which become more and more significant and urgent at
a national scope, the study of this theme is of utmost importance. The
objective of this study was to investigate the current representation of
homicidals and their stories on crimes, including information which might
appertain to the felony, to the transgressor, the victim and the relationship
between the two of them. We have carried on individual interviews,
according to Piaget’s clinical methodology (script based on 12 questions)
with men from 30 to 49 years old, under parole at the Criminal Court of
Vitória-ES. From the results, we verified that in relation to: 1) the felony,
the night period and public spaces were the main data. Here we emphasize
how gender and space issues are articulated: men and women don’t
occupy public and private spaces the same way (specially among the
less favored classes), women becoming restricted to their homes,
specially at night, and the streets destined to men, also at night. For
them, streets are considered leisure spaces, where bars represent the
most immediate if not the only option. Therefore, women become
preserved from violence on the streets, whereas men are exposed to it as
aggressors or victims; 2) to the transgressor, 71,4% said they were under
the effect of some drug, specially alcohol. In spite of all campaign against
illicit drugs and their possible link to criminality, we noticed that the
state of drunkeness by alcohol was the predominant factor related to
these homicide crimes; 54,6% ran away from the scene of the crime,
and 27,3% although they ran away, they came back spontaneously and
gave themselves in to be penalized for what they had done. We could
think of escape as an expected reaction in the cases where the subject
knows he has infringed a norm, and that such an infringement would be
considered serious. Therefore, the fact that they came back some time
after the crime to give themselves in to punishment, seems to have been
evaluated by the transgressor in view of what he has done. He decides
to pay the price for having infringed such an important moral norm,
therefore social, not only for others but in most cases, for himself; 3) to
the victim, similarly to that of transgressors, the majority (63,6%) was
drunk. There was a higher percentage of men among those killed (86,4%),
data which once more points out to the fact that either on the
transgressor’s side as on that of the victim, the male gender is the one of
higher incidence, because it seems to be related to a bigger occupation
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of men at public spaces, among other factors, which brings us into the
item of urban violence. Together with these factors, those victims who
were considered related to the transgressors, were killed in the
whereabouts of their homes, a result which suggests that the crimes
which occurred in the private spaces might be related not only to women
(as victims or aggressors), but also with homicides committed among
family members in view of their proximity in more reserved places,
such as the house; 4) to the relationship between the transgressor and
the victim, as to what concerns the kind of relationship it maintained
with the transgressor (category of acquaintances: relatives, friends, foes
or just acquaintances), we came to the percentage of 86,4% between
those who knew each other before the homicide. As a matter of fact,
studies in this area point out that in modern times, one of the conditions
for a homicide to be considered ordinary or within the pattern, is the
fact that it occurs after a conflict between two people who already knew
each other before. In this case, crime would be a solution for an already
existing problem. If we take the majority of the victims as well as the
transgressors as being on the effect of alcohol, we can think of the
possible alteration of their behaviour on account of alcohol which might
lead to a risk of greater tension and conflicts with people they relate to.
We believe that the results obtained in this case-study might give subsidies
for a greater knowledge of the population here researched, for without
the understanding about the transgressor- subject as well as his
interrelationships, any intention of intervention which might have as
objective the minimization of criminal reincidence would be improbable.
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10

CHILDREN’S SOCIAL INTERACTION
IN GAMES WITH RULES

Christiany Maria Bassetti Cavalcante
Antonio Carlos Ortega

Social interaction has had different looks in the study of human de-
velopment, depending on the function it has in the various theoretical
approaches. Researches on the influence of social interaction in the so-
cial cognitive development have also become of interest of authors who
have different theoretical perspectives. This paper is based on the work
of Piaget´s theory. Many researchers believe that the Piagetian cons-
tructivism opens new avenues for studying the influence of social inte-
raction on cognitive construction.

The role of social interaction has been thoroughly investigated in
the process of cognitive development through a constructivist perspec-
tive, but few studies have analyzed children´s social interaction in the
context of games with rules.

This paper analyzed forms of children’s social interaction in com-
petitive and non-competitive situations, by means of game-with-rules.
Four fourth-grade boys, studying in a public school, in Vitória – ES,
aged 10,6 to 11 years old, participated in this project. The children
belonged to the same class group and have known each other for at
least 10 months. The interest in children who already knew each other
is justified by the fact that the literature shows there is a
better performance concerning task resolution between pairs who are
friends rather than non-friends. The choice for children of this age
was based on Piaget´s work on the evolution of group work. He states
that cooperation is built up between 10 and 11 years old. Children
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who participated in the research were paired off as Moro claims the
process of social interactions tend to come into effect first in dyads
and triads rather than quartets and quintets.

The game investigated was the Matix version, which is played on a
board of thirty-six squares, filled with a corresponding number of pie-
ces having positive and negative numbers as well as a piece of a joker. It
is played by at least two persons, one moving the pieces horizontally
and the other vertically. Each player makes a move with the joker until
the square whose piece he wishes to capture. The goal is to score as
many points as possible until the end of the game. At the end of the
game, the points are counted, subtracting the negative points from the
positive ones. The winner is the one who scores the highest number of
positive points.

This investigation was carried out in three stages during class at scho-
ol. In the first stage, each child played three matches with the observer
aiming not only to know but also to explore all the aspects of the game.
In the second stage, the four participants worked in pairs, who were
drawn, and competed, playing a total of three matches. After that, there
was a change of partners who competed, playing again a total of three
matches. The change of partners occurred until all the participants had
worked in pairs with each other. In the third stage, there was not a com-
petitive situation. The participants drew themselves to work in pairs and
each pair solved three problems of the Matix game.

The results come out of qualitative and quantitative analyses of ca-
tegories of children’s social interaction in dyads in competitive and non-
competitive situations. The results demonstrated the existence of seven
categories of social interaction in the competitive situation: solitary exe-
cution, solitary execution with negation, acquiescent elaboration, ex-
clusion, cooperation, solitary execution with comments and confronta-
tion. Based on these categories, it was observed that the social interacti-
on episodes that occurred most often in the group as a whole in the
competitive situation, were, in order of frequency: isolated execution
(150 cases); cooperation (49); acquiescent elaboration (47); isolated
execution with comments (23); confrontation (11); exclusion (6); isola-
ted execution with negation (3). It was observed that the category which
occurred most frequently was solitary execution, followed by coopera-
tion and then acquiescent elaboration. It is also interesting to notice
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that the most frequent categories are the ones which have opposite cha-
racteristics. First, in the solitary execution, whose characteristic is non-
cooperation amongst participants, there is an isolation in the elaborati-
on and execution of the game. Second, cooperation, in which pairs ex-
plicitly construct a solution to the move. Third, the acquiescent cate-
gory, despite the fact that there is not a clear cooperation, seems to have
an agreement that suggests a construction of the move together with his
partner.

