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Estratégia geral 
 
 
Conforme já mencionei, três grupos foram considerados para efeito de análise: 

− grupo de controle (n = 50). 
− clientela sem trabalho paralelo (n = 21)1; 
− clientela com trabalho paralelo (n = 11)2; 

É bom lembrar também que os propósitos desta investigação foram avaliar se o 
tratamento que realizei foi bem sucedido, e se o grau de seu eventual sucesso estaria 
relacionado a alguns aspectos do comportamento frente a imagens mentais. Visando um maior 
discernimento sobre os resultados obtidos, desmembrei tais propósitos em metas mais 
específicas. Foram elas: 
• avaliar se o tratamento que realizei fora bem sucedido; 
• avaliar se, quanto maior a ansiedade inicial, melhores os resultados desse tratamento; 
• avaliar se, quanto melhor a atitude frente às imagens, a vivacidade das mesmas e o 

controle sobre elas apresentados pelas clientes3, melhores os resultados desse tratamento; 
• avaliar se o tratamento teve algum efeito nos comportamentos relativos a imagens que 

foram aferidos. 
Levando tais objetivos em conta, estruturei a seguinte estratégia: 
 

Avaliação do sucesso do tratamento e suas relações com o comportamento frente a 
imagens 

 
1. Utilizei a Escala de Ansiedade em Provas para avaliar o êxito do atendimento, 

comparando as medidas obtidas pela clientela na avaliação inicial com as da final. O 
índice de sucesso que considerei fundamental foi o tamanho da redução dessas medidas. 
Além disso, comparei os resultados dos grupos da clientela e também do grupo de 
controle entre si visando verificar: 
• possíveis efeitos de fatores não relacionados ao tratamento sobre eles como, por 

exemplo, da fase de teste sobre a de reteste (comparação entre os grupos da clientela e 
o controle). 

• possíveis efeitos dos trabalhos terapêuticos paralelos sobre os mesmos (comparação 
entre os dois grupos da clientela); 

2. Os índices do sucesso das participantes foram também relacionados a suas medidas 
iniciais na própria escala de ansiedade e nos testes sobre imagens. Isso com vistas a 
detectar relações entre os mesmos e tais medidas. 

                                                 
1   Exceto para a verificação sobre se a medida de vivacidade de imagens se alterou após o tratamento, na qual constituiu-se 

de 19 pessoas uma vez que duas não responderam adequadamente ao teste sobre o assunto na avaliação final. 
2   É bom lembrar que a presente subdivisão da clientela relaciona-se ao fato de seus integrantes terem ou não realizado 

outros trabalhos psicoterapêuticos durante o tratamento da pesquisa, o que foi detectado como relevante pela análise 
estatística. Ela nada tem a ver, portanto, com os grupos de atendimento. Nestes, havia igualmente pessoas que realizaram 
trabalho paralelo e pessoas que não o realizaram. 

3   Sempre que me referir a cliente(s) ou participante(s) no feminino estarei me remetendo ao grupo de pessoas utilizado na 
análise estatística, que era composto apenas por representantes deste sexo. Quando o fizer no masculino, estarei falando 
sobre todos os que participaram do tratamento, de que fez parte também um homem. 
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Neste caso é bom explicar o porquê da inclusão da nota inicial de ansiedade na 
análise, embora eu buscasse verificar apenas relações entre êxito do tratamento e 
comportamento frente a imagens. Isso foi feito tendo em vista que as pessoas mais ansiosas 
não necessitavam resolver de maneira muito completa o problema de ansiedade para 
apresentarem uma grande redução do mesmo, enquanto as menos ansiosas precisavam fazê-
lo. E o tratamento foi de curta duração, o que limitou sua possibilidade de permitir um tal 
nível de resolução do problema em pauta. Dessa forma, era plausível supor que o montante da 
ansiedade inicial fosse diretamente proporcional ao grau de sucesso do atendimento. E isso 
fazia da medida desse montante uma variável potencialmente relevante. Sendo assim, 
pareceu-me oportuno examinar as relações entre tal medida e a redução da de ansiedade, para 
ter uma visão clara de todos os fatores que influenciaram tal redução. 

 

Avaliação de influências do tratamento sobre o comportamento frente a imagens 
 
Cabe lembrar, antes de mais nada, que estas verificações foram realizadas com 

o objetivo básico de melhor elucidar a relação entre as medidas iniciais de comportamento 
ligado a imagens e o índice de sucesso do tratamento. Conforme já expus, caso as medidas e o 
índice que acabei de mencionar consistissem em avaliações fidedignas, tal relação 
provavelmente seria reduzida ou inexistente, se o atendimento tornasse as primeiras mais 
homogêneas na avaliação final. Isso porque sua homogeneização indicaria que o tratamento 
levou a uma equiparação da clientela nos aspectos do comportamento frente a imagens que 
estudei. Dessa maneira, mesmo que estes fossem passíveis de exercer influência na 
intensidade dos resultados do processo terapêutico, essa influência seria semelhante para 
todas as clientes. E isso justificaria uma possível falta de relação entre suas medidas e a de 
eficácia de tal processo. 

Tendo em mente tal situação, o que pretendi mais especificamente averiguar 
foi o seguinte: 

1. A possibilidade de o procedimento terapêutico ter melhorado os resultados dos testes 
relativos a imagens. 

2. A possibilidade de isso ter ocorrido mais acentuadamente com as pessoas que haviam 
apresentado, previamente, notas inferiores nos mesmos, que com as que as apresentaram 
mais elevadas (o que aumentaria a homogeneidade dessas notas). 

Para investigar o acima proposto, foi feita uma comparação dos resultados dos 
três grupos nos testes sobre imagens obtidos na avaliação inicial com os obtidos na final. E 
também neste caso os grupos em questão foram comparados entre si, para a verificação de 
possíveis efeitos dos trabalhos terapêuticos paralelos e de outros fatores que não o tratamento 
nos mesmos. 
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Análise estatística4 
 
 
Foi realizada tanto uma análise inferencial como uma descritiva. A primeira foi 

feita com a utilização do método paramétrico de regressão linear múltipla (Neter, Wasserman 
& Kutner, 1990). E a segunda foi estruturada através da elaboração e apreciação de vários 
histogramas e tabelas, nos quais os dados obtidos foram organizados de diversos modos. 

 

 
Redução da medida de ansiedade e suas relações com as de comportamento frente a 

imagens 
 
Em primeiro lugar, foi verificado se havia ocorrido redução da medida de 

ansiedade após o tratamento terapêutico, bem como se tal medida e as relativas a imagens, 
obtidas antes dele, estavam relacionadas a essa redução. Para tanto, procedeu-se conforme o 
exposto abaixo: 

No tocante à parte inferencial, a equação de regressão genérica utilizada para 
cada um dos três grupos da amostra foi, nos termos mais simplificados possíveis: 

Ansie//f= β0 + β1.Ansie//i + β2.Atitudei + β3.Vivacidadei+ β4.Controlei+ ε, 
onde: 
Ansie//f: resultado do teste de ansiedade na avaliação final; 
Ansie//i: resultado do teste de ansiedade na avaliação inicial; 

Atitudei: resultado do teste de atitude frente a imagens na avaliação inicial; 
Vivacidadei: resultado do teste de vivacidade de imagens na avaliação inicial; 
Controlei: resultado do teste de controle sobre imagens na avaliação inicial; 

βk (k = 0,...,4): coeficientes da equação de regressão; 
ε: erro aleatório não observável. 
 

                                                 
4   O leitor mais atento irá notar que boa parte da análise estatística foi escrita na terceira pessoa do singular. Assim o fiz 

por uma questão de coerência. Uma parcela significativa de tal análise, e certos detalhes do planejamento de que foi fruto, 
foram realizados não só por mim, mas também por alguns especialistas da área em questão, citados na seção de 
agradecimentos. Sendo assim, não me pareceu adequado redigi-los na primeira pessoa, de modo que reservei-a apenas 
para referir-me àquilo que realizei sozinho. 



 102

Verificações globais 

1. Através da prova de regressão foi feita, antes de mais nada, uma comparação simultânea 
entre os três grupos de participantes, para verificar se apresentavam diferenças em termos 
de resultados. Caso estes não fossem significativamente diferentes, a conclusão a que se 
chegaria seria a de que, mesmo que houvesse redução da medida de ansiedade e relação 
desta com as notas iniciais dos testes, elas não poderiam ser atribuídas ao tratamento, já 
que também haviam ocorrido no grupo de controle. Se assim acontecesse, concluir-se-ia a 
análise inferencial apenas com essa verificação. Constatou-se, entretanto, que os grupos 
não eram todos iguais (p=0,000)5. 

2. Frente a essa verificação, foi necessário esclarecer quais grupos diferiam entre si, 
comparando-os dois a dois. Os resultados foram: 
• A clientela sem trabalho paralelo diferiu significativamente do grupo de controle 

(p=0,006), o que confirmou que o tratamento teve algum tipo de efeito independente 
dos trabalhos terapêuticos concomitantes; 

• A clientela com trabalho paralelo diferiu significativamente do grupo de controle 
(p=0,000), confirmando que a associação entre tratamento e trabalhos concomitantes 
também teve certo efeito; 

• A clientela sem trabalho paralelo apresentou diferenças significativas com relação à 
que se submeteu a esse tipo de trabalho (p=0,008), confirmando que o mesmo foi um 
fator significativo. 

Sendo os três grupos diferentes, o passo seguinte foi especificar melhor as 
características dos resultados de cada um deles: 

 

Verificações acerca do grupo de controle 

No referente a este grupo, a análise inferencial baseou-se na suposição de que, 
por não ter sido tratado, não apresentaria, na avaliação final, alterações significativas na 
medida de ansiedade, e nem, portanto, quaisquer relações também significativas entre 
alterações desse gênero e as notas iniciais de comportamento frente a imagens. E tal hipótese 
não foi rejeitada pela prova de regressão múltipla (p=0,410). 

Apreciando agora os dados descritivamente, pode-se observar primeiramente 
que, conforme consta da Tabela 1, o resultado médio da nota final de ansiedade do grupo de 
controle foi apenas levemente maior que o inicial (86,62 contra 82,10, numa proporção de 
5%). Além disso o desvio padrão obtido na retestagem (36,09) foi semelhante ao da testagem 
(33,57). Isto mostra que o grau de dispersão das notas, ou seja, seu grau de homogeneidade, 
não se alterou de maneira relevante. E tais fatos confirmam a conclusão da análise inferencial 
de que as medidas desse teste não sofreram alterações relevantes após o tratamento. 

                                                 
5   O nível de significância usado como parâmetro norteador das verificações realizadas foi de 10%. Esse nível foi adotado, 

apesar de ser relativamente alto, uma vez que tais verificações, muitas vezes, envolveram comparações múltiplas, às 
quais foi preciso aplicar um fator de correção (método de Bonferroni). Tal fator consistia em dividir o nível de 
significância pelo número de comparações realizadas simultaneamente, que às vezes chegava a quatro, para só então 
confrontar os níveis descritivos com ele. Sendo assim, a análise estatística seria por demais conservadora caso este último 
fosse menor. Além disso, como o número de comparações variou de situação para situação, o nível descritivo necessário 
para refutar as hipóteses verificadas também o fez. É assim que, mais adiante, o leitor encontrará casos em que, por 
exemplo, um nível descritivo de cerca de 0,03 foi suficiente para refutar uma hipótese, e casos em que não o foi. 
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Tabela 1 - Resultados brutos, médias e desvios padrão do grupo de controle nos testes 
realizados nas avaliações inicial e final. 

PARTICI- Avaliação Reavaliação 
PANTE Ansie// Atitude Vivaci// Controle Ansie// Atitude Vivaci// Controle

1 33 101 49 18 32 105 43 16 
2 80 96 61 18 76 97 88 18 
3 81 97 63 17 51 110 43 18 
4 121 104 67 10 142 101 94 6 
5 68 97 73 8 88 93 85 11 
6 87 88 93 14 127 85 92 17 
7 103 102 61 12 130 100 47 18 
8 107 107 53 10 123 94 147 13 
9 70 101 55 16 96 103 88 18 
10 117 97 110 12 102 93 113 15 
11 112 97 72 11 100 96 83 11 
12 67 103 83 14 68 100 53 11 
13 114 111 42 15 122 108 44 15 
14 107 97 107 10 113 88 97 12 
15 121 86 71 10 94 93 71 10 
16 69 102 79 11 72 99 82 16 
17 120 107 60 12 88 100 66 18 
18 47 101 112 11 61 95 97 13 
19 57 107 50 18 57 104 53 18 
20 76 99 40 16 79 107 40 18 
21 127 91 38 16 110 114 54 14 
22 43 99 43 17 58 102 45 18 
23 35 96 65 15 34 94 94 11 
24 138 89 127 8 148 94 89 8 
25 83 110 83 16 124 100 54 11 
26 67 79 109 13 73 80 99 14 
27 75 96 80 16 96 104 94 16 
28 113 102 89 12 122 92 103 15 
29 132 105 65 12 158 118 104 12 
30 67 88 103 12 111 98 95 11 
31 73 92 88 10 64 86 94 6 
32 48 116 35 13 19 101 95 17 
33 37 80 82 17 52 90 82 18 
34 103 92 56 11 115 98 65 15 
35 40 102 92 12 45 103 84 13 
36 76 104 67 9 78 112 107 8 
37 33 98 83 13 44 83 85 9 
38 67 106 58 12 71 104 76 11 
39 106 84 64 11 108 82 83 11 
40 94 100 93 12 88 100 98 12 
41 131 104 47 11 101 92 53 13 
42 145 95 72 13 154 92 56 13 
43 61 105 65 17 51 105 52 17 
44 34 109 62 17 45 114 54 18 
45 137 111 58 15 132 105 51 15 
46 17 112 58 18 1 117 44 18 
47 89 97 101 12 100 83 77 9 
48 84 108 62 18 78 110 53 17 
49 57 106 52 13 83 98 40 12 
50 36 96 59 17 47 94 43 18 

média 82,10 99,44 71,14 13,42 86,62 98,72 74,98 13,84 
D.P. 33,57 8,18 21,55 2,92 36,09 9,08 24,32 3,51 
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Por outro lado, pode-se perceber, na Figura 2, que a faixa de resultados de 
maior freqüência relativa, na avaliação, foi a de valores médios (64-95 pontos), enquanto na 
reavaliação foi a de médio-superiores (96-126 pontos). Entretanto, é preciso levar em conta 
que a freqüência relativa dos médios continuou quase tão alta quanto a destes últimos, não 
sendo as curvas de distribuição de antes e depois do tratamento, em seu aspecto geral, muito 
diferentes. Eis porque essa diferença de distribuição não apresentou quase nenhum impacto 
nas médias desses resultados. 
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Figura 2 - Freqüências relativas das diferentes faixas de resultados do grupo de controle no 
teste de ansiedade, nas avaliações inicial e final. 

