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Introdução: As representações afetivas, na perspectiva piagetiana, são entendidas como
o resultado da correspondência entre afetividade e a inteligência. No contexto de
atendimento à pessoas com paralisia cerebral, verifica-se a importância da utilização
da contação de histórias como estratégia de estimulação da linguagem. As
representações artísticas estimulam a imagem mental infantil. A contação de histórias,
através de objetos e desenhos, favorece a expansão do pensamento, dos valores e de
sentimentos. Em jovens com paralisia cerebral, a utilização da narrativa como
metodologia, possibilita que significados contidos na fala desses jovens, repercutam os
significados da deficiência em suas histórias de vida.
 Objetivo: Objetivou-se discutir o papel dos sentimentos nas representações dos
contos, destacando-se aspectos relacionados às qualidades admiráveis e
não-admiráveis dos personagens escolhidos como mais interessantes. Buscou-se
também discutir o papel dos sentimentos nas representações dos contos e analisar o seu
papel nas produções discursivas efetuadas por jovens com paralisia cerebral. 
Metodologia: Participaram desta pesquisa duas jovens de 30 e 32 anos, com paralisia
cerebral, tipo tetraparesia, atendidas em um Centro de Reabilitação Geral, por meio de
um projeto de extensão universitária. Foi utilizada a entrevista clínica piagetiana,
adaptada a dois contos de fadas: “O Lobo e os Sete Cabritinhos” e “O Senhor Lobo e a
Senhora Gata”. Por meio dessa entrevista buscou-se investigar a compreensão dos
contos, os aspectos admiráveis dos personagens, apontados pelas participantes, como
também os sentimentos e as valorizações afetivas. Resultados: O resultado relativo à
participante 1, sobre a qualidade das valorizações foi classificado na Categoria IIA que
se refere à Descrição da ação, e Nível III no que tange à Explicitação de um
sentimento. Os resultados da participante 2, 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. A pesquisa apontou diferenças nos
níveis relativos à qualidade das valorizações e sentimentos das participantes em
relação aos contos de fadas. Isto pode ser elucidado sob um ponto de partida de menor
objetividade e apego ao concreto, para maior intensidade, profundidade e valorização
dos aspectos abstratos, por meio da capacidade representativa, mediada pelos contos.
Nesses, a história de vida pode ser rememorada e expressa na narrativa, capacitando a
evocação de lembranças carregadas de experiências e vivências individuais. Os
sentimentos podem influenciar nos processos de planejamento de ações e tomada de
decisões. No que se refere às valorizações afetivas, os sentimentos focados em um
determinado objeto, provem de uma orientação subjetiva, que é acessível apenas ao
sujeito. Os sentimentos e os pensamentos atuam de modo inter-relacionados.
Conclusão: Considera-se que a utilização de histórias favorece a elucidação de
representações afetivas de jovens com paralisia cerebral. As respostas das participantes
indicaram uma correspondência do desenvolvimento cognitivo e afetivo pressupondo
capacidade de inferir possíveis sentimentos, colocando-se no lugar do outro. Todavia,
percebe-se necessidade de mais produção de conhecimento voltada para
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