In the non-competitive situation (third stage), the social interaction
categories shown by the pairs varied a little from the ones found in the
competitive situation. It was found evidence in the literature emphasi-
zing that, the variation of tasks also provides variation in the form of
social interaction organized by children. Thus, in problem solving (in-
dicating which move was to be made), the categories were the same
demonstrated in the competitive situation, but when explaining the rea-
son why the answer was found for the solution of the problem solving,
two new forms of interaction organization came out among the partici-
pants: 1- requirement that the other one answers the questions asked by
the observer, 2- complement the answers given by the other, sometimes
occurring a truly intercalation of the answer amongst participants.

Based on the results of the research it was observed that the study of
social interaction is really complex and requires a connection with di-
fferent variables. We tried to investigate how it occurs in explicitly com-
petitive as well as non-competitive environments. It was perceived that
social interaction forms are closely dependent on the characteristics of
the problem solving proposed, cognitive functioning of each child who
took part in the interaction as well as on socio-cognitive dynamics pre-
sented. The pairs differed from the way they interacted depending on
the participants involved and the kind of task presented. It is worth po-
inting out that all the pairs showed cooperation in the competitive con-
text, and, both pairs that participated in the task in a non competitive
environment, there was no episode of cooperation. As a result, the task
proposed is a relevant factor in the form of organization of children’s
social interaction.



111

Relacionamento Interpessoal  –  Estudos e Pesquisas

11

GENEROSITY AND ITS INTERRELATIONS WITH
THE KIND OF RELATIONSHIP: A STUDY WITH

CHILDREN AND PRE-ADOLESCENTS

Liana Gama do Vale
Heloisa Moulin de Alencar

Maria Margarida Pereira Rodrigues

This study had as objective to investigate, on a psychogenetic context,
if children and pre-adolescents, when judging if a person should or should
not be generous towards another, are influenced by the kind of relati-
onship - friendship or enmity - existing between these two people or by
the absence of relationship - unknown. Six (06) students of a public scho-
ol of Vitória - ES took part in this research, their age group between 7 to
12 years old, equally divided as to gender. We used the clinical interview
method based on a dilemma-story which brings up a daily school situati-
on in which generosity could be manifested towards someone. Initially, a
person was introduced as a friend, then as unknown, and at last as an
enemy. Because of the small amount of the sample, the results should be
appreciated in its whole rather carefully. We gave priority to the qualitati-
ve analysis of the data, thus, the answers and justifications of the partici-
pants were object of the presentation and discussion of the results. We
verified, from the analysis of the interviews, that only two participants
judged that a person shouldn’t be generous in the enmity situation, one
from 9-10 years old and the other from 11-12 years old. For these partici-
pants, a talk should anticipate a possible manifestation of generosity. The
others who were interviewed opted for generous action in the different
situations shown - friendship, enmity and absence of relationship. The
kind of relationship or the absence of it, however, influenced the intensity
of this action in five of the participants. Only one student, from 7-8 years
old, suggested that the intensity of the generous action should be the same,
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independently of the relationship. We found a bigger similarity in the
answers of the participants when we analyze the justifications they sho-
wed for their answers. The state in which the person who needed help
presented itself (hungry, with nothing to eat) was emphasized to justify
the generosity towards a friend, an unknown and an enemy. In the frien-
dship situation, the two participants from 9-10 years old presented this
justification. When we presented the characters as unknown, one partici-
pant from 9-10 years old and another from 11-12 years old justified li-
kewise. And, when referring to enmity, three participants, one from each
age group, also emphasized the state of the character judging that he should
be helped. The majority of the interviewed students also referred to frien-
dship when justifying the generous action in the different presented situ-
ations. When the characters of the story being told were presented as
friends, one student from 9-10 years old and another from 11-12 years old
spoke of friendship as a motive for the manifestation of generosity. We
perceived that, although the majority of the participants opted to help this
person in need of help, independently of being a friend or not, it seems
there is a bigger responsibility or even a feeling of duty in the friendship
situation. We could also infer that friendship is not a motive for the mani-
festation of generosity, but for the achievement of a more intense gene-
rous action when compared to another kind of relationship. When the
characters of the story were presented as unknown or as enemies, frien-
dship was also emphasized as a motive for the achievement of the gene-
rous act. Although we did not mention friendship in these two situations,
it was mentioned as a possible consequence of the generous action. This
justification was found in the three studied age groups. We did not find a
genesis in the researched aspects referring to generosity. In the different
situations, the participants’ answers of all age groups were similar or its
distribution did not show enough balance so as to trace the development
of the judgement of children and pre-adolescents. It is possible that this is
due to the small number of those interviewed. Such limitation, however,
does not deny the importance of the study, mainly because of the rarity of
the research of the subject itself. This work shows only an initial approa-
ch to the study of virtues, and specially that of generosity. Subsequent
studies may be suggested, using the same dilemma-story with a represen-
tative sample. The obtained data can be used as basis. We intend to go
further with these investigations.
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12

O FICAR, O NAMORO E O CASAMENTO:
REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES

SOBRE RELACIONAMENTOS AMOROSOS

Aparecida da Penha Andrade
Maria Cristina Smith Menandro,

Rodrigo dos Santos Scarabelli
Paulo Rogério Meira Menandro,

Larissa Baptista
Zeidi Araújo Trindade

Na adolescência, a troca de informações e idéias acerca de relacio-
namentos românticos, bem como a vivência e troca de experiências
amorosas apontam que geralmente a partir desse período da vida tais
relacionamentos afetivos começam a estar mais presentes no cotidiano
das pessoas. Assim, as buscas mais efetivas de experimentação no cam-
po da afetividade e da sexualidade indicam que os relacionamentos
amorosos podem ser considerados uma das marcas da adolescência.
Pesquisas apontam que, para alguns adolescentes mais velhos, namorar
e possuir um parceiro pode representar um símbolo de maturidade e de
sucesso interpessoal. Todavia, em geral as experiências afetivo-amoro-
sas dos adolescentes são ainda consideravelmente controladas e vigia-
das pelas instituições sociais, como a família, escola, igreja etc., de
maneira que não possuem ainda ampla autonomia para vivenciá-las.
Entre os grupos e estabelecimentos onde os adolescentes estão inseri-
dos, a comunidade religiosa parece ter relevância no que tange a manei-
ra como esses jovens vivenciarão seus relacionamentos amorosos. Re-
centes estudos conduzidos nos Estados Unidos apontam que os adoles-
centes em sua maioria crêem em Deus ou em um espírito universal, e a
religiosidade lhes é significativamente importante. As atividades religi-
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osas iniciais dos adolescentes são fortemente influenciadas pelo com-
portamento, pela crença e pelas práticas de seus pais. O objetivo da
presente pesquisa foi investigar a representação social de adolescentes -
inseridos em algum grupo religioso - sobre três modelos de relaciona-
mento afetivo-amorosos: ficar, namoro e casamento. Para a realização
do estudo, buscamos nos basear na Teoria das Representações Sociais.
Dada a pluralidade metodológica dessa teoria, optamos pela análise es-
trutural da representação com base na Teoria do Núcleo Central.

