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R E S U M.O 

Esta tese descreve a fundamentação' e a elaboração de 

um novo instrumento psicológico, cujo conteúdo textual é a par

te integrante deste trabalho. 

·Trata-se de instrumento de diagnóstico psicológico re

ferente i resistincia i frustração, aferida em duas dime~s~es 

como grau de ajustamento e de agressividade. 

A fundamentação te~rica foi apresentada em dois nrveis: 

em termos abrangentes envolvendo todas as teorias sobre agress~ 

vidade e em termos restritos, ou seja, voltando-se para as teo

rias que tratam da relação i"rustração-agressão. 

Em termos abrangentes (Cap. I, desta tese), considerou

se em 19 lugar, a existincia de uma perspectiva disposicional da 

agressividade, podendo esta ser inata o~ aprendida; sob este i~ 

guIo foram apreciadas, ainda que sucintamente, as mais importa~ 

tes teorias sobre o assunto. Em segundo lugar a colocação de 

uma função reacional atribuidá ao comportamento agressivo. 

. Em termos res t ri tos (Cap. lI), es tão úl t ima colocação 

passou a ~er o ,cerne da fundamentação aqui adotada, como rela-

ção existente en~re frustração.e agressão. As principais pers-

pectivRs teóricas que ali~erçaram este trabalho são as de Dol

lard e Miller e de S. Rosensweig e E. Allen. Em parte foram uti 

lizados subsídios provenientes das colocaç~es de N.R. F. Maier, 

de Amsel. 

Em seguida foi descrita a pesquisa realizada para trans 

- v -
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formar estes dados teóricos num contexto instrumental objetivo 

(Cap. 111). , 

Finalmente, o próprio instrumento em sua forma final ê 

reportado textualmente (Cap. IV). 

Através deste trabalho V1sa-se poder oferecer uma con-

tribuição inicial dentro de um estudo planeJado em termos mais 

abrangentes, 'uma vez que tentou-se construir um instrumento 1n1 

cial para uma pesquisa sobre expressividade, espontaneidade e 

< 

criatividade, como função ~er~piutica individual e social. 

" 

j , 

} 
I 

1: 
i , 
1 

vi 
.. 
I 
~ 

~ 
1 



SUMMARY 

This dissertation describes both the theoretical foun-

dation and the construction of a new psychological instrumento 

It is an instrument which alms meas?ring resistance to 

frustration in two leveIs: degree of adjustment and agressivi-

ty. 

The 'theoretical foundation was presente in two parts. 

Some of the main theories of agressivity was first reviewed. In 
~ 

'~ the second part, those theori~s concerned with the relation 

frustration - agression were examined. 

Chapter 111 des~ribes the transformation of the theore 

tical ideas into the instrument itself. 

The construction of this instrument was the firs step 

to a more complex research about expressivity, spontaneity and 

creativity as a function of individual and social therapeutic. 
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Entre as emoçoes bisicas do homem, d~stacam-se, desde 

tempos imemoriais, dois princrpios: um construtivo identifica 

do, outrora, com o amor, posteriormente com o afeto ou a libido 

e o outro um princípio destrutivo, outrora concebido com ódio e 

em nossos dias descrito como instinto de morte - ou agressao. 

Se considerarmos a dinimica da conduta humana como ba~ 

sicamente impulsionada pelos aspectos irracionais, emocionais, 

ao inves de adotarmos uma postura racionalista, chegaremos a 

conclusão de que esta antinomia de construção e destruição, de 

amor e ódio, tao enfatizad~ desae Emp~docles at~ Freud, pode se 

tornar a chave para compreender o rumo da ~istória e a vida de 

cada ser humano. 

No equilíbrio dessas duas forças bisicas busca-se, ho-

je, tentativamente, uma solução para alguns dos maiores probl~ 

mas que afligem a humanidade e para poder estabelecer um prog-

nôstico do porvir. Mas, se'o amor, o afeto e a libido represe~ 

tam, indiscutivelmente, um pólo do problema - e, por isso mes-

mo, exigem um estudo sempre ma1S acurado e apurado, - da mesma 

maneira, torna-se essencial uma maior penetração no polo opos-

to: nos meandros daquele mist~rio incompatível com nossas con-

vicções civilizadas que ~ representado pelo ódio, pela agressão, 
I 

I 
í 
I , 

p e lo in s t in t o d e mo r te. I. 
~a~ece, de fato, a primeira vista, totalmente inconce-

bível que o ser humano, capaz como foi de construir uma civili-

-zaçao tao requintada e progredida, seja capaz de atos que ou-
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tros seres, aparentemente inferiores na evoluçio biol6gica, fran 

camente repelem. 

o estudo da agressividade e a busca de seu controle 

tornam-se, hoje, nao somente uma exigência para a sobrevivência 

da espicie, mas, tambim um desafio constante i mente humana que, 

em nosso siculo, debruça-se, pela primeira vez, aprofundadamen-

te, sobre si mesma. 

Este trabalho visa oferecer uma contribuiçio neste sen 

tido. 

Planejado inicialmente dentro de uma visio social a-

brangente, voltada para as ,tivl~ades criativas e para a funçio 

catártica preventiva e terapêutica da representaçao e da -açao 

dramática espontânea, ~ngenua e popular, teve gradativamente que 

se contrair para atender a uma maior objetividade metodol6gica. 

No entanto o prop6sito de enquadrar este trabalho ao 

longo de um estudo amplo, ainda que parcialmente revisto em 

suas finalidades, persiste. 

Nesta etapa, todavia o que foi efetivamente colocado 

como primeiro passo foi uma melhor definiçio da reaçio agressi-

va como conduta induzida pela frustraçio, e a elaboraçio de um 

instrumento técnico de diagn6stico dessa reaçio dentro de duas 

dimensões fundamentais: a agressão propriamente dita e o grau 

de ajustamento. 

Entre as diversas posições teóricas e dos diversos mo-

delos técnicos apreciados para' elaborar o presente trabalho op-

tou-se pela linha anteriormente seguida por S.Rosenzweig e E. 

Allen. 

~ 

~ 
I 
I 

I 
l 
I 
t 
I 
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o estudo e o teste desenvolvidu por estes pesquisado-

res tornou-se, portanto, a fonte essencial desta tese. 

~ objetivo deste trabalho foi, especificamente, o de 

construir e validar - liminarm~nte - um instrumento inspirado 

nesse modelo e capaz de ampliar as categorias diagnôsticas atr~ 

ves de uma análise mais detalhada dos comportamentos envolvidos. 

Desta forma, alem das duas dimensões já mencionadas, ~ 

gressao e ajustamento, procurou-se valorizar o comportamento a-

gressivo dentro de uma expectativa objetiva: o grau de respon-

sabilidade decorrente do dano efetivo recebido ou 

Assim as categorias clássicas de extrapunitividade, 

acarretado. 

intrapuni-

tividade e impunitivdade foram revistas num sentido de 

adesão a um plano de realidade. 

Obviamente neste trabalho inclui-se, apenas, uma 

melhor 

fase 

preliminar de uma pesquisa de longo alcance planejada e previs

ta para aprofundar uma problemática da maior relevância indivi

dual e social. 



CAPtTULO I 

AGRESSIVIDADE NA CONDUTA HUMANA 

1.1 - ANTINOMIAS TEORICAS 

Para entendermos o complexo problema da agressividade 

humana deveremos, inicialmente, tentar, ainda que sumariamente 

recompor o caminho já percorrido por quantos se detiveram so-

bre este tema. 

várias antinomias foram desde cedo propostas e coloc~ 

das quanto i natureza da agressividade humana. A primeira e a 

mais importante, indiscutivelmente, ê a que estabelece uma dis 

tinçio entre padr~es inatos e padr;es aprendidos. Buscando ve-

rificar o próprio cerne dos aspectos destrutivos inerentes -a 

natureza humana caberia perguntar: devem tais padr;es ser con 

cebidos como um programa biologicamente estabelecido ou como 
'. 

fruto de uma aprendizagem culturalmente fixada? 

A segunda antinomia coloca a natureza da agressivid~ 

de, ou em termos de uma disposiçio (inata ou adquirida), is-

to e, de uma constante destrutiva que norteia a conduta, ou de 

uma -reaçao, isto e, de uma forma particular de resposta pe-

rante situaç~es que envolvam frustraçio ou defesa. 