Tomando-se agora as notas individuais, a Tabela 2 mostra que 32 delas 
aumentaram em média 14,88 pontos, uma permaneceu a mesma e 17 diminuíram em média 
14,71 pontos na fase de reteste. A freqüência de aumentos foi, portanto, quase duas vezes 
maior que a de diminuições, o que parece algo relevante. Apesar disso, esse fato também não 
teve grande repercussão no resultado médio, uma vez que os aumentos não foram 
proporcionalmente muito grandes com relação aos resultados (tomando o resultado médio da 
avaliação [82,10 pontos] como parâmetro de referência, verifica-se que tanto a média de 
aumentos como a de diminuições ficaram em torno de 18% do mesmo). Dessa forma, a 
relevância de sua maior freqüência parece questionável. Como quer que seja, ficou-me a 
impressão de que, embora a elevação dos resultados não pareça ter sido muito sensível em 
termos de seu montante, talvez o tenha, ao menos em pequena medida, relativamente à sua 
freqüência. 
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Tabela 2 - Freqüências e médias de aumentos e diminuições dos resultados de ansiedade 
dos três grupos. 

 Controle Client. s/ trab. paral. Client. c/ trab. paral. 
No de aumentos 32 5 1 
Aumento médio 14,88 12,60 3,00 
No de diminuições 17 15 10 
Diminuição média 14,71 24,40 36,90 
No de resultados iguais 1 1 0 

Já os dados a respeito de eventuais ligações entre mudanças da medida de 
ansiedade e as notas iniciais dos testes são apresentados na Tabela 3 e Figuras 3, 4, 5 e 6. 
Nelas dividi o grupo de controle nas suas metades com maiores e menores notas iniciais 
nesses testes. Pode-se observar, na tabela, as médias de alteração da medida de ansiedade 
desses subgrupos e, nas figuras, as freqüências relativas de seus integrantes nas diferentes 
faixas de valores dessa alteração. O exame da tabela permite constatar, em primeiro lugar, que 
no referente a todos os testes que utilizei, as médias das pessoas com maiores e menores notas 
não apresentaram diferenças importantes. Apesar de, no relativo aos testes de ansiedade e 
vivacidade, ter havido grandes diferenças em termos proporcionais, essas diferenças, em 
valores absolutos, foram reduzidas (uma vez que os montantes de todas as médias de alteração 
foram bastante pequenos em comparação com os dos resultados propriamente ditos, à 
semelhança do que expus no parágrafo anterior). E algo do mesmo gênero ocorreu com as 
freqüências relativas que se pode observar nas figuras supracitadas. Tais freqüências foram 
bastante semelhantes no que toca a todos os testes. Sendo assim, a ausência de qualquer tipo 
de relação entre mudança na medida de ansiedade e as notas iniciais dos testes, já indicada 
pela análise inferencial, fica ainda mais evidente. 

Tabela 3 - Redução média dos resultados de ansiedade das pessoas do grupo de controle 
com maiores e menores resultados iniciais nos diferentes testes.6 

 An
siedade 

Ati
tude 

Vi
vacidade 

Co
ntrole 

Maiores 
resultados 

-
2,16 

-
4,44 

-
8,40 

-
4,76 

Menores 
resultados 

-
6,88 

-
4,60 

-
0,64 

-
4,28 

 

                                                 
6   Os valores desta tabela são todos negativos porque referem-se, na realidade, a aumentos e não a reduções dos referidos 

resultados. A tabela foi construída desta forma simplesmente para seguir o mesmo padrão das dos grupos da clientela, em 
que os valores correspondem realmente a reduções da medida analisada. 
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Figura 3 - Freqüências relativas das diferentes faixas de redução das medidas de 
ansiedade das pessoas do grupo de controle com maiores menores resultados na avaliação 
inicial da mesma.7 
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Figura 4 - Freqüências relativas das diferentes faixas de redução das medidas de 
ansiedade das pessoas do grupo de controle com maiores e menores resultados na 
avaliação inicial de atitude frente ao imaginário. 

                                                 
7   Os valores negativos que aparecem na linha horizontal correspondem, nesta figura e nas subseqüentes do mesmo 

gênero, a aumentos de resultado (à semelhança do corrido na Tabela 3). 
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Figura 5 - Freqüências relativas das diferentes faixas de redução das medidas de 
ansiedade das pessoas do grupo de controle com maiores e menores resultados na 
avaliação inicial de vivacidade de imagens. 

Resumo 

A maioria dos indícios, e os mais importantes dentre eles, apontam para a 
inexistência de mudanças relevantes nos resultados de ansiedade do grupo de controle. Seu 
aumento médio, por ser tão modesto, provavelmente foi casual, e seu grau de dispersão pouco 
se alterou. Houve também relativa semelhança entre suas curvas de freqüência 
correspondentes às avaliações inicial e final (Figura 2). Não se observou, ainda, qualquer 
ligação palpável entre a avaliação inicial dos quatro testes e eventuais alterações desses 
resultados. E, mais importante que tudo, a regressão múltipla também não detectou nada 
significativo sobre o assunto. 

O único aspecto que julguei um pouco divergente, nesse quadro geral, foi a 
freqüência maior de aumentos que de diminuições das notas de ansiedade. Se o teste em 
questão for realmente, como parece, uma medida fidedigna, essa elevação dos resultados de 
64% das pessoas na reavaliação (32 em 50), pode ter refletido, embora a chance disso seja 
reduzida, uma certa intensificação de sua ansiedade (neste caso pequena demais para ser 
detectada pela análise inferencial que, conforme já disse, não foi muito sensível). E tal 
intensificação talvez tenha sido provocada pela proximidade da reavaliação com épocas de 
provas e exames finais, o que não ocorria com a avaliação inicial. Como quer que seja, as 
chances de que o maior número de aumentos tenha ocorrido por acaso são maiores. Desse 
modo, é mais provável que não tenha havido efeitos importantes de retestagem ou quaisquer 
outros a que o grupo em questão pudesse estar submetido. 
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Figura 6 - Freqüências relativas das diferentes faixas de redução das medidas de 
ansiedade das pessoas do grupo de controle com maiores e menores resultados na 
avaliação inicial de controle sobre imagens. 

 
Verificações acerca da clientela sem trabalho paralelo 

Para a clientela sem trabalho paralelo, a utilização da regressão múltipla 
revelou que a equação que melhor caracterizava as relações entre variáveis era: 

Ansie//f= 22,10 + 0,63.Ansie//i, 
com um coeficiente de determinação igual a 37,1%, que indica uma relação 

moderada entre as mesmas8. 

Isso quer dizer que a única medida ligada, moderadamente, a uma eventual 
redução da de ansiedade foi a da própria ansiedade inicial (p=0,006). Neste caso, se o 
tratamento terapêutico não houvesse resultado em diminuição dessa medida, então o 
intercepto do modelo de regressão proposto (22,10) não deveria ser significativamente 
diferente de zero e o coeficiente angular (0,63) significativamente menor que um. E os 
resultados das verificações a esse respeito foram que, embora o intercepto não fosse, de fato, 
significativamente diferente de zero (p=0,264), o coeficiente angular era menor que um 
(p=0,031). 

Disso pode-se tirar duas conclusões: 
• O tratamento diminuiu a medida de ansiedade neste grupo (Mais especificamente, uma 

pessoa que tivesse obtido nota inicial no valor de 100 pontos, por exemplo, teria como 
valor médio esperado, para a nota final, 85,10 [22,10 + 0,63.100] pontos). 

• Quanto maior a nota inicial de ansiedade maior a redução esperada na mesma (Mais 
precisamente, para cada ponto a mais, nessa nota, que uma pessoa tivesse obtido em 
comparação com outra, sua redução posterior da mesma seria, em média, 0,37 pontos 
maior [cada ponto inicial a mais correspondia a um aumento médio de apenas 0,63 pontos 
na medida final, ou seja, a redução que mencionei]) 

                                                 
8   O coeficiente de determinação indica a porcentagem de variação da variável dependente (lado esquerdo da equação) que 

é explicada pela(s) independente(s) (lado direito da equação). Neste caso, indica que 37,1% da variação da medida final 
de ansiedade era explicada por sua medida inicial. 
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Além do que expus acima, a prova de regressão indicou que a medida inicial de 
controle sobre imagens esteve perto de ser considerada significativa (p=0,032)9. Dessa forma, 
parece-me cabível, nas presentes circunstâncias, ao menos especular que ela efetivamente 
teria sido significativa caso a amostra que estudei houvesse sido maior, o que aumentaria a 
sensibilidade da análise. Sendo assim, fica ainda aberta uma razoável possibilidade de o grau 
de controle sobre imagens influenciar o sucesso de um tratamento como o que empreguei. 

Em termos descritivos, uma primeira observação que pode ser feita, 
consultando a Tabela 4, é a de que a média da avaliação inicial de ansiedade deste grupo foi 
15% maior que a final (98,33 contra 83,90), o que é coerente com a redução significativa 
desses resultados indicada pela análise inferencial. Por outro lado, os desvios padrão de teste 
(28,87) e reteste (29,78) foram bastante semelhantes, não havendo diferenças palpáveis em 
termos do grau de dispersão dos resultados antes e após o tratamento, apesar de as pessoas 
com maiores notas iniciais de ansiedade terem apresentado redução também maior da 
mesma10. 

Tabela 4 - Resultados brutos, médias e desvios padrão da clientela sem trabalho paralelo 
nos testes realizados nas avaliações inicial e final. 

PARTICI- Avaliação Reavaliação 
PANTE Ansie// Atitude Vivaci// Controle Ansie// Atitude Vivaci// Controle

1 87 85 80 15 72 86 77 15 
2 100 111 87 7 96 115 anul. 13 
3 75 101 71 12 73 106 60 12 
4 65 102 40 18 63 108 35 18 
5 89 106 53 12 110 104 60 12 
6 116 105 79 9 86 115 95 13 
7 38 105 69 15 56 102 45 18 
8 101 78 100 12 109 77 68 12 
9 87 89 57 16 71 92 70 18 
10 116 96 75 8 104 98 68 13 
11 157 100 48 18 137 98 52 18 
12 126 101 70 15 43 104 anul. 17 
13 57 105 98 9 71 94 95 11 
14 130 94 95 11 125 93 66 13 
15 63 106 52 18 40 105 50 15 
16 101 101 47 14 101 101 75 14 
17 136 87 69 5 138 81 75 5 
18 102 96 82 9 92 97 79 12 
19 120 102 46 18 80 101 41 18 
20 112 101 70 13 48 103 44 15 
21 87 111 59 11 47 116 49 14 

média 98,33 99,14 68,90 12,62 83,90 99,81 63,37 14,10 
D.P. 28,87 8,52 17,77 3,89 29,78 10,32 17,24 3,18 

 

                                                 
9   Nesta situação não se pôde aceitar um tal nível como significativo uma vez que estavam envolvidas quatro comparações 

simultâneas, o que levou, conforme já disse, à aplicação do fator de correção. Sendo necessário, nesse caso, multiplicar o 
nível descritivo por quatro, só seria possível sua aceitação se fosse menor que 0,025 (um nível igual a 0,032 multiplicado 
por quatro [ 0,128] já ultrapassa o nível de significância de 10% [0,10] adotado como referência).  

10   Conquanto fosse de se esperar que, havendo redução maior das notas maiores, a homogeneidade aumentasse, deve-se 
levar em conta que a relação entre medida inicial de ansiedade e sua redução posterior não era intensa (foi, conforme 
disse, moderada), e que o aumento de redução esperado para o aumento dessa medida não era muito grande (0,37 para 
cada ponto). 
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Outra verificação que se pode fazer, desta feita através da Figura 7, é a de que 
enquanto na avaliação inicial houve uma maior concentração de resultados de ansiedade no 
segmento médio-superior, na final ocorreu uma distribuição bem mais igualitária entre os 
segmentos médio-inferior, médio e médio-superior. Essa mudança indica que a redução da 
média não foi devida à ocorrência de casos isolados de grande diminuição das notas. Numa tal 
situação, a comparação entre as freqüências relativas das diferentes faixas de resultados, na 
avaliação inicial e na reavaliação, não traria indicativos claros de aumento da quantidade dos 
mais baixos e diminuição dos mais altos. Havendo, todavia, tais indicativos, como no presente 
caso, é possível dizer que a diminuição da média estava ligada a uma alteração mais global da 
amostra, o que dá maior representatividade a essa diminuição11. 
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Figura 7 - Freqüências relativas das diferentes faixas de resultados da clientela sem 
trabalho paralelo no teste de ansiedade, nas avaliações inicial e final. 

