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RESUMO 
 
 
 
 
 Analisa a produção científica do curso de pós-graduação do Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP), no período de 1980 a 1989, 
para identificar aspectos relevantes à sua caracterização e traçar um perfil do 
trabalho de pesquisa realizado naquele decênio. Utiliza formulário para registro 
dos dados e aplica a técnica da análise de conteúdo aos resumos dos 
trabalhos, para obtenção dos dados quanto a: tipologia da pesquisa; 
características dos sujeitos focalizados nos estudos; delineamento de pesquisa 
empregado; local de realização da coleta de dados; constructo psicológico 
focalizado; instrumento de pesquisa utilizado. Apresenta análise descritiva dos 
dados baseada nas distribuições de freqüência e tabulações cruzadas das 
variáveis de interesse. Constata que o IPUSP realiza primordialmente pesquisa 
de campo; utiliza preferencialmente grupos humanos de ambos os sexos, nas 
faixas etárias de crianças e adultos, das classes econômicas menos 
favorecidas; a metodologia predominante é o Levantamento, realizado no 
contexto escolar e utilizando entrevista; o constructo mais freqüente pertence 
ao grupo de assuntos ligados ao ensino e aprendizagem; os pós-graduandos 
levam em média 5,5 anos para concluir o mestrado, e outro tanto para chegar 
ao subseqüente doutorado; quando passam ao doutorado, tendem a manter a 
mesma área de concentração do mestrado, mas mudam a metodologia.  
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Paulo from 1980 to 1989. São Paulo, 1995. Doctoral Dissertation, Institute 
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ABSTRACT 
 
 
 
 Analyzes theses and dissertations from the Institute of Psychology at the 
University of São Paulo (IPUSP) from 1980 to 1989 to identify relevant aspects 
to define its characterization, and to establish a research work profile 
accomplished in that decade. Uses forms for data registration and applies the 
content analysis research technique to the abstracts of those studies to obtain 
data referring to: type of research; characteristics of subject focused in those 
dissertations; research strategy employed; site of data collection; psychological 
subject focused; research instruments most used. Presents a descriptive 
analysis of data based on frequency distributions and crossed tabulations of the 
variables of interest. Realizes that IPUSP is involved primarily with field 
research; uses preferably human groups of both sexes, children and adults from 
less privileged economical classes; the predominant methodology is descriptive 
research (concentrating on interviews) applied to school environments; most 
frequently subject is related to teaching and learning; graduate people take 
about 5,5 years to conclude their master’s degree and just as long to 
accomplish their subsequent doctorate; they usually keep the same subtect 
area of their master’s, but change the methodology. 
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RÉSUMÉ 
 
 
 
 Cet essai consiste en une analyse de la production scientifique du cours 
de spécialisation (maîtrise et doctorat) de l’Institut de Psychologie de 
l’Université de São Paulo (IPUSP) pendant la période de 1980 à 1989 dans le 
but d’en identifier les caractéristiques essentielles et de tracer un profil du 
travail de recherche réalisé pendant la décennie ci-dessus citée. Un formulaire 
pour enregistrement des données a été utilisé et la technique d’analyse de 
contenu a été appliquée aux résumés des travaux visant l’obtention de données 
concernant la typologie de la recherche, les caractéristiques des sujets étudiés, 
l’ébauche et l’instrument de recherche employés. L’analyse descriptive des 
données est basée sur les distributions de fréquence et les tabulations croisées 
des variables en jeu. Il a été constaté que le “IPUSP” réalise essentiellement 
des recherches sur terrain utilisant, de préférence, des groupes humains des 
deux sexes, enfants et adultes des classes défavorisées. La méthodologie 
prédominante est le relevé de données realisé dans le contexte scolaire en 
utilisant l’entrevue; la ligne générale la plus suivie est celle qui aborde les sujets 
concernant l’enseignement et l’apprentissage; les élèves en spécialisation 
mettent en moyenne 5,5 ans pour conclure le mémoire de maîtrise et à peu 
près le même temps pour obtenir le doctorat; quand ils en sont à la phase du 
doctorat, leur tendance est de se maintenir dans le même thème d’intérêt que 
celui de la maîtrise, en modifiant, cependant, leur démarche méthodologique.  
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Apresentação 

O interesse despertado pelo trabalho de pesquisa que se realiza nas 
Universidades é cada vez maior e pode ser constatado não só em discussões e 
publicações de caráter científico, mas também em vários artigos e depoimentos 
publicados em jornais e revistas, sobretudo nos últimos cinco anos. 

A atividade de pesquisa realizada no país está estreitamente ligada aos 
cursos de pós-graduação, difundidos nas Universidades brasileiras na década de 60, 
uma vez que "quase todas as instituições que fazem pesquisa científica foram levadas a 
criar seus cursos de pós-graduação" ( ). Assim, as Universidades 
concentram, na atualidade, a maior parte dos pesquisadores que compõem uma 
comunidade cientifica, cuja produção vem contribuindo significativamente para o 
processo de transformação da sociedade e o progresso da ciência. 

A Universidade de São Paulo (USP) é apontada como líder entre as 
instituições de pesquisa mais importantes do país e bastante apoiada pelo Conselho 
Nacional de Pesquisas, através de bolsas e auxílios à pesquisa. Segundo o Anuário 
Estatístico de 1992, a USP conta com 5.273 docentes e pesquisadores que, em 1992, 
materializaram suas atividades de estudo e pesquisa em 16100 trabalhos publicados. 
Oferece 481 cursos de Mestrado e Doutorado, o que significa mais da metade de todos 
os programas existentes no país, e através destes programas produziu, no exercício de 
1991, 1267 dissertações de mestrado e 660 teses de doutorado. 

Considerando o montante significativo de recursos alocados nas 
universidades, bem como a necessidade de que desempenhem papel relevante na busca 
de soluções para os desafios propostos por um país em crescimento e para o avanço do 
conhecimento científico, justifica-se a preocupação das autoridades governamentais e 
das próprias universidades para com a avaliação sistemática do que é produzido em 
ciência nos principais centros de pesquisa do país. 

Neste sentido, a Universidade de São Paulo ocupa posição de destaque 
se considerarmos que o Estado de São Paulo é responsável por 47% da pesquisa 
científica publicada no país, cabendo à USP 25% do total nacional da produção 
científica e cultural. 

Apesar do desenvolvimento recente de centros de pós-graduação 
eficazes em muitos Estados da Federação, a predominância de 
São Paulo, nos resultados finais é indisputável ... (

). 

Pouco se conhece, no entanto, dessa produção científica que vá além 
de uma avaliação quantitativa como a que foi anteriormente apontada. Por outro lado 
vale lembrar que as análises meramente quantitativas que levam, não raro, à 
comparação da produção científica de diferentes instituições, sem tomarem em 
consideração o porte, sua juventude ou maturidade em diferentes áreas do 
conhecimento, entre outros aspectos, produzem resultados enganosos que em absoluto 
contribuem para o aprimoramento e avanço da atividade de estudo e investigação na 
área. 
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Em vista disso decidimos realizar estudo sobre a produção científica 
originada no curso de pós-graduação do Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo. 

A criação deste Instituto de Psicologia, em 1970* , coincide com a 
própria Reforma Universitária que institucionalizou a pesquisa nas universidades 
através da implantação ou reformulação dos cursos de pós-graduação, e julgou-se 
oportuno estudar a produção científica desse curso nos últimos dez anos. A escolha 
desse período prende-se ao fato de que a trajetória percorrida conta apenas com duas 
décadas de esforço e, ultrapassada a fase de implantação e expansão dos cursos, vivida 
nos anos 70, o intervalo 1980/89 permite que o estudo se realize numa fase de relativa 
consolidação da pós-graduação na unidade, nos moldes pós-reforma. 

Nesse período a literatura científica (dissertações e teses), apresentada 
nas quatro áreas de concentração em que se distribui o curso de pós-graduação naquela 
unidade, será objeto do presente estudo. 

Conhecedores do fato de que as características de certo grupo de 
pesquisadores não são idênticas àquelas observadas em outros grupos, ainda que 
pertencentes à mesma universidade, julgamos que o contato constante com professores 
e pós-graduandos em Psicologia, o conhecimento e a familiaridade com as fontes de 
informação e a documentação publicadas na área, decorrente de trabalho profissional 
desenvolvido já há algum tempo no Instituto de Psicologia da USP, poderiam contribuir 
para a identificação de fatores relevantes a serem abordados e na condução dos 
trabalhos. 

O pequeno número de estudos na área leva a conjecturar, por 
exemplo, sobre os temas de pesquisa de maior relevância nas várias áreas de 
concentração; as estratégias de pesquisa utilizadas com predominância nos trabalhos 
apresentados; a natureza dos instrumentos empregados nos estudos; as características 
dos sujeitos focalizados nesses trabalhos. 

Assim, estas e outras indagações, fruto de observação, experiência na 
área e leituras, foram se transformando em pontos de reflexão que só poderiam ser 
aclarados se transformados numa investigação criteriosa, passível de contribuir, ainda 
que modesta e parcialmente, para a ampliação de conhecimento em área de pesquisa. 

 

                                                      
* Para maior conhecimento quanto à criação do IPUSP ver os artigos “Situação e problemas da 

Psicologia como ciência” e “A Psicologia na restruturação da Universidade” escritos por A.L. 
Angelini e S.Pfromm Netto e publicados no jornal “O Estado de São Paulo” de 29/12/68 e 
12/01/69, respectivamente. Para uma breve história da Psicologia no Brasil ver E.C. Granja 
Psicologia: ciência e profissão. In: Contribuições ao estudo da leitura entre estudantes 
universitários. São Paulo, 1985. Dissertação (Mestrado) p.15-19. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Universidade e Produção Científica 

Vivemos numa sociedade em que o crescimento rápido se tornou 
fato consumado e desafio à capacidade humana de encontrar soluções que 
venham trazer a esse crescimento índices compatíveis de desenvolvimento. 

Face a esse ritmo acelerado de transformações, que se registram 
globalmente, depositamos nas organizações humanas nossas esperanças de que 
sejam capazes tanto de gerar mudanças quanto de se adaptarem a essas 
transformações com vistas à sua própria sobrevivência. 

De todas as organizações exige-se mobilidade face às condições 
ambientais vigentes, mas algumas delas foram especificamente criadas para 
desenvolver, induzir e favorecer a mudança . São as organizações que chegam à 
inovação como conseqüência do esforço na procura de soluções para os desafios 
do momento. Dentre essas organizações destacam-se as Universidades e os 
institutos de pesquisa e desenvolvimento. 

No passado, essas organizações produziram inovações capazes 
de responder a desafios na área da saúde e da engenharia. Hoje espera-se que 
gerem inovações para que não se acentuem os problemas que surgem em 
decorrência da explosão demográfica, educacional e da explosão da própria 
informação científica. 

No Brasil, empecilhos relacionados à própria tradição cultural 
interferiram na criação da Universidade e, nesse sentido, constitui organização 
relativamente nova em nossa cultura. A reforma de 1969 procurou definí-la 
quanto à sua inserção na sociedade, vinculando-a às atividades de 
desenvolvimento nacional e aproximando-a do planejamento tanto da Educação 
como da Ciência e Tecnologia (TARAPANOFF, 1981). 

Nesse sentido, sua contribuição é esperada, sobretudo, no 
desenvolvimento do ensino superior e da pesquisa científica que geram, por sua 
vez, o avanço da própria ciência. Do ponto de vista interno, ou seja, da própria 
Universidade, espera-se que se mostre suficientemente dinâmica para propor a 
modificação e a modernização de sua estrutura e objetivos, sempre que 
necessários. 

1.2  A atividade Científica na Universidade 

 



 14

As Universidades concorreram, em muito, para o avanço 
científico e tecnológico que observamos em nossos dias, bem como para a 
definição de valores "que bloqueavam o conhecimento positivo e a intervenção 
racional sobre as forças da natureza, da personalidade e da sociedade" 
(FERNANDES, 1975, p. 249). 

Cabe lembrar, no entanto, que a ciência nasceu fora da 
Universidade que, ainda no século XVIII, se mostrava presa a um papel 
essencialmente educacional, preocupada com o preparo daqueles que atuariam na 
política, no serviço civil e nas diversas áreas do desempenho profissional, 
deixando pouco espaço para a indagação cientifica e, conseqüentemente, o 
desenvolvimento da ciência. Apenas em alguns países, em particular a França, a 
atividade científica encontra, no século XVIII, espaço definido junto a órgãos 
públicos. 

No entanto, é no início do século XIX, na Alemanha, que a 
ciência terá posição assegurada, decorrente da própria filosofia adotada pela 
Universidade germânica que via na pesquisa científica uma das tarefas básicas da 
Universidade. O sucesso obtido com a implantação desta doutrina permitiu que 
ao final do século passado a Universidade Alemã detivesse claramente a 
liderança intelectual atraindo estudiosos de todos os países. A implantação da 
atividade de pesquisa se fez através da atribuição de um novo papel aos 
professores catedráticos, responsáveis, cada um deles, por uma disciplina 
científica. Os alunos, mediante orientação, desenvolviam a pesquisa determinada 
e, através dessa prática, eram preparados para serem futuros pesquisadores 
(GOLDEMBERG, 1988). 

O reconhecimento do mérito acadêmico, enquanto pesquisador, 
era o critério fundamental na escolha dos catedráticos visando assegurar que os 
cargos fossem, assim, ocupados por cientistas de valor. A atribuição de mérito 
era conferida ao pesquisador com base na avaliação das publicações do 
candidato, de forma que se tornou uma exigência, para aqueles desejosos de 
ascender à carreira, desenvolverem pesquisas e publicarem seus resultados. 

Este modelo apresentou, com o passar do tempo, limitações que 
impediram a sua plena aplicação e que iriam dificultar, no século XX, que a 
Universidade acompanhasse a ciência moderna. 

As cátedras estavam associadas à estrutura curricular e a criação 
de novas disciplinas, que contemplassem novas especialidades, era cerceada não 
permitindo a expansão do conhecimento, que decorria do próprio 
desenvolvimento científico alcançado. 

A Universidade germânica, dada a liderança intelectual que 
manteve, foi transplantada para vários países que adaptaram o modelo alemão de 
universidade com o objetivo de atender à natureza de seus povos e instituições 
sociais. O que se procurou enfatizar é que Fichte e Humboldt projetaram uma 
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Universidade para solucionar os problemas nacionais da Alemanha, àquela época 
muito atrasada industrialmente. O que parece incontestável é que "para tanto 
muito contribuiu o 'dogma', aos poucos desfeito com o tempo, da unidade da 
ciência e do ensino (REIS, 1977, p. 1255). 

Assim várias eram as nações preocupadas em oferecer, em suas 
Universidades, um ensino de qualidade mas também desejosas de transformar 
essa mesma universidade em polo de formação de pesquisadores altamente 
qualificados. 

A ciência norte americana sofreu grande influência germânica 
em seu sistema de pós-graduação, mas a Universidade, em si, não integrou o 
modelo alemão como um todo (BEN-DAVID, 1972). 

Dessa forma, novas áreas do conhecimento - que constituíam 
fronteiras da ciência - encontraram espaço para desenvolvimento nos EUA, os 
quais criaram, em suas Universidades, um sistema igualmente baseado em 
mérito, porém mais flexível e adequado à realidade da ciência , o que possibilitou 
grande expansão no desenvolvimento da pesquisa. 

O que até aqui expusemos já nos permite confirmar que a 
Universidade brasileira é, portanto, instituição novíssima em nossa cultura, se 
comparada com algumas européias aqui apontadas e outras, centenárias, tais 
como a Università degli Studi di Bologna, na Itália, cuja criação constituiu passo 
importante dado pelos intelectuais do século XII" para trazer os conhecimentos 
para o lado de fora dos muros da Igreja, embora todo o saber da época fosse 
ainda profundamente marcado pela religião" *. 

Em nosso país, o desenvolvimento científico surge tardiamente 
e, tal como na Europa, não foi prontamente acolhido na universidade, o que 
redundou na ausência, em nossas instituições, de uma tradição científica e de um 
projeto voltado para o desenvolvimento do ensino, complementado pelo 
conhecimento científico necessário à prática da investigação. 

Assim, o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil 
desenvolve-se de forma lenta e irregular considerando a sua natureza de país 
colonizado, de marcada dependência econômica e cultural e a tendência, por 
parte da metrópole, por empreendimentos econômicos imediatistas, de caráter 
extrativista. Acrescente-se ainda a forte pressão cultural imposta por um governo 
autoritário responsável pela implantação de "um pensamento imediatista e uma 
cultura retórica-literária"(MOTOYAMA, 1984, p. 7). 

Seria demais pretender que, diante deste quadro político, 
econômico e cultural vigente no período colonial, a ciência fosse compreendida 
como um caminho a ser seguido para a transposição dos desafios impostos pelo 

                                                      
*   Há 800 anos nascia a universidade. O Estado de S.Paulo, 30 de nov. 1989, p.2 
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atraso industrial, econômico e cultural do país. Assim é que os primeiros passos 
para a institucionalização da ciência no país só se darão no início do século XIX, 
com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Só então tem 
início a criação de algumas instituições de cunho científico e tecnológico bem 
como surgem alguns estabelecimentos de ensino superior no Rio de Janeiro e na 
Bahia, porém isolados. Estas instituições caracterizam-se por difundir a cultura 
dominante da metrópole e voltam-se para a formação de médicos, militares e 
juristas, profissionais necessários à solução dos problemas imediatos 
relacionados à saúde, à defesa do Estado e à organização e administração 
públicas. 

Ensino e pesquisa trilhavam caminhos diferentes e a ciência 
buscou acolhida fora do âmbito das escolas superiores, junto aos institutos de 
pesquisa, observatórios e museus, de objetivos igualmente pragmáticos mas já 
preocupados com a formação de novos cientistas, capazes e interessados em se 
integrarem e participarem da comunidade científica local e internacional. A 
formação desses novos cientistas era realizada através de "cursos de 
aperfeiçoamento, de que é exemplo brilhante o mantido pelo Instituto Oswaldo 
Cruz e estágios em instituições científicas junto de mestres consagrados" (REIS, 
1977, p. 1256). 

Como exemplos bem sucedidos desses institutos pioneiros, 
criados para resolver problemas ligados ao combate de endemias, epidemias e 
doenças vegetais, que ameaçavam o bem estar social e o desenvolvimento da 
agricultura, encontram-se o Instituto Agronômico de Campinas (1887), o Instituto 
Butantã (1899) ambos em São Paulo e o Instituto Sorológico de Manguinhos, no 
Rio de Janeiro, depois Instituto Oswaldo Cruz (1900). 

A formação obtida nesses Institutos eram bem diferente daquela 
obtida nas faculdades, não só pela profundidade do ensino ministrado nas áreas 
específicas (entomologia, microbiologia, entre outras) "mas também pela 
convivência com os pesquisadores e a possibilidade de construir, por esse 
contato, a desejada atitude científica"(REIS, 1977, p. 1256). 

O trabalho de formação de pesquisadores desenvolvido nessas 
instituições, ante-universitárias ou extra-universitárias permite que retiremos de 
sua experiência pontos para reflexão e sugestões para aprimoramento e amplitude 
da formação atual de nossos cientistas nas universidades (REIS, 1977). 

Paralelamente à criação desses Institutos, verificamos que, no 
período de 1808 a 1899 foram criados apenas quatorze estabelecimentos de 
ensino superior enquanto durante a primeira república (1890-1929) são criados 
mais sessenta e quatro novos estabelecimentos (GRACELLI & CASTRO, 1985). 

Ao final do século passado e início deste são criadas as escolas 
politécnicas, de minas e escolas superiores de agricultura e de farmácia que, 
mesmo se valendo de uma tecnologia importada, precisavam se apoiar em uma 
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formação científica sólida e despertar o gosto pela pesquisa. Segundo DURHAM "o 
ensino superior brasileiro sofreu, nesse período, uma ênfase crescente numa 
formação tecnológica que exigia uma base científica adequada (1986, p. 2005). 

Na década de 20 constatamos um cenário marcado pela luta em 
prol da modernização cultural e sócio-política do país. Manifesta-se, desde já, 
entre os intelectuais da época, a preocupação e a elaboração de proposta visando 
a reformulação total do sistema educacional brasileiro. 

Era preciso abrigar a pesquisa de forma estável na medida em 
que os institutos de pesquisa dependiam do apoio do Estado e conseqüentemente 
estavam sujeitos a suas vicissitudes e à utilidade prática imediata dos estudos que 
empreendiam. Era imperativo promover a formação do futuro pesquisador que 
até então não encontrava espaço adequado nas escolas voltadas para a formação 
de profissionais liberais. 

A proposta de criação de verdadeiras universidades e não mais 
escolas superiores isoladas encontrará acolhida no ambiente de grande 
efervescência intelectual que se constitui na década de 30, quando se instaura no 
Brasil um novo modelo de desenvolvimento econômico e social, causado pelo 
surto de industrialização. Não se tratava mais de um modelo aglutinador de 
várias escolas profissionais autônomas mas na criação de um centro voltado para 
a elaboração, ensino e disseminação da ciência (DURHAM, 1986). 

A Reforma Educacional Francisco Campos de 1931, decretada 
no governo provisório de Getúlio Vargas regulamentará a criação das 
Universidades com vistas a estabelecer um controle prévio das propostas e 
iniciativas que já vinham se desenvolvendo no período anterior à instauração do 
regime autoritário. Ainda que do ponto de vista teórico fosse realçada a idéia de 
uma Universidade voltada à formação altamente qualificada de profissionais e 
cientistas, na prática, "predominava uma ideologia centralizadora, autoritária e 
imediatista, cujos interesses políticos impediram que se privilegiasse a pesquisa 
científica no âmbito universitário" (PRAZERES, 1989, p. 10). 

A criação da Universidade de São Paulo, em 1934, constitui a 
primeira iniciativa bem sucedida de instaurar a atividade de pesquisa na 
universidade. 

Sua estrutura, "realizando um compromisso entre a velha 
tradição das escolas profissionais e as novas idéias, parece ter sido mais viável 
naquele momento e acabou servindo como modelo para todas as demais" 
(DURHAM, 1986, p. 2006). 

É importante acrescentar que, apesar dos educadores da Escola 
Nova emprestarem grande ênfase ao papel da pesquisa na Universidade, a 
Universidade de São Paulo não foi organizada como um centro de pesquisa mas 
estruturada em função do ensino. "A Universidade, no começo, foi pensada para 
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ser formadora do pessoal que iria exercer funções superiores tanto no magistério 
como dentro da administração estatal ..." (QUEIROZ, 1994, p. 11). 

Ainda assim, em função de outros fatores que não estavam 
diretamente ligados ao modelo da estrutura organizacional da universidade, a 
pesquisa, enquanto prática acadêmica, encontrou, na Universidade de São Paulo, 
espaço propício ao seu desenvolvimento. 

Ao final da década de 50 o modelo implantado parecia não mais 
atender aos desafios propostos pela sociedade brasileira cuja demanda por ensino 
superior era cada vez maior em função do próprio processo de industrialização e 
urbanização do país (CUNHA, 1983). 

Assim é que se manifesta um movimento de reforma 
universitária cuja ênfase recai novamente no problema do ensino, mais do que na 
pesquisa. Fala-se novamente em reformar a universidade e as propostas 
colocadas "constituem, em grande parte, uma retomada das idéias de 20, 
modificadas pela influência da organização das universidades americanas" 
(DURHAM, op. cit., p. 2009). 

1.3 A Pós-Graduação e a institucionalização da pesquisa nas 
Universidades 

Nos anos 50 ocorre, tal como na década de 20, um novo 
movimento em prol da reformulação do sistema educacional brasileiro, que será 
responsável pela ampliação do ensino médio e igualmente colocará em discussão 
a reforma universitária. 

A Universidade brasileira dos anos 30, constituída por um 
aglomerado de escolas superiores, é posta em crise nos anos 50 na medida em 
que seu padrão compartimentalizado é considerado fator de desorganização, de 
desperdício de verbas já insuficientes e incompatível com as exigências de uma 
sociedade em mudança, com demanda crescente por ensino superior, em 
contraposição a número limitado de vagas. A instituição da cátedra constitui 
outra crítica fundamental em função do poder centralizado pelo catedrático, 
inviabilizando as tentativas de criação de uma carreira universitária aberta e 
estável e "tornando-se fonte permanente de insatisfação e insegurança para a 
maioria dos docentes" (DURHAM, 1986, p. 2009). Os cursos tradicionalmente 
oferecidos são considerados estanques e inadequados para a era de transformação 
científico-tecnológica que a sociedade brasileira atravessa. 

Assim, culpa-se a universidade por deficiências que não são 
dela, propriamente falando, mas que têm sua origem na "escola superior" e que 
se agravam porque a estrutura conglomerada concorre para ativar e multiplicar os 
seus efeitos negativos (FERNANDES, 1975). 
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Fala-se então em reforma quando o que se pretende é realmente 
organizar a Universidade e dar-lhe condições para criar a tecnologia necessária 
ao desenvolvimento da indústria nacional e romper com uma tradição de 
inexistência de investigação, indispensável à formação do espírito crítico e à 
capacidade de reflexão. 

Para sanar os problemas diagnosticados são formuladas 
propostas e, assim, em substituição à cátedra propõe-se a formação de 
departamentos, a instituição da carreira em função da ascensão pela titulação 
acadêmica e uma nova estrutura baseada na criação de institutos básicos 
correspondentes às diversas áreas do conhecimento e reunindo o conjunto de 
professores de disciplinas afins. 

Todos os alunos deveriam passar pelos Institutos para receber 
formação humanística e científica (currículo básico) e somente depois continuar 
seus estudos nas escolas profissionais (currículo profissionalizante) ou, 
permanecerem nos próprios institutos. 

A criação da Universidade de Brasília, através do projeto 
elaborado por Darcy Ribeiro, aluno e colaborador de Anísio Teixeira, vem 
concretizar o modelo idealizado que era, por sua vez, uma edição melhorada e 
ampliada da experiência que o próprio Anísio Teixeira havia iniciado na 
Universidade do Distrito Federal, sem sucesso. 

Este modelo inovador de universidade gerado, nos seus 
primórdios, em período de efervescência cultural e política, não encontrou, na 
década de 60, clima receptivo e o regime autoritário e centralizador então vigente 
impôs inúmeras restrições à sua implantação e impediu que a idéia original 
prevalecesse, o mesmo ocorrendo com o conjunto das propostas em prol da 
Reforma Universitária (DURHAM, op. cit.). 

É preciso lembrar que a Universidade de Brasília, apesar de se 
fundamentar em projeto inovador, é ainda planejada com ênfase total no ensino. 
Nas noventa e sete páginas que constituem o plano, não é feita nenhuma 
referência mais explícita à organização da pesquisa. Assim, a pesquisa "continua 
a ser concebida como uma espécie de atividade espontânea ou sub-produto que 
brota do próprio ensino" (DURHAM, 1986, p. 2010). 

Ainda na década de 60 é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (20/12/61) regulamentando a estrutura do sistema de 
ensino brasileiro. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação já podemos antever, 
ainda que de forma embrionária, a criação dos cursos de pós-graduação. É 
importante registrar que nessa ocasião, mais precisamente, até 1965, já estavam 
em funcionamento, segundo levantamento da CAPES, 96 cursos de pós-graduação 
propriamente ditos e 286 cursos de aperfeiçoamento e especialização (MACIEL, 
1967). 
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Outra fonte nos informa que em 1965 já se encontravam em 
funcionamento no país 26 cursos de mestrado e 10 de doutorado (SPAGNOLO & 
GÜNTER, 1986). 

Na década de 60 assiste-se ainda a um envolvimento do governo 
federal no desenvolvimento da pós-graduação demostrado através da alocação 
crescente de verbas para a criação de infra-estrutura para a pós-graduação; a 
criação do FUNTEC, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, especificamente 
voltado para o financiamento de programas de pós-graduação; a liberação de 
verbas para bolsas de estudo e intercâmbio entre profissionais brasileiros e 
estrangeiros (BRANDÃO, 1977). A preocupação governamental com a pós-
graduação também se efetiva na criação do Conselho Nacional de Pós-Graduação 
no qual participavam, entre outros, dois ministros de Estado e cinco reitores 
(Decreto 73411 de 04/01/74). 

As razões que motivaram essa preocupação e interesse com a 
pós-graduação podem ser buscadas no próprio parecer 977/65 (BRASIL. MEC). O 
termo de abertura desse parecer deixa entender que os cursos de pós-graduação 
até então existentes não estavam sendo considerados na medida em que o 
ministro falava em 'implantar a pós-graduação" e não reformá-la. 

A graduação, naquele parecer, é considerada insuficiente para 
atender às necessidades de formação. A expansão do conhecimento científico, a 
diversidade de interesses de formação do alunado, nem sempre coincidente com 
um aprimoramento na formação científica, exigia a criação de mais uma etapa no 
ensino superior, onde esses objetivos pudessem ser alcançados. O parecer 
justificava ainda a pós-graduação com base nas exigências colocadas pela 
expansão na indústria brasileira com uma demanda cada vez maior por 
"profissionais criadores, capazes de desenvolver novas técnicas e processos"... 
(p. 129) e a necessidade de que, tal como se encontra, "o sistema não dispõe de 
mecanismos capazes de assegurar a produção de quadros docentes qualificados" 
(p. 130). 

Diante do quadro exposto, caberá à pós-graduação o alcance dos 
seguintes objetivos: 

a) Formar professores competentes para atender à expansão 
quantitativa do ensino superior assegurando, 
concomitantemente, a elevação dos atuais níveis de 
qualidade; 

b) Estimular o desenvolvimento da pesquisa científica através do 
preparo de pesquisadores; e 

c) Garantir a capacitação de técnicos e especialistas de alto 
padrão para atender às necessidades do desenvolvimento 
nacional nos seus diversos setores (p. 130). 
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HAMBURGER (1980) complementa esta exposição de motivos 
através de análise acurada da pós-graduação, na qual introduz alguns elementos 
que justificam a sua implantação naquele momento, em particular. Por um lado, 
técnicos e economistas, responsáveis pelos grandes projetos governamentais, 
vinham encontrando dificuldades no recrutamento de pessoal para desenvolver, 
com competência, esses mesmos projetos. Havia portanto uma carência, ao 
menos em determinadas áreas, de técnicos de alto nível ou mesmo especialistas. 

O segundo fator apontado por Hamburger em sua análise diz 
respeito a expansão quantitativa que o próprio governo federal pretendia 
imprimir ao ensino superior. Para tanto, era preciso expandir o número de 
professores de forma a permitir a absorção da demanda bem como elevar o nível 
de qualidade do ensino superior. Esta dupla vinculação talvez explique porque, 
segundo HAMBURGER (1980, p. 83), a pós-graduação foi - dentre os vários 
empreendimentos educacionais da época - o mais bem sucedido. "Por um lado 
estava vinculada ao desenvolvimento econômico; por outro, fazia parte da 
política educacional do fim da década de 60, que tinha forte influência 
estrangeira (são desta época os acordos MEC-USAID)". 

A própria denominação "pós-graduação" pode ser explicada em 
função dessa forte influência, se pensarmos que em nossa tradição prevaleceu o 
termo "formar " em oposição a graduar (REIS, 1977). 

Assim, a leitura daquele parecer deixa entender que o que se 
pretendia não era a implantação apenas da pós-graduação mas sobretudo de um 
modelo definido de pós-graduação (BRANDÃO, 1977). 

Ainda que as experiências pioneiras de pós-graduação tenham se 
inspirado em diferentes modelos, ora de tradição européia, como na Universidade 
de São Paulo, ora de inspiração norte-americana, como no Instituto Tecnológico 
da Aeronáutica e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o modelo de 
inspiração da pós-graduação oficialmente implantado no Brasil "tem sua origem 
próxima na própria estrutura da Universidade norte-americana ..." (Parecer 
977/65, p.125-26). 

Esse modelo introduzido no país com a Reforma de 1968, é uma 
visão conservadora do projeto originalmente elaborado por Darcy Ribeiro 
"despido dos aspectos considerados indesejáveis pelo regime autoritário: 
democracia e participação internas, orientação nacionalista e autonomia 
institucional" (VEIGA, 1985, p. 95). 

A Reforma do Ensino Superior (Lei 5540/68) definiu a estrutura 
universitária de caráter central como a mais adequada, associou o ensino à 
pesquisa através da estrutura departamental e da extinção das cátedras e 
estabeleceu maior controle do governo federal sobre as Universidades, através da 
ampliação do poder de decisão de órgãos federais como o Conselho Federal de 
Educação, o Ministério da Educação e Cultura, entre outros. 
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A Reforma de 1968 institucionalizou a pós-graduação no país, 
distinguindo-a segundo a classificação de pós-graduação sensu stricto e sensu 
lato. Esta abriga os cursos realizados após a graduação a título de 
aperfeiçoamento e especialização e de objetivos, portanto, técnico-profissional; 
aquela abriga cursos voltados para a formação do pesquisador, do técnico de alto 
nível e à capacitação docente. 

Em que pesem as restrições encontradas no desenvolvimento do 
ensino e da pesquisa, pois que a adoção de um modelo estrangeiro não se faz 
impunemente, a pós-graduação apresentou crescimento significativo e, em 
apenas dez anos, os cursos passaram de pouco mais de uma centena, a quase mil* 
. 

É preciso ressaltar que este crescimento não se originou tanto de 
uma dinâmica interna ao Sistema de Ensino Superior mas foi induzido por 
agências governamentais, de nível estadual ou federal, criadas com a finalidade 
de fomentar o desenvolvimento da ciência e tecnologia. 

A criação da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal do 
Ensino Superior (CAPES) e do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) em 1951, 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) 
gerenciado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e, a 
partir de 1971, pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) em muito 
contribuíram para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país, que 
aparece a partir de 1973, como prioridade nos Planos Básicos de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT) do país. Ainda em 1973 
constatamos a criação do Plano Institucional de Capacitação Docente (PICD) e a 
elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG). 

O Plano Institucional de Capacitação Docente** vem cumprindo 
papel importante na formação pós-graduada de docentes em exercício no ensino 
superior, através da concessão de bolsas de estudos. 

A regulamentação da pós-graduação pelo Conselho Federal de 
Educação (CFE) e seu controle pela CAPES, entre outros pontos, exige a titulação 
dos docentes para fins de credenciamento dos programas de pós-graduação e 
estabelece ainda a avaliação dos cursos oferecidos através da produção científica 
dos docentes envolvidos. 

Verificamos, assim, que tanto a CAPES como os demais órgãos 
governamentais exercem seu papel de fora da universidade, desconhecendo os 
                                                      
*   Em 1969 havia 135 cursos de pós-graduação que passaram para 462 em 1972, 764 em 

1976 e 974 em 1979 (SPAGNOLO & GÜNTHER, 1986, p. 1644). 
**  Em 1994 a CAPES promoveu um levantamento global no país das condições de formação e 

de produção científica, cujos resultados deverão ser conhecidos em 1995. O antigo PICD 
passou a ser PICOT, incluindo a formação em pós-graduação dos vários técnicos de 
formação superior, que completam os quadros da Universidade. 

 



 14

próprios entraves e as restrições da estrutura universitária, na medida em que 
estabelecem contato direto com os estudiosos*** . Se este procedimento tem 
aspectos positivos vale lembrar que facilita, por outro lado, que a universidade se 
isente do compromisso de organizar, carrear recursos e avaliar o seu próprio 
desempenho. 

A avaliação de um curso de pós-graduação para apresentar 
resultados de interesse para o desempenho acadêmico e cumprir o compromisso 
para com a sociedade que a mantém, precisa fugir ao nível de generalidade ou 
produtivista que muitas vezes acompanha as análises realizadas. É preciso que a 
essa avaliação seja igualmente incorporada a história da própria instituição objeto 
de estudo, de forma que, aos dados coletados, se empreste significado. 

Nesse sentido, parece oportuno obter dados que permitam 
avaliar um aspecto do curso de pós-graduação do IPUSP, qual seja, a produção 
científica nele gerada, particularmente as dissertações e teses apresentadas no 
período 1980-89. 

Neste período, quando o sistema implantado com a Reforma 
Universitária já se encontra estabilizado quanto à expansão de suas áreas de 
concentração, é necessário que se investigue que conclusões podem ser extraídas 
da pesquisa realizada na área, a fim de que se estabeleça uma base mais sólida 
sobre a qual se possa construir a pesquisa futura ou ainda por se fazer. 

LIGHT & PILLEMER (1984) ressaltam que o conhecimento 
acumulado em determinada área de estudo não se torna proveitoso até que 
alguma sistemática ou síntese seja aplicada a este conhecimento. Estes autores 
afirmam que uma revisão das pesquisas realizadas em determinada área deve, 
mais do que apontar os aspectos considerados novos, identificar os pontos 
críticos e estimular a melhoria das atividades e programas de pesquisa. Este 
procedimento permite que se ofereça, aos recém-chegados à área e àqueles que 
não são especialistas, um quadro amplo da situação da pesquisa. 

