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Introdução: As relações entre afetividade e inteligência podem ser estudadas por meio
de vários modelos teóricos que apresentam tipos de relação de correspondência,
alternância, complementaridade ou aspectos pulsionais. Na correspondência entre
afetividade e inteligência, estudada por meio dos contos de fadas, a tendência é de
progresso compatível com a explicação piagetiana: do concreto, ampliando para o
abstrato. Os bens materiais dos personagens chamam atenção das crianças mais novas,
enquanto as mais velhas valorizam os elementos do caráter dos personagens. As
diferentes valorizações são possíveis pelo desenvolvimento do sistema cognitivo e
expansão da hierarquia de valores, ligadas ao desenvolvimento da afetividade.
Objetivo: Os objetivos desta pesquisa foram: discutir o papel dos sentimentos nas
representações dos contos, efetuadas por jovens com paralisia cerebral; e destacar
aspectos relacionados às qualidades admiráveis e não-admiráveis dos personagens
escolhidos pelas jovens como mais interessantes. Metodologia: Participaram duas
jovens de 30 e 32 anos, com paralisia cerebral, com tetraparesia, atendidas em um
Centro de Reabilitação Geral. Os dados foram coletados individualmente, as
participantes ouviram e recontaram contos de fadas. Em seguida foi efetuada entrevista
clínica piagetiana. Posteriormente a análise dos dados, os sentimentos seguiram os
níveis I (não inferência a sentimentos), II (sentimentos implícitos), III (explicitação de
um sentimento) e IV (explicitação de mais de um sentimento). E as categorias partiram
dos atributos concretos, I; descrição da ação, IIA; inferência a partir de uma ação, IIB;
e conteúdo abstrato, III; na análise da qualidade das valolizações. Resultados: As
respostas dadas pela participante 1, relativas ao contos “O lobo e os sete cabritinhos” e
“Senhor lobo e senhora gata”, na qualidade das valorizações foram classificadas na
Categoria IIA que se refere à Descrição da ação, e Nível III no que tange à explicitação
de um sentimento. As respostas dadas pela participante 2, relativas ao contos “O lobo e
os sete cabritinhos” e “Senhor lobo e senhora gata”, na qualidade das valorizações
foram classificadas na Categoria III que se refere à Conteúdo Abstrato, e Nível IV no
que tange à explicitação de mais de um sentimento.  Conclusão: O trabalho ainda
encontra-se em fase de discussão dos resultados. Entretanto, a situação da coleta de
dados buscando refletir com essas jovens sobre aspectos afetivos, se configurou como
uma situação oportuna para estudos sobre desenvolvimento afetivo, por parte da
professora e aluna envolvida, sob a ótica da psicologia do desenvolvimento.
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