Passando agora para as freqüências de aumentos e diminuições dos resultados, 
a Tabela 2 mostra que, se por um lado 15 deles diminuíram numa média de 24,40 pontos, 
apenas cinco aumentaram numa de 12,60 pontos e um permaneceu igual. Dessa forma houve 

                                                 
11   Talvez seja bom lembrar, nesse momento, que o que permite, a partir de uma amostra, tirar conclusões a respeito da 

população de que ela faz parte, é exatamente seu comportamento mais global. Isso porque supõe-se que seja a amostra 
como um todo, e não casos individuais mais raros dentre os que a compõem, que represente a população. Casos como 
esses geralmente têm pouca repercussão nas características globais de uma população ampla, muito embora possam 
exercer influência considerável numa amostra, principalmente se ela for relativamente pequena como as deste estudo 
(nelas, bastariam poucas pessoas com notas inusitadamente altas ou baixas para gerar aumento ou diminuição visível da 
média). É nesse sentido que o fato de um indício poder ser atribuído ao comportamento global de um dos grupos 
analisados, e não a apenas alguns de seus elementos, o torna mais confiável. 
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três vezes mais diminuições que aumentos, e elas apresentaram tamanho médio duas vezes 
maior que 
estes. Isso, novamente, constituiu evidência de que a diminuição que pode ser observada no 
resultado médio após o tratamento foi gerada por um fenômeno genérico e, portanto, mais 
representativo relativamente à população de que a amostra foi tirada12. 

E quanto às relações entre redução da medida de ansiedade e notas iniciais dos 
testes, elas podem ser observadas na Tabela 5 e nas Figuras 8, 9, 10 e 11, nas quais considerei 
as 10 pessoas com maiores dessas notas e as 10 com menores. Uma primeira constatação que 
se pode fazer, observando a tabela, é a de que, enquanto as médias das reduções das pessoas 
com maiores e menores valores iniciais de atitude e vivacidade foram bastante semelhantes 
entre si, as das pessoas melhor colocadas nos testes de ansiedade e controle foram bem 
maiores que as das pior colocadas. Isso confirma as deduções tiradas a partir da análise 
inferencial, mostrando claramente que quanto maior a colocação inicial nesses dois últimos 
testes, maior a redução da medida de ansiedade. 

Tabela 5 - Redução média dos resultados de ansiedade das pessoas da clientela sem 
trabalho paralelo com maiores e menores resultados iniciais nos diferentes testes. 

 An
siedade 

Ati
tude 

Vi
vacidade 

Co
ntrole 

Maiores 
resultados 

26,
20 

15,
00 

12,
00 

24,
50 

Menores 
resultados 

4,9
0 

15,
30 

10,
00 

6,6
0 
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Figura 8 - Freqüências relativas das diferentes faixas de redução das medidas de 
ansiedade das pessoas da clientela sem trabalho paralelo com maiores e menores 
resultados na avaliação inicial da mesma. 

                                                 
12  A rigor não seria necessário realizar todas essas verificações e argumentações em favor da redução de ansiedade, uma 

vez que a análise inferencial já a confirmou. Como quer que seja, sendo a análise estatística sempre uma questão de 
probabilidade maior ou menor de se incorrer em erro, acredito ser pertinente explorar todos os aspectos possíveis dos 
dados como forma de obter o máximo de evidência possível em favor das conclusões a que se chegou. Isso tendo em 
vista que, embora sempre haja o risco de que um fator casual não percebido invalide o valor dessas conclusões, o fato de, 
em vários aspectos, a amostra apontar indícios na mesma direção, ao menos garante um mínimo de risco de erro. 
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Já no referente à ligação entre a nota inicial de ansiedade e sua posterior 
redução pode-se fazer, ainda, agora inspecionando a Figura 8, uma outra constatação: 
enquanto nas duas faixas inferiores dessa redução o grupo com menores resultados iniciais 
apresentou freqüências relativas mais elevadas que o com maiores, nas três faixas superiores 
ocorreu quase o inverso, 
pois o grupo com maiores resultados apresentou freqüências mais altas em duas delas e houve 
empate em uma. Embora as diferenças entre as freqüências dos grupos não tenham sido, em 
nenhum dos patamares da figura, elevadas, é visível que o número de grandes reduções da 
medida de ansiedade foi maior no grupo em que ela era inicialmente maior, e o de pequenas 
maior no outro grupo. Tal permite constatar, também nesse caso, que a média mais elevada 
obtida pelo grupo com maiores resultados iniciais não se deveu ao efeito de valores isolados, 
mas sim a um fenômeno mais genérico e significativo. 

A seguir, a Figura 9 mostra que, no que concerne às influências da nota inicial 
de atitude sobre a redução da de ansiedade, as médias de ambos os grupos, que foram 
praticamente idênticas, não refletiram, na realidade, um comportamento muito semelhante da 
parte de ambos (enquanto houve empate entre eles em duas faixas de freqüência, ocorreram 
diferenças perceptíveis nas três outras). Tais diferenças mostram que o grupo com maiores 
resultados apresentou reduções mais heterogêneas que as do com menores: enquanto neste 
houve grande porcentagem de reduções medianas, naquele elas apresentaram-se mais 
distribuídas por suas diversas faixas. Como quer que seja, não me parece possível depreender 
disso qualquer relação que faça sentido entre as medidas de atitude e redução das de 
ansiedade. Seria implausível supor que uma atitude melhor levasse algumas pessoas a um 
grande sucesso no tratamento e outras a um reduzido, enquanto uma atitude pior acarretasse 
um grau de sucesso, em geral, mediano. Sendo assim, o fenômeno deve ter sido casual, o que 
não contradiz o já concluído quanto à inexistência de relações importantes entre as variáveis 
analisadas. 
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Figura 9 - Freqüências relativas das diferentes faixas de redução das medidas de 
ansiedade das pessoas da clientela sem trabalho paralelo com maiores e menores 
resultados na avaliação inicial de atitude frente ao imaginário. 

E o mesmo que se pôde observar na Figura 9 pode também ser constatado, de 
maneira mais discreta, na Figura 10. Novamente as médias dos grupos, que foram bastante 
semelhantes, não estavam ligadas a um comportamento muito similar em termos de 
freqüências. E mais uma vez, apesar disso, as diferenças entre as distribuições de freqüência 
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dos dois grupos não apresentaram sentido claro. Nesta oportunidade, contudo, tais 
distribuições foram mais similares que no caso anterior, o que torna bastante verossímil a 
conclusão de que suas diferenças deveram-se a fatores casuais. Portanto, não há indícios 
palpáveis da existência de relações relevantes entre nota inicial de vivacidade e redução da de 
ansiedade. 

Por fim, também o mesmo que expus com respeito à Figura 8 aplica-se à 
apreciação da Figura 11, já que ambas são exatamente iguais: a diferença entre as médias 
relaciona-se a um comportamento de teor mais grupal e não a casos isolados, uma vez que as 
freqüências relativas de um dos grupos se concentram mais nos segmentos inferiores de 
redução da medida de ansiedade e as do outro nos superiores. Sendo assim, também desta 
feita a figura em questão reforça as conclusões tiradas a partir das médias. 
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Figura 10 - Freqüências relativas das diferentes faixas de redução das medidas de 
ansiedade das pessoas da clientela sem trabalho paralelo com maiores e menores 
resultados na avaliação inicial de vivacidade de imagens. 
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Figura 11 - Freqüências relativas das diferentes faixas de redução das medidas de 
ansiedade das pessoas da clientela sem trabalho paralelo com maiores e menores 
resultados na avaliação inicial de controle sobre imagens. 
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Resumo 

Os indícios que apontei na análise descritiva são coerentes com as constatações 
da inferencial. Ambas as análises indicam uma redução da medida de ansiedade, bem como 
uma relação entre seu valor inicial e o montante dessa redução (quanto maior o valor inicial 
maior a redução). Além disso, embora a análise inferencial, dentro dos parâmetros adotados 
para tanto, não tenha chegado a confirmar a existência de relações entre a nota inicial de 
controle de imagens e a redução da de ansiedade, propiciou indicativos também nesse sentido. 
Estes, por sua vez, são coerentes com os obtidos na análise descritiva, o que permite supor 
que quanto maior a nota inicial de controle maior tenha sido a redução da de ansiedade. 
Finalmente, nenhuma das duas análises mostrou quaisquer relações entre as notas iniciais de 
atitude e vivacidade e a redução da de ansiedade. A conclusão geral a que se pode chegar, 
portanto, é a de que, neste grupo da clientela, houve redução da medida de ansiedade 
associada à nota inicial da mesma, e com possibilidade de também estar ligada à nota inicial 
de controle sobre imagens. 

 

Verificações acerca da clientela com trabalho paralelo 

No tocante a esse grupo, em termos de análise inferencial, a equação a que se 
chegou era: 

Ansie//f = 248,00 + 0,27.Ansie//i - 2,20.Atitudei, 

sendo o coeficiente de determinação igual a 52,8%, indicativo de uma relação 
de intensidade razoavelmente forte entre as variáveis. 

Neste caso, a única medida inicial ligada, e de maneira relativamente intensa, à 
redução da de ansiedade, foi a de atitude frente a imagens (p=0,004)13. 

Dessa forma, novamente são duas as conclusões a que se pode chegar: 
• O tratamento reduziu a medida de ansiedade. 
• Quanto maior a medida inicial de atitude frente a imagens, maior essa redução 

(Especificamente, para cada ponto a mais, na nota de atitude, que um indivíduo tivesse 
obtido em comparação com outro com medida inicial de ansiedade igual à sua, a redução 
desta última seria, em média, 2,2 pontos maior). 

Relativamente à análise descritiva, uma primeira observação que pode ser feita, 
através da Tabela 6, é a de que a média dos resultados do teste de ansiedade sofreu uma 
redução de 34%( de 98,82 para 65,55), a maior dos três grupos. Tal fato, novamente neste 
caso, vai ao encontro da conclusão da análise inferencial a respeito do caráter significativo da 
redução dessa medida. Já os desvios padrão, também nesta oportunidade, não se alteraram 
muito (de 33,70 para 30,33), o que demonstra que não ocorreram modificações relevantes em 
termos do grau de dispersão dos resultados. 

                                                 
13  A de ansiedade inicial foi mantida no modelo não porque fosse significativa, mas porque o interesse da pesquisa foi o 

de constatar relações entre redução dessa medida e as iniciais de todos os testes. Caso ela fosse excluída as relações 
estariam ligadas à nota de ansiedade final e não à redução da medida em pauta, o que não teria sentido para este trabalho. 
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Tabela 6 - Resultados brutos, médias e desvios padrão da clientela com trabalho paralelo 
nos testes realizados nas avaliações inicial e final. 

PARTICI- Avaliação Reavaliação 
PANTE Ansie// Atitude Vivaci// Controle Ansie// Atitude Vivaci// Controle

1 151 84 86 9 64 101 85 11 
2 105 99 64 15 41 99 58 16 
3 113 90 62 15 91 102 52 15 
4 50 94 66 11 48 96 61 14 
5 97 97 84 12 51 92 102 12 
6 110 93 71 15 63 97 68 18 
7 152 85 74 14 142 90 49 18 
8 79 108 45 18 35 112 46 18 
9 70 97 64 16 73 101 66 18 
10 56 98 76 15 42 104 73 15 
11 104 97 58 17 71 100 56 15 

média 98,82 94,73 68,18 14,27 65,55 99,45 65,09 15,45 
D.P. 33,70 6,75 11,79 2,65 30,33 5,94 16,66 2,47 

Observando agora a Figura 12, pode-se verificar que, enquanto na avaliação 
inicial houve uma concentração de resultados destacadamente maior na faixa médio- 
superior, na final quase todos foram encontrados nos patamares médio-inferior e médio. Da 
mesma forma que no referente à clientela sem trabalho paralelo, isso indica que a diferença 
entre as médias inicial e final foi gerada por um comportamento mais global do grupo, o que 
faz dela um evento mais claramente significativo. 
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Figura 12 - Freqüências relativas das diferentes faixas de resultados da clientela com 
trabalho paralelo no teste de ansiedade, nas avaliações inicial e final. 
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Além disso, como se pode verificar na Tabela 2, enquanto 10 dos resultados 
deste grupo diminuíram numa média de 36,90 pontos, apenas um aumentou três pontos, 
evidência absolutamente indiscutível da redução da medida de ansiedade. 

Passando agora às relações entre essa redução e as avaliações iniciais dos 
testes, fiz uma comparação entre as cinco pessoas com melhores dessas avaliações e as cinco 
com piores nas Tabela 7 e Figuras 13, 14, 15 e 16. Através delas não é possível, entretanto, 
verificar relações claras entre o aspecto descritivo e o inferencial da análise. Uma provável 
explicação para tanto reside no fato de que, ao se dividir este grupo da clientela nas metades 
com maiores e menores resultados, os subgrupos formados ficaram muito pequenos, o que 
tornou bastante precária sua organização em gráficos de freqüência e tabelas de médias 
simples. Sendo assim pequenos, suas médias sofreram muita influência de resultados 
individuais. E, além disso, distribuir apenas cinco resultados entre cinco níveis de um gráfico 
de porcentagens podia ser, obviamente, muito enganoso. 

Dessa forma, embora a análise inferencial não tenha sido tão prejudicada pelo 
tamanho reduzido do presente grupo (tendo em vista a distribuição normal dos resultados do 
mesmo e também que não houve necessidade de dividi-lo em dois para realizar tal análise), 
esse tamanho levou à observação de indícios duvidosos na análise descritiva. Uma delas 
consistiu em poder-se observar, na Tabela 7, que a diferença entre as médias de redução da 
nota de ansiedade dos subgrupos com maiores e menores resultados de atitude aparentemente 
não foi relevante, enquanto as existentes dentre as médias dos subgrupos com maiores e 
menores resultados de ansiedade e controle pareceram sê-lo. E na análise inferencial ocorreu 
o oposto, pois apenas a medida inicial de atitude mostrou-se significativamente relacionada à 
redução da de ansiedade. 