Se estas antonomias constituem as distinç~es ma1S 1m-

portantes para a análise do problema, elas nao esgotam,em prl~ 

cípio, as alternativas aptas a distinguir a determinaçio das 

condutas de destruiçio. 
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Como ma1S adiante poderá ser destacado entre as teo-

rias instintivas, impoe-se estabelecer fundamentais distinções 

corno as que intercorrem entre a teoria de Freud e a de Lorenz; 

analogamente, as teorias disposicionais permitem colocar, além 

dos padrões inatos, padrões adquiridos, estes, por sua vez, de-

correndo quer de condicionamentos, quer de modelações por imita 

çao, comq é o caso das concepções behavioristas clássicas fren-

te à posição de Bandura;ainda dentro de concepções behaviori~ 

tas,poder-se-iam distinguir as que enfatizam o drive e as que 

se colocam no plano da contiguidade e, finalmente, caberia ain-

U da diferenciar ambos os grupos da teoria do reforço skinneriano. 

Entre as concepçoes reacionais, nota-se urna profunda diferença 

entre a teoria clássica da frustração-agressão de Dollard, Mil-

ler e Sears, -de base behaviorista e a anterior concepçao pS1ca-

nalitica de H.S. Sullivan. 

Isto nos permite situar a seguir cada uma destas pers-

p,ec ti vas dentro de um contexto global, onde, historicamente, as . . -

sistimos a uma parabola, na qual, partindo-se, no inicio deste 

século, de urna acentuação das teses in$tintivistas, passou-se 

num segundo momento por um autêntico "otimismo mesológico" com 

ênfase no papel da aprendizagem, para ~etornar-se, em nossos 

dias, a acentuar novamente a importância dos aspectos inatos e 

heredo-biológicos. Urna antinomia recentemente explicitada e a 

que encontramos em E. Fromm (1973/1979) pela qual a agressivid~ 

de pode-se diferenciar em termos de agressão benigna e maligna, 

serido que apenas a primeira corresponde a um pa~rão d~ normali-

dade quer biológica, quer ambiental; a segunda decorre de urna 

deformação personalógica inerente à má estruturaçao do caráter 

e da personalidade. 
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Uma resenha completa das antinomias que permitem des-

crever as modalidades de agressio e~ termos bipolares, poderia 

ainda envolver outras características. No entanto, a~ que fo-

ram aqui ~elecionadas constituem, em nosso entender, as posi-

-çoes mais significativas para poder-se fundamentar o presente 

trabalho. 

1.2 - TESES INSTINTIVISTAS 

Os seguidores do instintivismo compartilham da idéia 

bisica de que o instinto é o primeiro responsivel pela agressio. 

-A agressao como in~tinto refere-se a um evento prove-

niente de carga hereditiria, onde o comprometimento da açio hu-' 

mana com o processo decisório livre - em termos volitivos - en-

contra-se totalmente prejudicado. A introduçio do termo voliti 

vo aí descrito refere-se ao aspecto sumariado na proposiçio de 

que a extravasio da agressio ~io poderia ser racionalizada, e 

nem sequer controlada. Lorenz, através de uma série de experi-

mentos publicados em 1966, obteve confirmações para esta hipót~ 

se. 

Instintivistas acreditavam que o me'canismo de process~ 

mento da agressi6 fosse idêntico ao modelo hidriulico mecânico: 

"Mc.VougaLt c.on.6ide.Jl..Ou a e.ne.Jtgia .6U.6te.ntada pe,fa,~ "c.om
poJtta.6" e. que. "e.xtJtava.6am" .606 de.te.Jtmú1ada,~ c.ondiç.õe..6. 
Ma-i.6 taJtde., ut-i.tizou-.6e. de. uma ana.togia e.m que. c.ada 
in.6tinto e.Jta Jte.tJtatado c.omo uma Rc.amaJta e.m que. o g~.6 
,fibe.Jta-.6e. c.on.6tante.me.nte.". FJte.ud, .e.m .6e.u c.onc.e.itd da 
,fibido, .6e.guiu tamb~m um e..6que.ma hidJt~u.tic.o: a ,fibido 
aume.nta, a tCH.6ão c.Jte..6c.e., o de..6pJtaze.Jt ampLia-.6e.; o ato 
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~exual 6az dec~e~ce~ a ten~ao e o de5p~aze~, at~ qU( 
a ten~ao comece a che~ce~ novamente. Do me~mo mod~, 
Lo~enz cML~'<"delLava a enelLg.<..a e~pe.cZ 6·{.ca de !l.c.açêic U'/i;l' 

'um g~~ que 6o~~e con~tantemente bombeado num detc.~rni
nado lLec.<..piente' ou um lIquido num lLe~e~vat51L.<..o que pc 
de' de~calLlLegalL-~e at~av~~ de uma v~lvula el~~t.<..ca co(~ 
cada no ~eu 6undo" (E~.<..ch FlLomm, Anatom.<..a de Ve~ttutI 
vidade Humana, 1979, p. 38). 

Indiscutivelmente, a posição instintivista obteve em 

Freud um de seus mais importantes defensores. Após elaborar dois 

modelos da natureza dos instintos, Freud (1895 e 1913) chegou, 

atraves da significativa obra' "Além do Princípio do Prazer" 

(1920), a ~onceber o instinto destrutivo como inerente e funda-

mental ã natureza do homem e, ate mesmo, de todos os seres V1-

vos (como tentativa de retorno ao inorgânico pela compulsão de 

repetição) . 

Cabe aqui. destacar, ji antes de Freud, a perspectiva 

instintivista oriunda da posição de Charles Darwin (1890). Den-

Çro desta linha que antecedeu a perspectiva de Freud, desenvol-

veu-se - contemporaneamente ã· teoria de Freud - a perspectiva 

hórmica de W. MacDougall (1913, 1932). A diferença fundamental 

entre esta perspectiva e a que se deve a Freud infere-se da com 

paração do pluralismo dos instintos. estabelecido por. MacDougall 

com a busca de uma unificação ou redução operada dentro da per~ 

pectiva freudiana. 

Freud não se preocupou, principalmente, com os fen~me-

nos da agressão, pois, inicialmente, a sexualidade e autoprese~ 

vação eram, para ele, as duas forças que dominavam o homem. Pos 

teriormente, formulando nova concepção, ele aperfeiçou a dicot~ 

mia antiga substituindo-a pela do instinto de vida versus 1ns-
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tinto de morte. Achava ele que, para o equilíbrio da força de 

preservação de substância viva, deveria haver um instinto opos-

to que s~ria o responsivel por uma tendincia desagregadora, des 

trutiva, que faria t~rnar a substância viva ao seu esta primor-

dial, o inorganico. o instinto de destruição pode provocar com 
-. 

portametnos voltados para o proprio sujeito (auto-agressão) ou 

para os outros indivíduos (hetero-agressão). Na medida em que 

se possa conciliar o instinto de morte ã libido, novos comport~ 

mentos poderão surgir (masoquismo-sadismo) sob a forma de impu! 

sos atenuadamente menos destrutivos. 
<, 

Um desenvolvimento da posição de Freud deve-se a Mela-

nie Klein (1952). Não somente o instinto de morte continua sen 

do percebido como um dos componentes bisicos da antinomia 1ns-

tintiva como tamb~m passa a ser um dos elementos essenciais do 

ajustamento em cada pessoa: se prevalecer a libido inata have-

~i condiç~es de ajustamento' provivel, mas se a carga de instin-

to de morte sobrepujar a libido, estas condições ficarão preju-

dicadas. Neste caso, todo o çomportamento interpeisoal mostra-

rã projeções contínuas "paranóides" dessa agressividade inata 

e, ao mesmo tempo, o crescimento da personalidade estari paral~ 

lamente prejudica~o. Desta forma, M. Klein amplia a cota de 

"fatalismo biológico" ji existente em Freud quanto ao desenvol-

vimento de padrões mórbidos. 

Um pouco distinta ~ a posição de Lorenz e dos etolo-

gistas em geral. Nesta perspectiva a agressividade cumpre uma 

função para com a própria esp~cie. Deste modo a agreisão fund~ 

mental sera a interespecífica (para com esp~cies distintas). A 

agressão intra-espectífica ~ limitada a condutas bastante defi-
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nidas de competição ou territorialidade e quase sempre c~rcuns-

crita em suas conseqUências. Na espécie humana teria ocorrido, 

segundo Lorenz, no decorrer da hominizaçãouma elevação da a

gressividade intra-específica vinculada ã sobrevivência de gru-

pos e individuos. 

~ importante notar que esta tese sofreu criticas por 

incorporar um aspecto hist5rico numa tran~formação biol5gica, 

sem uma anilise mais acurada dos mecanismos determinantes envol 

vidos. 

Considerando-se o problema, em termos abrangentes, den 

tro da perspectiva instintivista, o papel da agressio - entendi 

da como uma motivação irrefreivel justificaria não apenas to-

dos os aspectos de violência ao ln~go da h~st5ria da humanidade 

como também o cariter eminentemente competitivo das culturas e 

a luta que lhe é inerente mesmo nos aspectos construtivos da ci 

vilização. 