Metodologia

Participaram desse estudo 116 adolescentes entre 14 e 16 anos, dos
quais 60% são do sexo feminino e 40%, do sexo masculino. Os partici-
pantes eram de classe social considerada média e popular em propor-
ções semelhantes. Para termos acesso aos adolescentes, fomos a 4 igre-
jas protestantes localizadas em bairros considerados de periferia e de
classe média, e também a 2 escolas dentre as quais uma era pública e
outra privada. O trabalho teve prosseguimento após aceitação dos parti-
cipantes. Os dados foram coletados com auxílio de um questionário que
continha questões abertas e fechadas. Estas últimas buscavam coletar
informações sócio-demográficas e sobre a participação dos adolescen-
tes em uma comunidade religiosa. Nas questões abertas utilizou-se a
técnica de associação livre, tendo como termos indutores as palavras
ficar, namoro e casamento. Além dessas três perguntas, havia outra que
inquiria sobre como os participantes imaginavam que estariam suas vi-
das afetivo-amorosas daqui a dez anos. Os dados da associação livre
foram analisados através do software EVOC (Ensemble de Program-
mes d’Analyse des Évocations). A pergunta envolvendo a expectativa
quanto à futura vida afetivo-amorosa foi trabalhada por meio da análise
de conteúdo. Já as perguntas fechadas foram analisadas através de me-
dida de tendência central.

Resultados e Discussão

70% dos participantes moram com seus pais, pertencem a famílias
nucleares e com significativa presença e participação religiosa dos pais.
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Quanto à participação dos próprios jovens, 90,5% relataram participar
de alguma instituição religiosa, sendo que 66,5% deles revelam partici-
par sempre das atividades da igreja. Com isso, podemos inferir que os
participantes, em sua maioria, têm como experiência a vivência em fa-
mílias nucleares e com significativa influência do pensamento religio-
so. Os dados da associação livre sugerem que a representação social do
“ficar”, considerado hoje um novo código de comportamento afetivo e
sexual, apresentou como seu possível núcleo central: beijar; conhecer
alguém; descompromisso e ser temporário. O beijar estaria relacionado
à satisfação imediata do prazer e agregado a isso está a possibilidade de
conhecer e explorar o parceiro, que poderá tornar-se um amigo ou futu-
ro namorado. O núcleo central do namoro apresentou elementos de es-
tabilidade (responsabilidade; compromisso) e de instabilidade (traição),
apontando uma não exclusividade desse relacionamento ou a preocupa-
ção com a presença desse fenômeno no cotidiano do casal. A represen-
tação social de casamento dos adolescentes apresentou-se como um re-
lacionamento com total estabilidade e homogeneidade, em que a res-
ponsabilidade, o compromisso, o amor e a união permitem ao casal con-
viver eternamente, tendo a presença dos filhos como algo que confirma
a constituição de uma nova família. A presença do elemento filho tam-
bém é uma representação social do casamento com base no modelo tra-
dicional de que o casamento seria para a procriação e multiplicação da
humanidade, principalmente para o pensamento cristão ocidental. As-
sim, podemos perceber que o conteúdo da representação social do na-
moro e do casamento apresentou uma positivação desse tipo de relacio-
namento. Em outras palavras, associado a casamento encontram-se mais
elementos positivos, valorizados e almejados quando se observa não só
o núcleo central como também os elementos periféricos (exemplo: feli-
cidade, maturidade, plano de Deus). O ficar, por outro lado, apresentou
certos elementos periféricos negativos e até de condenação (ex: pecado,
desaprovação, desvalorização de si ou do outro). O casamento foi a
representação mais estável dos relacionamentos, podendo estar relacio-
nado com a valorização dessa instituição pelo pensamento cristão, algo
legitimado e reforçado pela Igreja. Ao mesmo tempo, os adolescentes
pesquisados em sua maioria convivem com o modelo de família nucle-
ar, o que também pode influenciar na representação social de um casa-
mento: responsável, com filhos e eterno. Identificamos duas categorias
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principais na análise de conteúdo da questão aberta. A primeira envolve
os relacionamentos afetivos esperados, apontando que 52% dos partici-
pantes claramente esperam estar em vias de se casarem ou já casados. A
segunda categoria relaciona-se ao que esperam alcançar por meio de
seus relacionamentos, evidenciando que almejam serem felizes, terem
filhos e boa relação afetiva. Com base nesses dados, podemos inferir
que a representação social de casamento (compromisso eterno e felici-
dade ao lado da pessoa amada) é atravessada pelo ideário do amor ro-
mântico, sócio-historicamente difundido a partir da revolução industri-
al, e pelos preceitos do pensamento ocidental cristão de sacralização da
união amorosa. Além disso, mesmo que esses adolescentes vivenciem o
ficar e isso seja prazeroso, é possível que esse relacionamento produza
sentimentos negativos tendo em vista que o discurso religioso tende a
condenar moralmente essa modalidade de relação amorosa, o que com-
pareceu entre os elementos periféricos da representação do ficar.
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13

FACTORIAL RELATIONSHIP SATISFACTION SCALE:
VALIDATION PROCESS AND PREDICTION OF

GLOBAL RELATIONSHIP SATISFACTION

João Fernando Rech Wachelke
Alexsandro Luiz de Andrade

Roberto Moraes Cruz

The present paper is about the development and validation proces-
ses of a scale to measure the satisfaction in romantic relationships, the
EFS-RC (Escala Fatorial de Satisfação em Relacionamento de Casal –
Factorial Relationship Satisfaction Scale). It is a scale whose goal is to
measure components of satisfaction in romantic relationships.

Before describing the way the scale was developed, it is necessary to
define some key concepts which have guided the instrument’s construc-
tion theoretically. Satisfaction is considered a positive cognitive evalu-
ation of an object, obtained after it is compared to similar objects that
possess either acceptable or good qualities. Such evaluation occurs in
an individual level, and is a part of a more global evaluation: relati-
onship quality. Finally, in the context of the present study, the expressi-
ons “couple relationship”, “romantic relationship” and “love relati-
onships” are considered as synonyms, and refer to every romantic or
sexual relationship with two people that has a certain level of stability,
such as the ones between boyfriend and girlfriend, husband and wife,
and so on.

The scale’s items were written based on the open answers of five
women and men who were asked about things they thought were impor-
tant in a satisfactory romantic relationship. All of those individuals had
romantic companions at the time. After two preliminary pilot studies, it
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was decided that the scale’s items would be statements about the indivi-
dual satisfaction concerning sexuality and physical attraction, on the
one side, and similarities in interests and ideas, on the other. Nine items
were written, in Likert-scale format. One had to choose the level of
agreement with statements about the relationship to answer the scale.

364 people (60.4% were women) with ages ranging from 13 to 77
took part on the first validation study. Data collection happened in the
Brazilian state capitals of Florianopolis and Porto Alegre, in public pla-
ces such as bus terminals and universities. A principal components analy-
sis revealed a two-factor structure that explained 38% of variance. An
exploratory factor analysis with varimax rotation was then executed,
and it was observed that five items had a load of at least.33 in one of the
factor, which was named Satisfaction with Sexuality and Physical At-
traction (SAFS, in Portuguese), and the remaining four loaded on a fac-
tor labeled Satisfaction with Similarities of Ideas and Behavior (SAIC).
Cronbach’s alpha was calculated to determine the scales’ reliabilities,
which were.76 (SAFS) and.61 (SAIC). Even though a comparison be-
tween means showed that the scale could differentiate between satisfied
and non-satisfied individuals, the scale had room for considerable im-
provement, especially in what concerns SAIC’s reliability.