O conhecimento sobre a pesquisa em Psicologia no país não foi 
ainda suficientemente explorado e, como apontam LIGHT & PILLEMER, conhecer 
mais determinada área requer revisão sistemática do que foi objeto de estudo na 
pesquisa já realizada. Os cursos de pós-graduação em Psicologia, enquanto 
centros de iniciação e desenvolvimento científico em nosso meio, determinam 
em parte o desenvolvimento da ciência psicológica através dos estudos 
sistemáticos que empreendem. Assim, o exame da produção científica do curso 
de pós-graduação do IPUSP no decênio 1980-89 pode apontar para algumas 
tendências identificadas a partir da análise dos trabalhos de grau apresentados. 

                                                      
*** As agências estatais de financiamento do país vêm assumindo o papel de principais fontes 

de recursos para a pesquisa universitária (RIBEIRO, 1986) 
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1.4 Produção Científica em Psicologia 

Como no presente estudo se examinaram características das 
dissertações e teses apresentadas no curso de pós-graduação do IPUSP, valendo-
se, para tanto, da análise de conteúdo, este capítulo tem por objetivo trazer 
informação sobre trabalhos de interesse relevante para o assunto. Assim, será 
apresentada uma visão breve da produção científica em Psicologia no Brasil, e, 
tendo em vista o período aqui considerado, serão focalizados principalmente 
aqueles estudos produzidos na década de 80. 

A despeito do caminhar por vezes lento, e com empecilhos e 
entraves a ultrapassar, o desenvolvimento da pesquisa psicológica no Brasil tem 
se mostrado contínuo, e tem tornado possível uma compreensão mais ampla do 
comportamento e dos processos mentais. 

A consulta, ainda que rápida, aos trabalhos apresentados em 
eventos realizados no país permite constatar a preocupação constante com a 
produtividade e a melhoria da qualidade da pesquisa realizada, e revela a forte 
associação que esta qualidade mantém com o padrão de formação, treinamento e 
atualização dos psicólogos. 

As análises sobre o estado atual da pesquisa psicológica no 
Brasil, ainda que se mostrem favoráveis em relação a padrões alcançados em 
décadas anteriores, apontam, no entanto, para um crescimento aquém do 
esperado, considerando-se o número de professores na área e seu desejável 
envolvimento na produção de novos conhecimentos.  

Segundo PFROMM NETTO (1992, p. 109) o Brasil conta com 
cerca de 70 mil psicólogos, dos quais "três mil estão em atividade nos cursos de 
graduação e perto de duzentos compõem os quadros docentes dos cursos pós-
graduados" (p. 109). No entanto, segundo este autor, não chegamos a alcançar o 
índice de pelo menos um artigo-relatório de pesquisa por ano per capita. CASTRO 
(1986) ao estudar a produção científica no Brasil em Psicologia, assinala que nas 
seis instituições de pós-graduação mais produtivas do pais a produção anual per 
capita, em 1982, era de dois a três artigos, mas nem todos de pesquisa, daí a 
divergência de dados. 

A questão das limitações da produção científica em Psicologia, 
quanto à sua qualidade e quantidade, está presente na literatura atual e é 
vinculada à questão da formação. Boa parte dessas limitações é atribuída à 
formação insuficiente, e da qual advém a pouca familiaridade do estudante, 
futuro psicólogo, no trato com a pesquisa e que resulta, mais tarde, em nenhum 
envolvimento com a produção do conhecimento científico. 

Após a regulamentação dos cursos de Psicólogo, em 1962, 
presencia-se a uma proliferação de cursos de Psicologia mal estruturados e 
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desprovidos dos recursos indispensáveis à boa qualificação: faltam docentes 
qualificados e com experiência em pesquisa científica, os acervos bibliográficos 
são precários, há falta de laboratórios e de ambientes adequados à 
experimentação. Esses entraves parecem persistir nas instituições de curso 
superior, mesmo decorridas três décadas. 

A escassez de produção científica já era apontada por PFROMM 
NETTO (1981) ao afirmar que "o número de pesquisas realizadas e divulgadas 
longe está de corresponder aos extraordinários aumentos do número de cursos de 
Psicologia e dos quadros docentes, ou de psicólogos registrados". Sabe-se que 
em 1983 havia 84 cursos de graduação em Psicologia no Brasil, mas em 1992 
estes já eram em número de 107 (WITTER et al., 1992b; GONÇALVES, 1993). 
Em 1993 este número já era de 113, conforme dados de Conselho Federal de 
Psicologia (YUKIMITSU, 1993). Quanto aos cursos de pós-graduação, ao final da 
década de 80 havia 23 cursos de mestrado, oferecidos por 16 instituições, e 10 
cursos de doutorado, em cinco instituições (MATOS, 1991). De acordo com o 
catálogo da ANPEPP (1994) estavam inscritos na entidade (portanto eram cursos 
credenciados na CAPES) cursos/programas de 19 Universidades, que oferecem 31 
programas de mestrado e 13 de doutorado. 

MATOS (1982, 1991) em sua avaliação retrospectiva do 
desenvolvimento da ciência psicológica na década de 80, aponta para o número 
de cursos de pós-graduação existentes no país e correlaciona a baixa 
produtividade científica à formação insuficiente que se fornece aos alunos nos 
cursos de graduação, que privilegiam as aulas teóricas e não envolvem o aluno 
em atividades de pesquisa a título de iniciação. Os dados de GONÇALVES (1993) 
mostram que efetivamente a pesquisa quase não tinha espaço nos currículos de 
Psicologia dos cursos nacionais 

A ausência de um instrumento bibliográfico, que controle a 
produção na área e a divulgue, torna esta produção, se escassa, igualmente 
isolada, impedindo o intercâmbio entre pesquisadores e entre instituições, e 
dificultando a integração das áreas de estudo (GRANJA, 1986). 

Tendo apresentado alguns aspectos que caracterizam a produção 
científica em Psicologia no Brasil, serão apontados a seguir trabalhos específicos, 
voltados para o estudo da literatura produzida na área, com destaque para aqueles 
que incluiram, em sua análise, trabalhos de grau. 

WITTER (1986) estudou a produção dos cursos de pós-graduação, 
na década de 70, em termos de dissertações de mestrado e teses de doutorado, 
procedendo a um levantamento de caráter nacional, a partir do que se achava 
arrolado nos Catálogos do Banco de Teses da CAPES, na seção de Psicologia, 
tendo constatado a existência de 50 teses de doutorado e de 230 dissertações de 
mestrado, e apontado para a baixa produtividade da área, comparada ao que se 
faz em países mais avançados. Para a autora isto reflete uma ausência de tradição 
de pesquisa, falta de recursos e outras variáveis. Verifica que as instituições 
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responsáveis por essa pequena produção limitam-se à região sul, o que evidencia 
uma irregularidade em termos de atendimento às necessidades do país. Lembra 
que a concentração de cursos de pós-graduação na região sul talvez seja 
responsável pela aparente hegemonia na produção científica a nível de 
doutorado. 

BUENO (1986) procedeu à revisão dos estudos do comportamento 
animal no Brasil na década de 70, publicados em artigos de periódicos 
científicos, teses e resumos de comunicações. Verificou a presença de estudos 
sobre aprendizagem, sobre padrões de comportamento do tipo exploratório, e do 
repertório comportamental como variável dependente. 

MATOS (1982, 1988) confirma os dados de WITTER (1986), ao estudar 
a década de 80, e constatar que a produção nacional em psicologia é  

reduzida (1,5 % das pesquisas científicas nacionais), esporádica e está muito 
aquém das demandas do país. Considera a produção da década de 80, tal como 
Witter, mal distribuída geograficamente, e especialmente localizada nos 
programas de pós-graduação. Aponta, como problemas associados à 
centralização da pesquisa na pós-graduação, a instabilidade, a endogenia, e o 
crescimento acelerado desses cursos. 

ANGELINI & AGATTI (1987) analisam as dissertações e teses 
defendidas no IPUSP no período de 1971 a 1984 nas quatro áreas de 
concentração, destacando o estabelecimento de linhas de pesquisa, a partir de 
1980, para delimitar a amplitude dos temas a serem investigados. Estas linhas, 
quando observadas, "permitem uma caracterização das preocupações atuais em 
termos de pesquisa e, simultaneamente, indicam o rumo destas atividades para o 
futuro próximo" (p. 37). Analisam ainda as comunicações científicas 
apresentadas na SBPC (encontros anuais), para ter uma idéia da dinâmica 
contemporânea da investigação psicológica no Brasil, de 1971 a 1984. Verificam 
que dois terços das pesquisas realizaram-se no Estado de São Paulo, com 
predominância da USP, que contribuiu com 29% da produção nacional, e 
destacam a ausência da iniciativa particular no campo da pesquisa. 

FREITAS,L.C.(1987) examinou os estudos desenvolvidos no Brasil 
na área da Análise Experimental do Comportamento aplicada à Educação. Os 
dados são coletados a partir de reuniões científicas, periódicos, teses, 
dissertações, e outras, no período de 1961 a 1982. Examina esses trabalhos, 
classificando-os por tipo de delineamento e temática , fontes pesquisadas, entre 
outras características. Constata boa freqüência e estabilidade da produção na área 
da AEC aplicada à Educação, presente em maior número em periódicos e 
trabalhos de grau, e concentrando-se no Estado de São Paulo. Apenas um terço 
dos registros obtidos (N = 319) é gerado na área educacional, predominando o 
delineamento experimental e os estudos descritivos. 
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CAMINO & SCHLIEMANN (1988) analisaram a produção da pós-
graduação em Psicologia no Brasil de 1983 a 1988. Em um quarto dos trabalhos, 
verificaram a existência de linhas de pesquisa antigas e consolidadas; em outro 
quarto dos trabalhos as linhas de pesquisa tinham criação mais recente; e 
finalmente, metade dos trabalhos era constituída por estudos, que representavam 
tentativas isoladas de análise, por parte dos pesquisadores. 

CARVALHO (1988) procurou conhecer as formas de atuação do 
psicólogo tendo analisado as atividades desempenhadas por 2200 profissionais 
da Psicologia em seu primeiro trabalho e naquele que exerciam por ocasião da 
pesquisa. Constatou que o número de atividades citadas por mais de 30% dos 
sujeitos varia muito pouco e que a atuação do psicólogo ainda se faz com pouca 
abrangência. 

TOMANIK (1992) analisou os resumos das pesquisas apresentadas 
nas reuniões da Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, nos anos de 1989 e 
1991, a partir dos resumos publicados nos anais da Sociedade, com o objetivo de 
verificar a situação da produção no Brasil e o grau de qualidade que essa 
produção apresenta, quando comparada ao ideário proposto pela comunidade 
científica. Constata que: o sujeito mais freqüente nas pesquisas de campo é o 
grupo de indivíduos; a divisão da Psicologia nas quatro áreas clássicas (Escolar, 
Clínica, Experimental, Social e Trabalho) já não corresponde aos campos de 
atuação dos profissionais de hoje; há maior concentração de pesquisas ligadas ao 
desenvolvimento ou aprendizagem; uma em cada dez pesquisas está voltada para 
a atuação profissional do psicólogo; todas as pesquisas apresentadas contaram 
com a participação de profissionais ligados às Universidades; os locais preferidos 
para a coleta de dados são aqueles de organizações formalmente constituídas. 

GUEDES (1992) realizou uma revisão bibliográfica sobre a 
atuação dos psicólogos, e utilizou, dentre outras fontes, dissertações e teses 
defendidas em programas de pós-graduação, a partir de 1980 (N = 171), que 
foram analisadas através de seus resumos. A autora, em sua análise, não 
focalizou o conhecimento produzido na área, mas o discurso sobre a atuação do 
psicólogo clínico, tendo constatado que a Psicologia Clínica parece estar se 
definindo como um modo de atuação, não restrito a uma área. 

WITTER e outros (1992a) procederam a levantamento da produção 
(aí incluídas 22 teses) entre 1980 e 1992, que focalizou a atuação e a formação 
do psicólogo na área Escolar. Concluiram que essa produção é limitada 
relativamente aos parâmetros internacionais, predominantemente feminina e de 
autor individual, majoritariamente publicada em anais e decorrente de 
dissertações e teses. Verificaram ainda que o Psicólogo Escolar vem atuando 
predominantemente na escola, em atividade clínica, com trabalho de assessoria e 
em equipes. 

RODRIGUES (1994) analisou quatro pesquisas, escolhidas entre 
aquelas apresentadas para obtenção de grau na área da Psicologia Social e do 
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Trabalho no IPUSP, entre 1985 e 1989. Verificou que as pesquisas trabalham com 
objetos que não foram definidos como empíricos, e também não foram assim 
considerados ao longo do desenvolvimento de cada uma das pesquisas, apesar da 
utilização de instrumentos que buscam dados empíricos, como entrevista e 
questionário. 

Como exemplo de trabalho semelhante realizado em outro país, 
podem ser citados CLARK e outros (1984), que analisaram as teses de doutorado 
sobre hipnose, aceitas por universidades norte-americanas no período 1923 a 
1980, tendo em vista o número crescente de teses nessa área nos últimos anos, e 
constataram que a maior parte destes trabalhos foi produzida na área da 
Psicologia, apresentando crescimento significativo nos anos 50 e mais acentuado 
nos anos 60 e 70. Dentre os assuntos mais estudados destacam-se: amnésia, usos 
médicos da hipnose (redução da dor e anestesia), respostas fisiológicas e 
regressão, entre outros. 

SELBY (1988), procedeu a uma ampla revisão das teses de 
doutorado em Psicologia do Esporte, apresentadas nos Estados Unidos de 1966 a 
1985, valendo-se da análise do conteúdo feita com base nos resumos desses 
trabalhos  
(N = 680), tendo constatado que: os principais constructos estudados foram 
Personalidade e Motivação; as principais estratégias de pesquisa utilizadas foram 
Levantamento e Quase-experimental; as teses de doutorado analisadas 
apresentam um quadro fragmentado e difuso, sugerindo a necessidade de estudos 
mais amplos e coordenados. 

LEHAY, HABECK & VAN TOL (1992) procederam a uma revisão das 
teses de doutorado sobre reabilitação, nos anos de 1988 e 1989, arroladas no 
Dissertation Abstracts International. O procedimento adotado pelos autores na 
revisão levou em consideração todas as dissertações cujo conteúdo fôsse 
relevante à área do aconselhamento voltado para a reabilitação do indivíduo, 
independentemente do programa ou disciplina a que o pesquisador estivesse 
filiado. Foram selecionados para análise de conteúdo 335 trabalhos tendo os 
autores constatado a presença de número significativo de estudos relacionados à 
deficiência e à reabilitação, provenientes de uma grande variedade de programas 
e de disciplinas. A revisão bibliográfica realizada se mostrou útil a educadores, 
pesquisadores e profissionais interssados em identificar o desenvolvimento da 
área e localizar estudos de interesse que podem não se encontrar à disposição se- 
não nesta forma de publicação. 

1.5 Objetivos 

Uma vez apresentados o tema e a justificativa para torná-lo 
objeto de estudo e a literatura, cabe estabelecer o objetivo deste trabalho, e as 
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indagações que serão formuladas. O propósito mais amplo do estudo é proceder a 
uma análise dos trabalhos de grau apresentados nas quatro áreas de concentração 
(Clínica, Escolar, Experimental, Social e Trabalho) do curso de pós-graduação 
do IPUSP no período de 1980 a 1989, com vistas a obter uma caracterização dessa 
produção científica, e, assim, chegar a um perfil do trabalho de pesquisa 
realizado pelos pós-graduandos naquele decênio. 

Neste sentido, são procuradas respostas para as seguintes 
perguntas: 

Item 1 - Como se comporta a produção científica (trabalhos de 
grau) apresentada pelos pós-graduandos do IPUSP, 
quanto ao seu crescimento, ao longo do decênio 
estudado? 

Item 2 - Qual a tipologia da pesquisa realizada no período? 

Item 3 - Quais as características dos sujeitos focalizados nos 
estudos, quanto à natureza, composição, sexo, faixa 
etária, nível sócio-econômico e possível patologia? 

Item 4 - Quais os delineamentos predominantes nas pesquisas de 
campo ou de laboratório, apresentadas nas quatro 
áreas de concentração? 

Item 5 - Quais os locais de coleta de dados utilizados com maior 
freqüência nas pesquisas de campo e de laboratório? 

Item 6 - Quais os temas da psicologia que receberam mais 
atenção dos pós-graduandos em seus estudos? 

Item 7 - Quais os instrumentos de pesquisa mais utilizados nas 
dissertações e teses e que constituem o material de 
coleta de dados utilizado pelos pós-graduandos em 
seus estudos? 

Item 8 - Quais as características dos pós-graduandos com dupla 
titulação no IPUSP quanto a: tempo médio necessário 
para obtenção do grau de mestre e de doutor; 
permanência desses estudantes nas áreas de 
concentração ao longo de sua vida acadêmica; 
utilização do mesmo tipo de metodologia no mestrado 
e no doutorado? 

Os objetivos apontados, uma vez alcançados, darão oportunidade 
a que se trace um perfil das preferências nas pesquisas realizadas no curso de 
pós-graduação do IPUSP, no período 1980-89. 
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2 Método 

Para melhor esclarecimento quanto à documentação que será 
objeto de análise, elemento importante para a compreensão desta pesquisa, faz-se 
necessário descrever alguns aspectos do curso de Pós-Graduação oferecido pelo 
Instituto de Psicologia. 

2.1 A Pós-Graduação e os trabalhos de grau apresentados no 
Instituto de Psicologia (1980-89) 

Ciência relativamente recente, cuja consolidação como disciplina 
autônoma data do século XIX, a Psicologia vem registrando, nos países mais 
desenvolvidos, crescimento significativo em sua literatura científica, o que 
tornou possível a expansão de suas áreas de aplicação e o desempenho de papel 
preponderante em diversos setores da atividade humana. Este desenvolvimento 
não apresenta um quadro uniforme e se distribui, tal como outras ciências 
empíricas, por grande número de áreas, campos de aplicação e especializações. 
Sua produção nos países avançados, se distribui entre milhares de publicações. 

Este estado atual da ciência psicológica está bem retratado na 
publicação Psychological Abstracts, tanto através de sua tabela de conteúdo em 
que as principais áreas de pesquisa se acham representadas, como através das 
listas de publicações científicas selecionadas para análise temática e incluídas 
naquele índice. Parte de literatura produzida, em termos de teses, aparece 
arrolada no Dissertation Abstracts International. 

No Brasil, a situação da Psicologia nas suas várias áreas de 
aplicação é bem diversa. A produtividade científica nacional apresenta pequeno 
crescimento se contraposta à extraordinária expansão dos cursos de Psicologia no 
país, sobretudo após a Lei no 4119 de 1962 que regulamentou os cursos de 
formação de psicólogo e o exercício da profissão no país. Até então, "apenas três 
ou quatro cursos de psicologia se achavam em funcionamento no Brasil" (PFROMM 
NETO, 1981, p. 268). 

A literatura científica na área é ainda bastante incipiente, 
contando a Psicologia com poucos periódicos de continuidade regular e 
obedecendo a padrões científicos, no que diz respeito ao aceite de contribuições e 
normas para publicação. 

Ao final da década de cinqüenta têm início na Universidade de 
São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, os primeiros cursos superiores exclusivamente 
destinados à formação em Psicologia e à profissão de psicólogo. 
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A nova orientação impressa aos cursos e o treinamento em 
pesquisa conferiram à Psicologia considerável desenvolvimento que pode ser 
confirmado através de numerosas teses apresentadas, bem como nos vários 
trabalhos científicos publicados*. 

Na Universidade de São Paulo, a Psicologia, passa a constituir 
uma unidade universitária em 1970 - o Instituto de Psicologia - conforme 
planejamento da Reforma Universitária. O Instituto é integrado pelas cadeiras de 
Psicologia, Psicologia Educacional e Psicologia Clínica, então existentes na 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e passa a contar, em sua estrutura 
organizacional, com quatro departamentos: Departamento de Psicologia da 
Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade, Departamento de 
Psicologia Clínica, Departamento de Psicologia Experimental e Departamento de 
Psicologia Social e do Trabalho, este último formalmente criado com a Reforma 
Universitária. É esta mesma Reforma Universitária responsável pela 
reformulação dos cursos de pós-graduação com mestrado e doutorado ampliando 
e diversificando o ensino e a pesquisa. 

Já a partir de 1970 foram autorizadas a funcionar, a nível de 
mestrado, as áreas de Psicologia Escolar e Psicologia Experimental, e em 1974 
estas mesmas áreas passam a oferecer cursos de pós-graduação, a nível de 
doutorado. 

As atividades de pós-graduação em Psicologia Clínica tiveram 
início no primeiro semestre de 1975, a nível de mestrado, e em 1982, a nível de 
doutorado. 

A Psicologia Social e do Trabalho, como área de concentração 
foi autorizada para funcionar, a nível de mestrado, a partir de 1976 e, a partir de 
1988, a nível de doutorado. 

As Tabelas 1, 2 e 3 foram compostas tendo por base os relatórios 
anuais das quatro áreas de concentração anteriormente apontadas e enviadas à 
CAPES, para fins de acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas 
no curso de pós-graduação do Instituto de Psicologia. A leitura dessas tabelas 
permite conhecer o corpo docente alocado nas diversas áreas de concentração, o 
número de alunos matriculados ao longo do período a ser estudado bem como o 
número daqueles que obtiveram titulação. 

                                                      
* Para maior conhecimento dos trabalhos e pesquisas produzidos naquele período, sobretudo 

na Universidade São Paulo, ver Pfromm Neto (1981); as publicações “Resumos de teses de 
psicologia: 1934-1986” e “Dissertações e teses de psicologia (1986 a 1992) e, para uma 
análise das dissertações e teses do IP e outras instituições na década de 70, ver Bueno 
(1986) e Witter (1986) 
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Tab. 1  -  DISTRIBUIÇÃO, POR ÁREA DE CONCENTRAÇÃO, DOS DOCENTES PERMANENTES E 
PARTICIPANTES DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IPUSP NO PERÍODO 1980/89 

 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  

 ESCOLAR CLÍNICA EXPERIME
NTAL 

SOCIAL E 
TRABALHO TOTAL 

ANO DPer DPar DPer DPar DPer DPar DPer DPar DPer DPar GERAL 

1980 11 5  9  1 14  5  7  0 41 11 52 

1981 17 0 12  0 13 10  7  0 49 10 59 

1982 13 4  9  1 13  7  8  0 43 12 55 

1983 16 5  9  1 14  8  8  0 47 14 61 

1984 17 5  9  2 14  8  8  2 48 17 65 

1985 16 8 10  3 15  9  6  6 47 26 73 

1986 18 9 10  5 23  5  9  6 60 25 85 

1987 20 8 10  3 21  8 10  5 61 24 85 

1988 16 2  8  3 20  0 10  5 54 10 64 

1989 16 6  7  3 23  0 10  5 56 14 70 

DPer - Docentes Permanentes DPar - Docentes Participantes 

Tab. 2  -  DISTRIBUIÇÃO, POR ÁREA DE CONCENTRAÇÃO, DOS ALUNOS (MESTRANDOS E 
DOUTORANDOS) MATRICULADOS NO IPUSP NO PERÍODO 1980/89 

 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  

 ESCOLAR CLÍNICA EXPERIME
NTAL 

SOCIAL E 
TRABALHO TOTAL 

ANO M D M D M D M D M D GERAL 

1980 88 47 74  - 88 61 54  - 304 155 459 

1981 70 58 81  - 84 57 57  - 292 115 407 

1982 64 70 82  5 86 55 63  - 295 130 425 

1983 58 77 77 11 78 64 59  - 272 152 424 

1984 56 79 56 23 61 70 57  - 230 172 402 

1985 51 91 59 37 61 66 52  - 223 194 417 

1986 55 94 53 39 54 63 54  - 271 196 467 

1987 54 85 41 48 50 58 55  - 200 191 391 

1988 53 83 41 51 41 59 61  - 196 193 389 

1989 52 73 38 51 44 62 57 18 191 204 395 

M - Mestrandos D - Doutorandos 
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Tab.3  -  DISTRIBUIÇÃO, POR ÁREA DE CONCENTRAÇÃO, DOS ALUNOS QUE OBTIVERAM GRAU 
DE MESTRE E DOUTOR NO IPUSP, NO PERÍODO 1980/89 

 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  

 ESCOLAR CLÍNICA EXPERIME
NTAL 

SOCIAL E 
TRABALHO TOTAL 

ANO M D M D M D M D M D GERAL 

1980 12 12  2  - 15  6  0 -  29  18  47 

1981 12  3  1  - 10  9  3 -  26  12  38 

1982  7  5  4  0  7  5  1 -  19  10  29 

1983  7  5  9  0  7  5  4 -  27  10  37 

1984  4  9 15  0 11  4  5 -  35  13  48 

1985  6  9  2  1  8  7  8 -  24  17  41 

1986  3  5  9  2  9  7  4 -  25  14  39 

1987  7 14  9  0  9  7  4 -  29  21  50 

1988  0 10  4  3 10 12  3 -  27  25  52 

1989 11 13  8  4  9 12  5 -  33  29  62 

TOT
AL 

79 85 63 10 95 74 37 - 274 169 443 

M - Mestres D - Doutores 

2.2 Documentação utilizada 

A documentação utilizada na presente pesquisa consta de 
dissertações e teses defendidas no Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo para fins de obtenção do grau de mestre ou de doutor, respectivamente, 
relativas ao período de 1980 a 1989. 

Conforme a Tabela 4 verifica-se que nesse período foram 
defendidos no Instituto de Psicologia da USP 434 trabalhos de grau, sendo 176 a 
nível de doutorado e 258 a nível de mestrado. Para chegar a esses números 
procedeu-se a um levantamento das teses e dissertações defendidas naquele 
período, junto aos registros do Instituto de Psicologia da USP, tomando-se por 
base a data impressa no documento. Desta forma, uma dissertação ou tese 
defendida no ano de 1980 mas que em sua página de rosto registrasse a data do 
ano anterior, foi excluída do ano de 1980 e incluída em 1979, ou seja não 
avaliada na presente pesquisa por esta abranger a década de oitenta. Assim, não 
se levou em consideração a data de defesa mas sim aquela que constasse do 
documento. Isto porque uma dissertação ou tese depositada ao final do ano, por 
exemplo, novembro ou dezembro 1979, às vezes é defendida apenas nos 
primeiros meses do ano seguinte, no entanto, as normas que regulam a 
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elaboração de referências bibliográficas determinam que a data de referência 
deve ser aquela registrada na publicação, no caso apontado, 1979. Por esta razão, 
acrescido o fato de ser esta a data utilizada para fins de processamento técnico e 
divulgação desses trabalhos nas fontes bibliográficas especializadas, julgou-se o 
critério descrito o mais adequado que, aplicado, deu origem aos dados 
anteriormente apontados. Para verificação da data dos documentos, recorreu-se 
aos  registros do Serviço de Biblioteca e Documentação do Instituto de 
Psicologia, por ser este o depositário legal da produção científica da Unidade. 

Tab. 4  -  DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO DE TRABALHOS DE GRAU QUANTO A NÍVEL (M/D), 
POR ÁREA E POR ANO 

 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  

 ESCOLAR CLÍNICA EXPERIME
NTAL 

SOCIAL E 
TRABALHO TOTAL 

ANO DM TD DM TD DM TD DM TD DM TD GERAL 

1980  9  1  1  0  9  7  1 0  20    8 28 

1981 11  5  1  0  5 11  3 0  20   16 36 

1982  9  3  5  0  7  4  0 0  21    7 28 

1983  4 10 10  0  8  4  4 0  26   14 40 

1984  7  4 13  0 12  5  7 0  39    9 48 

1985  4 10  5  1 11  8 10 0  30   19 49 

1986  5 11  9  2  9  6  2 0  25   19 44 

1987  5  8  8  0  5  7  3 0  21   15 36 

1988  5 18  5  4  9 11  4 0  23   33 56 

1989 10 14  7  7 13 14  3 1  33   36 69 

TOT
AL 

69 84 64 14 88 77 37 1 258 176 434 

 153 78 165 38 434  

DM - Dissertação de Mestrado TD - Tese de Doutoramento 

Foram excluídas da documentação a ser utilizada nesta pesquisa 
as teses de livre-docência na medida em que não estão diretamente vinculadas ao 
curso de pós-graduação, nem tão pouco sujeitas a orientação. Assim, não foram 
incluídas na análise 10 teses apresentadas em concursos para obtenção do título 
de livre-docente (hoje professor associado), realizados no Instituto de Psicologia 
da USP no período de 1980 a 1989. 

2.3 Tratamento da documentação 
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Dado o número de pesquisas apresentadas no período estudado 
fêz-se necessário um preparo prévio desses trabalhos, que tiveram seu conteúdo 
condensado num resumo do tipo informativo* e, para a sua revisão ou 
reelaboração foram observadas algumas diretrizes com o objetivo de reunir, 
nesse resumo, o essencial de seu conteúdo de tal forma que o texto, assim 
trabalhado, pudesse funcionar como um substituto para a leitura do documento 
original, função que deve ser preenchida por um resumo informativo, quando 
bem elaborado. 

2.3.1 Revisão dos resumos apresentados pelos autores dos 
trabalhos: critérios utilizados 

Não obstante a exigência, por parte da Comissão de Pós-
graduação do Instituto de Psicologia, de que, dos trabalhos de grau apresentados 
para defesa, conste um resumo precedendo o texto propriamente dito, estes 
resumos não obedecem a um critério padrão no que se refere ao tratamento de 
seu conteúdo, estrutura ou formato para apresentação. Assim, as informações 
incluídas nos resumos desses trabalhos não são elaboradas segundo 
recomendações comuns a serem observadas por seus autores e, por isso, não têm 
uniformidade na apresentação e mostram-se falhos quanto aos dados que devem 
ser extraídos das diversas partes que caracterizam o texto de um relatório de 
pesquisa. Por esta razão fez-se necessário rever ou mesmo reelaborar os resumos 
incluídos nos trabalhos de grau segundo critérios uniformes que pudessem 
garantir homogeneidade na apresentação de sua estrutura, conteúdo e formato. 

2.3.1.1 Estrutura e conteúdo dos resumos 

O que deve ser incluído num resumo depende muito, é claro, do 
tipo de publicação envolvida. Um artigo histórico, por exemplo, exige que o 
resumo enfatize a tese do autor ou conclusões e aponte os períodos focalizados, 
os locais geográficos e as pessoas envolvidas. Já um relatório de pesquisa exige 
um outro enfoque. Esses trabalhos, por apresentarem características próprias 
exigem, quando da elaboração de resumo, consulta prévia e leitura das seguintes 
partes do texto original, consideradas essenciais no texto científico: 

a) Tabela de conteúdo; 

b) Introdução; 

c) Método; 

                                                      
* Os resumos são freqüentemente classificados em indicativos, informativos e críticos. O 

resumo indicativo simplesmente descreve (indica) sobre o que trata o documento enquanto o 
informativo procura condensar o essencial do documento, incluindo os resultados obtidos. O 
resumo crítico é, na realidade, uma revisão crítica condensada e, portanto, um resumo de 
caráter avaliativo. 
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d) Resultados e Discussão; e 

e) Conclusões. 

Assim, para a revisão ou mesmo reelaboração dos resumos 
apresentados pelos autores, procedeu-se à consulta prévia e leitura das partes 
acima apontadas do texto original. As anotações registradas com base na leitura 
prévia dessas partes foram arranjadas no texto do resumo de forma que seu 
conteúdo pudesse ser rapidamente apreendido e, desta forma, deram origem à 
seguinte estrutura para apresentação normalizada do conteúdo: 

 1) Objetivo da pesquisa/Proposição do problema 

Destaque para o objetivo principal da pesquisa e menção dos 
objetivos específicos, hipóteses formuladas e pressupostos 
teóricos, extraídos com base na leitura da introdução. 

 2) Método 

Indicação do procedimento utilizado na abordagem do 
problema proposto mencionando os sujeitos, técnicas, 
aparelhos, testes empregados, tipo de delineamento da 
pesquisa. Quando pertinente, apontou-se o caráter inédito do 
instrumento ou do enfoque adotado. 

 3) Resultados, Conclusões, Recomendações 

Apresentação dos dados quantitativos e qualitativos obtidos 
com destaque para os achados ou hipóteses comprovadas, 
descobertas significativas ou que contradizem conclusões ou 
teorias anteriores. Indicação dos principais argumentos que 
levaram à comprovação das hipóteses levantadas e a solução 
ou recomendação final. 

O exemplo nº 1 do Anexo A ilustra o procedimento observado. 

2.3.1.2 Estilo e Formato dos Resumos 

BORKO & BERNIER (1975) advertem que os autores não escrevem 
necessariamente os melhores resumos para seus próprios trabalhos. Falta-lhes, 
em geral, treinamento e prática nessa atividade bem como desconhecem as regras 
para se resumir. Na verdade, os que são treinados na tarefa de resumir e são 
também "especialistas"  em determinada área são os melhores resumidores 
(LANCASTER, 1991). 

Em se tratando de resumos informativos a serem utilizados na 
análise da produção científica do Curso de Pós-Graduação do Instituto de 
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Psicologia da USP faz-se necessário apontar algumas diretrizes de caráter geral 
que nortearam a revisão dos resumos, também no que se refere ao estilo e 
formato apresentados. Algumas dessas diretrizes acham-se apoiadas nas 
recomendações formuladas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e relativas à apresentação de resumos (NB-88); outras encontram respaldo 
na literatura nacional e estrangeira publicada sobre o assunto. Apontam-se, a 
seguir, as recomendações que foram observadas quanto ao estilo e formato dos 
resumos: 

 1) Procurou-se traduzir, sempre que possível, o estilo do texto, 
empregando a mesma terminologia técnica do autor, em 
frases simples e coerentes. Atentou-se para frases muito 
extensas, e, ao mesmo tempo, evitou-se o estilo telegráfico. 

 2) O resumo é algo útil e não precisa ser uma obra de arte, mas 
procura-se dar a esses pequenos textos "graça", bem como 
clareza e precisão, conforme recomendado por CREMMINS 
(1982). 

 3) Os verbos foram utilizados, sempre que possível, na voz 
ativa, na medida em que esta permite a elaboração  de 
expressões mais diretas. Assim, procurou-se redigir: 

"Discute e interpreta a questão do fracasso escolar segundo 
o modelo conceitual cartesiano...." 

e não 

"A questão do fracasso escolar é discutida e interpretada 
segundo o modelo conceitual cartesiano"... 

 4) Iniciou-se o texto do resumo, sempre que possível, com uma 
frase que apresentasse a proposta básica do 
trabalho/pesquisa. Não se duplicou, no resumo, a 
informação já contida no título mas procurou-se elaborá-la 
no texto. Para ilustrar este item relativo ao estilo, 
apresentamos o exemplo abaixo. 

Título da pesquisa: 

"O significado dos super-heróis para as crianças". 

Frase que inicia o texto do resumo:

"Estuda o significado do tema "super-heróis" de desenhos 
animados veiculados na televisão e verifica as diferentes 
conotações deste significado para as crianças, considerando 
as variáveis sexo e classe social". 
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 5) Empregou-se, no decorrer do texto, a terceira pessoa do 
singular. 

 6) Procurou-se incluir no texto do resumo os termos adotados 
para indexação da dissertação ou tese nas bibliografias e/ou 
bases de dados especializadas, mesmo quando esses termos 
não constassem no título do trabalho. Dada a sua 
especificidade, esses termos fornecem informações sobre 
variáveis e teorias que dão suporte ao texto. 

 7) Enfatizou-se, no resumo, o que o autor fez, mais do que 
aquilo que tentou ou pretende fazer no futuro. 

 8) Omitiu-se informação de interesse apenas indireto 
(informação histórica, experiência prévia do autor, motivo 
que levou à realização do estudo, etc.) bem como evitou-se o 
uso de palavras como "o autor", "o artigo". 

Enfim, procurou-se elaborar o resumo de forma que seu 
conteúdo se mostrasse claro e inteligível, sem necessidade de se recorrer ao 
original. 

Quanto ao formato que deveria caracterizar a apresentação dos 
resumos, foram estabelecidas as seguintes recomendações: 

 1) Apresentação das várias frases ou orações do resumo 
reunidas em um único parágrafo. 

 2) Referência bibliográfica completa do trabalho antecedendo o 
texto do resumo. 

 3) Extensão do resumo limitada ao equivalente a 35 linhas de 40 
toques cada uma (limite definido para o campo do resumo 
na base de dados). 

 4) Abreviaturas ou siglas não familiares tiveram seu emprego 
abolido. Quando seu uso mostrou-se necessário, apresentou-
se sua denominação pelo menos uma vez no texto do 
resumo. 

O texto, apresentado a seguir foi reformulado após leitura da tese 
e, observando-se as recomendações acima apontadas e relativas a estilo e formato 
dos resumos, ilustra os pontos aqui assinalados. 
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MATTOS, A.L.V.  Valores, atitudes e expectativas de vida de um grupo de 
adolescentes.  São Paulo, 1989.  131p.  Tese (Doutorado) - Instituto de Psicologia, 
Universidade de São Paulo. 

Texto da Tese Resumo elaborado 

Objetivos  

A preocupação central deste trabalho é 
procurar avançar na informações e 
compreensão das atitudes, valores e 
expectativas frente à vida daquilo que tem 
como um de seus problemas centrais, a 
busca de identidade: o jovem [....] É  
hipótese deste trabalho que a adolescência 
representa a categoria histórica e social 
sobre a qual incidem não só a crise do 
sistema como as contradições e omissões 
nele contidas, e as dificuldades e angústia 
que podem resultar da vida numa sociedade 
em constante processo de transformação. 