1.3 - APRENDIZAGEM E COMPORTAMENTO AGRESSIVO 

Em contraposição ã abordagem instintivista situa-se a 

perspectiva do~ defensores da aprendizagem como mecanismo bisi-

co para fixar coridutas e deteiminar sua qualidad~ agressiva. g 

a partir dos condicionamentos estabelecidos pela relação entre 

estimulos e respostas que esta qualidade da conduta torna-se 

mais ou menos constante em cada indivíduo. 

-~ importante notar que mesmo dentro da concepçao beha-

.. ~ 
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viorista registra-se a presença de um dado que transcende, par-

cialmente, o mecanismo de aprendizagem. Em Watson as 3 emoções 

básicas incluem a cólera como padrão não-aprendido, da mesma 

forma que o afeto e o medo. Nas perspectivas do drive-reduction 

e a essência do drive, corno no caso de Clark Rull, 'fara o qual 

a qualidade prazer-dor derivante da lei do efeito de Thorndike 

transcende, intrinsecamente, a aprendizagem~ Na colocação de 

Skinner o caráter aversivo da estimulação e a própria noção de-

r i v a n t e d e c as ti g o é f a t o r que c o n d i c i o n a m e n to, uI t r a p a s s a n d o a,! 

~ sim, os limites estritos da aprendizagem. 

A objeção destes investigadores de se tratar de neces-

sidade biológica, nesse caso, não invalida a presença de uma ba 

se inata, ainda que relegada aquém ,dessa fronteira. Parece,pois 

estar mais em jogo urna discussão de limites entre o fisiológico 

e o psrquico quanto i hereditariedade desses fatores. 

Poder-se-ia distribuir o posicionamento condutivista 

dentro de duas linhas: a que'se alicerça no condicionamento c~ 

mo meio de aquisição da agressão e a que vincula a agressivid~ 

de a urna pauta imitativa, ou seja, a incorporação de um modelo 

percebido. 

Fundamentalmente as perspectivas centradas no condicio 

namento distribuem-se em duai c6rrentes: a que estabeleceu a 

contigUidade corno determinante essencial da aprendizagem (proc~ 

dente remotamente do associacionismo filosófico e, recentemente, 

-de Pavlov, Watson, Guthrie e Estes) e a que propoe corno funda-

mento de toda a fixação o próprio efeito de cada resposta (lei 

do efeito de Thorndike, C. BulI e N. Miller - este ~ltimo já es 

, 

L 
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tabelecendo a fronteira da teoria daimitaçio). 

Dentro da posiçao de Miller (1969) já se vislumbra uma 

perspectiva que será retomada e desenvolvida por A.Band~ra. Sua 

perspectiva i, ati certo ponto, uma oposiçio a B.F.Skinner. A 

tese skinneriana desenvolvendo num sentido pr5prio a lei do e

feito v~lo~izou a noçio de reforço. como algo vinculado ao com

portamento operante, consequentemente, ã resposta capaz de pro

duzir os efeitos que eliminam os estímulos nocivos aversivos ou 

de qualquer forma indesejáveis. O' condicionamento operantp. de 

Skinner e, todavia, basicamente mecânico, uma vez que a condu-

ta e moldada (Shapping) pela seqUência dos reforços. Bandura,ao 

contrário, mostra que a conduta nio pode ser adquirida como si~ 

pIes soma de fragmentos e que s5 pode ser adquirida a medida 

que se capte um modelo comportamental (modelation). 

A conduta agressiva para Bandura e, especificamente, d~ 

'corrência de aprendizagem por imitaçio. Na'aquisiçio de mode

los pesa o reforçamento, mas, principalmente, em termos vica

riantes, dentro da proposta outrora formulada por Mowrer. Assim, 

o prêmio e o cas~igo percebidos no modelo assumem um papel fun-

damental. Logicamente a importância desta perspectiva para to-

dos os comportamentos exemplificadores que a sociedade oferece, 

atravis dos seus meios de comunicaçio, torna-se fator multipli

cador da agressio e da violência existente. 

Para conclusio desta resertha sobre aprendizagem nao p~ 

deríamos deixar de citar as mais recentes tendências nas teo-

rias da aprendizagem que, .sob a influência dos etologistas, as

sinalam um parcial retorno ao inatismc. Assim, para M. Seligman 

.L 
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(1971), o importante em qualquer aprendizagem i o relativo pre

paro (preparedness) da resposta dentro do repertório. 

Desta forma, a paribo1a. iniciada, no começo do sicu10, 

pela qual os aspectos mesológicos, estavam em ascensao, volta, 

agora, a valorizar, novamente, os aspectos hereditirios e bio1ó 

gicos. 

• 



CAPtTULO II 

FRUSTRAÇÃO E AGRESSÃO 

Se a agressao disposicional representa o determinante 

inato ou aprendido de condutas destrutivas, a·agressao reacio-

nal é o efeito de situações percebidas como destrutivas: a a-

gresaio é a r~sposta i frustraçio. 

Dentro da perspectiv~ psicanalitica cabe a Sullivan 

(1927) uma radical mo·dificaçio frente is· posições anteriores. 

Freud (1920) havia estabelecido um predominio do lado instinti-

-vo da agressao; esta idéia foi mantida e até aperfeiçoada por 

M. Klein que via na agressio uma carga instintiva cujo vigor p~ 

dia impedir o crescimento da personalidade, bloqueando a transi 

çao da fase esquizoparanóide i fase depressiva e aos comporta-

mentos reparatórios, base do 
..,. . 

convl.Vl.O social. Já Sullivan l.n-

verte o problema: - - -a agressao nao e a causa das condutas desa-

justadas; é um "dinamismo" que, frente i ansiedade permite cer 

to reequilibrio. 

Esta concepçao e mantida pelos demais autores da cham~ 

da corrente "culturalista". K.Horney (1957) evidencia na a-

gressio um dos tais modos de reagir - o "ataque" - ~a 

frente ao meio hostil. E. Fromm (1979) amplia esse conceito ve 

rificando a existência de uma conduta "benigna" ou "natural" que 

se manifesta como agressio sadia, como luta e combatividade pe-

la afirmaçio e defesa do corpo, da atividade, da territoriali-

dade e da expansio natu~al de cada ser vivo e de urna destrutivi 

dade maligna, efeito de urna deforrnaçio do caráter e da persona-
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1idade global. 

Nestas concepçoes o fator principal do comportamento a 

gressivo i a frustraçio, como impedimento da descarga o~ blo-

queio da conduta para o qual a motivação está voltada • 

. A frustração é aqui concebida como impossibilidade de 

se atender a um princtpiode prazer, ou a necessidades de grati 

ficaçio ou de afeição: i uma situaçio vivida como ameaçadora, 

que causa dor e que i perce~ida como agressão contra o sujeito 

c: 
o qual, por sua vez, responde agredindo. A resposta agressiva, 

neste contexto, torna-se uma medida do grau de saúde ou de com-

.prometimento mental, e, ao mesmo tempo, um indicador do cresci-

mento e desenvolvimento da personalidade. o princípio da "re-

sistência ã frustração" como indicador da maturidade e ajusta-

mento radica, assim, na per~pectiva psicanalítica de base cultu 

ralista. 

No entanto, o estudo .te~rico e principalme~te experi-

mental desses conceitos originados da t~oria pela psicanálise 1 

rã ocorrer em terreno behaviorista~ 

Dollard e Miller, junto com outros pesquisadores (1939) 

elahoraram uma teoria precisa e bem definida da relação frustr~ 

ção-agressão cujas hip~teses fundamentais são: "a agressão e 

sempre conseqUência da frustração" e "a aparição de comportamen 

to agressivo pressup~e sempre a existência de frustração". 

Alim destas hip~teses os autores colocam conceitos fun 

damentais para descrever e·submetera verificações o comporta-

mento agressivo. 
. 11- • -11 

Entre estes destacam-se os de 1nst1gaçao 
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condições antecedentes das quais a resposta ê consequencia - de 

nresposta-meta" - o ato que culmina uma seqUência - e o de "for 

ça da instigação", ou seja, o grau em que a resposta instigada 

consegue competir com respostas alternativas incompatíveis. 

A teoria define frustração e agressao de duas maneiras: 

dependentemente e independentemente. 

A frustração em termos dependentes ê a interferência 

que decorre da aparição de uma resposta-meta instigada na se-, 

qUência do comportamento; em termos independentes é a condição 

que existe quando uma resposta-meta sofre interferências. 

- -A agressao, em termos dependentes, e a resposta que se 

segue i f~ustração e que so reduz a instigação secundiria (pro~ 

duzida pela frustração) sem afetar a instigação original. Em 

termos independentes é a resposta cuja meta ê lesar um organis-

mo (ou algo que lhe seja vinculado). 

vi~ios postulados sao propostos para dar i teoria uma 

organização coerente e para retirar as hipóteses experimentais 

que assegurem SUq validação. 