Tabela 7 - Redução média dos resultados de ansiedade das pessoas da clientela com 
trabalho paralelo com maiores e menores resultados iniciais nos diferentes testes. 

 An
siedade 

Ati
tude 

Vi
vacidade 

Co
ntrole 

Maiores 
resultados 

46,
00 

30,
40 

40,
80 

27,
00 

Menores 
resultados 

20,
60 

33,
60 

32,
00 

41,
80 

 
Neste caso, uma possível explicação pode estar no efeito que já mencionei de 

resultados individuais sobre as médias. Se, por exemplo, a pessoa com maior redução da 
medida de ansiedade do subgrupo de menores notas iniciais de atitude estivesse no subgrupo 
de maiores notas iniciais de atitude, e em seu lugar aparecesse a pessoa com redução 
intermediária da medida de ansiedade deste último, as médias, em vez de 30,40 e 33,60 
seriam, respectivamente, 41,20 e 22,80. Dessa maneira, uma diferença de 3,20 pontos passaria 
para 18,40, aparentemente muito mais relevante. E se a mesma mudança ocorresse nos 
subgrupos formados a partir das notas iniciais de controle sobre imagens, em vez de 27,00 e 
41,80, as médias seriam 37,80 e 31,00, que não mostram diferenças muito relevantes entre si. 
Por fim, se a participante com maior redução da medida de ansiedade do subgrupo com 
maiores notas iniciais da mesma trocasse de posição com a que apresentou redução 
intermediária no outro subgrupo, em vez das médias 46,00 e 20,60, ter-se-ia 31,4 e 35,2, que 
novamente não parecem muito diferentes. Como se pode observar, com apenas uma troca de 
posições em cada situação, a tabela apresentar-se-ia perfeitamente coerente com os resultados 
da análise inferencial. E isso indica que, de fato, reduções individuais da medida de ansiedade 
podem ter influenciado demasiadamente as médias dessa redução. 
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Figura 13 - Freqüências relativas das diferentes faixas de redução das medidas de 
ansiedade das pessoas da clientela com trabalho paralelo com maiores e menores 
resultados na avaliação inicial da mesma. 

E a influência de medidas isoladas também existia nas distribuições de 
freqüências (Figuras 13, 14, 15 e 16), já que cada uma dessas medidas correspondia a 20% de 
variação numa determinada faixa de resultados. Por exemplo, na Figura 14, referente à nota 
de atitude, em que as freqüências relativas de ambos os grupos eram idênticas, bastaria 
ocorrer uma única permuta, do gênero que expus acima, entre os subgrupos analisados, para 
que as curvas ficassem visivelmente diferentes. Sendo assim, optei por não considerar 
seriamente quaisquer indicativos obtidos nesta parte da análise descritiva. 
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Figura 14 - Freqüências relativas das diferentes faixas de redução das medidas de 
ansiedade das pessoas da clientela com trabalho paralelo com maiores e menores 
resultados na avaliação inicial de atitude frente ao imaginário. 
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Figura 15 - Freqüências relativas das diferentes faixas de redução das medidas de 
ansiedade das pessoas da clientela com trabalho paralelo com maiores e menores 
resultados na avaliação inicial de vivacidade de imagens. 

Resumo 

Para este grupo, uma das conclusões tiradas a partir da análise inferencial foi 
ratificada pela descritiva e a outra não. A primeira foi a relativa à diminuição da medida de 
ansiedade; não poderia ser mais cabal sua evidência. E a segunda foi a ligada à relação entre a 
medida de atitude inicial e a redução da de ansiedade, de que não há indícios na tabela e nos 
gráficos examinados, embora tenha sido constatada na análise inferencial. Não se deve 
esquecer, no entanto, que, nesta última situação, a conclusão da análise inferencial foi mais 
confiável. A avaliação descritiva das relações entre notas iniciais dos testes e redução da de 
ansiedade foi bastante problemática, dado o reduzido tamanho das subdivisões do grupo 
analisado que foram comparadas entre si. Pode-se dizer, mesmo, que só foi possível uma 
análise descritiva minimamente válida nas situações em que não houve necessidade de que tal 
grupo fosse subdivido. Possuindo apenas 11 pessoas, já era pequeno para se fazer uma boa 
análise em termos de médias simples e freqüências, mesmo que tomado como um todo; e 
quando foi necessário separá-lo em grupos de cinco integrantes, tal análise ficou praticamente 
inviabilizada. 
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Figura 16 - Freqüências relativas das diferentes faixas de redução das medidas de 
ansiedade das pessoas da clientela com trabalho paralelo com maiores e menores 
resultados na avaliação inicial de controle sobre imagens. 

 
Apreciação geral 

Os resultados gerais desta seção, de maneira resumida, foram: 

1. O grupo de controle não apresentou, em nenhuma das duas análises, indícios importantes 
tanto de relações entre notas iniciais dos testes e redução da de ansiedade, como, 
inclusive, da existência de uma tal redução. A avaliação descritiva mostrou apenas 
indicativos tênues de uma pequena elevação, e não redução, da medida de ansiedade. 

2. A clientela sem trabalho paralelo não só exibiu claras evidências, em ambas as análises, 
de redução da medida de ansiedade, como também de que, quanto maior a nota inicial da 
mesma, maior essa redução. Além disso, a análise descritiva indicou, ainda, que quanto 
maior a nota inicial de controle sobre imagens, maior a redução da de ansiedade, o que por 
pouco não foi também confirmado pela inferencial. 

3. A clientela com trabalho paralelo também apresentou, tanto na parte inferencial como na 
descritiva, evidências indiscutíveis de redução da medida de ansiedade. Em seu caso, 
todavia, tal redução mostrou-se associada exclusivamente à nota inicial de atitude (quanto 
maior esta maior tal redução). 

Face a essas constatações, uma primeira conclusão que acredito que se possa 
tirar, uma vez que ambos os grupos da clientela apresentaram redução da medida de ansiedade 
e o grupo de controle não, é que tal redução foi provocada pelo tratamento. Se quaisquer 
outros fatores além dele (como, por exemplo, um efeito de retestagem), a houvessem 
provocado, ela haveria também ocorrido no grupo de controle. Apesar de não se poder afirmar 
que ele apresentasse características idênticas às da clientela, elas eram suficiente homogêneas, 
tendo em vista os propósitos deste estudo, para que se possa concluir com segurança o acima 
exposto. 

Ademais, uma vez que a redução em pauta foi visivelmente maior na clientela 
com trabalho paralelo, imagino, embora não se tenha feito uma tal averiguação na análise 
inferencial, que a associação desse tipo de trabalho com o tratamento talvez tenha 
potencializado os efeitos do mesmo, ou se acumulado a eles. 
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Portanto, supondo-se confiáveis as notas dos testes, deduz-se que o 
atendimento, de fato, diminuiu a ansiedade das pessoas em geral e, talvez mais intensamente, 
a daquelas que realizaram outros trabalhos simultâneos de teor semelhante. E se as amostras 
que estudei tiverem sido suficientemente representativas da população de que se originaram, 
tem-se, ainda, que uma estratégia terapêutica como a que empreguei é eficiente para reduzir a 
ansiedade das pessoas dessa população, tanto mais se for associada a outros trabalhos 
congêneres.  

Em minha opinião parece também plausível imaginar, em termos mais 
especulativos já que seu número de integrantes foi relativamente pequeno, que o grupo de 
controle espelhou o padrão normal de ansiedade do tipo de população que pesquisei. Isso 
porque, sendo formado indiscriminadamente a partir de duas turmas de universitários, 
envolveu pessoas com e sem problemas dessa ordem. 

A partir de uma tal suposição, pode-se tomar seus resultados como parâmetros 
de referência para avaliar os da clientela. Tendo isso em mente, observe-se que, na avaliação 
inicial, ambos os grupos da clientela, cujos níveis médios de ansiedade foram praticamente 
iguais, apresentaram-nos aproximadamente 20% mais altos que os do grupo de controle. Isso, 
portanto, indicaria que a ansiedade inicial desses grupos estava um pouco acima do normal. Já 
no referente à reavaliação, pode-se verificar que, enquanto a clientela sem trabalho paralelo 
apresentou grau de ansiedade praticamente igual ao do grupo de controle (apenas 3% menor 
que o dele), a com trabalho paralelo apresentou-o visivelmente inferior ao mesmo (24% mais 
baixo). 

Com base nisso é possível especular que, no final do tratamento, a ansiedade 
do primeiro grupo da clientela desceu para o nível da normalidade e a do segundo grupo 
abaixo do mesmo. Dessa forma, talvez se possa dizer que o tratamento, usado de maneira 
exclusiva, foi suficiente para levar as pessoas a evoluírem para um nível normal de ansiedade, 
enquanto que associado a outras formas de trabalho propiciou-lhes atingirem um patamar 
melhor que o da normalidade. 

Já no referente a relações entre as notas iniciais dos testes e a redução que 
mencionei acima, a única coisa que se pôde verificar de maneira inequívoca foi a ausência de 
ligação entre a nota de vivacidade e tal redução. Isso porque, no que diz respeito às demais 
notas, essas relações ocorreram de maneira diferente nos dois grupos da clientela: naquele 
sem trabalho paralelo houve evidência clara de que quanto maior a medida inicial de 
ansiedade maior a redução da mesma, além de indícios de que quanto maior a nota inicial de 
controle sobre imagens também maior essa redução; e na clientela com trabalho paralelo, 
verificou-se que quanto maior a nota inicial de atitude maior a redução em pauta, não havendo 
indícios claramente relevantes de qualquer outra relação. 

O fato de a maioria das relações acima não terem ocorrido igualmente em 
ambos os grupos traz dúvidas quanto a seu caráter genérico na população de que foi 
selecionada a amostra, não obstante algumas delas terem-se mostrado estatisticamente 
significativas. Desse modo, seu aparecimento nesta pesquisa talvez tenha sido um evento 
casual, ou então indicativo de que se dêem apenas em circunstâncias específicas. 

No entanto, é também cabível levantar a possibilidade de que não as relações 
observadas, mas as discrepâncias a seu respeito verificadas entre os grupos tenham ocorrido 
apenas por acaso. Deve-se levar em conta, no referente a isso, os tamanhos reduzidos desses 
grupos, o que implicou em a análise estatística ser relativamente vulnerável a fatores 
aleatórios. Sendo assim, os indícios levantados por essa análise podem não ter ficado mais 
evidentes devido às limitações da mesma, e não porque os fenômenos que sugeriram não 
tenham, de fato, ocorrido. 
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Por outro lado, há ainda uma outra explicação possível para a situação: os 
trabalhos paralelos realizados pelas pessoas de um dos grupos da clientela podem ter 
interferido nas relações em pauta, tornando sua análise mais complexa. Caso isso seja 
verdade, algumas possibilidades são as seguintes: 
• Conforme já coloquei, era de se esperar que um tratamento de recursos limitados, como o 

que conduzi, não permitisse um alto nível de resolução do problema de ansiedade. Dessa 
forma, como também já expliquei, as pessoas com menores notas iniciais de ansiedade 
deveriam apresentar uma menor redução da mesma, o que de fato ocorreu na clientela sem 
trabalho paralelo, que se submeteu exclusivamente a ele. No outro grupo, entretanto, o 
processo de intervenção foi mais amplo e intensivo (tratamento da pesquisa mais trabalhos 
paralelos), o que pode ter tornado possível uma resolução mais completa do problema em 
questão. Sendo assim, mesmo as pessoas com menor medida inicial de ansiedade 
poderiam obter uma redução mais sensível em sua avaliação posterior, deixando de haver 
relação entre essa medida e seu grau de diminuição após o tratamento. 

• A nota inicial de atitude só foi relevante no grupo com trabalho paralelo porque, neste 
grupo, como as pessoas tinham à disposição mais de um recurso terapêutico, talvez apenas 
aquelas com uma atitude melhor tenham apresentado um comprometimento maior com o 
tratamento da pesquisa. E isso pode tê-las levado a aproveitarem-no mais, aumentando 
assim seu grau de resolução do problema que avaliei. Já no referente ao grupo sem 
trabalho paralelo, pode ser que todas as suas participantes tenham-se empenhado 
igualmente em tirar proveito do atendimento, uma vez que não tinham outro recurso à 
disposição. 

• Já para entender porque a nota de controle sobre imagens se apresentou mais claramente 
relacionada à redução da de ansiedade do grupo sem trabalho paralelo, é preciso levar em 
conta que os trabalhos paralelos, provavelmente, também contribuíram para tal redução. 
Nesse caso, é também preciso ter em mente que, se um maior controle de imagens 
influenciou o sucesso do tratamento da pesquisa, isso não quer dizer que tenha feito o 
mesmo no referente aos trabalhos paralelos (já que nenhum deles era fundamentalmente 
baseado em imagens). Sendo assim, seu efeito sobre a melhora das participantes deve ter 
sido mais evidente no grupo em que ela foi função exclusiva do tratamento desta 
investigação. 

