690 COMPORTAMENTOS DE CHORO, SORRISO, V OCALIZAÇAO E EXPLORAÇAO OBSERVADOS NA
SITUAÇAO ESTRANHA DE AINSNWORTH1 SUA RELAÇAO COM A IDA DA CRIANÇA A CRECHE. Rita
Sobreira Lopes, Cesar A. Pj cjnini, Jo eneide L. Alves, Edla Perlal, Cl udia
&oulart•. Ana C. Dias* e Silvia Yarqasl (Curso de P6s-6raduaço ea Psicologia - UFR6S)

A Situaço Estranha de Ainsworth tea sido utilizada coao a principal aetodologia de
avaliaçto do apego ale-criança. O apego deve ser visto co10 ua construto hipot•tico, inferido a
partir da observaçto de deterainados coaportaaentos da criança na interaçto co• a aae. No
presinte estudo sto apresentados os resultados da observaçto dos coaportaaentos de choro,
sorriso, vocalizaçto e explora to ao longo de sete episódios da &ituaçto Estranha. A aaostra
consistiu de vinte dlades •te-criança de NSE 1édio, coa crianças 11 idade entre 18 e 19 11ses, de
a1bos os sexos, sendo que 1etade delas freqGentava a creche desde os pri11iros seis aeses de vida
e a outra nunca freqdentou a creche. As diades fora•filaadas e1 uaa sala de observaçto 10ntada
coa o propósito de reproduzir a Situaçto Estranha de Ainsworth que consta de oito episbdios
durante os quais a criança per1anece, e1 diferentes IDIIntos, brincando coa a sua ale, c01 u11
estranha ou sozinha. Dois codificadores fora1 treinados para a codificaçlo dos vídeos. Os
resultados de an4lise de varitncia nto revelara• efeitos significativo•da creche sobre a
freqGência dos coaporta11ntos de choro, sorriso, vocalizaçto ou exploraçto.Fora• observados, no
entanto, efeitos principais para episódio ea todos os coaportaaentos. Observou-te uaa aaior
freqdência de todos os c01portaaentos, coa exceçto do de choro, quando a are estava presente e
uaa aenor freqlência dos 1esaos no episódio ea que a criança ficou sozinha. Co1 o choro aconteceu
o inverso. Os resultados corrobora•os achados de Ainsworth de que a presença da ale é condiçto
facilitadora para a exploraçto na criança, havendo uaa inibiçto da aesaa, assi1 co1o de outros
co1porta1entos, na sua ausência.(CNPq/FAPER&SI
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