Analisa as atitudes, valores e expectativa de 
vida dos jovens estudante, partindo do 
pressuposto que a adolescêcia representa a 
categoria histórico social sobre a qual 
incidem a crise, contradições e omissões do 
sistema bem como as dificuldades e 
angústias da sociedade contemporânea. 

Metodologia  

• Procedimentos  

Para atingir o objetivo proposto, optei por 
uma pesquisa qualitativa e intensiva a partir 
de conversas informais - gravadas - entre e 
com adolescentes. [....].
 
Na parte II há uma apresentação do que o 
adolescente de hoje pensa e fala sobre o 
amanhã, o sexo, o amor e o namoro, a 
rebeldia, os valores, os pais e a sociedade, 
bem como cosiderações a respeito destes 
relatos. 

Realiza pesquisa qualitativa intensiva a partir 
de conversas informais entre e com oito 
rapazes e sete moças, estudantes não 
inseridos no mercado de trabalho, 
provenientes da classe média, com idade 
entre 17 e 24 anos. Analisa o material 
gravado, focalizando os dados sobre o 
diálogo entre os jovens e seus pais, rebeldia 
adolescente, valores, sexo, amor e namoro, 
perspectivas de futuro e a visão que os 
jovens têm dos pais. 

• Sujeitos  

... quinze jovens ( sendo oito rapazes e sete 
moças, com idades variando entre 
dezessete e vinte e quatro anos ) e eu 
conversamos durante muitas tardes e 
noites.... O número relativamente pequeno 
de critérios para a seleção dos participantes, 
[....] salvo pelo fato de serem estudantes, 
não inseridos no mercado de trabalho, a não 
ser em empregos não convencionais e/ou 
esporádicos, e pertencerem à classe média - 
devem-se à natureza do estudo. 
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Resultados  

Ao se queixar da falta de diálogo, na 
realidade o jovem quer dizer que os pais não 
o escutam, não o compreendem [...] Se uma 
crítica comum entre os adultos com relação 
aos adolescentes é a falta de diálogo com os 
jovens, estes se queixam não só da 
ausência desse diálogo como também do 
fato de nem sequer serem ouvidos. [...] É 
importante destacar, no entanto, que ao 
conferir a independência, os pais estão de 
certa forma demonstrando que aceitam as 
lutas adultas de seus filhos adolescentes. A 
confusão se estabelece, pois o mesmo filho 
que reivindica, veementemente critica os 
pais que a concedem com excessiva 
facilidade. [....] O que mais aparece no 
diálogo destes grupos é a tentativa de 
entender como uma geração que viveu nos 
anos 60 pode se comportar de forma tão 
conservadora [...] As imposições éticas e os 
chamados valores morais, a concepção de 
pecado e de falta, parecem estar se 
alterando visivelmente. [...], os jovens 
dedicam-se a uma revisão crítica de tais 
concepções, revisão esta muitas vezes 
considerada insolente pelo adulto. [...]. 
Assim as noções de certo/errado perdem 
suas fronteiras; a noção do desvio do 
comportamento, pensamento ou desejo 
perdem clareza e instaura-se, 
aparentemente, o reino da pluralidade de 
escolhas. [....] A reflexão feita sobre a 
perspectiva de futuro, mostra que o jovem já 
tem consciência bastante nítida quanto à 
dificuldade de o mercado  de trabalho ter 
capacidade de fornecer o número e espécies 
de ocupações que a crescente população de 
jovens adultos necessita [...] As perspectivas 
[...] são fluídas e imprecisas. 

Observa a existência de uma grande 
dificuldade de diálogo entre pais e filhos, 
agravada pela liberdade conferida aos 
jovens pelos pais, que são criticados pelos 
filhos pela facilidade na obtenção dessa 
independência. Apesar da existência real da 
liberdade, os jovens encaram seus pais 
como extremamente conservadores. Verifica 
que os jovens têm uma postura de revisão 
crítica dos valores, incluindo aqueles 
relativos a sexo, amor e drogas e que 
relativizam e individualizam padrões morais 
até então aceitos. As perspectivas quanto ao 
futuro são fluídas e imprecisas, com o 
adolescente manifestando consciência das 
dificuldades e limitações do mercado de 
trabalho. 

Conclusão  

Finalizo este trabalho afirmando que é em 
termos muito relativos que se deve 
considerar a adolescência contemporânea e 
tentar compreender suas manifestações e 
significação, [...] As constantes modificações 
de nossa cultura e realidade fazem  com que 
as observações e conclusões de hoje não 
tardem a ser ultrapassadas [...]. 

Conclui que, diante das constantes 
modificações de nossa cultura e realidade, a 
adolescência contemporânea deve ser 
considerada em termos muitos relativos 
quando se tenta compreender suas 
manifestações e significação. 
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2.3.1.3 Resumos elaborados pelos autores 

Para melhor compreensão e verificação, em seu aspecto prático, 
do trabalho de revisão dos resumos das dissertações e teses apresentadas no 
período estudado, sugere-se consulta ao Anexo A no qual, a título de ilustração, 
foram incluídos os resumos de trabalhos de grau apresentados em dois 
momentos: 

a) Texto redigido pelo autor e incluído nas páginas iniciais do 
documento original, para fins de divulgação; e 

b) Texto revisto após consulta e leitura das partes principais dos 
trabalhos originais e devidamente normalizado para atender 
aos objetivos deste estudo. 

A leitura comparada dos dois textos de cada trabalho permite 
verificar que no Resumo 1 foram omitidos a caracterização dos sujeitos da 
pesquisa bem como os resultados e as conclusões do estudo; o Resumo 2 
precisou ser reformulado por não atender aos critérios estabelecidos; no Resumo 
3 a caracterização dos sujeitos foi parcialmente apontada e não foram 
mencionados os instrumentos utilizados na pesquisa (3 testes), a conclusão e 
proposta finais; no Resumo 4 foram omitidos os resultados e as conclusões, e a 
caracterização dos sujeitos foi parcial; no Resumo 5 a caracterização dos sujeitos 
e o procedimento adotado foram apenas parcialmente apontados. 

2.3.2 Organização da documentação 

Os resumos, uma vez revistos, foram codificados e digitados 
para inclusão em uma base de dados que denominamos TESES e definida com o 
propósito de reunir a descrição bibliográfica, a localização no acervo e o resumo 
de toda a documentação utilizada na pesquisa. 

Para atender aos objetivos propostos neste trabalho desenvolveu-
se, nesta fase, um programa para ser utilizado em microcomputador do tipo PC e 
empregando o software CDS/ISIS/UNESCO - Computarized Documentation 
System/Integrated Set of Information System - na sua versão 2.34. A utilização desses 
recursos da informática permitiu rápido acesso à documentação reunida para 
estudo. A partir da inserção dos dados na base TESES foi possível obter alguns 
produtos impressos, entre eles, a referência bibliográfica completa e o resumo de 
todos os trabalhos. Assim, numa primeira etapa, organizou-se esta 
documentação, para fins de análise de conteúdo, em arquivos, segundo as áreas 
de concentração (Escolar, Clínica, Experimental e Social e Trabalho). Este 
arranjo facilitou a leitura dos trabalhos com vistas à identificação do(s) tema(s) 
abordado(s), a atribuição de categorias de classificação de conteúdo, a 
caracterização do tipo de trabalho realizado bem como os sujeitos por ela 
estudados e o material utilizado na coleta de dados. 
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2.4 O instrumento de pesquisa 

Considerando-se os objetivos desta pesquisa e o número elevado 
de trabalhos a serem analisados, construiu-se um formulário para ser utilizado 
como instrumento de registro dos dados (FRD) obtidos após análise de cada um 
dos trabalhos (Anexo B). 

Para a organização desse instrumento de registro de dados foram 
levados em conta os seguintes aspectos principais: a) número de registro e 
descrição bibliográfica do trabalho; b) classificação temática; c) metodologia 
utilizada no estudo; d) tipo de trabalho realizado (estudo teórico, pesquisa de 
campo ou de laboratório, pesquisa documental); e) caracterização dos sujeitos 
das pesquisas de campo/laboratório; f) local de realização do estudo; g) espécie 
animal utilizada na pesquisa; h) material(is) de coleta de dados utilizado(s ). 

O FRD, uma vez elaborado, foi submetido a um pré-teste, tendo 
sido aplicado a um grupo de 64 trabalhos. Após os ajustes necessários 
considerou-se o instrumento adequado para o registro dos dados e para se 
proceder, em etapa posterior, à análise dos dados mediante recursos de 
computador. 

O FRD foi anexado a cada um dos resumos organizados em 
arquivos. O número de registro do trabalho na base TESES (MFN = Master File 
Number) bem como os dados relativos à identificação do trabalho (descrição 
bibliográfica) foram transcritos do resumo para o FRD ficando os demais ítens 
para preenchimento quando da leitura e análise do trabalho. 

2.5 Análise de conteúdo dos resumos 

A análise de conteúdo foi definida por Berelson como "uma 
técnica de pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 
conteúdo manifesto da comunicação" (BERELSON, 1952, p. 18 ). Esta técnica, já 
bastante difundida, permite analisar o conteúdo de publicações, filmes, 
propagandas, discursos e textos, entre outros, por meio de categorias 
sistemáticas, previamente determinadas ou pré-estabelecidas a partir do material 
objeto de análise, que levam a resultados quantitativos quando se decide 
desmembrar elementos significativos e calcular a freqüência, porcentuais e etc. 

Com este objetivo procedeu-se à análise de conteúdo dos 
resumos das dissertações e teses defendidas na década de 80. 

Para identificação dos temas focalizados e da metodologia 
utilizada nos trabalhos, procedeu-se à leitura dos resumos e, quando necessário, 
consultou-se o próprio documento, seguindo-se o processo de análise de 
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conteúdo aqui definido como: um conjunto de procedimentos realizados com a 
finalidade de identificar o tema tratado no resumo em mãos especificando-o 
segundo categorias previamente estabelecidas. Nesse sentido valemo-nos das 
"Categorias para Classificação de Conteúdo" elaboradas pela APA - American 
Psychological Association - com a finalidade de classificar, por assunto, a 
literatura internacional reunida na base de dados PsycInfo/PsycLit que tem, no 
índice Psychological Abstracts, seu correspondente em forma impressa. Estas 
categorias foram por nós traduzidas e se encontram arroladas no Anexo C, 
seguidas da indicação de um trabalho de grau apresentado no decênio, para 
exemplificação. 

Pretendeu-se, ao utilizar estas categorias permitir que estes 
textos, se submetidos a analistas diferentes, dessem lugar a representações 
semelhantes e assegurassem validade ao procedimento utilizado neste estudo. 

Para assegurar confiabilidade à análise dos resumos procedeu-se 
à realização de "julgamento entre juízes" no qual 64 ítens foram submetidos à 
análise de dois juízes, um professor titular com atuação na área da Psicologia e a 
autora deste trabalho, bibliotecária com experiência profissional de mais de 15 
anos na área. 

Os julgamentos foram realizados pelos juízes de forma 
independente e a tarefa consistiu em assinalar, por escrito no FRD, a que categoria 
cada ítem pertencia, com base na avaliação do conteúdo, bem como assinalar 
qual o tipo de metodologia utilizada no estudo. Os itens utilizados no julgamento 
entre juízes foram selecionados considerando-se a primeira dissertação e a 
primeira tese de cada ano, ao longo da década estudada. Desta forma, foram 
selecionados 64 trabalhos que, submetidos à análise de conteúdo pelos juízes, 
permitiram a apresentação dos resultados descritos a seguir. 

Tab. 5  -  ACORDO ENTRE JUÍZES QUANTO À CATEGORIZAÇÃO E METODOLOGIA DOS 
TRABALHOS 

  ÍNDICES DE CONCORDÂNCIA (%) 

ÁREA N CATEGORIZAÇÃ
O 

METODOLOGIA 

ESCOLAR 20 85 85 

CLÍNICA 20 80 80 

EXPERIMENTAL 14 86 93 

SOCIAL E TRABALHO 10 80 80 

TOTAL 64 83 85 
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A concordância nos dados registrados pelos juízes participantes 
ao longo do estudo é considerada uma medida de confiabilidade, ou seja, da 
consistência na mensuração de determinada característica (KAZDIN, 1980). O 
nível de concordância considerado adequado está entre 80 e 100% (KAZDIN, 
1980; MARTIN & PEAR, 1978). No cálculo do índice de concordância foram 
comparados os registros dos dois juízes a cada julgamento. Quando os dois 
registraram a mesma categorização ou metodologia utilizada no estudo, houve 
concordância. Quando os registros foram diferentes para o mesmo estudo, houve 
discordância. Os índices de acordo entre juízes quanto à categorização e à 
metodologia, respectivamente, acham-se apontados na Tabela 5. O cálculo do 
índice de concordância entre os juízes foi feito dividindo-se o número de 
concordâncias pelo número de concordâncias mais discordâncias, multiplicado 
por 100. 

O resultados da Tabela 5 mostram que os índices de 
concordância alcançados foram significantes tanto para categorização quanto 
para metodologia. 

2.6 Tratamento quantitativo dos dados 

Os FRDs uma vez preenchidos, foram separados dos resumos e 
digitados em base de dados especificamente estruturada para esta etapa do 
estudo, o que permitiu rápida entrada dos dados em microcomputador do tipo IBM 
AT/386. 

O programa para tabulação dos dados foi elaborado na 
linguagem de programação Clipper 5.01 e gerou listagens de freqüência sem 
porcentuais. Outras listagens foram geradas de acordo com algumas variáveis por 
nós selecionadas para cruzamento, as quais serão apresentadas e discutidas mais 
adiante. Essas listagens forneceram quantidade significativa de dados estatísticos, 
tendo sido necessário proceder a uma seleção do que deveria ser apresentado 
neste trabalho. Neste sentido optou-se pelo critério da relevância dos dados 
obtidos para as questões estudadas. 

Alguns ítens do FRD, no entanto, foram processados 
manualmente. Entre esses, incluem-se as alternativas "Outros. Especifique:" 
previstas para alguns itens do formulário. 

2.7 Análise dos resultados 

Procedeu-se à análise descritiva dos dados, baseada nas 
distribuições de freqüência das variáveis de interesse. Utilizou-se o teste do χ2 
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(qui-quadrado) para verificar a relação de dependência entre duas variáveis 
selecionadas. Se o valor observado no teste fosse maior que o valor crítico 
tabelado, a um nível de significância pré-estabelecido, rejeitava-se a hipótese de 
que as duas variáveis fossem independentes. Usou-se como nível de 
significância, ou margem de erro, o de 0,05, comum em estudos na área aqui 
focalizada. Para determinação do valor crítico foram utilizadas tabelas 
encontradas em livros ou manuais da estatística e o programa TABSTAT*.   

 
 

                                                      
* TABSTAT: Statistical Tables for Computers. Applied Ecology Research Group. University of 

Canberra, 1992. 
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3 Resultados 

3.1 Dados da produção 

Com base nas Tabelas 1 e 4, apontadas no capítulo sobre o 
Método, a apresentação dos resultados será precedida de algumas considerações 
quanto à produção científica do curso de pós-graduação do IPUSP, no seu aspecto 
global e situando-a no contexto mais amplo da própria Universidade de São 
Paulo - USP. 

Para que se pudesse avaliar a produção de trabalhos de grau no 
IPUSP, ao longo dos anos 80, compilou-se a Tabela 6, acumulando as freqüências 
registradas na Tabela 4 e, para melhor visualização dos dados, foram construidas 
as Figuras 1 e 2. 

Tab. 6  -  DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO DE TRABALHOS DE GRAU QUANTO AO NÍVEL 
(M/D), POR ÁREA E POR ANO (FREQÜÊNCIAS ACUMULADAS) 

 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

 ESCOLAR CLÍNICA EXPERIMENTAL 
SOCIAL E 

TRABALHO TOTAL 

ANO DM TD DM TD DM TD DM TD DM TD  

1980   9   1   1   0   9   7   1   0  20   8  28 

1981  20   6   2   0  14  18   4   0  40  24  64 

1982  29   9   7   0  21  22   4   0  61  31  92 

1983  33  19  17   0  29  26   8   0  87  45 132 

1984  40  23  30   0  41  31  15   0 126  54 180 

1985  44  33  35   1  52  39  25   0 156  73 239 

1986  49  44  44   3  61  45  27   0 181  92 273 

1987  54  52  52   3  66  52  30   0 202 107 309 

1988  59  70  57   7  75  63  34   0 225 140 365 

1989  69  84  64  14  88  77  37   1 258 176 434 

 153 78 165 38 434  

DM = Dissertação de Mestrado TD = Tese de Doutoramento 

É possível verificar que a produção de dissertações e teses se 
manteve em crescimento constante, mais acentuado nas áreas da Psicologia 
Experimental e da Escolar e, mais lento, em relação às áreas da Psicologia 
Clínica e da Psicologia Social e do Trabalho. 
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Cabe lembrar que as atividades de pós-graduação a nível de 
doutorado tiveram início na área da Psicologia Clínica apenas em 1982, enquanto 
que na Psicologia Social e do Trabalho em 1988. Isto explica a ausência de 
frequências nos anos anteriores, e mesmo imediatamente seguintes a essas datas, 
dado o período de maturação que a produção dos trabalhos exige. 
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Fig. 1  -  Produção Acumulada das Dissertações de Mestrado, por Área 
(média do IPUSP:   6,5  dissertações/ano/área) 

Constata-se, na Tabela 6, que a produção média de dissertações 
de mestrado no IPUSP foi de 6,5 dissertações por área e por ano, enquanto a de 
teses de doutorado foi de 4,4 teses por área e por ano. 
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Fig. 2  -  Produção Acumulada das Teses de Doutorado, por Área 
(média do IPUSP:  4,4  teses/ano/área) 
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A produção de dissertações e teses está, pelo menos em parte, 
diretamente relacionada ao número de docentes alocados nas áreas de 
concentração. Assim, procurou-se conhecer, também, o comportamento dessa 
produção quando comparada ao número de docentes na pós-graduação do IPUSP, 
em cada ano, ao longo do período estudado, e isto é mostrado na Figura 3 . 
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Fig.3  -  Comportamento da Produção de Dissertações e Teses e Número de Docentes Participantes, 
em cada ano. 

A figura permite ainda verificar que o crescimento da produção 
de dissertações e de teses acompanhou, no geral, o crescimento do número de 
docentes lotados no curso, a cada ano. As variações registradas na produção de 
trabalhos de um ano não podem ser correlacionadas ao número de docentes do 
mesmo ano, em função do período de maturação que este tipo de trabalho exige. 
O período de maturação se mostra pouco variável entre as áreas, sendo seu valor 
médio de 5,4 anos para o mestrado, e de 5,5 anos para o doutorado. 

Tab. 7  -  TRABALHOS DE GRAU CONCLUÍDOS NO PERÍODO 1985-89 EM UNIDADES 
 DA USP E NÚMERO DE DOCENTES EM 1989 

 NÚMERO DE TRABALHOS CONCLUÍDOS  

UNIDADES DA USP 1985 1986 1987 1988 1989 TOTAL MÉDIA 
Docentes 
em 1989 

Instituto de Psicologia 41 39 50 52 62 244 48.8 107 

Instituto de Química 42 53 41 53 65 254 50.8 125 

Inst. Fís. e Química (S. Carlos) 37 40 46 44 66 233 46.6 92 

Instituto de Biociências 42 30 41 42 56 211 42.2 107 

Faculdade de Educação 48 45 40 33 47 213 42.6 115 

Fonte: Anuário Estatístico da USP, 1992. p.110 (dissertações e teses); p. 37-38 (docentes) 
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Procurou-se ainda situar a produção do curso de pós-graduação 
do IPUSP no contexto mais amplo da USP. Considerando-se o número de docentes 
do IPUSP e a produção de trabalhos de grau em outras quatro Unidades da USP, 
de mesmo porte do IPUSP (corpos docentes numericamente próximos), compilou-
se a Tab. 7. 

A análise dos dados permite que, quanto ao número médio de 
dissertações e teses concluidas anualmente, no período de 1985 a 1989, o IPUSP 
encontra-se em posição favorável no grupo de unidades consideradas. 

A seguir serão apresentados os resultados deste estudo, com 
destaque para os seguintes aspectos: tipologia da pesquisa (3.2); sujeitos das 
pesquisas (3.3); local da coleta de dados (3.4); material utilizado na coleta de 
dados (3.5); temas estudados (3.6), e grupo de pós-graduandos com dupla 
titulação no IPUSP (3.7). 

3.2 Tipologia da pesquisa 

Em busca de uma identificação tipológica dos trabalhos 
apresentados no período analisado foram consideradas as variáveis: tipo de 
trabalho, metodologia utilizada e composição dos sujeitos que foram objeto de 
estudo. 

3.2.1 Tipos de pesquisa 

A variável "tipo de trabalho" foi subdividida segundo a natureza 
do estudo realizado em: estudo teórico, pesquisa de campo ou de laboratório e 
pesquisa documental. Antecedendo a apresentação dos resultados, são aqui 
definidas três categorias consideradas para efeito da classificação dos trabalhos 
analisados: Estudo téorico, Pesquisa de campo ou de laboratório e Pesquisa 
documental. 

ESTUDO TEÓRICO 

Nesta categoria foram incluídos aqueles trabalhos em que o autor 
se propôs a fazer uma revisão da bibliografia sobre determinado assunto, a 
discutir um dado tema, sem qualquer preocupação com coleta de dados ou 
resultados de pesquisa, ou ainda, que apresentam sugestão de alguma alternativa 
para a ação, sem testá-la ou executá-la ( ).  

Constitui exemplo de trabalho desta natureza o estudo realizado 
por ANGELI ( ) no qual a autora estuda a problemática sexual na adolescência, 
apresentando uma revisão das várias definições do termo, as características 
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específicas desta fase do desenvolvimento, o problema da falta de pesquisas na 
área e da metodologia deficiente empregada nos estudos realizados. 

Outro exemplo encontra-se no trabalho de PINTO ( ) em que a 
autora discute a possibilidade de construir uma visão integrada do pensamento 
infantil, a partir da articulação entre a concepção walloniana e a concepção 
piagetiana.  

MENANDRO ( ) em seu trabalho procura avaliar as 
possibilidades de solução para o problema social da agressão, da violência e da 
criminalidade, discutindo as soluções técnicas propostas pela psicologia em 
algumas de suas orientações teóricas, as soluções tradicionais utilizadas ao longo 
da evolução das sociedades e outras mais recentes, apontando as limitações das 
várias formas de aprimoramento nos sistemas repressivos que visam recuperação 
e readaptação. 

PESQUISA DE CAMPO OU DE LABORATÓRIO 

Caracteriza-se pela busca de respostas (informações e/ou 
conhecimentos) sobre um problema objeto de indagação ou sobre hipótese a ser 
comprovada; identificam novos fenômenos ou procuram descobrir a relação 
existente entre eles; valem-se da documentação direta, aqui entendida como a 
busca de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem. Isto porque, por 
pesquisa de laboratório entendeu-se não apenas o contexto em que a pesquisa foi 
realizada (campo ou laboratório) mas também a natureza do estudo, o que 
implica dizer que os trabalhos inseridos nesta categoria podiam ser de natureza 
descritiva (estudam a relação entre duas ou mais variáveis de um fenômeno sem, 
no entanto, manipulá-las) ou de natureza experimental, quando o fenômeno é 
estudado em situação propositalmente criada pelo pesquisador e prevendo-se 
manipulação de variáveis. Assim, foram aqui incluídos os trabalhos realizados 
em laboratório, em recintos fechados ou ambientes artificiais, com seres humanos 
e sobretudo animais, como também aquelas investigações em que a coleta dos 
dados se deu em ambiente natural, fora do laboratório, com seres humanos ou 
animais, visando a determinação do efeito de variáveis independentes sobre o 
fenômeno estudado, como por exemplo, o efeito de determinado método de 
ensino na aprendizagem de um conceito. 

Constitui exemplo de pesquisa de campo a tese de doutorado de 
OMOTE ( ) na qual o autor entrevista 32 mães de crianças diagnosticadas como 
deficientes mentais e atendidas em instituições especializadas , descrevendo os 
padrões de reação das mães face à revelação do diagnóstico de seus filhos. 

Constitui exemplo de pesquisa de laboratório a dissertação de 
mestrado de BICHARA ( ) na qual estuda a construção de ninho no hamster em 
função das diferenças em quantidade e qualidade do material fornecido durante a 
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realização de dois experimentos em laboratório; materiais diferentes para a 
construção de ninho (papel, lã ou folha de grama) ficam à disposição dos 
animais, para acesso com escolha sucessiva ou simultânea controlada pelo 
pesquisador. 

PESQUISA DOCUMENTAL 

"É aquela cujos objetivos ou hipóteses podem ser verificados 
através da análise de documentos bibliográficos ou não bibliográficos, 
requerendo metodologia (coleta, organização, análise de dados) compatíveis com 
os mesmos" ( ). 

Na medida em que a pesquisa documental se apoia no uso de 
documentos, sejam estes de natureza primária ou secundária*, escritos ou não, 
esta recorre a diversas fontes de dados, destacando-se os arquivos públicos e 
particulares de personalidades (memórias, diários, correspondência) ou 
instituições; as fontes estatísticas (de órgãos oficiais ou particulares); os 
documentos oficiais e jurídicos; as publicações parlamentares; os documentos de 
natureza iconográfica compreendendo gravuras, estampas, desenhos, e objetos, 
entre outros. A pesquisa documental não se confunde aqui com a pesquisa 
bibliográfica, que tem por objetivo conhecer e analisar as principais 
contribuições existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema (

). Esta acompanha, faz parte (não constitui o todo), tanto da pesquisa 
documental como da pesquisa de laboratório, da pesquisa de campo, ou outra 
qualquer ( ). 

Constitui exemplo de pesquisa documental a tese de doutorado 
de MASSIMI ( ) abordando tanto a psicologia que é objeto de ensino nas escolas 
brasileiras do século XIX, como o conhecimento psicológico da época colonial e a 
psicologia científica moderna. Para a realização do estudo consulta e seleciona 
fontes documentárias pertencentes a acervos de instituições de ensino das cidades 
de São Paulo e Rio de Janeiro, no período de 1800 a 1870, incluindo a produção 
escrita ligada à psicologia elaborada ou transmitida nessas instituições. 

Outro exemplo de pesquisa documental, em que a autora se 
valeu de fontes primárias não impressas, é o trabalho de ANDERSEN ( ) em que 
utiliza amostra de desenhos animados exibidos nas emissoras de televisão de São 
Paulo para descrever e caracterizar o conteúdo desses desenhos, correlacionando 
algumas variáveis selecionadas para o estudo de aspectos ligados à violência. 

                                                      
* Por fontes primárias entenda-se, na expressão de Humberto Eco (1977, p. 37) "fontes de 

primeira mão". Um catálogo que arrole as dissertações e teses defendidas em determinada 
universidade constitui uma fonte secundária (de segunda mão) enquanto as próprias teses (o 
texto escrito), se objeto de estudo, constituem fontes de primeiríssima mão, ou seja, são 
fontes primárias. 
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Constitui ainda exemplo de pesquisa documental o trabalho 
realizado por MRECH ( ) em que analisa a obra de Cecília Meireles "Olhinhos 
de gato" sob o enfoque psicanalítico, tecendo considerações sobre a psicanálise 
da leitura e a psicanálise de um texto literário que, neste trabalho, constitui a 
fonte primária objeto de estudo. 



 

 

Tab. 8  -  TIPOLOGIA DA PRODUÇÃO DE TRABALHOS DE GRAU, POR ÁREA 

 ÁREA 

TIPO DE TRABALHO ESCOLAR  CLÍNICA EXPERIMENTAL
SOCIAL E 

TRABALHO TOTAL 

 F        % F % F % F % F %

ESTUDO TEÓRICO  12   2,7  15   3,5   2   0,5   3   0,7  32   7,4 

PESQUISA DE CAMPO/LABORATÓRIO 137  31,6  61  14,0 158  36,4  35   8,1 391  90,1 

PESQUISA DOCUMENTAL   4   0,9   2   0,5   5   1,1   0   0,0  11   2,5 

TOTAL 153  35,2  78  18,0 165  38,0  38   8,8 434 100,0 



 

Os resultados obtidos aparecem na Tabela 08 e permitem afimar 
que a pesquisa de campo ou de laboratório domina a produção dos cursos de pós-
graduação independentemente da área da psicologia a que os trabalhos estejam 
filiados. 

O porcentual de estudos teóricos é de 7.4% e as pesquisas 
documentais constituem apenas 2.5% do total de trabalhos produzidos no 
período. 

O resultado do teste de χ2 para independência mostrou que, a  
um nível de significância de 5%, a tipologia da produção do curso de  
pós-graduação do IPUSP, independentemente da área de concentração  
(χ2

observado = 25,29 > χ2
5% (3 g.l.) = 7,815) centraliza-se significantemente em 

Pesquisa de Campo ou de Laboratório. 

Na medida em que predominam, em todas as áreas de 
concentração, os trabalhos realizados no campo ou em laboratório, cabe indagar 
sobre a composição dos sujeitos que constituem objeto de estudo dessas 
pesquisas. 

3.2.2 Composição dos sujeitos 

A Tabela 9 informa que a coleta de dados se fez, 
predominantemente, junto a grupos de sujeitos, independentemente da área de 
concentração do trabalho. O sujeito único é objeto de estudo em apenas 3.6% dos 
trabalhos realizados no período. 

Tab. 9  -  PESQUISA DE CAMPO / LABORATÓRIO E COMPOSIÇÃO DOS SUJEITOS,  
POR ÁREA 

 NÚMERO DE SUJEITOS  
ÁREA ÚNICO GRUPO TOTAL 

 F % F % F % 

ESCOLAR  2 0,5 135 34,4 137  35,0 

CLÍNICA  2 0,5  59 15,1  61  15,6 

EXPERIMENTAL  8 2,0 151 38,5 159  40,6 

SOCIAL E TRABALHO  2 0,5 33 8,4  35  8,9 

TOTAL 14 3,6 378 96,4 392* 100,0 

* Uma pesquisa com sujeito humano e sujeito animal 



 

3.2.3 Metodologia utilizada nos trabalhos 

Buscando uma tipologia da pesquisa realizada na década de 80, 
procurou-se investigar também qual a metodologia utilizada nesses estudos. Para 
classificação dos trabalhos quanto à metodologia optou-se pelas categorias 
definidas e utilizadas por WITTER (1986) para análise de trabalhos de grau na área 
da psicologia. 

As dissertações e teses foram, assim, classificadas no seu aspecto 
metodológico, segundo as seguintes categorias: Estudo Téorico; Estudo de Caso; 
Levantamento; Estudo Correlacional; Estudo Quase-experimental; Estudo 
Experimental; Estudo Misto . 

ESTUDO TEÓRICO 

Nesta categoria foram incluídos os estudos definidos e 
exemplificados em 3.2.1 

ESTUDO DE CASO 

Foram classificados nesta categoria os trabalhos que relataram 
estudos de caso apresentados de forma convencional, não empregando 
obrigatoriamente técnicas rigorosas de controle na coleta de dados ou 
envolvendo a manipulação de variáveis. 

Exemplifica esta categoria a tese de doutorado de MORATO ( ) 
em que relata a investigação de um supervisor de serviço de aconselhamento 
psicológico para compreender o significado de seu trabalho com alunos de 
psicologia, partindo da experiência vivida na prática da supervisão e valendo-se, 
no texto, de uma narrativa metafórica baseada nos relatos pessoais do supervisor, 
do depoimento de seus alunos e de supervisões gravadas. 

Ainda exemplificando esta categoria, pode ser citado o trabalho 
de AGUIRRE ( ) em que a autora estuda a relação entre o corpo humano, a 
cultura e o inconsciente de mães e crianças em idade pré-escolar, com a queixa 
de retardo da fala. Embora o estudo envolva várias pessoas, a análise é 
constituída pela interpretação do que ocorre em cada caso. 

LEVANTAMENTO 

Nesta categoria foram incluídas as dissertações ou teses que 
utilizaram o delineamento de levantamento, descrevendo uma situação ou 
realidade e valendo-se da estatística descritiva para a apresentação dos dados. 

 



 

Algumas pesquisas aqui incluídas se propõem a coletar informações descritivas 
(idade, nível sócio-econômico, escolaridade, etc.) enquanto outras têm por 
objetivo determinar comportamentos existentes, atitudes ou opiniões sobre o 
grupo ou cultura em estudo. 

Exemplifica esta categoria a dissertação de mestrado de ALAKIJA 
( ) em que levanta dados sobre o relacionamento afetivo entre cônjuges. 

Outro exemplo a mencionar é a dissertação de mestrado de GEIS 
( ) em que realiza um estudo exploratório da fala de crianças das classes 
populares efetuando um levantamento do conteúdo dos temas utilizados por essas 
crianças e seu modo de expressão oral. 

Foram também incluídos nesta categoria os estudos de caráter 
etológico que não utilizaram análises estatísticas sofisticadas e os estudos de 
enfoque fenomenológico. Para exemplificar o primeiro pode-se lembrar aqui a 
dissertação de FERNANDES ( ) em que realiza um estudo do comportamento 
dos cuxiús (primatas), em cativeiro, enfatizando as interações, aspectos da 
comunicação social, criação e manejo desses animais em cativeiro. 

Os estudos de enfoque fenomenológico foram aqui incluídos por 
se voltarem para a investigação da vivência do sujeito em determinada situação 
de seu existir cotidiano - tais como aprendizagem, medo, contentamento, 
contrariedade ou bem estar - e por apresentarem, como material de estudo, o 
relato pormenorizado do sujeito ou do próprio pesquisador sobre essa vivência, 
cabendo ao pesquisador captar-lhe o sentido ou significado, valendo-se de 
procedimentos fundamentados no método fenomenológico ( ). 

Constitui exemplo de estudo fenomenológico a tese de VALLE 
( em que realiza pesquisa com pais de crianças portadoras de câncer, 
propondo-se a responder a duas questões: como esses pais se defrontam com o 
filho portador de câncer e o que significa para eles cuidar desse filho. Obtém os 
dados participando de quinze reuniões realizadas por um grupo multi-
profissional de apoio a 29 pais. Grava e transcreve as reuniões registrando, em 
especial, o discurso dos pais, com suas falas e silêncios e submetendo os 
discursos à análise e hermenêutica, segundo o referencial da fenomenologia 
ontológica-hermenêutica de M. Heidegger. 

TEIXEIRA ( ), em sua tese de doutorado, estuda a percepção e 
sentimentos das alunas do curso de enfermagem durante o período em que 
cursam a disciplina Enfermagem Psiquiátrica. Utiliza como instrumentos 
questionários e entrevistas semi-dirigidas e, através de uma abordagem 
qualitativa baseada em princípios fenomenológicos, averigua a versão das alunas 
a respeito do enfoque do ser humano, dos conceitos de saúde e enfermagem e das 
funções da enfermeira, verificando se, durante o atendimento ao paciente 
psiquiátrico, as alunas revelam estar preocupadas com esses conceitos e as 

 



 

funções da enfermeira e identificando quais as dificuldades e facilidades que 
encontram naquela disciplina com base em sua prática durante o estágio. 

ESTUDO CORRELACIONAL 

Nesta categoria foram incluídas aquelas pesquisas em que o 
delineamento permitiu análise de correlação existente entre variáveis 
selecionadas como objeto de investigação.São estudos que exploram o grau em 
que dois ou mais fenômenos se relacionam ou variam, como por exemplo, altura 
e peso. Nos estudos do tipo correlacional é preciso que o pesquisador registre as 
duas variáveis (altura e peso ou, inteligência e personalidade) dos sujeitos de sua 
amostra. De posse das duas medidas de cada sujeito os dados poderão ser 
analisados computando-se o que se denomina como "coeficiente de correlação" 
( ). 

Na área da psicologia, ilustra esta categoria a tese de doutorado 
de PENNA ( ), que aplicou um questionário sobre a percepção corporal em 
universitárias, correlacionando-a com a preferência e o local dos desconfortos 
somáticos, o grau de satisfação com a identidade sexual e a vida emocional das 
estudantes. 

ESTUDO QUASE-EXPERIMENTAL 

Nesta categoria foram incluídos os trabalhos em que, sem haver 
manipulação de variável, o pesquisador comparou grupos compostos em função 
de uma variável presente na situação de coleta. O estudo se faz, por exemplo, 
com grupos formados por sujeitos que apresentam uma característica (diferença) 
que é anterior ao início da investigação e essa diferença constitui a base para a 
variável experimental. Por exemplo, a comparação de grupos compostos por 
sujeitos com níveis diferentes de inteligência, sexo, idade ou outra variável 
qualquer. Neste caso a variável experimental é formulada com base nessas 
diferenças pré-existentes nos grupos compostos, enquanto em outras situações, 
consideradas genuinamente experimentais, o pesquisador cria diferenças 
manipulando, na realidade, a variável objeto de estudo. Assim, na pesquisa 
quase-experimental, após a aplicação de testes em uma classe intacta, separam-se 
os sujeitos por determinada variável (sexo, idade, entre outras) estabelecendo-se, 
posteriormente, comparação entre os grupos assim formados. Ou, aplica-se o 
mesmo instrumento em sujeitos de níveis sócio-econômico (variável de interesse, 
por exemplo) distintos. 