A second study was conducted with two objectives: the first was to
see if the factorial structure found on the first investigation would be
consistent on a second data collection two years later, with a slightly
different population. The second objective was to check if it was indeed
possible to consider EFS-RC’s sub-scales as components of the satis-
faction with romantic relationships. A factor analysis similar to the one
executed on the first study was used to analyze the data referring to the
first objective, and to account for the second objective we employed
multiple regression involving EFS-RC’s two scales and a 3-item measu-
re of relationship satisfaction translated from a study conducted by Rus-
bult in 1983.

342 university students from 30 courses participated in this second
study. Their ages ranged from 18 to 35 years old, and approximately
52% were women. The questionnaires were answered during the time
of their university classes. The second factor analysis revealed basically
the same structure that did the first one, with the exception that one item
previously loaded in SAIC did not have a load of at least.30 in any
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factor. After excluding the item from the scale, it was verified that SAIC’s
alpha reliability increased to.68. SAFS’ reliability was.80. It was deci-
ded that EFS-RC would be composed by 8 items.

A multiple regression analysis, with the 5-item and 3-item scales
and the relationship satisfaction measure was then carried on. A model
including the two variables as predictors explained 46% of the variance
that was shared with the dependent variable. SAIC was the best predic-
tor, as the scale explained 37% of the shared variance. It was concluded
by those results that it made sense to consider EFS-RC’s sub-scales as
legitimate components of relationship satisfaction.

After conducting these two studies, it can be concluded that EFC-
RC could be a useful measure for research and clinical goals, as it is a
brief and easy-to-answer instrument. However, it is evident that in spite
of the quality of the results that were obtained, there is still much room
for the scale’s improvement. Scales’ reliabilities are still far from the
ideal levels, and could be improved by adding more items to the factors.
Other than that, it must be made clear that the sample’s validation pro-
cess was centered in two cities (mainly Florianopolis), which suggests
that there might be a need to obtain data in other regions of Brazil and
increase considerably the sample size. And finally, it might be interes-
ting to try to build scales to measure other elements of relationship sa-
tisfaction which were not covered by EFS-RC. Most of the shared vari-
ance with relationship satisfaction cannot be explained by EFS-RC, and
most likely some of it could covary with other components of satisfacti-
on. Expanding the scale’s reach by trying to create other factors would
probably increase its usefulness and broadness as a measure. Neverthe-
less, we consider that a first step has been given with the development
of the measure, which is to go down one more level and study in grea-
ter-than-usual detail the phenomenon of relationship satisfaction.
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14

PERCEIVED DETERMINANTS OF SUCCESS AND
FAILURE IN ROMANTIC RELATIONSHIPS

Alexsandro Luiz de Andrade
João Fernando Rech Wachelke,

Manuelle Andreani
Marcela de Andrade Gomes

Michaela Accorsi
Natália P. Scatamburlo

Roberto Moraes Cruz

Throughout history, there have been many changes on the ways pe-
ople experience romantic relationships. In the past decades there has
been a growing liberation process concerning marriage and sexuality,
which has enabled a wide array of possibilities on how to live with a
romantic companion. Now that most people can choose which relati-
onships to be in and admit that relationships may come to an end, they
are having a higher number of relationships than before, with more com-
panions as well. Given these transformations in the practices and values
involved in romantic relationships, new questions arise which are not
only relevant to the lives of the people involved in such relationships,
but also to the interests of science.

In the present study, we were concerned with the following research
problem: what are the perceived determinants of success and failure in
romantic relationships? Embedded in such question there is a study of
the values that are maintained by people about relationships, which could
provide a picture of which elements are more or less important to be
found in romantic relationships. Our objective was to obtain a descrip-
tion, in terms of perceived importance to determine a relationship’s suc-
cess or failure, of ten dimensions commonly considered in romantic
relationships: understanding-lack of understanding, satisfactory-unsa-
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tisfactory sexuality, physical closeness-distance, empathy-lack of em-
pathy, fidelity-infidelity, trust-lack of trust, freedom-lack of freedom,
communication-lack of communication, sincerity-insincerity, and res-
pect-disrespect. We wanted to know which dimensions were evaluated
as more or less important for a general sample, but were also interested
in verifying if there were sex differences concerning the ratings, as well
as differences in ratings between people with more experience in relati-
onships and less experienced people.

The research instrument was a questionnaire which had a scale-type
answer format. Research participants should indicate in a scale of 1 to 8
how important a dimension was for the success and failure of a romantic
relationship. Each dimension was represented by an item with behavioral
content supposedly related to that dimension. For example, the item rela-
ted to the dimension trust was “trusting the feelings and thoughts of the
companion”. The dimensions’ names were not present in the instrument.
The participants should indicate separately the importance of the dimen-
sions’ positive and negative aspects, the first one referring to relationship
success and the second one to failure. This means, for example, that they
should evaluate respect’s importance to determine relationships’ success,
and disrespect’s importance to relationship failure.

The study was a small-scale survey conducted in the Brazilian city
of Florianopolis. Two hundred and fifteen volunteers participated in the
study, 53.5% of which were women. The ages’ mean was 27.16 years
(median: 24 years, standard deviation: 9.93 years). Fifty-five percent of
the participants had had relationships of up to three years as their lon-
gest relationships. The sample was then divided in two groups for the
purposes of some analyses, one involving those less-experienced parti-
cipants and another containing the remaining participants, who had gone
through longer relationships and were then labeled as more experien-
ced. A chi-square test crossing these groups divided by duration of the
longest relationship and sex was non-significant, which suggested that
it was reasonable to use this division to carry on data analysis. During
the analysis, the means and variances for each item were calculated, and
they were also compared through the t test for independent means, in
the cases of sex and experience differences.

Overall means were high, that is, close to the extreme 8 in the scales,
and close to each other. For the general sample the dimensions that ob-
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tained the highest evaluations in determining relationship success were
freedom (mean 7.57), satisfactory sexuality (7.46) and respect (7.43),
and the ones with the lowest scores were fidelity (7.03), empathy (6.78)
and physical closeness (6.45). The dimensions with the highest means
on their importance concerning relationship failure were disrespect
(7.30), insincerity (7.18) and unsatisfactory sexuality (6.97), while the
lowest ones were lack of freedom (6.48), empathy (6.39) and physical
distance (5.54).

Concerning sex differences, the order of importance of dimensions
both for success and failure were similar. The most remarkable diffe-
rence involved satisfactory sexuality’s importance for relationship suc-
cess (the mean 7.54 was the highest among men, while the mean of 7.39
was only the fifth highest according to women). The results of the t tests
showed that only three means were significantly different for men and
women. Fidelity, empathy and freedom’s contributions for relationship
success were evaluated more highly by women than by men.