Desta forma previu-se a variação concomit.nte de diver 

sos comportamentos provocados. ou envolvidos na situação. 

A força da instigaçao - -a agressao e função da resposta 

que foi frustrada. Em primeiro lugar varia de modo diretamente 

proporcional i força de instigação existente para a resposta 

frustrada. Portanto quanto maior a motivação existente para a 

resposta frustrada tanto maior a instigação a agredir. Em segu~ 

do lugar varia também proporcionalmente ao gr~u de interferên-
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cia ocorrida: quanto maior for o impedimento surgido tanto 

maior a instigação para a agressao. Em terceiro lugar pesa o 

nGmero de repetiç~es de obsticulos e impedimentos o que explica 

o papel das frustraç~es contínuas ou remotas na infância. Em 

quarto lugar a frustração tende a instigar uma' série de respo~ 

tas alternativas mutuamente incompatíveis; dessa incompatibill 

dade surge a extinção fo~çosa que é fonte de nova frustração 

logo o nGmero dessas respostas instigadas no decorrer do proce~ 

so é frustração adicional ?erando instigação adicional de agre~ 

-'" sao. 

Se a força da instigação aumenta com o crescimento des 

ses fatores, todos vinculados ao increme?to da frustração, o f~ 

nômeno oposto - isto e, a inibição do comportamento agressivo -

varia de modo diretamente proporcional com a percepçao antecip~ 

da do castigo. 

Neste aspecto sao colocadas as bases para um tratamen-

to experimental do conflito. De fato, a instigação ã -agressao 

e ã inibição podem crescer conjuntamente produzindo-se uma S1-

tuaçao critica iRtrinsecamente insolGvel que e o conflito. Logl 

camente a maior permissividade para agredir diminui o confli-

to e' aumenta a resposta agressiva. Ao contrário, se os frustra 

dores são potencialmente agentes de castigo, aumenta a inibição, 

reduzindo-se a conduta agressiva explicita. g o que foi testa-

do por Graham (1951) e Worchel (1957), com frustradores de bai-

xo e alto nível em termos de poder e de classe sócio-econômica. 

A teoria de Dollard e Miller permite, ainda, colocar 

em debate e verificação problemas nitidamente comportamentistas, 

L 

, 
j' , 
l 

t 
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tais como o de generalizaçio e .subs~ituiçio de estímulos e res 

postas na seqUência frustraçio-agressio e outros de base predo-

minan~emente psicanalítica como o processo de catarse. Neste ~! 

timo caso aparece uma ambigUidade metodológica que gerou sérias 

críticas: Morlan (1949) mostrou estas contradições. A ambigUi-

dade fundamental provém de não se poder estabelecer uma distin-

çio clara entre o comportamento agressivo manifesto - o ~nico 

válido para ser observado operacionalmente - e o grau de insti-

gaçio e inibiçio que pode~iam competir subjacentemente ou, ain

da, o que Mi1ler definiu ~omo a a~siedade vinculada i agressao. 

Todavia esta coordenaçio de fatores, nio isenta de um relativo 

mentalismo, permitiu uma a~á1is~ aprofundada entre frustraçio e 

-agressao. 

Na evoluçio dos conceitos teóricos e das investigações 

experimentais cabe um certo destaque da contribuiçio da N.R.F. 

Ma i e r (19 4 9) . 

Definindo a frustraçio como situação de problema inso

l~vel procurou identificar e' verificar a presença de comporta-

mentos estereoti.pados, as chamadas "fixações" decorrentes da si. 

tuaçao frustrante. 2 importante, na colocaçio de Maier, a anti 

tese que ele estabeleceu entré a conduta induzida por frustração 

ou por motivaçio. No primeiro caso há rigidez, estereotipia, i. 

neficáciade recompensa e castigo, primitivização e regressãoda 

conduta além de ausência de funcionalidade das respostas emiti-

das. No segundo caso há plasticidade, v~riabi1idade, sendo re-

compensas e castigos, respectivamente, reforçadores ou redutó-

res, e condutas construtivas funcionalmente válidas para o equ~ 

líbrio e satisfaçio do organismo. 
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Parece-nos existir um importante nGcleo da concepçao 

de conduta estaticoginica ou dinamicoginica (isto e, bloqueada 

ou ativada desordenadamente) perante a frustração. 

Caberia antecipar desde já a problemática ma~s adiante 

colocada na teoria de S. Rosenzweig, pela qual a conduta "obstá 

culo-dominante" estaria inspirada as respost,as estereotipadas 

de Maier, sit,uando-se num' extremo oposto a "necessidade persis-

tente" que representaria a conduta sempre sujeita a motivação. 

Finalmente Gaberia destacar entre as contribuições sub 

sequentes a de Amsel (1958), que tentou identificar no processo 

de frustração uma seqUincia antecipatória pela qual existiriam 

as respostas fracionáriãs, antecipatórias de frustração 

da mesma maneira que C. Hull havia introduzido o conceito de 

resposta fracionária antecipatória da meta (r ) 
m' 

Dentro desta trajetória uma das mais importantes con-

tribuições para transpor a in~estigação do plano da pesquisa bá 

sica para o plano da atuação clínica é, indiscutivelmente, a 

de S. Rosenzweig e de E. Allen (1949). 

Foi esta Gltima perspectiva a que serviu de base ao 

mode'lo aqu~ adotado. 

! ' 
i· 
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CAPíTULO III 

UM PROJETO DE AVALIAÇÃO BIDIMENSIONAL 

3.1 - HISTORICO E NATUREZA 00· PROJEro 

A. partir das considerações teóricas e tecnicas avalia

das nos capítulos anteriores programou-se, inicialmente, um pr~ 

jeto em que a proposta inicial referia-se a urna perspectiva ps~ 

~ coterapiutica tendo em vista a cultura popular. O projeto em 

sua forma preliminar, espelhou-se numa experiincia teatral,oco~ 

rida em 1975, onde os participantes - todos da cidade de Duque 

de Caxias - carregavam consigo toda· urna problemiticasocial pe

culiar aos habitantes de urna cidade-dormitório, sobrecarregados 

de conflitos exist·enciais. 

A partir desse estudo diversas colocações foram sendo 

avaliadas em termos de sua viabilidade metodológica tendo em 

vista a necessidade de traduzir aquele acervo de dados e de 

idéias num conjunto sistematizado para fins experimentais. 

Orientou-se, desta fomra,.a elaboração deste proj eto 

para um estudo de comportamentos agr~ssivos, descritos em ter-

mos observiveis e determinados ou controlados por certas varia

ções sócio-culturais. 

A fundamentação teórica, referida ma~s adiante, estabe 

leceu corno plataforma as posições de: 

senzweig e Albert Bandura. 

Dollard e Miller, S. Ro-

O tipo de pesquisa planejado pretende ser um projeto 
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piloto de um estudo de campo. 

Na tentativa de operacionalizar as variáveis, verifi-

cou-se nao haver nenhum instrumento construído que pudesser ser 

adaptado ao estudo. 

o presente estudo ficou, pois, circunscrito ã constru 

-çao deste instrumento. 

3.2 - OBJETIVOS DO ESTUDO 

o objetivo deste estudo foi: 

3.2.1 - Efetuar uma análise comparativa das alternativas 

teóricas selecionadas para determinação dos des-

critores componentes dos itens de uma escala de 

atitudes sobre comportamentos agressivos. 

3.2.2 Construir um instrumento (escala de atitudes) a 

fim de mensurar,um conjunto de variáveis relacio 

nadas com o comportamento agressivo. 

3.3 - IMPORTÂNCIA DO PROBLEMA 

À medida que ag~essividade e sua decorrência de 

violência constitue urna nas mais graves problemáticas de 

nossos dias qualquer tentativa de se diagnosticar e pro& 

nosticar condutas nessa área assume grande importâncias~ 

c ial. Paralelamente existe urna problemática especifi-

ca na área da Educaç~o, onde o tratamento da agressivid~ 

de, em termos de modelos e delibp.ração que ainda repre-

-~ 

I 
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senta uma área de grande incerteza. 

3.4 - FUNDAMEDTAÇÃO TEÓRICA E PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS 

Partindo da Teoria de Dollard e Miller, a hipóte-

se norteadora do projeto ê que "a agressão ê sempre uma 

consequência de frustração ••• " e "a aparição do comporta-

mento agressivo pressup~e sempre a existência de fiustra-

ção" (Dollard e Miller, 1944). 