 Exemplifica os estudos incluídos nesta categoria  a dissertação 
de mestrado de ARANHA ( ) em que estuda a relação entre criatividade e 
algumas dimensões comportamentais em sala de aula. Os sujeitos são 37 alunos, 
de ambos os sexos, entre 9 e 10 anos de idade, de uma escola de nível sócio-

 



 

econômico médio-alto. Avalia a criatividade desses alunos através de um teste de 
completar figuras, e para a observação e registro dos comportamentos utiliza uma 
escala de avaliação de dimensões comportamentais. Não constata diferenças 
significativas quanto à criatividade entre meninos e meninas, mas nota que os 
sujeitos mais criativos são mais procurados como companheiros . No mesmo tipo 
de metodologia se insere a tese de doutorado de OKUDA ( ) em que a autora 
utiliza o diferencial semântico para investigar o conceito de criança e de aluno 
entre professores de 1° e 2° graus da rede oficial de ensino do Estado de São 
Paulo. Conclui que o conceito de criança parece ser menos rico e menos 
consoante em relação aos dados sobre as características da criança para os 
professores de 1° grau, quando comparados aos de 2° grau, tendo estes uma 
percepção mais clara do conceito de aluno, do que aqueles de 1° grau. O conceito 
de aluno para o professor de 1° grau está mais próximo do conceito que ele tem 
de adulto do que seu conceito de criança. 

ESTUDO EXPERIMENTAL 

Nesta categoria foram incluídos os estudos em que houve 
manipulação de variáveis pelo pesquisador, tendo-se estabelecido, neste caso, as 
seguintes sub-divisões: Comparação entre Grupos; Análise Experimental do 
Comportamento; Comparação do Desempenho em Situações Diferentes. 

COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS 

Foram aqui incluídos os estudos em que um ou mais grupos 
foram submetidos a uma ou mais variáveis, comparando-se o desempenho dos 
grupos entre si, ou com um grupo de controle. Constitui exemplo nesta categoria 
a dissertação de mestrado de KATAYAMA (1984) em que a autora estuda 
comparativamente o comportamento de crianças de casais separados e não 
separados. Divide os sujeitos - 60 mães e suas crianças, com idade entre 5 e 8 
anos, de ambos os sexos e freqüentando a pré-escola ou primeiro grau - em dois 
grupos: o grupo controle (GC), constituído por 30 mães casadas, e o grupo 
experimental (GS), com 30 mães divorciadas ou separadas. O comportamento das 
crianças é avaliado através das mães, aplicando-se o Walker Problem Behavior 
Identification Checklist nas mães. Constata ausência de diferenças significativas 
em relação ao escore global dos grupos GC e GS, e inexistência de diferenças em 
relação ao sexo e outros fatores. Encontra, no entanto, diferenças estatísticas 
significativas, na comparação dos grupos, quanto ao fator "distúrbio nas relações 
interpessoais", com maior intensidade de perturbações entre os sujeitos do grupo 
GS. 

ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO 

 



 

Nesta categoria foram incluídos os trabalhos com delineamento 
típico da Análise Experimental do Comportamento, aqui inserindo-se tanto os 
estudos com delineamentos simples (A B) quanto aqueles mais sofisticados, com 
linha de base múltipla (  ). A dissertação de ABREU ( ) 
constitui um exemplo nesta categoria. No trabalho o autor relata a implantação de 
um sistema de coleta e triagem domiciliares de resíduos sólidos, visando a levar a 
população de uma favela a comportar-se de maneira a melhorar as condições 
ambientais existentes, com resultados favoráveis quanto à eficácia do sistema 
implantado. 

Outro exemplo de estudo em que a autora se valeu dos 
procedimentos utilizados pela análise experimental do comportamento é o 
trabalho de D’OLIVEIRA ( ), sobre os operantes verbais, ecóico e mando de 
Skinner. Nesse estudo a autora procura instalar uma fala mais adequada e 
compreensível em uma jovem ecolálica através de um ensino aplicado, formado 
por três estudos, onde utiliza procedimentos de modelagem, níveis de ajuda, 
reforçamento social e comestível para respostas desejadas e time out de 5 
segundos para verbalizações ecolálicas.O 1° estudo instala a imitação de modelos 
verbais, o 2° a nomeação de objetos e o 3° o pedir objetos e alimentos. Nos três 
estudos observa que os operantes verbais e mandos são apreendidos mais 
rapidamente que os ecóicos e estes mais rapidamente que Tactos, sendo que 
Mandos são os mais freqüentes em situações de generalização, seguidos por 
Ecóicos e Tactos. 

COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO EM SITUAÇÕES DIFERENTES 

Aqui foram incluídos aqueles estudos em que os mesmos 
sujeitos são estudados quando colocados em situações diferentes, ou seja, a 
variável manipulada é a situação. Dentre os estudos incluídos nesta sub-categoria 
está a dissertação de mestrado de TOYODA ( ) em que a autora estudou o 
desempenho de 30 indivíduos portadores de hanseníase , de ambos os sexos e 
divididos em 3 grupos de acordo com a pré-determinação do grau de 
comprometimento da sensibilidade tátil das mãos. Comparou o desempenho dos 
sujeitos durante a execução de uma atividade com argila em duas situações 
diferentes: de olhos vendados e de olhos abertos. Num segundo estudo analisou a 
percepção tátil de objetos através de testes envolvendo encaixe e reconhecimento 
de formas geométricas realizados com olhos vendados e de olhos abertos. Os 
resultados indicaram que mesmo os sujeitos considerados anestésicos e sem 
comprometimento motor são capazes de identificar objetos e materiais de olhos 
vendados. 

ESTUDO MISTO 

Nesta categoria foram incluídos aqueles estudos em que mais de 
um tipo de metodologia foi utilizado. Constitui exemplo inserido nesta categoria 

 



 

a tese de doutorado de MARINI ( ) em que a autora testa a eficiência de um 
Curso Programado Individualizado (CPI) para desenvolver habilidades complexas 
de leitura em alunos universitários. Compara a eficiência do CPI quando aplicado 
a alunos do curso diurno (GD) e noturno (GN) comparando também o 
desempenho dos sujeitos no CPI e no ensino convencional. O procedimento 
consta de pré-teste de leitura onde se aplica a técnica de Cloze e teste 
convencional da habilidade de compreensão; realização do CPI e pós-teste 
mediante os mesmos instrumentos utilizados no pré-teste. Compara os resultados 
obtidos entre os alunos do GD e do GN nas fases de pré e pós-teste, concluindo 
que os sujeitos da pesquisa demonstram deficits significativos no desempenho de 
atividades de leitura e que o CPI é eficiente no desenvolvimento de habilidades 
complexas de leitura. Os resultados da aprendizagem de conteúdo são mais 
significativos quando tratados mediante CPI do que pelas formas convencionais 
de ensino. 

A tese de doutorado de SILVA ( ) constitui outro exemplo de 
estudo misto. Neste trabalho o autor verifica se os julgamentos de expressões 
faciais apresentam fidedignidade intra-sujeitos, entre grupos de sujeitos de uma 
mesma cultura e interculturalmente. Os resultados indicam que os julgamentos 
apresentam fidedignidade, observando-se pouca ou nenhuma diferença entre os 
resultados intra-grupo ou entre-grupos. Procede ainda a um levantamento das 
categorias mais utilizadas e os erros mais freqüentes nos julgamentos de 
expressões faciais de emoções. 

Os estudos mistos aparecem com freqüência nas pesquisas com 
animais realizadas em laboratório, constituindo exemplos desta afirmação a 
dissertação de mestrado e a tese de doutorado de MELO ( ), em que o 
autor estuda o comportamento de sagüis nos procedimentos de automodelagem, 
condicionamento clássico e treino de orientação e extinção. Utilizando 
delineamento típico da Análise Experimental do Comportamento (AEC) o autor 
compara o comportamento dos sujeitos (mantidos em gaiolas-viveiro individuais) 
quanto à automanutenção de resposta de pressão à barra nos procedimentos de 
treino de omissão e de condicionamento clássico, com a manutenção do 
responder nos procedimentos de extinção. Utiliza seis sagüis, machos, selvagens 
e servem como ambiente experimental duas caixas-ambiente de conglomerado 
acústico, cada uma com uma lâmpada fluorescente, uma barra pedal, um 
bebedouro de latão e equipamento de controle e registro automático. No estudo 
de 1983 faz uma análise da aquisição e manutenção da resposta de pressão à 
barra em sagüi nos procedimentos de auto-modelagem, condicionamento clássico 
e treino de omissão comparando o responder automantido com a manutenção do 
comportamento sob contingência negativa. Para tanto, separa os sagüis em 3 
grupos de 4 sujeitos cada, mantidos em gaiolas individuais e organizados como 
Grupo Controle, Grupo Clássico e Grupo Automodelagem. 

Na categoria de estudo misto foram ainda incluídos aqueles 
trabalhos que, mesmo não tendo envolvido a manipulação de variáveis, 

 



 

utilizaram mais de um tipo de delineamento. Um exemplo é a dissertação de 
mestrado de BRASIL ( ) que, ao investigar o fracasso escolar dentro da 
dimensão analítica junguiana , procedeu ao levantamento e exame de 120 
prontuários de sujeitos de ambos os sexos provenientes de duas unidades básicas 
de saúde da cidade de São Paulo e que apresentavam como motivo de consulta a 
queixa escolar (dificuldade de aprendizagem, distúrbios da conduta escolar e 
dislexia). Numa segunda fase do trabalho selecionou sujeitos específicos e 
conduziu quatro estudos de caso, realizando encontros com a mãe e a criança e 
aplicando, nesta última , três testes psicológicos. 

 



 

3.2.4 Resultados da categorização dos trabalhos quanto à 
metodologia 

Tendo definido as categorias utilizadas para fins de classificação 
dos trabalhos quanto à metodologia, cabe introduzir as Tabelas D1 do Anexo D 
que apresenta a produção da pós-graduação do Instituto de Psicologia da USP na 
década de 80, segundo a metodologia utilizada pelos autores em seus trabalhos. 

Os estudos teóricos respondem por apenas 7,4% da produção 
total do curso de pós-graduação, apresentando porcentual maior na área Clínica 
(3,5%) sobretudo em nível de mestrado (3,0%) e na Escolar (2,8%), com índices 
equivalentes no dois graus. Nas áreas de concentração da Psicologia 
Experimental e da Psicologia Social e do Trabalho os resultados apontam 
porcentuais de 0,5% e 0,7% respectivamente. 

Os dados indicam, por sua vez, o predomínio dos estudos de 
caráter descritivo (34,3%), do tipo levantamento, nas quatro áreas de 
concentração ainda que com índices mais altos na Escolar (13,0%) e na 
Experimental (11,3%). Vale destacar que na Experimental os levantamentos 
apresentam quase o mesmo porcentual nos cursos de mestrado e doutorado (6.0% 
e 5.3% respectivamente), enquanto na Escolar o porcentual é maior no curso de 
doutorado ( 8.8%) do que no de mestrado (4.2%). Na área Clínica, 3.7% dos 
levantamentos ocorrem no curso de mestrado e apenas 0.9% no doutorado. 

Os trabalhos envolvendo análise de correlação entre variáveis 
responderam por 8.1% da produção acadêmica tendo ocorrido com maior 
freqüencia (20 estudos) na área de Escolar (4.7%), com presença quase 
equivalente nos cursos de mestrado e doutorado (2.1% e 2.6% respectivamente). 

Os estudos quase-experimentais, conforme apontam as Tabelas 
D1 do anexo D, alcançaram o porcentual de apenas 9.0% da produção total do 
curso de pós-graduação cabendo à área de Escolar 5.2% desse total e com 
porcentuais equivalentes no curso de mestrado e de doutorado (2.6% 
respectivamente). Na área da Psicologia Social e do Trabalho não se registrou 
qualquer ocorrência para esta metodologia, ficando o porcentual de 3.9% 
distribuído entre a área Clínica (2.1%) e a Experimental (1.8%). 

Os estudos experimentais constituíram 17.9% da produção 
acadêmica, tendo a Psicologia Experimental, enquanto área de concentração, 
acolhido 10.4% desses trabalhos, seguida pela Escolar (5.4%). Nessas duas áreas 
os trabalhos se distribuem quase com equivalência nos cursos de mestrado e 
doutorado, conforme aponta a Tabela D1.do Anexo D. Verifica-se, no entanto, 
que dentre os delineamentos experimentais apontados predominam aqueles em 
que o pesquisador previu o controle de variáveis com vistas à comparação de 
grupos de sujeitos, respondendo esta modalidade por 10.1% dos estudos 
experimentais realizados nas três áreas de concentração. Os estudos envolvendo 
comparação de grupos alcançaram o percentual de 4.5% na área Escolar e 4.0% 

 



 

na área Experimental, ficando a Psicologia Clínica e a Psicologia Social e do 
Trabalho com 1.4% e 0.2% respectivamente. À exceção da área Experimental, os 
estudos comparando grupos alcançaram maior porcentagem de freqüência nos 
cursos de mestrado. 

A produção total de dissertações e teses, nas quatro áreas de 
concentração quanto à metodologia utilizada, é apresentada na Figura 4. 
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Fig. 4 - Produção Total de Trabalhos de Grau quanto à Metodologia, por Área 

Os trabalhos envolvendo delineamento característico da AEC 
alcançaram o porcentual de 4.2% da produção no período analisado com 
ocorrência quase que exclusiva na área Experimental (4.0%). 

Na sub-categoria "Comparação do Desempenho em Situações 
Diferentes", a Tabela D1 do Anexo D aponta para um total de 16 estudos 
realizados (3.7%) com incidência maior na área Experimental (2.5%) seguida 
pela área da Psicologia Escolar (0.9%) 

Os trabalhos envolvendo mais de um delineamento de pesquisa 
constituem 15.8% da produção total e ocorreram predominantemente (12.5%) na 
área Experimental. A área Escolar acolheu apenas 2.8% desses trabalhos. 

Os estudos de caso responderam por 7.4% da produção de 
trabalhos, registrando-se maior freqüência (18 estudos) na área Clínica (4.2%). 

Através da Tabela D1 do Anexo D é possível ainda verificar que 
os estudos experimentais e mistos constituem 33.7% da produção total de 

 



 

trabalhos, não ultrapassando, no entanto, o porcentual de 34.3% alcançado pelos 
trabalhos que utilizaram delineamento do tipo levantamento. 

O resultado do teste do χ2 mostrou que, a um nível de  
significância de 5%, há um uso significante da pesquisa de  
levantamento nas dissertações de mestrado nas quatro áreas de concentração  
(χ2

observado = 119,46 > χ2
5% (18 g.l.) = 28,86). Verifica-se que essa dependência 

também ocorre quanto à metodologia utilizada nas teses de doutorado  
(χ2

observado = 43,91 > χ2
5% (18 g.l.) = 28,86).*

Após exame do aspecto "Tipologia da Pesquisa" em continuação 
à apresentação dos resultados, será dada atenção ao aspecto seguinte "sujeitos das 
pesquisas". 

3.3 Sujeitos das pesquisas 

Conforme já foi apontado na Tabela 8,  96.4% dos trabalhos 
apresentados na década de 80, e que constituem pesquisa de campo ou de 
laboratório, tiveram como principal fonte de informações um conjunto de 
sujeitos. Nesta seção, caberá relatar os dados relativos às variáveis: natureza, 
sexo, características específicas quanto a possível patologia, faixa etária e nível 
sócio-econômico. 

No que se refere à faixa etária dos sujeitos foram estabelecidas e 
definidas, para fins de classificação dos trabalhos, as seguintes categorias*:

Bebê Nesta categoria foram incluídas as dissertações 
e teses envolvendo pesquisas com sujeitos que 
se encontravam, quanto ao desenvolvimento 
humano, na primeira infância (desde o 
nascimento até completar dois anos). 

Criança Nesta categoria foram reunidos os estudos 
envolvendo sujeitos com idade acima de dois 
anos até doze anos. 

                                                      
* Para fins de cálculo do χ2, para verificação de independência entre as variáveis, não foram 

consideradas as sub-categorias do estudo experimental apontadas na Tabela D1 do Anexo D, 
tendo-se utilizado apenas o número total de estudos deste tipo. 

* As categorias por faixa etária foram estabelecidas e complementadas com uma definição 
operacional com base na consulta à coleção Psicologia evolutiva ( ). 

 



 

Adolescente: Categoria na qual foram incluídos os trabalhos 
com sujeitos no período de vida que se estende 
do início da puberdade (acima de 12 anos) até 
aos vinte anos. 

Adulto Nesta categoria foram reunidos os trabalhos 
que envolveram sujeitos com idade acima de 
20 anos e estendendo-se até 60 anos. 

Idoso Foram reunidas nesta categoria os estudos que 
envolveram sujeitos com idade acima de 60 
anos. 

A Tabela 10 indica que 83% dos estudos realizados se utilizaram 
de sujeitos humanos e 16,8% de animais. 

Tab. 10  -  PESQUISA DE CAMPO / LABORATÓRIO POR ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  
E TIPO DE SUJEITO 

 TIPOLOGIA DO SUJEITO 
ÁREA HUMANO ANIMAL OUTRO TOTAL 

 F % F % F % F % 

ESCOLAR 137 35,0 0 0 0 0 137 35,0 

CLÍNICA 61 15,5 0 0 0 0 61 15,5 

EXPERIMENTAL 93 23,7 66 16,8 0 0 159 40,5 

SOCIAL E TRABALHO 34 8,7 0 0 1 0,3 35 9,0 

TOTAL 325 83,0 66 16,8 1 0,3 392* 100,
0 

* Uma pesquisa com sujeitos humanos e sujeitos animais 

As pesquisas com animais ocorrem exclusivamente na área 
experimental correspondendo a 16.8% do total de pesquisas realizadas (40.5%), 
ou seja, de cada 2.4 pesquisas de campo ou de laboratório realizadas na área 
experimental, uma se faz com animais. 

Nas demais áreas os estudos realizados privilegiam os trabalhos 
envolvendo vários indivíduos, estando voltados para o humano. 

Os dados da Tabela 11 permitem caracterizar os sujeitos 
humanos e as espécies animais quanto ao sexo, constatando-se maior frequência 
para os estudos envolvendo os dois sexos, no que se refere a sujeitos humanos 
(240 trabalhos ou seja, 61.3% do total), seguidos pelos estudos que abordam 
apenas o feminino (12.2%) ou o masculino (6.6%). Não foi possível identificar o 
sexo dos sujeitos de 2.8% das pesquisas com humanos. 

 



 

Entre os estudos realizados com animais apenas 4,3% envolvem 
os dois sexos, pois o porcentual maior é para os estudos realizados com espécies 
do sexo masculino (8.4%). Em 4,1% desses estudos não foi possível identificar 
os sujeitos da pesquisa quanto ao sexo. 

Tab. 11  -  TIPOLOGIA E SEXO DOS SUJEITOS 

TIPOLOGIA S E X O  

DO MASCULINO FEMININO AMBOS S/E N/C TOTAL 
SUJEITO F % F % F % F % F % F % 

HUMANO 26  6,6 48 12,2 240 61,3 11 2,8  0  0 325   83,0 

ANIMAL 33  8,4  0  0,0  17  4,3 16 4,1  0  0  66   16,8 

OUTRO  0  0,0  0  0,0   0  0,0  0 0  1  0,2   1    0,2 

TOTAL 59 15,0 48 12,2 257 65,6 27 6,9  1  0,2 392* 100,0 

* Uma pesquisa com sujeitos humanos e sujeitos animais 

O resultado do teste do χ2 para independência indicou que, a um 
nível de significância de 5%, há significantemente maior produção com sujeitos 
humanos de ambos os sexos (χ2

observado = 107,30 > χ2
5% (2 g.l.) = 5,99)*. 

Tab. 12  -  PESQUISA DE CAMPO / LABORATÓRIO COM ANIMAIS: ESPÉCIES UTILIZADAS 

ESPÉCIES F( N = 66 ) % 

MAMÍFEROS 40  59,7 

AVES 10  15,0 

INSETOS 15  22,4 

OUTROS 2   3,0 

TOTAL 67 100,0 

   

Os sujeitos objeto de estudo nas pesquisas com animais (Tab.. 
12) são primordialmente mamíferos (59.7%) representados aqui especialmente 
pelos roedores (rato, camundongo e hamster) e primatas (macaco e sagüi). Os 
estudos com insetos alcançaram o porcentual de 22.4% do total e as aves 15.0% 
(para maior detalhe quanto às espécies utilizadas, ver Tabela D2 e D10 do Anexo 
D). 

Um dos estudos incluídos na categoria "outros" utilizou várias 
espécies como sujeitos da pesquisa e outro valeu-se apenas de invertebrados 
(planárias). 
                                                      
* Para cálculo do χ2 não foram consideradas as colunas S/E e N/C  da Tabela 11. 

 



 

Para a classificação dos estudos realizados com animais e 
relativa ao local da coleta de dados foram estabelecidas duas categorias, abaixo 
definidas: ambiente natural ou quase-natural e laboratório. 

AMBIENTE NATURAL OU QUASE-NATURAL 

Nesta categoria foram incluídos aqueles estudos em que a 
observação do animal se fez dentro do habitat natural ou, pelo menos, em 
condições de pouca restrição ou interferência e tão próximas da natureza quanto 
possível ( ). 

Exemplifica esta categoria o trabalho de SILVEIRA ( ) no qual a 
autora estuda os comportamentos mais característicos e importantes para a 
sobrevivência de formigas do gênero Pheydole (Oxyops) em seu habitat natural. 

FARIA ( ) estuda, ao longo de 3 anos, o grupo social de 
Callitrix Penicillata, mico-estrela do planalto central brasileiro, em mata da 
galeria, na Reserva Ecológica do Córrego Capetinga, situada na Fazenda da 
Água Limpa (UnB), Brasília, DF. 

LABORATÓRIO 

Nesta categoria foram incluídos os estudos em que o pesquisador 
observou animais em situações de experimentação no contexto do laboratório, 
impondo certa estrutura ao fenômeno estudado ( ). 

Exemplificam esta categoria os estudos realizados por MELLO 
( ) e já mencionados na presente tese. 

Tab. 13  -  TIPO DE SUJEITO (ANIMAL) RELACIONADO COM ESPÉCIE E  
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 LOCAL  

ESPÉCIE 

AMBIENTE NATURAL
 OU  

QUASE NATURAL 
LABORATÓRIO TOTAL 

 F % F % F % 

MAMÍFEROS 3 4,5 37 55,2 40   59,7 

AVES 0 0,0 10 15,0 10   15,0 

INSETOS 1 1,5 14 21,0 15   22,5 

OUTROS 0 0,0  2  3,0  2    3,0 

TOTAL 4 6,0 63 94,0 67* 100,0 

* Uma pesquisa envolvendo duas espécies 

 



 

 

A Tabela 13 indica que os estudos com animais foram realizados 
quase que exclusivamente em laboratório (94.0%), pois as pesquisas em 
ambiente natural e quase natural alcançaram porcentual de apenas 6.0%. 

Com relação à tipologia dos sujeitos utilizados nas pesquisas de 
campo/laboratório com humanos, a Tabela 14 permite conhecer um pouco mais 
da sua natureza. 

Tab. 14  -  PESQUISA DE CAMPO / LABORATÓRIO E CLASSIFICAÇÃO DO SUJEITO POR 
ÁREA 

 SUJEITO  

ÁREA NORMAL OUTRO AMBOS S/E N/C TOTAL 
 F % F % F % F % F % F % 

127 32,4  6 1,5  4 1,0  0 0,0  0  0,0 137   34,9 

 43 11,0 11 2,8  6 1,5  1 0,3  0  0,0  61   15,6 

 81 20,7  9 2,3  3 0,8  0 0,0 66 16,8 159   40,6 

 29  7,4  5 1,3  0 0,0  0 0,0  1  0,3  35   9,0 

TOTAL 280 71,5 31 7,9 13 3,3  �1 0,3 67 17,1 392* 100,0 

* Uma pesquisa com sujeitos humanos e sujeitos animais 

É possível constatar que 71.5% dos trabalhos tem por objeto de 
estudo o indivíduo normal, e apenas 7.9% estudam o sujeito com algum tipo de 
deficiência ou distúrbio. Em 3.3% dos estudos ambos são focalizados. A área 
Clínica apresenta porcentual maior (2.8%) na categoria "outro" ou "ambos" 
enquanto as áreas Escolar e Experimental privilegiam os estudos com sujeitos 
normais (32.4% e 20.7% respectivamente). Há ainda um percentual de 16.8% na 
área experimental de estudos em que a classificação do sujeito não cabe (N/C) por 
ter sido ai incluída uma pesquisa realizada em Instituições de Saúde Mental e 66 
com animais. 

O resultado do teste do χ2 mostra que, a um nível de 
significância de 5%, a concentração nos sujeitos normais é significante, 
independentemente da área de concentração (χ2

observado = 19,01 > χ2
5% (6 g.l.) = 

12,54).*

A tabulação das categorias "outro" e "ambos" relativas aos 
sujeitos utilizados nos estudos permitiu a construção da Tabela 15 de alguns 
aspectos específicos. 

                                                      
* Para cálculo do χ2 não foram consideradas as colunas S/E e N/C . 



 

 

Tab. 15  -  PESQUISA DE CAMPO / LABORATÓRIO COM SUJEITOS PORTADORES DE DISTÚRBIOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS, POR ÁREA 

 ÁREA 

DISTÚRBIOS ESCOLAR  CLÍNICA EXPERIMENTAL
SOCIAL E 

TRABALHO TOTAL 

 F        % F % F % F % F %

Psicológicos  1 0,3  5 1,2  1 0,3 1 0,3  8  2,1 

Físicos e psicossomáticos  3 0,7 10 2,6  7 1,7 3 0,7 23  5,6 

Do comportamento e comportamento anti-social  1 0,3  1 0,3  1 0,3 1 0,3  4  1,2 

Da aprendizagem e retardo mental  2 0,5  1 0,3  2 0,5 0 0,0  5  1,3 

Da fala e da linguagem  2 0,5  0 0,0  1 0,3 1 0,2  4  1,0 

TOTAL  9 2,3 17 4,4 12 3,1 6 1,5 44 11,2 
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Verifica-se, assim, que os sujeitos portadores de distúrbios 
físicos e psicossomáticos constituem objeto de estudo em todas as áreas de 
concentração, embora em maior porcentual na Clínica (4,4%) como era de se 
esperar, ocorrendo, nesta área, participação mais acentuada de sujeitos (2,6%) 
com distúrbios físicos e psicossomáticos (diabéticos, asmáticos, cardiopatas 
congênitos, tuberculosos, deficientes visuais, crianças com disfunção cerebral 
mínima) e de sujeitos (1.2%) com distúrbios psicológicos (pacientes 
psiquiátricos, neuróticos, esquizofrênicos, pacientes com depressão pós-parto). 

Os trabalhos da área Experimental também focalizam sujeitos 
com distúrbios físicos e psicossomáticos em maior porcentual (1.7%) 
destancando-se cardiopatas, bebês com fissura lábio-palatal, cegos e deficientes 
múltiplos. 

Na área Escolar, conforme aponta a Tabela 15, os estudos se 
distribuem quase que de maneira uniforme entre os diversos tipos de distúrbios 
apresentados pelos sujeitos, envolvendo trabalhos de pesquisa com pacientes 
esquizofrênicos, deficientes mentais, crianças com retardo da fala, afásicos, 
crianças portadoras de deformidade da face e menores infratores. 

A área de concentração da Psicologia Social e do Trabalho 
responde por 1.5% dos estudos realizados com sujeitos portadores de distúrbios 
físicos ou psicológicos, constatando-se, nesses trabalhos, a participação de 
pacientes psiquiátricos, crianças com retardo da fala, surdos, deficientes físicos 
por acidente de trabalho e um único estudo realizado com sujeitos apresentando 
comportamento anti-social (presidiários). 

A Tabela 16 relativa à faixa etária dos sujeitos humanos 
utilizados nas pesquisas de campo e de laboratório indica que, por um lado, 
independentemente da área de concentração a que estão filiados os estudos, o 
indivíduo adulto é sujeito de 44.1% dos trabalhos realizados, seguido da criança 
(22.6%). Por outro lado, 11.0% dos trabalhos constituem estudos envolvendo a 
díade criança/adulto e 5.2% a díade adolescente/adulto. Apenas 4 trabalhos 
(1.2%) se referem a estudos envolvendo a díade bebê/adulto e as pesquisas com 
idosos alcançam 0.9% do total. 



 

 

Tab. 16  -  DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS HUMANOS POR FAIXA ETÁRIA E SEGUNDO A ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DA PESQUISA 
(N=325 PESQUISAS) 

 ÁREA  

FAIXA ETÁRIA TOTAL 

           F % F % F % F % F %

Bebê   0   0,0  2  0,6  1  0,3  0  0,0   3   0,9 

Criança  37  11,4  8  2,5 21  6,5  7  2,2  73  22,6 

Adolescente   9   2,8  4  1,2  3  0,9  1  0,3  17   5,2 

Adulto  52  16,0 23  7,1 47 14,5 21  6,5 143  44,1 

Idoso   1   0,3  2  0,6  0  0,0  0  0,0   3   0,9 

Bebê e criança   1   0,3  0  0,0  1  0,3  0  0,0   2   0,6 

Bebê e adulto   0   0,0  2  0,6  2  0,6  0  0,0   4   1,2 

Criança e adolescente  10   3,1  4  1,2  1  0,3  0  0,0  15   4,6 

Criança e Adulto  14   4,3  5  1,5 15  4,6  2  0,6  36  11,0 

Adolescente e adulto   9   2,8  4  1,2  2  0,6  2  0,6  17   5,2 

Outro   4   1,2  6  1,8  0  0,0  0  0,0  10   3,1 

S/E   0   0,0  1  0,3  0  0,0  1  0,3   2   0,6 

T O T A L 137 42,2 61 18,7 93 28,6 34 10,5 325 100,0 



 

Na categoria "outros" estão incluídos 10 estudos (3.1%) que 
utilizaram conjuntamente crianças, adolescentes e adultos como sujeitos. Para 
uma visão mais sintética relativa à faixa etária dos sujeitos, julgou-se apropriado 
aglutinar os dados de forma a que fossem contados todos os estudos em que uma 
determinada faixa etária estivesse presente pelo menos uma vez. Exemplificando: 
o número de estudos na área Escolar com adolescentes reune os trabalhos com só 
adolescentes (9 estudos), mais crianças e adolescentes (10 estudos) mais 
adolescente e adulto (9 estudos) mais outros (4 estudos) totalizando os 32 
estudos (indicados na tabela D3 do Anexo D). A partir deste trabalho de 
aglutinação foi preparada a Figura 5, cuja leitura evidencia a participação 
prioritária da criança e do adulto como sujeitos de pesquisa. 
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Fig. 5  -  Tipologia dos Sujeitos humanos usados nas pesquisas do IPUSP (anos 80) 

No intuito de ampliar o conhecimento sobre o sujeito focalizado 
nos trabalhos de grau, são aqui também analisados os dados relativos à variável 
nível sócio-econômico. 

A Tabela 17 aponta que não foi possível identificar o nível 
sócio-econômico de 46.2% dos sujeitos objeto de estudo nos trabalhos analisados 
mas, dentre aqueles em que o nível sócio-econômico dos sujeitos foi apontado, 
20.6% pertenciam à classe C e 11.4% à classe B; 8.6% dos trabalhos envolveram 
sujeitos dos três níveis sócio-econômicos (A, B e C) enquanto 7.4% realizaram 
estudos com sujeitos de níveis sócio-econômicos B e C. Apenas 1.2% das 
pesquisas utilizaram sujeitos de níveis sócio-econômicos contrastantes (A e C) e 
apenas 2.8% estudaram aqueles de nível sócio-econômico mais alto (A). 
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Verifica-se que, independentemente da faixa etária, a tendência é 
que as classes menos favorecidas tenham mais freqüentemente merecido a 
atenção dos pesquisadores. 

Tab. 17  -  NÍVEL SÓCIO-ECONÔMICO DOS SUJEITOS OBJETO DE ESTUDO NAS 
PESQUISAS DE CAMPO/LABORATÓRIO 

NÍVEL 
SÓCIO-ECONÔMICO F % 

Sem Informação 150  46.2 
C  67  20,6 
B  37  11,4 
ABC  28   8,6 
BC  24   7,4 
A   9   2,8 
AB   6   1,8 
AC   4   1,2 

T O T A L 325 100,0 

 

Na Tabela D4 do Anexo D é possível identificar o nível sócio-
econômico dos sujeitos segundo a faixa etária a que pertenciam. 

Tab. 18  -  METODOLOGIA DAS PESQUISAS DE CAMPO / LABORATÓRIO E  
TIPOLOGIA DOS SUJEITOS 

 TIPOLOGIA DE SUJEITOS  

METODOLOGIA HUMANO ANIMAL TOTAL 
 F % F % F % 

LEVANTAMENTO 137 35,0  3  0,8 140   35,8 

ESDUDO CORRELACIONAL  34  8,7  0  0,0  34    8,7 

ESTUDO QUASE-EXPERIMENTAL  38  9,7  1  0,2  39      9,9 

ESTUDO EXPERIMENTAL  56 14,3 21  5,4  77   19,7 

ESTUDO MISTO  28  7,2 41 10,5  69   17,7 

ESTUDO DE CASO  32  8,2  0  0,0  32    8,2 

T O T A L 325 83,1 66 16,9 391* 100,0 

(*) Um estudo envolveu a participação de sujeitos humanos e animais 

Considerando a metodologia das pesquisas de campo ou de 
laboratório e a tipologia dos sujeitos constata-se, através da Tabela 18, que 
35,8% dos estudos realizados constituem pesquisas descritivas do tipo 
levantamento, no entanto, apenas 0.8% utilizam sujeitos animais. Verifica-se 
ainda que os estudos correlacionais e de caso se realizam apenas com humanos; 
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As categorias utilizadas para fins de classificação dos estudos 
realizados com sujeitos humanos, quanto ao local da coleta de dados, acham-se 
arroladas na Tabela 19. Os locais utilizados na coleta de dados foram também 
agrupados pela similaridade de contextos, e podem ser verificados na Tabela D9 
do Anexo D. 

O resultado do χ2 mostra que, a um nível de significância de 5%, 
há forte dependência entre a metodologia utilizada e a tipologia dos sujeitos 
(χ2

observado = 135,7 > χ2
5% (5 g.l.) = 11,07)*. 

Em continuação a nosso estudo serão apresentados, a seguir, os 
resultados relativos ao local da coleta de dados das dissertações e teses 
defendidas na década de 80 no IPUSP. 

* A categoria Outro foi excluída do cálculo, e os estudos experimentais foram aglutinados. 

3.4 Local da coleta de dados das pesquisas de campo e de 
laboratório 

os estudos experimentais apresentam maior porcentagem de realização com 
sujeitos humanos (14.3%) do que com sujeitos animais (5.4%). Esta relação se 
inverte, no entanto, quando se trata de estudos mistos pois nestes é maior o 
porcentual de estudos com animais (10.5%) quando comparado com os estudos 
realizados com humanos (7.2%). Os trabalhos quase-experimentais, salvo uma 
única exceção (0.2%), envolvem a participação de sujeitos humanos (9.7%). 
Verifica-se, assim, que à exceção dos estudos mistos, a tipologia de sujeitos nas 
pesquisas de campo realizadas no período é predominantemente marcada pela 
participação de humanos (83.1%). 

Não foi possível constatar nenhum padrão de comportamento na 
escolha da metodologia utilizada ao longo do período estudado. As Tabelas D5 a 
D8 do Anexo D apontam as freqüências das diferentes metodologias, por ano e 
por grau. 