 
Conclusão: 
Tendo em mente o que expus nas páginas anteriores, pode-se dizer, em termos 

globais, que a investigação indicou claramente que: 
− o tratamento teve efeito em reduzir a medida de ansiedade das participantes; 
− esse efeito parece ter sido mais intenso nas pessoas que se submeteram, simultaneamente, 

a outras formas de intervenção;  
− não houve qualquer indício de relação entre a nota inicial de vivacidade de imagens e a 

redução da de ansiedade. 
Por outro lado, as relações das medidas iniciais de ansiedade, atitude e controle 

com essa redução não foram completamente elucidadas, pois ora ocorreram em um grupo e 
ora em outro. Conquanto haja explicações plausíveis para esse fato, seu caráter especulativo 
não permite uma conclusão segura a respeito do assunto. 
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Efeitos do tratamento sobre as medidas de comportamento relacionado a imagens 

Com o objetivo de verificar os efeitos em pauta foram feitos, na análise 
inferencial, três outros modelos de regressão, um para cada medida de comportamento frente 
a imagens. E a equação genérica utilizada para cada um dos três grupos relativamente a cada 
uma das três medidas foi: 

Yf = β0 + β1.Ansie//i + β2.Atitudei + β3.Vivacidadei+ β4.Controlei+ ε, 
onde: 
Yf: medida final de atitude, vivacidade, ou controle; 
as demais notações são as mesmas da outra análise. 

Novamente, em primeiro lugar, foi verificado se os três grupos eram diferentes 
entre si. Os resultados obtidos foram de que não diferiam significativamente em termos de 
mudanças nas notas de atitude (p=0,164), vivacidade (p=0,291) e controle (p=0,731). 
Portanto, para os três modelos, constatou-se que não apresentavam diferenças relevantes, o 
que indicou a ausência de efeitos do tratamento sobre as medidas em questão. 

E o único evento identificado que poderia ter provocado mudanças consistentes 
nos comportamentos medidos pelos testes, num período tão curto quanto o decorrido entre a 
avaliação inicial e a reavaliação da pesquisa, seria exatamente o tratamento. Dessa forma, 
também não deve ter havido alterações decorrentes de outros fatores como algum tipo de 
aprendizado aleatório ou amadurecimento pessoal. Portanto, se houve alguma diferença entre 
as notas das duas fases de testagem, ela provavelmente deveu-se a um efeito de retestagem. E 
isso implica que essa eventual diferença não deve ter refletido reais mudanças nos 
comportamentos que mensurei, mas apenas nas respostas dadas em sua avaliação. 

Sendo assim, é plausível deduzir que os resultados acima indicam não só a 
ausência de efeitos do tratamento sobre os comportamentos em questão, como também a 
inexistência de alterações relevantes nesses comportamentos. Disso pode-se concluir que não 
houve, conforme conjecturei anteriormente, uma homogeneização do comportamento frente a 
imagens que poderia mascarar relações entre o mesmo e a redução de ansiedade. 

Como quer que seja, novamente lembrando que a análise inferencial não foi, de 
maneira geral, muito sensível, pareceu-me cabível verificar se seus resultados seriam 
coerentes com os de uma análise descritiva. E estes são apresentados a seguir. 
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Figura 17 - Freqüências relativas das diferentes faixas de resultados do grupo de controle 
no teste de atitude frente ao imaginário, nas avaliações inicial e final. 

 
Atitude frente a imagens 

Pode-se perceber, pelas Tabelas 1,4 e 6, que  os  resultados  médios  da  
avaliação inicial de atitude do grupo de controle e dos grupos da clientela foram bastante 
semelhantes aos da reavaliação. No de controle e na clientela sem trabalho paralelo eles foram 
praticamente idênticos (respectivamente 99,44 e 99,14 na fase de teste e 98,72 e 99,81 na de 
reteste), e na clientela com trabalho paralelo a diferença foi de apenas 5% (94,73 contra 
99,45). Em matéria de dispersão também não parece terem ocorrido alterações muito 
importantes, já que os desvios padrão, que eram bastante baixos na fase de testagem, 
continuaram a sê-lo na de retestagem (no grupo de controle eles foram respectivamente 8,18 e 
9,08, na clientela sem trabalho paralelo 8,52 e 10,32, e na clientela com trabalho paralelo 6,75 
e 5,94). 

Além disso, relativamente à distribuição dos resultados em diferentes 
patamares de valores, as Figuras 17, 18 e 19 revelam que houve semelhanças claras entre 
avaliação e reavaliação em todos os grupos: conquanto as freqüências de resultados nesses 
patamares tenham variado entre teste e reteste, em termos absolutos, quase não variaram em 
posição relativa (os patamares com maiores e menores freqüências continuaram praticamente 
os mesmos). 
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Figura 18 - Freqüências relativas das diferentes faixas de resultados da clientela sem 
trabalho paralelo  no teste de atitude frente ao imaginário, nas avaliações inicial e final. 

Finalmente, analisando os aumentos e diminuições das notas individuais, que 
expus na Tabela 8, tem-se que o único grupo em que as freqüências e médias de aumentos e 
diminuições não foram semelhantes foi a clientela com trabalho paralelo, em que o número de 
aumentos (9) foi bem maior que o de diminuições (1). Os aumentos foram em sua maioria 
modestos, tanto que não influenciaram o resultado médio. Não obstante, sua freqüência bem 
mais elevada que a de diminuições talvez seja indicativa de que o tratamento melhorou, em 
pequena medida, as notas de atitude desse grupo. 

De qualquer maneira, há que se levar em conta que tal não ocorreu no outro 
grupo da clientela e que, caso o teste em questão seja mesmo uma boa medida, não há motivo 
plausível para o atendimento ter repercutido positivamente apenas na atitude das pessoas que 
realizaram trabalho paralelo, e não em termos gerais. Sendo assim, o mais provável é este 
fenômeno ter sido casual, não apresentando maior relevância.  
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Figura 19 - Freqüências relativas das diferentes faixas de resultados da clientela com 
trabalho paralelo  no teste de atitude frente ao imaginário, nas avaliações inicial e final. 

Tabela 8 - Freqüências e médias dos aumentos e diminuições dos resultados de atitude 
frente a imagens dos diferentes grupos. 

 Controle Client. s/ trab. paral. Client. c/ trab. paral. 
No aumentos 20 11 9 
Aumento médio 6,75 3,82 6,33 
No diminuições 28 9 1 
Diminuição média 6,11 3,11 5,00 
No resultados iguais 2 1 1 

 

Resumo 
Não houve indícios claros de mudanças importantes nos resultados de qualquer 

dos grupos investigados. Isso equivale a dizer não só que o tratamento não deve ter exercido 
influência relevante sobre os mesmos, como também que não correu nenhum efeito evidente 
de retestagem. 
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Vivacidade de imagens 

No que toca a esse assunto, pode-se observar, novamente nas Tabelas 1, 4 e 6, 
que: no grupo de controle o resultado médio apresentou apenas ligeiro aumento, 
provavelmente casual (de 71,14 para 74,98, numa proporção de 5%); nos grupos da clientela 
apresentou decréscimos, também modestos demais para serem indicadores claros de redução 
relevante da medida (de 68,90 para 63,37  8%  no grupo sem trabalho paralelo e de 68,18 
para 65,09  5%  naquele com trabalho paralelo). 

Já com respeito aos desvios padrão, enquanto no grupo de controle e na 
clientela sem trabalho paralelo suas alterações não foram grandes (respectivamente de 21,55 
para 24,32 e 17,77 para 17,24), ela foi proporcionalmente maior na clientela com trabalho 
paralelo (de 11,79 para 16,66, num aumento de 41%). De qualquer maneira, como o desvio 
padrão inicial deste grupo não era alto, mesmo com o aumento que mencionei continuou a ser 
o mais baixo dos três grupos. Sendo assim, a ocorrência de tal elevação não me parece muito 
importante. Além do mais, como já disse, para os interesses de minha pesquisa apenas uma 
diminuição consistente da dispersão de uma medida (aumento de sua homogeneidade) poderia 
ter alguma repercussão em termos de análise (indicaria a possibilidade de a variável por ela 
mensurada não ter influenciado a diminuição da nota de ansiedade não por falta de potencial 
para tanto, mas por seu âmbito de variação ter sido reduzido pelo tratamento). Como neste 
caso houve uma diminuição, o assunto não apresenta maiores conseqüências. 
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Figura 20 - Freqüências relativas das diferentes faixas de resultados do grupo de controle  
no teste de vivacidade de imagens, nas avaliações inicial e final. 
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Passando agora para as freqüências relativas dos resultados em seus diferentes 
patamares, é possível constatar, através do exame das Figuras 20, 21 e 22, que as únicas 
modificações que talvez tenham alguma relevância ocorreram no grupo de controle e na 
clientela com trabalho paralelo. No que toca ao primeiro, enquanto a faixa de resultados da 
avaliação inicial com maior freqüência relativa foi a dos médios inferiores, a da final foi a dos 
médios. Tal fato não teve maior repercussão na média das notas provavelmente porque não só 
a freqüência de resultados médios, mas também a de inferiores, aumentou na retestagem. Já 
com respeito à segunda, uma concentração inicial da maioria dos resultados no patamar 
médio-inferior passou a distribuir-se, na reavaliação, mais igualitariamente entre os três 
patamares inferiores. Isso mostra um aumento no grau de dispersão das mensurações, 
coerente com a elevação ocorrida em seu desvio padrão. Novamente aqui, todavia, não houve 
mudança relevante de média pois os resultados se dispersaram tanto para a faixa superior 
como para a inferior àquela em que antes se concentravam. 
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Figura 21 - Freqüências relativas das diferentes faixas de resultados da clientela sem 
trabalho paralelo  no teste de vivacidade de imagens, nas avaliações inicial e final. 

Em ambos os casos acima, o que aparentemente aconteceu foi que algumas das 
pessoas que se concentravam inicialmente no patamar com maior freqüência de resultados 
apresentaram aumento nos mesmos, enquanto outras apresentaram diminuições. Isso, no 
entanto, não indica a ocorrência de nenhum fenômeno que faça sentido para minha 
investigação. E também não constitui indicativo de um efeito de retestagem, pois neste caso 
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seria de se esperar uma diminuição generalizada das medidas em consideração14. Sendo 
assim, o que aconteceu com os resultados presentemente discutidos pode ser um indício de 
inconsistência do teste de vivacidade utilizado. Pode ser que ele não seja um bom instrumento 
de mensuração, e por isso houve mudanças aleatórias das notas nele obtidas quando 
reaplicado. Num tal caso, a falta de relação entre redução da medida de ansiedade e a nota 
provida por esse teste poderia ser justificada pelo simples fato de ele ser ruim. Mas isso não é 
muito provável, haja vista sua validade aparente e o fato de as distribuições de seus 
resultados, em todos os grupos e em ambas as etapas de avaliação, terem sido normais. Além 
disso, deve ser levado em conta que as mudanças de distribuição ocorridas entre as avaliações 
inicial e final não foram muito marcadas. Desse modo, o mais provável é que o fenômeno que 
ora estou discutindo não tenha sido relevante. 
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Figura 22 - Freqüências relativas das diferentes faixas de resultados da clientela com 
trabalho paralelo  no teste de vivacidade de imagens, nas avaliações inicial e final. 

 
E com respeito aos aumentos e diminuições das notas individuais, que podem 

ser observados na Tabela 9, tem-se que, se nem suas freqüências nem suas médias 
apresentaram diferenças notáveis no grupo de controle, o mesmo não aconteceu com os 
grupos da clientela: em ambos, apesar de as médias terem sido quase idênticas, as freqüências 
                                                 

14  Lembre-se o leitor de que, neste teste, quanto menor a nota maior a vivacidade das imagens. Dessa maneira, se 
houvesse um efeito relativo a treinamento prévio ou maior familiaridade na segunda testagem, decorrente de as pessoas já 
haverem exercitado responder à prova anteriormente, essa nota deveria diminuir. 
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de diminuições foram mais que duas vezes maiores que as de aumentos. Muito embora os 
tamanhos dessas diminuições sejam pequenos em comparação com os dos resultados médios, 
não produzindo alterações relevantes no mesmos, e muito embora suas freqüências não 
cheguem a abranger a grande maioria das integrantes dos grupos, ficando em torno de 70% de 
seu total, isso talvez indique uma tendência maior, na clientela, de os resultados diminuírem 
que de aumentarem. Como a nota desse teste é, conforme já mencionei, invertida, o fato 
aponta para uma melhoria na vivacidade de imagens. E isso pode não ter sido detectado pela 
análise inferencial devido a sua pouca sensibilidade. 

 
 
Tabela 9 - Freqüências e médias dos aumentos e diminuições dos resultados de vivacidade 
de imagens dos diferentes grupos. 

 Controle Client. s/ trab. paral. Client. c/ trab. paral. 
No  aumentos 26 6 3 
Aumento médio 19,23 12,33 7,00 
No diminuições 21 13 8 
Diminuição média 14,67 12,31 6,88 
No resultados iguais 3 0 0 

 

Como quer que seja, lembrando que não houve quaisquer sinais de 
homogeneização das notas na reavaliação, fica claro que, se seu aumento ocorreu, não 
apresentou repercussões sobre a verificação de relações entre essas notas, na avaliação inicial, 
e a redução das de ansiedade. Sendo assim, o assunto não apresenta interesse central para esta 
pesquisa. 

Resumo 
Em primeiro lugar, houve um certo aumento, aparentemente aleatório, da grau 

de dispersão dos resultados de vivacidade na clientela com trabalho paralelo, bem como 
algumas mudanças desses resultados, também aparentemente aleatórias, no grupo de controle. 
Contudo, as alterações que aconteceram em ambos os grupos não foram grandes, parecendo, 
por isso, carecerem de relevância.. 

Em segundo lugar, houve uma tendência maior de as medidas diminuírem que 
de aumentarem em ambos os grupos da clientela. Se suas diminuições, que foram modestas, 
não ocorreram de maneira casual, o fato indica um leve efeito do tratamento no sentido de 
melhorar a nota de vivacidade. Entretanto, mesmo que isso tenha ocorrido, não deve ter 
produzido repercussões na análise das relações entre redução da medida de ansiedade e 
avaliação inicial da de vivacidade. Isso porque não acarretou, na reavaliação, uma 
homogeneização desta última. 
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Figura 23 - Freqüências relativas das diferentes faixas de resultados do grupo de controle  
no teste de controle sobre imagens, nas avaliações inicial e final. 