No modelo deites autores a agressao decorre sem-

pre de uma tentativa de alcançar alguma meta que venha a 

ser impedida por obstãcul~ intransponível. Este impedi-
. . 

mento, sempre que a busca da meta seja altamente motivada, 

ê o que se define como frustração. ~ o comportamento de-

corrente vem a se caracterizar como um ataque a própria 

situação-obstáculo ou aos determinantes deste obstáculo 

ou contra o próprio sujeito. 

Pela citação acima que vincula o comportamento a-

gressivo ã frustração, torna-se evidente a importância de 

certos limi?res caracterizados pela teoria geral da frus-

traça0 de Rosenzweig que enfa~iza o papel do constructode 

base psicodinâmica "resistência ã frústração". 

Desta forma, acredita-se seja possível compatibi-

lizar as duas teorias mencionadas (Miller, Dollard e Ro- I 
senzweig), não apenas por revelarem pontos em comum como, 

principalmente, por situarem a probl~mática em comporta--. 

mentos que podem perfeitamente ser estudados num sentido 

j 

I '-
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sequencial. De fato, se Dollard e Miller estudam fundamental--

mente o desencadeamento da frustração e agressão respectiva, R~ 

senzweig se preocupa em descrever as formas de descarga subse-

quente qu~ este tipo de conduta assume. 

Assim sendo, trata-se, pois, neste projeto de definir 

e mensurar algumas variáveis que estes autores inferem de seus 

modelos particularmente a conjugação dos processos de indução da 

agressao e da inibição da mesma, por um lado, e das formas ex-

-
~ trapunitiv~s, intrapunitivas, impunitivas que a agressividade~ 

de assumir, por outro lado. A ideia fundamental a que este pro-

jeto se inspirou ê a possibilidade de existirem formas e modos 

de instigação da agressao que, combinadas com formas e modos da 

inibição respectiv~, deveriam gerar tipos de descargas voltadas 

para o próprio sujeito ou para o objeto frustrante ou para urna 

racionalização da situação global. 

No plano Teórico hi urna terceira colocação Gtil a ser 

aproveitada ê a que decorre do modelo de Albert Bandura em rela 

çao ao processo da modelação, ou seja, a aquisição das formasde 

agressividade ou ~ aquisição de controles da reaçao agressiva 
. . 

que podem estar sujeitos a determinados tipos de modelação. Ne~ 

te aspecto situa-se a oposição teóric~ desta concepção a teoria 

da catarse pela qual "se supõe que a apar{ção de qualquer ato 

\de agressão reduz a instigação a agressão" (Yates, A. - p.116). 

o que aqui se postula ê a possibilidade de existir urna 

atuaçao divergente em função do chamado "reforço vicariante" po~ 

tulado por Mowrer e desenvól~ido por Bandura: a medida que o 

compor~amento agressivo seja visto no modelo corno premiado esse 

j
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modelo tenderi a se incorporar, enqtianto a puniçio no modelo,t~ 

-ra efeito oposto. 

Desta forma, reunindo as três formulações teóricas, es 

boça-se, a seguir, um modelo pelo qual: 

.1. Qualquer tentativa de alcançar uma meta, levari a uma frus-

traçio proporcional a motivaçio do sujeito, e a intransponi 

bilidade do obsticulo. 

~ 2. Qualquer frustraçio induz agressividade, com uma força de 

instigação proporcional a dos fatores frustrantes e de uma 

-equaçao pessoal que decorre.da estrutura e da aprendizagem 

a n t e r i o·r dos u j e i to n e s s a ã r e a . 

3. Aos fatores de instigação tenderão a se contrapor, podendo 

gerar conflito, fatores de inibição ligados à punição pre-

sente, percebida como expectativa ou sedimentada pela apre~ 

dizagem. 

4. Como decorrência destes fatores dete~minantes poderá ocor-

rer uma reação agressiva quer de tipo paralizante - ("obst~ 

culo dominante") quer de descarga puramente emocional ("ego-

defesa") ou de uma tentativa de superar o obstáculo (neces-

sidade persistente) Postula-se um crescimento da persona-

lidadesadia da la. para a 3a. destas possibilidades. Assim, 

a persistência no obstáculo dominante e o ma1S alto índice 

de desajustamento e vice-versa. 

5. A reação agressiva suscitada pela frusiração, de acordo com 

os fatores da personalidade e a decorrência dos processos de 

induçio e de inibiçio poderá voltar-se: 

! 
i , 
< 

t 
! 

I 



3.5 

24. 

contra o autor da frustraçio extrapunitiva (ou outro ob 

jeto por generalizaçio); 

- contra o próprio sujeito - intrapunitivamente; 

- contra a situaçio racionalizada - impunitivamente. 

Po~tula-se uma carga mais alta de agressividade em rela

çio a la. situaçio e decrescentemente para as demais. 

Dentro desta estrutura teórica o que se V1sa e a 

proced~ncia de diagnosti~ar a' resist~ncia a frustraçin em 

termos de ajustamento (la. dimensio) ou seja, em funçio do 

~ 

que preve a 4a. possibilidade acima e em termos de magni-

tude da agressividade a partir do que se prev~ na 5a. po~ 

sibilidade acima (2a. dimensio) 

QUESTÕES LEVANTADAS 

3.5.1 - Hã possibilidad~ de se aferir atravês de um 

trumento psicológico o grau de ajustamento vincu-

lado a resist~ncia à.frustraçio em termos de blo-

queio, descarga ou manutençao da motivaçio ini-

cial? 

3.5.2 - Hã possibilidade de se aferir, atravês de um ins-

trumento psicológico o grau de agressividade atra 

vês dos rumos da resposta agr~ssiva decorrente de 

frustraçio em termos extra-punitivos, intra-puni-

ti~os e impunitivos? 

~ sobre estes quesitos que se elaborou uma escala 

de atitudes visando-se utilizar duas plataformas 

i 
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distintas e paralelas de ·observaçio: 

comportamento verbal explicitado; 

analise das fantasias. 

3.6 - METODOLOGIA 

3.6.1 - População 

o instrumento foi construído a partir de informa-

ç~es iniciais levantadas sobre uma populaçio de adolesce~ 

tes e jovens na faixa. entre 15 a 22 anos, com escolarida-

de incluída entre 19 e 29 graus (completos e incompletos), 

oriundos de escolas da Rede Oficial da Prefeitura do Muni 

cípio de Volta Redonda. 

3.6.2 - Amostragem 

A amostragem foi obtida r~ndômicamente, obedecen 

do a duas .variaveis para dimensionamento: idade e esco-

laridade. 

3.6.3 - Esquema de Pesquisa 

A pesquisa se desenvolveu em duas etapas. Na la. 

foi ~xecutado os procedimentos a consecuçio do 19 objeti-

vo e na 2a. os relativos ao 29 objeti~o. O 19 objetivo 

f o i a t i n g i d o a t r a v e s deu ma r e v i s i o d.e 1 i t e r a tu r a p e r t i-

riente; o 29 objetivo atraves de um experimento de campo. 

, · 
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3.6.3 - Instrumentação 

A construção da escala de atitudes obedeceu às se 

guintes etapas: 

definiçio dos aspectos observiveis na conduta a 

gressiva que se pretende medir; 

primeira coleta de dados em campo (na amostra); 

determinaçio ,do procedimento de percepção 

iuj~ito e seleção de ft~ns iniciais; 

pelo 

ani1ise e crítica dos recursos de inquérito 1m-

p1icadQs nos questionamentos correspondentes; 

- 2a. coleta de dados na amostra; 

seleção de novos f tens para utilização na esca

la; 

tradução desses comportamentos em pauta e fndi

ces comportamentais; 

- anilise das alternativas e elaboração da 

ex'perimenta1 ; 

avaliação pelo criiério de jufzes; 

forma 

terceira coleta de dados obtidos através do cri 

tério de 30 jufzes; 

quarta coleta de dados através do critério de 10 

jufzes; 

- quinta ,coleta de dados através do critério de 5 

juizes; 

elaboração do instrumento final. 
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3.7 - EXECUÇÃO 

A partir do planejamento descrito no rtem ante-

rior procedeu-se ã execução cabendo discutir e analisar a 

seguir os seguintes momentos fundamentais: 

3.7.1 Primeira coleta de dados em campo atraves de in-

querito na amostra selecionada. Foi a que permi-

tiu uma primeira analise de dados obtidos e e1abo 

ração' preliminar de rtens-situações derivadas des 

sa analise. 

3.7.2 - Segunda coleta de dados obtida atraves de novo in 

querito na amostra selecionada: aos sujeitos a-

presentados o~ !t~ns-situações acima aludidos e 

solicitadas respostas correspondentes aos compor-o 

tamentos que os sujeitos exibiriam em tais situa 

çoes. Feita a analise dos dados obtidos nesta 2a. 

coleta procedeu-se ã seleção e elaboração de rtens 

(20 situações-problemas) a serem propostos aos 

ju!zes determi~ados para avaliação tecnica compa-

rativa. 