 



 

 

Tab. 19  -  LOCAL DA COLETA DE DADOS POR ÁREA: TABELA EXPANDIDA* 

 ÁREA  

LOCAL TOTAL 

           F % F % F % F % F %

Creche   3   1,9 4 5,0 7   6,4  1   2,1  15   3,8 
Parque Infantil   1   0,6 2 2,5 3   2,8  1   2,1   7   1,8 
Pré-escola   12   7,7  2 2,5 12  11,0  1   2,1  27   6,9 
Escola de 1o Grau  52  33,3  7 8,7 14  12,8  4   8,5  77  19,6 
Escola de 2o Grau  13   8,3  3 3,7 3   2,8  1   2,1  20   5,1 
Escola especial   4   2,6  2   2,5   3   2,8  1   2,1  10   2,5 
Estabelecimento de Ensino Superior  22  14,1 10  12,3  20  18,3  5  10,6  57  14,5 
Instituição para Deficientes Mentais   2   1,3  1   1,2   2   1,8  0   0,0   5   1,3 
Instituição para Menores    3   1,9  1   1,2   4   3,7  0   0,0   8   2,0 
Posto/Centro de Saúde    2   1,3  1   1,2   1   0,9  2   4,3   6   1,5 
Clínica médica   0   0,0  1   1,2   2   1,8  0   0,0   3   0,8 
Clínica especializada   1   0,6  1   1,2   0   0,0  0   0,0   2   0,5 
Hospital/Ambulatório   4   2,6 12  14,8   8   7,3  1   2,1  25   6,4 
Clínica psicológica   1   0,6  7   8,7   4   3,7  2   4,3  14   3,6 
Hospital/Ambulatório de Psiquiatria e Saúde Mental   1   0,6  5   6,2   0   0,0  3   6,4   9   2,3 
Órgão da Administração Pública   1   0,6  1   1,2   0   0,0  3   6,4   5   1,3 
Empresa   3   1,9  1   1,2   0   0,0  5  10,6   9   2,3 
Ambiente de trabalho do Sujeito   2   1,3  2   2,5   1   0,9  1   2,1   6   1,5 
Residência do Sujeito  14   9,0  5   6,2  11  10,1  7  14,9  37   9,4 
Ambiente natural variado   2   1,3  4   5,0   0   0,0  3   6,4   9   2,3 
Laboratório   1   0,6  0   0,0   4   3,7  0   0,0   5   1,3 
Outros   3   1,9  3   3,7   3   2,8  3   6,4  12   3,1 
S/E   9   5,8  6   7,4   7   6,4  3   6,4  25   6,4 

T O T A L 156 100,0 81 100,0 109 100,0 47 100,0 393 100,0 

(*) Foi assinalado, quando necessário, mais de um local de coleta de dados 



 

Observando-se os dados apontados na Tabela 19a, verifica-se 
que, apesar da diversidade de locais utilizados na coleta de dados, é possível 
destacar dois contextos em torno dos quais é maior a concentração de trabalhos: 
o contexto escolar (da pré escola à universidade) e o contexto 
médico/hospitalar, abrangendo os centros de saúde, as clínicas médica e 
psicológica, os hospitais e ambulatórios*. O contexto escolar acolheu a coleta de 
dados de 57,5% dos trabalhos (226 estudos), sendo a escola de 1° e 2°graus 
responsável por 24,7% desses estudos e as instituições de ensino superior 
(faculdades e institutos ligados ou não a universidades) por outros 14,5% dos 
trabalhos. A pré-escola e a escola especial sediaram a coleta de dados de 6.9% e 
2,5% dos trabalhos, respectivamente, enquanto a creche e o parque infantil 
constituiram local de coleta de dados em 5,6% dos estudos. As instituições para 
deficientes mentais e para menores sediaram a coleta de dados de 3,3% dos 
estudos. Esses trabalhos apresentam maior concentração, como era de se esperar, 
na área Escolar (71,7% dos estudos da área) mas também nas áreas Experimental 
(62,4% dos estudos da área), na área Clínica (39,5%) e Social & Trabalho 
(29,8%). 

O contexto médico/hospitalar constitui outro espaço social a se 
destacar e dentro do qual se buscaram informações para trabalhos realizados, 
num total de 59 estudos (15,0%) dos quais 7% apresentados na área de 
concentração da Psicologia Clínica, 3,8% na Experimental, 2,0% na Social & 
Trabalho, e 2,3% na área da Psicologia Escolar. Desses estudos, 6,4% tiveram 
seus dados coletados em hospitais ou ambulatórios e 4,9% em clínicas, 
destacando-se a clínica psicológica com um total de 14 trabalhos (3,6%). 

Deslocando-se o foco de análise das duas áreas aqui destacadas 
para outros espaços sociais apontados na Tabela 19, verifica-se que os sujeitos 
das pesquisas foram também procurados na empresa (2,3% dos estudos), nos 
órgãos da administração pública (1,3%) e em seu ambiente de trabalho (1,5%), 
tendo estes espaços acolhido 5% apenas do total dos trabalhos. 

Os espaços informais, populares ou privados, apontados na 
tabela como "ambiente natural variado", e representados pelos parques, jardins, 
praças, praias, clubes, dentre outros, foram utilizados como locais para a coleta 
de dados em 9 estudos (2,3%), enquanto 37 outros trabalhos (9,4%) tiveram a 
residência do sujeito como local adequado à busca de informações. O laboratório, 
nas pesquisas com sujeitos humanos, serviu como contexto para coleta de dados 
de apenas 5 trabalhos (1,3%). Não foi possível especificar o local da coleta de 
dados de 25 estudos (6,4%). 

A categoria "outros" reuniu os estudos que buscaram os dados 
em locais diferenciados que não puderam ser abrigados nas categorias destacadas 
na tabela, citando-se, a título de ilustração, as coletas realizadas em ateliê de arte, 
                                                      
* Na Tabela D5 do Anexo D foram aglutinados os diversos locais de coleta segundo a 

proximidade de contextos, a saber: escolar, médico/hospitalar, empresarial/trabalho e outro. 

 



 

 

missão religiosa, convento, presídio, favela, conselho regional de psicologia, 
pavilhão da Bienal de São Paulo, entre outros. 



 

 

Tab. 19a  -  LOCAL DA COLETA DE DADOS, POR ÁREA: TABELA COMPACTADA 

 ÁREA  

LOCAL TOTAL 

           F % F % F % F % F %

Instituições Educacionais 112  71,7 32  39,5  68  62,4 14  29,8 226  57,5 

Instituições de Saúde   9   5,8 27  33,3  15  13,8  8  17,0  59  15,0 

Empresas; Local de Trabalho   6   3,8  4   4,9   1   0,9  9  19,1  20   5,1 

Outros Locais  20  12,8 12  14,8  18  16,5 13  27,6  63  16,0 

S/E   9   5,8  6   7,4   7   6,4  3   6,4  25   6,4 

T O T A L 156 100,0 81 100,0 109 100,0 47 100,0 393 100,0 



 

Face à grande dispersão de locais evidenciada na Tabela 19, 
decidiu-se reagrupar, na Tabela 19a, os dados em categorias mais abrangentes: 
Instituições Educacionais, Instituições de Saúde, Empresas-Local de Trabalho, 
Outros locais, S/E. Então, calculou-se o χ2, que indicou forte dependência entre 
o local da coleta de dados para pesquisa e a área de concentração  
(χ2

observado = 76,64 > χ2
5% (12 g.l.) = 21,02 ). 

O quarto aspecto da pesquisa considerado nesta apresentação de 
resultados é relativo ao material utilizado nos estudos realizados, e aparece 
descrito no item seguinte. 

3.5 Material de coleta de dados utilizado nas pesquisas de 
campo e de laboratório 

Neste item serão apresentados os dados relativos aos diferentes 
materiais de coleta utilizados nos trabalhos e que constituem o aparato, por assim 
dizer, de que se valeram os pós-graduandos do Instituto de Psicologia para a 
realização das pesquisas apresentadas na década de 80. Através de consulta ao 
Formulário de Registros de Dados (FRD) apresentado no Anexo B pode-se 
verificar a ocorrência das categorias de materiais previamente estabelecidas e que 
são aqui definidas e exemplificadas. Estas categorias são alistadas tanto na 
Tabela 20 quanto na 21. 

3.5.1 Categorias de materiais estabelecidas para análise 

QUESTIONÁRIO 

Aqui foram incluídos os trabalhos em que os autores recorreram, 
para a obtenção de informações do sujeito, a uma série de questões, enunciadas 
como perguntas, organizadas de forma sistemática e entregues, por escrito, aos 
sujeitos da pesquisa ou informantes. Essas perguntas, uma vez respondidas, 
também por escrito e sem interferência do pesquisador, forneceram as 
informações que este obteve para o estudo. 

Constitui exemplo desta categoria o estudo realizado por 
CROCHIK ( ), que ao analisar a formação do psicólogo na realidade brasileira 
utilizou dados obtidos através de dois questionários remetidos a 126 sujeitos. 

PATTO (  em sua tese analisou, entre outros aspectos, as 
características teóricas e ideológicas da psicologia aplicada à escola brasileira, 
examinando caminhos alternativos delineados na literatura especializada 
contemporânea. Inclui no estudo uma pesquisa com psicólogos das redes 

 



 

municipal e estadual de ensino da capital, tendo em vista analisar suas 
representações da escola, do aluno da escola pública e do papel do psicólogo 
junto a esta clientela, valendo-se, na coleta de dados, de questionário que 
permitiu colher o discurso dos sujeitos a respeito da matéria analisada. 

ENTREVISTA E RELATO VERBAL 

Nesta categoria foram incluídos aqueles trabalhos em que a 
obtenção de informações para a pesquisa ocorreu através de conversação direta 
entre duas ou mais pessoas, tendo por objetivo a obtenção, do entrevistado, de 
um relato completo dos eventos sob investigação. O aspecto conversacional, 
direto, interativo, previsto tanto na situação de entrevista quanto naquela de 
interação verbal, permitiu a inclusão, nesta categoria, de todos os trabalhos que 
se utilizaram destes instrumentos, independentemente do formato ou metodologia 
empregados quando de sua aplicação: estruturado ou não estruturado, dentre 
outras denominações. 

Constitui exemplo desta categoria, a tese de CAMPOS ( ) sobre 
a reintegração social do menor, na qual a autora realizou entrevistas individuais 
livres e semi-estruturadas para dar oportunidade ao sujeito, na coleta de dados, de 
discorrer livremente sobre o seu cotidiano, suas experiências, etc. As entrevistas 
semi estruturadas foram gravadas para maior fidelidade dos dados, e esse registro 
permitiu retratar, com profundidade, os relatos, com um "nível possível de 
isenção de interpretação ou deturpação dos dados captados, segundo a autora. 

CIRIGATTO ( ) apresenta em sua dissertação uma visão 
histórica da psicologia clínica na cidade de Londrina - PR, e para a obtenção de 
informações necessárias entrevistou 16 professores de 2º e 3º graus, psicólogos 
pioneiros na área de psicologia clínica em Londrina e 264 psicólogos inscritos no 
CRP/8 - sub-seção Londrina, oferencendo um rorteiro pré-estabelecido. 

REGISTROS DE HISTÓRIA DE VIDA 

Constitui um "método de entrevista qualitativa, na qual os 
informantes são encorajados a relembrar aspectos de sua história de vida" 
( ). O pesquisador, através de uma série de entrevistas e de relatos 
obtidos do sujeito, procura reconstituir, de maneira global, a vida desse 
indivíduo, destacando aqueles aspectos em que está mais interessado. 

Constitui exemplo de trabalho realizado no período analisado, e 
no qual o autor obteve os dados através de histórias de vida, a dissertação de 
CARVALHO ( ) sobre a paternidade e na qual pondera que a formação do pai se 
estrutura durante a infância e sofre a influência de uma série de fatores antes de 
sua efetivação, quando de fato o sujeito se torna pai. Para tanto, o autor constroi 

 



 

um roteiro de entrevista que permite investigar dois momentos diferentes: no 
primeiro, focaliza a história de vida do pai no momento anterior à paternidade, 
procurando conhecê-la em suas diferentes etapas de desenvolvimento, através de 
entrevista individual com o pai; numa segunda etapa investiga o momento atual 
em que o sujeito/pai se encontra no exercício da paternidade. 

RIBEIRO ( ) estuda o envelhecimento feminino no Brasil e na 
Nigéria para verificar se a concepção que uma mulher tem da vida post-mortem 
afeta sua postura ante o próprio envelhecimento. Para tanto realiza entrevistas 
abertas com seis mulheres brasileiras e seis nigerianas, com idade entre 48 e 62 
anos, com o objetivo de coletar dados biográficos e dados de intersubjetividade 
para compreensão do fenômeno selecionado para estudo. 

REUNIÃO DE GRUPO 

Esta categoria abrigou aqueles estudos em que o autor recorreu à 
formação de um ou mais grupos de sujeitos para, através de encontros 
formalizados, ter acesso a informações de interesse para a pesquisa. 

Exemplifica esta categoria a tese de ANDALÓ ( ), em que 
utilizou a reunião de grupo, entre outros instrumentos de pesquisa, para obter 
informações junto a professores de 1° grau quanto ao aproveitamento que 
obtiveram com sua participação em curso sobre "dificuldade de aprendizagem", 
oferecido por órgão oficial de ensino. 

CAMPOS ( ) desenvolveu estudo sobre a reintegração social do 
menor institucionalizado, trabalhando com alunos e ex-alunos da FUNABEM que 
participaram de reuniões de grupo, para discussão e aprofundamento de alguns 
temas abordados anteriormente pelos menores em entrevistas individuais com o 
pesquisador. O reenfoque do tema pelo grupo permitiu uma ampliação do quadro 
observado e da interpretação do discurso obtido, bem como a apreensão do nível 
de relacionamento dos menores, da linguagem usada entre eles, à disposição do 
menor e do estado de espírito do grupo em função de determinados eventos. 

Por vezes introduz-se nas reuniões de grupo alguma atividade ou 
processo com vistas à participação dos sujeitos e à obtenção das informações 
pretendidas. 

Constitui exemplo desta modalidade o trabalho de BAPTISTA 
( ) que estudou o significado da informação profissional no currículo de 2° 
grau. Para tanto programou sete reuniões com dinâmica de grupo com seis 
grupos de alunos (55 sujeitos) pertencentes a seis estabelecimentos de ensino da 
cidade de São Paulo. 

LEHMAN ( ), ao estudar aspectos afetivos e cognitivos na 
orientação profissional de adolescentes, correlacionou uma medida de 

 



 

desenvolvimento cognitivo, a EDPL (Échelle de Developpément de La Pensée 
Logique) com uma medida de maturidade vocacional, a caracterização do 
momento de escolha de Bohoslavsky . Submeteu 65 adolescentes a um processo 
de orientação profissional individual, para alguns sujeitos, e através de discussão 
em grupo, para outros. Verificou que a orientação em grupo altera 
significativamente o desempenho dos sujeitos na EDPL. 

PROTOCOLO/FOLHA DE REGISTRO DE DADOS 

Material utilizado sobretudo nos estudos que envolveram 
observação direta do comportamento, aqui foram incluídos os trabalhos nos quais 
o autor se valeu de folha de dados, caderno de anotações,diário de campo ou 
outro material considerado adequado à situação de pesquisa para fins de registro 
preciso e completo dos dados observados. 

Exemplifica esta categoria o trabalho de VILHENA ( ) sobre 
aspectos do relacionamento inspetor - menor institucionalizado na FEBEM, e no 
qual a autora utiliza entrevistas e observações para a coleta de dados. Para efetuar 
a observação e registrar os eventos sem interferir diretamente na situação natural, 
a autora utilizou folhas de registro de dados para nelas documentar cada 
ocorrência de uma situação de interação entre inspetor/menor, registrando, em 
sequência númerica, o comportamento do menor em primeiro lugar, a reação 
comportamental do inspetor em seguida e assim sucessivamente, até o fim desta 
interação ou até o fim do intervalo de tempo para registro. 

TESTE PSICOLÓGICO 

A atribuição desta categoria de material foi feita para os 
trabalhos em que o autor se valeu de informações colhidas através da aplicação 
de um teste psicológico, constituído por um conjunto de estímulos, elaborado de 
forma padronizada e objetiva e apresentado aos sujeitos com a finalidade de, 
através das respostas, medir ou avaliar, em forma quantitativa, o rendimento, a 
capacidade ou a maneira de ser característica desses sujeitos. 

Nesta categoria foram igualmente incluídos aqueles estudos em 
que o instrumento de pesquisa, ou seja, o próprio teste psicológico, foi objeto de 
estudo quanto à sua validade, precisão, padronização ou outro requisito a ser 
observado na sua construção. Exemplifica esta categoria a dissertação de 
BARBOSA ( ), que realizou um estudo psicológico com mulheres 
mastectomizadas por câncer de mama, submetendo-as a uma bateria de testes 
psicológicos (Testes das Pirâmides Coloridas, Desenho da Figura Humana e 
Procedimento de Desenhos-Estórias, entre outras técnicas). 

 



 

RANGEL ( ) em sua dissertação elaborou quatro pesquisas na 
área de psicopedagogia da criança com deficit de comportamento intelectual. Na 
1ª pesquisa testa o conhecimento dos símbolos chave do material 

 correlacionando-o com a realização no Teste Metropolitano de 
Prontidão (TMP), tendo por sujeitos oito crianças de uma classe especial. Na 2ª 
pesquisa testa a preditividade do Teste de Bender e do TMP para a alfabetização 
com o material , encontrando preditividade apenas para o 
primeiro. A 3ª pesquisa consiste num estudo correlacional entre o WISC (Escala 
de Inteligência Wechsler para Crianças) e o teste da Figura humana (TFH) de 
Goodenough e a realização acadêmica no , obtendo correlações 
altas e significantes. Na última pesquisa, conduzida com sete sujeitos, estuda a 
correlação entre a Técnica de Avaliação de Desempenho Verbal Infantil 
(T.A.D.V.I.) e a realização no . 

OLIVEIRA ( ), em sua dissertação, verifica a validade preditiva 
dos testes de prontidão para a alfabetização, a saber: Teste Metropolitano de 
Prontidão (TMP), Teste de Organização Perceptomotora (TOP), Teste Frostig de 
Desenvolvimento da Percepção Visual (F) e Teste ABC . Distribui os alunos (287 
sujeitos sendo 125 de nível sócio-econômico médio e 162 de nível sócio-
econômico baixo) em 4 grupos, aplicando em cada grupo um teste de prontidão e 
submetendo todos os sujeitos ao Teste de Inteligência Não Verbal (INV). 
Compara os resultados dos testes: a) com uma prova de aproveitamento escolar 
que aplica ao término do ano letivo; b) com os conceitos atribuídos pelas 
professoras. Conclui que o TMP é o único teste que mostra ter validade preditiva 
para todos os sujeitos, independentemente do nível sócio-ecônomico. 

INVENTÁRIO 

Bastante semelhantes aos questionários no que se refere à sua 
origem, resulta diretamente do emprego de questões para obtenção das 
informações de interesse ao pesquisador quanto a traços e ajustamento da 
personalidade, assim como a interesses profissionais e "ainda que a formulação 
da questão nem sempre lembre o tipo clássico de questionário e que, muitas 
vezes, o processo de respostas esteja mais próximo das escalas de graduação, 
podem ser caracterizados como procedimentos de inquérito para fins de 
investigação da personalidade"( ). 

Constitui exemplo de uso deste tipo de material o trabalho de 
BELTRAME ( ), que realizou um estudo exploratório sobre os elementos 
envolvidos no processo de escolha vocacional utilizando o Inventário de 
Interesses de Kuder para medir interesses pessoais, interesses vocacionais e para 
medida da preferência profissional em dez grandes áreas entre adolescentes com 
mais de 15 anos. 

 



 

ARAUJO ( ), em sua dissertação, comparou os traços de 
personalidade dos estudantes de psicologia da Universidade Federal do Ceará, 
avaliados por meio do Inventário Multifásico Minnesota (MMPI) em sua forma 
coletiva completa com os de outros estudantes universitários, dos cursos de 
Medicina, Enfermagem e Química Industrial da mesma universidade. Este 
instrumento, por conter dez escalas clínicas que medem tendências patológicas, 
mostrou-se adequado à investigação de hipótese sobre a possível patologia dos 
grupos estudados. 

ESCALA 

Foi assinalado este tipo de material quando o autor usou, na 
coleta de dados, na fase posterior de treino, ou de análise, um instrumento, 
construído com a finalidade de medir, de forma objetiva, a intensidade ou grau 
do fenômeno observado, de forma a permitir comparações entre os casos 
observados. Foram aqui incluídos os trabalhos em que os autores utilizaram os 
diversos tipos de escalas existentes, para medir o fenômeno observado, bem 
como aqueles outros em que a própria Escala foi objeto de estudo quanto às suas 
qualidades psicométricas. 

Como exemplo de trabalho inserido nesta categoria aponta-se a 
dissertação de PEREIRA e SILVA ( ), na qual introduz modificações na escala IT 
para crianças (ITSC) resultando a Escala de Preferência pelo Papel Sexual (EPPS), 
comparando, através deste instrumento, as reações diferenciais de filhos e filhas 
de mães casadas (Grupo Controle) e de mães solteiras (Grupo Experimental) 
quanto ao grau de preferência pelo papel sexual. 

MEIRA ( ) em sua dissertação verifica a possibilidade de uso da 
Escala Brunet e Lezine na avaliação precoce do desempenho motor de crianças 
de uma creche de população de baixa renda da cidade de São Paulo. 
Complementa os dados coletados pela Escala através de observação sistemática 
de nove sujeitos de ambos os sexos. Avalia os sujeitos na fase do berçário (3 a 8 
meses) e nas fases de quadrado e mini-grupo (de 11 a 19 meses), constatando que 
a avaliação do desempenho motor com aquela escala parece ser mais eficaz 
próximo ao final do primeiro ano de vida. 

JUNQUEIRA ( ), em sua dissertação, analisa os motivos que 
levam adultos, na faixa etária de 35 a 40 anos, a retomarem os estudos em cursos 
supletivos. Utiliza como sujeitos 120 alunos do 2° grau de cursos supletivos e 40 
alunos do 2°grau de cursos regulares , divididos em 8 sub-grupos quanto à idade, 
sexo e tipo de curso, e avaliando o nível sócio-ecônomico dos sujeitos através da 
Escala de Prestígio das Profissões, de Hutchinson. 

AMARAL ( ) em seu doutorado estuda a influência de diferentes 
graus de deformidades faciais, congênitas e adquiridas, na auto avaliação ( auto 

 



 

conceito), na avaliação dos outros (hetero - conceito) e na realização acadêmica 
dentro e fora da escola. Constituem sujeitos alvo 36 crianças entre 6 e 12 anos, de 
ambos os sexos, portadores de deformidades faciais. Dentre os instrumentos de 
avaliação que utiliza encontra-se a escala de diferencial semântica, para os auto e 
hetero conceitos reais e ideais, constatando que os sujeitos alvo apresentam auto 
conceito real abaixo do ideal, o que não ocorre nos grupos controle. 

PROVA/EXERCÍCIO OPERATÓRIA(O) 

As provas operatórias ou piagetianas constituem instrumento 
característico da prática científica em psicologia genética, baseado na teoria de 
Piaget do desenvolvimento cognitivo ( ). Elas permitem "avaliação 
diagnóstica, pela utilização do método clínico de Piaget (ou de um instrumento 
mais padronizado) dos níveis de desenvolvimento da criança sobre uma 
determinada noção física (massa, peso, transmissão do movimento, etc.), 
matemática (número, fração, adição, proporção, etc.) ou lógica/psicológica 
(abstração, generalização, tomada de consciência, etc.). Podem, também, referir-
se aos níveis de desenvolvimento de um esquema de ação aplicável a uma 
determinada situação problema (por exemplo, um jogo)"*. 

Os exercícios operatórios constituem "intervenção feita pelo 
experimentador visando à sistematização de situações (tarefas, jogos, 
aprofundamento dos itens de avaliação, etc.) que promovam a aprendizagem de 
aspectos relacionados a uma determinada noção" (idem). 

As provas e os exercícios operatórios foram aqui incluídos numa 
mesma categoria porquanto, estes dois instrumentos são por vezes utilizados em 
conjunto sendo o esquema mais comum a realização de uma avaliação inicial dos 
sujeitos, pelas provas operatórias, em seguida, propor exercícios operatórios e, 
voltar a avaliar pelas provas. Este procedimento permite comparar - tendo como 
referência um grupo controle, que passa pelas avaliações, mas não faz os 
exercícios - as alterações experimentais proporcionadas pelos exercícios. 

Dentre os trabalhos produzidos na década de 80 que utilizaram 
exercícios ou provas operatórias na coleta de dados, constitui exemplo a tese de 
CHAKUR ( ) na qual a autora investigou as relações entre trabalho, 
desenvolvimento cognitivo e escolarização em crianças e adolescentes. Realiza 
entrevista clínica piagetiana e entrevista informal para a obtenção dos dados com 
60 estudantes, de ambos os sexos, dividindo-os em 2 grupos (trabalhadores e não 
trabalhadores). Aplica, na entrevista clínica, provas operatórias piagetianas a fim 
de detectar os estágios de desenvolvimento cognitivo dos sujeitos nas noções de 
classificação. 

                                                      
* Comunicação pessoal de Macedo à autora. 

 



 

TEIXEIRA ( ) em sua dissertação compara o desempenho de 60 
escolares do 2° grau em três provas operatórias (permutação, quantificação de 
probabilidades e Torre de Hanoi) e o correlaciona à média das notas de 
matemática obtidas pelos estudantes durante o ano. 

ASSIS ( ) investigou, em sua tese, a influência de alguns 
fatores cognitivos (operatórios) e afetivos (psicodinâmicos) no desempenho 
escolar, com base na teoria de Piaget e na teoria psicanalítica. Divide os sujeitos 
da pequisa - 37 escolares da 1ª série do 1° grau - em 4 grupos combinando o 
desempenho escolar (bom ou mau) com o nível sócio-econômico (alto e baixo) e 
os compara quanto aos aspectos operatórios (avaliados por intermédio de Provas 
de Noção de Conservação de Correspondência Termo a Termo de Substância e 
de Peso) e psicodinâmicos (através do Teste de Rorschach e CAT-A). 

 



 

PROVA ESCOLAR/ACADÊMICA 

Também denominado psicopedagógico ou psicoeducacional, 
este tipo de material foi assinalado toda vez que o autor, para a coleta de dados, 
recorreu a alguma atividade escolar/acadêmica, programada com o objetivo de: 
a) examinar a habilidade do sujeito em compreender ou assimilar determinado 
conteúdo; b) verificar dificuldades pedagógicas/acadêmicas específicas, 
apresentadas pelos sujeitos com problemas na aprendizagem. 

Constitui exemplo de trabalho, em que a autora se valeu de 
prova escolar como instrumento de coleta de dados, a tese de TIOSSO ( ) que, 
ao estudar as dificuldades apresentadas por escolares do 1° grau na apredizagem 
da leitura e escrita, submeteu sua amostra (19 escolares) a avaliações 
psicopedagógicas, psicológica e neurológica, realizadas por uma equipe 
multidisciplinar. O exame consistiu de anamnese e provas escolares específicas 
de leitura e escrita, a saber: ditados de palavras com o propósito de examinar a 
habilidade dos sujeitos em conhecer a ortografia das palavras; leitura oral e 
silenciosa para avaliação da habilidade da criança em compreender o sistema de 
símbolos de que nossa escrita alfabética é constituída e para avaliar a 
compreensão e assimilação dos textos (compreensão literal, inferencial e crítica); 
produção do texto para conhecer a aptidão dos sujeitos quanto à forma de 
organizar a escrita cursiva de modo global e significativo. 

OLIVEIRA ( ) realiza estudo psicométrico de quatro 
instrumentos de avaliação da prontidão para a leitura e escrita: Teste 
Metropolitano de Prontidão (TM), Teste Diagnóstico da Habilidades do Pré-
Escolar (DHP), Teste de Prontidão para a leitura (TPL) e Instrumento de Avaliação 
do Repertório Básico para Alfabetização (IAR). Submete os sujeitos, alunos de 1ª 
série do 1° grau , de ambos os sexos, aos quatro testes no início do ano e, ao final 
do ano, a uma prova escolar de aproveitamento elaborada para fins de 
comparação. 

As provas escolares são, por vezes, instrumentos simples, como 
nos exemplos apontados e outros em que se utiliza a própria produção escolar 
(provas escolares) ou acadêmica (provas acadêmicas) geradas no fazer 
educacional. Outras vezes, no entanto, os instrumentos são mais sofisticados 
envolvendo material audio visual e de informática, quer como instrumento 
principal, quer como secundário, para avaliação do sujeito. 

MATERIAL AUDIOVISUAL E DE INFORMÁTICA 

Foram incluídos nesta categoria aqueles estudos que recorreram 
a suporte de natureza audiovisual, tipo diapositivos, filmes VHS, desenhos 
animados, gravações em fita, bem como a produtos da informática: programas de 

 



 

computador de cunho educativo ou de coleta e análise de dados de observação do 
comportamento, linguagens de programação. 

Constitui exemplo de trabalho de grau incluído nesta categoria a 
tese de FERREIRA ( ), em que estuda os critérios de redução cognitiva na 
percepção de peças musicais. Os sujeitos da pesquisa são submetidos a um teste, 
onde ouvem duas peças musicais e três reduções de cada uma gravadas em fita. 

LA TAYLLE ( ) em sua tese sobre o lugar do computador na 
educação se vale de programas de computador de cunho educativo elaborados 
para analisar o computador como instrumento de ensino. 

SISTEMA DE CATEGORIAS PARA OBSERVAÇÃO DO 
COMPORTAMENTO 

Neste item foram incluídos aqueles trabalhos em que o autor, na 
coleta de dados, utilizou um sistema de categorias elaborado para fins de 
observação do comportamento de interesse para o estudo. Um sistema de 
categorias pressupõe a existência de um conjunto de classes derivadas de um 
único princípio e que têm alguma característica em comum mas são mutuamente 
exclusivas. ( ). 

Constitui exemplo de trabalho em que a autora utilizou sistema 
de categorias na coleta de dados a dissertação de LOUREIRO ( ) sobre o estudo 
da Disfunção Cerebral Mínima (DCM) com base na interação mãe-criança em 
situação de brinquedo livre, observada em sala experimental provida de espelho 
unidirecional. Para tanto definiu e testou um conjunto de 14 categorias referentes 
aos comportamentos das mães e 12 referentes ao comportamento das crianças, 
treinando os observadores e registrando, através da técnica de codificação 
imediata, as categorias comportamentais. 

WAKAHARA ( ) observou o comportamento interativo de três 
espécies de formigas (25 sujeitos de cada espécie) submetidas a diferentes 
condições de temporalidade, anterior ou posteriormente introduzidas, para 
verificar se estas duas condições afetavam o comportamento das espécies 
estudadas, e em particular da espécie Camponotus Crassus. Para tanto organizou 
os comportamentos observados em categorias, usando como critério para tal não 
a morfologia da atividade observada, mas os seus efeitos, ou seja, os resultados 
aparentes mais importantes de seu funcionamento na situação em que ocorrem. 
As categorias foram agrupadas, por sua vez, em quatro modalidades gerais; 
categorias caracterizadas por locomoção espacial; categorias denotadoras de 
agressividade ofensiva; categorias de atividades não dirigidas para o outro; 
categorias denotadoras de ação do veneno. 

DOLCI-PALMA ( ) estudou o comportamento exibido por 
planárias em diferentes condições de manutenção com o objetivo de buscar 

 



 

formas adequadas de mantê-las em laboratório. Estabelece e descreve, para fins 
de observação, três categorias de comportamento relativas à atividade motora dos 
animais: estacionamento, locomoção e deslocamento da parte anterior. 

EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL PARA REGISTROS 
COMPORTAMENTAIS 

Foram incluídos nesta categoria os estudos que fizeram uso, na 
coleta de dados, de equipamento audiovisual com a finalidade de registrar o 
comportamento dos sujeitos observados da maneira mais objetiva e fidedigna 
possível. 

A tese de LOUREIRO ( ) apontada no ítem anterior exemplifica 
também esta categoria de material, na medida em que se valeu de equipamentos 
para gravação e ampliação do som e de um bip que, instalados em câmara escura, 
anexa à sala experimental, permitiram o registro dos comportamentos de cada 
dupla de sujeitos observados (mãe e filho em situação de brinquedo livre) 
segundo o conjunto de categorias elaborado. 

FERNANDES ( ) em sua dissertação estudou o comportamento 
dos primatas através de um enfoque etológico, tendo coletado os dados sobre as 
interações e aspectos da comunicação social desses animais, entre outros, através 
de fotos, gravadores e câmera de vídeo 

EQUIPAMENTO PARA ESTUDO DA APRENDIZAGEM E DO 
COMPORTAMENTO DE ANIMAIS 

Nesta categoria foram incluídos aqueles trabalhos em que os 
autores, ao estudarem a aprendizagem e o comportamento de animais, fizeram 
uso de equipamentos existentes ou especificamente construídos para essa 
finalidade. A título de exemplificação aponta-se aqui a caixa de condicionamento 
operante ( caixa de Skinner), a roda de atividade, o labirinto, a câmara de 
isolamento acústico, as caixas-ambiente bem como o equipamento de controle e 
registro automático de dados composto de contadores, programadores de fita, 
temporizadores e registradores cumulativos. 

Constitui exemplo de trabalho incluído nesta categoria a tese de 
MELO ( ) em que a autora utilizou como ambiente experimental duas caixas-
ambiente de conglomerado semi-acústico, providas de lâmpada fluorescente, 
barra pedal e bebedouro de latão, assim como equipamento de controle e registro 
automático, para realizar em estudo comparando o responder automodelado e a 
automanutenção da resposta de pressão à barra em sagüi (Callithirix Argentata 
Melanura) sob procedimentos de treino de omissão e condicionamento clássico 
com a manutenção do responder sob procedimento de extinção. 

 



 

EQUIPAMENTO PARA ESTUDO DA APRENDIZAGEM, 
COMPORTAMENTO, COGNIÇÃO E PERCEPÇÃO HUMANAS 

Nesta categoria foram incluídos aqueles trabalhos em que os 
autores, ao estudarem a aprendizagem, o comportamento, a cognição ou a  

 

percepção humanas, fizeram uso de equipamentos existentes, 
adequados ao estudo realizado ou recorreram à construção de um protótipo para a 
situação de pesquisa. 

SILVA ( ) interessado em estudar a discriminação, entre 
crianças e adultos, da evolução perceptiva de distância, projetou e construiu 
equipamento específico para essa finalidade, tendo realizado a situação 
experimental em um campo aberto de terra, plano e aparelhado com diversos 
indícios necessários para os julgamentos de distâncias. O equipamento planejado 
e construído permitia que os sujeitos observassem as distâncias sem movimentar 
a cabeça mas com visão binocular livre. 

BATISTELLI ( ), em sua dissertação, utilizou na coleta de dados 
registrador de evento elétrico provido de quatro canais de registro* conectado a 
caixa de controle, conforme projeto de construção de GUIDI em 1968. Com este 
equipamento pôde descrever o repertório verbal de pré-escolares recém 
admitidos na pré-escola e verificar se esse repertório se modifica após os cinco 
primeiros meses de freqüência à pré-escola, utilizando, para observação das 
respostas das crianças, técnicas de registro por amostragem e por intervalo de 
tempo. 

EQUIPAMENTO PARA ESTUDO NEUROFISIOLÓGICO 

Nesta categoria foram incluídos aqueles trabalhos que, voltados 
para temas ligados à fisiologia do sistema nervoso ou aos processos 
neurofisiológicos em si, utilizaram equipamentos de microscopia óptica e 
eletrônica específicos para a observação cientifíca nesta área destacando-se, para 
exemplificação, o uso do eletroretinograma (ERC) que SIMÕES ( ), dentre 
outros, utilizou para comparar a sensibilidade espectral de quatro espécies 
diferentes de formigas. 

MATERIAL DIDÁTICO - INSTRUMENTAL 
                                                      
* Dos quatro canais de registro a autora utilizou três: um canal para registro de intervalos de 

tempo, outro para ocorrência e duração do olhar da criança em direção a outra criança, e o 
terceiro para registro de ocorrência e duração do olhar da criança em direção a adulto. 

 

 



 

Aqui foram incluídos aqueles estudos que se valeram, na coleta 
de dados, de material para alfabetização de crianças, cartilhas, textos 
selecionados para apresentação, listas de palavras, cartazes e faixas; textos 
didáticos elaborados pelo autor do estudo, manuais de instrução e cadernos de 
trabalho, entre outros. 

Exemplifica esta categoria o trabalho de BETETTO ( ) que em 
sua tese estudou a eficiência do programa Lendo e Escrevendo,. texto 
programado para leitura e escrita, quando aplicado na recuperação de alunos em 
processo de alfabetização com atraso no desenvolvimento. Para tanto distribuiu-
os em grupos após uma fase pré-teste. No processo de recuperação iniciado após 
esta fase utilizou os jogos de exercício do programa, cartazes e faixas, livros 
infantis e o manual de instrução específica para recuperação. 

BUENO ( ) em seu doutorado elaborou e testou a eficiência de 
um manual para treino de orientação e mobilidade de cegos, realizando pré-teste, 
treino e pós-teste com dois grupos de sujeitos (sujeitos- guias e sujeitos-cegos) 
em duas etapas. 

MATERIAL LÚDICO 

Nesta categoria foram incluídos os trabalhos em que o autor 
trabalhou na coleta de dados usando brinquedos, jogos ou outros materiais 
colocados na situação, para o desenvolvimento de uma atividade aparentemente 
lúdica. Constituem exemplos de materiais lúdicos utilizados nas pesquisas 
apresentadas no período: caixa lúdica, quebra-cabeça, objetos plásticos, bonecas, 
massa de modelar, jogos, revistas ou figuras para recortar, bolas, coleções de 
brinquedos, sucata variada, entre outros. 

Exemplifica o uso de material lúdico na coleta de dados a tese de 
BRANCO ( ) sobre a socialização na pré-escola, na qual a autora se vale de 
diversos tipos de materiais ( blocos lógicos, quebra-cabeças, jogos de encaixe, 
lápis de cera, entre outros) para estudar os episódios interativos que se dão entre 
a professora e as crianças e entre as próprias crianças, verificando que o padrão 
favorecido ou inibido depende do tipo de atividade desenvolvida na sala de aula. 