The means involving experience in relationships were similar, but
there were also some differences. Considering the order of importance
of means infidelity was the third highest factor for relationship failure,
for experienced participants (mean of 7.26), while it was only the se-
venth for the individuals with less experience (mean of 6.56). Results
from the t tests indicated differences on the following dimensions: fide-
lity, freedom and empathy as important factors for relationship success,
and insincerity and infidelity as factors for relationship failure. All me-
ans were higher for experienced participants.

Results provide a rough and still somewhat imprecise framework for
understanding what people look for in romantic relationships. The me-
ans and ranks presented should be interpreted with caution, as they are
single-item measures that could be affected by measurement errors. The
sample also leaves something to be desired in terms of possibility of
generalization, and should be increased in future investigations. Never-
theless, these findings might serve as a starting point for a wider resear-
ch programme on the representations and values related to romantic
relationships. Aside from trying to refine the current effort in the future
in terms of methodology, we think that relevant research could be made
on the impacts of such representations and values to behaviors related
to relationships, as well as investigations on their historical origins.
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15

RECIPROCIDADE E PRODUÇÃO
DO ESPAÇO COLETIVO

Geovana Tabachi Silva

Essa pesquisa está em andamento e visa estabelecer um diálogo en-
tre a Antropologia e o Direito, sendo fruto de discussões de um Grupo
de Estudos, composto por mim e por alunos do curso de Direito1.

A relevância desse trabalho insere-se na discussão clássica da rela-
ção indivíduo e sociedade no contexto urbano da complexa sociedade
ocidental contemporânea, procurando discutir como as pessoas articu-
lam seus vínculos sociais numa determinada territorialidade; como ori-
entam suas relações interpessoais, compõem e compartilham códigos e
regras que definem os contornos do grupo, conferindo-lhe especificida-
de; como produzem sua sociabilidade no atual contexto histórico que
tem por característica a valorização da vida privada. Em outras pala-
vras, a nossa preocupação é bem conhecida dos antropólogos: a de pro-
duzir modelos alternativos de vida social que escapam da lógica previs-
ta e previsível da modernidade.

Pesquisar esse assunto inscreve-se na atitude de observar os contra-
tos sociais e suas limitações para que as instituições operadoras de polí-
ticas públicas, na tentativa de conhecer sua sociabilidade, mantenham-
se atualizadas quanto á morfologia dos vínculos sociais em núcleos ur-
banos que envolvem camadas populares.

1 Estão trabalhando na produção dos dados etnográficos desse trabalho, podendo ser
considerados co-autores da pesquisa os alunos do curso de Direito da FAESA: Aquiles
Azevedo, Helga Rezende, Renato Riccas, Soraia Vaz, Tatiane Oliveira e Vinicius Alves.
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Segundo Simmel (1983), a sociabilidade é uma forma de sociação
que acontece com o propósito de formar uma unidade social cuja princi-
pal característica é a liberação dos laços formais com os conteúdos obje-
tivos que conduziram os sujeitos à interação. O objetivo da sociabilidade
é, assim, o próprio momento sociável, o sentimento de “estar junto” que,
para Simmel, é um dos princípios de toda a vida em sociedade.

Como as relações interpessoais não são fixas, porém objeto de nego-
ciação, elas possuem conteúdos distintos de acordo com os contextos
em que se situam. A possibilidade dos indivíduos estabelecerem laços
de circulação de informações entre si, que exprimem seus interesses,
seus gostos, suas opiniões, seus segredos e paixões, forma com isso,
uma rede de sociabilidade.

Essas redes podem se estabelecer espontaneamente entre os indiví-
duos. Também podem ser organizadas conforme a convivência cotidia-
na de parentesco e de vizinhança ou organizadas em espaços sociais
com determinados fins e propósitos, formais ou informalmente, como
no trabalho, nos clubes ou associações de moradores.

Vale ressaltar que os contatos interpessoais tendem na atualidade a
ser mais raros, superficiais e transitórios, em que se mantém maior re-
serva, embora sejam esses contatos que irão garantir as relações sociais
fundantes da comunidade ou sociedade, uma vez que estabelecem rela-
ções de troca. Não só de bens e riquezas, coisas úteis economicamente,
mas também de amabilidades como atos de cortesia, favor e fineza, e
festividades, entre outros.

A participação social é tomada aqui em sentido amplo: uma ação
coletiva que grupos sociais específicos executam com fins de “dar con-
ta da vida”. Ou seja, para além de ações institucionalizadas em sentido
stricto, as pessoas realizam sociabilidades que, se consideradas, podem
demonstrar o quanto de estratégias e planejamentos são produzidas com
finalidades de participação, organização e desenvolvimento de suas de-
mandas cotidianas. Assim, planejamento participativo visa não apenas
um planejamento melhor e mais sustentável, mas também uma contri-
buição ao exercício da cidadania.

Assim, planejamento tem uma dimensão eminentemente política:
exige o envolvimento permanente das pessoas envolvidas, concebendo
a cidadania como um estilo de vida e a solidariedade como pressuposto
fundamental da vida humana.
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Os bairros Ilha de Santa Maria e Ilha de Monte Belo foram selecio-
nadas para essa investigação porque ali já se iniciou um trabalho de
pesquisa tendo em vista que nessa localidade se encontram as instala-
ções do Campus I da Faesa, à qual o curso de Direito pertence e que,
pela responsabilidade social da Faculdade, programa-se institucional-
mente a criação de um núcleo de práticas jurídicas.

Os bairros tiveram formas de desenvolvimento semelhantes, inicial-
mente com os aterros sofridos por serem áreas de manguezal e pela
instalação de algumas pequenas indústrias que impulsionaram o desen-
volvimento da região, onde foram construídas moradias para os traba-
lhadores dessas empresas, que em sua maioria se deslocaram do interior
do estado em busca de melhores condições de vida. O movimento co-
munitário do bairro também deve ser destacado, uma vez que se conso-
lidou em 1966, no período de ditadura militar, caracterizando-se por
fortes laços de solidariedade.

As primeiras inserções no campo possibilitaram levantar, ainda que
de forma preliminar, algumas questões relevantes para o mapeamento
do trabalho proposto aqui. Questões relativas ao limite geográfico, li-
mites sócio-culturais, relações familiares, aspectos ligados à arquitetura
do bairro, aspectos religiosos, presença do tráfico e da violência urba-
na, dentre outros, são alguns dos fios condutores para o entendimento
do modelo de sociabilidades.

O que identificamos e pudemos brevemente montar foi um mapea-
mento da organização sócio-política do bairro, as redes de ajuda, a con-
figuração da organização religiosa, a identificação de algumas lideran-
ças, sejam elas formais ou informais.

Outra observação relevante refere-se aos espaços compartilhados
pelos indivíduos nos dois bairros, tanto de liberdade como de risco,
tendo em vista que não se pode negar que os moradores vivem sob cons-
tante tensão fruto de ações de traficantes. Nesse cenário, estudos têm
mostrado que organizações comunitárias locais podem tornar-se refe-
rência de proteção no sentido de mediar conflitos, defender direitos e
oferecer atividades que identifiquem o morador de forma positiva.