 
Controle sobre imagens 

No que se refere a esta medida, enquanto suas médias foram quase idênticas no 
grupo de controle (13,42 e 13,84),conforme expus na Tabela 2, houve pequenos aumentos 
tanto na clientela sem trabalho paralelo (de 12,62 para 14,10  12%), como mostra a Tabela 
4, como no grupo com trabalho paralelo (de 14,27 para 15,45  8%), o que se pode observar 
na Tabela 6. Embora tais aumentos não sejam muito maiores que outras alterações que já 
taxei de pouco relevantes, o fato de terem ocorrido em ambos os grupos da clientela levou-me 
a conjecturar a possibilidade de que, caso outros indícios apontassem no mesmo sentido, 
houvesse ocorrido uma pequena melhoria da medida em questão. Neste caso, seriam 
indicativos de um leve efeito positivo do tratamento em tal sentido.  

Por outro lado, o exame dos desvios padrão, conforme a observação das 
mesmas tabelas demonstra, não revela diferenças marcantes entre teste e reteste 
(respectivamente 2,92 e 3,51 no grupo de controle, 3,89 e 3,18 na clientela sem trabalho 
paralelo e 2,65 e 2,47 no outro grupo da mesma). Sendo assim, mais uma vez, não se 
verificaram mudanças consistentes em termos da dispersão dos resultados.  
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Figura 24 - Freqüências relativas das diferentes faixas de resultados da clientela sem 
trabalho paralelo  no teste de controle sobre imagens, nas avaliações inicial e final. 

 
E no que toca, agora, à distribuição de freqüências por faixas de resultados, 

pode-se observar, na Figura 23, que ela se alterou muito pouco no grupo de controle, mas o 
mesmo não ocorreu nos demais grupos. Na clientela sem trabalho paralelo, como se percebe 
pela Figura 24, houve diminuição de freqüência nas faixas inferiores de resultados e aumento 
nas superiores, e algo relativamente semelhante ocorreu no outro grupo da clientela, o que se 
pode constatar na Figura 25. Dessa forma, pode-se deduzir, à semelhança de situações 
anteriores, que a elevação dos resultados médios, não obstante ser discreta neste caso, 
representou movimentos mais globais dos grupos, e não o efeito de alguns resultados 
individuais. E isso dá um pouco mais de consistência à possibilidade de o tratamento ter 
provocado uma leve melhoria no controle sobre imagens, muito embora a análise inferencial 
não o tenha constatado.Por último, no referente às freqüências e médias de aumentos e 
diminuições das notas, a Tabela 10 mostra que, se no grupo de controle não houve diferença 
muito grande entre aumentos e diminuições, nos da clientela a tendência em favor dos 
primeiros foi bem maior que em favor das últimas. No entanto, deve-se levar em conta a 
freqüência razoavelmente elevada de resultados iguais nestes grupos o que, novamente aqui, 
não permite deduzir de maneira muito evidente a melhoria da medida. 
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Figura 25 - Freqüências relativas das diferentes faixas de resultados da clientela com 
trabalho paralelo  no teste de controle sobre imagens, nas avaliações inicial e final. 

Tabela 10 - Freqüências e médias dos aumentos e diminuições dos resultados de controle 
sobre imagens dos diferentes grupos. 

 Controle Client. s/ trab. paral. Client. c/ trab. paral. 
No aumentos 22 11 6 
Aumento médio 2,59 3,09 2,50 
No diminuições 14 1 1 
Diminuição média 2,57 3,00 2,00 
No resultados iguais 14 9 4 

 

Resumo 
A maioria das verificações que fiz na análise descritiva aponta para um 

aumento discreto da medida de controle, provocado pelo tratamento. Apesar de tal aumento 
não ter sido constatado pela análise inferencial, a consistência que pode ser verificada nos 
grupos da clientela entre elevação de suas médias, mudanças em suas distribuições de 
resultados e comparação entre elevações e diminuições de suas notas aponta para ele. Desse 
modo, não fica completamente descartada a possibilidade de ter ocorrido melhoria na medida, 
e na habilidade, em questão. Entretanto, mesmo que essa melhoria tenha-se verificado, 
também nesta ocasião não houve qualquer indicativo relevante de ter produzido 
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homogeneização dos resultados. E isso exclui a possibilidade de que tenha dificultado a 
percepção de relações entre notas de controle sobre imagens e redução da de ansiedade. 

 
Apreciação geral 

Em síntese, creio ser possível dizer que: 

1. A análise inferencial não detectou diferenças significativas entre os três grupos 
examinados em qualquer das três medidas de comportamento frente a imagens. Isso indica 
que, se houve alguma mudança nessas medidas, ela ocorreu devido a um efeito de 
retestagem, não estando associada a qualquer alteração importante da atitude e das 
habilidades que mensurei. 

2. A análise descritiva detectou alguns indícios, modestos mas plausíveis, de leve melhoria 
das medidas de vivacidade e controle em ambos os grupos da clientela. Houve também 
discretos indicativos de melhoria da de atitude especificamente no grupo com trabalho 
paralelo. Neste caso, contudo, eles foram, mais provavelmente, acidentais, uma vez que, 
aparentemente, não há motivo para o tratamento ter gerado melhoria de atitude apenas em 
um dos grupos da clientela e não no outro. 

3. A única situação em que pode ter havido alteração importante do grau de dispersão das 
notas foi a relativa às de vivacidade de imagens da clientela com trabalho paralelo. 
Entretanto, tal alteração deu-se em termos de aumento dessa dispersão (e, portanto, em 
termos de diminuição de homogeneidade), o que exclui uma possível interferência do fato 
na análise das relações entre a medida em pauta e a redução da de ansiedade. 

 
Conclusão: 
Frente a tais constatações, parece-me razoável concluir que: 

− Não houve qualquer tipo de alteração no sentido de as medidas de comportamento frente a 
imagens tornarem-se mais homogêneas, o que poderia obscurecer uma eventual relação 
entre as mesmas e redução da de ansiedade. 

− Não houve evidência cabal de que o tratamento provocasse qualquer modificação em tais 
medidas. 

− Houve alguns indícios, que merecem ser melhor explorados por futuras investigações, de 
pequena melhoria das notas de vivacidade e controle. Como quer que seja, tal melhoria 
não foi intensa, se de fato ocorreu. 

 

 
 

Resumo das conclusões da análise estatística 
 
Houve clara confirmação de que o tratamento reduziu a medida de ansiedade 

uma vez que, tanto na análise inferencial como na descritiva, ambos os grupos da clientela 
apresentaram evidências nesse sentido e o grupo de controle não. Além disso, houve maior 
redução dessa medida na clientela com trabalho paralelo, o que traz a possibilidade de os 
efeitos desse tipo de trabalho terem-se acumulado aos do atendimento provido pela pesquisa, 
ou potencializado os mesmos. 

Já no que toca à relação entre a nota de ansiedade inicial e sua posterior 
redução, ficou bem evidenciado, em ambas as análises realizadas com a clientela sem trabalho 



 134

paralelo, que quanto maior a primeira também maior a última. Contudo, no grupo com 
trabalho paralelo não houve indícios claros de que isso ocorreu. Neste caso pode-se supor, no 
entanto, que a associação de mais de um tratamento neste grupo tenha propiciado um nível de 
resolução mais amplo do problema trabalhado. Dessa forma, mesmo pessoas com menor nota 
preliminar de ansiedade podem ter obtido uma grande redução da mesma, o que impediria a 
ocorrência da relação presentemente analisada. 

E quanto a ligações entre as medidas iniciais de comportamento frente a 
imagens e redução da de ansiedade, o único indício evidente em ambos os grupos da clientela 
foi o de inexistir uma associação entre a medida de vivacidade e tal redução. Com respeito às 
de atitude e controle, tais ligações não foram igualmente observadas nas duas partes do grupo 
experimental: no subgrupo sem trabalho paralelo houve indicativos razoáveis de 
relacionamento entre a medida de controle e redução da de ansiedade, e no com trabalho 
paralelo foi constatada relação entre a medida de atitude e tal redução. 

Não obstante, também neste caso, há possíveis explicações para essas 
disparidades. Em primeiro lugar, o fato de os grupos da clientela terem sido pequenos indica 
ser razoável supor que fatores aleatórios tenham provocado a tal situação. 

Outra possibilidade, que concerne especificamente à medida de atitude, é a de 
que ela só tenha sido significativa no grupo com trabalho paralelo, porque as participantes 
desse grupo tinham mais de uma opção de tratamento, e talvez só as com maior abertura para 
os fenômenos da imaginação tenham-se envolvido mais a fundo com o atendimento da 
pesquisa, aumentando assim seus resultados. Por outro lado, no grupo sem trabalho paralelo é 
possível que todas as pessoas tenham-se empenhado igualmente por tirarem proveito do 
trabalho terapêutico que conduzi, independentemente de sua atitude frente a imagens, uma 
vez que não tinham outro recurso à disposição. 

E no referente à medida de controle, é possível que ela só tenha sido mais 
relevante no grupo sem trabalho paralelo porque, no outro, a redução da de ansiedade pode 
não ter sido provocada apenas pelo tratamento da pesquisa, o único estruturado a partir de 
exercícios com imagens e, portanto, passível de sofrer influências do grau de controle sobre 
elas. 

Abordando agora a questão de efeitos do atendimento sobre as mensurações de 
comportamento frente a imagens, a ausência, na análise inferencial, de diferenças 
significativas entre os três grupos analisados indicou que eles não ocorreram. Além disso, o 
único fator que poderia ter provocado alterações relevantes nos comportamentos que 
mensurei, num período curto como o que decorreu entre a avaliação inicial e a final deste meu 
estudo, seria provavelmente a terapia que realizei vinculada a ele. Dessa forma, pode-se 
concluir, mais especificamente, que tais alterações não aconteceram, e não que elas ocorreram 
igualmente em todos os grupos. 

Essa conclusão não foi, todavia, completamente coerente com as da análise 
descritiva. Isto porque, através desta, puderam ser observados alguns indícios de leve 
melhoria, nos grupos da clientela, das notas de vivacidade de imagens e controle sobre elas. E 
o fato aponta para uma possível influência, se bem que pouco relevante, do tratamento nesse 
sentido. 

Por fim, devo acrescentar que nenhuma das análises levantou qualquer 
indicativo de uma homogeneização das medidas de comportamento frente a imagens. E esta 
seria, pelo que pude perceber, a única coisa capaz de obscurecer eventuais relações entre tais 
medidas e redução da de ansiedade (além, é claro, da pequena sensibilidade da análise 
estatística, decorrente do tamanho reduzido dos grupos). Sendo assim, foi possível esclarecer 
com mais e segurança o teor das relações em questão. 
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Discussão geral dos resultados 
 
Pautado pelos objetivos mais básicos desta investigação, ou seja, avaliar se o 

tratamento apresentou efeito positivo e se esse efeito estava relacionado a alguns aspectos do 
comportamento frente a imagens, posso dizer o seguinte: 

 
Os indícios de sucesso do atendimento foram evidentes. Dessa forma, parece-

me válido concluir que um trabalho terapêutico visando, através de exercícios de imagens, 
induzir estados de consciência levemente ampliados, pode mostrar-se eficiente, mesmo sendo 
de curta duração. E embora os resultados desta pesquisa permitam, a rigor, apenas concluir tal 
coisa para a população que estudei e para a estrutura específica de tratamento que adotei, 
creio ser plausível supor que o mesmo ocorra em âmbito mais amplo. Isso porque não há 
motivos fortes para imaginar que a situação seria diferente com outras populações e outros 
tratamentos razoavelmente semelhantes aos que investiguei. 

Além disso, deve-se ter em mente que a redução da nota de ansiedade, único 
parâmetro que adotei para aferir o êxito do atendimento consistiu, obviamente, numa maneira 
incompleta de avaliar a questão. Mesmo supondo que tenha sido uma medida fidedigna, a 
diminuição de ansiedade que mensurava era apenas uma das facetas dos possíveis progressos 
apresentados pela clientela. 

Uma vez que essa diminuição era o objetivo central do processo terapêutico, 
pode formalmente ser considerada o aspecto mais importante desses progressos. Mas talvez 
não tenha sido o que apresentou maior magnitude. A curto prazo, ganhos como sensibilização 
emocional e mudança de perspectiva frente a situações problemáticas costumam ser mais 
amplos num método de intervenção como o que conduzi. Isso porque seus procedimentos 
imagéticos não eram do gênero que tem como propósito básico uma mudança 
comportamental ou emocional específica (se fossem, por exemplo, semelhantes à 
dessensibilização sistemática, que objetiva primariamente a redução de ansiedade, a situação 
seria, é claro, diferente). Tais procedimentos eram, em verdade, estratégias que visavam 
ampliar a percepção das pessoas sobre elas próprias e sobre seus problemas, buscando assim 
propiciar recursos para a resolução desses problemas. 

Ampliações de perspectiva como estas constituem ganhos essenciais, pois são 
base necessária para uma reformulação pessoal significativa. Todavia, não as levei em conta 
em minha investigação. Como já coloquei anteriormente, foi feita outra avaliação do 
tratamento pela própria clientela, que, dada sua estrutura aberta, era mais completa quanto a 
seus possíveis progressos. Porém, como também já disse, não pude usá-la, por não ter havido 
concordância suficiente entre os juízes que analisaram os depoimentos das participantes. 
Sendo assim , acredito que seja razoável imaginar que o aproveitamento das clientes foi, na 
realidade, maior que o que pude verificar. 