NAVARRO ( ) planejou e aplicou procedimentos para ampliar o 
repertório verbal de criança não falante. Desenvolveu o estudo em duas etapas: 
na primeira procedeu à avaliação do repertório verbal do sujeito através de 
entrevistas e de sessões de obsevação da criança em interação com pessoas em 
diversos locais de seu ambiente natural. Com base nos resultados obtidos na 
primeira etapa, iniciou a etapa de ampliação do repertório básico do sujeito e, 
para tanto, recorreu a sessões de atividades lúdicas realizadas pela criança com o 
concurso do pesquisador, em laboratório especialmente preparado para a 
utilização de técnicas de observação direta do comportamento e equipado com 

 



 

coleções de brinquedos ( baralhos com figuras de animais, instrumentos de 
marcenaria de plástico colorido, quebra-cabeças, entre outros). 

A situação lúdica planejada mostrou-se, pelas condições 
programadas, apropriada para promover intercâmbios verbais entre a criança e o 
mediador. As respostas lúdicas e verbais aprendidas pela criança em situação de 
laboratório foram, posteriormente, dirigidas por outros mediadores e 
generalizadas para outras situações. 

PRODUÇÕES DO SUJEITO 

Nesta categoria foram incluídos aqueles trabalhos em que o 
material produzido pelo próprio sujeito, numa determinada situação, forneceu os 
dados para estudo do fenômeno objeto de interesse científico para o autor. 

Constituem exemplos de materiais produzidos ou elaborados 
pelo próprio sujeito: desenhos, redações, cadernos de lições, relatos escritos de 
sonhos, histórias, dentre outros. 

HABER ( ) em sua dissertação parte da hipótese de que se 
podem encontrar, na produção da criança em situação diagnóstica, expressões 
particulares da estrutura inconsciente de fantasias de todo o seu grupo familiar. 
Fez uso dos desenhos e histórias de crianças pertencentes a famílias que sofreram 
a perda de algum de seus membros e verificou como cada família se estruturava e 
como essa estruturação aparece no material produzido pela criança. 

MATTIAZZI ( ) em sua tese indaga como os adolescentes 
percebem o papel de professor através de redação elaborada pelos sujeitos, 48 
alunos da 7ª e 8ª séries do 1° grau, de escolas públicas e particulares. Os sujeitos 
descreveram o papel do professor na sociedade atual incluindo qualidades, 
direitos e deveres e o material coletado foi submetido à análise de conteúdo pelo 
autor. 

DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS 

Nesta categoria foram incluídos aqueles trabalhos nos quais os 
autores utilizaram, para fins de coleta de dados, documentos existentes nas 
instituições às quais os sujeitos da pequisa estavam, por alguma razão, ligados 
(hospitais, clínicas, escolas, entre outros). O pequisador valeu-se, na coleta de 
dados, de registros diagnósticos, prontuários de atendimento da instituição, fichas 
de diagnóstico clínico de arquivo hospitalar, avaliação dos processos 
terapêuticos, documentos normativos da instituição, para coletar dados pessoais 
dos sujeitos de interesse para a pesquisa ou para complementar informações 
necessárias ao estudo. 

 



 

O trabalho de TERZIS ( ) constitui exemplo no uso de 
documentos institucionais na coleta de dados. Nesta pesquisa sobre "Ordem de 
nascimento, tamanho da prole e esquizofrenia, elaborou questionário e, para o 
seu preenchimento, recorreu à consulta dos prontuários-padrão dos pacientes 
internados com diagnóstico de esquizofrenia em cinco hospitais psiquiátricos da 
área metropolitana de São Paulo. A consulta a 404 prontuários-padrão permitiu-
lhe coletar dados visando a confirmação do diagnóstico definitivo da 
esquizofrenia, dados relativos à ocorrência da natimortalidade e da mortalidade 
infantil no seio de uma família, entre outros. 

CAMPOS ( ) em sua tese sobre reintegração social do menor 
institucionalizado coletou dados para o estudo através de vários instrumentos e 
também análise de prontuários. 

CIRIGATTO ( ), cuja dissertação foi apontada, a título de 
exemplificação, na categoria entrevista, também se valeu da consulta de 
documentos institucionais em sua pesquisa sobre a história da psicologia clínica. 

OUTRO 

Diversos materiais, utilizados na coleta de dados dos trabalhos 
produzidos na década de 80, não puderam ser incluídos na categorias 
previamente estabelecidas em função de sua própria natureza, específica e 
variada. A título de exemplificação são aqui apontados alguns tipos de materiais 
da categoria "outros", a saber: maquetes, obras de arte, material de teatro (texto e 
complementos), miniatura de edificação, material para coleta seletiva de lixo, 
drogas (neurotóxico, sacarina, barbital sódico, entre outros) e equipamentos de 
uso hospitalar, entre outros.  

Exemplifica esta categoria a dissertação de SANTOS ( ) que, 
para investigar o conhecimento que o motorista profissional possui das 
sinalizações de advertência e regulamentação de trânsito, utilizou 10 cartões, 
cada um deles contendo 10 placas de trânsito e uma folha de resposta 
correspondente, onde o sujeito escrevia o nome oficial da placa e a mensagem 
correspondente ao seu significado. 

3.5.2 Materiais utilizados nos trabalhos 

O material utilizado na coleta de dados nos trabalhos de grau foi 
também considerado de interesse para o estudo em questão na medida em que se 
mostra pertinente para a configuração de um perfil do trabalho de pesquisa que se 
desenvolve no curso de pós-graduação do IPUSP. 

 



 

 

Os dados relativos a esse material são apresentados na Tabela 20 
cuja leitura permite a avaliação de cada item no conjunto dos materiais e 
igualmente em relação a sua utilização por área de concentração. 

Os dados da Tabela 20 mostram variedade e alguma dispersão, 
mas podem ser agrupados em função do grau de uso nos trabalhos. Os 
instrumentos mais usados (41,2%) nos trabalhos foram: Entrevista e Relato 
Verbal; Protocolo e Equipamento AV para Registros Comportamentais. Um 
segundo grupo de instrumentos apareceu como base de coleta em 33,6% dos 
documentos analisados, a saber: Questionário, Sistema de Categorias de 
Observação, Testes Psicológicos, Escalas e Equipamentos para Estudo de 
Aprendizagem e Comportamento de Animais. 



 

 

Tab. 20  -  MATERIAL UTILIZADO NA COLETA DE DADOS, POR ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 
 ÁREA  

MATERIAL    TOTAL 
 F         % F % F % F % F %

Questionário 43   11,1 9 6,5 22 5,4 9 12,7 83 8,3 

Entrevista e relato verbal 62  16,0 35 25,4 46 11,2 14 19,7 157 15,6 

Registro de história de vida 5 1,3 1 0,8 0 0 3 4,2 9 0,9 

Reunião de grupo 11 2,8 5 3,6 3 0,7 6 8,5 25 2,5 

Protocolo/ Folha de registro de dados 43 11,1 16 11,6 77 18,8 11 15,5 147 14,6 

Escala 34 8,8 11 8,0 8 2,0 2 2,8 55 5,5 

Inventário 6 1,6 4 2,9 2 0,5 0 0 12 1,2 

Teste psicológico 43 11,1 23 16,7 3 0,7 1 1,4 70 7,0 

Prova/exercício operatória(o)  15 3,9 0 0 1 0,2 3 4,2 19 1,9 

Prova escolar/acadêmica 17 4,4 1 0,8 3 0,7 1 1,4 22 2,2 

Material AV & de Informática 6 1,6 0 0 6 1,5 0 0 12 1,2 

Sistema de categorias para observação do comportamento  13 3,4 5 3,6 51 12,5 4 5,6 73 7,3 

Equipamento AV para registros comportamentais 32 8,3 6 4,3 62 15,2 11 15,5 111 11,0 

Equipo. p/ estudo da aprendizagem e do comportamento de animais 0 0 0 0 55 13,4 0 0 55 5,5 

Equipo. p/ estudo da aprendizagem, comportamento, cognição e percepção humanas 2 0,5 2 1,4 13 3,2 0 0 17 1,7 

Equipamento para estudo neurofisiológico 0 0 0 0 6 1,5 0 0 6 0,6 

Material didático-instrucional 14 3,6 3 2,2 16 3,9 0 0 33 3,3 

Material lúdico 11 2,8 2 1,4 7 1,7 0 0 20 2,0 

Produções do próprio sujeito 6 1,5 4 2,9 5 1,2 1 1,4 16 1,6 

Documentos oficiais e institucionais 17 4,4 6 4,3 10 2,4 2 2,8 35 3,5 

Outros 7 1,8 5 3,6 13 3,2 3 4,2 28 2,8 

TOTAL 387 100,0 138 100,0 409 100,0 71 100,0 1005 100,0 
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Um terceiro grupo de instrumentos, bem distante dos dois 
primeiros, foi constituído pelos referidos em 15,4% dos trabalhos: Documentos, 
Material Didático-instrumental, Registros de Reuniões de Grupo, Provas 
Acadêmicas, Material Lúdico e Exercícios Operatórios Piagetianos. Resta um 
último grupo, utilizado por um número restrito de pesquisadores (7,2%) e 
constituído por: Equipamento para Estudo da Aprendizagem e do 
Comportamento, Cognição e Percepção Humanas, Produção do Sujeito, 
Inventário, Material AV e de Informática, Registro de História de Vida, e 
Equipamento para Estudo Neurofisiológico. 

Analisando-se os dados por área de concentração, verificou-se 
que na Psicologia Escolar os instrumentos mais usados foram: Entrevista e 
Relato Verbal (16%), Questionário e Protocolo com igual porcentual (11,1%), 
seguido de Escala (8,8%). Em Clínica a concentração foi mais marcante, ficando 
em primeiro lugar as Entrevistas e o Relato Verbal (25,4%), vindo em segundo 
lugar os Testes Psicológicos com 16,7% e os Protocolos com 11,6%. Na área de 
Experimental os Protocolos foram os mais frequentemente empregados (18,8%), 
vindo em seguida os Equipamentos AV (15,2%) e aqueles para Estudo da 
Aprendizagem e do Comportamento de Animais (13,4%). Em Psicologia Social e 
do Trabalho, em primeiro lugar aparece a Entrevista e Relato Verbal (19,7%), 
ficando empatados em segundo lugar com 15,5% Protocolo e Equipamento AV. 
Verifica-se que foram utilizados em média  2,5 instrumentos por trabalho nas 
áreas Escolar e Experimental; 1,8 na área Clínica; 1,9 na área Social e de 
Trabalho; a média geral resulta ser de 2,3 instrumentos por trabalho. 

3.5.3 Material utilizado na coleta de dados e metodologia empregada 
nos estudos. 

Tendo-se confirmado o uso de diversos instrumentos de pesquisa 
nos estudos realizados no período procurou-se ainda verificar o uso desse 
material em relação à metodologia empregada nos estudos. A Tabela 21 
apresenta, assim, os dados obtidos após cruzamento das duas variáveis 
mencionadas. Os resultados mostram que nas pesquisas de levantamento 
predomina o uso de: Entrevista e Relato Verbal (22,4%), seguido de 
Equipamento AV (17,6%) e Protocolo (15,0%). Nos trabalhos correlacionais são 
mais frequentes: Escalas (18,6%), Testes Psicológicos (17,4%) e Questionário 
(14,0%). Nos estudos experimentais são mais frequentes: Protocolo (14,6%), 
Entrevista (11,1%) e Equipamento AV (10,6%). Nos quase-experimentais 
verifica-se como predominando: Entrevista e Relato Verbal (15,0%), seguida da 
Protocolo e Questionário, ambos com 14,0%, e Escala e Teste Psicológico 
também com igual percentual de 13,0%. 

Nos estudos mistos predominam os Equipamentos para Estudo 
de Aprendizagem e Comportamento de Animais (24,1%), seguido dos Protocolos 
(17,1%) e dos Sistemas de Categorias (10,1%). Para estudo de casos os 
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pesquisadores recorreram mais a Entrevistas e relatos verbais (30,0%), Testes 
Psicológicos (15,0%) e Protocolos (10,4%). 
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TABELA 21 
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3.6 Temas de estudo 

3.6.1 Categorias empregadas na classificação temática dos estudos 

Conforme apontado no capítulo relativo ao Método (item 2.5), 
para identificação dos temas focalizados nos trabalhos recorreu-se às "Categorias 
para Classificação do Conteúdo" elaboradas pela APA - American Psychological 
Association  -  para descrever o conteúdo da base de dados PsychInfo e do índice 
"Psychological Abstract"  (forma impressa da base de dados) que arrolam, por 
assunto, a literatura internacional (monografias e artigos de periódicos) publicada 
na área. 

Este sistema de classificação de conteúdo divide o campo da 
Psicologia em 22 categorias principais e 134 sub-categorias que, se aqui fossem 
inseridas e exemplificadas, quebrariam a leitura continuada dos resultados. Por 
ter o sistema numerosas categorias, mas também por se tratar de um sistema de 
categorias que goza de prestígio e confiança internacionais, sendo certamente do 
conhecimento dos pesquisadores e cientistas da área da Psicologia, julgou-se 
mais apropriado inserí-las como Anexo C deste trabalho,  para facilitar a 
consulta. 

Introduziu-se, assim, o sistema de categorias em tradução para o 
português efetuada pela  Autora  deste trabalho. Procedeu-se de forma a que cada 
categoria utilizada na classificação de conteúdo temático dos trabalhos fosse 
acompanhada de um exemplo representativo, selecionado dentre os trabalhos 
apresentados no período e submetidos à análise temática. Desta forma, acredita-
se ter tornado a leitura do texto mais contínua, sem prejuízo da informação 
necessária à avaliação do estudo realizado. 

Por outro lado, para fins de descrição de conteúdo, quando num 
mesmo relatório de pesquisa mais de um assunto fosse focalizado,  foi associada 
a cada trabalho apenas uma categoria, aquela que se revelasse mais representativa  
da pesquisa. 

3.6.2 Assuntos mais focalizados nos estudos 

A leitura da Tabela 22 permite identificar 19 assuntos, 
focalizados com maior frequência nos estudos aqui analisados, e que constituem 
60% do total de trabalhos. Verifica-se ainda que metade de tais trabalhos se 
distribui por apenas cinco assuntos, que são: Aprendizagem & Motivação (N = 
34), Aprendizagem e Rendimento Escolar (N = 27), Desenvolvimento Cognitivo 
& Perceptivo (N = 25), Currículo & Programas & Métodos de Ensino (N = 24) e 
Comportamento Social & Instintivo (N = 20), totalizando 130 documentos. 
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Os dados acima apontados permitem constatar uma ênfase em 
assuntos ligados ao ensino e aprendizagem. Em todas as áreas de concentração 
houve grande dispersão de dados, e esta tendência aparece de forma marcante. 

Na área de Escolar, a maior concentração ficou com 
Aprendizagem & Rendimento Escolar (13,1%), seguida de Desenvolvimento 
Cognitivo & Perceptivo (9,8%), sendo pouco expressivas as demais ocorrências. 
Em Clínica, a maior concentração (11,5%) foi para Teoria Psicanalítica, sendo 
pouco representativas as demais categorias. Na área de Experimental, 20,6% dos 
trabalhos tratam de Aprendizagem & Motivação, e 12,1% de Comportamento 
Social & Instintivo, não merecendo destaque nenhuma outra categoria. Em 
Psicologia Social e do Trabalho a dispersão foi ainda maior, sendo que a maior 
concentração (N=3) foi para Desenvolvimento Cognitivo & Perceptivo, e 
Processos Interpessoais & de Grupo, com 7,9% cada um. 

O registro de Outras Categorias pode ser tomado como índice de 
dispersão, posto que aí foram aglutinados temas com uma única ocorrência em 
uma área. As maiores dispersões estão em Social e Trabalho (57,9%) e Clínica 
(56,4%), vindo já em situação melhor a Psicologia Escolar (38,6%), e ainda 
melhor a Experimental (28,5%). 

3.7 Pós-graduandos com mestrado e doutorado, ambos 
concluidos no IPUSP e no período 1980-89 

Quando da elaboração dos resumos das dissertações e teses 
incluídas neste estudo, identificou-se a existência de 47 pós-graduandos que 
concluiram tanto o mestrado quanto o doutorado no IPUSP, no período 1980-89. 

Para completar o conhecimento sobre o andamento da pesquisa 
no IPUSP, considerou-se oportuno selecionar alguns dados sobre os trabalhos 
apresentados, colher algumas informações adicionais sobre a vida acadêmica de 
seus autores e apresentar um perfil dessa amostra. 

Este grupo de pós-graduandos foi responsável por 22% dos 
trabalhos de grau produzidos no período estudado, e constitui parcela 
característica na medida em que tiveram sua formação pós-graduada realizada 
integralmente no IPUSP no período estudado. O grupo será denominado, 
abreviadamente, de "Grupo de dupla titulação no IP". 

Para tanto, julgou-se importante buscar um perfil desse grupo, e 
obter informações quanto a seu desempenho no curso nas diferentes áreas de 
concentração a que tais estudantes estão filiados. 



 

 

  

Tab. 22  - ASSUNTOS MAIS UTILIZADOS NOS TRABALHOS APRESENTADOS, POR ÁREA 

ÁREA  
 TEMA TOTAL 

           F % F % F % F % F %

2220 Testes e suas Aplicações   4   2,6  4   5,1   0   0,0  0   0,0   8   1,8 

2323  Percepção Visual   3   2,0  0   0,0   3   1,8  0   0,0   6   1,4 

2420 Aprendizagem e Motivação   0   0,0  0   0,0  34  20,6  0   0,0  34   7,8 

2440 Comportamento Social e Instintivo   0   0,0  0   0,0  20  12,1  0   0,0  20   4,6 

2720 Lingüística, Linguagem e Fala   3   2,0  0   0,0   1   0,6  2   5,3   6   1,4 

2820 Desenvolvimento Cognitivo e Perceptivo  15   9,8  1   1,3   6   3,6  3   7,9  25   5,8 

2840 Desenvolvimento Psicosocial e da Personalidade   8   5,2  3   3,8   8   4,8  0   0,0  19   4,4 

2920 Estrutura Social e Organização   2   1,3  0   0,0   2   1,2  2   5,3   6   1,4 

2956 Educação e Assistência à Criança   3   2,0  4   5,1   1   0,6  0   0,0   8   1,8 

3020 Processos Interpessoais e de Grupo   4   2,6  0   0,0   2   1,2  3   7,9   9   2,1 

3120 Traços e Processos de Personalidade   4   2,6  3   3,8   1   0,6  0   0,0   8   1,8 

3143  Teoria Psicanalítica   3   2,0  9  11,5   0   0,0  1   2,6  13   3,0 

3256  Retardo Mental   1   0,6  1   1,3   4   2,4  0   0,0   6   1,4 

3310 Psicoterapia e Aconselhamento Psicoterapêutico   0   0,0  4   5,1   0   0,0  2   5,3   6   1,4 

3312 Terapia Comportamental e Modificação do  Comportamento   0   0,0  1   1,3   6   3,6  0   0,0   7   1,6 

3410 Formação Profissional e Treinamento   6   3,9  3   3,8   3   1,8  1   2,6  13   3,0 

3530 Currículo, Programas e Métodos de Ensino  12   7,8  0   0,0  11   6,7  1   2,6  24   5,5 

3550 Aprendizagem e Rendimento Escolar  20  13,1  0   0,0   6   3,6  1   2,6  27   6,2 

3560 Dinâmica na Sala de Aula e Adaptação do Estudante e Atitudes   6   3,9  1   1,3  10   6,0  0   0,0  17   3,9 

  Outras categorias  59  38,6 44  56,4  47  28,5 22  57,9 172  39,6 

 T O T A L 153 100,0 78 100,0 165 100,0 38 100,0 434 100,0 



 
 
 

Inicialmente procurou-se conhecer a duração que os cursos de 
mestrado e de doutorado tiveram para os pós-graduandos deste grupo. Para tanto, 
tomou-se como referencial o intervalo (em anos) entre a data da primeira 
matrícula e o ano de impressão da dissertação. 
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Fig. 6 - Intervalo, em anos, entre a primeira matrícula e a data de impressão da dissertação de 
mestrado entre 47 pós-graduandos do IPUSP no período 1980-89 (média = 5,4 anos) 

A Figura 6 aponta que o intervalo vai de 2 a 8 anos, sendo 5,4 
anos o tempo médio necessário para a obtenção de grau de mestre para este 
grupo. 
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Fig. 7 - Intervalo, em anos, entre as datas de impressão da dissertação de mestrado e da tese de 

doutorado entre 47 pós-graduandos do IPUSP no período 1980-89 (média = 5,5 anos) 

Para o cálculo do intervalo de tempo relativo à duração do curso 
de doutorado, tomaram-se como referenciais as datas de impressão da dissertação 
de mestrado e da tese de doutorado, respectivamente. Constata-se, conforme 
aponta a Figura 7, que o intervalo vai de menos de um até 9 anos, sendo 5,5 o 
tempo médio para a obtenção do grau de doutor, a partir do mestrado, para estes 
pós-graduandos. 
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Fig. 8 - Intervalo, em anos, entre a primeira matrícula e a data de impressão da tese de doutorado  

entre 47 pós-graduandos do IPUSP no período 1980-89 (média=10,9 anos) 

Considerando-se agora a pós-graduação nos seus dois níveis, 
(mestrado e doutorado), e tomando-se por base a data da primeira matrícula no 
curso de mestrado e o ano de impressão da tese de doutorado, observa-se, na 
Figura 8, intervalo de 6 a 15 anos, para a conclusão, sendo 10,9 anos o tempo 
médio total para a obtenção do grau de doutor entre os 47 pós-graduandos do 
grupo analisado. 

Tab. 23 -  PERMANÊNCIA DO PÓS-GRADUANDO DO IPUSP, NA MESMA ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO, DO MESTRADO PARA O DOUTORADO 

ÁREA 
ÁREA DO DOUTORADO 

 

DO 
MESTRADO TOTAL

ESCOLAR 17* 0  0 1 18 

CLÍNICA  0  7  0 0  7 

EXPERIMENTAL  0  0 14 0 14 

SOCIAL E TRABALHO  6  0  2 0  8 

TOTAL 23  7 16 1 47 

* Os valores em destaque dizem respeito à manutenção da situação original (mestrado)  

Num segundo momento, procurou-se buscar dados que 
permitissem verificar a permanência, ou não, desses estudantes numa mesma área 
de concentração ao longo da vida acadêmica. A Tabela 23, elaborada com base 
na permanência ou migração desses estudantes, a partir do mestrado, aponta 
permanência de 38 pós-graduandos (81%) na área de concentração selecionada 
quando do mestrado. 

A exceção ocorre na área de Psicologia Social e do Trabalho, 
onde se observa tendência à mudança tanto para fora da própria área e nenhuma 
permanência. 

 



 
 
 

Finalmente, procurou-se identificar fatores relacionados a 
aspectos específicos do estudo, tais como metodologia e assunto abordado. A 
Tabela 24, compilada com base na análise de conteúdo dos 94 trabalhos 
produzidos por estes 47 alunos, permitiu que se levantasse a metodologia 
utilizada no mestrado, comparada com aquela do doutorado. Assim observa-se 
uma menor permanência do grupo no mesmo tipo de metodologia, sendo 
frequente a mudança, com exceção apenas para os estudos de delineamento, do 
tipo levantamento e misto. 

Tab. 24  - PERMANÊNCIA DO PÓS-GRADUANDO DO IPUSP, NA MESMA METODOLOGIA 
DE ESTUDO, DO MESTRADO PARA O DOUTORADO 

 METODOLOGIA  

METODOLOGIA        TOTAL 

TEÓRICO   3       3 

LEVANTAMENTO 1*  5 3 1 2   12 

ESTUDO CORRELACIONAL   4 1 1  1   7 

QUASE-EXPERIMENTAL   3 1        4 

EXPERIMENTAL 1   1 1 3 2 1   8 

MISTO 1    1 1 7  10 

ESTUDO DE CASO 1    2  0   3 

TOTAL 4  16 5 8 5 9  47 

* Os valores em destaque dizem respeito à manutenção da situação original (mestrado)  

Quanto ao assunto abordado nos estudos produzidos, constatou-
se que 18 pós-graduandos (38.3% do total) mantiveram, para o doutorado, o 
mesmo assunto do mestrado. Destes, em 15 casos foi mantida também a mesma 
área de concentração, e em 3 casos houve transferência para outra área, mas 
sempre com manutenção do assunto de pesquisa. 

Dentre os temas mantidos para pesquisa no doutorado, destacam-
se: Aprendizagem & Motivação (4 casos); Comportamento Social & Instintivo (3 
casos); Desenvolvimento Cognitivo & Perceptivo (3 casos), conforme apontado 
na Tabela 24. 

 



 
 
 

Os resultados obtidos sobre esse grupo de 47 estudantes , e aqui 
destacados, indicam portanto forte tendência para a permanência na mesma área 
de concentração selecionada no início do curso, mudança freqüente quanto à 
metodologia empregada nos trabalhos, e fraca permanência quanto ao assunto 
selecionado para estudo. 
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4 DISCUSSÃO 

A presente investigação identificou e analisou características 
específicas das dissertações e teses apresentadas no IPUSP no período de 1980 a 
1989, para determinar possíveis tendências e buscar um perfil do trabalho de 
pesquisa realizado no curso de pós-graduação, em suas quatro áreas de 
concentração, naquele período. 

A leitura dos dados apresentados no capítulo anterior permite 
que se constate que a produção de dissertações e teses se manteve em 
crescimento constante, a partir da implantação do curso. Esse crescimento é mais 
acentuado nas áreas de concentração da Psicologia Experimental e da Escolar e, 
mais lento, em relação às áreas da Psicologia Clínica e da Psicologia Social e do 
Trabalho. 

Cabe lembrar aqui, no entanto, que as atividades de pós-
graduação na área Clínica tiveram início em 1975 a nível de mestrado, e em 1982 
a nível de doutorado, enquanto que a Psicologia Social e do Trabalho, como área 
de concentração, teve seu funcionamento autorizado apenas a partir de 1976 a 
nível de mestrado e em 1988 a nível de doutorado. Desta forma, o crescimento 
mais lento, porém constante, nessas duas áreas, pode ser explicado considerando-
se que o trabalho de pesquisa requer um período de maturação que precede sua 
apresentação final, na forma de relatório (dissertação ou tese), e consolida-se 
apenas a partir deste como produção científica da área. 

É, portanto, de se esperar que as áreas de concentração da 
Psicologia Experimental e da Psicologia Escolar, que passam a oferecer cursos 
de pós-graduação já em 1970 a nível de mestrado, e em 1974 a nível de 
doutorado, apresentem uma produção quantitativamente maior, já no início do 
período estudado, e ascendente ao longo do decênio, uma vez que o período de 
maturidade para a conclusão desses trabalhos se deu ainda na década de 70. 

Esse período de maturação, conforme análise feita com grupo 
especial de pós-graduandos e relatada no capítulo referente aos resultados, é da 
ordem de 5,4 anos para o grau de mestrado, e 5,5 anos para o subseqüente 
doutorado. A considerar-se esse intervalo de tempo para apresentação do 
relatório de pesquisa, as quatro áreas de concentração apresentaram, para o nível 
de mestrado, desenvolvimento regular crescente.  

A análise a nível de doutorado fica prejudicada, pois exige que o 
período de coleta de dados seja dilatado, uma vez que na área de Psicologia 
Clínica e sobretudo na de Psicologia Social e do Trabalho a aprovação para 
funcionamento a nível de doutorado se dá, conforme apontado, na primeira 
metade do decênio (em 1982) para a primeira área, e ao final da década (em 
1988) para a última área. Esse fato e a conseqüente falta de dados para essas 
áreas, no período, impedem uma análise mais completa quanto ao seu 
desempenho. De qualquer forma, os resultados se aproximam daqueles obtidos 
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por MATOS ( ) para os cursos de pós-graduação em Psicologia existentes no 
país no período 1980-86, e estimados em 5 anos para o mestrado, e 6 anos para o 
doutorado, embora a pesquisadora reconheça a precariedade de alguns dados 
referentes ao doutorado. 

Com o intuito de explorar um pouco mais os dados obtidos na 
presente pesquisa, cabe situar a produção do IPUSP no contexto mais amplo da 
USP. Reportando-se aos dados apresentados no capítulo anterior (Tab. 7), e 
tomando-se por base a produção de trabalhos em outras Unidades da USP de 
mesmo porte do IPUSP, no que se refere ao número total do docentes, constata-se 
que, quanto ao número médio de teses concluídas anualmente no período 1985-
89, o IPUSP se encontra em posição compatível com o grupo. 

 Em relação ao contexto nacional, a produção média anual de 
trabalhos por Instituição, encontrada por MATOS ( ) no período de 1983 a 
1986, é de 7,8 trabalhos para o mestrado (no IPUSP é de 25,8 no decênio 
considerado), e de 3,1 trabalhos para o doutorado (no IPUSP é de 17,6 no decênio 
considerado). Constata-se, assim, que o IPUSP apresenta uma maior atividade na 
área de mestrado, em relação à média nacional, e um desempenho no doutorado 
bem superior à média nacional apontada por Matos. 

Outro fator a considerar na análise da produção de teses e 
dissertações no período é que ela está, em parte, diretamente relacionada ao 
número de orientadores (professores doutores) alocados nas áreas de 
concentração. Um crescimento no número de orientadores determina, em parte, 
um igual crescimento da produção científica na área. Através da Fig. 03, 
apresentada nos resultados, foi possível constatar que o crescimento da produção 
de dissertações e teses acompanhou, no geral, o crescimento do número de 
doutores lotados no curso de pós-graduação, a cada ano. Por outro lado, o 
aumento (ou diminuição) de docentes num determinado ano não produz um 
correspondente aumento (ou diminuição) da produção naquele ano, como se 
pode observar na Fig.3; o efeito faz-se sentir depois do período de maturação. 
Isto sugere que seria conveniente pesquisar também o número e outras variáveis 
dos orientadores, tais como produtividade e estilo de orientação.  

Nesse momento é desejável que se pense também em conhecer 
essa produção, agora quanto a aspectos mais específicos, que possam contribuir 
para uma caracterização da pesquisa realizada no período. 

A tipologia da produção do curso de pós-graduação centraliza-
se, de forma marcante, na pesquisa de campo ou de laboratório, 
independentemente da área de concentração a que os trabalhos estejam filiados. 
ANGELINI & AGATTI (1987) ao analisarem as comunicações científicas apresentadas 
nos encontros anuais da SBPC, no período da 1977 a 1984, constataram que "a 
atuação da psicologia brasileira contemporânea se exerce principalmente nas 
clássicas áreas de Psicologia Clínica, Escolar, Experimental, Social e do 
Trabalho, sendo caracterizada, sobretudo mas não exclusivamente, por pesquisas 
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de campo "( ). Esta constatação diverge dos resultados obtidos por WITTER 
(1980) em estudo envolvendo dissertações e teses arroladas nos catálogos da 
CAPES, de cobertura nacional, e abrangendo a década de 70. Neste período Witter 
constatou grande ocorrência de estudos teóricos (46,9%), atribuindo este 
predomínio, dentre outros fatores, à aparente "maior facilidade de concretização 
de uma dissertação deste tipo, onde não se tem que enfrentar as dificuldades, os 
entraves e os riscos da pesquisa de campo ou de laboratório" ( . Tais 
resultados poderiam ainda indicar, segundo a autora, "conhecimentos limitados 
ou insegurança no trato com a metodologia da ciência". A divergência dos dados 
é mais aparente do que real, já que as comunicações na SBPC são 
necessariamente sobre trabalhos de pesquisa, e isto não ocorre em relação a 
dissertações e teses. 

O predomínio, no IPUSP, da pesquisa de campo ou de 
laboratório, em detrimento da pesquisa teórica ou documental, pode ser 
explicado, dentre outros fatores, pelo treino em pesquisa recebido pelos pós-
graduandos no decorrer do curso, quando boa parte das disciplinas oferecidas 
exige que o aluno realize trabalho de campo descritivo, com apoio estatístico ou 
exercícios de laboratório nas áreas da Análise Experimental do Comportamento e 
da Psicologia Cognitiva, entre outras, o que talvez reduza sua insegurança no 
trato com a metodologia, e o prepare, através desse treinamento prévio, para 
enfrentar as dificuldades da pesquisa de campo e de laboratório. 

Outro fator a se considerar quanto à maior ênfase na produção de 
pesquisas de campo e de laboratório poderia vir em decorrência da atuação 
profissional dos pós-graduandos junto a grupos de sujeitos em populações com 
características de interesse à pesquisa e de fácil acesso à coleta de dados, um dos 
desafios da pesquisa de campo. 

Os sujeitos, em grupo, constituem a principal fonte de coleta de 
dados das pesquisas, independentemente da área de concentração do trabalho. 
Depreende-se que o destaque pelo estudo do sujeito em grupos pode decorrer por 
certa preferência pela busca de regularidades da conduta humana, em lugar de 
procurar um compreensão a nível de indivíduo. A busca de sujeitos em grupos 
confirma os dados de TOMANIK ( ) que, ao analisar pesquisas em psicologia, a 
nível nacional, constatou que 69,8% dos trabalhos estudaram vários indivíduos 
ou compararam um sujeito isolado aos padrões médios dos demais. 

 A psicologia, enquanto ciência do comportamento humano, 
preocupa-se ou em compreender a individualidade dos sujeitos focalizados em 
seus estudos (objetos únicos de um conhecimento particular), ou abre mão da 
individualidade do sujeito para ir ao encontro de suas regularidades, em busca de 
um saber mais universal sobre o homem ( ). A considerar o 
porcentual alcançado pelas pesquisas de campo ou de laboratório, os trabalhos de 
grau do IPUSP parecem se voltar para a obtenção de um conhecimento mais 
universal sobre o homem. Em busca de regularidades pesquisam-se sobretudo os 
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sujeitos normais, ainda que em todas as áreas sujeitos com distúrbios físicos ou 
psicossomáticos sejam também estudados, mas apenas de forma eventual. Esta 
última afirmação justifica-se pela necessidade maior de se conhecer o "normal", a 
maioria, até para se ter padrões de comparação quando se focalizam grupos 
desviantes e menos numerosos. 

A faixa etária dos indivíduos estudados, nas pesquisas de campo 
ou de laboratório, também foi objeto de indagação neste estudo, para que se 
pudesse obter um conhecimento de quais períodos de vida foram objeto de maior 
interesse na pesquisa, ou se a escolha foi feita em função de outros fatores 
determinantes. Nas pesquisas de campo e de laboratório realizadas por pós-
graduandos do IPUSP predominam os adultos e as crianças, de ambos os sexos, 
independentemente da área. Os comentários aqui apontados quanto à faixa etária 
dos sujeitos são confirmados por MATOS ( ), que analisou a produção científica 
no Brasil no período 1982-84, constatando que 97% dos estudos são realizados 
com seres humanos, e que esta população é constituída basicamente de crianças e 
jovens adultos universitários ( ). O predomínio destas faixas etárias pode estar 
ocorrendo também em função da prática profissional dos pós-graduandos junto a 
clínicas e hospitais, faculdades e instituições educacionais para deficientes, e 
creches que, conforme observado, sediaram com primazia a coleta de dados, para 
os estudos apresentados. Outro fator a ser considerado quanto à preferência pelo 
adulto e a criança, como sujeitos das pesquisas, pode estar na maior facilidade de 
acesso aos indivíduos e às informações por vezes necessárias para a composição 
de amostras. Acredita-se que esta mesma facilidade de acesso se reflita também 
quanto ao nível sócio-econômico dos sujeitos estudados, que são provenientes 
das classes sociais menos favorecidas. 

Como o número de estudos focalizando idosos foi de apenas três 
(0,9% do total), cabe refletir sobre o significado do aparente desinteresse por esta 
faixa etária, entre nós, já que a velhice vem ganhando visibilidade cada vez maior 
no país, através da movimentação dos aposentados por pensões mais dignas, a 
oferta de cursos para idosos, e mesmo a abertura da Universidade para a terceira 
idade em várias instituições nacionais de ensino superior. A resposta à pouca 
frequência de estudos sobre o tema do envelhecimento pode estar na ausência de 
linha ou linhas de pesquisa sistemática, no período estudado, com alguns estudos 
realizados de forma isolada e independente ou "atraso no acompanhamento dos 
progressos da área fora do país", onde os estudos sobre o envelhecimento se 
encaminham para a multi e interdisciplinaridade, abordando "tópicos novos como 
cognição, sabedoria, memória, plasticidade, sequer tocados pela nossa pesquisa" 
( ). 

Esse desinteresse possivelmente se deve a questões de ordem 
prática, como a dificuldade de acesso aos sujeitos, ou ausência de tradição de 
pesquisa sobre o tema, entre nós, já que, ao contrário, a literatura internacional 
focalizando a terceira idade é significativa e, a partir da década de 70, a pesquisa 
sobre psicologia do envelhecimento vem crescendo exponencialmente, dobrando 
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a cada dez anos ( ). Outra possível explicação para tal 
desinteresse pode estar em fatores do contexto sócio-econômico-cultural mais 
voltado para a juventude, e no qual a experiência e a sabedoria são pouco 
valorizadas. 