3~7.3 - Terceira coleta de dados obtidas atraves d~ cri te 

rio de 30 jurzes para aprecia~ão de 20 situações-

problemas acima aludidas e avaliação qualitativa 

de comportamentos decorrentes. Cada situação foi 

avaliada por 3 jurzes cabendo a cada juiz 2 situ~ 

ções. Procedeu-se a seguir a analise dos dados ob 

tidos. 

1 
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Neste ponto e importante assinalar que, pelo pla

nejamento inicial, o trabalho de campo devt:ria ser 

concluído nesta etapa; nio havendo, em princípio, 

razao para nova avaliaçio dos juízes. Esperava-se 

que os resultados fossem suficientemente elucida

tivos para se proceder, sem mai~, a elaboraçio do 

instrumento. 

No entanto, a análise destes dados revelou serias 

ambiguidades quanto ã maneira pela qual os juízes 

haviam interpretado o material proposto. Resolveu 

-se, desta, forma, transformar, todo o conjunto de 

operações desta etapa num pre-teste, procedendo-

se ã elaboraçio de novo instrumento para avalia

çao dos juízes. O detalhamento dos aspectos tec

nicos foi o que permitiu ,nova reformulaçio do in~ 

trumento. Seguiram-se, portanto, etapas nao ini-

cialmente programadas e, precisamente: 

3.7.4 - Quarta coleta de dados ob~idos atraves de cri te-

rio~ de 10 juízes aos quais coube avaliar na sua 

totalidade idêntico material. A partir da análi

se dos dados obtidos verificou-se a necessidadede 

se ~roceder a pequenas modificações (num total de 

6'ítens). 

3.7.5 - Quinta coleta de dados: para avaliaçio final dos 

seis ítens modificados recorreu-se novamente a um 

criterio de 5 juízes. 
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3.7.6 - Elaboração do instrumento final (ver Capo IV). 

3.8 - RESULTADOS 

3.8.1 - Relativos a primeira coleta de dados. 

Tendo sido os sujeitos da amostra inquiridos ace~ 

ca de situaç~es-frustrantes, atrav~s de questionirio-sum~ 

rio elaborado para esse fim obtiveram-se respostas que fo 

ram categorizadas dentro das categorias de Rosenzweig. 

3.B.2 - Relativos i segun~a coleta de dados. 

Após terem sido definidas e selecionadas as situa 

ç~es-frustrantes mais significativas entre as que. foram 

apresentadas pelos sujeitos da amostra foram estas mesmas 

situações representadas aos próprios sujeitos pedindo-lhes 

que mostrassem como se comportariam em cada uma delas. 

3.8.3 - Relativos a terceira coleta de dados. 

Submeteu-se a avaliação de 30 juízes o material e 

laborado estabelecendo-se como crit~rios que avaliassem 

segundo uma distinção inspirada na teoria de Rosenzweig. 

Para tal fim pediu-se que cada resposta possível, em cada 

situação frustrante (situação-problema) fosse julgada em 

duasdi~ensões e, precisamente: direção e tipo. 

., 
.' 
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direção: extrapunitiva, int~apunitiva e impunitiva; 

tipo: obstáculo-dominante (OD), ego-defesa (ED) e ne-

cessidade-persistente (NP). 

-Esperava-se que houvesse nao apenas um relativo consenso 

como tambem uma razoável compreensão das instruções pro-

postas. No entanto, os resultados mostraram-se inadequ~ 

dos para posterior utilização~ 

Alguns ítens apontaram claramente esta dificuldade: itens 

francamente extrapunitivos ou impunitivos ou vice-versa. 

!teris que evidenciam insofismável bloqueio (OD) foram in 

terpretados como necessidade persistente (NP) ou ego-de-

fesa·(ED), ou vice-versa. 

Perante tal situação tornou-se indispensável uma crítica 

complementar dos próprios resultados que foram, assim, 

reinterpretados a nível de pre-teste. 

3.8.4 - Relativo à quarta coleta de dados 

Para submeter a nova verificação os dados reformu 

·lados cogitou-se, ·paralelamente, obter atraves do crite-

rio de novos juízes uma avaliação dos índices de agressi-

vidade e ajustamento envolvidos em cada comportamento pr~ 

visto na escala. Desta forma, antes de submeter a -pro- . , 
1 ~ 

pria escala a uma avaliação nos termos anteriormente pro-

postos imaginou-se inquirir cada juiz sobre o grau de: 

- ajustamento; e 

- agressividade. 



31. 

envolvidos em cada uma das nove condutas derivantes da combina-

-çao: 

obsticulo-dominante (OD), ego-defeia (ED) e necessi-

dade-persistente (NP); 

~ extrapunitividade (E), intrapunitivdade (I) e impuni 

tividade (M). 

Estas cond~tas foram combinadas tomando-se como opera-

dor primirio, inicialmente:. OD, ED, NP - a partir dos quais fo 

ram arrolados E, I e M, de acordo com o modelo que segue: 
I' 

Coloque numeros de 1 a 5 em ,ordem crescente de agressividade na 

pr~meira coluna e de ajustamento na segunda' coluna ao que lhe ~ 

prece mais e menos agressivo e ao mesmo tempo mais e menos aju~ 

tado, em sentido comparativo, dentro das seguintes condutas po~ 

~ . 
s~ve~s: 

AGRESS1- AJUSTA-
V1DADE MENTO 

C O N D U TAS 

- Não agir de modo algum: 

1. percebendo a invencibilidade de um 

obsticulo ........................ 
2. sentind~ o peso da pr6pria frustr~ 

-ç a o •••••••••••••••••••••••••••••• 
. 

3. procurando racionalizar, esteril--

ment~, contra a situação 
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c O N D U TAS 

'Agir de modo ineficaz por simples des

carga ~e tensão: 

4. atacando com palavras insultos a ou 

t r ~.m •••••••• e .••••••••••••••••••••• 

5. justificando-se e a.sumindo culpas. 

6. absolvendo a si e aos outros das res 

ponsabilidades 

Agir de modo a resolver problemas 

corridos: 

0-

7. ~xigindo dos responsáveis a solução 

8. compremetendo-se a resolver 

9. apontando urna. solução sem envolvi-

mento próprio ou alheio ..••......•. 

AGRESSI
VIDADE 

32. 

AJUSTA
MENTO 

Em seguida tornou-se corno operador primário E, I, M a 

partir dos quais foram arrolados OD, ED e NP, conforme modelo 

abaixo: 

-numeros de 1 a 5 em ordem crescente de agressividade na 

primeira coluna e de ajustamento na segunda coluna ao que lhe 

parece mais e menos agressivo e ao mesmo tempo mais e menos a-

justado, em sentido comparativo, dentro das seguintes condutas 

... . 
pO!?S1Ve1s: 
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Voltar sua agressao contra o mundo: 

1. para1izando-se ante os obstáculos .. 

2. descarregando com palavras e gestos 

3. exigindo soluções e reparações 

Voltar sua agressão contra o EGO: 

4. bloqueando-se ante a frustraç~o •..• 

5. assumindo culpas e justificando-se. 

6. reparando efetivamente ou assum1n-

do a solução ................... . 

- Tentar poupar a S1 e outros: 

7. racionalizando a gravidade da situa 

ç a o •••••••••••••••••••••••••••••• 

8. retirando a culpa de todos ......• 

9. apontando soluções neutras .•..•.• · .. 

AGRESSI
VIDADE 

33. 

AJUSTA
MENTO 

Foi tambim solicitado uma avaliação global do nive1 de 

agressividade das nove condutas a partir do sentido que lhes a-

tribui S. Rosensweig: 

Avaliar dentro das possibi1idàdes abaixo qual a situação que con 

sieera mais e menos agressiva (classifique com n9 1 a menos a-

gressiva e com o n9 9 a mais agressiva). 

1. Exteriorizar culpas ou justificativas 

2. Isentar a todos de responsabilidade, mas apontar s~ 

1uções objetivas para o problema .' .............. . 

I 
I 
! 

I 
I , 
! 

! 

I I 

! 
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, 
f 

3. Bloquear-se considerando a presença de fatalidade 
I 

insuperavel ..................................... 
4. Liberar com palavras, ressentimentos ou raiva 

5. Bloquear-se perante os obstaculos agigantando o 

próprio obstaculo ............................... 
6. Impor ou exigir de quem causou o problema direta 

ou indiretamente uma solução pratica ............. 
7. Bloquear-se enfatizando o desagrado de seu envol-

vimento por causar sofrimento a outrem 

8. Assumir a responsabilidade e resolver 

9. Tentar retirar a responsabilidade dos demais e de 

si mesmo ......................................... 