É preciso ficar claro, apesar disso, que os resultados não comprovam cate-
goricamente a eficiência de se trabalhar com estados de consciência com potenciais psíquicos 
inusualmente ampliados. Embora suponha que os exercícios que apliquei gerem tais estados, e 
creia ter mostrado ser plausível assim pensar, interpretar as coisas dessa maneira consiste 
numa postura teórica. Está, portanto, inserida no terreno do hipotético, e não do factual. Desse 
modo, só posso dizer que meu trabalho visava induzir os estados em pauta, e não que de fato 
o fazia. 
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Outra questão a ser considerada é a de que também teria sido oportuno, para a 
mais adequada verificação do sucesso da terapia, realizar um trabalho de acompanhamento 
posterior da clientela. Em outras palavras, teria sido bom fazer uma terceira avaliação, 
decorrido um espaço de tempo razoável após o término do tratamento, além das conduzidas 
imediatamente antes e depois do mesmo. Isso para constatar se os resultados apresentados 
pelas participantes haviam sido transitórios ou mais duradouros. Não adotei, entretanto, tal 
estratégia pelos seguintes motivos: 
a) Não seria suficiente apenas um breve contato posterior, em que eu somente perguntaria à 

participante da pesquisa sobre a manutenção dos progressos que obteve. Tal verificação 
não apenas seria muito limitada e imprecisa, como também sujeita à possibilidade de a 
pessoa, por inibição, não ser sincera quanto a um eventual fracasso do trabalho terapêutico 
(por exemplo, poderia julgar falta de cortesia fazer críticas abertas, ou querer poupar meus 
sentimentos devido a uma simpatia por mim). Sendo assim, o mais adequado seria 
reaplicar novamente a prova de ansiedade. E, já decorrido certo tempo desde o fim do 
atendimento, dificilmente eu poderia esperar um comparecimento maciço das ex-clientes à 
universidade, para apenas responderem a um teste psicológico de avaliação. Dessa 
maneira, seria necessário modificar as condições iniciais de exame para que o 
acompanhamento posterior pudesse ser realizado (o teste de ansiedade precisaria, 
provavelmente, ser remetido pelo correio, o que implicaria em as pessoas responderem-no 
onde e como bem entendessem; e isso poderia alterar significativamente seu desempenho 
nos mesmos). 

b) Haveria uma probabilidade relativamente alta de certas das participantes não se sentirem 
motivadas para uma nova avaliação ou de eu não conseguir localizar algumas delas. Isso 
acarretaria um redução no tamanho dos já pequenos grupos que estudei em minha 
investigação, tornando a análise estatística ainda menos sensível do que já foi. 

c) O acréscimo em termos de trabalho de coleta de dados não me parecia compensar os 
ganhos, tanto mais por estarem limitados pelos fatores que mencionei acima. 

d) A análise estatística, que consistiu num processo longo e complexo, não apenas 
aumentaria ainda mais em sua complexidade, como também só poderia ser finalizada após 
esta última avaliação, o que atrasaria bastante o cronograma da investigação. 

e) Ser-me-ia possível, eventualmente, abrir mão de outros objetivos de meu estudo, 
direcionando-o mais para a verificação da eficácia do tratamento. Tal me permitiria 
organizá-lo de modo a permitir a realização do acompanhamento posterior das 
participantes do atendimento, sem implicar num montante inexeqüível de trabalho. 
Entretanto, abrir mão mesmo de apenas alguns desses objetivos pareceu-me ser uma perda 
maior. 

Como quer que seja, não foi meu objetivo, explorando questões tão complexas 
como as que abordei nesta pesquisa, conseguir evidência plena e indiscutível da confirmação 
ou refutação de minhas hipóteses. Mesmo sendo possível realizar um trabalho 
metodologicamente perfeito, o que não costuma ser viável em investigações tão complexas, 
suas constatações isoladas não poderiam ser generalizadas com segurança. Elas dependeriam, 
para tanto, da confirmação de outros estudos e/ou de informações colhidas de outras formas. 
Sendo assim, meus resultados em favor do sucesso do tratamento que conduzi, independente 
de envolverem ou não um acompanhamento posterior das ex-clientes, devem ser considerados 
indícios, e não comprovação definitiva, da eficácia de tal tratamento. 

Não se deve esquecer, todavia, que muito embora as pesquisas sobre os efeitos 
de desse tipo de intervenção ainda sejam insuficientes, elas, conforme já expus, existem e são 
promissoras. Além disso, conquanto a estratégia que empreguei tenha apresentado algumas 
características peculiares, enquadrou-se, basicamente, num tipo de trabalho que tem sido 
bastante difundido e realizado por mais de três décadas, sinal de que seus efeitos não devem 
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ser apenas transitórios. Dessa maneira, as conclusões de minha pesquisa não só reforçam os 
indicativos já existentes da eficiência do gênero de intervenção analisado, como encontram 
respaldo nesses indicativos. 

Concluindo, creio poder afirmar que minha investigação cumpriu o primeiro 
dos objetivos fundamentais a que se propôs, ou seja, fornecer indícios relativamente precisos 
e confiáveis sobre a eficiência de certos empregos de imagens mentais em psicoterapia. A 
necessidade de pesquisar o assunto, é evidente, não se extingue com ela, mas acredito que sua 
contribuição nesse sentido tenha sido relevante. 

 
Passando agora para as relações entre comportamento frente a imagens e 

eficácia do tratamento, é necessário ressaltar, antes de mais nada, que o fato de este último 
objetivar estados de consciência ampliados em certos aspectos não implica, necessariamente, 
que tais relações se apresentem de maneira diversa em outras propostas de emprego de 
imagens. Há vários aspectos em comum entre diversas estratégias de utilização terapêutica de 
imagens mentais. E tal possibilita supor com razoável segurança que o que valer para uma 
delas deve valer, ao menos em grande parte, para as outras. Dessa forma, também no referente 
a esse assunto, a presente discussão provavelmente pode ser estendida para outros trabalhos 
semelhantes com populações não muito diferentes. 

É bom também salientar que as facetas da atitude frente a imagens e da 
habilidade em lidar com elas que estudei não são os únicos determinantes da amplitude dos 
resultados do trabalho psicoterapêutico com estratégias imagéticas. Sendo assim, é preciso 
levar em conta que o tipo de problemática apresentada por uma pessoa, sua intensidade e a 
situação de vida em que essa pessoa esteja inserida são circunstâncias de peso evidente no 
quanto, e quão rápido, um tratamento psicológico pode auxiliá-la. E ainda os recursos 
pessoais tanto do cliente como do terapeuta, bem como o teor do relacionamento que se 
estabelece entre ambos também o são, só para citar alguns exemplos. 

Em função disso, o que busquei verificar foi se a atitude e a habilidade em 
pauta interferem relevantemente, e não exclusivamente, no êxito de estratégias terapêuticas 
como as desta pesquisa. Ou então, na mais radical das hipóteses, se são condições necessárias, 
embora não suficientes, para tal êxito. De qualquer maneira, em nenhum dos dois casos era 
preciso que fossem constatadas relações fortes entre as medidas dessa atitude e dessa 
habilidade e a de redução de ansiedade, para que as hipóteses iniciais com que trabalhei 
fossem confirmadas. Mas era preciso que tais relações ocorressem generalizadamente na 
clientela, e não ora num de seus grupos e ora no outro, como ocorreram. Por isso, apesar de 
ter ficado claro que o tratamento foi bem sucedido, não pude deduzir, de maneira inequívoca, 
que as características analisadas de comportamento frente a imagens tenham exercido 
influência, mesmo que parcial, em seus resultados. 

Uma vez que os dados não permitem uma conclusão mais categórica sobre o 
assunto, creio que seja pertinente discutí-lo mais amplamente, visando elucidá-lo o melhor 
possível. Para tanto deve-se considerar que, além do fato de haverem sido encontrados 
indícios, ainda que não conclusivos, das relações que examinei, existem, conforme já disse, 
circunstâncias que podem justificar que essas relações não tenham sido detectadas de maneira 
mais evidente. Algumas dessas circunstâncias foram exploradas nos últimos capítulos, mas há 
ainda outras que é preciso mencionar. 

Uma delas refere-se ao teste de vivacidade de imagens. Ele foi único cujas 
medidas iniciais não apresentaram qualquer indício de relação significativa com a redução da 
de ansiedade. E disso, a princípio, pode-se deduzir que a vivacidade de imagens não tenha 
exercido influência digna de nota sobre o processo terapêutico. Essa conclusão, entretanto, 
embora aparentemente válida, não pode ser tirada com segurança. Ocorre que o teste em 
questão era o único, dentre os que usei, a respeito do qual certos autores apresentam reservas, 
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embora possa ser considerado um dos melhores testes de vivacidade de imagens existente. 
Segundo Lusebrink (1990), por um lado há indicativos de que tal prova propicia uma boa 
avaliação de desigualdades na capacidade da pessoa de produzir imagens baseadas nas 
diferentes modalidades sensoriais. Mas, por outro, é pouco confiável para fazer comparações 
interindividuais, já que os pontos de referência de sua escala de avaliação costumam ser 
diferentemente compreendidos por pessoas diversas. Isso implica, portanto, em que a falta de 
relação entre vivacidade de imagens e sucesso do tratamento pode ter-se devido a uma 
dificuldade em comparar as pessoas em termos dessa vivacidade. E não ao fato de que tal 
vivacidade não haja influenciado o desempenho da clientela. 

Ademais, embora os testes que utilizei possam ter avaliado bem certas 
características da habilidade e da atitude que aqui estou discutindo, há outros aspectos das 
mesmas que podem ser eventualmente tão ou, quem sabe, até mais relevantes em matéria de 
psicoterapia. Melhor dizendo, é possível que produzir imagens nítidas e controlá-las bem, ou 
ter uma opinião positiva a respeito delas e, mesmo, se envolver a fundo com elas, que são os 
comportamentos que os testes mediram, não sejam as únicas coisas importantes. 

Por exemplo, o fato de uma pessoa ser capaz de articular imagens de situações 
objetivas, como as dos testes que usei nesta investigação, não implica necessariamente no de 
ela ter habilidade para estruturar quaisquer tipos de imagens. E para efeitos terapêuticos, há 
outros tipos bastante produtivos. Para citar um deles, posso tomar o caso das imagens 
fantásticas. Estas podem não só favorecer bastante a criatividade, mas também apresentar uma 
rica faceta simbólica que permita a exploração de aspectos profundos do mundo interior. 

Além disso, a pessoa precisa mostrar-se capaz de gerar autonomamente 
imagens significativas. Não basta apenas estar motivada e ter habilidade para reproduzir mais 
literalmente as que lhe forem sugeridas por um instrutor, como ocorreu nos testes. Isso porque 
são os conteúdos espontâneos da imaginação que revelam os potenciais e dramas interiores 
dos indivíduos. 

É certo que, em exercícios como muitos dos que utilizei no tratamento que 
empreendi, sugere-se imagens pré-estabelecidas ao cliente, e é positivo que ele seja capaz de 
articulá-las. No entanto, estas apenas funcionam como catalisadores para as espontâneas. Os 
exercícios apresentam propositalmente lacunas em seus enredos, para que o indivíduo que se 
submete a eles as preencha espontaneamente. É esse o material, que traduz as peculiaridades 
desse indivíduo, que é posteriormente trabalhado. Além disso eu particularmente, como já 
expliquei, sempre deixo claro que se deve priorizar o fluxo natural da imaginação, 
abandonando as sugestões dos exercícios quando estas entrarem em conflito com o mesmo. 
Isso de modo ampliar ao máximo a obtenção do tipo de material a que me referi acima. 

Como se pode perceber, não obstante o que verifiquei através dos testes 
provavelmente ser pertinente, eles não poderiam avaliar de maneira integral, por melhores que 
fossem, mecanismos tão complexos como os envolvidos na produção de imagens com 
significado existencial mais amplo e profundo. Dessa maneira, permanece a possibilidade de 
que o comportamento ligado a imagens seja relevante para o êxito de uma estratégia 
terapêutica como a que adotei. E isso pode não ter ficado mais claro nesta pesquisa porque 
não pude através dela avaliar adequadamente alguns aspectos importantes desse 
comportamento. 

Um outro problema, ainda, que pode ter prejudicado a detecção da relevância 
de tal comportamento, liga-se ao fato de a avaliação do êxito do tratamento ter sido parcial. 
Houve, conforme disse acima, aspectos significativos dos resultados obtidos pelas clientes 
que não foram levados em conta. Sendo assim, só se pode afirmar que não houve relações 
claras entre as notas iniciais dos testes sobre imagens e o índice de redução de ansiedade. Não 
é possível saber ao certo se a situação não seria diferente caso a avaliação do sucesso do 
atendimento fosse mais compreensiva. Portanto, além da possibilidade de aspectos do 
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comportamento frente a imagens que não investiguei serem relevantes para o desempenho de 
uma terapia como a que adotei, existe a de os próprios aspectos que examinei serem mais 
importantes do que pareceram em meu estudo. 

 
De qualquer maneira, é também plausível que as diferenças individuais dos 

comportamentos relacionados a imagens ora enfocados não sejam de fato relevantes. Com 
respeito à capacidade de manejar essas imagens, há a possibilidade de que qualquer pessoa 
crie com suficiente desenvoltura algum gênero delas (cf. Bandler & Grinder, 1982). E apesar 
de haver uma grande tendência de se usar exclusivamente as visuais no trabalho terapêutico, 
tal não é, de modo algum, necessário. É preciso apenas identificar o tipo de imagem em que o 
indivíduo seja mais proficiente e utilizá-lo, o que aliás foi a estratégia que adotei no 
atendimento que conduzi. 