Dessa maneira, esse trabalho, busca inserir-se no âmbito das ações
que dizem respeito à defesa dos direitos sociais, civis e políticos de
comunidades, a partir do entendimento de suas lógicas específicas de
produções de espaços coletivos.
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A contribuição crítica da Antropologia pode propiciar ao tema e a
esta área de atuação um olhar outro. Um “olhar” etnográfico, minucio-
so, detalhado em virtude da formação antropológica aguçar a sensibili-
dade crítica e relativizadora, produzindo um questionamento acerca de
preconceitos e de um espaço público democrático, indispensável ao
exercício adequado da prática da cidadania.

Além disso, a prática antropológica lida com deslocamentos, desna-
turalizações, descentramentos de vários tipos de fundamentalismos que
por sua vez irão ajudar a questionar preconceitos e a “ver” os outros e
seus direitos como mais uma forma de expressão da vida e, também,
como um campo de conhecimento.

Para desenvolver essa pesquisa e levantar os dados empíricos, pro-
pomos como instrumento de análise a etnografia cujos instrumentos
mistos (contando com uma pequena parte quantitativa) serão construí-
dos no processo de sua efetivação.

A observação etnográfica, nesse contexto, tem por objetivo realçar a
vivência popular urbana, ressaltando a dimensão de classe, dentro dos
limites de seu lugar na sociedade e, a partir daí pensar como as pessoas
adotam, ou não, determinados modos de vida que foge da lógica hege-
mônica, e como pensar em vínculos sociais, em laços de solidariedade
se somos invadidos cotidianamente por sentimentos de desordem, de-
sencantamento e de banalização do horror?
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16

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL:
DA OBRA DE ROBERT HINDE

À GESTÃO DE PESSOAS

Beatriz Ventorini
Agnaldo Garcia

A produção científica sobre relacionamento interpessoal pode ofe-
recer aos estudiosos da administração uma representação sistemática do
processo de relacionamento, possibilitando a utilização de dados de
pesquisa como base para a tomada de decisões que envolvem o relacio-
namento interpessoal.

Objetivos

Identificar e discutir as possibilidades de aplicação da proposta do
pesquisador Robert Hinde (para o estudo dos relacionamentos) aos es-
tudos organizacionais.

Metodologia

Partindo da proposta de Hinde para a sistematização teórica da área
de relacionamento interpessoal, buscou-se aplicar, de forma teórica, seu
arcabouço conceitual ao estudo do relacionamento interpessoal nas or-
ganizações à luz de posições de alguns autores brasileiros contemporâ-
neos da área de Administração.
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Resultados e Discussão

Foram discutidas as implicações, para os estudos organizacionais,
de alguns conceitos fundamentais para o estudo do relacionamento in-
terpessoal:

1. Semelhança e Diferença - As similaridades e as diferenças quan-
to às características pessoais dos parceiros e fatores situacio-
nais (incluindo habilidades, cargos ocupados, atividades desem-
penhadas, interesses, objetivos profissionais) podem ter efei-
tos positivos ou negativos sobre o relacionamento. Podem, por
exemplo, facilitar ou dificultar a comunicação, o trabalho em
equipe e os processos de percepção interpessoal; reduzir a pro-
babilidade de (ou predispor a) conflitos de opinião; resultar em
competição entre parceiros na busca por recursos, cargos, posi-
ções, reconhecimento ou quanto à distribuição de poder no re-
lacionamento.

2. Reciprocidade e Complementaridade - A reciprocidade e a com-
plementaridade de comportamentos entre parceiros também po-
dem ser benéficas ou prejudiciais para o relacionamento e para
a organização. A cooperação, por exemplo, é essencial para as
organizações. Muitas outras interações fundamentais para a vida
organizacional (como ensinar/aprender, planejar/executar, aten-
der/ser atendido e comandar/obedecer) exigem complementa-
ridade quase total em muitos momentos; mas em determinadas
situações, a complementaridade pode intensificar a ocorrência
de paternalismo/dependência, comportamentos agressivos/sub-
missos ou, ainda, divisão excessiva de funções do tipo plane-
jar/executar ou comandar/obedecer.

3. Conflito - O conflito consiste na existência, real ou suposta, de
opiniões, comportamentos ou interesses antagônicos que po-
dem se chocar. O conflito pode ser um indicador da existência
de forças vitais e dinâmicas que se chocam, enquanto a ausên-
cia de conflito pode indicar acomodação, apatia e estagnação.
Mas todo conflito envolve forças construtivas, que podem le-
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var à negociação e à transformação, e forças destrutivas, que
geralmente provocam desgaste dos relacionamentos e oposi-
ção entre os atores organizacionais.

4. Poder - No contexto organizacional, é possível identificar di-
versos tipos de situações em que o poder afeta os relaciona-
mentos. O poder geralmente advém de fatores situacionais (con-
venções sociais, normas formais, hierarquia, informações à dis-
posição de cada participante), mas qualquer tipo de poder en-
volvido será relativo e dependerá da percepção que o controla-
do tem em relação ao poder do controlador e de características
do relacionamento.

5. Auto-revelação e Privacidade - Altos graus de exposição pes-
soal não são necessários em relacionamentos formais, sendo
muitas vezes indesejáveis. A aprovação social e as reações po-
sitivas ou negativas de um parceiro quanto às revelações do
outro afetarão as próximas interações entre eles e o rumo do
relacionamento.

6. Percepção Interpessoal - Refere-se às percepções que cada par-
ceiro tem do outro, de si mesmo e do relacionamento, e às cren-
ças que cada participante nutre em relação à forma como ele é
visto pelo outro. A fase inicial dos relacionamentos é crucial
para a percepção interpessoal - modificá-la depois pode ser uma
tarefa bem complicada. A percepção interpessoal interage com
diversas outras propriedades dos relacionamentos da vida or-
ganizacional.

7. Satisfação - Não é somente um resultado da qualidade do rela-
cionamento, mas uma de suas causas: a satisfação dos parcei-
ros com o relacionamento leva-os a maiores investimentos,
maior confiança e auto-exposição. Essa relação dialética entre
a satisfação e a qualidade dos relacionamentos pode ser perce-
bida na vida organizacional: altos níveis de satisfação elevam a
qualidade do clima organizacional que, por sua vez, afeta a sa-
tisfação dos indivíduos envolvidos. Os efeitos positivos da sa-
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tisfação com os relacionamentos podem ser direcionados ao
relacionamento, ao parceiro, e à vida organizacional em geral.

8. Compromisso - Os investimentos feitos nas fases iniciais dos
relacionamentos predispõem a altos graus de compromisso en-
dógeno. A lei de oferta e procura funciona como potencial fon-
te de compromisso exógeno, especialmente para os relaciona-
mentos formais. Os investimentos de cada parceiro no relacio-
namento formal ou informal também dependem da expectativa
de continuidade. Conflitos podem surgir quando um dos par-
ceiros superestima o grau de compromisso do relacionamento.