Finalmente, imaginou-se avaliar, preliminarmente, um 

dado que não é considerado na teoria de S. Rosensweig. De fato, 

este autor ao avaliar a reação intra-punitiva, extra-punitivaou 

impunitiva não considera a importância relativa da situação. p~ 

receu-nos fundamental, distinguir entre assumir ou atribuir res 

ponsabilidade quando se é agente ou vrtima de um dano, ou ain-

da, qua~do a situação se caracteriza por aus~ncia de responsa~ 

veis. ~ara av~liar sob este ângulo os seis estrmulos selecion~ 

dos para o instrumento final submeteu-se ainda, ao critério dos 

10 jurzes desta coleta de dados, a escala que segue: 

A segu1r encontrara 6 situações: Esclareça se, no seu entender, 

em cada situação ê mais lógico: 

a assumir culpa ou responsabilidade; 

b considerar a situação como irrelutavel e indepen~ 
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dente da responsabilidade de qualquer um; 

c - exigir reparaç;es, atttudes de outrem, por consi-

deri-Io responsivel pelo problema surgido. 

o B S.: Utilize as letras acima (~, b e ~) na coluna ã ·direita. 

S I TUA ç Õ E S 

(A) Sala de aula lotada. E dia de prova. Todos de 

(B) 

CC) 

(D) 

cabe'ça baixa tentam resolver às quest;es. Você' 

tenta "colar". Ao olhar os apontamentos no ca-

derno o professor chega e dã-Ihe "zero". 

seria a sua reação? 

Qual 

Você estã indo realizar a ~rova de vestibular; 

no caminho se depara com uma pessoa p~ecisando 

urgente de socorro. Qual seria sua reação? 

Você pede o carro emprestado a um conhecido. Ao 

sair, na esquina da rua, bate de contra o outro 

veículo. Qual seria sua reação? 

Você estã numa grande festa. Havia se preparado 

durante um mês com a feitura das roupas. Lã ch~ 

gando, derramam-lhe vinh,o. 

ção? 

Qual seria sua rea-

(E) Numa homena~em ao diretor de seu ~ol~gio, voce 

resolve fazer um número de dança no palco. Com 

o auditório cheio e muitos visitantes ~- anuncia 

do o numero esperado. Todos em prontidã~. Qua~ 

do chega ao meio do número, alguém vira a rota-
-çao do disco. Qual seria sua reação? 

(F) são sete horas. 

Dia de teste final do último bimestre .• Entram 

todos os alunos para a classe. são set~ e quin

ze. Você chega correndo porque o pneu do ôni

bus f~rou. O chefe de disciplina nao o deixa en-

trar. Qual seria a sua reação? 

, 
~, 

I' 

í· 
f , 

I 
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Ap6s obtidas estas informaç~es procedeu-se a uma aval! 

-açao quantitativa dos resultados verificando-se a relativa inde 

pendência das duas dimens~es previstas (grau de ajustamento e 

nível de agressividade) como segue: 

AGRESSIVIDADE AJUSTAMENTO 

395 x 162 (n.s.) 

299'x 165 (n . s .) 

203 x 152 (n. s .) 

G 253 (n.s.) 110 x 

B 315 (n.s.) 141 x 

G 319 (n . s . ) 288 x 

Como se pode verificar pela soma dos escores brutos to 

tais·sio nio-signifi~ativas as difer~nças entre: 

- OD, ED, NP em termos de agressividade; 

- E, I, M em termos de ajustamento. 

Isto significa que o maior bloqueio (OD), descarga (ED) 

ou manutençao da motivaçio (NP) nada significam em termos de 

maior ou menor agressividade, mas exprimem, claramente, o ma10r 
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ou menor ajustamento. Analogamente,"a diferença entre extrapu-

nitividade (E), intrapunitividade (I) ou impunitividade" (M) na-

da significam do ponto de vista do ajustamento, mas indicam cla 

ramente o g~au de agressividade. 

Este resultado ainda que obtido, através de juízes,pe~ 

mitiu consolidar um pressupostos fundamental quanto ã diferença 

destas duas dimens~es estabelecer a possibilidade de um escore 

discriminante em termos de: 

~ 

- ajustamento (aferido pelo OD, ED, NP); 

agressividade (aferido pelo E, I, M). 

Ainda no decorrer da quarta coleta de dados foram sub-

metidos os mesmos juízes a apreciação do instrumento reformula-

do. 

3.8.5 - Relativos à quinta coleta de dados 

Verificando-se a existência de 11 ítens ambíguos foram 

os mesmos novamente reformulados com base nos pressupostos te6-

ricos e submetidos, em sua nova versão, ã a~aliação de 5 juízes 

através de nova questionário (anexo). 

3.8.6 A partir desses elementos tornou-se possível a elabora 

çao do instrumento definitivo cujo texto representaint~ 

gralmente o capítulo seguinte. 

! 
I 
I 
I 

I 
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TESTE R-F-A 

N O ME: ••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 

IDADE: •••••• ESCOLARIDADE: 

., 
lJ 

: I 
f' 

:: 

í, , 

I N S T R U ç Õ E S I 

A seguir encontrari, uma s~rie de situaç~es. Procure 

colo~ar-se em cada uma delas como se o acontecimento estivesse, 

efetivamente, ocorrendo com você, e, sem hesitar verifique qual 

seria sua reação mais espontânea, anot~ndo-a com um ~, den t re 

as possibilidades indicadas. 

Trabalhe o mais ripido que puder~ 

i' . ' 
j . 

! 
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CAPITULO IV , 
j-

., NAS pAGINAS SEGUINTES ENCONTRA-SE O 

TEXTO DEFINITIVO DO INSTRUMENTO PRECEDIDO DAS 

RESPECTIVAS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO • i-

ç: 

,-
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(A) Sala de aula lotada. t: dia de prova. Todos de cabeça bai-

xa tentam resolver as questoes. Você tenta "colar". Ao 0-

lhar os apontamentos do caderno o professor chega e 

"zero". 

Qual seria a sua reação? 

Eu ficaria sem graça diante ~os colegas, depois eu 

iria ver a burrice que eu fiz .................... 
- Diria que ele estava enganado porque eu nao estava 

colando até que ele reconhecesse minha razão 

- Eu iiia ficar muito agressivo e nerVQSO a ponto de 

quebrar tudo que via na frente ................... 
Eu nao faria nada, ficaria muito deprimida 

dá-lhe 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Eu não tento colar; tudo deverá ficar esclarecido. () 

- Nenhuma, pois banquei o otário e ela me pegou no 

flagrante ( ) 

(2) 

(B) Você esti indo realizar a prova de vestibular, no caminho 

se depara com uma pessoa precisand6 urgente de socorro. 

- Qual seria a sua reação? 

Tentaria identificar os ~esponsáveis para exigir a 

ajuda necessária ( ) 

Ficaria apavorado e chocado pelo sofrimento prese~ 

ciado ( ) 
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Ficaria com sentimento de culfa para o resto da vi 

ja por mais que me justificasse ............... ( ) 

Iria-me revoltar xingando contr~ tudo e contra to-

dos .............................................. ( ) 

Nenhuma, consideraria um problema do "destino" ( ) 

Iriá fazer a prova, pois para socorrer a pessoa e-

x~stem muitas outras e para fazer a prova só eu ( ) 

.. 

(C) Você pede o carro emprestado a um conhecido. Ao sair, na es 

quina da rua, bate de contra a outro veículo. 

- Qual seria a sua reação? -

Explicaria ao colega o acontecido e pagaria o con-

serto do carro . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Apavoramento, p01S o veículo não era meu e o pro-

blema é gravíssimo ••• # •••••••••••••••••••••••••• 

- Procuraria ficar calmo yensando que isso 

e ninguem teve culpa 

acontece 

- Acho que me sentiria desesperado pelo. que causei 

-Confiaria na companhia de seguros 

- Mandava o motorista do outro veículo oride ele mere 

~ia .............................................. 

(~) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

(D) Você está numa grande festa. Havia se preparado durante um 

mês com a feitura das roupas. La chegando, derramam-lhe vi-

nho. 

.~. 

t 

1 
I 
~. 

i , 
! , . 
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- Qual seria a sua reação? 

- Simplesmente, tentarialimpi~la, ou iria ati em c~ 

sa mudar de roupa .'............................... () 

- Eu chamaria a pessoa que derramou o vinho e pedia 

para me levar para casa para trocar d~ roupa ( ) 

Ficaria morrendo de raiva sem saber o que fazer di 

ante dessa barbaridade ( ) 

(~) 

(E) Numa homenagem ao Diretor de seu coligio, você resolve fa-

zer um nfimero de dança no palco. Com o auditório cheio e 

muitos visitantes .i ~nunciado o nfimeto esperado. Todos em 

prontidão. -numero, alguim vira ao meio Quando chega do a 

rotaçao do disco. 