Além do mais, como já expliquei na introdução deste trabalho, ainda é possível 
trabalhar com o tipo de experiência que Richardson (1983) denomina de "apenas saber". 
Como o leitor deve se lembrar, neste caso apesar de a pessoa não formar imagens mentais 
relativas a determinados conteúdos de sua imaginação, ela sabe que imaginou esse conteúdos, 
o que é suficiente para trabalhar com exercícios como os que usei nesta investigação. 

Pode ter sido por motivos como os que descrevi acima que as diferenças de 
capacidade em lidar com imagens não tenham-se mostrado muito importantes no tratamento 
que aqui estudei  levando-se em conta as várias formas de se evocar conteúdos imaginários 
que ele permitiu, todas as pessoas tinham a aptidão necessária15. 

Certos dados que obtive nesta pesquisa endossam tal tese. Eles indicam que, 
não obstante terem sido constatados diferentes graus de proficiência em lidar com imagens na 
clientela, o nível geral dessa proficiência não era baixo no que tocava à maioria das 
participantes. 

Para se ter uma visão mais clara sobre o assunto tome-se, primeiramente, as 
medidas iniciais de vivacidade. Pode-se verificar, nas Tabelas 4 e 6, que seus resultados 
médios foram de 68,90 e 68,18 nos dois grupos de participantes do tratamento, e que os piores 
resultados foram respectivamente 100 e 86 pontos (é bom lembrar novamente que, neste caso, 
quanto maior a nota pior a colocação). Levando-se em conta que a possibilidade de variação 
do teste era de 175 a 35 pontos, o que implicava num ponto médio de 105 pontos, tem-se que 
as médias obtidas ficaram bem acima deste ponto, e que mesmo os piores resultados o 
ultrapassaram. 

Para se fazer uma idéia mais concreta, o ponto médio a que acabei de me 
referir correspondia ao resultado de alguém que respondesse, para todos os ítens, com a opção 
intermediária da escala de medida, que era a correspondente a uma imagem moderadamente 
clara e vívida. Dessa forma tem-se que toda a clientela mostrou um desempenho inicial 
bastante razoável.  

E uma verificação mais minuciosa que realizei revelou, ainda, que todas as 
pessoas atendidas apresentaram proficiência alta em pelo menos uma ou duas das sete 
modalidades imagéticas abrangidas pelo teste, o que vai ao encontro do que foi afirmado 
sobre qualquer pessoa ser capaz de estruturar bem alguma forma de imagem. 

Já no relativo à nota de controle sobre imagens, suas médias iniciais foram 
12,62 e 14,27 nos grupos tratados, e os resultados mais baixos cinco e nove pontos. Sendo 
também nove pontos o valor médio da variação possível no teste (zero a 18 pontos), tem-se 
que apenas no grupo sem trabalho paralelo houve resultados abaixo dele (três em 21), e que 

                                                 
15   Ë preciso deixar claro, contudo, que tal explicação não se aplica a qualquer tipo de uso de imagens em psicoterapia. 

Por exemplo, a habilidade de lidar com visualização pode apresentar grandes variações individuais, e se um trabalho se 
baseia estritamente nela, seu rendimento deve sofrer sérias influências dessa habilidade. 
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ambas as médias foram superiores ao mesmo. Desse modo, também neste caso o desempenho 
da clientela foi, na grande maioria dos casos, relativamente bom. 

Tenha-se em mente, é claro, que a capacidade exigida para responder com 
sucesso a todos os ítens das provas que mencionei acima era, sem dúvida, maior que a 
necessária para realizar exercícios terapêuticos baseados em imagens. E além de estes últimos 
não exigirem uma plena proficiência imagética, os facilitadores que os aplicam costumam 
assumir uma atitude de apoio, encorajando e guiando cuidadosamente o indivíduo em sua 
execução. Já no caso dos testes, solicita-se de maneira inquisitiva que a pessoa imagine uma 
ou outra coisa, sem que se a ajudasse a fazê-lo. 

Sendo assim, é inclusive plausível supor que os participantes que apresentaram 
maiores dificuldades nas situações de avaliação das habilidades em lidar com imagens hajam 
aproveitado suficientemente bem os exercícios. Em favor dessa hipótese existe, ainda, o fato 
de que, conquanto certos clientes tenham mostrado mais desenvoltura que outros nos 
trabalhos com imagens, nenhum deles mostrou-se incapaz de acompanhá-los. 

E também é preciso levar em conta que adotei, neste estudo, estratégias que 
provavelmente contribuíram para a adaptação desses clientes às intervenções de teor 
imagético, ou seja: 
− Introduzi antes os exercícios mais simples, para só depois fazê-lo com os mais complexos, 

numa tentativa de expor gradativamente os participantes aos mesmos; 
− Nas primeiras sessões ministrei um pequeno treinamento de focalizar a atenção, que tinha 

exatamente o propósito de ajudá-los a se acostumarem com algumas facetas de tais 
exercícios; 

− Todos esses exercícios foram, ainda, precedidos de relaxamento, o que, conforme já 
expliquei, é considerado como uma forma eficiente de melhorar o contato com a 
imaginação; 

− Todos os participantes haviam se submetido de antemão (na avaliação inicial), aos testes 
sobre imagens, o que talvez os tenha ajudado a se familiarizarem mais ainda com o 
manejo de imagens interiores (pelo menos no referente àqueles que ainda não tinham uma 
tal familiaridade).  

É certo que tais estratégias não levaram a uma melhora indiscutível dos 
resultados de vivacidade das imagens e controle sobre elas obtidos na avaliação final, que 
realizei após a terapia. Mas talvez hajam contribuído para um bom aproveitamento do nível de 
proficiência nessas capacidades que as pessoas já possuíam, independente dele ser muito 
satisfatório ou não16. E também não se pode esquecer que é provável que a utilização de 
relaxamento antes dos exercícios terapêuticos tenha aumentado tais capacidades durante a 
realização dos mesmos, sem que isso pudesse ser detectado na avaliação final, uma vez que 
tal aumento ocorre apenas no estado de consciência induzido pelo relaxamento. Além do 
mais, conforme afirma Richardson (1988), a vivacidade das imagens de uma pessoa pode 
variar dependendo de seu conteúdo cognitivo e emocional. Sendo assim, é também possível 
que os exercícios, por evocarem conteúdos mais relevantes para os clientes que os dos testes, 
tenham induzido a produção de imagens mais vivazes que as obtidas com as provas de 
avaliação. 

Sintetizando, parece-me provável que, não obstante os testes terem detectado 
diferenças de habilidade no manejo de imagens, todas as pessoas apresentaram tal habilidade, 
pelo menos no grau mínimo necessário, para acompanharem um tratamento cuidadoso e 
flexível como o que conduzi. E pode ser também que não fosse relevante para esse tratamento 

                                                 
16   Tenha-se em vista que há outras características do manejo das imagens que, embora não estudadas por mim, podem 

ter-se beneficiado das estratégias a que estou me referindo, o que permitiria o aproveitamento que mencionei (por 
exemplo a capacidade de prestar atenção às próprias imagens, independente de sua qualidade ser boa ou não, ou a 
capacidade de compreender como se processa o fluxo da imaginação). 
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o montante de habilidade superior a tal mínimo, apesar de isso não ter sido claramente 
evidenciado por esta investigação. 

E posso empregar o mesmo argumento no referente à questão da atitude. É 
plausível supor que ela não tenha sido limitante, porque todas as participantes do atendimento 
a apresentavam em nível suficiente para terem uma postura construtiva frente a ele. Não é 
difícil imaginar que aqueles cuja atitude seria, de fato, um impecilho, não se tenham engajado 
no trabalho, ou o tenham abandonado precocemente. Além disso, é preciso levar em conta que 
os resultados da prova relativa ao assunto apresentaram um grau bastante alto de 
homogeneidade. E também ficaram todos acima do ponto médio de sua amplitude de variação 
possível, a exceção de um, que coincidiu com esse ponto médio (a amplitude de variação foi 
de 26 a 130 pontos, e o ponto médio foi 78 pontos). Praticamente todos foram, portanto, 
relativamente altos e, em certa medida, semelhantes, o que, também neste caso, corrobora a 
hipótese de explicação proposta. 

 
Passando agora para outra constatação importante feita nesta pesquisa, tem-se 

que o tratamento não demonstrou ser capaz de provocar melhoria muito sensível em nenhum 
dos aspectos do comportamento frente a imagens que investiguei. Houve apenas indícios de 
um modesto e aparentemente pouco relevante aprimoramento da vivacidade e do controle de 
imagens que, se de fato ocorreu, não deve ter repercutido de maneira sensível no processo 
terapêutico. 

Sendo a constatação que expus no parágrafo anterior clara e inequívoca, não 
me parece cabível questionar sua veracidade. E tal leva a crer, por um lado, que a atitude de 
um indivíduo frente a imagens não melhora, simplesmente, por ele se submeter a um 
tratamento bem sucedido apoiado em recursos imagéticos. Isso pelo menos no que se refere a 
atitudes já relativamente positivas, como as apresentadas pelos integrantes do atendimento. 

Por outro lado, também faz supor que a proficiência em manejar imagens não é 
muito fácil de se treinar. Caso o fosse, provavelmente haveria-se aprimorado de maneira 
relevante com o emprego das estratégias voltadas para a adaptação a exercícios imagéticos, 
bem como com a repetida realização dos mesmos que ocorreu na terapia que conduzi. 

Não quero com isso dizer, contudo, que não creia ser possível aperfeiçoar essa 
proficiência. Prova disso é um experimento descrito por Perisse (1982), e outro relatado por 
Richardson (1983), que demonstram efeito positivo de treinamento sobre a vivacidade das 
imagens. Só que, para tanto, julgo serem necessários métodos mais consistentes e sistemáticos 
que os por mim usados nesta pesquisa, como inclusive ocorreu nos experimentos 
supracitados. 

Um exemplo de tais métodos em contexto clínico é a estratégia descrita por 
Bandler e Grinder (1982), em que primeiro se verifica com base em que tipo de elementos 
sensoriais a pessoa tem mais facilidade de criar imagens, e partindo desses elementos se 
promove o desenvolvimento de outros gêneros imagéticos. Outro exemplo é um procedimento 
que ocasionalmente eu mesmo utilizo, inspirado no proposto por Samuels e Samuels (1975), 
em que se começa com tarefas bem simples, aumentando progressivamente seu grau de 
complexidade (primeiro imaginar um objeto bem simples que se acabou de ver, passando 
gradualmente para imagens mais amplas e multifacetadas). 

Como quer que seja, caso os resultados desta pesquisa sejam representativos do 
que ocorre de maneira geral, uma maior habilidade em lidar com imagens não é requisito 
fundamental para o sucesso de seu emprego terapêutico. E isso gera dúvidas quanto à 
relevância de treinamentos para obter tal habilidade visando esse emprego. 

Além do mais, é comum que certas pessoas tenham medo de verem 
despertadas imagens ligadas a seus processos interiores, porque estas podem revelar 
sentimentos inconscientes que não desejam encarar. Richardson (1983) supõe que ocorra um 
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fluxo constante de imagens mentais no interior de todas as pessoas que, na maior parte do 
tempo, não é percebido por elas. Aquelas que não se dão conta dessas imagens, mesmo sob a 
influência de condições facilitadoras do gênero das que já descrevi aqui, podem, na opinião 
desse autor, estar usando mecanismos de defesa para impedir sua conscientização. A esse 
respeito merecem igualmente ser citados Sheikh e Jordan (1983) que, de maneira semelhante, 
colocam que a dificuldade em experimentar imagens mentais está associada a resistências 
psicológicas. 

Também de acordo com minha própria experiência, geralmente são atitudes 
defensivas que provocam a falta de desenvoltura ou a antipatia relacionadas a processos 
imaginários. Dessa forma, o caminho mais produtivo para lidar com essas dificuldades é, em 
muitas situações, trabalhar o bloqueio emocional que as esteja provocando, e não treinar a 
pessoa para produzir imagens com maior proficiência, ou mostrar-lhe o potencial criativo e 
curativo das mesmas para que assuma uma atitude mais favorável. 

Resumo e comentários gerais 

Em resumo, os resultados apontam conclusivamente para o êxito do processo 
terapêutico, mas não para relações inequívocas entre os aspectos do comportamento ligado a 
imagens estudados e tal êxito. Sendo assim, caso os indicativos mais tênues obtidos a respeito 
desse último assunto não venham a ser melhor evidenciados por outras investigações, poder-
se-á concluir que o comportamento frente a imagens do cliente não é de real importância para 
atendimentos como o que realizei. Num tal caso, ficará definitivamente aberta a possibilidade 
de se utilizar produtivamente procedimentos imagéticos com qualquer pessoa, independente 
de qual seja seu comportamento relativamente a imagens. 

Entretanto, obviamente, uma tal conclusão seria, nesse momento, muito 
prematura. Além do fato de se ter encontrado indícios, ainda que não conclusivos, das 
relações que investiguei, há circunstâncias que podem justificar que essas relações não 
tenham sido detectadas de maneira mais evidente nesta pesquisa. 

Como quer que seja, caso o comportamento frente a imagens venha, após 
maiores verificações, a se mostrar relevante, existirá sempre a possibilidade de ajudar as 
pessoas a aprimorarem-no para aumentar o sucesso do uso de intervenções imagéticas. E, 
conforme a situação, outra alternativa será identificar e lidar com eventuais bloqueios 
emocionais que estejam prejudicando o aproveitamento de tais intervenções. 

Finalizando, julgo importante salientar novamente que a complexidade das 
questões abordadas não permitiria mesmo que se as elucidasse de maneira mais conclusiva 
numa única investigação, por mais complexa e bem estruturada que fosse. Sendo assim, é 
preciso que se continue a pesquisar o assunto para se atingir uma tal elucidação. 

 