Após considerar todos esses aspectos relativos à tipologia dos 
sujeitos humanos e que, de certa maneira, proporcionaram os esclarecimentos 
desejados, será dada atenção agora às pesquisas com sujeitos animais. 

A tendência para estudar grupos de indivíduos também se repete 
nas pesquisas com sujeitos animais, realizadas exclusivamente na Psicologia 
Experimental. Tais pesquisas ocorrem quase sempre no contexto do laboratório, 
e nelas se destaca a presença acentuada de mamíferos do sexo masculino, 
representados especialmente pelos roedores (rato e hamster) e primatas (macaco 
e sagüi). 

Esta concentração da Psicologia Experimental numa mesma 
espécie, selecionada como objeto de investigação e usada como organismo 
paradigma, é confirmada por ADES ( ). Em levantamento efetuado nas 
principais revistas estrangeiras de Psicologia Experimental, no período de 1973 a 
76, este autor verificou que o interesse pelo rato permanece nos anos 70, em 
concordância com os resultados já anteriormente obtidos por BEACH ( ), que 
indicavam o predomínio (70%) deste animal nas pesquisas da área experimental. 
Isto pode estar ligado ao fato de serem estes animais melhor conhecidos pelos 
cientistas, terem suas linhagens controladas, e ainda serem facilmente mantidos e 
manipulados nos laboratórios. 

Apesar da presença destacada dos roedores nos estudos do 
IPUSP, foi possível constatar um uso mais diversificado de espécies animais nos 
trabalhos apresentados no período, conforme previsto por ADES nos anos 70, 
quando apontou para a possibilidade de uma ampliação no conceito de "animal 
de laboratório". Constatou-se, assim, a presença de espécies normalmente não 
incluídas no rol dos sujeitos de laboratório ou, pelo menos, não tão comuns. 

A opção pelo estudo do animal em seu ambiente natural ou 
representativo parece apenas despontar, no decênio analisado, considerando-se o 
pequeno número de estudos etológicos realizados através de observação direta do 
animal em seu habitat. Cabe ressaltar, no entanto, a presença de estudos de 
caráter etológico realizados através de observação com espécies animais, 
sobretudo mamíferos e insetos, embora no contexto do laboratório. São estudos 
que tratam do comportamento de comer e armazenar ou de escavar, no hamster 
dourado, e da divisão do trabalho e da organização social de formigas, entre 
outros. 

Caberia ainda investigar se a permanência do rato como espécie 
eleita pelos experimentalistas, independentemente da já longa tradição de 
estudos, decorre da identificação de aspectos recentes e ainda não explorados do 
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seu repertório comportamental, ou mesmo se este animal e outros roedores 
estariam sendo colocados, agora, em situações não convencionais ou mesmo 
"naturais" e servindo como estímulo para novas pesquisas, revisões conceituais 
ou estudos mais refinados. 

A metodologia predominante nos estudos realizados com 
animais no contexto do laboratório se distribui entre: a) estudos de natureza 
experimental, envolvendo comparação entre grupos de sujeitos; comparação dos 
mesmos sujeitos quando colocados em situações diferentes, ou trabalhos com 
delineamento típico de Análise Experimental do Comportamento;e b) estudos 
mistos, nos quais mais de um tipo de metodologia foi utilizado. Constatou-se, 
também, o uso predominante, nestes trabalhos, de equipamentos para estudo da 
aprendizagem e do comportamento de animais, especialmente construídos para 
essa finalidade. Identificou-se ainda, entre os trabalhos com animais, a presença 
de estudos etológicos voltados para a análise do repertório comportamental ou 
para o estudo das características próprias da espécie, no meio natural e no 
laboratório. Embora a observação naturalística das espécies animais tenha sido 
desenvolvida entre nós também por biólogos (na Zoologia, na Ecologia, etc.) 
constatou-se, no decênio analisado, haver estudos etológicos que se orientam 
particularmente para a observação do comportamento animal, com 
procedimentos de categorização e de análise empregados para compreensão da 
estrutura comportamental das espécies.  

Os resultados aqui comentados confirmam os dados obtidos por 
BUENO ( ) em sua revisão sobre o estudo do comportamento animal no Brasil 
na década de 70, no qual examina as pesquisas realizadas nessa área e 
apresentadas na forma de resumos de comunicações, artigos de periódicos 
científicos e teses. O exame do material reunido permitiu que o autor verificasse 
a presença de estudos sobre aprendizagem (procedimentos de liberação de 
reforço e de manipulação das respostas operantes) e, desde o início da década, de 
uma preocupação com o estudo de padrões de comportamento do tipo 
exploratório, e do repertório comportamental como variável dependente. O 
desenvolvimento de pesquisas etológicas "veio fortalecer esta preocupação, 
ambas desembocando necessariamente na ênfase das variáveis e conceitos 
motivacionais" ( ). 

Verifica-se, também, que na área experimental as categorias de 
assunto mais focalizadas nos trabalhos foram Aprendizagem & Motivação e 
Comportamento Social & Instintivo.  

Assim, constatou-se que a tendência metodológica para as 
pesquisas realizadas com animais, em laboratório, é de que estas sejam 
notadamente de caráter experimental ou misto, envolvendo o estudo de processos 
básicos (aprendizagem, condicionamento, motivação, senso-percepção e 
psicobiologia). Em estudo da produção científica de alguns centros de pós-
graduação do Estado de São Paulo, na década de 70, WITTER ( ) constatou que 
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no IPUSP 36% das pesquisas apresentavam delineamento experimental, sendo a 
metade delas de tipo misto, seguidas daquelas de abordagem metodológica 
característica da AEC. 

Com relação à metodologia utilizada nos trabalhos com sujeitos 
humanos, constatou-se que predominam os estudos de caráter descritivo, do tipo 
levantamento, nas quatro áreas de concentração. Esta tendência para a pesquisa 
empírica de caráter descritivo é também observada por MATOS (  e SELBY 
( ). Já na década de 70 observa-se esta tendência, comprovada por pesquisas 
realizadas por WITTER ( ) sobre a produção científica publicada no Catálogo de 
Teses da CAPES e do qual a autora selecionou para análise os resumos dos 
trabalhos de doutorado concluídos naquele decênio. Constatou que 74% desses 
estudos são de caráter não experimental, predominando os delineamentos quase-
experimentais, seguidos daqueles do tipo levantamento. Esta predominância foi 
igualmente constatada pela pesquisadora ao analisar as dissertações de mestrado 
de centros de pós-graduação do Estado de São Paulo (USP, PUCSP, PUCC), no 
mesmo período. A constatação exige que algumas considerações sejam feitas 
quanto às complicações que possa haver para uma área em que a prática da 
pesquisa não conta com tradição. 

A pesquisa de caráter descritivo, como as demais estratégias de 
pesquisa, tem sido bastante utilizada na ciência psicológica que, relativamente 
nova em nosso meio, conta com um corpo de conhecimento ainda pequeno e, 
portanto, favorável à acolhida de estudos de natureza e metodologia 
multivariadas.  

O que parece importante neste momento, com vistas ao 
desenvolvimento futuro da ciência psicológica, é refletir sobre a qualidade da 
pesquisa que é produzida a nível de pós-graduação, independentemente da 
estratégia a que recorre. No entanto, a ênfase em um único tipo de metodologia 
leva a refletir também sobre a necessidade de que os estudos em psicologia, ainda 
pouco numerosos, atraiam credibilidade para a área através do desenvolvimento 
de teorias e, nesse sentido, é fundamental que se empreendam estudos de 
tipologia e nível de sofisticação variados e que não se limitem ao levantamento 
de informações e dados preliminares, se o que se pretende é avançar no 
conhecimento e chegar ao desenvolvimento de teorias. 

Quanto ao local utilizado para coleta de dados dos estudos 
realizados com sujeitos humanos, constatou-se que, apesar da variedade de 
contextos em que os sujeitos foram abordados, as instituições educacionais, 
prioritariamente, e as instituições de saúde, a seguir, foram os contextos 
procurados com maior frequência para a coleta de dados .  

Esta preferência, por assim dizer, pelas instituições educacionais 
se mostra bastante coerente, considerando-se a quantidade de estudos voltados 
para a área escolar no período. Conforme apontado no capítulo anterior, 
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observou-se uma ênfase nos trabalhos de grau em assuntos ligados ao ensino e à 
aprendizagem, portanto compatível com o ambiente escolar. 

As instituições de saúde sediaram a coleta de dados de estudos 
das quatro áreas de concentração e, dentre estas instituições, as clínicas e os 
hospitais ou ambulatórios tiveram maior participação, embora nem todos os 
estudos tenham sido elaborados segundo uma perspectiva clínica, pois apenas a 
metade deles foi apresentada na área Clínica. 

Apesar do reconhecimento, por parte dos psicólogos, quanto ao 
leque de possibilidades de atuação e, conseqüentemente, da variedade de 
situações sociais que se mostram favoráveis à busca de informações, observa-se 
uma concentração de interesses nos locais tradicionais de atuação (escolas de 
primeiro e segundo grau, clínicas e hospitais). Esta constatação é também 
confirmada por TOMANIK ( ) que analisou as pesquisas apresentadas nas 
Reuniões Anuais da Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto (SPRP) em 1989 e 
1991, a partir dos resumos publicados nos anais. 

Esta preferência parece se dar em função da maior facilidade de 
acesso aos sujeitos, da obtenção de grupos de dados existentes nestas instituições 
e mesmo de modelos de atuação já consagrados, que facilitam a pesquisa de 
campo, pois podem ser seguidos ou mesmo reproduzidos. 

Os dados permitem igualmente inferir que os pós-graduandos, 
enquanto pesquisadores, se mostram mais inclinados ao trabalho realizado no 
interior das organizações formais como as escolas, os estabelecimentos de ensino 
superior e outros já apontados, do que nos espaços informais, nos ambientes 
naturais, públicos ou privados, que acolheram apenas 11,7% dos trabalhos. 

A presença dos estabelecimentos de ensino superior (faculdades, 
institutos) como local de coleta de dados em 14,5% das pesquisas apresentadas 
no período parece ser determinada pela acessibilidade e disposição da população 
de estudantes em participar do trabalho, quando solicitados, e em permitir, com 
isto, uma coleta de dados em ambiente relativamente controlado (salas e horários 
especificados, dias programados, etc.). Assim, é possivel supor que a maior 
escolha pelas organizações formalmente constituídas se dê em função de, nestes 
espaços, o controle e isolamento de variáveis ser mais facilmente estabelecido, 
satisfazendo um requisito importante da prática científica. 

A escolha do local de coleta de dados pode ser determinada, 
também, por uma atuação dos psicólogos não tão abrangente quanto se supõe, e 
mais voltada para as áreas de atuação "clássicas" ou tradicionais. CARVALHO 
( ) procurou conhecer as formas de atuação do psicólogo, tendo analisado as 
atividades de 2200 profissionais em seu primeiro trabalho e naquele que 
exerciam por ocasião da pesquisa. Constatou que o número de atividades citadas 
por mais de 30% dos sujeitos varia muito pouco, e que estas atividades são 
basicamente as mesmas, nesta incidência: Aplicação de Testes; Psicoterapia 
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Individual; Aconselhamento Psicológico; Psicodiagnóstico e Orientação de Pais. 
Conclui que "a limitação dessa atuação, caracterizada pelo pequeno número de 
atividades desenvolvidas por uma proporção expressiva de psicólogos, significa 
que a profissão está longe de apresentar uma atuação abrangente" ( ). 

Esta restrição, e a constatação de atuação voltada para atividades 
de natureza "clássica" ou tradicional, podem estar se refletindo na maior procura 
pelas instituições educacionais e de saúde como locais de coleta. Os dados 
obtidos neste estudo não contemplam a pesquisa da área de atuação profissional 
dos pós-graduandos, e não são adequados, portanto, para uma confirmação desta 
suposição. 

Cabe lembrar ainda que as empresas e os órgãos da 
administração pública foram muito pouco procurados para a coleta de dados, o 
que se mostra bastante coerente com os assuntos focalizados, tendo em vista o 
número inexpressivo de estudos realizados na área da Psicologia Organizacional. 

Se o modelo dominante e limitado de atuação ainda se fez 
presente no decênio aqui estudado, algumas mudanças, no entanto, apontam para 
novos rumos em direção à renovação e ampliação do significado social desta 
atuação. Estudo realizado pelo Conselho Federal de Psicologia, através de sua 
Câmara de Educação e Formação Profissional, sobre a demanda social do 
psicólogo (situação atual do mercado e tendências gerais que se afiguram no 
futuro imediato) permitiu a identificação de novas práticas profissionais em 
exercício, em novos ou antigos espaços profissionais: 

Parcela significativa das transformações ocorridas nas práticas 
decorrem de pressões sobre o psicólogo, oriundas de mudanças 
sócio-culturais e econômicas. Na emergência da psicologia 
hospitalar, no crescimento da psicologia social enquanto área 
aplicada ou na inserção do psicólogo em equipes de recursos 
humanos podemos perceber o peso das transformações que 
pressionam por novas posturas e demandam novas competências 
do psicólogo ( ). 

Em seguida, serão apresentadas considerações sobre a escolha do 
tema de pesquisa nos trabalhos de grau do curso de pós-graduação do IPUSP. 
Diante da questão proposta de identificar quais os temas mais estudados, 
constatou-se haver, por um lado, um grupo de 19 assuntos que constituem 60% 
do total de trabalhos apresentados no período e, de outro lado, uma grande 
dispersão de assuntos -- em todas as áreas de concentração, mas de forma mais 
acentuada na área de Psicologia Social e do Trabalho. 

Os dados acima relatados, e principalmente pelo fato de que 
metade dos trabalhos do grupo majoritário acima apontado se distribue por 
apenas cinco assuntos ligados ao ensino e à aprendizagem, mostram que esta área 
recebeu muita ênfase como assunto de pesquisa. Mas tal fato é decorrência 
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natural de escolhas já feitas pelos pesquisadores, quando se limitam 
prioritariamente a escolher humanos em idade escolar como sujeitos, e 
instituições de ensino como local de coleta de dados. Mesmo quando o sujeito 
escolhido é animal, a ênfase da pesquisa é em estudo de Processos Básicos. 

Em contrapartida, fora da área do ensino, verifica-se haver uma 
notável dispersão de assuntos. O registro de Outras Categorias, na Tabela 22, 
pode ser tomado como índice desta dispersão, posto que aí foram aglutinados 
temas com uma única ocorrência em uma área. As maiores dispersões estão em 
Social & Trabalho (57,9%) e Clínica (56,4%), vindo já em situação melhor a área 
Escolar (38,6%) e ainda melhor a Experimental (28,5%). Parece ser possível 
concluir, então, que as áreas mais antigas tendem a fixar mais os pós-graduandos 
em poucas linhas de pesquisa, e nas áreas mais novas estes estão mais sujeitos a 
flutuações. Isto poderia estar relacionado com a maturidade das áreas, e com seu 
perfil melhor definido, e com a experiencia adquirida pelos orientadores. Uma 
análise da produção tendo por alvo o orientador poderia fornecer subsídios para 
esclarecer a problemática aqui focalizada. 

Será dada atenção agora à questão dos materiais utilizados nas 
pesquisas. Deve ser observado, preliminarmente, que as outras escolhas, 
anteriormente feitas pelo pesquisador (sujeito, assunto e local), reduzem 
consideravelmente o leque de possibilidades para o material que ele pode utilizar 
em seu trabalho. Com isso em mente, assinale-se que a predominância, em todas 
as áreas de concentração, da pesquisa descritiva voltada para o levantamento de 
informações e dados preliminares trouxe, em decorrencia, o correspondente 
predomínio (15,6%) da entrevista/relato verbal (com exceção da área 
Experimental), ficando em segundo lugar o equipamento A.V. Isto porque a 
entrevista/relato verbal se apresentou como o instrumento adequado aos objetivos 
de uma pesquisa descritiva. Da mesma forma, a pesquisa descritiva encontrou no 
equipamento A.V. o suporte apropriado para registro de informações. A mesma 
relação pode ser observada quanto ao protocolo, bastante utilizado nos estudos 
que envolveram observação por vezes acompanhada da elaboração prévia ou 
posterior de um sistema de categorias. Estas afirmações encontram respaldo no 
estudo de MATOS ( ), a nível nacional, e no período 1983-84, onde se conclui 
que "a pesquisa psicológica .... é essencialmente voltada para as questões 
empíricas, é predominantemente descritiva .... e está preocupada com o 
levantamento de informações e dados preliminares " ( ). 

Finalmente, serão apresentadas considerações sobre o que foi 
encontrado ao estudar o "Grupo de dupla titulação no IP", isto é, aquele grupo de 
47 pós-graduandos que concluiram mestrado e doutorado no IPUSP no período de 
interesse. Na verdade, alguns resultados fornecidos por este grupo (os quais 
permitiram uma avaliação do tempo de maturação) já foram comentados 
anteriormente, mas falta discutir agora os aspectos da permanencia do pós-
graduando, tanto na área de concentração como na metodologia utilizada, quando 
ele passa do mestrado para o doutorado.  
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Quanto à área de concentração, verifica-se que realmente o pós-
graduando prefere permanecer na mesma área ao longo de seu curso de pós-
graduação: 81% deles completaram o doutorado na mesma área em que fizeram 
o mestrado. A única exceção está na área de Psicologia Social e do Trabalho, 
mas tal comportamento é facilmente justificável: esta área só veio a ter 
doutoramento no final do período estudado, e assim os pós-graduandos, cuja 
vocação estava na área, tiveram que optar por outra área se quisessem completar 
seu curso de doutorado. Embora os dados referentes ao orientador não tenham 
sido colocados nas tabelas, o mesmo levantamento mostra que a fidelidade do 
pós-graduando é mais em relação ao orientador do que em relação à área: há 
casos em que, embora a área tenha mudado, o orientador permaneceu o mesmo. 

A situação se apresenta completamente diferente quando se 
focaliza a metodologia utilizada no estudo. Aqui parece haver muita liberdade de 
escolha e uma resultante pouca permanência: somente 21% dos pós-graduandos 
utilizaram no trabalho de doutorado a mesma metodologia que eles já haviam 
utilizado no mestrado. Os dados levantados não permitem, porém, inferir com 
alguma segurança os motivos de tal comportamento. Pode ser observado, no 
entanto, que a mobilidade quanto à metodologia é saudável, e permite ao 
pesquisador ampliar a sua experiência quanto aos métodos de pesquisa. 

Seria relevante pesquisar as situações em que apenas um dos 
títulos foi obtido no IPUSP, e o outro fora dele, porque isto poderia identificar 
outras variáveis diferenciadoras da produção científica, e forneceria subsídio para 
orientadores e coordenadores de curso aperfeiçoarem seus programas. 

Resta finalmente ver como, com o material acima apresentado, 
pode ser traçado um "perfil das preferências de pesquisa no curso de pós-
graduação do IPUSP", no período 1980-89: 

Na pós-graduação do Instituto de Psicologia da USP são 
realizadas primordialmente pesquisas de campo que utilizam preferencialmente 
grupos de humanos de ambos os sexos, nas faixas etárias de crianças e adultos, 
provenientes das classes econômicas menos favorecidas; a metodologia 
predominante é o Levantamento, realizado no contexto escolar e utilizando 
entrevistas; o assunto mais frequente pertence ao grupo de assuntos ligados ao 
ensino e aprendizagem; os pós-graduandos levam em média cinco anos e meio 
para concluir o mestrado, e outro tanto para chegar ao subsequente doutorado 
(total de onze anos para o doutorado); quando os pós-graduandos passam ao 
doutorado, eles tendem a manter a mesma área de concentração do mestrado, 
mas mudam a metodologia. 

Diante dos objetivos e propósitos estabelecidos quando da 
introdução dos cursos de pós-graduação e as demandas colocadas por um país em 
desenvolvimento, constata-se que o perfil acima apontado se mostra pouco 
suficiente e de pouco impacto no que se refere à formação de pesquisadores em 
Psicologia. Se for lembrado que 64% dos doutores anualmente titulados obtêm 
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sua titulação na USP, e que os dados apontam para um total atual de apenas 
18000 doutores no Brasil, é premente que a formação de pesquisadores seja 
acelerada, se se pretende direcionar a pós-graduação para o desenvolvimento de 
ciência e tecnologia no país. O intervalo de onze anos, em média, para a obtenção 
do título de doutor no IPUSP, como revela o perfil acima indicado, não só é 
indesejável para um país em desenvolvimento, como impede o crescimento 
rápido do lastro de conhecimentos disponível na área. Isto porque na Psicologia, 
que responde por 1,5% das pesquisas científicas realizadas no país, a atividade de 
pesquisa está essencialmente ligada aos cursos de pós-graduação (

). 

No período estudado, o perfil das preferências de pesquisas no 
curso de pós-graduação do IPUSP revela-se limitado e indica pouca versatilidade 
dos pós-graduandos no trato com a metodologia da ciência. Tal fato sugere a 
conveniência de se repensar a pós-graduação, procurando-se encaminhá-la na 
direção de estimular trabalhos de pesquisa que se iniciem já na graduação, para 
despertar e aproveitar as vocações e prepará-las para esta atividade; para atenuar 
a tendência à endogenia na formação dos pesquisadores e para facilitar a 
integração de grupos de pesquisadores que respondem por linhas consistentes de 
investigação. 
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5 Conclusões 

Para concluir este trabalho de análise da produção científica do 
curso de pós-graduação do IPUSP, no período 1980-89, os aspectos relevantes 
para a sua caracterização devem ser aqui reunidos. 

O primeiro item abordado foi o comportamento da produção 
científica do curso de pós-graduação. Constatou-se que a produção científica se 
manteve em constante crescimento no período, mais acentuado nas áreas da 
Psicologia Experimental e da Psicologia Escolar, e mais lento nas áreas da 
Psicologia Clínica e da Psicologia Social e do Trabalho. A produção média foi de 
6,5 dissertações de mestrado por área e por ano, e de 4,4 teses de doutorado por 
área e por ano. O desempenho do curso de pós-graduação, no que se refere à 
produção de trabalhos de grau, quando comparado a outras Unidades da USP de 
mesmo porte (número total de docentes semelhante), mostra que o IPUSP se situa 
em posição favorável, no grupo de Unidades e no período considerado. No 
contexto nacional, há uma menor atividade do IPUSP no curso de mestrado, e um 
melhor desempenho no curso de doutorado. 

O segundo item de interesse foi o tipo de pesquisa. Assim, 
constatou-se que a pesquisa de campo com grupos humanos, de ambos os sexos, 
domina a produção desse Instituto, independentemente da área de concentração a 
que os trabalhos de grau estejam filiados. Quando associadas entre si, as 
variáveis Pesquisa de Campo/Laboratório e Área de Concentração apresentam 
dependência. 

Quanto ao terceiro item (Tipologia do Sujeito): as variáveis 
Tipologia e Sexo dos Sujeitos foram também associadas, e apresentaram 
dependência, constatando-se que há significantemente mais produção de 
trabalhos envolvendo sujeito humanos de ambos os sexos. Os sujeitos dessas 
pesquisas são estudados predominantemente em grupos (83%), sendo pouco 
expressivo o número de trabalhos que investigam o humano isolado. 

Provenientes, em sua maioria, das classes menos favorecidas, os 
sujeitos focalizados nos trabalhos de grau, independentemente da área de 
concentração, são predominantemente adultos e crianças, estudados de forma 
exclusiva ou junto a sujeitos de outras faixas etárias. 

Do ponto de vista da saúde física e mental dos sujeitos, 
predominam as investigações levadas a efeito com indivíduos normais, embora 
em todas as áreas de concentração se estudem em algum momento sujeitos com 
distúrbios físicos ou psicossomáticos. Estas duas variáveis (Classificação do 
Sujeito e Área de Concentração), quando associadas, apresentam dependência. 

Em relação às pesquisas realizadas com sujeitos animais, 
constatou-se que estas ocorrem exclusivamente na área da Psicologia 
Experimental, e se concentram em poucas espécies: dentre os mamíferos são 
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utilizados especialmente os roedores, do sexo masculino; de forma menos 
freqüente estudam-se aves (pombos) e insetos (formigas). 

Quanto ao quarto item do estudo, que é a metodologia utilizada, 
constatou-se nas Pesquisas de Campo realizadas com sujeitos humanos que 
predominaram os estudos de caráter descritivo, do tipo Levantamento, nas quatro 
áreas de concentração, com índice mais alto nas áreas de Psicologia Escolar e na 
Experimental. Quando associadas entre si, estas duas variáveis mostraram 
dependência. Os estudos de Delineamento Experimental, levados a efeito com 
sujeitos humanos, ocupam o segundo lugar na preferência dos pesquisadores. 

Considerando-se agora os estudos realizados com sujeitos 
animais, constatou-se que a metodologia utilizada é predominantemente de 
caráter misto, assim denominada por envolver mais de um tipo de delineamento, 
dentre aqueles considerados neste estudo. Ressalte-se, entretanto, que os estudos 
de Metodologia Experimental, se somados aos de Delineamento Misto, não 
ultrapassam o total de estudos que utilizam delineamento do tipo Levantamento. 

O quinto item de investigação diz respeito ao local onde se 
procedeu à coleta de dados para a realização das pesquisas. Com sujeitos 
humanos, constatou-se que, apesar da variedade de locais em que os sujeitos 
foram abordados, os contextos escolar (prioritariamente) e médico/hospitalar 
sediaram com maior freqüência a coleta de dados. Com sujeitos animais, o local 
de coleta de dados mais freqüente é o laboratório. Existe forte dependência entre 
o local da coleta de dados e a área de concentração. 

O sexto item investigado foi a identificação dos principais temas 
dos estudos. Por um lado, constatou-se haver um grupo de 19 assuntos que 
concentram 60% do total dos trabalhos, e com predominância, nestes, dos 
assuntos ligados ao ensino e à aprendizagem. De outro lado, há uma grande 
dispersão dos demais assuntos, em todas as áreas e de forma mais acentuada em 
Psicologia Social e do Trabalho, caracterizando um quadro temático um tanto 
fragmentado e difuso. 

O sétimo item de investigação diz respeito aos materiais 
utilizados nos estudos. Apesar da variedade existente de materiais, a 
predominância coube à Entrevista/Relato Verbal (em todas as áreas de 
concentração menos na Experimental), ao Equipamento AV, e ao Protocolo. 

Finalmente, serão apresentadas as conclusões sobre o oitavo e 
último item de investigação, relacionado ao comportamento do "Grupo de dupla 
titulação no IPUSP". Verifica-se que: o tempo de maturação do mestrado tem 
média de 5,4 anos; para se chegar ao subseqüente doutorado leva-se um adicional 
de 5,5 anos em média; o tempo de maturação total do doutorado perfaz então 
10,9 anos em média. Verifica-se ainda que os pós-graduandos tendem a 
permanecer sempre na mesma área ao longo de seu curso: 81% deles 
completaram o doutorado na mesma área em que fizeram o mestrado. Quanto à 
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metodologia utilizada, entretanto, nota-se o contrário: apenas 21% dos pós-
graduandos utilizaram no doutorado a mesma metodologia que já haviam 
utilizado no mestrado. 

Uma vez alcançados os objetivos propostos para o presente 
trabalho, pode-se traçar o seguinte "perfil das preferências de pesquisa no curso 
de pós-graduação do IPUSP", no período 1980-89: 

Os pós-graduandos do IPUSP privilegiam a pesquisa de campo; 
têm por sujeitos principalmente grupos humanos de ambos os sexos, onde 
crianças e adultos provenientes das classes econômicas menos favorecidas são 
mais freqüentemente estudados; elegem primordialmente a metodologia do tipo 
Levantamento, o contexto escolar, e as entrevistas; focalizam com maior 
freqüência os assuntos ligados ao ensino e à aprendizagem; levam em média 
cinco anos e meio para concluir o mestrado e outro tanto para chegar ao 
subseqüente doutorado; tendem a manter a mesma área de concentração ao 
progredir do mestrado para o doutorado, mas não conservam a mesma 
metodologia. 

Estes foram os aspectos principais identificados nas dissertações 
e teses analisadas no período. Há certamente outros enfoques para tratar este 
material, que poderão enriquecer o perfil da pós-graduação do IPUSP. Em 
particular, será muito interessante estender a pesquisa à década seguinte. 
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EXEMPLO  1 

ANGELO, M.  Vivendo uma prova de fogo: as experiências iniciais da aluna de 
enfermagem.  São Paulo, 1989.  133p.  Tese (Doutorado) - Instituto de Psicologia, 
Universidade de São Paulo. 

Resumo da autora 

O trabalho apresenta resultados de pesquisa utilizando a metodologia qualitativa da Teoria 
Fundamentada nos Dados, visando compreender o significado das experiências iniciais de 
aprendizagem prática para a aluna de enfermagem. Os dados foram obtidos atravésresultados  
de observação e entrevista, tendo como sujeitos, 18 alunas de enfermagem. Através de 
processo simultâneo de coleta e análise comparativa dos dados, foi possível identificar as 
interpretações que a aluna faz das interações no campo de prática, bem como o processo 
"VIVENDO UMA PROVA DE FOGO" que representa o significado da aprendizagem prática 
inicial para a aluna de enfermagem. 
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Visa compreender o significado das experiências iniciais 
de aprendizagem prática para a aluna de enfermagem e a 
maneira como esta interpreta as interações no ambiente 
da prática. Os Ss são 18 alunas do Curso de Graduação 
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 
com idade entre 19 e 28 anos, realizando estagio prático 
em hospital: Coleta os dados em duas etapas: na 1ª, 
conduz observações e entrevistas informais para conhecer 
o ambiente e o cotidiano da aprendizagem prática de 
alunas do 2° , 3° e 4° anos, mantendo o foco em suas 
experiências durante o estágio. Analisa as informações 
coletadas de acordo com a Teoria Fundamentada em 
Dados, obtendo várias categorias referentes ao processo 
da aprendizagem prática. A análise dos dados revela que 
a visão que a aluna tem de sua experiência pode ser 
dividida em três momentos: "não tendo identidade com a 
enfermagem";  "vivendo uma prova de fogo"; e "tomando 
a decisão". O 1° momento representa a sua vivência no 1° 
ano do curso; o 2°  consiste na somatoria de interações da 
aluna com os elementos que compõem o contexto da 
prática, resultando na percepção penosa da aprendizagem 
e evidenciando a fragilidade da aluna quanto a tomada de 
decisões. O 3° momento é o processo final onde a aluna 
escolhe entre "desistir do curso" ou "arriscar continuar". 
Aponta as implicações da fase "vivendo uma prova de 
fogo" para o ensino e prática da Enfermagem, que deve 
ser considerada como decisiva para a permanência das 
alunas no curso de Enfermagem. 

 
 
 
│
│
│ 
│ 
 
 
│
│
│ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
│
│
│ 

 
 
 
Caracterização
dos 
Sujeitos 
 
 
 
Procedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusões 
 



121 

EXEMPLO  2 

ROSA, D. R. M.  Análise psicossocial de uma unidade industrial através de um 
levantamento sistemático das percepções dos empregados.  São Paulo, 1988.  
165p. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo. 

Resumo da autora 

A presente dissertação trata de um levantamento feito com base no enfoque psicossocial, 
abordagem das inter-relações entre indivíduos, grupos e ambiente, com o objetivo de 
compreender e destacar a importância do homem e de sua atuação no contexto de trabalho 
Foram analisados aspectos relativos a componentes sócio-culturais, estilos pessoais de 
chefia, problemas do processo de trabalho e o clima de satisfação e insatisfação no ambiente 
segundo a percepção dos elementos participantes desse contexto 
A população participante compreendeu parte do quadro de funcionários de uma unidade 
industrial, localizada próximo a Belo Horizonte, MG, envolvendo todos os cargos de chefia e 
uma amostra de 10% do pessoal de nível técnico-administrativo-operacional. 
Os resultados permitem uma descrição abrangente da dinâmica psico-social do contexto 
estudado. 
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Pretende conhecer e compreender os trabalhadores de 
diversos níveis de uma empresa quanto a aspectos socio-
culturais, motivacionais, formas de comportamento 
pessoal e grupal e seu posicionamento face a sistemática 
de trabalho existente. De um total de 700 funcionários da 
empresa MAFERSA S.A.- unidade de Contagem, 122 
participam da pesquisa, divididos em 9 grupos: todos os 
ocupantes de cargos de chefia (11 executivos, 10 
supervisores, 35 encarregados) e 10 % dos empregados 
de nível técnico e operacional (665 sujeitos), escolhidos 
aleatoriamente por sorteio. Utiliza, na coleta dos dados, 
questionários sobre temas específicos, exercícios 
organizados para observação de dinâmicas de grupo, 
entrevistas individuais e abertura em plenário para 
discussões de assuntos espôntaneos, de interesse do 
grupo. Verifica que o trabalhador em todos os níves 
mostra capcidade para compreender o seu contexto de 
trabalho e vontade pessoal de contribuir para resultados 
propostos pela empresa; pode sentir-se mais produtivo e 
feliz quando compartilha e contribui para a formulação 
desses objetivos, manifestando, em muitos casos, que 
pode assumir trabalhos mais desafiadores quando se sente 
participante desse processo. Obtem, assim, uma visão de 
conjunto que pode alimentar e dar suporte a decisões 
administrativas que pretendam considerar a percepção e 
interesse das pessoas a serem afetadas por elas. Conclui 
que esse tipo de abordagem permite novas orientações de 
trabalho com Recursos Humanos (RH) nas organizações, 
aproximando a área técnica de serviços de RH do pessoal 
da empresa, favorecendo melhor compreensão e 
valorização de suas contribuições. 
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EXEMPLO  3 

BRASIL, A.M.R.C. - O fracasso escolar, uma questão simbólica: estudo analítico 
junguiano dos dinamismos infantis na família, na escola e na cultura,  São Paulo, 
1988.  188p.  Dissertação (Mestrado) - Instituto de Psicologia, Universidade de São 
Paulo. 

Resumo da autora 

Este estudo é resultado de nossas investigações a respeito do fracasso escolar dentro de uma 
dimensão simbólica analítica junguiana. Na revisão da literatura especializada percebemos 
que, na sua grande maioria, a questão do fracasso escolar é discutida e interpretada dentro do 
modelo conceitual cartesiano que determina e estabelece padrões educacionais de 
aprendizagem perdendo de vista a criança. Enfatizando a objetividade, a racionalidade deixa 
de levar em conta os aspectos subjetivos e motivacionais, tão importantes dentro do processo 
de ensino. Sob o prisma simbólico propomo-nos a integralizar as duas instâncias, objetiva e 
subjetiva na criança, dentro de seu processo educacional informal- a criança e sua vivência 
simbólica na família, e formal - a criança e sua vivência simbólica na escola. Estamos 
considerando a família e a escola como ecossistemas por onde transita a criança ampliando e 
transformando seus códigos simbólicos. A pesquisa consta de duas fases: na primeira cento e 
vinte sujeitos de seis unidades ambulatoriais de atendimento encaminhadas pela rede escolar 
evidenciaram maior incidência de queixas referentes ao fracasso escolar (evasão, repetência 
e outros distúrbios). Em uma U.B. realizamos quatro estudos de caso, intentamos fazer 
reflexões a respeito dessas crianças com sua família e na escola. 
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Investiga o fracasso escolar dentro da dimensão analítica 
Junguiana. Na revisão da literatura sobre o assunto, 
aponta que a questão do fracasso escolar é discutida e 
interpretada dentro do modelo conceitual cartesiano que 
estabelece padrões educacionais de aprendizagem, 
perdendo de vista a criança e desconsiderando os 
aspectos subjetivos e motivacionais no processo de 
ensino. A pesquisa consta de 2 fases: na primeira 
examina os prontuários de 120 Ss, 78 do sexo masculino 
e 42 do sexo feminino, com idades de 3 a 15 anos, 
selecionados com base na escolha de 6 unidades básicas 
de saúde (UBs) do município de São Paulo ( 20 Ss de 
cada uma) e que apresentavam como motivo de consulta 
a queixa escolar (dificuldades de aprendizagem, 
distúrbios da conduta escolar e dislexia). Na segunda fase 
analisa e discute 4 estudos de caso com Ss de uma das 
UBs. Realiza os estudos de caso através de encontros com 
a mãe e a criança, encontros com a criança para a hora 
lúdica e aplicação de 3 testes: Fábulas de Duss, Desenho 
da Família com Estórias e Raven. Destaca que o fracasso 
escolar surge em decorrência de uma educação que se 
encontra imersa e contaminada por óticas patriarcais e 
propõe, sob o prisma simbólico, a integração das duas 
instâncias, a objetiva e a subjetiva na criança, dentro do 
seu processo educacional formal e informal. 
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EXEMPLO  4 

CARMO, M.T.B.  Aspectos psicológicos da meia-idade em mulheres universitárias.  
São Paulo, 1989. 161p. + anexos. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Psicologia, 
Universidade de São Paulo. 