9. Características Individuais e Influências Sociais - Relações di-
aléticas ocorrem entre os relacionamentos e o seu contexto. Ca-
racterísticas pessoais (expectativas, posicionamento quanto a
convenções e normas culturais, sociais e organizacionais, auto-
estima, valores religiosos e filosóficos, habilidades de comuni-
cação, entre outros fatores), características ambientais (organi-
zação e distribuição do espaço físico, posicionamento dos par-
ceiros, meios de comunicação e uniformes, por exemplo), fato-
res socioculturais (incluindo a cultura organizacional, a rede
social da organização, a estrutura hierárquica, a organização
informal e as normas organizacionais formais e implícitas) e os
relacionamentos (profissionais, familiares ou de amizade, for-
mais e informais) de que os indivíduos participam afetam-se
reciprocamente.

10. Mudanças nos Relacionamentos - O início dos relacionamen-
tos formais na vida organizacional confunde-se com o início
das relações de trabalho. Relações informais podem já existir
antes do início das relações formais, ter início nesse momento
ou mesmo nunca vir a se desenvolver. A estrutura organizacio-
nal influencia a criação e o desenvolvimento de relacionamen-
tos informais entre os participantes, mas não os determina.
Mesmo que alguns aspectos não estejam satisfatórios, a manu-
tenção pode se dar pelos investimentos efetuados ou pressões
externas. A dissolução dos relacionamentos pode ocorrer de
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forma abrupta ou gradual. O fim do relacionamento formal não
implica necessariamente no fim do relacionamento informal.

Considerações finais

O relacionamento interpessoal formal e informal no mundo das orga-
nizações sociais é uma área ainda pouco investigada. Sugere-se que a
proposta de Hinde seja extremamente útil no sentido de iluminar os estu-
dos organizacionais em geral, enriquecer e orientar as pesquisas e a for-
mação de profissionais em administração e psicologia organizacional.
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17

MANIFESTAÇÕES DO AMOR ROMÂNTICO:
UM ESTUDO DO AMOR EM TRÊS GERAÇÕES

DE FAMÍLIAS RURAIS E URBANAS DO
ESPÍRITO SANTO – BRASIL

Aline Lopes de Sousa
Camila Carlos Maia

Juliana Gomes de Figueiredo
Laila Lamêgo

Luciana Maria Britto da Cruz
Mariana Bonomo

Agnaldo Garcia

Introdução

Compreendendo as manifestações amorosas como relações marca-
das pelo contexto sócio-político-econômico e tecnológico, e entenden-
do o homem como ser sócio-histórico, é possível considerar uma diver-
sidade nas formas de expressão do amor romântico. Diante de diversas
teorizações sobre o amor romântico, contemplamos as transformações
ocorridas através das gerações. O amor parece ser uma das formas de
vínculo mais universais e intensas entre as pessoas, embora sua expres-
são apresente transformações através dos tempos. A palavra ‘amor’ está
sendo muito “banalizada” nos dias atuais. Mas, que amor é esse? Será
que os adolescentes e jovens amam e se relacionam com seus parceiros
com o “modelo” de amor romântico muito diferente que o de seus pais
ou avós quando jovens? Ou, será que entre a geração dos avós e dos
pais havia também muita diferença em se viver esse amor? Revistas
ensinam como se relacionar com o parceiro; os jovens falam de como
todos os dias ou várias vezes no mesmo dia se pode “trocar de amor”;
palavras como “ficar” possuem um significado e prática que até então



133

Relacionamento Interpessoal  –  Estudos e Pesquisas

não era exposto; o casamento agora é chamado de união estável; ex-
pressões como “os tempos mudaram” são ditas tanto por adolescentes e
jovens quanto pelos adultos. Mas, o que se pode verificar nas relações
amorosas para dizer que “os tempos mudaram”?

Objetivos

Logo, a presente pesquisa procura conhecer de que forma o amor ro-
mântico sofreu mudanças ao longo de três gerações de uma mesma famí-
lia. Numa justificativa social da realização da presente pesquisa percebe-
mos a importância desta investigação para procurarmos compreender as
relações estabelecidas hoje. Tendo em vista que este assunto, apesar de
sua importância social e de ser muito comentado no senso comum, não é
tão contemplado em pesquisas científicas. Esta pesquisa, então, objetiva
também contribuir para a discussão deste tema no meio científico.

Metodologia

Participaram da pesquisa 15 famílias, sendo cinco morando na zona
urbana (Vitória-ES/Brasil) e dez morando na zona rural (ES/Brasil). Em
cada família entrevistou-se três gerações representadas pela avó (paterna
ou materna) com idades entre 67 e 87 anos, pelo casal (pai – com idades
entre 41 e 60 anos – e mãe com idade entre 37 e 51 anos) e por um filho (7
do sexo masculino e 8 do sexo feminino de idade entre 14 e 21 anos).
Vale ressaltar que os casais (pai e mãe) foram escolhidos segundo o crité-
rio de que fosse o primeiro casamento de ambos. Desta forma, no total, a
pesquisa contou com 60 participantes. Foram realizadas entrevistas semi-
estruturadas enfatizando os pontos relevantes à apreensão do universo do
amor romântico nas três gerações. Por isso, foram utilizados três roteiros
de entrevistas (1ª, 2ª e 3ª geração) que contemplaram algumas especifici-
dades, mantendo, contudo, um núcleo comum. Os dados coletados foram
posteriormente agrupados de duas formas: segundo cada família e segun-
do cada geração. Trabalhou-se na perspectiva das gerações entre todas as
15 famílias. A análise de dados, portanto, foi realizada seguindo a propos-
ta de investigação relacionando as três gerações.
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Resultados

O contato físico no namoro apareceu de uma forma gradativa ao
longo das gerações. A primeira geração não apresentava contato físico
(beijos, abraços) no namoro. A segunda já apresentava, mas com algu-
mas restrições, principalmente quanto ao sexo, e a terceira já mostra
uma maior proximidade nesta fase com finalidades mais sexuais. A ida-
de do primeiro beijo pode estar relacionada com o contato físico exis-
tente no namoro, pela apresentação da média de idade da terceira gera-
ção ser menor que as anteriores e ainda pelo fato de, na primeira gera-
ção, geralmente não haver contato físico antes do casamento. Outro fa-
tor que pode interferir na liberdade do contato físico é o fato de ser
homem ou mulher conforme a idade na segunda geração, pois nesta
geração a média de idade para o primeiro beijo foi menor para os ho-
mens. A idade de início do namoro manteve a mesma média – 16 anos –
nas três gerações, porém deve-se observar que, na primeira e na segun-
da geração, o relacionamento com o parceiro iniciava-se com o namoro,
enquanto que na terceira geração o “ficar” funciona como um “pré-
namoro” e as pessoas que apenas ficaram, ou seja, não tiveram um rela-
cionamento mais duradouro com outro, não responderam que já namo-
raram nas idades em que apenas ficaram. Na terceira geração, a média
de idade diminui para 14 anos se for considerado o “ficar” pela primeira
vez. A primeira geração namorou menos tempo que a segunda numa
proporção de 50%. Ressalta-se que já na segunda geração as mulheres,
por exemplo, iniciam no mercado de trabalho, o que já pode ser um
indicador para esse diferencial. O casamento parece ser uma instituição
ainda bem forte, inclusive na terceira geração. Na primeira e segunda
geração, 85% dos participantes casaram-se no civil e no religioso, em-
bora ao responderem sobre haver diferença ou não em juntar ou casar a
porcentagem de participantes dessas gerações que disseram não haver
diferença foi menor e diferenciada entre as gerações. O que surpreen-
deu foram as respostas da terceira geração, pois, apesar da liberdade de,
até mesmo com respaldo do código civil, não “precisarem” se casar, o
índice de favoráveis ao casamento foi de 2/3 dos entrevistados – sendo,
portanto, maior do que as opiniões das gerações anteriores. A opressão
familiar pode ter influenciado para que na segunda geração as mulheres
imaginassem o casamento como “um mar de rosas” pois, o escape para
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a liberdade de sair das “garras” de um pai provedor era o casamento.
Enquanto que na terceira geração, que já tem uma certa liberdade, pois
pode escolher uma profissão antes do casamento e ter uma vida sexual
ativa, apresentam expectativa mais condizente com a “realidade” do
casamento percebido do ponto de vista econômico, social, amoroso. Na
primeira e segunda geração “a velha relação mulher em casa e homem
no trabalho” foi muito acentuada. Na terceira geração, porém, frisam-se
mais a vida profissional para ambos. E ainda foi o eleito o lazer como a
principal atividade que os casais fazem juntos, nas três gerações.