- Qual seria a sua reação? -

Xingaria muito .............. , ............... . ( ) 

- Morreria de ve~gonha por mim e princip~lmente pe-

la equipe ( ) 

Ficaria totalmente paralizado e com raiva ( ) 

Pediria desculpas aos pres~ntes ( ) 

são coisas que acontecem e nirtguim tem culpa ( ) 

Pararia o nfimero e espe~aria a mfisica voltar ~ ro 

ta ç à o n o r ma 1 .................................... ( ) 

(F) são sete horas. 

I 

I 
I 

I 
I 
~ 
t 
f 

! 
~ 
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Dia de teste final do último bimestre. Entram todos os alu-

nos para a classe. são sete e quinze: Você chega correndo 

por que o pneu do ônibus furou. o chefe de disciplina -nao 

o deixa entrar. 

- Qual seria a sua reação? -

Eu tentaria me acalmar e me conformar pois nao há 

culpado~ nesses casos ............................ ( ) 

- Pediria ate de joelhos para que ele me deixasse e~ 

trar ...... , ..............................•.... ( ) 

Tentaria me justificar, por me ientir em parte cu! 

pado ( ) 

Iria ate o Presidente da RepGblica, para deferider 

os meus direitos? Ah~ 'se vou~ ( ) 

Desistiria de tudo: e inútil lutar contra esse ti 

po 'de obstáculo •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) .. 

Não havendo solução nada h; a resolve~ ( ) 

; 
~ . 
; 

! , 
r 
! 

! 
! 
1 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Ao avaliar o trabalho aqui desenvolvido cabe 

duas críticas essenciais. 

43. 

promover 

A primeira positiva, ã medida que permitiu nao só defi 

nir mais claramente as categorias de S. Rosensweig como princi

palmente introduzir e, em parte, testar a distinçio essencial 

que os autores do t~ste original nao havia estabelecido de um 

modo suficientemente claro: o teste de frustraçio, nio mede, 

apenas, reações de agressividade ã frustraçio; mede, separada-

mente, esta reaçao e o grau de ajustamento do sujeito. Verifi

cou-se, neste trabalho, atr~ves ·de critério de juízes, a magni

t~de desta diferença, cabendo aferir o -ajustamento pelo grau de. 

bloqueio ou liberaçio da conduta em situação-frustrante, e po

dendo-se concomitantemente, medir a agressividade em termos de 

sua direçio voltada para fora, para o próprio sujeito ou, a1n

da, dissolvida numa atitude de desresponsabilizaçio geral. Tam

bem pode se creditar ao presente trabalho de ter percebido e 

testado, preliminarmente, uma diferenciação inexistente no tes

te de Rosensweig: a de se ligar a direção da agressão (extra , 

intra ou impunitivamente) ao dano recebido, causado ou fortui-

to. 

A segunda crítica, de cariter negativo, decorre de 

nio se ter alcançado o nível de tratamento almejado em termos 

de validaçio e padronização do instrumento. 

~ bem verdade que um trabalho desta natureza ultrapas

sa, frequentemente, os limites de tempo e de atividade inicial

mente previstos. 
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Desta forma, a necessidade de reformulações que se tor 

navam evidentes no decorrer do processo absorveu, grande parte, 

do curto prazo que se destinaria ao tratamento final do instru 

mento elaborado. 

Resta aqui, portanto, não apenas corno crítica mas, fun 

damentalmente, corno recom~ndação a de se prosseguir este estudo, 

atraves de urna validação em duas dimensões: 

. 
concorrente com o teste de S. Rosensweig; 

de constructo, a partir das concepções teóricas ado-

tadas. 

Espera-se, assim, urna vez obtida esta validação poder 

padronizar o instrumento e estabelecer as normas para as dimen-

sões fundamentais que sua elaboração já permitiu destacar. 

Esta é a contribuição que o presente trabalho nesta e-

tapa do seu'desenvolvimento quiz e pretendeu trazer para urna 1m 

portante problemática humana e social. 

I 
I 

I 
I 
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(!.) 

(A) Sala de aula lotada. g o dia de prova .. Todos de cabeça bai 

x~ tentam resolver as questões. Voce tenta "colar". Ao 0-

lha r os apontamentos do caderno o professor chega e da-lhe 

"zero". 

- Qual seria a sua reação? -

~ - Eu ficaria sem graça diante dos colegas, depois 

eu iria ver a burrice que eu fiz 

Eu brigaria com ele, mas ê lógico ficaria super 

sem graça, e diria que ele estava en&anado por-

que eu não estava colando e iria desmentir até 

-nao poder mais 

- Eu iria ficar muito agressivo e nervoso a ponto 

de quebrar tudo que via na frente 

- Ficaria mu~to aborrecidá e envergonhada. Eu não 

faria nada, estou errada mesmo 

- Nenhuma, porque eu não tento colar, tento res-

ponder da minha maneira. Tudo devera ficar es-

clarecido 

- Nenhum~, p6is banquei o'otario eele me pegou 

no flagrante .....•... 

<.~) 

(B) Você esta indo realizar a prova de vestibular, 

JU!ZO 
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no caminho 

se depara ~om uma pessoa precisando urgente de socorro. 

, I 

, . 



,-

- Qual seria a sua reação? -

pediria ao próximo para ajudar ................. 
Ficaria apavorado 

Já-imaginou se vou fazer a prova e esta pessoa 

morre-? Ficaria com sentimento de culpa para o 

resto da vida ................................ 
- Iria me revoltar xingando contra tudo e contra 

todos 

Uma vida vale mais do que qualquer vestibular 

Iria fazer a prova, po~s para socorrer a pessoa 

existem muitas outras e para fazer a prova so eu." 

(3) 

48. 
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(C) Voc~ -pede o carro emprestado a um conhecido. Ao sair, na es 

quina da rua, bate de contra a outro veículo. 

- Qual seria" a sua reação? 

Explicaria"ao colega o acontecido e pagaria o 

conserto do carro 

- Apavoramento, pois o ve~culo não era meu e o 

problema e gravíssimo 

- Procuraria ficar calmo pensando que isso aconte-

ce e ninguem teve culpa 

- Acho que me sentiria desesperado e logo imagina-

ria do porque acontecer isto logo comigo 

JuIzo 
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49. 

Confiaria numa solução que acabaria vindo e pen-

saria em urna explicação para dar ao meu conheci-

do ................................................................................ 

Mandava o motorista do outro verculo onde ele me 

recia .............................................................. 

(4) 

(D) Você está numa grande festa. Havia se preparado durante um 

mes com a feitura das roupas. La chegando, derramam-lhe vi-

nho. 

Qual" seria a sua reação? 

Simplesmente, tentaria limpá-la, ou iria ate em 

casa mudar de roupa 

Eu chamaria a pessoa qu~ derramou o vinho e pe-

dia para me levar para casa para trocar de roupa. 

Ficaria morrendo de raiva sem saber o que fazer 

diante desia barbaridade 

Nenhuma. Situação muito desagradivel, mas inso-

luvel .................................................................................... 

Talvez me sentisse culp'ado inconscientemente pe-

10 ocorrido ........................................................................ 

Iria ficar calmo, pois coisas ·assim acontecem .. 
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(E) Numa homenagem ao Diretor de seu colégio, você resolve fa-

zer um número de dança no palco. Com o'auditório cheio e 

muitos, visitantes é anunciado o número esperado. Todos em 

prontidão. Quando chega ao meio do número, alguém vira a 

rotação do disco. 

Qual seria a sua reação? 

Xingaria muito ... , ... .. ,- . 

Sairia correndo do palco e não sei se teria cor~ 

gem de voltar depois 

Ficaria totalmente para1izado e com raiva 

- Pediria desculpas aos presentes 

são coisas que acontecem e ninguém tem culpa 

Pararia o número e esperaria a música voltar a 

rotação normal 

(6) 

(F) são sete horas. 
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Dia de teste final do último bimestre. Entram todos os a1u-

nos para a classe. são sete e quinze. Voce chega corren-

do por que o pneu do ônibus furou. O chefe de disciplina não 

o deixa entrar~ 

- Qual seria a sua reação? 

- Eu tentaria me acalmar e me conform~r pois -nao 

_ JUIzO 
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hi culpados nesses casos •.•••.•••••...••••••.•• 

Pediria ate de joelhos para que ele me deixasse 

entrar •••••••• c • • • • • .' • 

Tentaria me justificar, por me sentir em parte 

culpado ................................ " .' ..... . 

Iria ate o Presidente da República, para defen-

der os meus direitos? Ah~ se vou~ 

Voltaria para casa com muita raiva 

," 
Não havendo solução nada hi a resolver 

51. 
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