Resumo da autora 

O objetivo desta pesquisa foi identificar e discutir aspectos psicológicos de meia-idade feminina, a 
partir da perspectiva da Psicologia do desenvolvimento ao longo da vida. 
Noventa e três mulheres universitárias, com idades variáveis entre 40 e 50 anos, serviram de sujeitos. 
Foi utilizado como instrumento de pesquisa um questionário construído especialmente para este fim, 
com indagações a respeito de características físicas, emocionais, cognitivas e comportamentais 
reunidas em três grandes áreas: pessoal, interpessoal e ocupacional. 
Os dados obtidos indicam características que são analisadas à luz de critérios comumente empregados 
por pesquisadores interessados em estudar o desenvolvimento humano. Constituem uma fonte de 
informações acerca desta população em termos de motivação, metas, transições, orientação de vida, 
interdependência, responsabilidade, maturidade e crescimento pessoal, úteis para a compreensão das 
mudanças e adaptações na meia-idade. 
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Procura caracterizar, a partir de dados empíricos e da 
literatura científica pertinente, a mulher na meia-idade, 
em termos de configurações de comportamentos e 
variáveis motivacionais, reunidas em 3 grandes áreas: 
pessoal, interpessoal e ocupacional. Os Ss são 93 
mulheres, com idade entre 40 e 50 anos, nível sócio-
econômico médio e alto, universitárias, moradoras na 
cidade de São Paulo. Utiliza um questionário 
especialmente construído para esta pesquisa, visando 
obter um conjunto de informações relativas a vários 
aspectos de crescimento, motivação, experiências, 
eventos passados, condições e atitudes presentes e 
expectativas futuras. Verifica que os Ss: demonstram 
insatisfação com o próprio corpo; encaram a boa 
integração sexual como condição essencial para a 
qualidade do relacionamento amoroso; apresentam uma 
noção idealizada do casamento; seus maiores receios são 
em relação à morte, doença, incapacidade financeira e 
solidão; seus horizontes sociais e objetivos professados 
são complexos e não se concentram apenas no casamento 
e educação de filhos; seus principais valores referem-se a 
segurança da família e justiça social; estabelecem como 
metas prioritárias a valorização intelectual, independência 
e aumento da capacidade de intimidade; demonstram 
auto-confiança na maioria de seus julgamentos; na busca 
de realização pessoal enfrentam transições que variam de 
acordo com os vários estágios do ciclo vital; definem-se 
como razoavelmente religiosas; demonstram satisfação na 
auto-identificação com seus diferentes papéis de filha, 
esposa, mãe, amiga, trabalhadora, orientadora ou guia 
social. Conclui que as mulheres pesquisadas revelam 
conhecimento do que é importante desenvolver, manter, 
modificar e realizar nos anos intermediários da vida 
adulta, ainda que, em determinadas respostas, apresentem 
uma visão idealizada que talvez não traduza 
integralmente a realidade experienciada. 
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EXEMPLO  5 

CARMO, H.M.S.  Reflexões sobre psicodiagnóstico: análise crítica de estudos de caso 
tendo em vista a organização posterior de modelos abreviados de psicodiagnóstico. 
São Paulo, 1989. 111p.  Tese (Doutorado) - Instituto de Psicologia, Universidade de 
São Paulo. 

Resumo da autora 

O objetivo deste trabalho é discutir a possibilidade de organizar modelos reduzidos de exame 
psicológico que forneçam os elementos indispensáveis para o estabelecimento de 
psicodiagnósticos de tipo compreensivo. 
Como base para refletir sobre o assunto realizamos uma pesquisa de natureza qualitativa em 
que foram analisados os conteúdos de relatórios de exames psicológicos de crianças de 6 a 7 
anos e 11 meses de idade, atendidas em uma Clínica-Escola. 
O procedimento empregado foi a análise de conteúdo das anamneses e das interpretações de 
cada técnica/teste utilizado bem como uma comparação entre o conteúdo da síntese final e os 
relatos das interpretações de cada técnica/teste. 
A avaliação do conjunto de dados fornecidos por esta análise permite afirmar que é possível 
organizar, sem perda de validade, modelos reduzidos de psicodiagnósticos de tipo 
compreensivo. 
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Demonstra a possibilidade de organizar modelos 
reduzidos de exames psicológicos que forneçam os 
elementos críticos indispensáveis para o estabelecimento 
de psicodiagnósticos de tipo compreensivo. A pesquisa, 
de caráter qualitativo, permite analisar os conteúdos de 
relatórios de exames psicológicos de 99 crianças do sexo 
masculino e 35 do sexo feminino, com idades 
cronológicas variando entre 6,1 a 7,11 anos de idade, 
atendidas em uma clínica-escola. Processa a análise dos 
exames psicológicos em 2 etapas: focaliza as entrevistas 
com os pais das crianças, que resultaram nas anamneses e 
examina as técnicas psicológicas utilizadas para o exame 
de cada criança. Submete à análise de conteúdo as 
anamneses e as interpretações de cada técnica/teste e 
estabelece uma comparação entre o conteúdo da síntese 
final e os relatos das interpretações de cada técnica/teste. 
A avaliação crítica do conjunto de dados obtidos, 
categorizados e transformados em porcentagens, permite 
afirmar que é possível organizar modelos reduzidos de 
psicodiagnósticos sem diminuir a qualidade, 
fidedignidade e segurança do seu resultado final. 
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FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE DADOS 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 

IPUSP 
NO PERÍODO DE 1980 A 1989 

FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE DADOS 

MFN: 

Descrição Bibliográfica 

Autor:_______________________________ 

Título:_______________________________ 

Grau:         Mestrado                    Doutorado  

Data de Impressão:_____________________ 

Área de concentração:___________________ 

1.Classificação Temática 

Código:______________________________ 

2.Metologia utilizada 

 Levantamento 

 Estudo correlacional 

 Estudo Quase-Experimental 

 Estudo Experimental 

 Comparação entre Grupos 

 Análise Experimental do Comportamento 

 Comparação do Desempenho em Situações 
Diferentes 

 Estudo Misto 

 Estudo de Caso 
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3. Tipo de Pesquisa 

3.1. Estudo Teórico

 S       N 

3.2. Pesquisa Documental

 S          N 

3.2.1. Material Bibliográfico 

 impresso          manuscrito        ambos 

3.2.2. Material não-bibliográfico 

 fotografia (s) 

 desenho (s) gravura (s) 

 gravação (ões) sonora (s) 

 filme (s) 

 desenho (s) animado (s) 

 canção (ões) folclórica (s) 

 outro. Especifique: 

3.3. Pesquisa de campo ou de laboratório 

 S          N 

3.3.1. Tipo (s) de Sujeito (s) 

 humano                 animal 

 outro. Especifique: 

3.3.2. Número de Sujeito (s) 

 Sujeito único 

 Grupo 

 S/E 

3.3.3. Classificação do (s) Sujeito (s) 

 normal 
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 outro. Especifique: 

 ambos. Especifique 

 S/E 

3.3.4. Sexo do (s) Sujeito (s) 

 masculino/macho 

 feminino/fêmea 

 ambos 

 S/E 

 N/C 

3.3.5. Faixa etária do (s) Sujeito (s) 

 bebê  bebê e adulto 

 criança  criança e adolescente 

 adolescente  criança e adulto 

 adulto  adolescente e adulto 

 idoso  outro. Especifique: 

 S/E  N/C 

 

3.3.6. Nível sócio-econômico do (s) Sujeito (s) 

 A  B  C 

 AB  AC  BC 

 ABC  S/E  N/C 
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4. Local (is) de Realização da Pesquisa 

 

4.1. Sujeito Humano 

 

         Creche 

         Parque infantil 

         Pré-escola 

         Escola de 1° Grau 

         Escola de 2° Grau 

         Escola Especial 

         Estabelecimento de ensino superior 

         Posto/Centro de Saúde 

         Clínica médica 

         Clínica psicológica 

         Clínica especializada 

         Hospital/Ambulatório 

         Hospital/Ambulatório de psiquiatria e saúde mental 

         Instituição para deficientes mentais 

         Instituição para menores 

         Órgão da administração pública 

         Empresa 

         Ambiente de trabalho do (s) Sujeito(s) 

 

 

         Residência 
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         Ambiente natural variado 

         Laboratório 

         Outro. Especifique: 

         S/E 

 

4.2. Sujeito Animal

         Ambiente natural ou quase-natural 

         Laboratório 

 

5. Espécie animal utilizada na pesquisa 

 Abelha  Pombo 

 Formiga  Rato 

 Hamster  Sagüi 

 Macaco  Outro. Especifique: 

 Mosca  S/E 

 

6. Material (is) de Coleta de Dados Utilizado (s) na Pesquisa 

 Questionário 

 Entrevista e relato verbal 

 Registro de história de vida 

 Reunião de Grupo 

 Protocolo/Folha de registro de dados 

 Escala 

 Inventário 

 Teste psicológico 

 Prova/exercício operatória (o) 
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 Prova escolar/acadêmica 

 Material AV e de informática 

 Sistema de categorias para observação do comportamento 

 Equipamento AV para registros comportamentais 

 Equipamento para estudo da aprendizagem, comportamento,  

     cognição e percepção humanas 

 Equipamento para estudo neurofisiológico 

 Material didático - instrucional 

 Material lúdico 

 Produções do próprio sujeito 

 Documentos oficiais e institucionais 

 Outro. Especifique: 
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SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE CONTEÚDO 

As categorias apresentam-se precedidas de código numérico que identifica o conteúdo 
no Sistema de Classificação e nas Bases de Dados da APA, e são aqui 
acompanhadas de exemplos, selecionados dentre os trabalhos de grau apresentados 
no período 1980-89. Observe-se que para  algumas sub-categorias não houve 
ocorrência de produção, então não foi possível a indicação de exemplo. 

2100 PSICOLOGIA GERAL 
    

     2140 História & Sistemas 
                    MASSIMI, M. Tese (doutorado), 1989 

2200 PSICOMETRIA & ESTATÍSTICA & METODOLOGIA 
      
2220 Testes & suas aplicações 

         YOSHIDA, E. M .P. Dissertação (mestrado) 1984.  
 
2221 Testes Sensoriais & Motores 
 
2222 Escalas de Desenvolvimento & Tabelas 
 
2223 Escalas de Personalidade & Inventários 
          SOCCI, V.M.V.  Tese (doutorado).                 1983.   
 
2224 Testes Psicológicos Clínicos 

 TARDIVO, L.S.P.C.  Dissertação (mestrado). 1985.   
 
2225 Avaliação Neuropsicológica 
 
2226 Testes em Psicologia da Saúde 

YAMAMOTO, K. Dissertação (mestrado). 1984.   

2227 Medidas Educacionais 
     OLIVEIRA, Q. L. Tese (doutorado). 1986  

2228 Testes Ocupacionais 
  JAPUR, M.  Tese (doutorado).1988.   

 
2229 Testes de Atitude & Opinião do Consumidor 

2240 Matemática & Estatística 
 
2260 Métodos de Pesquisa & Delineamentos Experimentais 

 SAVIOLI, M.R.  Dissertação (mestrado). 1986. 
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2300 PSICOLOGIA EXPERIMENTAL ( HUMANA ) 

2320 Percepção Sensorial 
TOYODA, C.Y.  Dissertação (mestrado). 1987.   

 
2323 Percepção Visual 

SILVA, J.A.  Tese (doutorado). 1981.   
  
2326 Percepção Auditiva & da Fala 
 

    2330 Processos Motores 
 
    2340 Processos Cognitivos 

FAGUNDES, L.C.  Tese (doutorado). 1986.   

2343 Aprendizagem & Memória 
ALBERTINI, P.  Dissertação (mestrado).1985. 

 
2346 Atenção 
 

     2360 Motivação & Emoção 
   SILVA, A.A.  Tese (doutorado). 1987. 

 
     2380 Estados de Consciência 
 
     2390 Parapsicologia 

2400 PSICOLOGIA EXPERIMENTAL ANIMAL & COMPARATIVA 
DOLCI-PALMA, I.A.  Tese (doutorado). 1985.   

2420 Aprendizagem & Motivação 
HACKRADT, S. X.  Dissertação (mestrado). 1989.   

 

2440 Comportamento Social & Instintivo 

LEITE, P.R.G.   Dissertação (mestrado). 1989.   
 
2500 PSICOLOGIA FISIOLÓGICA & NEUROCIÊNCIAS 
 

2510 Genética 
 
2520 Neuropsicologia & Neurologia 

JOAQUIM, L.C. M.  Dissertação (mestrado). 1985.   

2530 Eletrofisiologia 
BERGAMASCO, N.H.P.  Tese (doutorado).1980 . 
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2540 Processos Fisiológicos 
FELISBERTI, F. M.  Dissertação (mestrado). 1988.   

 
2560 Psicofisiologia 
 
2580 Psicofarmacologia 

   MARIANI, O.S.C.  Dissertação (mestrado). 1988.   

2600 PSICOLOGIA & HUMANIDADES 

 
2610 Literatura & Belas Artes 

MRECH, L.M.  Dissertação (mestrado). 1984.   

 2630 Filosofia 

2700 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 
 
2720 Lingüística, Linguagem & Fala 

DIETZSCH, M.J.M.  Tese (doutorado).1988.   
 
2750 Meios de Comunicação de Massa 

EMERIQUE, P.S..  Tese (doutorado). 1989.   
 

2800 PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 
GORAYEB, S.R. P.  Tese (doutorado). 1984.   

 2820 Desenvolvimento Cognitivo & Perceptivo 
UCHOA, A.M.R.  Dissertação (mestrado). 1988.   

 
 2840 Desenvolvimento Psicossocial & da Personalidade 

MENIN, M.S.S.  Dissertação (mestrado). 1985.   

 2860 Gerontologia 
CRUZ, M.Z.  Tese (doutorado). 1987.   

2900 PROCESSOS SOCIAIS & QUESTÕES SOCIAIS 
 
2910 Estrutura Social & Organização 
             ZANOTTO, M.L.B.  Dissertação (mestrado). 1985.   
 
2920 Religião 

     2930 Cultura & Etnologia 
CRUZ, M.Z.  Dissertação (mestrado). 1980.   
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     2950 Casamento & Família 
ALAKIJA, G. M. M.  Dissertacao (mestrado). 1982  

          2953 Divórcio & Recasamento  
MORAES, C.G. A.  Tese (doutorado). 1989.   

           2956 Educação & Assistência à Criança 
  STIRBULOV, S.S.L. Dissertação (mestrado). 1989.   

     2960 Processos Políticos & Questões Políticas 
                MAGNANI, L.  Dissertação (mestrado), 1989  
 
      2970 Papéis Sexuais & Questões Femininas 

PAIVA, V.S.F.  Dissertação (mestrado). 1986.   
 
     2980 Comportamento Psicossexual & Orientação Sexual 

SILVEIRA, R.M.C.  Dissertação (mestrado). 1985.   
 
     2990 Uso ( Legal) de Droga & Álcool 

3000 PSICOLOGIA SOCIAL 
Vannucchi, A.M.S.  Dissertação (mestrado). 1982.   

 
3020 Processos Interpessoais & de Grupo 

LYRA, M.C. D.P.  Tese (doutorado). 1988.   

3040 Percepção Social & Cognição 
CRUZ, S.H.V.  Dissertação (mestrado).1987.   

3100 PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE 
   
3120 T raços & Processos de Personalidade 

 VILARINHO, M.A.S.  Tese (doutorado). 1988.   

3140 Teoria da Personalidade 
 

3143 Teoria Psicanalítica 
BARROS, H.B.  Dissertação (mestrado). 1983 

3200 DISTÚRBIOS PSICOLÓGICOS & FÍSICOS 
SILVA, M.M.  Dissertação (mestrado). 1989.   

 
3210 Distúrbios Psicológicos 
 

3211 Distúrbios Afetivos 
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MINERBO, V.  Dissertação (mestrado),1983.   

3213 Esquizofrenia & Estados Psicóticos 
TERZIS, A.  Tese (doutorado). 1983.   

3215 Neuroses & Distúrbios da Ansiedade 
PACHECO FILHO, R.A.  Dissertação (mestrado). 1985.   

3217 Distúrbios da Personalidade 
   ARAUJO, V.G.S.  Dissertação (mestrado).1988   

     3230 Distúrbios do Comportamento & Comportamento Antisocial 
ANGERAMI, V. A.  Dissertação (mestrado).1985   

MENANDRO, P.R. M.  Tese (doutorado). 1982.   

     3233 Abuso &  Dependência de Drogas 
 
     3236 Comportamento Criminoso & Delinqüência Juvenil 

ROCHA, L.C.  Dissertação (mestrado). 1984.   

     3250 Distúrbios do Desenvolvimento & Autismo 
SOUZA, V.HP.  Dissertação (mestrado). 1985.   

 
     3253 Distúrbios da Aprendizagem 

TIOSSO, L.H.  Tese (doutorado). 1989.   

      3256 Retardo Mental 
WILLIAMS, L.C.A.  Tese (doutorado). 1983.  

     3260 Distúrbios do Apetite 
PIZZINATTO, V.T.  Dissertação (mestrado). 1987.   

 
      3270 Distúrbios da Fala& da Linguagem 

AMARAL, V.L. A.R .  Dissertação (mestrado).1980   
 
     3280 Toxinas Ambientais & Saúde 
 
     3290 Distúbios Físicos, Somatoformes & Psicogênicos 

   AMARAL, V.L. A. R.  Tese   (doutorado). 1986   
 
     3291 Distúrbios Imunológicos 
 
     3293 Câncer 

VALLE, E.R.M.  Tese (doutorado). 1988.   

     3295 Distúrbios Cardiovasculares 
BRAGA, T.M.S.  Dissertação (mestrado). 1989.   
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    3297 Distúrbios Neurológicos & Dano Cerebral 
  LOUREIRO, S.R.  Dissertação (mestrado). 1981.   

 
     3299 Distúrbios da Visão, da Audição & Sensoriais 

PEN, S.G.  Dissertação (mestrado). 1989.   

3300 SAÚDE &  TRATAMENTO DA SAÚDE MENTAL & PREVENÇÃO 
ROSA, A. C.  Dissertação (mestrado). 1987.   

3310 Psicoterapia & Aconselhamento Psicoterapêutico 
FREITAS, L.V.  Dissertação (mestrado).1987.   

 
3311 Terapia Cognitiva 
 
3312 Terapia Comportamental & Modificação do Comportamento 

SAMPAIO, D.S.  Dissertação (mestrado). 1981.   

3313 Terapia de Grupo & Familiar 
FRAZAO, L.M.  Dissertação (mestrado). 1988.   

3314 Terapia Interpessoal, Centrada no Cliente & Humanista 
CURY, V.E.  Dissertação (mestrado). 1987.   

3315 Psicanálise 
  SAFRA, G.  Tese (doutorado). 1989.   

     3340 Psicofarmacologia Clínica 
 
     3350 Intervenções Especializadas  
 

3351 Hipnose Clínica 
 
3353 Grupos de Auto Ajuda 
 
3355 Aconselhamento Leigo, Paraprofissional & Religioso 
 
3357 Arte-Terapia, Musicoterapia & Terapia do Movimento 

  SCHIAVON, J.P.  Dissertação (mestrado). 1986.   

     3360 Psicologia da Saúde & Medicina 
KAHALE, E.M.S.P.  Dissertação (mestrado). 1986. 

 
     3361 Tratamento Comportamental & Psicológico da Doença Física 

FALSETTI, L.A.V.  Dissertação (mestrado). 1983.   
 
     3363 Tratamento Médico da Doença Física 
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TRINCA, A.M.T.  Dissertação (mestrado). 1987.   

     3365 Promoção & Manutenção da Saúde & do Bem Estar 
    ABREU, J. L. C.  Dissertação (mestrado).1987  

     3370 Saúde & Serviços de Saúde Mental 
 ARCARO, N.T.  Dissertação (mestrado).1989   

     3371 Serviços de Assistência Ambulatorial 
 
     3373 Serviços Comunitários & Sociais 
 
     3375 Assistência Domiciliar & Manicômios 

VICENTE, C.M.  Dissertação (mestrado). 1988.   

     3377 Casas de Saúde & Instituições Residenciais de Assistência 
 
     3379 Serviços Hospitalares & Assistência a Pacientes Internados 

    SARTI, M.H.C.  Dissertação (mestrado).1988.   
 
     3380 Reabilitação 
 

     3383 Reabilitação de Dependentes  de Álcool & Drogas 
 
     3384 Reabilitação Profissional 
 
     3385 Terapia da Fala & da Linguagem 

 PEREIRA, L.T.K.  Dissertação (Mestrado), 1989.   
 
     3386 Reabilitação Penal & Penologia 

3400 PSICÓLOGOS & QUESTÕES PROFISSIONAIS DO PESSOAL DA 
ÁREA DA SAÚDE 

SILVA, R.C.  Tese (doutorado). 1988.   
 
3410 Formação Profissional & Treinamento 

KOVACS, M. J.  Tese (doutorado). 1989.   
   
3430 Atitudes & Características do Psicólogo 

KODATO, S.  Dissertação (mestrado). 1987 
 
3450 Ética Profissional, Normas & Critérios 
 
3470 Profissionais da Saúde com Distúrbios que interferem na atuação  
          profissional 

3500 PSICOLOGIA EDUCACIONAL 
OKUDA, M.M.  Tese (doutorado). 1985.   
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3510 Administração Educacional & de Recursos Humanos 

MARTINS, R.H.S.C.  Dissertação (mestrado). 1986.   

3530 Currículo & Programas & Métodos de Ensino 
GODOY, C.A.   Dissertação (mestrado).1989.  

3550 Aprendizagem & Rendimento Escolar 
PEREIRA, M.E.M.  Dissertação (mestrado). 1983.   

3560 Dinâmica na Sala de Aula & Adaptação do Estudante & Atitudes 
ARANHA, M. A.R.C.  Dissertação (mestrado). 1987  

3570 Educação Especial & Remediativa 
BRAGA, S.M.L.  Dissertação (mestrado). 1981   

3575 Superdotados 
 

3580 Orientação Educacional/Vocacional & Serviços Oferecidos aos 
          Estudantes 

BELTRAME, R.B.L.  Dissertação (mestrado).1985.   

3600 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 
AGUIAR, M. A. F.  Tese (doutorado),1982  

3610  Orientação & Interação Profissionais 
             LEHMAN, Y. P.   Tese (doutorado). 1988 
3620 Administração de Recursos Humanos & Seleção & Treinamento 
 
3630 Avaliação do Desempenho Humano na Empresa 
 
3640 Treinamento & Desenvolvimento Gerencial 

     3650 Atitudes & Satisfação no Trabalho 
KANAANE, R.  Dissertação (mestrado). 1984.   

 
     3660 Comportamento Organizacional 

JORGE FILHO, B. Dissertação (mestrado). 1984.   

      3670 Ambiente Físico & Segurança no Trabalho 
RODRIGUES, M. S.  Dissertação (mestrado). 1984.   

3700 PSICOLOGIA DO ESPORTE & LAZER 
 
3720 Esporte 
 
3740 Recreação & Lazer 

LOUREIRO, S.M.M.  Dissertação (mestrado). 1985.   
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3800 PSICOLOGIA MILITAR 

 

3900 PSICOLOGIA DO CONSUMIDOR 
 
3920 Atitudes & Comportamento do Consumidor 
 
3940 Publicidade & Propaganda 

GADE, C. M. M.  Dissertação (mestrado). 1984.  

4000 ENGENHARIA HUMANA & PSICOLOGIA AMBIENTAL 
 
4010 Engenharia dos Fatores Humanos 

MAURO, E. A.  Tese (doutorado). 1980.   
 
4030 Espaço de Vida & Projeto Institucional 
 
4050 Planejamento Comunitário & Ambiental 

CARDIA, N.G.  Dissertação (mestrado). 1981.   
 
4070 Questões Ambientais & Atitudes 
 
4090 Meios de Transporte 

SANTOS, R.A.  Dissertação (Mestrado), 1988.   
 

4100 SISTEMAS INTELIGENTES 
 
4120 Inteligência Artificial & Sistemas Especialistas 
 
4140 Robótica  
 
4160 Redes Neurais 

4200 PSICOLOGIA FORENSE & QUESTÕES LEGAIS 
 
4210 Direitos Civis & Direito Civil 
 
4230 Direito Penal & Processo Judicial Penal 
 
4250 Mediação & Resolução de Conflito 
 
4270 Prevenção do Crime 
 

     4290 Profissionais da Polícia & da Justiça 
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ANEXO  D 

TABELAS ADICIONAIS 
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Tab. D1  -  CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO TOTAL DE TRABALHOS DE GRAU  
QUANTO À METODOLOGIA, POR ÁREA 

METODOLOGIA 
ÁREA  

DOS 
TRABALHOS TOTAL 

 F % F % F % F % F % 

TEÓRICO  12  2,8 15  3,5   2  0,5  3 0,7  32   7,4 

LEVANTAMENTO  56 13,0 20  4,6  49 11,3 23 5,3 148  34,3 

CORRELACIONAL  20  4,7  7  1,6   2  0,5  6 1,4  35   8,1 

QUASE-EXPERIMENTAL  22  5,2  9  2,1   8  1,8  0 0  39   9,0 

EXPERIMENTAL  23  5,4  7  1,6  45 10,4  2 0,5  77  17,9 

  19  4,5  6  1,4  17  4,0  1 0,2  43  10,1 

  0  0,0  1  0,2  17  4,0  0 0  18   4,2 

   4  0,9  0  0,0  11  2,5  1 0,2  16   3,7 

MISTO  12  2,8  1  0,2  54 12,5  1 0,2  68  15,8 

ESTUDO DE CASO   7  1,7 18  4,2   4  0,9  3 0,7  32   7,4 

TOTAL 152 35,6 77 17,8 164 37,9 38 8,8 431* 100,0 

NOTA: Não foram arroladas três pesquisas documentais. 



Tab. D1.1  -  CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE TRABALHOS DE GRAU QUANTO À METODOLOGIA, POR ÁREA, GRAU E TOTAL 

 Á R E A 
METODOLOGIA ESCOLAR CLÍNICA EXPERIMENTAL SOCIAL E TRABALHO TOTAL 

DOS Mestrado          Doutorado Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado

TRABALHOS F                    % F % F % F % F % F % F % F % F % F %

TEÓRICO  6 1,4  6 1,4 13 3,0  2 0,5  0 0,0  2 0,5  3 0,7  0 0,0     

LEVANTAMENTO 18 4,2 38 8,8 16 3,7  4 0,9 26 6,0 23 5,3 22 5,1  1 0,2     

CORRELACIONAL  9 2,1 11 2,6  4 0,9  3 0,7  0 0,0  2 0,5  6 1,4  0 0,0     

QUASE-EXPERIMENTAL 11 2,6 11 2,6  6 1,4  3 0,7  4 0,9  4 0,9  0 0,0  0 0,0     

EXPERIMENTAL 12 2,8 11 2,6  7 1,6  0 0,0 22 5,1 23 5,3  2 0,5  0 0,0     

Comparação entre grupos 11 2,6  8 1,9  6 1,4  0 0,0  6 1,4 11 2,6  1 0,2  0 0,0     

Análise Exp. do Comportamento  0 0,0  0  0,0  1 0,2  0 0,0  9 2,1  8 1,9  0 0,0  0 0,0     

Comp., do Desemp., Sit., Diferentes  1 0,2  3 0,7  0 0,0  0 0,0  7 1,6  4 0,9  1 0,2  0 0,0     

MISTO  7 1,6  5 1,2  0 0,0  1 0,2 32 7,4 22 5,1  1 0,2  0 0,0     

ESTUDO DE CASO  5 1,2  2 0,5 17 0,0  1 0,2  3 0,7  1 0,2  3 0,7  0 0,0     

T O T A L 68 15,9 84 19,7 63 14,6 14 3,2 87 20,1 77 17,8 37 8,6  1 0,2     999 999,9 999 999,9

NOTA:  Não foram arroladas três pesquisas documentais. 
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Tab. D2  -  TIPO DE SUJEITO ANIMAL, POR ESPÉCIE 

ESPÉCIE F % 

Rato 28   41,8 
Hamster  7   10,4 
Pombo 10   14,9 
Formiga 11   16,4 
Abelha  1    1,5 
Mosca  3    4,5 
Sagüi  3    4,5 
Macaco  2    3,0 
Outro  2    3,0 

T O T A L 67* 100,0 

(*) Uma pesquisa envolveu duas espécies. 
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Tab. D3  -  DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS HUMANOS POR FAIXA ETÁRIA E SEGUNDO A 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DA PESQUISA (N = 325 PESQUISAS): 

TABELA COMPACTADA 

 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  

FAIXA ETÁRIA*     TOTAL 

 F F F F F 

BEBÊ 1 4 4 0 9 
CRIANÇA 66 23 38 9 136 
ADOLESCENTE 32 18 6 3 59 
ADULTO 79 40 65 25 209 
IDOSO 1 2 0 0 3 

(*) Categorias não mutuamente excludentes. 



Tab. D4  -  PESQUISA DE CAMPO / LABORATÓRIO POR NÍVEL SÓCIO-ECONÔMICO E FAIXA ETÁRIA DOS SUJEITOS 

 NÍVEL SÓCIO 
ECONÔMICO

 
A 

 
B 

 
C 

 
AB 

 
AC 

 
BC 

 
ABC 

 
S/E 

 
TOTAL 

FAIXA ETÁRIA F %         F % F % F % F % F % F % F % F %
 
Bebê 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0,6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0,3 

 
3 

 
0,9 

 
Criança 

 
4 

 
1,2 

 
12 

 
3,7 

 
26 

 
8,0 

 
1 

 
0,3 

 
3 

 
0,9 

 
8 

 
2,5 

 
3 

 
0,9 

 
16 

 
5,0 

 
73 

 
22,5 

 
Adolescente 

 
1 

 
0,3 

 
4 

 
1,2 

 
3 

 
0,9 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0,3 

 
3 

 
0,9 

 
5 

 
1,5 

 
17 

 
5,2 

 
Adulto 

 
4 

 
1,2 

 
14 

 
4,3 

 
14 

 
4,3 

 
3 

 
0,9 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0,3 

 
11 

 
3,5 

 
96 

 
29,6 

 
143

 
44,0 

 
Idoso 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0,3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0,3 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0,3 

 
3 

 
0,9 

 
Bebê e criança 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0,3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0,3 

 
2 

 
0,6 

 
Bebê e adulto 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0,6 

 
1 

 
0,3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0,3 

 
0 

 
0 

 
4 

 
1,2 

 
Criança e adolescente 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
5 

 
1,5 

 
1 

 
0,3 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0,3 

 
2 

 
0,6 

 
6 

 
1,8 

 
15 

 
4,6 

 
Criança e adulto 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0,6 

 
7 

 
2,2 

 
1 

 
0,3 

 
0 

 
0 

 
8 

 
2,5 

 
5 

 
1,5 

 
13 

 
4,0 

 
36 

 
11,1  

 
Adolescente e adulto 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0,6 

 
3 

 
0,9 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0,3 

 
2 

 
0,6 

 
2 

 
0,6 

 
7 

 
2,2 

 
17 

 
5,2 

 
Outro 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
1,2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0,6 

 
1 

 
0,3 

 
3 

 
0,9 

 
10 

 
3,1 

 
S/E 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0,3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0,3 

 
2 

 
0,6 

 
TOTAL 

 
9 

 
2,8 

 
37 

 
11,4

 
67 

 
20,6

 
6 

 
1,8 

 
4 

 
1,2 

 
24 

 
7,4 

 
28 

 
8,6 

 
150 

 
46,2 

 
325

 
100,0
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Tab. D5   -  METODOLOGIA UTILIZADA NOS TRABALHOS APRESENTADOS, 
POR ANO E POR GRAU. 

PSICOLOGIA ESCOLAR 

 M E T O D O L O G I A  

 

       TOTAL 

ANO M D M D M D M D M D M D M D M D 

1980 0 0  1  0 3  0  1  0  2  1 1 0 1 0  9  1 

1981 0 0  1  4 2  0  0  0  6  1 2 0 0 0 11  5 

1982 2 1  2  0 1  0  2  0  1  2 1 0 0 0  9  3 

1983 2 1  0  3 0  6  0  0  0  0 2 0 0 0  4 10 

1984 1 0  2  1 0  0  3  1  1  1 0 1 0 0  7  4 

1985 0 1  1  2 1  1  1  3  1  2 0 1 0 0  4 10 

1986 1 0  1  3 1  3  1  2  1  1 0 2 0 0  5 11 

1987 0 0  2  4 0  0  1  2  0  2 0 0 2 0  5  8 

1988 0 3  3 12 0  1  1  1  0  0 0 0 1 1  5 18 

1989 1 0  5  9 1  0  1  2  0  1 1 1 1 1 10 14 

TOTAL 7 6 18 38 9 11 11 11 12 11 7 5 5 2 69 84 
M + D 13 56 20 22 23 12 7 153 
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Tab. D6   -  METODOLOGIA UTILIZADA NOS TRABALHOS APRESENTADOS, 
POR ANO E POR GRAU. 

PSICOLOGIA CLÍNICA 

 M E T O D O L O G I A  

 

       TOTAL 

ANO M D M D M D M D M D M D M D M D 

1980 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

1981 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

1982 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

1983 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 10 0 

1984 3 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 13 0 

1985 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 5 1 

1986 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 9 2 

1987 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 8 0 

1988 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5 4 

1989 1 1 4 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 7 7 

TOTAL 14 2 16 4 4 3 6 3 7 0 0 1 17 1 64 14 
M + D 16 20 7 9 7 1 18 78 
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Tab. D7   -  METODOLOGIA UTILIZADA NOS TRABALHOS APRESENTADOS, 
POR ANO E POR GRAU. 

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 

 M E T O D O L O G I A  

 

       TOTAL 

ANO M D M D M D M D M D M D M D M D 

1980 0 0  3  0 0 0 1 1  2  3  3  2 0 1  9  7 

1981 0 0  1  1 0 0 0 1  1  4  3  5 0 0  5 11 

1982 0 1  3  1 0 0 0 0  3  2  1  0 0 0  7  4 

1983 0 0  2  1 0 0 0 0  3  2  3  1 0 0  8  4 

1984 1 0  3  1 0 1 0 0  2  1  6  2 0 0 12  5 

1985 0 1  5  1 0 0 1 0  1  5  3  1 1 0 11  8 

1986 0 0  3  3 0 1 0 1  3  0  3  1 0 0  9  6 

1987 0 0  0  5 0 0 1 0  4  0  0  2 0 0  5  7 

1988 0 0  2  4 0 0 1 1  1  3  5  3 0 0  9 11 

1989 0 0  4  6 0 0 0 0  2  3  5  5 2 0 13 14 

TOTAL 1 2 26 23 0 2 4 4 22 23 32 22 3 1 88 77 
M + D 3 49 2 8 45 54 4 165 
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Tab. D8   -  METODOLOGIA UTILIZADA NOS TRABALHOS APRESENTADOS, 
POR ANO E POR GRAU. 

PSICOLOGIA SOCIAL E TRABALHO 

 M E T O D O L O G I A  

 

       TOTAL 

ANO M D M D M D M D M D M D M D M D 

1980 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

1981 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1983 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5 0 

1984 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 

1985 2 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 

1986 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

1987 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

1988 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

1989 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 

TOTAL 3 0 22 1 6 0 0 0 2 0 1 0 3 0 37 1 
M + D 3 23 6 0 2 1 3 38 
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Tab. D9  -  LOCAL DA COLETA DE DADOS, POR ÁREA: TABELA COMPACTADA 

 Á R 

L O C A L   
 F % F % 

Creche; Parque Infantil; Pré-Escola  16  10,2  8  10,0 

Escola de 1º/2º Graus; Escola Especial  69  44,2 12  14,9 

Estabelecimento de Ensino Superior  22  14,1 10  12,3 

Instituição para Deficientes Mentais; Instituição para Menores   5   3,2  2   2,4 

Posto/Centro de Saúde; Clínica Médica; Clínica Especializada; Hospital/Ambulatório   7   4,5 15  18,4 

Clínica Psicológica; Hospital/Ambulatório de Psiquiatria e Saúde Mental   2   1,2 12  14,9 

Órgão da Administração Pública; Empresa   4   2,5  2   2,4 

Ambiente de Trabalho do Sujeito   2   1,9  2   2,5 

Residência do Sujeito; Ambiente natural variado  16  10,3  9  11,2 

Laboratório; Outro   4   2.5  3   3,7 

S/E   9   5,8  6   7,4 

T  O  T  A  L 156 100,0 81 100,0

NOTA: Foi assinalado, quando necessário, mais de um local de coleta de dados 
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Tab. D10  -  TIPO DE SUJEITO (ANIMAL), POR ESPÉCIE E POR ANO 

 A N O  

ESPÉCIE 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 TOTAL 

Rato 1 4 2 1  3 2 2 1 5  6 28 

Hamster - - - -  2 1 - 1 1  2  7 

Pombo 1 3 - -  4 - - - 2 - 10 

Formiga 2 1 - 2 - 1 - - 1  3 11 

Abelha - - - - - 1 - - - -  1 

Mosca 1 - 1 -  1 - - - - -  3 

Sagüi - - - 1 - 1 - - -  1  3 

Macaco 1 - - - - - - - -  1  2 

Outro - 1 - 1 - 1 1 - - -  2 

TOTAL 6 9 3 5 10 7 3 2 9 13 67 

Nota: Uma pesquisa envolveu duas espécies. 
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