Conclusão

A comunicação e o carinho no amor romântico parecem não ter
mudado como prioridade de expressão de sentimentos, pois nas três
gerações as respostas foram similares. Percebeu-se, portanto, que pa-
drões tradicionalmente instituídos ainda servem como alicerce na cons-
tituição do amor romântico, apesar das transformações no mundo con-
temporâneo.
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18

GENDER CONCEPTIONS: AN ANGLE TO
STUDY VIOLENCE AGAINST WOMEN

Mirian Béccheri Cortez

Conflicts and disagreements are common in any kind of relationship.
Hinde (1997) affirms that conflicts are “not necessarily a bad thing. It
may be merely a symptom of a change in the nature of the relationship”
(p. 154). Unfortunately, when a couple has difficulties on dealing with
disagreements and conflicts chances are that these differences end on a
violent disclosure, usually with a female victim. Violence against wo-
men, or gendering violence, is a very complex topic and has many as-
pects to be studied.

The aim of this summary is discussing a significant aspect involved
on violence against women; gender conceptions, also described as gen-
der myths or gender stereotypes, are a great and important approach for
researchers who work or intend to work on the thematic of gendering
violence.

Violence against women is a health and social problem already re-
cognized by many organizations in the world, including the World He-
alth Organization. Registers of these occurrences still don’t show us the
real numbers of occurrences but already demonstrate that the perpetra-
tor of this kind of violence is mainly the victim’s partner or ex-partner
(husband, lover or boyfriend) and that the aggressions (physical, sexual
or emotional) tend to increase in intensity and quantity along the years
(Araújo, 2002; Day, Telles, Zoratto, Azambuja, Machado, Silveira, et
al, 2003; Sinclair, 1985; Soares, 1998).

Violence, as understood here, is a power exercise that intends to do-
minate and transform into thing the other so the unequal relationship is
maintained. This view is defended by many authors who study violence
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and gendering violence (Chauí, 1985, Araújo, 2002; Saffioti, 1997, 2002)
It is important to explain, as Saffioti (1997) and Hinde (1997) did,

that both parts in a relationship have power, depending on the contexts
they are inserted. However, when talking about marital or romantic re-
lationships, power tends to be concentrated on the male side.

Violence seems to be a way some men try to solve relationships con-
flicts, and this fact may be related with some gender stereotypes that
were created and are defended and legitimated by our own society, as
Fischer and Marques (2001) and Saffioti (1997, 2002) support. Gender
is a social construction of masculinity and femininity and it may or may
not define male and female as opposites, depending on the history and
culture of each society (Fischer & Marques, 2001; Gilbert, 2002; Saffi-
oti, 1999, 2002).

Although women have already conquered some rights and positions
in society, many researchers, such as Fischer and Marques (2001), Gil-
bert (2002) and Saffioti (1999) point out that our culture still emphasi-
zes the polarity between man (who does not cry, is powerful, aggressive
and responsible for woman protection, even though he needs to control
her for her own safety) and woman (fragile, weak, sensitive, passive
and the one who needs man’s protection and help to survive).

The dichotomy man/woman and the concentrations of characteris-
tics that designate power to males imply on pre-established rules that
legitimate the control of women by men when there are in a relationship.
This construction is part of our society and, because of that, most cou-
ples brought these conceptions/stereotypes to their relationship and un-
derstand them as natural rules of relationship. These conceptions are
commonly used as justifications by batterers when asked about a vio-
lent incident (“it wasn’t all that”, “I need to do it”, “she disrespects me
as a man”, “she likes it”, “she deserves it”), as Wood (2004) evaluated.
Others researchers described these justifications in terms of aggressi-
ons minimization (our society still forgives a slight shove or slap), deni-
al and victim’s responsibility (Hamberger & Holtzworth-Munroe, 1999;
Faulkner, Stoltenberg, Cogen, Nolder & Shooter, 1992; Sinclair, 1985;
Rynerson & Fishel, 1993; Gondolf, 1993).

On the other side, Soares (1998) and Pondaag (2003) say that most
victims of partner’s violence do not see themselves as gendering violen-
ce victims. These women tend to explain the fights and disagreements
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focusing on extern problems (drinks, drugs, unemployment, stress) that
disturb their partners and provoke the aggressions. The access to these
women’s gender conceptions could bring some light to understand how
they deal with their partner, what they think about their roles in the
relationship and about the aggressions they experience.

About batterer’s characteristics, Cortez, Padovani and Williams (in
press), described many aspects that help us to understand the difficulti-
es of aggressors on dealing with interpersonal relationship, according
to Faulkner et al (1992). Some of these aspects are: depression, stress,
anxiety, jealousy, drink or drug problems and family violence historical
(Hamberger & Holtzworth-Munroe, 1999; Rynerson & Fishel, 1993;
Sinclair, 1985; Soares, 1999).

Jenkins and Aubé (2002) affirm that gendering constructions may
be important to understand aggressions against partners. They say men
with more traditional conceptions of gender tend to behave aggressive-
ly toward their wives and girlfriends and that women with less traditio-
nal concepts tend to define themselves as victims and aggressors. These
authors concluded that men and women gender conceptions are impor-
tant to predict violent behaviors. In the same way, Araújo (2002) affirms
that the gender matter is a preponderant factor on the productions of
familiar, intrapessoal and social violence.

This summary intended to show a general overview through some
aspects of gender conceptions and their influences on relationships. The
presence of this topic in studies about violence against women is truly
relevant, whether discussing victims or batterers profiles or working on
treatment programs for them. How traditional gender conceptions affect
dynamics on violent and non-violent relationships and how they provi-
de men and women believes and arguments that contribute to the cons-
truction and maintenance of a violent relationship are some questions
which answers could contribute with new perspectives to research in
this area.
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